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Vážení čtenáři, milí spolucestující,
květen máme zafixovaný jako měsíc lásky. Někdo ho tak i dokonce slaví. Láska k člověku je 
nejkrásnější ze všech citů, řekne vám básník, filozof, sexuolog nebo lstivý obchodník. Láska je 
nebezpečný jed, který vám zničí život, odvětí cynik, rozvodový právník, romanopisec nebo nešťastný 
manžel. Láska je prostě výraz ze slovníku, dodá jazykovědec či suchý pragmatik. 
Když si zalistujete aktuálním číslem, na lásku narazíte, byť podvědomě, na mnoha místech.  

Tak třeba láska k dobrému 
jídlu. Tou nemůžete nic 
zkazit v žádné sociální 
bublině, napříč politickým 
spektrem. Láska k rodnému 
kraji. O té se učíme 
ve škole, ale obvykle ji 
pochopíme až v dospělosti. 
Láska k cestování. 
Existují lidé, kteří každou 
volnou chvilku i peníz obětují na výlety po domovině i do exotické ciziny. Láska 
k železnici. Ta má mnoho podob. Stačí se podívat na fotografy číhající na nádraží 
či rovnou v křoví na projíždějící vlaky, na rozzářené dětské oči u okna motoráčku 
nebo kroužky fanoušků vášnivě debatujících o chystaných výlukách, změnách 
jízdního řádu a nových vozech. A taky láska k rodině. Však člověk je tvor 
společenský a potřebuje podporu svých nejbližších, a to nejen finanční.
A co třeba láska k práci? 
Vždyť 1. května ji slavíme 
přímo ze zákona. Pokud 
se u vás tento druh 
citu rozvine, patříte 
skutečně mezi šťastlivce. 
Pracuji, tedy jsem, mohli 
bychom si parafrázovat 
výrok francouzského 
myslitele Reného 
Descartese. A nakonec láska k životu. Ta je 
nejuvěřitelnější a nejpravdivější u lidí, kteří 
dokázali překonat zlou nemoc. Ať už patříte 
do jakékoli výše zmíněné skupiny, přeji vám, 
aby láska i práce byly pokud možno motorem 
vašeho života. 

Petr Horálek
zástupce šéfredaktora
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České dráhy objednaly dvacet nových supermoderních 
vlaků pro dálkové spoje. Na základě uzavřeného kontraktu 
dodá konsorcium Siemens Mobility a Škoda Transportation 
celkem 180 vozů s nejvyšší provozní rychlostí až 230 km/h. 
S jejich nasazením se počítá v letech 2024 až 2026 na linkách 
z Prahy přes Ústí nad Labem do Hamburku či přes Brno 
do Budapešti a Vídně.

Odměna za nákup

Prozatím mohou vlaky 
s cestujícími v České 

republice jezdit maximál-
ní povolenou rychlostí 
160 km/h. V plánu je však 
modernizace umožňující 
zvýšení této rychlosti 
na 200 km/h a také 
výstavba vysokorychlost-
ních tratí. I proto národní 
dopravce nečekal a již 
nyní objednal 20 nových 
devítivozových souprav 
vybavených nejmoder-
nějšími prvky na trhu. 
České dráhy je plánují 
nasadit na mezistátní 

dálkové linky Praha – 
Ústí nad Labem – Berlín – 
Hamburk, Praha – Brno – 
Budapešť a Praha – Brno 
– Vídeň – Graz – Villach. 
Už v prvních letech 
provozu vlaky využijí svou 
maximální rychlost až  
230 km/h, a to v úseku mezi 
Berlínem a Hamburkem.

Koncept netrakčních 
vratných souprav snižuje 
provozní náklady a zkra-
cuje dobu potřebnou 
na obrat v koncových 
stanicích. Z řídicího vozu 
je možné dálkově ovládat 

elektrickou lokomotivu 
řazenou na opačném 
konci vlaku. Každá nová 
souprava se bude skládat 
ze dvou vozů 1. třídy, 
vozu s restauračním  
oddílem a šesti dalších 
vozů 2. třídy, přičemž 
v jednom z nich bude 
pamatováno na dětské 
kino i místa pro osoby 
se sníženou pohyblivostí 
a v dalším na oddíl pro 
přepravu jízdních kol. 
Souprava bude mít ka-
pacitu 555 míst k sezení, 
z toho 99 míst v 1. třídě.

