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ZPĚVAČKA, 
HEREČKA, 
TANEČNICE

ROZÁLIE
HAVELKOVÁ
V šansonech používám drsnější slovník
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Vážení čtenáři, milí spolucestující,
máte rádi ježky, kteří si na bodlinkách přenáší jablíčka? Kdo by si nepamatoval ze školních čítanek krásné 
barevné obrázky se šťavnatým červeným ovocem na zádech roztomile cupitajících zvířátek? A přitom je to 
lež jako věž. Ježci se přece živí hmyzem! A co teprve taková kněžna Libuše, panovnice na bájném Vyšehradě 
a údajná zakladatelka našeho hlavního města? Kolik dětí i dospělých u nás asi žije s pevným přesvědčením, 
že jde o autentickou historickou postavu? Pokud tedy věříte v Přemysla Oráče, tak se klidně vydejte do lesa 

Řáholec za Rumcajsem, Mankou 
a Cipískem. Krásně napsaná 
pohádka je příjemnější než 
historická a svědectvím doložená 
fakta. V novinách stejně jako 
v televizi. O to více si vážím lidí, 
kteří se nebojí jít proti proudu 
a vše si ověřují. Když jsme proto 
připravovali do tohoto čísla 
článek o národní světici kněžně 
Ludmile, začal jsem vážně pochybovat, zda byla 
babička knížete Václava vůbec zavražděna, natož kým 
a proč. Propaganda je mocná čarodějka. Proti proudu 
šel i jeden z největších Čechů historie. Bezohledný, 
všehoschopný, panovačný, geniální workoholik 
Albrecht z Valdštejna. Dnes by byl 
určitě premiérem, nebo aspoň 
kandidátem na prezidenta. 
Jeho současníci ho nenáviděli 
za spoustu skutečných 
i vymyšlených hříchů, přesto 
po něm zůstalo velké kulturní 
dědictví. Pořízené za peníze, 
které získal sice možná legálně, 
leč často nemorálně a hlavně 
na úkor ostatních. Ach, jak se 
ta historie opakuje… A jakou to má souvislost s tím, že sedím na bicyklu? Při jízdě 
na kole se totiž dá lépe podívat na problémy světa z nadhledu. Zvláště když vyjedete 
na kopec a rozhlédnete se do kraje. To se pak v těle rozleje příjemný pocit pohody, 
chybně interpretovaný jako vlastenectví. A když zjistíte, kolik je hodin, musíte pospíchat na nádraží 
chytnout vlak.

Petr Horálek, zástupce šéfredaktora
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Od poloviny června se prodlouží přímé vlakové spojení Praha – 
Hamburk až do Flensburgu na německo-dánské hranici.  
Město je vyhledávanou turistickou destinací a představuje 
bránu pro cestu po železnici dále do Skandinávie. Provoz linky 
zajistí České dráhy ve spolupráci s dopravcem Deutsche Bahn.

Odměna za nákup

Nový přímý vlak z Prahy do Flensburgu 
pojede poprvé v neděli 12. června 

z Prahy v 10:25 hodin a do svého cíle dorazí 
večer v 19:07 hodin. Opačným směrem 
bude jezdit od pondělí 13. června. Pláno-
vaný odjezd z Flensburgu je v 8:31 hodin 
a příjezd do Prahy je v 17:35 hodin. Spoj  
EC 174 / 175 Berliner nově zastaví na se-
veru Německa také ve městech Schleswig, 
Rendsburg a Neumünster. Pro toto spojení 
budou v nabídce cenově výhodné Včasné 
jízdenky Evropa.

Vlak poskytne komfortní a ekologické 
cestování. Klimatizovaná souprava bude 
vybavena palubní sítí wi-fi, cestující budou 

mít k dispozici elektrické zásuvky 230 V  
a USB konektory pro napájení elektroniky. 
Ve vlaku najdete restaurační vůz i oddíly 
pro cestující s dětmi, pro cestující na  
vozících nebo pro přepravu jízdních kol. 

České dráhy aktuálně nabízí přímé 
spoje do Německa, Polska, na Slovensko, 
do Maďarska, Rakouska a Švýcarska. Denně 
zajišťují vlaky do více než 130 destinací v cizi-
ně. Do dalších míst lze cestovat s přestupem 
na spoje zahraničních partnerů. Včasné 
jízdenky Evropa lze využít i pro cesty na Slo-
vensko, do Chorvatska, Slovinska, Maďarska, 
Polska, Rakouska, Švýcarska, Lucemburska, 
Belgie, Nizozemska nebo Dánska.

E-shop ČD

Náhradní dopravu 
zajistí firma ČD BUS
Národní železniční dopravce se 
stal stoprocentním vlastníkem 
společnosti VYDOS BUS, která 
během letošního roku změní 
název na ČD BUS. České dráhy 
zakoupenou firmu využijí pro zajiš-
tění náhradní autobusové dopravy 
během plánovaných výluk nebo 
mimořádných událostí. České dráhy 
ročně za náhradní autobusy zaplatí 
až 900 milionů korun. Výše uvede-
ným krokem národní dopravce sníží 
závislost na externích dodavatelích 
a v souvislosti s tím i náklady. Pro 
cestujícího to znamená spolehlivější 
jízdu. Pod společnost VYDOS BUS ak-
tuálně spadá osm desítek autobusů.

Novinky

PŘÍMÉ VLAKOVÉ SPOJENÍ 
PRAHY A FLENSBURGU 
otevírá brány do Skandinávie

Pokud během měsíce květ-
na nakoupíte v e-shopu ČD, 
získáte jako odměnu zdarma 
kupon na tři e-knihy od online 
knihkupectví Palmknihy.  
Více informací o konkrétních 
titulech a jejich použití najde-
te na www.palmknihy.cz/cd. 
Palmknihy jsou odborníkem 
na digitální čtení, 
vybrat si tu však 
kromě e-knih či 
audioknih můžete 
i z klasických 
tištěných knížek. 
Samozřejmostí je 
rychlá a levná dopra-
va. Kupon lze využít až 
do 30. června 2022.

ZDARMA
TŘI E-KNIHY
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Čerstvě rozpečené Minitky 
skvěle chutnají a nádherně voní

Každé vlakové nádraží voní trošku jinak. Pryč jsou naštěstí 
doby, kdy jste měli jistotu, že to bude vůně nevábná. Už 

pěknou řádku let k mnoha železničním vestibulům patří odér 
právě rozpečených Minitek. Prodávají se v samostatných 

stáncích i v prodejnách PONT to go a PONT Market. Nejlepší 
je na nich čerstvost, praktičnost a plejáda různých chutí, 
ze kterých si můžete vybrat. Zastavit se na Minitku totiž 
znamená mít krásný den. Přejeme vám příjemnější cestu 

přes Pohodlné Obchody Na Trase.

www.ponty.cz

Tip z pohodlných obchodů na trase

Michal Krapinec 
zvolen do čela Českých drah
Vrcholové vedení Českých drah posílilo o zkušeného profesio-
nála. Dozorčí rada společnosti zvolila na konci března do funkce 
předsedy představenstva a gene-
rálního ředitele Michala Krapince. 
Rozhodla na základě výsledku výbě-
rového řízení, do kterého se přihlásilo 
11 uchazečů. Michal Krapinec pracuje 
pro Skupinu ČD deset let, dosud byl 
předsedou představenstva společ-
nosti ČD - Telematika. Nový generální 
ředitel za své priority označil finanční 
stabilizaci, hledání zdrojů a aktualizaci 
střednědobých plánů s přihlédnutím 
k enormnímu růstu cen vstupů.

Padesátka nových Vectronů 
na mezinárodní spoje
České dráhy podepsaly smlouvu se společností Siemens 
Mobility na nákup 50 interoperabilních vysoce 
výkonných vícesystémových elektrických lokomotiv 
Siemens Vectron MS. Stroje mají maximální provozní 
rychlost 230 km/h. Součástí smlouvy je plný servis na 15 let. 
Lokomotivy jsou připraveny pro provoz na konvenčních 
i vysokorychlostních tratích. České dráhy je nasadí na 
mezistátní spoje do Německa, Rakouska, na Slovensko 
a do Maďarska. Dodávány budou postupně od prosince 2025.

Zahájení lázeňské sezony 
v Jeseníku ve velkém stylu
V sobotu 14. května vyvrcholí velkolepé zahájení lázeňské  
sezony v Jeseníku. Budete se moci svézt historickým vlakem 
s parní lokomotivou Velký bejček na trasách Olomouc – Jeseník  
a Jeseník – Lipová Lázně. Ve vlaku bude „osobně“ přítomen zakla-
datel moderní vodoléčby Vinzenz Priessnitz i s chotí, a to v dobo-
vých kostýmech. S vodoléčbou se v regionu začalo přesně před  
200 lety! V rámci kulturního programu vystoupí zpěvačka Olga  
Lounová nebo moderátor Vladimír Hron. Oslavy proběhnou 
od čtvrtka do neděle (12.–15. května). Více na www.mkzjes.cz.
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NA KOLO

Do kraje Josefa Lady 
za inspirací dětských kreseb

Výlet začíná u zastávky Praha-Kolovraty, 
odkud se vydáte podél kolejí a brzy 
navážete na cyklotrasu Do Prahy na kole, 
která vede až k Mlýnskému rybníku 
v Říčanech. Cestou se pokocháte kraji-
nou, kterou se nechal inspirovat známý 
malíř Josef Lada. Mnoho zajímavostí 
si o něm přečtete na odpočívadlech 
s informačními tabulemi. Od Mlýnského 
rybníka se dáte po cyklotrase Krajem 
Josefa Lady. Rybník můžete také objet, 
pořídit si snímky u fotorámu. U Srnčího 
rybníka nezapomeňte odbočit do mírné-
ho kopečka k Ladově vsi. Ať už dojedete 
do Světic, nebo až do Mnichovic, zpět 
vás i s kolem odveze CityElefant.

Nejbližší železniční zastávka: 
Praha-Kolovraty
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Nejromantičtější měsíc v roce je zpět! Vydejte se proto na výlet s těmi, které 
máte rádi. S celou rodinou můžete vyrazit na kole do přírody, třeba jen kousek 
za město. S drahou polovičkou si pak dáte pusu pod rozkvetlým stromem 
nejenom na prvního máje. Pokud vás láká historie, zajeďte na hrad nebo 
na výstavu se středověkou tematikou. Na znalce kultury čekají divadelní 
představení, při kterých se můžete držet za ruce. A pokud si chcete dát pořádně 
do těla, vyndejte ze skříně toulavé boty a hurá na turistický pochod.

Vlakem 
navýlet

ZA HISTORIÍ

Jak se oblékaly a zdobily 
šlechtičny v době renesance

Chcete se dozvědět zajímavosti o živo-
tě šlechtičen? Pak zavítejte na výstavu 
Pernštejnské ženy a Evropa, kterou 
si můžete prohlédnout do 26. června 
v Muzeu a galerii v Prostějově. Jejím 
hlavním lákadlem jsou zdařilé repliky 
historických oděvů ze 16. století nebo 
jedinečná kolekce šperků. Nechybí ani 
interaktivní prvky pro děti. Přestože 
bylo město silně poničeno za třicetileté 
války, zachoval se na prostějovském 
zámku vstupní renesanční portál 
a pernštejnský sál s renesančními mal-
bami ze 30. let 16. století. Návštěvou 
výstavy a nedalekého zámku se tak 
téměř přenesete do doby renesance.

Nejbližší železniční stanice: 
Prostějov hl. n.

NA TÚRU

Nejznámější domácí pochod 
vstupuje do 55. ročníku

Po vynucené koronavirové pauze se opět 
koná Pochod Praha–Prčice. Na nejzná-
mější dálkový pochod v Česku se můžete 
vydat v sobotu 21. května. Na výběr máte 
hned ze šestnácti tras pro pěší, čtyř pro 
vyznavače cykloturistiky a jedna možnost 
je i pro vozíčkáře. Nezapomeňte, že letos 
je nutné registrovat se předem elektro-
nicky! Start nejdelší trasy (70 kilometrů), 
která je jen pro zdatné turisty, začíná 
u stanice pražského metra Háje. Pokud 
se například vydáte z Benešova (vychází 
se od sokolovny nedaleko železniční sta-
nice), ujdete 43 kilometrů. V Prčici bude 
zajištěna kyvadlová autobusová doprava 
k nádraží v Olbramovicích.

Nejbližší železniční stanice: 
Praha hl. n. a další

Informace 
mohou být neaktuální. 

Dostupnost ověřte 
on-line. 

POZOR!

v š e c h n y  t i p y  n a j d e t e  v   a p l i k a c i  V l a k e m  n a   v ý l e t

Za každý 
výlet vás 

odměníme 
ČD Body
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ZA SPORTEM

Golfistky z celého světa 
míří do Prahy na elitní turnaj

Ve sportovním areálu na pražské Zbrasla-
vi se představí golfistky z 20 zemí světa. 
Prague City Golf bude hostit od  
3. do 5. června již 6. ročník turnaje 
Amundi Czech Ladies Challenge, jenž je 
součástí LET Access Tour, druhé nejvyšší 
evropské profesionální soutěže žen. Zášti-
tu nad turnajem převzal Český olympijský 
výbor a pořádá jej agentura GM Pro spo-
lečně s Českou golfovou federací. Hlavní 
tváří turnaje bude loňská vítězka Sára 
Kousková. Dlouhodobě nejlepší česká 
amatérská hráčka se vrací zpět do Evropy 
po úspěšném angažmá na univerzitě 
v USA a na Zbraslavi startuje její cesta 
směřující k olympijským hrám v Paříži.

Nejbližší železniční stanice: 
Praha-Zbraslav / Praha-Radotín

PRO DĚTI

V barevném Cyklohráčku 
zažijete zábavu na kolejích

Od 26. března opět jezdí o víkendech 
a svátcích Cyklohráček. Svezte se jím 
na výlet ke zřícenině hradu Okoř, do krá-
lovského města Slaný a ve vybraných 
dnech až do Zlonic – na návštěvu želez-
ničního muzea. Cyklohráček má čtyři 
vozy – tři k hraní a jeden cyklistický. 
V oranžovém voze najdete koutek se 
stavebnicemi a skládačkami. V růžo-
vém se děti zabaví na balonkovišti se 
skluzavkou, v modrém je k dispozici 
tabule, kreslicí stoly a knihovnička. Sou-
pravu veze motorová lokomotiva 714, 
nazývaná Veselá kráva, která byla před 
letošní sezonou opravena a získala nový 
barevný nátěr.

Nejbližší železniční stanice: 
Praha hl. n.

ZA KULTUROU

Špičkové evropské divadlo 
prozáří jarní Olomouc

Mezinárodní festival Divadelní Flora 
se po třech letech vrací do jarního 
termínu. Olomouc tak ve dnech 
od 9. do 21. května ožije kulturním 
svátkem, který má zastřešující 
motto NEW WORLD 2.022 a nabídne 
sedm desítek akcí na třinácti scé-
nách. Vedle činoherních titulů české, 
slovenské a německé provenience 
se pořadatelé zaměřili na nejnovější 
počiny středoevropské taneční scé-
ny. Festival odstartuje premiérová 
koprodukce olomouckého Divadla 
na cucky, spolku Kolonie a A studia 
Rubín Pravidla úklidu v režii Lucie 
Ferenzové. O slavnostní zahájení 
se postará společnost Schauspiel 
Köln. Z Kolína nad Rýnem dorazí 
na jeviště Moravského divadla 
Olomouc aktuální inscenace Stefko 
Hanushevsky představuje Diktátora, 
která je inspirovaná Chaplinovým 
slavným protiválečným filmem 
i moderní německou a rakouskou 
historií.

Nejbližší železniční stanice: 
Olomouc hl. n.
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Rozálie Havelková
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VŽDY JSEM NAŠLA 
ZPŮSOB, JAK SI 
PROSADIT SVOU
Nedělám nic, co sama nechci
Je dcerou známého herce, zpěváka a režiséra Ondřeje Havelky. 
Od patnácti let sice účinkuje v jeho jazzové show s kapelou Melody 
Makers, snaží se ale prosadit se svou vlastní tvorbou. A daří se jí to. 
Ať už za kamerou v seriálech, na prknech divadel, v cirkuse, nebo 
v kavárnách a komorních prostorách v rámci projektu Rozladěné 
držky. Aby bylo jasno – držky jsou označení pro tahací harmoniku, 
která je pro Rozálii typická. Stejně jako šansony a jazz.

T e x t :  E v a  F r a ň k o v á 
F o t o :  L u k á š  H a u s e n b l a s ,  A n n a  J i s k r o v á ,  T o m á š  K r á l  a   a r c h i v  R o z á l i e  H a v e l k o v é
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Z natáčení klipu k písni Korzetiér



rozhovor

Musím říct, že máte krásné jméno. 
Jak vám říkají doma?
Rózi. Tak mě oslovují skoro všichni. 
A když jsem jako malá zlobila, máma mi 
říkala Růženo. Vlastně to dělá doteď, 
když zlobím.

Pocházíte z umělecké rodiny. Nutil 
vás tatínek hrát v dětství na hudební 
nástroje a brát hodiny zpěvu?
Slovo nutil zní docela silně, ale je prav-
da, že hře na piano jsem jako malá příliš 
neholdovala. Jistou dobu, bylo mi asi 
sedm nebo osm, jsem do klavíru chodit 
musela, protože tatínek to bral jako zá-
klad hudební průpravy. Ale dělala jsem 
rodičům kvůli tomu takové naschvály, 
že jsem je nakonec odradila a na lekce 
mě přestali vodit.

O jaké naschvály se jednalo?
Třeba jsem jednou schovala úkolníček 
do šuplíku s ponožkami a dělala jsem, že 
ho nemůžu najít, tím pádem nevím, co 
mám cvičit. Máma ho našla až po měsí-
ci. Nebo jsem se jednou tátovi schovala 
pod proutěnou lavicí v obýváku, když se 
mnou chtěl jít trénovat. On mě chudák 
hledal po celém bytě a nadával, zatímco 
já se potichu smála. Byla jsem v jistém 
ohledu dost spratek! Dodnes mám 
vlastnost, že nemůžu dělat nic, 
co sama nechci.

Vy sama herectví nemáte 
vystudované. Nechtěla jste?
Před časem jsem se hlásila na herec-
tví na Katedru alternativního divadla 
DAMU, ale nevzali mě. (směje se)

Mrzelo vás to? 
V prvním okamžiku ano, dokonce  
jsem bulela. Vzápětí jsem se  
však rozhodla, že si najdu cestu  
k alternativnímu divadlu sama. A to 
se stalo. S Anežkou Hessovou, taneč-
nicí, herečkou a kamarádkou, jsme 
vytvořily autorský projekt plný tance, 
akrobacie, hudby a klaunerie – předsta-
vení Rozladěné držky. Měly jsme tu čest 
hrát jej na festivale Letní Letná.

Kvůli nemoci jsme se bohužel nemohly 
vidět osobně, ačkoli jsem se na tohle 
setkání mimořádně těšila. Rozálie 
na mě totiž působí jako éterická, ale 
taky výjimečně silná žena s velkou 
dávkou kuráže. Odjet na střední škole 
sama do zahraničí a rok pracovat 
v drsných podmínkách u cirkusu? To 
si vůbec nedokážu představit. A líbí se 
mi, že si razí vlastní uměleckou cestu. 
S označením „protekční dítě slavného 
táty“ se samozřejmě kdysi setkala, dnes 
už se o tom ale bavit nechce.

Očima autorky

Chodila jste se jako malá dívat 
na tátu do divadla nebo na filmové 
natáčení?
Nedávno jsme se s tátou zrovna bavili 
o tom, že jsem ho vlastně v jeho herecké 
kariéře nestihla. Když jsem totiž byla 
malá, tak už v divadle ani u filmu 
nepůsobil.

Cabaret v Divadle 
Bez zábradlí

S tatínkem 
Ondřejem Havelkou
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Už jako malá jsem 
milovala Radůzu a kvůli ní 
jsem si přála harmoniku. 
Dostala jsem ji od rodičů 
k jedenáctým narozeninám.

sama. Před pár lety jsem se seznámila 
s fantastickým akordeonistou Michalem 
Mihokem a ten mi hodně pomohl můj 
pavlačový styl hraní trochu posunout.

Svůj hudební styl označujete coby 
morbidní šanson. Proč?
Morbidní je asi proto, aby lidé nečekali 
nějaká líbivá témata. Jasně, zpívám 
o lásce, vášni, chlapech, ale ne ve stylu 
„maloval jsi obrázky dlaní horkou od lás-
ky“. Slovník, který používám, je drsnější, 
ale ne vulgární.

Většina dospívajících v pubertě po-
slouchá pop, vás zaujala šansoniérka 
Radůza. Čím vás její žánr tak dostal?
Na Radůze mě nezaujal hudební žánr, 
ale její osobnost. Působila jako zjevení, 
jako výjimečná textařka, skladatelka. 
Každou píseň prožívá naplno. V deseti 
letech jsem nemohla všem jejím písnič-
kám rozumět, ale podvědomě jsem tu 
sílu vnímala.

Jaké to bylo, když jste hrála na jejím 
koncertě?
Neuvěřitelné, snové, krásné.

Zpíváte šansony i ve francouzštině. 
Kde jste se jazyk tak dobře naučila?
Tak dobře zase ne. Chodila jsem na fran-
couzské lyceum, když mi bylo dvanáct.

Líbí se vám francouzský šmrnc a bo-
hémský způsob života v pařížských 
kavárnách?
Ano, ale jenom ve filmech nebo v lite-
ratuře. Kavárenský povaleč rozhodně 
nejsem. Hlavně nerada sedím. A taky moc 
nechodím mezi lidi, miluju pohyb. Radši 
se jdu projet na kolečkových bruslích. 
Nebo zbožňuju jízdu vlakem, i za cenu, že 
v něm sedím. Především mám ráda, když 
je jeho součástí jídelní vůz. Takže by se 
dalo říct, že jsem takový vlakový povaleč.

Dobře, ale všimla jsem si, že se tak tro-
chu oblékáte jako Pařížanka. Nosíte tře-
ba baret. Jakou roli pro vás hraje móda?
Netrávím hodiny vymýšlením outfitů, 
nesnáším nakupování oblečení v ob-

choďácích, ale za těch pětadvacet let 
jsem pár hezkých kousků nasbírala. 
Na koncertech modely nepodceňuju, 
nedovedu si představit, že bych šla na je-
viště v pohorkách, pokud by to nebyl 
koncepční záměr. Záleží mi na tom, aby 
divák mohl koncert vnímat nejen hu-
debně, ale i vizuálně. Vždyť tím se mimo 
jiné liší od desky.

Co byste si na sebe nikdy neoblék-
la a v čem se naopak cítíte nejvíce 
žensky?
Nejvíce žensky se cítím nahá. (směje se)  
Jinak mě hrozně nebaví plátěné košilové 
šaty, takové ty rozplizlé tvary, širo-
ké, neforemné střihy. Naopak se mi 
líbí kombinovat syté a výrazné barvy 
ve větších plochách. Taky jsem si oblíbila 
obleky v pánském stylu.