E-shop ČD

Pokud během měsíce května nakoupí-
te v e-shopu ČD, získáte slevu 800 Kč 
na nákup interaktivní zábavy při řešení 
mysteriózního příběhu na webu  
www.zahadyvlakem.cz. Vybrat si 
můžete ze záhad, kdy 
vyrážíte do terénu, 
přičemž je povoleno 
zapojení čtyř účast-
níků na čtyřech mo-
bilních telefonech. 
Vzhledem ke koro-
navirové pandemii 
jsou pro vás připraveny 
i dvě záhady pro řešení 
z bezpečí domova (Bájná Atlantida 
a Osiridova hrobka). Slevový kupon  
obdržíte v závěru nákupu 
na www.cd.cz/eshop prostřednictvím 
vaší e-mailové adresy.

S In Kartou zaplatíte  
MHD v Pardubicích
Dopravní podnik města Pardubice do-
končil výměnu odbavovacího systému 
ve vozidlech MHD. Ta umožňuje nově 
využít In Kartu Českých drah jako  
nosič elektronické peněženky 
pro platbu jízdného v MHD. 
Cena odbavení je stejná jako při 
použití Pardubické karty včetně slevy 
při cestě do tří zastávkových úseků 
a při přestupech. Takto lze zakoupit 
jízdenku nejen pro držitele In Karty, ale 
i pro dva další spolucestující.

SLEVA
800 Kč

Novinky

POZOR, ZRYCHLUJEME! 
Nová dvacítka souprav  
pro dálkové spoje
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Získejte SMS jízdenku 
přes aplikaci Můj vlak
Aplikace Můj vlak je zase o něco 
chytřejší. Pro své uživatele nyní dokáže 
připravit SMS zprávu na objednání 
jízdenky MHD v konkrétním městě. 
Cestující tak nemusí složitě hledat 
tvar zprávy ani správné telefonní číslo, 
na které zprávu odeslat, natož ztrácet 
čas nákupem papírové jízdenky. Služba 
je nyní dostupná pro MHD v těchto 
městech: Praha, Brno, Ostrava, 
Olomouc, České Budějovice, Hradec 
Králové, Cheb, Karlovy Vary, Liberec, 
Pardubice, Plzeň, Sokolov, Tábor, Ústí 
nad Labem, Zlín a Otrokovice. Jízdenku 
cestující obvykle obdrží do dvou minut 
od odeslání zprávy.

Gel na ruce a ubrousky 
pro lepší hygienu

Slyšíme to v posledních měsících stále dokola: Hygiena rukou 
je důležitá. Na cestách je to ještě složitější než doma. Nádraž-
ní prodejny PONT to go a PONT Market ale nikoho nenechají 

ve štychu. U příležitosti Světového dne hygieny rukou je pro vás 
připravená výhodná cenová nabídka na gel Dettol nebo ubrous-

ky Cool fresh. A nezapomeňte, že hygienou nepomáháte jen 
sobě, ale i všem ostatním cestujícím. Děkujeme, že jste ke světu 

ohleduplní – také na cestách.

Za ČD Body růžová Rekola
Za 40 nasbíraných ČD Bodů z věrnostního programu  
Českých drah můžete získat slevu 25 % na nákup 
ročního Předplatného na službu sdílených kol 
Rekola. Ať již pojedete do práce, na oběd, 
na vlak či za zábavou, růžová Rekola tu jsou 
pro vás. Půjčit si je můžete v Praze, Brně, 
Olomouci, Českých Budějovicích a v Bra-
tislavě. V rámci Předplatného máte každý 
měsíc čtyři třicetiminutové jízdy zdarma  
(platí jen v rámci ČR). Voucher lze uplatnit 
v aplikaci Rekola a je vydáván s tříměsíční platností. 
Více informací naleznete na www.rekola.cz. 

Řídicí vůz 
otestován v klima tunelu
Náročné zkoušky má za sebou řídicí vůz, který České dráhy nasadí 
v Moravskoslezském kraji do push-pull souprav. Testy se uskutečnily 
ve firmě Rail Tec Arsenal ve Vídni a trvaly skoro tři měsíce. Výrobce 
nechal otestovat funkčnost klimatizace v podmínkách, kdy byl 
vůz podroben mrazu -25 °C a silnému větru a také vedru  
s teplotami do 35 °C. Vždy při plném zatížení pasažéry. Dále si řídicí  
vůz odbyl zkoušky stěračů, světel, vyhřívání čelního skla, dveří,  
WC a vodního hospodářství, ventilace a koncentrace CO2 a koeficien-
tu prostupu tepla. 

www.ponty.cz

Květnový tip z pohodlných obchodů na trase

SLEVA
25 %



4

OD 3. DO 5. ČERVNA 2021

Za ženskou golfovou špičkou  
na turnaj na Konopišti

Na začátku června se v zámeckém 
golfovém resortu Konopiště uskuteční 

již pátý ročník Amundi Czech Ladies 
Challenge, profesionálního ženského 

turnaje série LET Access Tour.  
K vidění budou jak evropské  

profesionálky bojující o důležité  
body do světového žebříčku,  

tak české naděje. Na Konopišti již  
v minulosti zazářila Tereza Melecká, 

loni na Zbraslavi uspěly zase Sára 
Kousková s Patricií Mackovou.  

Jde o nejvýznamnější akci České  
golfové federace.   

Více informací naleznete na  
www.czechladieschallenge.cz. 

Nejbližší železniční stanice: 
Bystřice u Benešova
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Rozcestí často zdobí sochy svatého Jana Nepomuckého, patrona šťastného návratu. 
Snad už nám nebude nic bránit, abychom si jeho květnový svátek zpestřili pěknou 
procházkou. Ve výletní aplikaci jsou pro vás připraveny stovky zážitkových tipů. 
Určitě si vyberete. Stačí si apku stáhnout do mobilu a vyrazit na nádraží. 

Vlakem 
navýlet

DO 31. ŘÍJNA 2021

Na Kunětické hoře mají  
nový prohlídkový okruh

Po čtyři dekády byla západní část hradu 
Kunětická hora veřejnosti nepřístupná. 
V letošní turistické sezoně se konečně 
otevře návštěvníkům. Po třech letech 
náročné rekonstrukce získala podobu, 
kterou jí vtiskl ve 20. letech minulého 

století architekt Dušan Jurkovič, básník 
dřeva. V rámci prohlídky se podíváte 

do historických Jurkovičových interiérů 
šesté brány, neminete Zelený a Červený 

salonek a vystoupáte na vyhlídku. 
Součástí okruhu je i výstava o obnově 

hradu a expozice o životě a díle Du-
šana Jurkoviče, který je také autorem 

Pusteven nebo lázeňského areálu 
v Luhačovicích.

Nejbližší železniční stanice: 
Pardubice hl. n. / Stéblová

DO 8. SRPNA 2021

Stovky plyšových medvídků 
v Uherském Hradišti

Tajný život medvídků. Tak se jmenuje 
nová výstava, kterou si pro malé i velké 

návštěvníky připravili ve Slováckém 
muzeu. Jak už její název dává tušit, 

hlavní roli na ní hrají plyšoví medvídci. 
Výstava seznamuje s historií této 
oblíbené dětské hračky, která se 

začala psát v roce 1902. Do Uherského 
Hradiště doputovalo na výstavu ně-
kolik stovek medvídků. A to dokonce 
i z čínské Šanghaje, Koreje, Japonska, 
Kyrgyzstánu nebo třeba z arabských 

zemí. Nejstaršímu je už 104 let. Někte-
ré hračky na sebe prozradí své životní 
příběhy. Dočkáte se tak nečekaných 

odhalení z plyšového světa. 

Nejbližší železniční stanice: 
Uherské Hradiště

S RODINOU

Informace 
mohou být neaktuální. 

Dostupnost ověřte 
on-line. 

POZOR!

w w w . c d . c z / v l a k e m n a v y l e t
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5. AŽ 9. KVĚTNA, 10. AŽ 17. ČERVENCE,  
13. AŽ 18. ZÁŘÍ 2021

Putování z Velehradu na  
Tetín na počest patronky Čech

Letos se u příležitosti výročí 1 100 let 
od smrti sv. Ludmily, patronky Čech, konají 
tři etapová putování po Cyrilometodějské 
stezce. Putování začíná 5. května ve vele-

hradské bazilice a skončí 18. září na Národní 
pouti na Tetíně. Poutníky povede zkušený 

Petr Hirsch, který nachodil tisíce kilometrů 
napříč světem. Poutnictví je moderní forma 
šetrného turismu, vhodná i pro pandemic-

kou dobu. Absolvovat je možné celé putová-
ní, jednu ze tří etap nebo se třeba přidat 

jen na jeden den. K registraci stačí vyplnit 
formulář na www.pout.eu (Ludmila 2021), 

kde najdete i bližší informace.