V devatenácti letech jste se sebrala 
a odjela na rok do Belgie vystupovat 
s cirkusem. Zní to dost romanticky, 
ale asi to musela být pořádná škola 
života!
Škola života rozhodně ano, ale i v jiných 
směrech, třeba herecká. Danny Ronal-
do, veleúspěšný a zkušený klaun, který 
nás režíroval, mě v podstatě učil základy 
klaunerie. Hlavně tedy svou přítomnos-
tí. (směje se) Letos bude Danny hrát se 
svým synem na festivale ARENA! Jejich 
představení Sono io si určitě nenechte 
ujít, je naprosto nádherné.

Jak se na váš nápad přidat se k cirkusu 
dívali rodiče? Nerozmlouvali vám to?
Nic mi nerozmlouvali, přestože mě tepr-
ve čekala maturita. Nechali to na mně. 
Slíbila jsem jim, že se v průběhu turné 
vrátím a maturitu si dodělám, což jsem 
splnila. Já vždycky měla svou hlavu a ro-
diče věděli, že i kdyby mi cokoli zakázali, 
třeba cirkus, stejně bych jela. Já si vždyc-
ky našla způsob, jak si prosadit svou.

Právě natáčíte svou první desku, psala 
jste si všechny texty sama?
Ano, nedovedu si představit, že bych si 
nechala od někoho psát texty. Považuju 
je za základ své tvorby. Nenahrávám 
desku proto, že bych měla ambice pro-
sadit se jako zpěvačka, ale především 
chci hrát své písničky. Ale zase nejsem 
jako David Bowie, který údajně zpíval 
jen proto, že nenašel nikoho, kdo by 
jeho písně interpretoval. Ježíši, teď to 
vypadá, že se přirovnávám k Bowiemu, 
to fakt ne, to chápete, že jo?

Taky jste řadu let tančila flamenco, 
neměla jste ambice stát se 
profesionální tanečnicí?
Neříkala bych tomu ambice, ale přála 
jsem si být flamencovou tanečnicí. Sice 
jsem se vydala jinou cestou, ale dobré je, 
že na flamenco není nikdy pozdě! Jednou 
za čas proto jezdím na kurzy do Sevilly. 
A mnoho prvků flamenca jsme použily 
právě v našem představení s Anežkou.

Jak vás napadlo hrát zrovna  
na akordeon?
Už jako malá jsem milovala Radůzu 
a kvůli ní jsem si harmoniku přála. 
Dostala jsem ji od rodičů k jedenáctým 
narozeninám. Víceméně jsem se učila 

S Anežkou Hessovou v představení Rozladěné držky
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Rozálie 
Havelková
Zpěvačka, muzikantka, 
herečka a tanečnice pochází 
z umělecké rodiny. První roli 
si střihla v jedenácti letech 
ve filmu V peřině, dále se 
objevila třeba v seriálech 
Single Lady, Specialisté nebo 
Anatomie života. Od dětství 
hraje na akordeon a věnuje 
se tanci. Jejím velkým vzorem 
je muzikantka Radůza. Sama 
si píše hudbu i texty a zpívá 
šansony, pravidelně vystupuje se 
swingovou a jazzovou kapelou 
Melody Makers a s projektem 
Rozladěné držky. Momentálně 
ji můžete vidět v muzikálovém 
představení Cabaret v Divadle 
Bez zábradlí. Brzy jí vyjde první 
autorská deska.

Nedovedu si představit, že bych 
si nechala od někoho psát texty. 
Považuju je za základ své tvorby.

V Divadle Bez zábradlí má v květnu 
premiéru slavný muzikál Caba-
ret, kde hrajete jednu z hlavních 
postav. Jaká je vaše role?
Je to neuvěřitelné, ale hraju Sally 
Bowlesovou. Sally je švihlá, rozhod-
ně není normální. Projevuje se jako 
drsňačka, ale já si myslím, že je to 
ve skutečnosti křehká duše, která 
má v životě prostě smůlu. Na lidi, co 
potkává, na prostředí, ve kterém se 
ocitla a které ji pomalu, ale jistě ničí. 
Hraje si na velkou dámu, přitom je 
to vlastně nešťastnice, která má 
naivní iluzi, že ji v tom zaplivaném 
pokleslém kabaretu jednou někdo 
objeví a bude z ní filmová hvězda. 
Kromě toho režisér tu roli obo-
hatil tím, že je závislá na kokainu 
a alkoholu, což ještě umocňuje její 
démony. Je to prostě role, kterou si 
přeje asi každá herečka!

Máte se Sally něco společného?
Minimálně jsem taky nevyrovnanej 
cvok.

Zaslechla jsem, že zkoušky na 
Cabaret dávají hercům pořádně 
zabrat, protože se v něm téměř 
nepřetržitě zpívá a tančí.
Nejen zkoušení bylo náročné, ale  
zejména konečné provedení je do-
slova dechberoucí! V představení se 
střídá jedno hudební číslo za dru-
hým, součástí každého je složitá 
taneční choreografie, do toho válí 
dvanáctičlenný jazzband, který 
celou inscenaci doprovází, hudba 
skladatele Johna Kandera je napros-
to strhující, no zkrátka je to velká 
jízda a velká síla. I pro diváka to 
bude těžké rozdýchat.

Udržujete se nějak ve fyzické 
kondici?
Ano, kondici si udržovat musím, třeba 
tím, že cvičím nebo jezdím na koleč-
kových bruslích, jak už jsem zmínila. 
Opravdu na nich nejsem dobrá, jez-
dím hrozně legračně, ale baví mě to. 
Měla bych si asi najít nějakého trenéra 
bruslí. Nebo spíš bruslařek.

A co vlastně svět muzikálu 
a opery – neláká vás?
Kdybych chtěla hrát v opeře, musela 
bych v první řadě umět operně zpívat, 
v čemž mám ještě jisté mezery. Muzi-
kál mě láká, teď budu nově účinkovat 
v Divadle Bez zábradlí v muzikálu Cikáni 
jdou do nebe. Pak jsem se ještě nadchla 
pro West Side Story, ale jinak už nic. Asi 
by pro mě měl někdo nějaký muzikál na-
psat! (směje se) Jmenoval by se Róza cir-
kusačka, hudba by tepala v kubánském 
rytmu a účinkovala by v něm jen spousta 
polonahých akrobatů a já. Na kolečko-
vých bruslích, samozřejmě.  ▪



Pojeďte s námi.
www.cd.cz/vyhody

Praha láká
na výhodné atrakce
Dojeďte si vlakem pro skvělé slevy a výhody, díky
kterým si odvezete víc zážitků z české metropole.
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CD-C11182443 Naborovka 21-Posunovac-215x270-CDproVas_v4.indd   1 14.04.2022   15:20



Tak jako se o našich nejvyšších horách říká, tady je Krakonošovo, v případě Jičína a okolí bychom mohli 
prohlásit, tady je Rumcajsovo. Na pohádkovou postavičku tu narazíme na mnoha místech. Ovšem 
z historického hlediska by bylo přesnější uvést, že tady bylo Valdštejnovo. Velká část turistických atrakcí 
je spojená rovněž s proslulým generalissimem císařských vojsk, který zde – na rozdíl od animovaného 
loupežníka – skutečně bydlel. Dokládá to i letohrádek Valdštejnská lodžie (viz foto), který stojí na konci 
lipové aleje vedoucí za město.

Jičínsko

Cestování 
po ČR
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cestování po ČR l naše města

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

Není to město ani malé, ani velké. Náročný turista tu přesto 
najde vše, co k průzkumu potřebuje: historické památky, 
modernu, příběhy, inspiraci, ale i dostatek kulturního 
a gurmánského vyžití. Místo plné pohádek přímo vybízí 
k pohodovému rodinnému výletu. Poloha Jičína na okraji 
chráněné krajinné oblasti Český ráj z něj navíc dělá ideální 
výchozí bod pro poznávání okolí.

Když vystoupíte ve čtyřkolejné stanič-
ce na okraji města z vlaku, rozhodně 

nemáte pocit, že jste se právě ocitli 
v jednom z našich nejvýznamnějších 
center 17. století. Ale stačí ujít jediný 
kilometr a přenesete se atmosférou 
do doby, kdy sem Albrecht z Valdštejna 
pozval zkušené italské architekty, aby 
Jičín zvelebili a proměnili ho v honosné 
a reprezentativní sídlo.

Valdštejnovo dědictví
Dominantou města viditelnou zdaleka 
je bezesporu Valdická brána. Renesan- 
ční věž s jehlancovou střechou se tyčí 
do výšky 52 metrů a tvoří pomyslnou 
bránu na rozlehlé Valdštejnovo náměstí. 
Toto centrum jičínské městské památ-
kové rezervace obklopují ze všech stran 
domy s podloubími, uprostřed stojí 
mariánský sloup a dvě historické kašny, 
dnes oblíbené místo srazů. V podloubích 
domů se nachází řada obchůdků, jež 

DO POHÁDKOVÉHO 
JIČÍNA ZA RUMCAJSEM 
a honosnou architekturou

nabízí také regionální produkty, a na sa-
motném náměstí či v okolních uličkách 
zase několik stylových kaváren.

Najdete tu také Valdštejnovo muzeum  
s mincovnou a na protější straně se 
vypíná zámek, tedy spíše palác. Ten je 
propojen s vedlejším barokním koste-
lem sv. Jakuba Většího prampouchem, 
jakousi spojovací chodbou. Za příklad-
nou péči o památky získal Jičín titul 
historické město roku 2016. Příznivci 
moderní architektury mohou jen kousek 
od náměstí obdivovat významné prvo-
republikové stavby jako Biograf Český 
ráj nebo budovu Masarykovy obchodní 
akademie.

Kult malovaného loupežníka
Mezi nejvýznamnější akce, které sem 
lákají návštěvníky z celé republiky, patří 



Jičín leží na trati mezi Hradcem Králové 
a Turnovem, ze stanice odbočuje ještě 
lokální trať do Nymburka. Cesta z krajského 
města zabere asi 75 minut a vlaky jezdí  
každou hodinu (o víkendu každé dvě hodiny). 
Z Jičína se dá po kolejích přiblížit i do mnoha 
významných oblastí Českého ráje, napří-
klad do Rovenska pod Troskami, Hrubé 
Skály nebo do Jinolic. O víkendu a státních 
svátcích jezdí z Prahy do Jičína přímý spěšný 
vlak. Optimální spojení vyhledáte na  
www.cd.cz nebo v mobilní aplikaci Můj vlak.

Vlakem do Jičína
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Na lovu zkamenělin
Pokud máte více času, rozhodně stojí 
za to, projít si některou z jičínských 
naučných stezek, které lákají i do blízké-
ho okolí. Jen asi dva kilometry od měs-
ta pod vrchem Zebín stojí proslulá 
Valdštejnská lodžie, kterou s centrem 
spojuje lipová alej osázená 900 stromy. 
Na severním okraji města se nachází 
bývalý sopečný vrch Čeřovka s rozhled-
nou Milohlídka. Okolní stromy sice již 
přerostly její vrchol, ale přilehlý lesopark 
je oblíbeným místem na procházky. 
Navíc se zde nalézají vzácné druhy 
živočichů i rostlin a geologové tu mohou 
zkusit štěstí při hledání ještě vzácnějších 
zkamenělin z dob, kdy tu bylo mělké 
moře.  ▪

květnové Valdštejnské slavnosti a záři-
jový festival Jičín – město pohádky. Ale 
nudit se tu děti nebudou ani v ostat-
ních měsících. V infocentru je otevřena 
interaktivní expozice z prostředí příběhů 
o loupežníku Rumcajsovi, kde se lze 
dotýkat pohádkových kulis a uvádět je 
do pohybu. A v neposlední řadě v ma-
lebné uličce Pod Koštofránkem stojí 
neveliký domek Rumcajsova ševcovna, 
kde můžete nahlédnout do domácnosti 
slavné postavy z večerníčku z doby, než 
se stala loupežníkem. Pak se stačí projít 
po nenáročné Cipískově nebo náročnější 
Rumcajsově stezce, splnit řadu pohád-
kových úkolů a rodiče si přitom mohou 
dopřát kapku místního likéru zvaného 
Rumcajsovka.

Původním jménem Václav Jan Maria 
Cafourek se narodil v roce 1911 
v Praze. Na jeho pozdější spisovatel-
skou kariéru měla podstatný vliv první 
světová válka, kdy se přestěhoval 
k dědečkovi do Jičína. Město, maleb-
né okolí a dědečkovo vyprávění plné 
fantazie ho okouzlilo natolik, že právě 
do tohoto kraje později zasadil několik 
svých pohádkových děl. Dlouhá léta 
se živil jako finanční úředník, ovšem 
už tehdy zkoušel psát. Používal různé 
pseudonymy, jako Václav Čtvrtek  
oficiálně vystupoval až od roku 1959.

Po druhé světové válce začal  
spolupracovat s rozhlasem na dětském 
vysílání a věnoval se redaktorské čin-
nosti. Přispíval například do časopisů 
Ohníček, Pionýr, Sedmihlásek či Ma-
teřídouška. Od 60. let se plně věnoval 
vlastní autorské tvorbě a napsal řadu 
pohádkových knih a příběhů, které byly 
adaptovány pro televizi. Vznikly tak Po-
hádky z mechu a kapradí nebo O ma-
kové panence a motýlu Emanuelovi. 
Nejznámějším se ale stal večerníček 
O loupežníku Rumcajsovi, který žil se 
svou ženou Mankou a synem Cipískem 
v lese Řáholec.

Celkem byly o bývalém ševci, 
který bojoval s vrchností, natočeny tři 
třináctidílné série, které nezapomenu-
telně namluvil Karel Höger a později 
Eduard Cupák. Originální podobu 
vtiskl Rumcajsovi kreslíř Radek Pilař, 
inspiraci prý našel sám v sobě, když se 
podíval do zrcadla. Václav Čtvrtek je 
ale autorem mnoha dalších knih a je 
považován za pokračovatele klasiků 
českých pohádek. Již v roce 1975 se 
stal čestným občanem města Jičín 
a nedávno po něm byla pojmenována 
i místní knihovna.

Osobnost regionu
 Václav Čtvrtek
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cestování po ČR l slavná filmová místa 

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

PŘIJELA K NÁM POUŤ
Dětský muzikál plný 
budoucích filmových hvězd
Režisérka Věra Plívová-Šimková už od školy směřovala k filmové 
a televizní tvorbě o dětech a pro děti. Navíc mívala při výběru 
začínajících herců se svými kolegy šťastnou ruku. Písničkovým 
filmem Přijela k nám pouť pomohla nastartovat novou vlnu 
nesmírně produktivní, kvalitní a žádané československé produkce 
pro nejmladší diváky během normalizačních 70. a 80. let.

„Houpačky jedou! Už jedou! 
Huráááá! Huráááá! Huráááá! 
Přijela k nám pouť! 
Ahóóój, Žaneto! Ahoj!“

Děti z vesničky Bystrá se připravují 
na důležitý fotbalový mač s přes-

polním Skuhrovem, když do obce opět 
po roce přijíždí maringotky s pouťovými 
atrakcemi. A také Žaneta s Jankem, děti 
kolotočářů, kteří se s místními dobře 
znají. Kolem nich se odvíjí nekompli-
kovaný děj o jednom křehkém dívčím 
přátelství a vesnické partě kluků, kteří 
spolu bojují nejen na hřišti.

Více se zpívá, než mluví
O děj tu moc nejde. Ve filmu se klade dů-
raz na poetickou letní atmosféru, snahu 
o pochopení dětské duše a pozitivní 
vyznění. Hodně se zpívá, křepčí a křičí, 

až to někomu může připadat nepříjem-
né. Rozporuplně se může jevit i pohled 
na nejdůležitější složku filmu, který se 
považuje za první československý dět-
ský muzikál. Původní hudbu složil Petr 
Skoumal a texty napsal Jan Vodňanský. 
Jejich „žluťásku, žluťásku, čučoriečko…“ 
měla spousta dětí za neodmyslitelnou 
píseň svého dětství, část publika však 

melodie ani opakující se motivy nikdy 
neoslovily. Jako jediná z dětských herců 
si písničky sama nazpívala Yvetta Kor-
nová, nejmladší ze sourozenců tehdy 
začínajícího zpěváka Jiřího Korna.

Poprvé před kamerou
Hudební komedie Přijela k nám pouť sou-
časné diváky asi nejvíce upoutá hereckým 
obsazením. Vlasatý Marek Vašut, vytáhlý 
blonďák Miroslav Vladyka nebo Zuzana 
Bydžovská s nezaměnitelným chraplákem 
působí až dojemně legračně. Za největší 
talenty budoucnosti byli ale tehdy pova-
žováni půvabná Ivana Maříková a Roman 
Čada s rošťáckým výrazem. Oba spolu 

ČSFD: 66 %, IMDb: 64 %
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 slavná filmová místa l cestování po ČR 

PŘIJELA K NÁM POUŤ
Československo, 1973, premiéra 1974, 77 min.
 Režie: Věra Plívová-Šimková
 Scénář: Věra Plívová-Šimková
 Kamera: Andrej Barla
 Hudba: Petr Skoumal
 Hrají: Renata Mašková, Yvetta Kornová, 
 Ivana Maříková, Roman Čada, 
 Zuzana Bydžovská, Marek Vašut, 
 Miroslav Vladyka, Libuše Šafránková, 
 Roman Skamene, Václav Vydra nejml. a další

Poutě 
za normalizace
Řetízkáč, labutě, houpačky nebo 
autodrom. Když přijeli kolotočáři 
do střediskové vesničky, byla 
to vždycky velká událost pro 
děti z místa i okolí. Ti starší si 
zase mohli přivydělat brigádou 
při stavbě atrakcí nebo dostali 
pořádný štos jízdenek zdarma. 
K tomu vyhrávala hlasitá 
hudba s popovými hity, jedla se 
cukrová vata a v maringotkách 
se ostřelovaly papírové růže 
na špejlích. Kdo se nemohl trefit, 
tvrdil slečnám a kamarádům, 
že vzduchovka je zahnutá. 
Často se prodávaly i unikátní 
věci, neboť světští si dokázali 
zajistit přístup k bonům, a tudíž 
i nedostatkovému zboží z Tuzexu.

Skupina 
dětského filmu
Počátkem 70. let vznikla 
na Barrandově nová skupina 
dětského filmu, v jejímž čele 
stanul scenárista a spisovatel Ota 
Hofman. Díky četným kontaktům 
s autory se mu podařilo zajistit 
množství kvalitní látky pro 
natáčení. Pod záštitou dětského 
filmu působili také v té době 
zakázaní scenáristé, autoři Tří 
oříšků pro Popelku nebo filmu Páni 
kluci. Relativní tvůrčí svobodu 
si užívali režiséři, jako jsou Věra 
Plívová-Šimková či Vít Olmer, nebo 
již zmíněný Ota Hofman. Díky 
tomu se podařilo udržet výraznou 
tvůrčí kvalitu a filmy, které u našich  
diváků zabodovaly, se vyvážely 
s úspěchem i do zahraničí. To 
přinášelo Barrandovu kredit i zisky.

o dva roky později zazářili v komedii Můj 
brácha má prima bráchu. Při plánovaném 
pokračování se ale ukázalo, že Ivana 
Maříková příliš zženštila a přerostla svého 
partnera o půl hlavy. Její herecká kariéra 
tak skončila vedlejší rolí ve filmu Což 
takhle dát si špenát. A Roman Čada měl 
vždycky spoustu jiných zájmů.

Natáčení v Českém ráji
Režisérka Věra Plívová-Šimková v rozho-
vorech s nadsázkou uváděla, že Český ráj 
si pro natáčení vybrala z praktického dů-
vodu: měla to prý kousek domů na rodné 
Semilsko. Naše nejstarší chráněná 
krajinná oblast nicméně dlouhodobě 
patří mezi nejoblíbenější filmové lokality. 
Většina záběrů vznikla v malebných 
vesničkách na Libuňsku, Trosecku, pod 
Kozákovem nebo v okolí Mladějova, 
Sobotky a v blízkosti Prachovských skal. 
Filmový záběr, v němž Marek Vašut jako 

vůdce party stoupá polní cestou, vznikl 
u osady Hubojedy. Dnes už tudy žádná 
cesta nevede, překrásné výhledy na Tros-
ky se však nabízí z celé řady jiných míst.

Trosky jako kulisa
Dva mocné sopouchy Panna a Bába, kte-
ré vysoko převyšují okolní krajinu, jsou 
viditelné při dobrém počasí až z Prahy. 
Hrad Trosky, respektive jeho zřícenina, 
patří mezi nejnavštěvovanější místa 
svého druhu v Česku, mají status národní 
kulturní památky a jsou symbolem Čes-
kého ráje. Váže se k nim řada legend – 
od rozhádaných šlechtičen až po tajem-
né vstupy do pekla. Veřejnosti přístupné 
jsou v současnosti obě věže, k nejbližší 
železniční zastávce Ktová jsou to asi 
dva kilometry. Kousek od vyhledávané 
zříceniny se nachází Muzeum panenek 
a medvídků pod Troskami a v Borku pod 
Troskami i zajímavé Motomuzeum.  ▪

Bohužel oproti 
písničkám dua 

Svěrák–Uhlíř je to 
tak říkajíc druhá liga. 
Neustálé opakování 
melodie žluťásku – 
žluťásku mně to dost 
zprotivilo... 

Master19, ČSFD.cz

Marek Vašut s Troskami v pozadí kuje plány                       Zřícenina hradu je viditelná ze širokého okolí
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cestování po ČR l poznej Česko pěšky

VYHLÍDKOVÁ MÍSTA
PRACHOVSKÝCH SKAL
s pozoruhodnými jmény

Na cestu se vydáme od železnič-
ní zastávky Jinolice po zeleném 

značení. Postupně mineme jinolické 
rybníky, vyhledávané místo návštěvníků 
Českého ráje a jeho okolí. Jsou tvořeny 
soustavou tří rybníků – Vražda, Něme-
ček a Oborský.

Rozkvetlá památka a koupání
Vražda je z nich nejmenší. Název tohoto 
rybníku vznikl za prusko-rakouské 
války v roce 1866, kdy Prusové 
zahnali rakouské vojáky 
do vody a ti se zde utopili.  
Nedaleko se nachází i pomní-
ček postavený na památku  
92 obětí z rakouského  
30. a 33. pěšího pluku  
a 18. praporu polních mysliv-
ců. Rybník je součástí přírodní 
památky, která chrání vlhké sla-
tinné louky s porosty vzácných a ohro-
žených druhů rostlin. V květnu a červnu 

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za tuto 

trasu  
20 ČD Bodů 

Co bychom se báli na Prachovské skály, dudlaj, dudlaj, dá, zpíval 
Ivan Mládek. Jako ukáznění turisté se opravdu bát nemusíme. 
Projdeme si většinu vyhlášených vyhlídkových míst a ještě 
nám zbude čas na další přírodní krásy a zajímavosti, zejména 
na jinolické rybníky či historické město Jičín.

tu žlutě kvete jedovatý upolín nejvyšší 
a naleznete zde též dva druhy našich 
orchidejí – prstnatec májový a vstavač 
obecný. Rybník Němeček sice umožňuje 
koupání, zejména u hráze, ale největším 
a nejvyhledávanějším je Oborský rybník 
s písčitou i travnatou pláží a písčitým 
dnem. U obou vodních ploch se nachází 
veřejná tábořiště, autokempy, chatové 
osady a stánky s občerstvením.