Nejbližší železniční stanice: 
Staré Město u Uherského Hradiště

Tišnov/Sázava/Beroun

DO 29. SRPNA 2021

Do Letohrádku Mitrovských 
v Brně za sladkostmi

Pokud jste na sladké, na této výstavě 
se vám budou sbíhat sliny. V brněn-

ském Letohrádku Mitrovských objeví-
te, jak zajímavou historii má oblíbený 

sortiment cukráren a kaváren. Výstava 
o historii mlsání mapuje nejzajímavější 
fakta a příběhy, které se pojí s takový-
mi laskominami, jako jsou zmrzlina, 

čokoláda, perník nebo třeba marcipán. 
Mezi exponáty nechybějí historické 

bonboniéry, raritní formy na čokoládu, 
zmrzlinové dorty, malované plechovky, 

skleněné zásobníky na bonbony 
a mnoho dalšího. Děti si mohou ve vý-

tvarné dílně zkusit navrhnout dort 
nebo z papíru vyrobit dezert.

Nejbližší železniční stanice: 
Brno hl. n.

1. KVĚTNA AŽ 11. ZÁŘÍ 2021

Historickými vlaky z Břeclavi  
do Zahrady Evropy

Pro dokonalé spojení přírodních krás 
a romantických staveb se Lednicko-
-valtickému areálu přezdívá Zahrada 
Evropy. Výlet do této malebné krajiny 

na jihu Moravy si můžete zpestřit 
jízdou nostalgickým vlakem.  

Od 1. května do 5. září vás o víken-
dech a svátcích mezi Břeclaví a Lednicí 
sveze historický motoráček Hurvínek 
z 50. let minulého století. O sobotách 
22. května a 11. září ho nahradí parní 
vlak s lokomotivou Šlechtičnou, vozy 
Rybáky a restauračním vozem. V tyto 

dny máte také možnost projet se 
po Lednici historickým autobusem 

Praga RND nebo ochutnat grilované 
a zvěřinové speciality z místního 

penzionu Myslivna. A kdy nostalgické 
vlaky odjíždějí? Z břeclavského nádraží 

v 9:11, 11:10, 13:10 a 15:10 h,  
z Lednice se vydají na zpáteční jízdu 

v 10:20, 12:20, 14:20 a 16:20 h. 
Jednosměrná jízdenka do motoráčku 
stojí 40 Kč, zpáteční 60 Kč. Za jednu 
jízdu v parním vlaku zaplatíte 80 Kč, 

jízdenku pro cestu oběma směry poří-
díte za 120 Kč. Děti, studenti a senioři 

mohou využít slevu 75 %.

Nejbližší železniční stanice: 
Břeclav/Lednice
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Eliška Podzimková

Patří mezi naše nejvyhledávanější umělce mladé generace. 
Přesto se s ní život zrovna nemazlil. Když jí bylo nejhůř 
a trávila měsíce v nemocnicích, začala si z dlouhé chvíle 
na tabletu dokreslovat fotografie. Posléze se z toho stala 
vášeň a nakonec profese. Díky sociálním sítím se prosadila 
doma i v zahraničí. Její svébytný výtvarný styl poznáte 
na první pohled – na fotkách, v knížkách i ve videích.

T e x t :  E v a  F r a ň k o v á 
F o t o :  V o j t ě c h  T e s á r e k ,  Š t ě p á n  S v o b o d a  a   a r c h i v  E l i š k y  P o d z i m k o v é

JSEM VDĚČNÁ,  
ŽE MĚ PRÁCE BAVÍ  
Hlavně když je různorodá a dává mi svobodu
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Přála jste si vrátit se do New Yorku 
a žít tam? 
Ano. A když si něco hodně přeju, tak 
se to většinou splní. Ale zároveň tomu 
člověk musí jít naproti. Když se mi ozval 
redaktor newyorského deníku Metro, že 
otiskne moje práce na titulní straně, byla 
jsem nadšená. Na základě toho článku 
a fotek se mi následně ozvali z filmové 
školy, kde jsem předtím pár týdnů studo-
vala, a nabídli mi práci. 