Opřete se o zábradlí
Projdeme lesem, u rozcestníku vymě-

níme zelenou značku za červenou 
a dostaneme se k pokladně. 

Vstup do skal je v turistické 
sezoně zpoplatněný, přes 
zimu lze vejít bez place-
ní. Postupně navštívíme 
většinu vyhlídek, které jsou 
opatřeny zábradlím. První 

je Křížkovského vyhlídka, 
pojmenovaná na památku 

pražského pěveckého sboru 
Křížkovský, který se tu zastavil 

na výletě v roce 1930. Podíváme se z ní 

na zříceninu hradu Trosky, na Ještěd, 
Kozákov a Tábor.

Na rozcestí U Hlaholské vyhlídky 
přejdeme z červené značky na zele-
nou. Na vyhlídce, kterou nazvali podle 
loupežníka Rumcajse, bohužel zjistíme, 
že je do značné míry zarostlá stromy 
a křovím. Na stejný problém narazíme 
na Hakenově vyhlídce, pojmenované 
na počest profesora z blízkého Horní-
ho Lochova, jenž ve skalách prováděl 
archeologický výzkum. Na plošině 
Plecháč se nachází Všetečkova vyhlídka, 
jménem připomínající osobu jičínského 
učitele a propagátora turistiky Jakuba 

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

Prachovské skály z Pechovy vyhlídky

Vyhlídka zvaná Šikmá věž
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poznej Česko pěšky l cestování po ČR

nakloněné skály, na níž se nachází, 
a umožňuje pohled na Jičín a vrchy Veliš, 
Zvičina a Zebín. V obou případech se do-
staneme do bodu, kde jsme s prohlídkou 
Prachovských skal začínali. A máme-li 
zájem a dostatek času, můžeme navští-
vit i zdejší muzeum, které nabízí stálou 
expozici Příroda Prachovských skal, 
Českého ráje a Jičínska.

Zámek na hlavním náměstí
Na okraji Prachova se opět můžeme 
rozhodnout mezi modrou a zelenou 
značkou. Obě trasy jsou v podstatě 
stejně dlouhé, zelená je ovšem zajíma-
vější, neboť vede mezi skalami. Modrá 
značka nás dovede do centra Jičína 
na Valdštejnovo náměstí. Málokteré 
naše město se může pochlubit zámkem 
přímo na hlavním náměstí, obvykle se 
stavěly v izolovanější poloze. Albrecht 
z Valdštejna nebyl prvním ani posledním 
majitelem zámku, ale zasloužil se o jeho 
obnovu a rozsáhlou dostavbu.

Pokud nás netlačí čas, můžeme ještě 
vystoupat na nedalekou Valdickou 
bránu. Byla vystavěna v letech 1568 až 
1578 a je jediným dochovaným prvkem 
z původního městského opevnění. 
Z ochozu máme náměstí a vlastně celé 
město jako na dlani. V dálce je na jedné 
straně vidět vrch Veliš, na druhé Zebín 
a také rozlehlý a přísně osově souměrný 
komplex kartuziánského kláštera ve Val-
dicích, který od roku 1857 slouží jako 
věznice pro nejtěžší zločince. Z náměstí 
nás žlutá značka dovede na nádraží 
vzdálené asi jeden kilometr.  ▪

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

Klubu českých turistů přešla chata pod 
podnik Restaurace a jídelny, ale v roce 
1991 ji obnovený klub získal zpět.

Pechova vyhlídka byla zpřístupněna 
veřejnosti v roce 1930. Své jméno získa-
la na památku předsedy Klubu českých 
turistů v Jičíně Emanuela Pechy. Vidět 
je z ní centrální část Prachovských skal. 
Z křižovatky značených cest s turistic-
kým přístřeškem Nad Fortnou můžeme 
pokračovat buď po modré, nebo po ze-
lené značce s odbočkou na vyhlídku 
Šikmá věž. Ta byla pojmenována podle 

Všetečku, která našim zrakům odkrývá 
skalní město s Mnichem, nejvyšší skálou 
Prachovských skal. Jen o pár desítek 
metrů dál máme Schlikovu vyhlídku. 
Ta nese jméno hraběcí rodiny, které 
Prachovské skály kdysi patřily.

Nakloněná rovina
Za stálého, zpočátku strmějšího a pozdě-
ji mírnějšího klesání přijdeme k turistic-
ké chatě Prachov. Už v roce 1886 zde 
nechal hrabě Erwein Schlik postavit lesní 
restauraci V Sklípku. V roce 1921 byla 
zbořena a o rok později na stejném místě 
postavil Klub českých turistů turistickou 
chatu, která byla v roce 1930 rozšířena 
v podstatě do dnešní podoby. Po zrušení 

Z Prahy
Rychlíkem do stanice Nymburk hl. n., dále 
regionálními vlaky s přestupem v Jičíně

Z Hradce Králové
Přímým regionálním vlakem

Z Pardubic
Až do ukončení dlouhodobé výluky náhradní 
autobusovou dopravou do Hradce Králové 
a dále regionálním vlakem

Vlakem 
do zastávky Jinolice

Jinolické rybníky z Křížkovského vyhlídky

zast. Jinolice

Oborský rybník

rozcestí Prachov

směr zámek 
a žst. Jičín

rozcestí Bradačka
zřícenina 

hradu Brada

Schlik
ova vyhlíd

ka

Všetečkova vyhlíd
ka

Rumcajso
va vyhlíd

ka

Kříž
kovského vyhlíd

ka

Hakenova vyhlíd
ka

Pechova vyhlídka

Šikmá věž

rozcestí Nad Fortnou

 turistická chata

Oborský
Němeček

Vražda DÉLKA 
TRASY 
15  KM

Turistická chata Prachov 

Cílem výletu je město Jičín
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cestování po ČR l tudy kráčely dějiny

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

Vévodství frýdlantské existovalo pouze několik let spojených 
s fenomenálním vzestupem a následně i pádem svého 
zakladatele – Albrechta z Valdštejna. Stopy po jeho existenci 
jsou však patrné dodnes, a to zejména v Jičíně, bývalém 
hlavním městě tohoto unikátního útvaru, ve kterém neplatila 
moc vnějších zemských úřadů. Vlastně to byl stát ve státě.

DOMA U SLAVNÉHO 
VOJEVŮDCE A VÉVODY 
platily vlastní zákony a daně

K vyhlášení frýdlantského vévodství 
došlo oficiálně 13. června 1625 

v Mikulově. Albrecht z Valdštejna 
tehdy triumfoval. Díky císařské listině 
získal nejen vyšší šlechtický titul, ale 
především hospodářskou a politickou 
nezávislost. Jak se později dozvěděl 
překvapený nejvyšší purkrabí, frýdlant-
ské vévodství bylo vyňato ze zemských 
desek a neplatila v něm moc ostatních 
zemských soudů a úřadů. Středobodem  
nového kvazistátu byl Jičín, který se už 
od předchozího roku překotně promě-
ňoval v reprezentativní město evropské-
ho střihu a nyní rovněž v sídlo nezávis-
lých správních orgánů.

Pořizoval a sceloval pozemky
Základem nového vévodství se sta-
la panství Frýdlant a Liberec, která 
Albrecht z Valdštejna koupil v červenci 
1622. Zaplatil za ně tehdy 150 tisíc zla-
tých. Nešlo jen o běžnou realitní speku-
laci. Vojevůdce si totiž u císaře prosadil, 
aby se z obou území oficiálně stalo jeho 
fideikomis, tedy nezcizitelné rodové 
panství. Jinými slovy, získal je jako věčné 
dědičné léno. V září téhož roku obdržel 
titul vladař domu valdštejnského a frýd- 
lantského, k tomu ještě titul dvorního 
falckraběte a vylepšený rodový erb.

V dubnu 1623 k oběma panstvím 
připojil rozsáhlá sousední území, která 
předtím náležela Smiřickým. Ti patřili 
k nejbohatším šlechtickým rodům v Če-
chách, ale poslední mužský potomek, 
Jindřich Jiří, byl už dávno prohlášen 
za slabomyslného a jeho sestra Markéta 

Salomena, skutečná dědička panství, 
jako horlivá protestantka a první dvorní 
dáma české královny Alžběty Falcké 
utekla po bitvě na Bílé hoře ze země. 
Albrecht z Valdštejna jako vzdálený 
příbuzný panství koupil za půl milionu 
zlatých a nesvéprávného Jindřicha Jiřího 
nechal pro jistotu uvěznit na Hrubé 
Skále, své největší pevnosti. V severo- 
východních Čechách tím vzniklo velké 
souvislé území, ze kterého se v březnu 
1624 stalo sloučené knížectví a o více 
než rok později, jak už víme, téměř 
nezávislé vévodství.

Rozšířil Jičín na dvojnásobek
A jak takový stát ve státě fungoval? 
V Jičíně byla zřízena dvorská kancelář, 
kterou řídil kancléř, a začal zde pracovat 
zemský hejtman, což byl titul běžně 
užívaný na Moravě, ne však v Čechách. 
V jednotlivých částech vévodství sídlili 
další hejtmani, kteří museli každý tý-
den podávat raport. Vévoda dokonce 
uvažoval, že by založil vlastní univerzitu 
a zemský sněm – k tomu však už ne-
došlo. Stejně jako ke zřízení biskupství. 
Podařilo se mu aspoň postavit barokní 
kostel sv. Jakuba Většího.

Samotný Jičín se ovšem zvětšil téměř 
dvojnásobně. V jeho centru si Valdštejn 
zbudoval obrovský palác, který můžeme 
stále obdivovat. V bezprostředním okolí 
města vznikla rozsáhlá síť stromových 
alejí a parků. K ekonomickému rozvoji 
vévodství, ve kterém hrála důležitou 
roli výroba sukna, vývoz plátna, sklárny 
a samozřejmě prodej zemědělských vý-

robků, přispělo osvobození od daní vůči 
panovníkovi i ochrana před válečným 
běsněním. Generalissimus si samo-
zřejmě svůj majetek dokázal ochránit. 
I když na konci roku 1631 jeho vévodství 
(a také Prahu) na čas obsadila saská 
armáda.

Stavěl velkoryse, panoval tvrdě
A jaký byl Valdštejn coby domácí pán? 
Panoval prý přísně a používal osvěd-
čenou metodu cukru a biče. V jeho 
kanceláři pracovali šlechtici stejně jako 
lidé neurozeného původu. Někteří si 
stěžovali na malé platy, jiní byli králov-
sky přepláceni. Obklopoval se věrnými 
nezávisle na tom, jakou řečí doma 
hovořili. Zatímco v úředních listinách se 
psalo německy, v osobní korespondenci 

Mědirytina Jičína z roku 1756

Podle Frýdlantu získalo celé vévodství jméno
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tudy kráčely dějiny l cestování po ČR

Valdštejnovy stavby, zejména paláce, 
měly ohromovat velikostí a nádherou, 
méně už vkusem nebo uměleckou 
hodnotou, i když s odstupem času to 
dnes můžeme vidět jinak. Jako investor 
sice disponoval obrovskými prostředky, 
nicméně neplýtval jimi. Utrácel, ale 
s rozvahou. Ke komu Valdštejn v soukro-
mém životě choval upřímné city, neví-
me. S jednou výjimkou. V jeho sbírkách 
se dochovaly obrazy znázorňující jeho 
čtyřnohé drahoušky – koně. Na těch 
jako jediných snad nešetřil. U obrazu 
andaluského hřebce stojí latinský nápis 
„Ten nejmilejší“.  ▪

vévoda běžně používal češtinu. Byl 
přísný a krutý, žádný lidumil. Napří-
klad v prosinci 1631 nechal v Jičíně 
na náměstí popravit hejtmana panství 
Mnichovo Hradiště za zpronevěru. 
Neváhal však povyšovat své poddané 
do šlechtického stavu – toto právo měl 
od roku 1628.

Po Bílé hoře se z Albrechta 
z Valdštejna stal jeden z nejbohatších 
obyvatel země. Stalo se to díky 
konfiskacím majetku protestantské 
šlechty, která masově emigrovala. 
Šperky a zlato si možná stihla vzít 
s sebou, domy a pozemky ale ne. 
Panství samozřejmě zabavoval císař, 
ten ho ale kvůli astronomickým 
válečným dluhům musel okamžitě 
lacino prodávat. A často i rozdávat.

Valdštejn jen v létě 1622 koupil 
panství v hodnotě přes milion 
zlatých, ale za cenu jen 536 tisíc. 
Navíc si nechal započítat pohledávky 
vůči císaři za provozování armády 
(107 tisíc zlatých) a k tomu přidal 
údajnou kompenzaci za škody 
způsobené stavovským povstáním 
(156 tisíc zlatých). Zaplatil tedy jen 
asi čtvrtinu ceny! Často se choval jako 
klasický spekulant. V prosinci 1622 si 
tak pořídil nemovitosti za 4,6 milionu 
zlatých a vzápětí jiné prodal.  

Kde vzal Valdštejn 
na nákupy peníze?

Měnová zlodějna
Doplňujícím zdrojem peněz 
byl pro Valdštejna i jeho podíl 
na pozoruhodné měnové 
reformě, která v roce 1623 vedla 
ke státnímu bankrotu. A v čem 
celý trik spočíval? Císař nařídil 
vydávání (a povinné používání) 
nové mince s menším obsahem 
drahého kovu. Z jedné hřivny se 
razilo stále více mincí, údajně 
až šestinásobek, nebo dokonce 
desetinásobek předválečného stavu. 
Vše zajišťovalo konsorcium, jehož 
byl Valdštejn členem. Šizenou mincí 
se snadněji vyřešily dluhy i nákupy 
zkonfiskovaných statků. 

Bitva na Bílé hoře

Liberecké panství získal Valdštejn v roce 1622

Valdštejn na vrcholu moci
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ZA POHÁDKOU

Jeskyně, kde bydlí slavná 
postava z večerníčku
Máte také rádi večerníček  
o Rumcajsovi? A chtěli byste 
vidět, kde hodný loupežník bydlí? 
Jeho jeskyně se nachází nedaleko 
knížepánova Jičína u vesničky Brada. 
Když vystoupíte z vlaku v zastávce 
Jinolice, půjdete nejdříve po zelené, 
potom chvíli po žluté a ještě krátce 
po modré značce. Dohromady něco 
málo přes tři kilometry. Pokud bude 
v jeskyni nepořádek po předchozích 
návštěvnících, můžete dětem ukázat, 
jak se nemají chovat, nebo rovnou 
přiložit ruku k dílu a uklidit. Hned nad 
jeskyní vede pěšinka ke zřícenině hradu 
Brada. Na vršku tam stojí tři kříže 
a lavička s bezkonkurenčním výhledem.

Turistická sezona je už v plném proudu. Sluníčko svítí, příroda otevírá 
zelenou náruč a děti nic na světě neudrží uvnitř – chtějí prostě ven 
na čerstvý vzduch. Nechte je proto vyřádit se v přírodě nebo na nějakém 
hradním nádvoří, ideálně když se u toho ještě něco naučí o životě.

NA CELÝ DEN

Ze zámku Hrubá Skála 
na hrad Valdštejn
Začínáme u zámku Hrubá Skála, kde 
můžeme vystoupat na vyhlídkovou 
věž. Potom se vydáme po červené 
k hradu Valdštejn. Jdeme po asfaltce, 
kterou po půl kilometru vystřídá lesní 
stezka. Procházíme arboretem Bukovina 
s několika stovkami vzácných stromů. 
Dále na trase nezapomeňte na odbočky 
k vyhlídkám, zejména Na Kapelu 
a U Lvíčka. Při prohlídce hradu Valdštejn 
zaujme hladomorna i výhled na Trosky 
a skalní město. Po žluté pokračujte 
k Sedmihorkám. Počítejte s tím, že 
okruh dlouhý devět kilometrů vám 
může zabrat celý den. Cesta je celkem 
náročná a hrady bývají za hezkého počasí 
v obležení turistů.

NA KOLECH

Okruh Českým rájem 
přes hrad Kost
Výlet začíná v obci Libošovice a celý 
okruh měří asi devět kilometrů. 
Zvládnete ho na kole, odrážedle, ale 
i s kočárkem. Nejdříve jedete po modré, 
až se dostanete do vesnice Vesec 
u Sobotky, kde se natáčel film Jak 
dostat tatínka do polepšovny. Objevíte 
zde plno krásných a udržovaných 
roubenek. Podél Veseckého potoka 
pokračujete k Oborskému rybníku, 
minete starý mlýn a vysoké pískovcové 
skalní kvádry. Zde začíná být trasa 
více turisticky frekventovaná. Úsek 
vede po žluté přírodní rezervací Údolí 
Plakánek až k hradu Kost. Návrat bude 
kratší, pojedete po červené trase, 
zvané Zlatá stezka Českého ráje.

Aby děti 
nezlobily

t i p y  n a j d e t e  v   a p l i k a c i  V l a k e m  n a   v ý l e t

ŠKOLA HROU

Zábavná Chlumíčkova 
naučná stezka v Hořicích
Nedaleko od centra města Hořice 
začíná Chlumíčkova naučná stezka, 
která vede od rozcestí U Josefa až 
k dachovskému koupališti. Po cestě potkáte 
naučné tabule s vtipnými obrázky, ale také 
vyřezávaného skřítka, sluneční hodiny, lavičku se 
vzkazy, zvířátkové doskočiště nebo kuličkolam. 
Oficiální délka trasy je 1,7 kilometru, ale i tak 
krátký úsek vám může zabrat hodně času, pokud 
se děti na jednotlivých stanovištích zdrží. Musíte 
také počítat se zpáteční cestou. Terén je vhodný 
i pro kočárky a odrážedla. Velmi pěkné posezení 
najdete na dětském hřišti hned na začátku stezky 
u turistického přístřešku.
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Pojeďte s námi.
www.cd.cz

Nebojte se vyslat své děti na cestu vlakem 
samotné. Seznamte je se základními pravidly 
a cestování si v klidu užije každý! 

Děti na cestách

Průvodce bezpečným a snadným cestováním pro děti

▪ Bylo ti už 6 let? Tak to se můžeš vydat na cestu i bez rodičů. Pokud jsi mladší, 
 vezmi si jako doprovod bráchu, ségru nebo kamaráda, kterým už bylo 10.
▪ Popros rodiče, ať ti jízdenku koupí předem, ideálně v e-shopu nebo v aplikaci Můj vlak. 
 Pak nebudeš muset čekat frontu na jízdenky na nádraží.
▪ Na nástupiště nechoď přes koleje. Využij podchody nebo nadchody.
▪ Na nástupišti čekej na vlak za žlutou čárou, která je vyznačená na zemi. Tam budeš v bezpečí.
▪ Žlutou čáru překroč a do vlaku nastup, až když úplně zastaví. Jakmile průvodčí pískne 
 do píšťalky, výstup a nástup je zakázaný, protože vlak odjíždí.
▪ V některých vlacích můžeš využít místa pro děti do 10 let a jejich doprovod. 
▪ Pokud se ti cestou ve vlaku něco nezdá, najdi průvodčího a řekni mu to. On si s tím poradí.
▪ Když vlak zastaví ve tvé stanici, až pak otevři dveře na straně, kde je nástupiště, a vystup.

Jedeš vlakem jako doprovod mladšího sourozence nebo kamaráda? 
Nezapomeň na něj dávat pozor a nenech ho 
pobíhat po vlaku samotného.

▪ Když vlak zastaví ve tvé stanici, až pak otevři dveře na straně, kde je nástupiště, a vystup.

Jedeš vlakem jako doprovod mladšího sourozence nebo kamaráda? 
Nezapomeň na něj dávat pozor a nenech ho 
pobíhat po vlaku samotného.

Samy vlakem?

V pohodě!

CDPV_deti_na_cestach_2021_215x270_v01.indd   1 22/06/2021   11:35
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Mexiko dosud provozuje poměrně rozsáhlý systém železnic využívaný především 
nákladními dopravci. Po privatizaci v 90. letech se podařilo výrazně navýšit 
objem přeprav, a to i přes neutěšený stav kolejí, často zarostlých trávou. 
Naopak osobní doprava byla postupně utlumena na minimum a investice 
do nových tratí se staly předmětem bojů vládních úředníků a zájmových skupin.

ZDLOUHAVÉ ČEKÁNÍ 
POD ŽHAVÝM SLUNCEM 
na lepší tratě i budoucnost 

T e x t :  Z d e n ě k  S t o n
F o t o :  W i k i m e d i a ,  M u n d o  C u e r v o ,  F e r r o m e x ,  F o c u s  F e a t u r e s

Dvojice výkonných lokomotiv společnosti Ferrosur 
převáží na sever nejen zboží, ale i uprchlíky 
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První koncese na výstavbu železnice 
v Mexiku byla vydána s vizionářským 

duchem starých Aztéků a Mayů poměr-
ně brzy – již v roce 1837, kdy byla pro 
řadu evropských států železná dráha jen 
hudbou vzdálené budoucnosti. Jenže 
pak trvalo dlouhých 36 let, než se celé 
kolejové spojení mezi vnitrozemským 
hlavním městem Ciudad de México 
a přístavem ve Veracruzu u Tichého 
oceánu dokončilo. Vinu nesla řada ne-
srovnalostí a odlišných zájmů místních 
obyvatel. A toto martyrium jako by 
se s mexickými železnicemi táhlo až 
do dnešní doby. Ale pojďme popořadě.

Lační zahraniční investoři
Zatímco stavba první železnice se vlekla, 
v závěru 19. a na přelomu 20. století 
nastal obrovský boom. Mohl za to příliv 
kapitálu amerických, francouzských 
a britských soukromých investorů, 
kteří viděli obrovský potenciál v mexic-

kém nerostném bohatství a plodinách 
na úrodných plantážích. Už v roce 1910 
měřila železniční síť v Mexiku úctyhod-
ných 25 000 kilometrů. V této době 
vznikla také státní společnost Ferro-
carriles Nacionales de México (FNM), 
která vykonávala dohled nad hlavními 
tratěmi prostřednictvím většinového 
podílu akcií. Pak ale přišla revoluce 
následovaná občanskými nepokoji 
po první světové válce a rozvoj dopravní 
infrastruktury se až na výjimky zastavil. 
Sílily nacionalistické nálady a v letech 
1929 až 1937 byla celá železniční síť 
znárodněna.