Do Ameriky jste odjela s velkým oče-
káváním, ale druhý pobyt za velkou 
louží vás už zklamal…
Jsem hodně kreativní člověk a potře-
buju k práci svobodu. Na New Yorku 
je super, že se tam děje spousta věcí, 
které můžete pozorovat a čerpat z nich 
inspiraci. Jenže já jsem na tohle neměla 
vůbec žádný prostor. Pracovala jsem 
v kanceláři v marketingovém oddělení 
a na nic jiného mi nezbýval čas. V New 
Yorku je pracovní život hodně intenzivní, 
což je pochopitelné, protože tam najde-
te opravdové špičky v oboru. A pokud 
chcete uspět, musíte tvrdě makat. Jenže 
já na to v tu chvíli nebyla naladěná. 
Potřebuju si život taky trochu užívat. 
Po příletu domů jsem si navíc uvědomila, 
jak moc mi chyběla rodina a kamarádi.

Jak vzpomínáte na spolupráci se 
slavným Jamiem Oliverem?
Dělala jsem pro něj krátké video s ilu-
strovanými fotkami v rámci osvětové 
kampaně na školní stravování Food 
Revolution. Sloužilo jako reklama na so-
ciálních sítích. Celé to probíhalo online, 
takže osobně jsme se nikdy nesetkali. 
Nicméně to byla zajímavá zkušenost.

Vaše práce začala být známá, když 
jste sdílela své dokreslované fotky 
z New Yorku na instagramovém 
účtu. A měla jste fenomenální ode-
zvu. Dá se tedy říct, že sociální sítě 
nastartovaly vaši kariéru?
Během deseti let se sociální sítě hodně 
proměnily. Původně tam šlo o vizuální 
sdílení věcí, takže lidi to nutilo být  
kreativní a vymýšlet všechno možné, 
aby zaujali. Znám mnoho nadšenců, 
kteří začali kvůli Instagramu fotit a pak 
se této činnosti věnovali naplno, a do-
konce se tím i živili. Dnes se sociální sítě 
převrátily v marketingový nástroj. A to 
už mě nebaví. Instagram ale pro mě ur-
čitě byl odrazovým můstkem, protože 
mi umožnil sdílet mou práci, aniž bych 
se pod ni musela podepisovat.

Proč jste své první práce zveřejňo-
vala anonymně? 
Neměla jsem na to sebevědomí. 
Vždycky jsem oslovila nějaké lidi z New 
Yorku, zda bych mohla použít jejich 
fotky a pohrát si s nimi, a i oni sami 
byli zvědaví, jak dopadne výsledek, 
aniž by vlastně tušili, kdo jsem. Doma 
jsem to nikomu neříkala, ani rodině, 
prostě jsem si jela sama svoji virtuální 
spolupráci s obyvateli mého milované-
ho New Yorku. Byla to zábava!

Proč jste si vybrala zrovna New 
York, a ne třeba Prahu?
Do New Yorku jsem poprvé odletěla 
během vysoké školy na workshop 
3D animace. Bydlela jsem u rodin-
né známé Zoe, která v New Yorku 
vyrůstala. Díky ní jsem měla možnost 
tohle město poznat, což je úplně jiná 
zkušenost, než když tam jedete jako 
turista. Když jsem se vrátila domů, tak 
se mi po Americe stýskalo. Instagram 
zrovna začínal a já měla právě z New 
Yorku spoustu fotek.

Těžko říct, jaká bych byla, 
kdybych si rakovinou neprošla,
každopádně jsem asi víc spontánní.

Očima  autorky
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Na rozhovor s mladou výtvarnicí jsem se moc těšila. 
V rámci příprav jsem zhlédla hned několik rozhovorů 
s Eliškou na internetu a překvapilo mě, jak lidsky, mile 
a přirozeně působí. Po setkání s ní jsem měla celý 
den dobrou náladu. Tohle děvče vás svým smíchem 
i pozitivním přístupem k životu doslova nabije dobrou 
energií. Navíc to má v hlavě srovnané a snaží se po-
máhat, kde se dá. Líbí se mi, že si jde za svými sny a cíli 
a že víc než hromadění majetku a vydělávání peněz je 
pro ni cennější svoboda a obyčejný každodenní život. 
Držím jí palce, aby se jí v životě jen dařilo! 