To vedlo k postupnému úpadku 
a ztrátovému provozu. Kvůli nekonku-
renceschopnosti a zhoršujícímu se stavu 
tratí i vozidel byly postupně rušeny 
spoje pro cestující, až pravidelná osobní 
doprava na železnici v Mexiku téměř 
zanikla. V roce 1995 proto vláda rozhod-
la, že dojde k velké privatizaci. Sama si 

ponechala ve vlastnictví infrastrukturu 
a provoz předala na základě koncesí 
do rukou nákladním dopravcům. Slibo-
vala si od toho renesanci osobní dopravy 
a především konec finančních ztrát. 
Povedlo se to tak napůl.

Království nákladních vlaků
Na zbylých 17 000 kilometrech me-
xických železničních tratí dnes vládne 
nákladní doprava. Jen mezi lety 1995 
a 2014 se díky novému systému přidě-
lování koncesí podařilo zvýšit objem 
přepraveného zboží na dvojnásobek.  
Dlouhé nákladní vlaky tažené výkonný-
mi dieselovými lokomotivami podob-
nými těm z USA nejčastěji míří z pří-
stavů do velkých vnitrozemských měst 
a do nalezišť nerostných surovin. Další 
významný proud směřuje z jihu země 
na sever k hranicím s USA.

Mexické železnice zpočátku držely krok s těmi vyspělými Stavba složité mostní konstrukce v roce 1909

Smíšený nákladní a osobní vlak

Společnost KCS operuje na hranicích mezi USA a Mexikem

Nákladní vlak společnosti
Ferromex v Měděném kaňonu



železnice

27

Nejčastějšími přepravovanými  
komoditami jsou průmyslové zboží  
(47 %), obilí (25 %), nerostné suroviny 
(13 %) a ropné produkty (8 %). Přestože 
železniční nákladní doprava hraje v Me-
xiku významnou roli, její podíl na celko-
vém přepravním výkonu tvoří jen asi  
15 % ve srovnání s ostatními druhy  
dopravy. Mezi nejvýznamnější společnosti 
operující v Mexiku patří konsorcium  
Ferromex, které provozuje nákladní  
železniční dopravu na více než  
12 000 kilometrech tratí. Mohutně také 
investuje do vlastního vozidlového parku, 
jen v roce 2011 si společnost objednala 
44 nových dieselelektrických lokomotiv 
řady SD70 od amerického výrobce EMD 
o výkonu 4 300 koní (3 200 kW).

Osobní doprava: 
plány a skutečnost
Mnohem žalostnější situace panuje 
v osobní dopravě. Kromě několika málo 
funkčních systémů metra, lehké městské 
železnice nebo turistických vlaků byla 
od dob privatizace uvedena do provozu 
jediná linka příměstské dopravy v údolí 
hlavního města Ciudad de México. Bylo to 
v roce 2008, linka měří 27 kilometrů a má 
7 stanic. Interval ve špičce činí 6 minut. 
Ale pro obrovskou 21milionovou aglome-
raci to ani v kombinaci s metrem zdaleka 
nestačí. V plánu je až 242 kilometrů no-
vých tratí a na některé linky již byla udě-
lena koncese. Jenže roky letí a výsledek se 
nedostavuje. Naopak přibývá obav a otaz-
níků. Například lehký železniční systém, 
který byl uveden do provozu ve městě 
Pueblo (asi 100 kilometrů od metropole) 
v roce 2017, skončil o čtyři roky později 
kvůli nedostatečné ziskovosti.

Vládní špičky také dlouho skloňovaly 
stavbu vysokorychlostní železnice mezi 
městy Ciudad de México a Querétaro. 
Vlaky po ní měly jezdit rychlostí až  
300 km/h a několikanásobně zkrátit sou-
časné jízdní doby dosažitelné po míst-
ních silnicích. Měl to být jasný důkaz, 
že to vláda myslí s rozvojem železnice 
vážně. Nakonec z toho byl jen podpis 
smlouvy s čínskými investory a vysoká 
náhrada škody za její následné vypově-
zení. Podle odborníků ale stavba v tak 
členitém terénu nedávala už od začát-
ku smysl. Analytici tvrdí, že největším 
problémem rozvoje mexických železnic je 
špatné plánování, podceněný enginee-
ring, podezření z korupce, střet zájmů 
a nedostatek finančních prostředků.

Sen o Mayském vlaku
Dnes se v různém stadiu rozpraco-
vanosti nachází pouze dva projekty. 
Rychlé meziměstské spojení mezi 
městy Ciudad de México a 58 kilometrů 
vzdáleným Toluca se staví od roku 2014. 
Původně měl být provoz na trati zahájen 
v roce 2017, po různých průtazích je 
reálný rok 2024. Přičemž dodávky  
30 elektrických pětivozových jednotek 
od španělské společnosti CAF probíhají 
již léta a investiční náklady zatím  
mnohonásobně vzrostly.

Mnohem kontroverznější je ale 
projekt s oficiálním názvem Tren Maya, 
v překladu Mayský vlak. Měla to být 
velká investiční úlitba chudšímu me-
xickému jihu. Na poloostrově Yucatán 
má vzniknout síť moderní meziměstské 
železnice o délce 1 500 kilometrů, která 
by propojila turistické destinace jako 
Cancún s dalšími historickými mayský-

Mexiko
Dnešní Spojené státy mexické vznik-
ly coby federativní republika v roce 
1810, v roce 1827 byly osvobozeny 
od španělské nadvlády. Geografic-
ky se nachází v Severní Americe, 
geopoliticky jsou přiřazovány k té 
Střední. V Mexiku žije přibližně  
130 milionů obyvatel, což z něj  
činí 10. nejlidnatější a rozlohou  
13. největší stát na světě. Přestože 
podle objemu jde o 16. největší 
ekonomiku světa, v paritě kupní síly 
je Mexiko často považováno spíše 
za rozvojovou zemi. Na západě ho 
omývají vody Tichého oceánu, na vý-
chodě se rozprostírá Mexický záliv 
a Karibské moře. Na severu sousedí 
s USA, na jihu s Guatemalou a Belize.

Rekordní tragédie
Největší železniční nehoda na severo- 
americkém kontinentě se udála 
v lednu 1915 v západním Mexiku. 
V té době naplno řádila revoluce 
a vojska obsadila město Guadala-
jara. Z přístavu Colima na ticho-
mořském pobřeží k nim měly být 
přepraveny rodiny vojáků. K tomu 
byl určen speciální vlak s dvaceti 
vozy. Souprava byla i přes svou 
délku natolik přeplněná, že řada 
cestujících musela, aniž by chtěla, 
využít střechy vagonů. Strojvedoucí 
ale ztratil v táhlém a dlouhém kle-
sání nad těžkým vlakem kontrolu. 
Souprava postupně nabrala velkou 
rychlost a ze střech vlivem odstře-
divé síly v obloucích odpadávali 
bezmocní cestující. Nakonec došlo 
k vykolejení a celý vlak se zřítil 
do hlubokého kaňonu. Zemřelo více 
než 600 lidí.

Souprava osobního vlaku na lehké železnici Xochimilco v jižní části hlavního města
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Fenomén La Bestia
La Bestia (Šelma) nebo taky  
El tren de la muerte (Vlak smrti) je 
název neblaze proslulého způsobu 
cestování v Mexiku na střechách 
nákladních vagonů. Nejčastěji se tak 
přepravují migranti ze Salvadoru, 
Guatemaly a Hondurasu toužící pro-
niknout ilegálně do USA. Na rozdíl 
od silnice jim nehrozí tolik kontrol, 
mohou cestovat zdarma a mexic-
kými úřady je tento způsob dopravy 
neoficiálně tolerován. Černým 
pasažérům na cestě navíc s jídlem, 
ošacením a informacemi pomáhá 
řada dobrovolníků a organizací.

Na migranty však číhají mnohá 
nebezpečí, jen zlomku se podaří 
dostat z jihu Mexika až na sever 
k hranicím s USA a následně je 
překonat. Během několikatýdenní 
cesty musí uprchlíci přestupo-
vat mezi nákladními vlaky, čekat 
na jejich rozjezd celé dny, pak na ně 
naskakovat za jízdy a nakonec čelit 
úskalím jízdy na střeše vagonu – 
větvím, tunelům, špatnému počasí 
nebo prostě uklouznutí. Řada lidí 
padá za jízdy ve spánku. Následky 
jsou většinou fatální. Na cestě číhají 
i zločinecké gangy, které pasažéry 
připraví o poslední cennosti, ženám 
hrozí únosy. Odhaduje se, že každý 
rok zamíří tímto způsobem do USA 
až půl milionu migrantů. O fenomé-
nu La Bestia byly natočeny i skvělé 
mexické filmy Sin Nombre (2009) 
a Zlatá klec (2013).

mi místy. Též by sloužila nákladní do-
pravě. Proti stavbě se ale stále ohrazují 
ekologičtí aktivisté a bojovníci za práva 
domorodců. K nim se přidávají archeo-
logové, neboť od zahájení stavby byly 
již objeveny stovky vzácných předmětů 
a památných míst. Uvádí se, že k roku 
2022 bylo dokončeno asi 15 % projektu.

Turistickými vlaky za zážitky
Ale příznivci železnice si nemusí v Mexiku 
zoufat. Ani není nutné lézt na střechy ná-
kladních vagonů. Společnost Ferromex 
totiž provozuje dva zážitkové turistické 
spoje. Prvním z nich je vlak El Chepe 
na dráze, která spojuje vysoce rozvinuté 
město Chihuahua s Tichým oceánem. 
Téměř 700 kilometrů dlouhá trasa vlaku 
šplhá až do výšky 2 400 metrů nad mo-
řem a překonává 37 mostů a 86 tunelů. 
Prochází malebným Měděným kaňonem 
a je považována za jednu z nejkrásnějších 
železnic na světě. Nejen šotouši si během 
16 hodin užijí parádní výhledy.

Legendární Tequilla Express, for-
málněji zvaný Jose Cuervo Express, 
nabízí úplně jinou dimenzi zážitku. 

Tím jsou výlety do jedné z nejstarších 
palíren s neomezenou konzumací té 
nejlepší tequily, vyráběné z mexického 
druhu Weberovy modré agáve. Kromě 
tapas, hudby na palubě a loterijní hry 
čeká cestující návštěva agávových polí 
a samozřejmě komentovaná degustace 
v palírně. Cena výletu v luxusní třídě 
Elite s rozšířenou nabídkou baru a sou-
kromého posezení v saloncích vyjde 
na 170 USD (asi 4 000 Kč), v turistické 
třídě pak o 50 USD méně. Jen si musíte 
dávat pozor, aby se vám z toho Mexika 
nezatočila hlava!  ▪

Projekt Mayský vlak zatím zůstává ve fázi vizualizace 
Luxus v turistickém vlaku El Chepe 

Zkoušky španělských jednotek CAF



Pojeďte s námi.
www.cd.cz

Předplaťte si svoje 
cestování pomocí 
účtu ČD Kredit 
a nakupujte jízdenky 
snadno a rychle.

•  nejrychlejší nákup jízdenky v e-shopu, 
na mobilním webu ČD a v mobilní aplikaci 
Můj vlak 

•  částku na účtu máte stále pod kontrolou
•  snadné dobíjení kreditu na jedno kliknutí

Zaregistrujte se na 
www.cd.cz 
a aktivujte si službu 
ČD Kredit.

ČD Kredit
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ČD Bike
Služby a výhody  
pro cykloturisty

Síťové jízdenky
Výlety do polského  

příhraničí

Naše tváře
Vlakvedoucí  

Markéta Víšková

Články v této rubrice mají pouze informativní charakter. 
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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Půjčovny kol pod značkou ČD Bike jsou od začátku dubna otevřené celkem v 70 železničních 
stanicích. Zájemci si mohou vybrat z pestré nabídky kvalitních horských, trekových 
i krosových kol. Ve 20 stanicích jsou k dispozici také koloběžky. Na základě zájmu zákazníků 
došlo opět k rozšíření počtu půjčoven, které jsou vybavené elektrokoly.

Ze stejného důvodu jsou kola po každém 
vrácení důkladně dezinfikována. Čistí se 
i přilby a další vybavení.

Jízdní kola si lze v rámci služby ČD Bike 
rezervovat předem telefonicky nebo 
e-mailem. Na vybraných místech je to 
dokonce nutností. Pro všechny půjčovny 
v republice platí jednotný ceník. Napří-
klad zákazníci s platnou jízdenkou ČD 
nebo In Kartou zaplatí v letošním roce 
za jízdní kolo denní sazbu 190 korun, 
polodenní půjčovné přijde na 160 korun 
a elektrokolo je zpoplatněno za celý den 
částkou 340 korun. Kompletní ceník 
najdete na webových stránkách  
www.cd.cz/cdbike.

Stačí jeden doklad totožnosti
Před využitím služby je nutné seznámit 
se se Smluvními podmínkami půjčoven 

Turistická sezona už běží na plné 
obrátky. Otevřely se hrady, zámky, 

muzea, pořádají se festivaly i sportovní 
utkání. Na velkou část míst se dá sa-
mozřejmě dostat vlakem, ale příroda je 
krásná i ze sedla jízdního kola. Využijte 
proto oblíbenou službu ČD Bike. Většina 
nádražních půjčoven bude otevřená 
do 31. října, ale na 12 místech zůstanou 
v provozu celoročně.

Je libo elektrokolo nebo helmu?
Základ tvoří samozřejmě pestrá nabídka  
jízdních kol různých druhů. Ve 23 stanicích  
si lze vypůjčit i elektrokola. Sortiment 
ČD Bike doplňují cyklistické helmy a ně-
kde i dětská kola a cyklosedačky. Všech-
na kola prochází odborným servisem, 
protože pracovníci půjčoven kladou 
bezpečnost zákazníků na první místo. 

kol ČD Bike (najdete je na www.cd.cz 
nebo přímo na místě). V cyklopůjčovně 
postačí pro sepsání nájemní smlou-
vy předložit jeden doklad totožnosti 
(například občanský či řidičský průkaz 
nebo cestovní pas). Podepíšete nájemní 
smlouvu, zaplatíte půjčovné za vybrané 
kolo, elektrokolo, respektive koloběžku. 
Následně složíte kauci, která vám bude 
vrácena při odevzdání zvoleného pro-
středku. Kauce za kolo či koloběžku činí 
1 000 korun, za elektrokolo 2 500 korun.

Pokud patříte mezi pravidelné 
zákazníky národního dopravce a využí-
váte jeho věrnostní program, můžete 
proměnit 50 ČD Bodů za voucher, po je-
hož předložení získáte v rámci služby 
ČD Bike nárok na zapůjčení jednoho 
klasického jízdního kola na jeden den 
zdarma. Při plánování výletů na kole 

CYKLISTICKÁ SEZONA 
V PŮJČOVNÁCH ČD BIKE
udělá radost po celé republice
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vám také doporučujeme využít aplikaci 
Vlakem na výlet, se kterou získáte nejen 
skvělé tipy na cestu, ale současně též další 
ČD Body.

Soutěž o cyklodres
Chcete se stát majitelem cyklodresu  
ČD Bike? Zapojte se do soutěže. Postačí, 
když při navrácení kola do půjčovny  
ČD Bike odevzdáte i vyplněný dotazník. 
Soutěž probíhá po celou hlavní sezonu 
až do 31. října 2022. Podrobná pravidla 
o soutěži, losování a ostatních výhrách 
naleznete na www.cd.cz/cdbike v sekci 
Půjčovny kol ČD / Chci cyklodres od ČD.

Kolárna ve věži
Pro výletníky s vlastním i vypůjčeným 
kolem funguje rovněž služba Biketower.  
Jedná se o bezpečné uschování kol 
různých velikostí a typů (městská, turi-
stická, sportovní, elektrokola) v cyklo-
věžích. Vše funguje jako samoobslužný 
skladovací systém, ve kterém funkci 
moderní kolárny plní průmyslový robot. 
Uvnitř cyklověže je možné uskladnit 
kola jakékoli hodnoty v bezpečném 
a suchém prostředí bez přístupu jiných 
osob. Na kolo neprší ani se na něj 
nepráší a je celou dobu monitorováno 
kamerovým systémem. Všechny stroje 
jsou po dobu úschovy pojištěny proti 
poškození a krádeži.

Ke kolu máte přístup 24 hodin denně 
a můžete ho v cyklověži ponechat ne-
přerušeně až po dobu 30 dní. Lze na něm 
nechat veškeré příslušenství, například 
pověsit přilbu na řídítka nebo odložit 
tašku s nákupem na nosič. Kolo zůstane 
ve vodorovné poloze a nikdo se k němu 

Letošní novinky 
ČD Bike
 Nově je možné vypůjčit si 

 elektrokola v Břeclavi a od 

 května také v Novém Městě na 

 Moravě a ve Žďáru nad Sázavou.

 V Královéhradeckém kraji má 

 sedm půjčoven otevřeno 

 celoročně.

 Byla otevřena zcela nová 

 půjčovna v rámci Muzea ČD 

 v Lužné u Rakovníka 

 (s povinnou rezervací). 

 Počátkem roku začala fungovat

 půjčovna v zastávce Kostelec 

 nad Orlicí město.

 Po rekonstrukci stanice se 

 opět otevřela půjčovna na 

 nádraží Litoměřice město. 

 Během sezony dojde k obnovení

 služby ve Veselí nad Lužnicí.

 Nově si lze vypůjčit vozík za kolo

  i samostatně ve stanicích 

 Třeboň a Karlovy Vary dolní 

 nádraží.

Biketower se slevou 
na In Kartu
 K dispozici servisní 
 stojan s pumpou
 Milovice*, Hranice na Moravě*, 

 Beroun, Šumperk, Trutnov, 

 Kolín, Moravská Třebová, 

 Poděbrady, Litoměřice, Břeclav

 K dispozici nabíjecí 
 stojan na elektrokola
 Lysá nad Labem**, Čelákovice

 Standardní rozsah služeb
 Jaroměř, Hodonín, Třinec, 

 Pardubice, Přerov

* V těchto místech lze využít slevu přes 

virtuální In Kartu. Přiložte telefon, 

na kterém je otevřena aplikace Můj vlak 

s platnou zákaznickou aplikací 

(platí pouze s operačním systémem 

Android).

** K dispozici je též servisní stojan 

s pumpou.

nedostane. To vše za symbolickou cenu 
5 korun za den (s výjimkou cyklověží 
v Pardubicích a Hranicích na Moravě, 
kde činí úschovné 10 korun za den).

Kdy je úschova zdarma
Zákazníci Českých drah, kteří jsou držite-
li bezkontaktní čipové In Karty, na které 
je nahraná některá z platných aplikací  
IN 25, IN 50, IN 100 a IN Business, mají 
parkování kol v cyklověži prvních  
24 hodin zdarma (v případě Pardubic 
a Hranic na Moravě se za první den hradí 
pouze 5 korun). Sleva se však neposky-
tuje na In Kartu bez platné zákaznické 
aplikace, která slouží pouze jako elek-
tronická peněženka nebo se používá jen 
k prokázání věku, ani na zaměstnanec-
kou In Kartu.

Postup při využití In Karty je snadný. 
Kolo si podle pokynů uložíte v cyklověži. 
Při jeho vyzvednutí načtete úschovní 
lístek. Po zobrazení částky k zapla- 
cení přiložíte bezkontaktní čipovou  
In Kartu s platnou zákaznickou aplikací. 
Po jejím načtení bude při jednodenním 
uschování (za prvních 24 hodin od vjez-
du) kolo vydáno bezplatně, při víceden-
ním uschování bude odečtena sazba 
za jednodenní úschovné 5 korun (v pří-
padě Pardubic a Hranic na Moravě bude 
za první den odečtena částka 5 korun). 
Přejeme vám šťastnou cestu!  ▪

Více na 
www.cd.cz/cdbike
www.biketower.cz
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Kde nejlépe poznáte svou rodinu? 
Přece na výletě. Totéž platí pro  

vaše kamarády či kolegy z práce. 
Dovolenou nebo víkend s nimi nemu-
síte trávit jenom v exotických zemích. 
Dobrodružství, relaxace na kolejích 
i atraktivní procházky přírodou či histo-
rickými městečky na vás čekají doslova 
jen pár kilometrů za našimi hranicemi. 
Co třeba takové Polsko? Má s námi 
částečně společnou historii, zejména 
ve Slezsku, které několik staletí patřilo 
pod vládu českého krále. A co teprve 
takové Kladsko, jež bylo dříve součástí 
Královéhradecka? Při procházce polský-
mi městy si budete velmi často připadat 
jako doma.

Výlet na sobotu či na neděli
Pro cestování po polském příhraničí  
lze využít Skupinovou víkendovou 
jízdenku+Polsko. Tato síťová jízdenka 
platí buď v sobotu, nebo v neděli, vždy 
do půlnoci dne, který je na ní vyznačen. 
Vydává se u všech pokladních přepážek 
Českých drah nebo u průvodčího ve vlaku, 
pokud jedete ze stanice, kde není poklad-
na otevřená. Nelze ji zakoupit v e-shopu 
ani v předprodeji. 

Tato jízdenka platí pro skupinu 
až pěti osob, z toho maximálně dva 
cestující mohou být starší 15 let. Hodí 
se tedy především pro rodiny nebo 
malé skupiny s dětmi. Její hlavní výhoda 
spočívá v tom, že nemusíte počítat 
kilometry ani nakupovat další doklady 

Sluníčko už svítí a krásně hřeje – a láká k výletům po naší 
domovině, nebo dokonce za hranice. Že nevíte kam dřív? 
A co třeba kompromis? Naplánujte si sérii výletů v příhraničí. 
Železná opona dávno neexistuje, tak si můžete cestovat 
vlakem sem a tam přes státní hranici a poznávat atraktivní 
turistické cíle u nás a třeba též v Polsku. Samozřejmě pěkně 
vlakem a v pohodlí.

při přestupu. Dopředu si však na webu 
Českých drah zjistěte, na kterých tratích 
a ve kterých spojích vám ji uznají. Pro 
cykloturisty máme dobrou zprávu –  
k této síťové jízdence se dá pořídit 
doplatek pro jízdní kolo. Naopak není 
možné si pořídit doplatek do 1. vozové 
třídy, a to ani na české, ani na polské 
straně hranice.

Vyjížďka v jakýkoli den
Pokud si chcete udělat výlet do polské-
ho příhraničí i mimo víkend nebo třeba 
ve státní svátek, mají pro vás České 
dráhy zajímavou nabídku, při které 
opět nemusíte hledět na počty ujetých 
kilometrů ve vlaku. Síťová Celodenní 
jízdenka+Polsko platí v libovolný den, 
ovšem pouze pro jednu osobu. Obdobně 
jako v předchozím případě lze i tento 

PŘÍHRANIČNÍ VÝLETY 
PO POLSKÉM ÚZEMÍ 
na celodenní síťové jízdenky

doklad koupit u všech pokladních přepá-
žek Českých drah nebo u průvodčího ve  
vlaku (při nástupu ve stanici/zastávce, 
kde není otevřená pokladna). Předpro-
dej ani nákup v e-shopu není možný.

Na webu Českých drah si jednoduše 
ověřte tratě a spoje, kde se lze touto jíz-
denkou úspěšně prokázat. Když si pořídíte 

Hrad Czocha u města Leśna, kousek od Jindřichovic pod Smrkem

Papírna v lázních Duszniki-Zdrój nedaleko Kłodzka 

Vodopád Wilczki v Kladsku
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Více na 
www.cd.cz v sekci Typy jízdenek

doplatek za jízdní kolo, a to za stejnou 
cenu jako u Skupinové víkendové jízdenky 
(viz boxy na této dvoustraně), bude váš 
výlet mnohem zajímavější. Stihnete totiž 
projet více atraktivních míst a přepravit 
se vlastními silami mezi různými tratěmi. 
Při plánování výletu ale nezapomeňte, 
že na českém území lze cestovat vlakem 
na tento jízdní doklad pouze ve zvoleném 
kraji (celostátní verze neexistuje).

Levnější varianta
Do Polska se můžete v omezené míře 
vypravit vlakem také na některou z vni-
trostátních verzí Skupinové víkendové 
jízdenky (celostátní i regionální). Obec-

ně platí, že tento doklad je uznáván pro 
cestu do první stanice za státní hranicí – 
ovšem pouze v sobotu nebo v neděli (ne 
ve státní svátek). Pokud převážíte jízdní 
kolo, bude po vás vlaková četa chtít do-
platek na jednosměrný doklad v rámci 
malého pohraničního styku. Obdobně 
lze ušetřit v případě Celodenní jízdenky 
z vnitrostátní nabídky. Opět se vlakem 
dostanete do první stanice za státní hra-
nicí. V obou případech ale nezapomeň-
te, že se uznávají jen doklady vydané 
v pokladně ČD nebo přímo ve vlaku.

Dobré plánování je základ
Naplánujte si třeba výlet do Polska 
po naší nejstrmější trati přes Kořenov 
a Harrachov. Další možností je trasa 
přes Náchod do Kladska. Držitelé Skupi-
nové víkendové nebo Celodenní jízdenky 
s královéhradeckou regionální variantou 
mají v ceně cestu autobusem společnos-
ti CDS z Náchoda až do stanice Kudowa 
Zdrój, odkud lze pokračovat regionál-
ními vlaky KS. Nádherně strávený den 
ve slezské přírodě a polských městeč-
kách vám bude zaslouženou odměnou, 
na kterou budete dlouho vzpomínat. 
Zvláště když si dáte batoh na záda  
a vyndáte ze sklepa jízdní kolo.  ▪

Skupinová víkendová 
jízdenka
 Může ji využít až pět osob, 

 z toho maximálně dva dospělí 

 starší 15 let. Možné kombinace 

 jsou například jeden „dospělý“ 

 (16 let) a čtyři děti (6, 8, 10 a 14 let) 

 nebo pět dětí (všichni 14 let).

 Dá se pořídit pouze u pokladní 

 přepážky nebo u průvodčího 

 ve vlaku.

 Jednodenní jízdenka platí 

 v sobotu, neděli nebo ve státní 

 svátek. Pokud si koupíte tuto 

 jízdenku ve variantě pro 

 příhraniční tratě, je platná pouze

  v sobotu a neděli, a to celý den 

 až do 24:00 hodin.

 Podrobnosti k regionálním 

 a příhraničním variantám této 

 jízdenky najdete na www.cd.cz, 

 a to včetně mapek tratí 

 a seznamu linek.

Ceník Skupinové 
víkendové jízdenky  
v polském příhraničí
+Polsko celostátní 809 Kč

+Polsko region Liberecký 339 Kč

+Polsko region 

Královéhradecký 379 Kč

+Polsko region 

+Polsko pro jízdní kolo    60 Kč

V Polsku platí ve 2. třídě regionálních vlaků 
společností Koleje Dolnośląskie a Koleje 

Śląskie na vybraných tratích.

Celodenní  
jízdenka+Polsko
 Platí pro jednu osobu 

 libovolný den v týdnu.

 Dá se pořídit pouze u pokladní 

 přepážky nebo u průvodčího 

 ve vlaku.

 Platí až do 24:00 hodin dne, 

 který je na ní vyznačen.

 V Polsku platí ve 2. třídě 

 regionálních vlaků společností 

 Koleje Dolnośląskie a Koleje 

 Śląskie na vybraných tratích.

Ceník Celodenní 
jízdenky+Polsko
Region Liberecký 269 Kč

Region Královéhradecký 299 Kč

Doplatek za kolo    60 Kč 
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Radnice ve Wrocławi

Papírna v lázních Duszniki-Zdrój nedaleko Kłodzka 

Vlak partnerského dopravce Koleje Dolnośląskie cestou 
do stanice Jelenia Góra
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Co vás přivedlo k umění?
Pocházím z rodiny, kde k malování nikdo 
netíhl, spíše naopak. Táta byl strojař a já 
měl asi pokračovat v jeho stopách. Řekl 
bych, že maminka z toho byla jeden čas 
i nešťastná, protože jsem si pořád jen 
čmáral a technické geny se u mě prostě 
neprojevovaly. K nám do Ražic u Písku 
jezdil tvořit malíř Říhánek, kterého znal 
můj dědeček. Ten mě s ním taky sezná-
mil. Následně jsem se naučil malovat, 
vnímat kompozice, míchat barvy a další 
kouzla. Pan Říhánek byl krajinář, což mě 
bavilo asi do patnácti, pak už mi to při-
padalo příliš fádní. Mezitím jsem začal 
chodit do umělecké školy ve Strakoni-
cích a pod vedením akademického malí-
ře Rejžka se dál zdokonaloval a nakonec 
absolvoval grafickou školu v Praze.

Jaké uplatnění jste našel v tomto ne 
úplně masovém oboru v Českosloven-
sku na začátku 80. let?
Nastoupil jsem do oddělení propagace 
Parku kultury a oddechu v Českých 
Budějovicích. Tvořili jsme grafiku pro 
různé akce, koncerty, konference. Ale 
samozřejmě jsme koukali na Západ, 
motivy kombajnů nebo těžebních věží 
mě moc nebraly. A z toho důvodu jsme 
založili skupinu podobně smýšlejících 
umělců a začali svá díla vystavovat. Prv-

ní výstava proběhla bez problémů, ale 
z druhé se vyklubal pěkný průšvih.

Jaký?
Namaloval jsem obraz, jehož námětem 
bylo sestřelení amerického pilota Němci 
za druhé světové války, což se v našem 
kraji opravdu stalo, a nazval ho „Zde od-
počívá pilot, který nás také osvobodil“. 
Všiml si toho nějaký soudruh a rozčílilo 
ho to tak, že jsem hned druhý den musel 
na výslech na Státní bezpečnost a oka-
mžitě mě vyhodili z práce. Pár měsíců 
jsem se živil jako hrobník, později jako 
hospodský, ale byl jsem rozhodnutý 
emigrovat.

Vaše cesta vedla přes Rakousko 
do USA, ale nakonec jste se usídlil 
v Hondurasu na ostrově Roatán. Proč 
zrovna tam?
To je dlouhý příběh, ale aspoň ve zkrat-
ce. V Americe jsem byl úplně bez peněz, 
ale měl jsem vizi založit si firmu. Dostal 
jsem se do rodiny, kde mi poradili, že 
nejlepší výdělky mají lovci krabů na Al-
jašce. Tak jsem vyrazil. Byla to náročná 
práce, osmnáct hodin denně, zima, 
nikde nic, ale za půl roku jsem si vydělal 
dost na to, abych mohl začít v USA 
podnikat. S kamarádem, také emigran-
tem, jsme založili firmu na reklamní 

VŠECHNO V ŽIVOTĚ 
DĚLÁM NAPLNO, 
ale potřebuju svobodu
Malíř, hrobník, emigrant, lovec krabů na Aljašce, 
americký podnikatel v reklamě, hospodský v jižních 
Čechách, majitel pivovaru v Karibiku a stavitel 
pirátského korábu. Že se to za jeden život nedá 
stihnout? Jihočech Jiří Máška zažil nejen to, ale i řadu 
dalších příběhů, které by vydaly na knihu. Vše přitom 
začalo jedním nevinným obrazem, který ho zavedl 
do mnoha koutů světa.

Jiří Máška

materiály, polepy, sítotisk. Rozjelo se 
to a my měli i velmi solidní obchod-
ní partnery, mezi kterými byl třeba 
Boeing, pro který jsme vyráběli různé 
štítky, popisky a samolepky do letadel. 
Jenže mně se ve Státech moc nelíbilo. 
Svoboda podnikání je jedna věc, občan-
ská volnost je však věc druhá. A když se 
dostanete před soudce za to, že jste si 
na lavičce v parku otevřel pivo nebo že 
kamarád má menší plavky, a vzbuzuje 
tak pohoršení a vás seberou s ním, 
začnete přemýšlet, jestli je to opravdu 
to, co jste chtěli. Naštěstí za mě tohle 
dilema vyřešily dějiny a rok 1989. 
Domů jsem se vrátil na jaře 1991 se 
slušnými zkušenostmi z byznysu v USA. 
Tady se věci teprve rozjížděly. Vypadalo 
to všechno dobře…

Obraz Jiřího Mášky 

s názvem Odysseus
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Vizitka
Rodák z jihočeských Ražic se od útlého 
věku věnoval malování. Jeho talent 
podpořilo i vzdělání na umělecké škole 
ve Strakonicích a následně na pražské 
grafické škole. Po emigraci do USA 
v roce 1983 studoval Everett Commu-
nity College ve Washingtonu. Kromě 
umělecké tvorby se věnoval řadě zají-
mavých projektů, mimo jiné vybudoval 
pivovar na honduraském ostrově Roa-
tán, kde také postavil repliku pirátské 
lodě. Jeho díla jsou v soukromých sbír-
kách po celém světě, objevují se také 
na výstavách ve světových metropolích 
umění, například v New Yorku.

Pověsil jste malování na hřebík a stal 
se z vás pivní magnát?
Maloval jsem dál a tvořím dodnes. 
Je to věc, která mě provází celý život 
a ohromně si u toho odpočinu. Ale 
vše, co jsem v životě dělal, jsem dělal 
naplno. Pivovar jsme postavili a já si 
k tomu přizval krajana, o kterém jsem se 
dočetl, že poté, co ho vyhodili z práce, si 
někde na Liberecku otevřel svůj pivovar. 
Zavolal jsem mu, že bych chtěl něco 
podobného vybudovat v Hondurasu. 
On přiletěl a pomohl mi, takže jsme 
vařili velmi slušné pivo vyráběné českou 
technologií. Když mě to přestalo bavit 
a přemýšlel jsem, co dál, místní pořád 
mluvili o pirátech a já si řekl, že by to 
chtělo aspoň nějakou repliku pirátské-
ho korábu. Zaletěl jsem do Londýna 
a v knihovně našel dobovou malbu, jak 

A co ten ostrov v Karibiku?
Ten přišel až v roce 1997. V Česku 
opadla porevoluční euforie. Ne všichni 
zpytovali svědomí, někteří jen převlékli 
kabát a jejich charaktery dál otravovaly 
vzduch. Rozhodl jsem se, že odejdu 
podruhé, ale tentokrát někam do tepla, 
protože nesnáším zimu. A musel to být 
ostrov. Pár měsíců jsem hledal, až jsem 
narazil na Roatán, ostrov pod správou 
Hondurasu. Vydal jsem se tam a jako 
jednu z prvních věcí na místě ochutnal 
jejich pivo. V tu chvíli jsem se rozhodl, 
že zůstanu a postavím tam pivovar. Ta 
břečka se nedala pít.

taková loď vypadala. Naučil jsem se 
malovat lodní plány, přemluvil posled-
ního lodního tesaře na ostrově, sehnal 
povolení k těžbě speciálního dřeva, 
bez kterého takovou loď nepostavíte, 
a za tři roky bylo hotovo – loď vozila 
turisty kolem ostrova.

Ale už bez vás…
Musel jsem se vrátit, moje maminka 
je ve věku a zdravotním stavu, kdy jí 
musím být nablízku. Užívám si klid 
na malování, jezdím Vindobonou 
do vídeňských galerií, v jídelním voze si 
dám pivo nebo něco ostřejšího a nepře-
stávám spřádat plány do budoucna. 
Zatím mi to vychází na Sardinii, dům 
na pobřeží a plachetnici u mola. Takové 
kulisy podzimu svého života si umím 
představit.  ▪
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Soutěž 
o vstup do Muzea slivovice
Udělejte si radost a vyhrajte dárkový  
poukaz na vstup pro dvě osoby do Muzea 
slivovice R. Jelínek, které najdete na adrese 
U Lužického semináře 116, Praha 1. Odměna 
čeká na tři soutěžící, kteří správně zodpovědí 
následující otázku.

Co můžete ochutnat v Muzeu slivovice?

A  švestkový koláč
B  jablečný závin
C  rybízovou bublaninu

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 18. května 2022.

?

Muzeum slivovice nemůžete při 
svých toulkách hlavním městem 

minout. Touha po nevšedním zážitku vás 
tam zavede třeba po cestě z Pražského 
hradu. Od Starých zámeckých schodů 
je to už jen, co by kamenem dohodil. 
Koncept Muzea slivovice je krásně uce-
lený. Koupíte si lístek do expozice, kde se 
vzděláte interaktivní a zábavnou formou. 
Potom tuto „teorii“ dostanete okoštovat 
v degustačním baru a to, co vám nejvíce 
chutnalo, koupíte v obchodě s komplet-
ním portfoliem značky R. Jelínek.

Setkání s Rudolfem Jelínkem
Samotná exkurze je rozčleněna do čtyř 
částí. První zastavení se věnuje historii 
páleničářství. Setkáte se zde s Rudolfem 
Jelínkem a jeho manželkou Irenou, dozví-
te se, čím si podnik za léta své existence 
prošel. Ústřední multiprojekce, která vás 

Tradice výroby ovocných destilátů na Vizovicku sahá až 
do roku 1585 a v tamním regionu je hluboce zakořeněná. 
Slivovicí připíjíme na zdraví a „zakopáváme“ ji při narození 
dětí. Bez ostychu ji lze považovat za český národní nápoj. 
Proto se společnost Rudolf Jelínek rozhodla otevřít 
slivovicovou ambasádu v srdci Evropy – v Praze na Malé 
Straně – a prezentovat zde valašskou historii a tradici.

EXKLUZIVNÍ ZÁŽITEK 
S VŮNÍ SLIVOVICE 
dělá čest valašské tradici

provede časem od roku 1585 až do sou-
časnosti, je velmi emotivní. Příběhy palí-
ren jsou zasazeny do světového i repub-
likového dění. Jakmile se za vámi zavřou 
historická vrata, obklopí vás valašské  
kopečky a louky. Motivem druhého zasta-
vení je krajina, sady, trnky… Dvanácti- 
metrová projekce vás přímo pohltí.  
Ucítíte jarní vánek i teplo letních dní.

Třetí dveře vedou do virtuálního 
světa. Tento prostor se pracovně nazývá 
Švestka, a to proto, že se na šest minut 
skutečně tímto plodem stanete. Budete 
se natřepávat na traktoru, stoupat 
destilační kolonou nebo zrát v dubo-
vém sudu. Zážitek je to výjimečný. Toto 
zastavení vyvolá smích, nebo aspoň 
úsměv napříč generacemi. Bavit se 
budou i vaše děti, které s sebou určitě 
vezměte. V doprovodu platící dospělé 
osoby mají totiž do 15 let vstup zdarma.

Degustace s chutí ovoce
V poslední části si budete připadat jako 
v destilérce, jen v koncentrované podobě. 
Kvašení, destilace, zrání, stáčecí linka. 
Dozvíte se něco o košer výrobcích, v kví-
zech otestujete své znalosti a na závěr si 
třeba vyrobíte i vlastní etiketu. Tu vám 
v prodejně vytisknou a nalepí na vybranou 
láhev. Tím ale exkurze nekončí. Bez požití 
slivovice by to přece nebylo ono!

Součástí prohlídky je proto ochutnáv-
ka tří ovocných pálenek a tří typických 
valašských jednohubek ve stylovém 
degustačním baru. V muzeu nezapo-
mněli ani na mladší ročníky a řidiče. Ti si 
na baru mohou pochutnat na švestkové 
limonádě. A pokud vás po tak intenzivním 
zážitku přepadne hlad, vyzkoušejte místní 
kyselici, švestkový koláč nebo halušky.  ▪

Více na www.muzeumslivovice.cz
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Co vás zlákalo jít pracovat na dráhu?
Když jsem po maturitě přemýšlela, co 
budu dělat, inspiroval mě člověk, který 
je mi dodnes nejbližší. Tehdy pracoval 
u Českých drah a nyní je revizorem u nás 
v Trutnově. Navíc, když jsem byla malá, 
tatínek byl zaměstnaný v šumperském 
depu a na rodinné výlety jsme jezdili 
samozřejmě vlakem. Měla jsem ale pro-
blém komunikovat s jinými lidmi, prostě 
jsem se styděla. Chtěla jsem s tím však 
něco udělat a tahle práce se ukázala jako 
ideální způsob, jak to překonat. Od za-
čátku jsem se v ní cítila dobře.

Jak jste se jako stydlivá dívka popa-
sovala se specifickým železničním 
prostředím?
To nebyl problém, asi i proto, že technická 
stránka věci mě vždycky zajímala a ráda 
jsem přicházela věcem na kloub. Mohut-
nost vlaků a vůně nafty mě nepřestávají 
fascinovat, stejně jako mě stále baví, že 
dobře pracující vlakvedoucí představuje 
pro lidi ve vlaku v dobrém slova smyslu 

jakousi autoritu. Mám pochopitelně 
na mysli pozitivní emoce, momenty, 
kdy mnohem více dokážete úsměvem 
než vážností uniformy. Určitě mi také 
pomohli a pomáhají kolegové, zejména 
pak strojvedoucí, kteří trpělivě vysvětlují 
a ukazují, co a jak funguje, což se v pro-
vozu často hodí. Musím říct, že i proto 
mám více přátel z řad kolegů mezi muži.

Manžela jste potkala také ve vlaku?
Ne, ale k dopravě má blízko. Pracuje 
jako profesionální řidič.

Takže na rodinné výlety jezdíte po sil-
nici, nebo po kolejích?
Přijde na to, jestli jedeme všichni 
i s manželem, nebo jen já s dětmi. Pokud 
je to první případ, chce to mít můj muž 
doslova v rukou a usedá za volant. Když 
ale vyrážím se syny já sama, volíme vlak.

Baví to vaše děti?
Jsou nadšené, hlavně starší syn, kte-
rému je 10 let. Nejsem si ale jistá, zda 

půjde v mých šlépějích. Aktuálně si 
plánuje, že bude slavný fotbalista a nás 
jako rodiče zajistí finančně natolik, že 
už nebudeme muset pracovat. (směje se) 
Kromě toho má vzor ve svém otci, takže 
uvažuje o práci řidiče sanitky nebo  
dobrovolného hasiče. Z hlediska spole-
čenské prestiže to bude těžká konku- 
rence, jen si musí vybrat.

Jaké cestující máte nejraději?
Připadá mi, že naši práci nejvíce ocení 
senioři. Často vyžadují asistenci při 
nástupu nebo výstupu, potřebují radu 
nebo si chtějí jen popovídat. Naše 
lidskost a vstřícnost jsou pro ně hrozně 
důležité. Ráda proto vozím starší lidi, 
připadá mi, že jim jsem nejprospěšnější. 
Podobně to mám s vozíčkáři, což jsou 
také zákazníci, kteří se neobejdou bez 
naší pomoci a dokážou si jí vážit. I přes 
svůj zdravotní handicap se na svět dívají 
většinou mnohem optimističtěji než my 
ostatní. I díky nim mě práce vlakvedoucí 
vnitřně naplňuje a mám ji moc ráda.  ▪

Markéta  
Víšková
Pochází ze Šumperka, 

gymnázium absolvovala 

v Trutnově a hned po maturitě 

v roce 2008 nastoupila 

k Českým drahám. Začínala 

jako průvodčí v Hradci Králové, 

záhy přešla pod domovskou 

stanici Trutnov, kde slouží 

dodnes jako vlakvedoucí 

v rámci Regionálního 

pracoviště Zákaznického 

personálu Pardubice. Má dva 

syny a její vášní je tvorba, 

výroba a prodej interiérových 

dekorací. Pracuje též jako 

vedoucí mladých hasičů 

v Horním Maršově.

naše tváře l ČD servis

LIDSKOST A VSTŘÍCNOST 
JSOU PRO CESTUJÍCÍ ZÁSADNÍ, 
nejraději vozím seniory a vozíčkáře
Dobrý vlakvedoucí by měl umět nejen pomoci a poradit, ale také řešit situace s úsměvem 
a grácií. To je recept Markéty Víškové na práci, která jí přináší radost. Nechce být pro cestující jen 
člověkem, který kontroluje jízdenky. Má ráda život, a proto se ve vlaku snaží šířit dobrou náladu.

Můžete ji potkat na tratích:
Trutnov – Kolín – Čáslav (spěšné vlaky)
Trutnov – Svoboda nad Úpou
Trutnov – Hradec Králové – Praha  
(rychlíky a spěšné vlaky)
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ČD servis l vlakem prakticky

Situace, kdy vlak zastaví, protože jeho jízdu omezila mimořádná událost, není bohužel nijak 
výjimečná. Ročně jde o více než tisíc případů. V naprosté většině to jsou incidenty, které neohrozí 
zdraví ani bezpečnost cestujících. Jejich vyšetření ale musí být důkladné, což je často náročné 
na čas. Nepříjemným průvodním jevem je pak zpoždění.

PROČ SE VLAKY ZASTAVÍ PŘI MIMOŘÁDNOSTECH?

Jen v loňském roce došlo k 162 střet-
nutím vlaků na přejezdech a ke  

215 střetům vlaků s osobami. Do kate-
gorie mimořádností patří však i zdánli-
vé banality, kdy vlak narazí do překážky 
hozené na trať třeba dětmi. Takto bylo 
poškozeno Pendolino, na které kluci 
nastražili na koleje obyčejné mince. 
Škoda na vlaku byla v milionech korun.

Zachránit,  
vyšetřit a zprovoznit
Každý případ prohlášený za mimořád-
nou událost je nezbytné zdokumento-
vat a vyšetřit. Jako první přijedou složky 
integrovaného záchranného systému, 
které zjistí prvotní informace o závaž-
nosti situace, postarají se o bezpečnost 
a dotčené osoby. To většinou zname-
ná zastavení nebo omezení provozu 
(vypíná se například napětí v trakčním 
vedení). Vše probíhá podle předem 
definovaných scénářů, které záchranáři 
pravidelně nacvičují.