A co následovalo po návratu z NY?
Po návratu z Ameriky se mi ozvali Tomáš 
a Tamara Klusovi, jestli bych nechtěla 
dělat vizualizaci jejich tour Recyklus. 
Byl to trochu šok. Přece jenom mi bylo 
pouhých 22 let a zkušeností jsem moc 
neměla. Klusovi mě ale ujistili, že to 
zvládneme, a povedlo se! Dělala jsem pro 
ně plakáty, scénu… Pak následoval slet 
nejrůznějších projektů.

Věnujete se i reklamní tvorbě. Přijímáte 
všechny zakázky, které se namanou?
Komerční práci dělám proto, že mě živí. 
Díky tomu se pak můžu věnovat pro-
jektům, které mě baví. Myslím, že firmy 
už vědí, s čím se na mě můžou obrátit 
a s čím bych je poslala do háje. Oslovují 
mě hlavně menší nebo rodinné firmy 
a neziskové organizace. Velké korporace 
obvykle odmítám. 



rozhovor
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jsem pak měla umělecky přetvořit podle 
vlastního vizuálního stylu. Byla to fajn 
zkušenost, nabídka, která se neodmítá, 
ale přiznávám, že módní byznys je svět 
tak trochu mimo mě.

Aktuálně pracujete na seriálu Plešou-
ni, který má být osvětou pro onko-
logicky nemocné děti a jejich rodiny. 
Ten projekt jste vymyslela sama?
Ano. Když jsme seděly s mojí bývalou lé-
kařkou na zahradě, říkala jsem jí, že bych 
chtěla udělat projekt, který by dlouho-
době pomáhal pacientům na onkologii, 
ale že nechci dělat paruky ani dětem 
plnit přání během léčby, protože na to 
se tu zaměřuje už dost organizací. Přišla 
jsem na to, že pacientům chybí informa-

Jak na vás vůbec narazil?
Jamieho fotograf – David Loftus, který 
mu fotí všechny ty úžasné kuchařky, 
mě našel na Instagramu. Měla jsem 
dokreslit ilustraci na fotce Olivera 
jedoucího v metru. Do okýnka vagonu 
jsem dokreslila obrázky krajiny složené 
ze zeleniny. Jim se to líbilo, a tak mi 
zadali další práci.

Pracovala jste také pro americký 
časopis Vogue.
I oni si mě našli na Instagramu. Oslovili 
tehdy asi deset umělců z New Yorku. Já 
už jsem tam nežila, ale domluvili jsme 
se, že kvůli téhle zakázce přiletím. Sešli 
jsme se v Central Parku a fotili jsme mo-
delky v nové kolekci od Diora. Snímky 

ce a odpovědi na některé otázky. Třeba 
proč vám najednou začnou padat vlasy, 
co je to magnetická rezonance nebo 
proč už nemůžu dál chodit do školy. 
A to jsou věci, které se dětem dají skvěle 
vysvětlit skrze animaci. A napadlo mě 
vytvořit seriál, který by vtipnou formou 
všechny ty otázky zodpovídal. A pomoc 
by měl nejenom dětským pacientům, 
ale třeba i školnímu kolektivu, ze 
kterého najednou kvůli vážné nemoci 
vypadne spolužák, anebo rodinám, kte-
ré mají nemocného kamaráda. Plešouni 
mají být nástrojem, který zjednodušuje 
komunikaci o léčbě rakoviny. 

Snažíte se prostřednictvím seriálu 
dodávat rodinám s onkologicky 
nemocným dítětem kromě informací 
taky naději?
Určitě! V posledních letech jsou statisti-
ky velmi příznivé, děti mají z 80 procent 
šanci na vyléčení. Například ještě 
v padesátých letech byla ta šance jen 
dvacetiprocentní. Rakovina je stále dost 
tabuizované téma. Pokud vám ale lékař 
sdělí tuhle diagnózu, není nutné hned 
myslet na nejhorší. Důležitá je psychika 
a pozitivní přemýšlení. Rádi bychom 
seriál představili i v zahraničí. Plánujeme 
k němu udělat i knížku nebo mobilní 
aplikaci. Do propagace se zapojily 
i známé tváře jako Martha Issová nebo 
Zdeněk Piškula. 

Eliško, v šestnácti letech jste si sama 
léčbou rakoviny prošla. A teď na mě 
působíte vyloženě optimisticky. Vy se 
pořád usmíváte! 
Asi jo, já mám tu vysmátou povahu 
po mámě. Ona i ta nemoc, kterou 
jsem v pubertě prodělala, vám trochu 
zpřehází priority, takže si uvědomíte, co 
je důležité. Tehdy jsem pochopila, jak je 
život křehký a jak rychle může skončit. 
Těžko říct, jaká bych byla, kdybych si 
rakovinou neprošla, každopádně jsem 
asi víc spontánní a jdu si za tím, co chci. 
Nejdůležitější je pro mě svoboda.
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Dnes se sociální 
sítě převrátily 
v marketingový nástroj. 
A to už mě nebaví.

Eliška Podzimková 
Výtvarnice, animátorka, ilustrátorka a fo-
tografka absolvovala v roce 2014 Filmovou 
akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Díky 
svému původnímu profilu na Instagramu  
@AnimatedNY (dnes @eliskap) otiskli její 
práce v newyorském deníku Metro. Na zá-
kladě tohoto úspěchu získala práci na umě-
lecké filmové škole v New Yorku. Její dokres-
lované fotky byly otištěny v celosvětových 
médiích, například v americkém módním 
magazínu Vogue. Vytvořila i animovaný 
spot pro Jamieho Olivera, ilustrovala knížky 
herečky a spisovatelky Marie Doležalové 
a spoluvytvořila knižní vydání průvodce 
Honest Guide. Pro pražský magistrát zpra-
covala projekt PrahART, který vnáší umění 
do dopravních prostředků. Věnuje se také 
reklamní tvorbě.  

Příští rok vám bude teprve třicet a už 
máte za sebou dost pracovních úspě-
chů. Co považujete za ten největší?
Nejvíc si cením asi toho, že si můžu 
nakládat se svým volným i pracovním 
časem podle libosti. Začínám si vytvářet 
i čistě svoje projekty, bez vazby na ně-
jakou organizovanou spolupráci. Jsem 
vděčná za to, že mě práce baví a že je 
tak různorodá. Je obtížné vypíchnout 
jedinou věc. I když velkou srdcovkou pro 
mě byl Malý princ.

Máte na mysli to, že vás nakladatel-
ství Albatros oslovilo, abyste pro ně 
ilustrovala tuhle světově známou 
knížku?
Byla to výzva! Vždyť autor textu, An-
toine de Saint-Exupéry, si knížku sám 
ilustroval. Ale ve chvíli, kdy ta nabídka 
přišla, jsem si řekla, že to zkusím. A dala 
jsem si předsevzetí, že původní knížku 
neotevřu po celou dobu mé práce, 
abych se nenechala ovlivňovat. Fotit 
jsme odjeli na dva týdny na Island. Cho-
dila jsem krásnou přírodou a vymýšlela, 
kde uděláme jakou fotku. To mě moc 
bavilo. Nejdřív vznikla knížka a pak jsme 

zrealizovali i výstavu v holešovickém 
Vnitroblocku, která měla velký úspěch.  
Byla to jedna z mých prvních výstav 
a stála mě taky dost nervů, ale nakonec 
to dopadlo moc dobře. 

K Malému princi jste ale vždy neměla 
tak kladný vztah. Je to pravda?
Brala jsem tu knížku jako povinnou škol-
ní četbu. Nemyslím si, že je vhodná pro 
děti základní školy, protože nadčasové 
filozofické otázky, které čtenář v textu 
objeví, se asi dají pochopit až později. 
Knížka je ale geniální v tom, že si v ní 
čtenář v každém věku najde to svoje. 
Cílem mých ilustrací bylo, aby přiměly 
dospěláky dívat se víc na svět dětskýma 
očima. A doufám, že se to povedlo.  ▪



Prémiové 
a bonusové služby ČD

▪  v 1. třídě vlaků EC, IC, Ex na vybraných úsecích, v 1. třídě vlaků 
  railjet a v 2. třídě SC Pendolino pro vás máme zdarma 
  neperlivou vodu 
▪  v 1. třídě vlaků SC Pendolino si můžete navíc zdarma dopřát
  welcome drink, teplý nápoj dle výběru, drobné občerstvení, 
  např. sendvič, jogurt, kuskus s pečeným kuřecím masem, 
  a k dispozici máte tiskoviny 
▪  v business oddílech vlaků railjet vám k neperlivé vodě 
  nabídneme i welcome drink nebo jiný nealkoholický studený 
  či teplý nápoj dle nabídky a voucher na další občerstvení 
  v hodnotě 50 Kč 

  Nabídka prémiových a bonusových
  služeb je poskytována vždy 
  na místo cestujícího. 