Záhy na místo zamíří vyšetřovatelé 
Správy železnic a případně i dopravce. 
Ti jsou v pohotovosti nepřetržitě. A ko-
nečně jsou aktivováni opraváři, tech-
nici, eventuálně celé nehodové vlaky, 

aby se podařilo následky mimořádnosti 
odstranit. To mají na starosti dispečeři 
Správy železnic a příslušného dopravce.

Hraje se o čas
Přes svou četnost není přímý vliv 
mimořádných událostí na spoje ČD 
zásadní. Jde o 4,7 % z celkového koláče 
zpoždění. Ale i to má dopady na vlaky, 
které nejsou incidentem přímo dotče-
ny, ale stojí třeba za místem nehody 
a čekají, až bude trať zprovozněna. 
Do doby příjezdu vyšetřovatelů se totiž 
nesmí s „ničím hnout“, jen zachraňovat 
životy, případně hasit požáry a bránit 
rozšíření škod.

Vyšetřovatelé pak na místě provedou 
prohlídku, vyslechnou zaměstnance, 
zajistí záznamy zabezpečovacích zaří-
zení, kamer, zkoumají stopy vykolejení, 
poškození trakčního vedení a mnoho 
dalšího. Jakmile je sběr dat ukončen, po-
volí odstraňování následků mimořádné 
události. Vyšetření běžných střetů vlaku 
s různými překážkami bez rozsáhlých 
následků trvá asi 2–2,5 hodiny. Pokud 
to připadá v úvahu, mohou vyšetřova-
telé udělit souhlas s provozem po jedné 
koleji, byť sníženou rychlostí.

Během doby, kdy je provoz zastaven 
nebo omezen, dispečeři ČD vymýšlí  
a realizují opatření ve prospěch cestu-
jících – zajišťují náhradní autobusovou 
dopravu, jízdu vlaku odklonem nebo 
přestup dotčených cestujících do jiného 
spoje, který mimořádně zastaví na ved-
lejší koleji. Vše ale zabere nějaký čas.  ▪

Co je to 
mimořádná událost
Jde o velmi pestrou paletu situací, 

kdy je ohrožena bezpečnost 

provozu. Může jít o předměty 

na kolejích, zranění při nástupu 

nebo výstupu, technické závady, 

kolize vlaků se stromy, osobami, 

auty či o ekologické havárie, požáry 

nebo vykolejení a srážky vlaků. 

Patří sem ale také situace, kdy vlak 

projede návěstidlo „na červenou“ 

a pro cestujícího se vlastně nic 

nestane. I tehdy ale zákon nařizuje 

důsledně událost prošetřit, a to 

nejen proto, aby se zjistil viník, 

ale hlavně z toho důvodu, aby se 

opakování podobného případu 

do budoucna předešlo.



Z Prahy 
do Ostravy 

ve středu 
13. 7. 2022

Z Ostravy 
do Prahy     
v neděli   
17. 7. 2022
Více na našem webu.Prodej jízdenek bude 

zahájen v červnu 2022.

ExpreS

Vlakem 
až na festival

www.cd.cz/colours
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Horní Rakousko

Výhled na jezero Mondsee v regionu Solná komora
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ŠŤASTNÁ DOVOLENÁ 
NA DOSAH RUKY 
v pohostinné podunajské říši
Spolková země Horní Rakousko je jedinečnou esencí všeho, co je pro našeho 
jižního souseda typické. Najdete zde veletok Dunaj, hory, jezera, divokou 
přírodu, ale také romantické uličky historických měst. To vše propojené sítí 
železnic, silnic i cyklostezek. Pro tento kulturní region je příznačná sůl, která 
funguje skvěle na ochucení jídel, ale také jako léčebný přípravek pro tělo i duši.

T e x t  a   f o t o :  O b e r ö s t e r r e i c h  T o u r i s m u s  G m b H  a   p a r t n e r s k é  r e g i o n y



FO
TO

: R
O

B
ER

T 
JO

SI
PO

V
IC

FO
TO

: R
O

B
ER

T 
JO

SI
PO

V
IC

FO
TO

: R
O

B
ER

T 
JO

SI
PO

V
IC

cestopis

44

Kdo hledá aktivní relaxaci, může 
poznat Horní Rakousko na jízdním 

kole. Dunajská cyklostezka je prostě 
klasika. Ne nadarmo patří k nejoblíbe-
nějším v Evropě. Prochází impozantní 
krajinou a nabízí především rozmanitost –  
každý den něco jiného. Vede z barokního 
města Schärding přes meandr Dunaje 
ve Schlögenu a přes Linec až do Enn-
su, kdysi nejvýznamnějšího římského 
města v oblasti. U příležitosti jejího 
40. výročí se milovníkům jízdy na kole 
letos otevírá 15 nových tras pro výlety 
na elektrokolech, které nabízí další 
výhledy na mohutnou řeku.

Noci pod hvězdami
Ten, kdo do regionu přichází za kempo-
váním, stráví svou dovolenou v jedi-
nečné přírodě, a přesto se bude cítit 
jako doma. Pohodlné kempy najdete 
většinou v blízkosti vody. Při přejíždění 

Linec je rozmanitý stejně 
jako jeho obyvatelé:
zaměřený na budoucnost, 
moderní, i když s pohnutou 
historií, zdrženlivý a zároveň 
kosmopolitní.

z kempu do kempu zažijete noci pod 
širým nebem a dny plné rozmanitých 
volnočasových dobrodružství. Uvidíte, 
že dovolená na břehu Dunaje se stane 
příjemnou a nezapomenutelnou zkuše-
ností. Při objevování přírody si můžete 
vyzkoušet i pobyt v hotelu v korunách 
stromů ve vesnici Kopfing im Innkreis 
s výhledem na hvězdy nebo v opravdo-
vém teepee v zábavním parku Ikuna 
ve vesnici Natternbach.

Na tradičnější turisty čeká vodní  
relaxační park Feldkirchen an der Donau 
se světem pirátů, který jako báječný způ-
sob oddechu ocení hlavně děti. A pokud 
dáváte přednost umění, nasměrujte své 
kroky do muzea Schütz v Engelharts- 
zellu. Není to jen skladiště uměleckých 
děl, ale zejména prostor pro setkávání 
lidí. A pozor – také jde o první muzeum 
s nulovou spotřebou energie.

Rozmanité tváře Lince
Při návštěvě Horního Rakouska byste 
neměli vynechat hlavní město této spol-
kové země. Linec, který leží na Dunaji, 
je rozmanitý stejně jako jeho obyvatelé: 
zaměřený na budoucnost, moderní, 
i když s pohnutou historií, zdrženlivý 
a zároveň kosmopolitní. Pokud si ho 
chcete prohlédnout z výšky, vydejte 
se nejpříkřejší ozubnicovou dráhou 
v Evropě na horu Pöstlingberg. Ale ještě 
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předtím si kupte kartu Linz-Card, díky 
níž budete bez dalšího placení využívat 
systém veřejné dopravy nebo za mimo-
řádně výhodných podmínek navštívíte 
městská muzea.

Právě stánky umění dokazují vše-
strannou tvář Lince nejlépe. Pohled 
do budoucnosti zprostředkuje Ars 
Electronica Center, kde zjistíte, jak náš 
život mění umělá inteligence. V muzeu 
Voestalpine Stahlwelt se zase stávají 
zážitkem i centrem pozornosti prů-
myslová zařízení. A v muzeu Lentos si 
prohlédnete sbírky současného umění. 
Barvami hýří také galerie graffiti Mural 

Proč si vybrat 
dovolenou 
v Horním 
Rakousku
 Malá vzdálenost: 
 K horám, jezerům a městům 
 Horního Rakouska se z Česka 
 dostanete snadno a pohodlně.

 Pro celou rodinu: 
 Horní Rakousko je vhodné 
 také pro rodiny s dětmi. Cesta 
 netrvá příliš dlouho a pro hosty
 jsou připraveny regionální 
 karty, díky nimž budete moci 
 využít četné rodinné slevy.

 Příroda: 
 Horní Rakousko je vyloženě 
 rekreační oblast. Jeho příroda 
 zůstává do značné míry 
 nedotčená, přestože je
 protkaná pěšími trasami, 
 cyklostezkami, traily 
 a pěšinami. Chráněná krajinná 
 oblast se rozkládá na více než 
 100 000 hektarech, z toho 
 národní park Vápencové Alpy 
 má rozlohu 20 850 hektarů.

 Gastronomie: 
 Pro tuto oblast je typická 
 pohostinnost a kreativní 
 gastronomie. Tradiční lahůdky 
 zde podávají v nové úpravě 
 a připravují z regionálních 
 přísad, které rostou hned 
 za dveřmi.

 Poměr ceny a výkonu: 
 Získáte pestrou dovolenou  
 za příznivou cenu, kterou si  
 můžete flexibilně rezervovat  
 i velmi krátce před příjezdem.

Více na www.hornirakousko.cz/dovolena

Harbor, kterou, jak název napovídá, 
najdete v přístavu.

Při procházce doporučujeme histo-
rickou scénu Brucknerhaus Linz, ležící 
přímo na břehu Dunaje, která se může 
pyšnit jedinečnou akustikou, jakož 
i hudební divadlo, jež patří k nejmo-
dernějším operním scénám v Evropě. 
Na programu má ale také muzikály 
a taneční představení. Pokud chcete 
Linec prozkoumat detailněji, stáh-
něte si do mobilu aplikaci Visit Linz. 
Získáte tak skvělý způsob, jak se poučit 
i zabavit, třeba honbou za pokladem 
a luštěním kvízů.

45

Různé podoby města Linec
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Steyr s muzeem Vánoc
Romantické město Steyr (česky Štýr) 
leží na idylickém soutoku řek Enns 
(Enže) a Steyr. Je to pravý architekto-
nický skvost, prostě příjemné a milé 
maloměsto mezi Salcburkem a Vídní. 
Na historickém náměstí se harmo-
nicky řadí měšťanské domy různých 
slohů, uprostřed stojí nejstarší gotický 
dům ve městě, zvaný Bummerlhaus, 
a mohutný zámek Lamberg. A nákupy 
nebo návštěvu trhu zde můžete završit 
posezením v útulných zahrádkách nad 
kulinářskými specialitami. Vrcholem 
kulturního dění je místní hudební 
festival, jehož vystoupení se odehrávají 
na hradbách pod širým nebem.

Ať už přijedete do města Steyr během 
turistické sezony, nebo v době adventu, 
udělejte si čas na poutní místo Christ-
kindl se slavným kostelem a Ježíškovým 
poštovním úřadem. Plno je tu samo-
zřejmě hlavně o Vánocích, kdy uvidíte, 
s jakou láskou zde pěstují regionální 
zvyky a tradice, zejména kovářství a vý-
robu betlémů. Četné adventní trhy se 
odehrávají v příjemné atmosféře a jsou 
oblíbeným místem setkávání místních 
obyvatel i hostů. Historické vánoční 
ozdoby můžete obdivovat v prvním 
rakouském muzeu Vánoc. Správnou 
sváteční atmosféru dotvářejí koncerty 
na náměstích.

Solná komora je rájem pro milovníky pěší 
turistiky, horských kol a přírody. Nabízí 
světoznámá místa, jako je město Hall-
statt, stejně jako výše zmíněné bukové 
lesy ve Vápencových Alpách, půvabná 
císařská městečka Bad Ischl nebo Sankt 
Wolfgang im Salzkammergut, panorama 
pohoří Höllengebirge, Osterhorngruppe, 
Totes Gebirge nebo horu Dachstein.

Příroda je zde největší a nejdůležitější 
sportovní arénou. Najdete tu bezpočet 
značených stezek pro pěší turistiku, 
rozmanité trasy pro horská kola, mnoho 
možností výstupů pro horolezce a deset 
golfových hřišť. Osvěžit se můžete  
v 76 jezerech, od Traunsee a Attersee, 
která nabízí mnoho zážitků při provozo-
vání akčních vodních sportů, až po malá 
horská jezírka, jako jsou Almsee, Offen-
see nebo Laudachsee.

Lahůdka z jezera
A jak vlastně Solná komora chutná? Ří-
káte si, že asi slaně. Správnější odpověď 
ovšem zní: po rybách. V hlubokých jeze-
rech je zde doma siven alpský. Nejlépe 
prý chutná v solné krustě. Pokud byste 
si ho chtěli připravit sami, zabere vám to 
asi hodinu. Nejdříve omyjete, nakrájíte 
a uvaříte brambory. Ty pak smícháte 
v nádobě s trochou soli, olivového oleje 
a najemno nasekaným rozmarýnem. 
A přesunete se k rybě.

Udělejte si čas na poutní 
místo Christkindl se slavným 
kostelem a Ježíškovým 
poštovním úřadem. 
Plno je tu samozřejmě 
hlavně o Vánocích.
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Bukový les
Srdcem místního regionu je již 25 let ná-
rodní park Vápencové Alpy (Kalkalpen), 
který najdete jižně od Steyru. Zdejší 
jedinečné divoké staré bukové lesy jsou 
zapsány na seznam světového dědictví 
UNESCO a nejlépe si jejich krásu vy-
chutnáte při túře v doprovodu místního 
správce národního parku. Region nabízí 
vynikající síť cyklostezek a možností pro 
jízdu na horském kole a 100 kilometrů 
značených turistických cest. Díky  
30 lezeckým zařízením a více než  
1 300 lezeckým trasám je také ideální 
destinací pro lezce. Gurmáni ocení na 
30 horských chat a nespočet rodinných 
hostinců.

Solná komora 
Na jihozápadě Horního Rakouska na vás 
čeká oblast Solná komora (Salzkammer-
gut). Okouzlí vás křišťálově čistými jeze-
ry, horami a dalekými výhledy do krajiny. 

Poznejte kouzlo kempování u Dunaje

Malebné město Steyr

Zeleň bukových lesů národního parku Kalkalpen
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Sivena musíte dobře omýt a osušit. Pak 
si předehřejete troubu na 170 stupňů.  
Přírodní sůl smícháte s vodou a bílkem, 
čímž vytvoříte hustou hmotu. Do břišní 
dutiny sivenů vložíte máslo, tymián 
a plátky citronu. Pekáč vyložíte pečicím 
papírem a z části solné směsi připravíte 
lůžko. Na něj položíte siveny, které po-
kryjete zbytkem směsi a dobře přimáčk-
nete. Přidáte brambory a pečete v troubě 

asi 15 minut. Nakonec malou paličkou 
rozbijete solnou krustu, odstraníte sůl 
a kůži z ryb a servírujete. Že je to moc 
složité? Ale kdepak. I když mnohem 
jednodušší bude, když si na tuto lahůdku 
zajdete do některé z řady místních 
hospůdek. Sivena tam podávají zaručeně 
čerstvě vyloveného.

Kromě kulinářských zážitků – od tra-
diční domácí kuchyně až po gurmánské 
restaurace – je region Solná komora 
ovlivněn láskou k hudbě. Rozmanitý 
večerní program a skvělá hudební před-
stavení nabízí jódlující zpěváci, taneč-
níci i hornorakouské folklorní taneční 
soubory.

Co máme 
společného
 Hranice Horního Rakouska 
 s Českem je dlouhá 
 130 kilometrů.
 Přímé vlaky mezi Prahou, 
 Českými Budějovicemi 
 a Lincem jezdí čtyřikrát denně 
 (pokud zrovna není výluka).
 Obyvatelé Horního Rakouska 
 milují knedlíky stejně jako Češi. 
 Podávají je v nesčetných 
 variantách: jako přílohu 
 i hlavní jídlo, sladké i slané, 
 velké i malé.
 Horní Rakousko a jižní 
 Čechy spojovala již v roce 1827 
 koněspřežná kolejová dráha 
 z Lince do Českých Budějovic. 
 Jednalo se o první veřejnou 
 železnici na evropském 
 kontinentě (mimo Britské 
 ostrovy).

25 let  
národního parku 
Vápencové Alpy
(Kalkalpen)
Národní park Vápencové Alpy se 
rozkládá na ploše 209 kilometrů 
čtverečních a chrání největší 
souvislou zalesněnou oblast 
v Rakousku. Asi 75 % území tvoří 
divoká příroda! Nachází se zde 
jeden z nejdelších neporušených 
říčních systémů ve východních 
Alpách. Kromě toho zde objevíte 
bukové lesy zapsané na seznam 
světového přírodního dědictví 
UNESCO. Národní park lze navštívit 
s vyškolenými rangery. Na dálkové 
turistické stezce Luchstrail se 
dokonce můžete vydat po  
stopách rysa. 

Více na www.kalkalpen.at

Dunajská cyklostezka

Na trase BergeSeen eTrail
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V hlubokých jezerech je zde 
doma siven alpský. Nejlépe 
prý chutná v solné krustě. 
Pokud byste si ho chtěli 
připravit sami, zabere vám 
to asi hodinu.

Odpočinek v termálních lázních
Dalším tipem pro šťastnou dovolenou je 
sedm obcí v prázdninovém regionu Vital- 
welt Bad Schallerbach. V srdci Horního 
Rakouska si dopřejte pohodovou rela-
xaci: wellness a odpočinek v termální 
vodě, výlety s rodinou, pěší turistiku 
a jízdu na kole v kopcovité krajině. Nej-
exkluzivnějším místem tohoto regionu 
jsou termální lázně EurothermenResort 
Bad Schallerbach. Zatímco děti si budou 
užívat vodní radovánky v pirátském 
světě Aquapulco, dospělí mohou odpo-
čívat v lázních Tropicana nebo v luxusní 
horské vesničce se saunami AusZeit.

A až se občerstvíte a naberete síly, 
můžete udělat něco pro zdraví a vy-
dat se na výlet s rodinou nebo přáteli 
do kopcovité krajiny v oblasti Vitalwelt. 
Vybírat můžete z více než 40 stezek 
pro pěší turistiku nebo 300 kilometrů 
cyklotras. Na své si přijdou i příznivci 

elektrokol nebo aktivity zvané nordic 
walking. V malých hospůdkách vyhláše-
ných ovocnými mošty a v hostincích se 
podávají nejrůznější pochoutky. K tomu 
vám naservírují čerstvě načepované 
regionální pivo Grieskirchner. Až se vám 
z těch dobrot zatočí hlava a nebudete 
chtít spát. Ale hlavně – moc rádi se sem 
vrátíte zase napřesrok.  ▪

Článek byl připraven ve spolupráci  
s Oberösterreich Tourismus GmbH

Tipy na výlet
 Kapitánem na Dunaji
 Staňte se kapitánem 
 a podnikněte plavbu slavným 
 schlögenským meandrem 
 Dunaje (Schlögener 
 Donauschlinge) na říční 
 nákladní lodi a zažijte 
 dechberoucí západ slunce 
 na vyhlídce nad meandrem 
 řeky. 
Více na www.witti.co.at

 Největší vodní park
 Feldkirchen an der Donau je ráj 
 pro  příznivce koupání. Čeká 
 na vás největší rakouský 
 přírodní vodní park u jezera
 o rozloze 2 450 metrů 
 čtverečních, ve kterém můžete 
 plavat, skákat, klouzat se nebo 
 se jen tak cákat. Je zde také 
 vlek na vodní lyže, a dokonce 
 i písečná pláž. Kdo by tu 
 postrádal moře? 
Více na www.seeseitn.at

 Po stopách Římanů
 Pokud se vydáte do regionu 
 Donaulimes (Dunajský limes), 
 nezapomeňte navštívit 
 „římské“ město Enns. Vydejte 
 se po stopách starých Římanů 
 na Via Lauriacum a navštivte 
 zážitkovou výstavu v muzeu 
 Lauriacum. 
Více na https://erleben.enns.at

 Dálková cyklistická trasa
 Trasa BergeSeen eTrail napříč 
 regionem měří přes 
 630 kilometrů a překonává 
 více než 14 500 výškových 
 metrů. Je vhodná i pro cyklisty 
 na horských elektrokolech 
 a vede k nejkrásnějším místům 
 regionu Solná komora. 
Více na www.salzkammergut.at/
bergeseen-e-trail.html

 Nordic walking
 Atraktivní trasy pro nordic 
 walking vedou převážně 
 po lesních pěšinách a po 
 lučních cestách k vyhlídkovým 
 bodům a oblíbeným místům 
 určeným k odpočinku. Hole 
 na tuto aktivitu si můžete 
 zdarma zapůjčit v turistickém 
 informačním centru v obci Bad 
 Schallerbach. Trasy měří 
 od dvou do jedenácti kilometrů 
 a liší se stupněm obtížnosti.
Více na www.vitalwelt.cz

Odpočiňte si ve wellness – v bazénu nebo v sauně

Vodní radovánky 
v termálních lázních 
EurothermenResort  
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50 před 40 lety

MANIFESTUJEME S DEŠTNÍKY 
a těšíme se na pivo s buřtem

Plány se plnily nejen ve fabrikách, ale také v prvomájových průvodech. Účast pracujících 
na demonstraci míru a práce se hlídala někdy více než kvalita zboží. I když zrovna pršelo.  
Ale zase tak moc to nevadilo, národ si zablbl a pak se šlo na pivo. A děti třeba na mléko.  

Pokud vás z hlučné hudby z amplionů rozbolela hlava, stačilo si vzít prášek.

Takoví jsme 
(ne)byli
T e x t :  M i c h a l  P e t r o v

F o t o :  a r c h i v  a u t o r a 

Málo se to ví, ale květen kromě 
prvomájového běsnění přinášel ještě 
jeden svátek – Mezinárodní den mlé-
ka, který se od roku 1957 připomínal 
čtvrté květnové úterý. V Rudém 
právu na tuto skutečnost upozor-
ňoval inzerát zaplacený koncernem 
Mlékárenský průmysl a také série 
článků věnovaných významu mléka 
ve výživě a dojivosti krav. Stranický 
tisk objevoval kouzlo zelené pastvy, 
ostatně stejně jako někteří erár- 
farmáři. Jednak bylo potřeba plnit 
plán v množství odevzdaných litrů, 
jednak se muselo šetřit jádrové krme-
ní, protože časy hojnosti skončily.

 Ať se jdou pást

 Atentát na papeže podruhé
Když se papež Jan Pavel II. rozhodl vzdát díky za to, že ho v roce 1981 nepřipravil turecký 
atentátník Ali Ağca o život, málem se mu to do roka stalo osudným znovu. Při pouti do ma-
riánské svatyně v portugalské Fatimě na něj bodákem zaútočil vyšinutý ultrakonzervativní 
kněz ze Španělska Juan María Fernandez Krohn. Chtěl tak protestovat proti závěrům druhého 
vatikánského koncilu. Papež rovněž tentokrát šťastně vyvázl, takže si i věřící v Českosloven-
sku mohli vydechnout. A stranický tisk neopomněl zdůraznit, že atentátník se rok předtím 
účastnil sjezdu polské Solidarity.

Letenská pláň se zase 
zaplnila účastníky 

dobrovolně povinné 
manifestace. Kromě má-
vátek čněly nad lidskými 
hlavami k nebi deštníky. 

Počasí se sice nevyvedlo, 
ale dechovka z amplionů 
hrála, u kiosků měli pivo, 

limo i buřty a celé to 
bylo v podniku za čárku, 

tak co?

 Byl první máj, průvodů čas
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Z d r o j  r e p r o d u k c í :  D i g i t á l n í  a r c h i v  č a s o p i s ů 
Ú s t a v u  p r o  č e s k o u  l i t e r a t u r u  A V  Č R

 Medvěd na odstřel

 D1: pořád stejná písnička

Portugalsku se před čtyřiceti lety 
znelíbil československý velvysla-
nec v Lisabonu do té míry, že se ho 
rozhodlo vypovědět. Ambasador Ján 
Janík si za to mohl sám – jednak se 
účastnil protivládní komunistické 
demonstrace a jednak se během ní 
prý i opil, což jeho podpoře portugal-
ské opozice dodalo na důrazu. Praha 
oplatila stejnou mincí: vyhostila Por-
tugalsku také velvyslance a navrch 
ještě politického radu. Portugalsko 
vážně uvažovalo o úplném zavření 
svého zastupitelského úřadu v ČSSR, 
ale nakonec si to rozmyslelo.

 Národ pod prášky

 Persony non grata

Před čtyřiceti lety se v Rudém 
právu připomínaly dva roky 
zprovozněného dálničního 
spojení mezi Prahou a Brnem. 
A vyznívalo to kriticky. „Snad je to 
náhoda,“ psal stranický tisk, „ale 
od zahájení provozu jsme ještě 
neměli možnost projet celý úsek 
bez omezení.“ Zřejmě to nebyla 
náhoda, stejně jako není nahodilý 
fakt, že totožný text by mohl vyjít 
beze všeho i dneska.

Ani skutečnost, že se v Beskydech objevil poprvé po dlou-
hatánských 150 letech, nezachránila medvědu hnědému 
kůži. Protože potrhal třicet ovcí z jablunkovského JZD 
a škody způsobil i včelařům, povolily úřady jeho odstřel. 
Kde se na severu Moravy vzal, nikdo přesně nevěděl –  
možná dorazil z Polska, možná ze Slovenska. Tento 
druh šelem se v Beskydech v posledních letech už zase 
pravidelně vyskytuje, i když tu medvědi mají pobyt spíše 
přechodný než trvalý.

Už od 60. let se v Československu masově 
rozmáhalo užívání analgetik. Pravidelně 
po prášcích na bolest sahaly desítky procent 
dospělých. Velké popularitě se navzdory  
rizikům těšilo léčivo Algena z hlohovecké  
Slovakofarmy, a to do té míry, že ho časem 
bylo potřeba vázat na předpis. Další  
preparáty se vydávaly ale bez něj. Na začátku  
80. let se v ČSSR denně spolykalo kolem milio- 
nu analgetických tablet. Obrovský problém 
se státní farmaceutický průmysl snažil řešit 
tím, že na trh uvedl aspoň přípravky s novými 
kombinacemi s menšími nežádoucími účinky.



52

Příběh vraždy svaté Ludmily je mezi 
lidmi všeobecně velmi známý. Sta-

lo se tak ale díky pověsti. Na druhou 
stranu, o podrobnějších informacích 
z jejího životopisu se moc nemluví. 
Co o ní ale víme s naprostou jistotou? 
Nejsme jen obětí propagandy jejího 
kultu?

Nejasný původ světice
Ludmila byla manželkou českého vládce 
Bořivoje. Provdala se za něj ve velmi 
mladém věku, nejspíše už ve čtrnácti 
letech. Podle některých zdrojů to ovšem 
mohlo být i v jedenácti! To ale vůbec ne-
znamená, že by byl kníže Bořivoj „divný“. 
Sňatky v tomto věku byly tehdy napros-
to běžné. Společně se svým manželem 
měla Ludmila někdy kolem roku 880 
přijmout na Velké Moravě křest, přičemž 
legendy uvádí, že ji pokřtil samotný  
Metoděj. Tím ale vlastně veškeré detail-
ní informace končí.

Co se Ludmiliny domoviny týče, jeden 
zdroj jí připisuje srbský původ, druhý ji 
řadí na Mělnicko. Že by na naše území 
přišla z dnešního Srbska, nevypadá moc 
pravděpodobně. Navíc, v této době se 
o Srbech jako takových nemluvilo, jen 
obecně o Slovanech. Ani teorie, že by 
pocházela z kmene Lužických Srbů, 
neobstojí. Musíme se smířit s faktem, že 
to prostě nevíme.

Jenže to není zdaleka všechno, okolo 
kněžny Ludmily zkrátka tápeme ve tmě. 
My totiž ani nedokážeme zjistit, kolik 
měla celkem dětí! Sice je nám známa 
existence dvou synů Spytihněva a Vrati-
slava, ale také se lze dočíst, že měla i šest 
potomků, prý tři syny a tři dcery. Ještě 
méně toho ovšem víme o Bořivojovi, 
prvním historicky doloženém českém 
knížeti a manželovi Ludmily. Historici 
neobjevili ani místo, kde by Bořivoj měl 
být pohřben. Veřejnost možná zaujme 
fakt, že v době jeho vlády v Čechách 
běžně fungovalo otroctví a velká část lidí 
patřila k pohanům. Křesťanství se teprve 
začínalo prosazovat a stejně jako na jiné 
novoty se i na toto náboženství lidé dívali 
s nedůvěrou.

Dezinformace v legendě
Pověst o Ludmilině smrti na Tetíně, který 
leží kousek od Berouna, se tváří velmi dů-
věryhodně. Dokonce nechybí citace toho, 
co kdo řekl. „Bratři, proč jste přišli s tako-
vou zuřivostí? Cožpak jsem vás neživila 
jako syny? Své zlato, stříbro a drahocen-
ná roucha dala jsem vám; a dopustila-li 
jsem se nějaké viny na vás, povězte mi!“ 
Oni však nedbajíce mírumilovných slov 
stáhli ji s lože a vrhli ji na dlažbu. Tu s plá-
čem jim řekla: „Zadržte, bratři, maličko, 
aspoň než dokončím svou modlitbu!“ 
A s rukama rozepjatýma modlila se 

V naší historii najdeme desítky mýtů a polopravd. Věříme 
v příběhy udatných žen, které začaly válku proti mužům, 
nebo v moudrou věštkyni, jež vedla pradávný kmen 
Čechů. Důkazy o naší někdejší slávě nám ale častěji přináší 
pověsti než historické knihy. A to je i případ ne zcela přesně 
podávaného příběhu o smrti kněžny Ludmily. Od té nedávno 
uplynulo 1 100 let.

Tajemno
a záhady 

T e x t :  M a r t i n  K a r l í k
F o t o :  J a k u b  B o u č e k ?MÝTY A ZKAZKY 
O SVATÉ LUDMILE 
pomáhaly získávat věřící

k Pánu. Domodlivši se řekla jim: „Zapřísa-
hám vás, bratři, setněte mne!“

Tak popisuje Ludmilinu smrt Kristiá-
nova legenda. Jde o latinsky psaný spis 
o počátcích křesťanství na Velké Moravě 
a v Čechách. Pojednává také o prvních 
českých světcích. Problémem je, že u této 
legendy existují zásadní spory týkající 
se její pravosti. Část historiků se přiklání 
k tomu, že vznikla v 10. století, což se 
tvrdí v textu samotném, jiní její zrod datují 
do 12., 13., nebo dokonce 14. století.

Propaganda přináší poučení
Proč by někdo nicméně šířil kolem 
Ludmily „fake news“? Mohlo jít o do-
bovou propagandu, dnešním jazykem 
bychom to nazvali nástrojem v infor-
mační válce. Lidé se původně modlili 
ke svým pohanským božstvům a jeden 
křesťanský bůh jim připadal jako hlou-
post. Jenže církev potřebovala mít své 
ovečky pod kontrolou, a proto nasadi-

Kostel svaté Ludmily v dnešním Tetíně

S Tetínem je spojena řada legend. 
První historicky doložená zmínka 
o něm je ale až z roku 1321
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la těžký kalibr – důmyslné PR za úče-
lem ovlivňování veřejného mínění.

A tak tu máme legendu o Ludmile, 
která byla původně pohankou, ale 
v době smrti je již vroucí křesťankou. 
Naopak Drahomíra je jako pohanka 
v příbězích vykreslována v negativním 
světle, takže nechává nebohou tchyni 
zavraždit. Najatí vrazi po nějaké době 
ale zpytují svědomí a přestoupí na křes-
ťanskou víru. Posluchač si z příběhu od-
náší jasné ponaučení: Pohané jsou špat-
ní. Chceš být lepším člověkem? Skoncuj 
s pohanstvím a staň se křesťanem!

Manipulace s lebkou
Zatímco v 10. století se příběh hodil 
k přilákání nových věřících, v pozdějších 
dobách využila církev osobu kněžny 
Ludmily znovu. Oveček už sice měla do-
statek, tentokrát jim však bylo potřeba 
dostat do hlavy jinou (dez)informaci. Šlo 
o vytvoření pocitu, že český národ měl 

Co bylo v hrobě?
Hrobku kněžny Ludmily na Pražském hradě otevřeli v roce 1852 čeští vlastenci. 
Zažili ale velké zklamání. Nic tam totiž nebylo. Úspěšnější byli až archeologové 
v roce 1981. Ti tehdy narazili na olověnou schránku, na které bylo bez bližších 
podrobností napsáno: Tělo svaté Ludmily. Pokud chcete věřit, že ostatky v hrobě 
patřily skutečně Ludmile, nikdo vám nebrání. Jistotu ale nemáme.

už ve své dávné historii velké osobnosti. 
A k tomu se stará legenda náramně 
hodila. Navíc se dal zužitkovat i hmotný 
artefakt, který příběh podpořil. Tím byla 
Ludmilina lebka. Jenže s tou je jedna 
potíž. Nemusí být nutně pravá. Ne že by 
šlo o náhražku z plastu, ale my dooprav-
dy nevíme, zda patří Ludmile.

Kníže Václav nechal ostatky své 
babičky vyzvednout z hrobu na Tetíně 
a pohřbil ji v bazilice svatého Jiří na Praž-
ském hradě. Jenže bazilika ve 12. století 
vyhořela. Jeden kameník pak našel pod 
ohořelými trámy ostatky světice a vzal 
si je domů. Od té doby ho ale stíhala 
jedna pohroma za druhou. Když zemřel, 
jeho syn lebku vrátil. Ale těžko říct, jestli 
odevzdal tu správnou, nebo nějakou ji-
nou. Navíc jí chybí obličejová část, takže 
nedávná rekonstrukce kněžniny možné 
podoby patří do říše čiré fantazie.  ▪

 Posluchač si z příběhu 

odnáší jasné ponaučení: 

Pohané jsou špatní. 

Chceš být lepším člověkem? 

Skoncuj s pohanstvím 

a staň se křesťanem!

Byla kněžna Ludmila opravdu zavražděna v těchto místech?



3-5/6 2022

Hlavní partner

Generální partner

Hlavní partner

Partneři OrganizátořiMediální partneři

Pod záštitou
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Pochybné slávy se dočkal athénský zákonodárce Drakón. Jako 
zastánce neobyčejně tvrdých trestů utkvěl v historické pamě-

ti, takže o něm dodnes mluvíme díky frázi drakonická opatření. 
Do slovníků se dostal i francouzský diplomat Jean Nicot. Byl to právě 
on, kdo přivezl v 16. století do Francie tabák, v té době v Evropě 
neznámý. A látka v něm obsažená, tedy nikotin, dostala své jméno.

Botanici a malíř
Může se přihodit, že jedna a tatáž věc se jmenuje současně podle 
několika osobností. To je případ květiny s latinským názvem dahlie, 
lidově známé jako jiřina. Asi tušíme, že má něco společného s Jiřím. 
Ale ne jen tak ledajakým. Jiřina totiž nese jméno německého botani-
ka Johanna Gottlieba Georgiho, přičemž příjmení Georgi je varianta 
českého jména Jiří. Název dahlie byl zase zvolen na počest švédské-
ho botanika Anderse Dahla. Jedna květina se takto honosí jmény 
hned dvou přírodovědeckých velikánů.

Leckdy bychom ani nehádali, že to či ono slovo původně sloužilo 
jako něčí jméno. Třeba brajgl. Slovu dal vzniknout vlámský malíř 
Pieter Brueghel starší, který se považuje za nejvýraznějšího nizo-
zemského umělce 16. století. Jeho nezaměnitelné obrazy se obvykle 
hemží desítkami postav a zachycují konfliktní situace, takže celek 
působí zmateně a neuspořádaně. Není proto divu, že se jeho příjme-
ní stalo synonymem pro nepořádek a chaos.

Velké objevy nebo vynálezy často nesou jména osobností, které se o jejich existenci zasloužily. 
Vzpomeňme si například na pasterizaci, nazvanou podle jejího francouzského objevitele 
Louise Pasteura. Někdy se ale jedinec proslaví naopak nechvalně a něčemu se po něm začne 
přezdívat za jeho zády.

Hezky 
česky

podle Markéty 
Gregorové
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Názvy podle význačných 
i méně známých osobností

Proti zimě i kašli
Ale i čeští umělci, vynálezci a další osobnosti obohatili náš jazyk. 
Určitě znáte průtokový ohřívač zvaný karma, ale možná nevíte, 
že jde o ryze český vynález. Jeho autorem je konstruktér Karel 
Macháček, který název výrobku sestavil z prvních písmen svého 
křestního jména a příjmení. Ze spojení KAR jako Karel a MA jako 
Macháček tak vzešla karma.

Za názvem větrových bonbonů zase stojí všestranný umělec 
Karel Hašler. Naše hašlerky se totiž inspirovaly německou recep-
turou bylinných bonbonů proti kašli a chrapotu, které v zahraničí 
zaštítil svým slavným jménem operní pěvec Enrico Caruso. Pro-
tože u nás byl Hašler známější, pojmenovaly se české bonbony 
nakonec po něm.

Odstrašující příklad
Všude se ale vedle významných osobností najdou také 
lumpové. Historicky první grázl, který propůjčil své příjme-
ní všem svým následovníkům, se jmenoval Johann Georg 
Grasel. Stál v čele obávané loupežnické bandy, která řádila 
počátkem 19. století. Po svém dopadení se Grasel doznal 
ke dvěma stovkám zločinů, za které byl následně popraven. 
Tady vidíte, že když se po vás něco jmenuje, nemusí to být 
vždy zrovna výhra.  ▪
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Rčení o tom, že člověk 
nevstoupí dvakrát do stejné 
řeky, ve filmu samozřejmě 
neplatí. A u herce Toma 
Cruise už vůbec ne. Opako-
vaně se třeba stal agentem 
Ethanem Huntem v sérii 
Mission: Impossible. A teď 
bude podruhé Petem „Ma-
verickem“ Mitchellem, jehož 
srdce přirostlo ke kokpitu 
stíhačky. Dokonce tak moc, 
že už se přes třicet let brání 
povýšení, jen aby nemusel 
někam do kanceláře.

Jako asi nejlepší pilot 
bojových stíhaček v ame-
rickém letectvu dostane 
nabídku dělat instruktora 
elitních stíhačů z programu 
Top Gun, které má připravit 
na takřka nemožnou misi. 
Jedním z pilotů v jeho týmu 
je i Bradley Bradshaw – syn 
jeho kamaráda a navigátora 
Goose, který zemřel, když se 
neúspěšně katapultoval ze 
stíhačky pilotované právě 
Maverickem. A Bradley mu 
otcovu smrt klade za vinu. 

ZAHRADA 2
Putovní výstava, která dává vzpomenout 
na legendárního výtvarníka Jiřího Trnku, 
míří do Znojma. Její autoři vybudovali 
na půdorysu populární knihy multime- 
diální prostor v podobě kybernetoskopu, 
velkokapacitního audiovizuálního stroje 
na zábavu. V jeho útrobách čeká hlavně 
malé návštěvníky řada atrakcí a překvape-
ní – kuriózní a ne vždy přátelští obyvatelé 
Zahrady, mezi nimiž je zlomyslný kocour 
na kočkodromu, snící trpaslík nebo moud-
rá velryba, se zhmotní prostřednictvím ani-
mací, filmových triků a projekcí, ale i skrze 
nové, ještě nepatentované vynálezy.

TOP GUN: MAVERICK
 Film měsíce

 Výstava

MÁŘÍ MAGDALÉNA
Film se snaží vyprávět opravdový příběh 
ženy, která byla očitou svědkyní smrti 
a pohřbu Ježíše. Zatímco většina ji pova-
žuje za napravenou hříšnici a prostitut-
ku, snímek ji líčí jako spořádanou dívku, 
jež se odmítla vdát za muže, kterého 
jí vybral otec. Poté se rozhodla přidat 
ke skupině poutníků, které vedl právě 
charismatický prorok Ježíš. Po jeho boku 
se stává svědkyní všech zázraků a zůstá-
vá s ním až do posledních chvil.

Kulturní tipy 
a recenze
Jana Kábrta

LOUCKÝ KLÁŠTER, ZNOJMO

OTEVŘENO DO ZÁŘÍ

 Film na doma

 Divadlo

USA, 2018, 120 MIN. 

REŽIE – GARTH DAVIS

HRAJÍ – ROONEY MARAOVÁ, JOAQUIN PHOENIX, 

CHIWETEL EJIOFOR, TAHAR RAHIM, TAWFEEK 

BARHOM, SHIRA HAASOVÁ

RICHARD III.
Tahle hra Williama Shakespeara sice není histo-
ricky nijak přesná, ale zároveň v postavě hlavního 
hrdiny, anglického krále Richarda III., nabízí jednu 
z nejlepších autorových záporných postav. Tu ve vyhlá-
šeném pražském Dejvickém divadle připravilo režisér-
ské duo SKUTR. „Shodli jsme se, že nechceme jít cestou 
kulhajícího hrbatého ošklivce. Spíše mu pokulhává 
morálka, má dost ohnutý charakter a hodně ošklivou 
duši. Mistr přetvářky. Nevyzpytatelný. Chladnokrevný 
vrah,“ popsal serveru iDNES svou hlavní postavu 
herec Lukáš Příkazký.

V KINECH 
OD 

26. KVĚTNA

USA, 131 MIN.

REŽIE – JOSEPH KOSINSKI

HRAJÍ – TOM CRUISE, JENNIFER CONNELLYOVÁ, 

MILES TELLER, JON HAMM, VAL KILMER, 

LEWIS PULLMAN, MONICA BARBAROOVÁ

DEJVICKÉ DIVADLO, PRAHA

REŽIE – SKUTR

HRAJÍ – LUKÁŠ PŘÍKAZKÝ, ONDŘEJ MALÝ, VÁCLAV NEUŽIL, VLADIMÍR POLÍVKA, 

SIMONA BABČÁKOVÁ, LENKA KROBOTOVÁ, DENISA BAREŠOVÁ
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Malátného vzpomínky se pro film 
staly stavebním pilířem. Od chví-

le, kdy zpěvák nakráčí do opuštěného 
pražského Lucerna Music Baru a posa-
dí se na barovou stoličku doprostřed 
prázdného pódia, vypráví příběh kapely 
od začátku do konce. Nabalují se výpově-
di dalších, zejména bývalých členů kapely 
(z dávné sestavy zůstal s Malátným jen 
kytarista František Táborský), zpěvákovy 
manželky Petry, manažera Milana Peší-
ka, šéfů hudebních vydavatelství, hudeb-
ního kritika Jaroslava Špuláka a dalších. 
K nim se přidala i řada dobových a často 
úsměvných videí.

ASI SE MI NEBUDE CHTÍT
PETR JANDA
Je překvapení, že Petr Janda vydává 
desku sám za sebe bez Olympiku. 
Neznamená to však, že by kapelu 
opustil nebo ji rozpustil, naopak,  
připravuje s ní novou desku. Ale  
protože teď v květnu oslaví krásné  
80. narozeniny, rozhodl se přidat 
i ryze soukromé album. Janda na něj 
nahrál 14 písní, v nichž se bez senti-
mentu či odevzdanosti ohlíží za živo-
tem. Přizval si řadu hostů, mezi nimi 
houslistu Pavla Šporcla nebo svou 
dceru a zpěvačku Martu Jandovou.

MĚSTO V OBLACÍCH
ANTHONY DOERR

Anthony Doerr, autor Pulitzerovou cenou 
oceněného románu Jsou světla, která nevidíme, 
přichází s novinkou Cloud Cuckoo Land – Město 
v oblacích. Opojně propojuje příběhy čtyř snílků 

a outsiderů, kteří se snaží pochopit svět: Anny 
a Omeira na protějších stranách impozantního 
městského opevnění v průběhu obléhání Kon-

stantinopole v roce 1453, pubertálního  
idealisty Seymoura, útočícího na veřejnou 

knihovnu v současnosti, a Konstance  
na mezihvězdné lodi a na cestě k exoplanetě 

několik desítek let v budoucnosti.

DA VINCI: TAJEMSTVÍ 
MONY LISY A MADONY 
VE SKALÁCH
Kdo je tajemná dáma z nejslav-
nějšího obrazu na světě? Už je 
dokázáno, že to není Lisa del 
Giocondoová, manželka flo-
rentského obchodníka s hedvá-

bím, jak jsme se dříve domnívali. Nové pátrání po identitě ikonické dámy 
z pařížského Louvru se odehrává napříč celou Evropou a jeho aktéři sklá-
dají stopu za stopou, aby ji odhalili. A o týden později se zaměří na ještě 
záhadnější Da Vinciho dílo – dvě verze obrazu Madona ve skalách.

Na Chinaski do kina? Ke konci května nic divného. 
Do distribuce totiž vstupuje dokument Každej ví kulový, 
který mapuje příběh jedné z nejúspěšnějších českých kapel. 
A je o co stát, pádů i vzestupů zažila parta kolem zpěváka 
Michala Malátného více než dost.

 Kniha

kultura l zábava

 TV tip

PRIMA ZOOM / 7. A 15. KVĚTNA / 22:15

 CD

KDYŽ CHINASKI PEROU 
PRÁDLO, TAK TO JISKŘÍ

90 %

tv

Tak jednoduchý základ filmu stačí – rezo-
nuje hlavně košatý příběh, který upoutá i ty, 
kteří o Chinaski zavadili jen v rádiu. A fakt, že 
výpovědi zúčastněných dýchají upřímností. Bez 
příkras se řeší sváry a vyhazovy z kapely, drogy 
a pití i těžká chvíle, když při nehodě zemřel jeden 
ze zakladatelů skupiny Pavel Grohman. Padají 
věty jako „Kdyby bylo na mně, nikdy by v kapele 
nehrál“, „Ten deset let brzdil celou kapelu“ nebo 
„Najednou se ke mně můj nejlepší kamarád 
choval jako nejhorší člověk na světě“. Po letech 
je cítit, jak ve zlém se bývalí souputníci v několi-
ka vlnách rozcházeli. Končí se ale optimisticky, 
na vrcholu. Skupině Chinaski lze popřát, ať se na 
něm udrží, na vyprávění už toho mají dost.
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Victoria a David Beckha-
movi mají jen na Insta-

gramu dohromady přes  
100 milionů fanoušků, patří 
tak k nejsledovanějším a nej-
vlivnějším lidem na sociálních 
sítích. A když teď ženili svého 
nejstaršího syna, byla z toho 
na sítích událost číslo jedna.

Ani Brooklyn, jejich  
třiadvacetiletý syn, nezů-
stává pozadu. Sledujících 
na Instagramu eviduje  
13,5 milionu. To je asi  

o 11 milionů více, než má 
Nicola Peltzová, dívka, 
do které se před třemi  
lety zamiloval. Ovšem  
ta se zase může pochlubit 
vyšším číslem na bankov-
ních kontech. Jejím  
otcem je totiž americký 
investor a byznysmen  
Nelson Peltz, jehož  
majetek se odhaduje na  
1,6 miliardy dolarů. To 
Beckhamovi si musí „vysta-
čit“ s necelou půlmiliardou.

Důležitější než čísla je 
samozřejmě láska a té snad 
mají Brooklyn a o tři roky 
starší Nicola více než dost. 
Ano si řekli v rodinném sídle 
nevěsty na plážích Floridy. 
Svatby se zúčastnilo na  
300 hostů včetně tenistky 
Sereny Williamsové nebo 
kuchaře Gordona Ramsayho.  
Celá veselka přišla na  
90 milionů korun, jen za  
květinovou výzdobu stolů se 
utratilo 1,5 milionu korun.

Soutěž o voucher na film  
Krotitelé duchů: Odkaz
Udělejte si radost a vyhrajte voucher na přehrání 
filmu Krotitelé duchů: Odkaz, a to zdarma 
v O2 Videotéce. Snímek je také dostupný 
na platformách iPrima a Starmax.

Jak pojal Lukáš Příkazký postavu krále 
Richarda III. v Dejvickém divadle?

A    jako mistra přetvářky
B    v červené barvě
C    na jízdním kole

Odpověď zadejte do 
příslušného formuláře na 
www.cdprovas.cz 
do 18. května 2022.

Herec Vladimír Polívka 
překvapil novým vzhledem. 
Zda jeho odbarvené vlasy 
vychází z touhy po změně, či 
vyšly z nějakého natáčení, ale 
neprozradil.

Hvězdný pár Victoria a David Beckhamovi mají ze svého 
syna Brooklyna ženáče. Jeho svatbou s kráskou Nicolou 
Peltzovou žily všechny sociální sítě. Mluví se o ní minimálně 
jako o svatbě roku!

MLADÝ BECKHAM 
měl svatbu roku

 To nej z Instagramu

Cose děje

Tenista provokatér
Poprask na internetu způsobilo 
prohlášení řeckého tenisty 
Stefanose Tsitsipase, že pokud 
chtějí brát ženy na grandsla-
mech, tedy těch největších 
turnajích, stejné odměny jako 
muži, měly by hrát také na tři 
vítězné sety. Tenistka Karolí-
na Plíšková sdílela jeho výrok 
mezi prvními, a to s vysmátým 
smajlíkem a emotikony, které 
zesměšňují tenistův zdravý 
rozum.

Rusky stříhají drahé kabelky
Když módní gigant Chanel uzavřel své 
ruské pobočky a zakázal, aby se jeho 
zboží do Ruska dováželo, některé dámy 

to rozohnilo. A tak 
zpěvačka a mo-
derátorka Anna 
Kalašnikovová, 
manželka kraso-
bruslaře Pljuščenka 
Jana Rudkovská 
nebo diskžokejka 
Jekatěrina Gusevová 
začaly na sociálních 
sítích rozstřihávat 
své drahé kabelky. 
Svět se jim vysmál.

? Dagmar Havlová 
k fotkám z roku 
1970 napsala: 
„Chci vám ukázat 
pár snímků z doby, 
kdy jsem z dítěte 
vyrostla v ženu.“ 
Tehdy ji fotil 
student umělecké 
fotografie 
na FAMU Petr 
Kňáva.

Samantha Ramsdellová 
má největší pusu na světě, 
stvrdila to i Guinnessova 
kniha rekordů. A svůj 
Instagram zásobuje videi, 
v nichž si pochutnává 
na obrovských porcích 
běžných jídel.
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Bohemíra probudily vzdálené kroky 
na chodbě a bouchnutí dveří. Ote-

vřel jedno oko a uviděl rozházené chipsy. 
Otevřel i druhé oko a spatřil rozmazaný 
svět za průhlednou, téměř prázdnou 
láhví. Ještě teď cítil silný ořechový odér. 
Dost ho to vylekalo. Kde to je, co se 
stalo? Prudce zvedl hlavu, ale to neměl 
dělat. Svět se s ním podivně zatočil.  
Nechtěl tomu napřed uvěřit, ale uvědo-
mil si, že noc strávil ve své kanceláři 
podivně zkroucený na konferenční židli 
a s hlavou opřenou o stůl. A ten bordel 
všude kolem. Tohle se mu ještě nikdy 
nestalo!

Když šel na záchod, houpala se s ním 
celá budova nádraží, takže ještě chvíli 
netušil, zda je nadnádražní, nebo už jen 
podnádražní inspektor. To byla ostuda. 
Byl rád, že v tuhle brzkou dobu na chod-
bě nikoho nepotkal, i když v jedné 
z kanceláří už slyšel úřednické hlasy. 
Když se Bohemír podíval na toaletách 
do zrcadla, dlouho nemohl přijít na to, 
koho mu ten opuchlý obličej s krvavě 
rudýma očima připomíná. A pak si 
vzpomněl! Byl to přízrak člověka, který 

měl včera narozeniny. Než došel zpátky 
do kanceláře a připravil si silnou černou 
kávu, začalo se mu okno v bolavé hlavě 
pomalu otevírat.

Bohemír od jisté doby, bylo to kolem 
třicetin, přestal své narozeniny slavit. 
Přišlo mu, že už je mu dost na to, aby 
mu museli gratulanti pokaždé připo-
mínat, že je zase o rok starší. O to více 
ho překvapilo, že se včera po poledni 
u něj v kanceláři stavil Ing. Fajtl, ředitel 
depa. Bohemír nedávno úspěšně vyřešil 
palčivý problém s párky v jejich kantýně. 
Ředitel inspektorovi poděkoval a sdělil 
mu, že se prý od sekretářky náhodou 
dozvěděl o jeho narozeninách, a tak mu 
přinesl prý výbornou domácí slivovici. 
Oslavenec byl zaskočený a hned nabídl 
řediteli, že si spolu dají frťánka, ale ten 
odmítl. Že prý má odpoledne důležité 
jednání, ale pak se možná zastaví.

V průběhu odpoledne Bohemíra 
vykolejily ještě další dvě osoby, které se 
o jeho narozeninách nějakým způsobem 
doslechly. Ale zaboha si nemohl vzpo-
menout, kdo přišel jako první a s kým 
vlastně strávil neplánovanou, ale jistě 

bujarou oslavu v kanceláři. Vybavil si ná-
městka, který mu přinesl darem domácí 
likér z vlašských ořechů. Básnil o jeho 
léčivé síle tak dlouho, že už Bohemír 
zapomněl, zda ho spolu nakonec taky 
otevřeli. Že by zapařil s náměstkem? 
To by se mohlo hodit! Jenže v jeden 
okamžik dorazila i hlavní účetní Mgr. Se-
merádová, aby mu předala domácí 
jeřabinové víno. Bohemír ji předtím viděl 
asi dvakrát v životě, a proto byl trochu 
v rozpacích. Věděl o ní jen tolik, že ta se 
k přípitku nedá dvakrát pobízet.

Ovšem když se Bohemír podíval přes 
zvlhlé oči na stůl, láhev s vínem byla 
stále plná. Že by si tedy nakonec potykal 
s náměstkem? Nebo dokonce s oběma?

Případy inspektora 
Bohemíra

NAROZENINY

Pomozte 
Bohemírovi 
rozklíčovat, s kým 
strávil bujarý večer 

a s kým si zajisté potykal… 
Vodítka najdete v textu i na obrázku.

?

Na stole jsou pouze dvě skleničky, takže oslavy se s Bohemírem účastnila pouze jediná osoba. O náměstkovi víme jen tolik, že se vypila láhev, kterou sám přinesl. Zato o Mgr. Semerádové víme,
 že se k přípitku nenechá dlouho vybízet. Když se Bohemír snažil otevřít její láhev vína, korek se rozlomil a část zůstala zaklíněna v láhvi. Proto s hlavní účetní sáhli po ořechovce. 
To ještě netušili, že „léčivá síla“, o které náměstek mluvil, znamená 50 % alkoholu.

Fejeton

T e x t :  Z d e n ě k  S t o n
I l u s t r a c e :  D i g i s h o c k

Řešení:
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KuchyňAPP
domácígrily

VOŇAVÉ VEPŘOVÉ ŠPÍZY 
SE ZELENINOU A SLANINOU
grilované s mistrovskou péčí a láskou

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

Grilovaný pokrm 
může obsahovat 
karcinogenní látky, 
pokud jeho příprava 
probíhá nežádoucím 
způsobem.

Grilování
JAK SI HO UŽÍT?

 Dobře se připravte. 
 Nepodceňujte nákup, 
 přesně si spočítejte hosty 
 a porce. Více je při 
 grilování lepší než méně.
 Přípravu zásadně 
 dělejte v kuchyni 
 a v dostatečném 
 předstihu. Týká se 
 to porcování masa, 
 marinování, krájení 
 zeleniny nebo chystání 
 salátů a omáček. 
 Nezapomeňte na pečivo!
 Dobře si prostudujte 
 návod ke svému novému
 grilu nebo si udělejte 
 zkušební porci.
 Důležité je nachystat 
 dostatek nádobí, 
 příborů, misek 
 i papírových ubrousků 
 nebo utěrek pro hosty.
 Uvědomte si své 
 možnosti a neváhejte 
 přijmout radu nebo 
 splnit individuální přání 
 hostů. Zůstaňte 
 pozitivně naladění!

Inspirace 
od šéfkuchařů
„Venkovní vaření si 
představuju jako show, 
rockový koncert, ve kterém 
vystupuju jako bubeník za bicí 
soupravou a zkouším všechny 
možné nástroje a pomůcky 
okolo. Většina lidí je líná 
přečíst si návod a svůj gril 
nevyužívá na maximum jeho 
možností. Pozvěte správné 
hosty, dobře nakupte, 
držte se doporučených rad 
a během pár hodin se stanete 
hvězdou představení. Bez 
ujištění o další party hosté 
zaručeně neodejdou.“ 
(Zdeněk Pohlreich, z knihy 
Rozpal to, šéfe!)

Zatímco jinde na světě považují grilování za součást národní 
identity, u nás se tento způsob přípravy jídla stal populární až 
v posledních desetiletích. Kromě chutného pokrmu má totiž 
i společenský přesah. Jde už o samotný průběh přípravy, kdy 
se na zahradě či na balkoně sejdou kamarádi, rodina nebo celé 
příbuzenstvo, těší se na výsledek a užívají si společné chvíle.

Grilování je způsob přípravy pokrmů, 
na které dopadá tepelné záření. K tomu 

slouží žhnoucí kusy paliva (dřevěné uhlí) 
nebo elektrická spirála. Pro steaky, ham- 
burgery nebo uzeniny se hodí přímá meto-
da, spočívající v bezprostředním působení 
žáru (rošt). Nepřímá metoda je postavená 
na dvou zdrojích tepla (spodní a horní), kte-
ré umožňují rovnoměrné proudění vzduchu, 
a tím i zdravější výsledek.

Na uhlí, plyn, nebo elektřinu?
Před nákupem zařízení si položte otázku, 
kde a jak často se chystáte grilovat. Pokud 
máte zahradu nebo velkou terasu na střeše 
domu, zůstává klasikou gril s otevřeným 
roštem na dřevěné uhlí. Je trochu náročnější 
na obsluhu, ale zato velmi jednoduchý, pře-
nositelný a jídla z něj hlavně mají charakte- 
ristické vroubkování a nezaměnitelnou chuť. 
Pro domácnosti s balkonem se zase hodí 
elektrické grily, už jen proto, že své sousedy 
nebudete obtěžovat kouřem, ale pouze vůní 

pochoutky. Budete však ochuzeni o typické 
aroma dřeva a kouře. Kompromisem je pak 
gril plynový, který pohání propanbutanová 
láhev. Zabere však poměrně dost místa 
a hůře se přenáší.

Automatické programy a čidla
Na otevřených grilech budete muset 
předvést skutečně mistrovské schopnosti 
v zacházení s dřevěnými uhlíky i pokrmem 
na roštu, ale odměnou vám bude obdiv 
a mlaskání vděčných strávníků. Sváteční 
kuchtíci určitě nepohrdnou kontaktním 
grilem s volným horním příklopem. Ten 
umožňuje nastavit výšku pro různě široké 
druhy jídel a zároveň i zapékat. To nejlepší 
na něm jsou však automatické programy 
a čidla, která nastaví teplotu, intenzitu a čas 
přesně podle potřeby ideálního propečení. 
Displej umožňuje kontrolovat fázi přípravy 
a zvukový signál oznamuje, že je bašta ho-
tová. Ty opravdu kvalitní automatické grily 
stojí zhruba okolo 5 000 korun.
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Důležité je dávat 
pozor i na výběr 
kvalitního dřevěného uhlí, 
aby neobsahovalo 
příliš prachu.

Vepřové špízy se zeleninou a slaninou
NA 4–6 PORCÍ
MARINOVÁNÍ: 1–2 HODINY     NAPICHOVÁNÍ: 15 MINUT     GRILOVÁNÍ: 10–15 MINUT
I  1 kg vepřové panenky I  0,5 kg uzené slaniny vcelku I  4 větší cibule I  3 kapie I  sůl, pepř, sladká paprika, sušený česnek I  2 lžíce hořčice I  rostlinný olej

1 Připravte si marinovací směs na maso. Nepřehánějte 
to ale s ingrediencemi. Při grilování byste měli cítit 

přirozenou chuť masa. Smíchejte tedy dostatečné množství 
soli s asi osmi lžícemi oleje a přidejte trochu pepře, papriky, 
sušeného česneku a hořčici. Dobře promíchejte. Směs by 
měla být spíše slaná než pikantní.

2Vepřovou panenku nakrájejte na větší, ale ne příliš 
tlusté kostky, vykoupejte je v připravené směsi a nechte 

v lednici 1–2 hodiny marinovat.

3 Slaninu nakrájejte též na kostky o tloušťce do půl  
centimetru. Papriku zbavte semínek, pokrájejte 

na menší kousky. Cibuli oloupejte, rozkrájejte na čtvrtiny 
a rozdělte na jednotlivé plátky.

4 Připravte si speciální kovové jehly nebo silnější dřevěná 
napichovátka. Vystačíte si ale i s kratšími špejlemi 

s ostrou špičkou. Střídavě napichujte natěsno cibuli, maso, 
papriku, slaninu, na konci jehly nebo špejle nechte nějaký 
prostor. Špízy můžete přelít zbytkem směsi z marinování.

5Grilujte podle svých zvyklostí, umu nebo doporučení 
od výrobce přístroje. Využít můžete i troubu s funkcí 

grilování.



www.locomotif.cz
Locomotif.cz

info@locomotif.cz

Oblékněte tričko s motivem 
Albatros 498.112 
a Šlechtična 475.179 
a přispějte tím na jejich 
renovaci.

Kolekci pro vás připravil 
Locomotif společně
s ČD Nostalgie.
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ŠPANĚLSKÁ
EXKRÁLOV-

NA

STARÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

PAPOUŠEK

DOUŠEK
ČISTICÍ

PROSTŘEDEK
NA VANY

DVANÁCT
MĚSÍCŮ

DAREBÁK

?

?

?POMŮCKA:
ADAS, APE,

AZID

POHÁR
VÍTĚZŮ

POHÁRŮ
(ZKR.)

FORMÁT
PRO

KOMPRESI
SOUBORŮ

1. ČÁST
TAJENKY

ČESKÝ PILOT
FORMULE 1

POLÉVKOVÝ
KNEDLÍČEK

HAFAN

OHRAZENÝ
LESNÍ

POZEMEK

SLOVENSKÉ
HISTORICKÉ

ÚZEMÍ

DO JAKÉ
MÍRY

CHEMICKÁ
BOJOVÁ
LÁTKA

IZRAELSKÝ
SPISOVATEL

TERÉNNÍ
MOTO-

CYKLOVÝ
ZÁVOD

SPORÁK ZKROTITI

SEMENÁŘ-
SKÝ PODNIK

SMÝČIT

POKLADNA

SMLOUVA
O DÍLO
(ZKR.)

ZNAČKA
LAKU

NA VLASY

TEMNOTA

JMÉNO
HEREČKY

MIHULOVÉ

ELEMENT

VĚCNÝ
ČLOVĚK

FAŠANK

BULHARSKÝ
PŘÍSTAV

ŠPATNÍ

VYSOKÁ
KARTA

ZPĚVOHRA

SLEPICE
KROCANA

3. ČÁST
TAJENKY

DVAKRÁT
SNÍŽENÝ

TÓN

SDRUŽENÍ
PODNIKŮ

?

?

?

?
POBŘEŽNÍ

HRÁZ

RYCHLOPALNÉ
RUČNÍ

ZBRANĚ

PLOŠNÁ
VÝMĚRA

POZEMKU

OKÁZALÝ
PROJEV

ÚCTY

TŘPYT

SLOSOVÁNÍ

NAUKA 
O KRÁSE

RUSKÝ
PANOVNÍK

ZNAČKA
ÚSTNÍ
VODY

VRCH  
Č. STŘEDOHOŘÍ

ZÁRMUTEK

SLONÍ
ŠPIČÁK

ROSOLOVITÁ
HMOTA

OZNAČ. PRO
BASBARYTON

ČÁSTICE
HMOTY

PRÁDELNÍK

ŘECKÉ
PÍSMENO

ÚTOČIŠTĚ
(-S-)

DIETLOVA
HRDINKA

AUTOMOTO-
KLUB
(ZKR.)

SEDMÁ
VELMOC

VÝČNĚLEKZVRAT
KRITIK

ZVĚTŠOVACÍ
SKLO

KORÝŠ SYMETRÁLA
PLOD

PÁLENÝ
CUKR

NOVINKA
(ŘIDČ.)

BICYKLY

LENÍK

2. ČÁST
TAJENKY

ZN. PRACÍHO
PRÁŠKU

DUSÍKATÁ
SLOUČENINA

NÁZEV
HLÁSKY
SLEZSKÉ
MĚSTO

EPOPEJ

CHOBOT-
NATEC

RUSKÝ RE-
VOLUCIONÁŘ

PŘÍTOK
DUNAJE

PORUB
(SLANG.)
ZNAČKA

VYSAVAČŮ

ŠKRÁBATI
(VYRÁŽKU)

INDICKÝ
CHLÉB

MRAK
MOČ

(MEDIC.)

VIDINY

ŠVÉDSKÝ
FOTB. KLUB

OBILNINA

ANGLICKY
UMĚNÍ

ODDĚLENÍ 
V NEMOCNICI

AFRICKÁ
ANTILOPA

ZPĚVNÝ PTÁK

TAMTEN

MUŽSKÉ
JMÉNO

DRUHOVÁ
ČÍSLOVKA

KŠANDY

Ch. N. Adichieová (*1977),
nigerijská spisovatelka a feministka:

Cestujeme, abychom hledali, a... (dokončení v tajence). 

Citát z minulého čísla: 
Cesta mající tisíc mil vždy začíná jedním krokem.

Křížovka
o hodnotné ceny

Soutěž o roční předplatné 
časopisu Železničář
Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a na tři z vás čeká roční předplatné 
prestižního odborného časopisu Železničář. Do poštovní schránky vám tak přijdou 
aktuální informace i zajímavosti o dění na dráze stejně jako poutavé reportáže 
z drážního prostředí doma a v cizině. 

Svou odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz do 18. května 2022.

?

Vyhrajte předplatné magazínu Železničář
Tři úspěšní luštitelé se mohou těšit na dvanáct vydání 
tradičního železničního periodika přinášejícího jak 
novinky z domácích i zahraničních kolejí, tak pohledy  
do historie či tipy na drážní technikou okořeněný výlet.

1
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Soutěž pro 
chytré hlavy

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

Soutěžit  
můžete na 
www.cdprovas.cz

Na webových stránkách 
vyplňte příslušný formulář 
a své odpovědi zadávejte 
do 18. května 2022. 
Nezapomeňte uvést svůj 
e-mailový kontakt nebo zpětnou 
adresu. Jednoho výherce 
odměníme Kilometrickou 
bankou ČD – poukazem na volné 
cestování vlaky ČD v hodnotě 
2 200 Kč. Další tři z vás obdrží 
poukázky do obchodní sítě PONT 
v hodnotě 1 000 Kč. 

Správné odpovědi 
z minulého čísla:
1 – o vítězství 
 v tenisovém grandslamu
2 – TON
3 – 230 km/h
4 – za 100 ČD Bodů
5 – trpaslíky

1  Ke kterým narozeninám  
 dostala Rozálie Havelková  

 od rodičů harmoniku?

A  k sedmým
B  k devátým
C  k jedenáctým

2  Jaký titul získalo  
 město Jičín?

A  historické město roku 2016
B  nejkrásnější nádraží 2010
C  evropské město kultury 2019

3  Koho nebo co převáží  
 v Mexiku takzvané  

 vlaky smrti?

A  uran
B  uprchlíky
C  prošlou zvěřinu

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

Soutěž  
o vstupenky na koncert 
Které dílo Antonína Dvořáka 
zazní na finále letošního 
Pražského jara?
A Šestá symfonie

Soutěž  
o předměty k filmu  
Spider-Man: Bez domova
Kdo režíroval nový český 
film Promlčeno?
B Robert Sedláček

Soutěž  
o knihu Železniční tratě 
Ústecko-teplické dráhy
Tajenka zní:  
Cesta mající tisíc mil vždy 
začíná jedním krokem.

4  Na kolika místech si lze  
 vypůjčit koloběžky  

 v rámci služby ČD Bike?

A  na 12
B  na 20
C  na 23

5  Jakého velvyslance  
 vyhostilo Československo  

 v květnu 1982?

A  portugalského
B  amerického
C  sovětského

6  Který článek v tomto  
 čísle vás nejvíce zaujal?

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



Inspirujte se na www.cd.cz/vlakemnavylet
nebo si rovnou stáhněte aplikaci.

Stáhnout v

Jeďte zážitkům vstříc 

s apkou Vlakem na výlet

CD-C11182443-BTL_2022_VlakemNaVylet_215x270_CDproVas.indd   1 22.03.2022   13:13



Naše nové vlaky
jsou nejlepší naživo

Letos pro vás vyjelo už 103 nových vozů.
Přijďte si je vyzkoušet i vy.

Pojeďte s námi.
www.cd.cz
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