Užijte si komfort 
ve vlacích vyšší kategorie

▪  pokud se vejde, 
můžeme přidat do 
vodorovného pruhu logo 
ČD Restaurant

Pojeďte s námi.
www.cd.cz

CDPV_premiove_sluzby_2021_215x270_v02.indd   1 14/04/2021   11:24



I vy můžete být 
hrdinou všedního dne

Co můžeme nabídnout?
▪  skvělý tým opravdových profíků
▪  zkrácenou pracovní dobu bez snížení mzdy 
▪  5 týdnů dovolené
▪  příspěvky na sport, stravování, dovolenou 

a výuku jazyků
▪  příspěvek na penzijní připojištění
▪  levnější cestování pro vás a vaši rodinu

▪  školení a odborné kurzy

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

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

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

CDPV_nabor_2021_215x270_v05.indd   1 19/01/2021   10:11



Mostecko

Cestování 
po ČR

Při návštěvě severních Čech zatím nemáte před uhlím skoro úniku. Jak při pohledu z okna vlaku, 
tak na pěším výletě narazíte na mnoha místech na drastické zásahy člověka spojené s těžbou 

této strategické suroviny. Kalová laguna u Mostu vypadá z výšky skoro jako povrch cizí planety. 
Naštěstí měl člověk aspoň trochu rozumu a v posledních desítkách let investoval i do rekultivace  

a ochrany přírody. Kontrast historických staveb a „sci-fi“ krajiny však stále bere dech.
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Vlakové spojení, které bude vyhovovat 
vašim výletním plánům, si snadno vy-
hledáte na www.cd.cz nebo v aplikaci 
Můj vlak. Pokud si do mobilu nebo 
tabletu stáhnete bezplatnou aplikaci 
Vlakem na výlet, můžete za výlet 
do Bíliny získat až 20 ČD Bodů do věr-
nostního programu Českých drah. 
Body pak lze „směnit“ třeba za jízdenky 
zdarma a další odměny.

Vlakem do Bíliny

14

cestování po ČR l naše města

T e x t :  T o m á š  R e z e k
F o t o :  a r c h i v  I C  B í l i n a

Ve městě na úpatí skalnatého vrchu Bořeň se pod zemí 
nacházejí dva poklady. Zatímco těžba uhlí neblaze poznamenala 
ráz krajiny, léčivý minerální pramen proslavil Bílinu po celém 
světě. Přijeďte se projít lázeňským parkem, Pohádkovým lesem 
nebo vypátrat skryté Jakoubkovy stříbrňáky.

Až vás bude pálit žáha nebo bolet 
žaludek, spásu hledejte ve sklenici 

minerálky z Bíliny. V Evropě byste marně 
pátrali po silnější alkalické kyselce. Díky 
svému složení dokáže dobře pomoci 
od zdravotních neduhů výše popsaných. 
Příběh o zvláštních pramenech vyvěrají-
cích u vrchu Kaňkov zmiňuje ve své kroni-
ce už Václav Hájek z Libočan. O léčivých 
vlastnostech bílinské minerálky se vědělo 
dlouho, odborně byly potvrzeny ale až 

na konci 18. století. Zásluhu na tom 
měli hlavně bílinský lázeňský lékař, 
geolog a balneolog Franz Ambroz Reuss 
a jeho syn. Význam jejich práce pro 
rozvoj lázní potvrzuje památník Reussů 
z roku 1898, který je jednou z dominant 
bílinského lázeňského areálu.

Procházkou k Lesní kavárně
Lázně sice v 90. letech minulého století 
zanikly, ale areál novorenesančních 

lázeňských budov obklopený parkem stojí 
určitě za návštěvu. Vždyť vlak zastavuje pří-
mo před ním. V opravené stáčírně se konají 
každých 14 dní sobotní exkurze s výkladem 
o historii Bílinské kyselky, známé po světě 
pod německým názvem Biliner Sauerbrunn. 
V inhalátoriu je zase možné při akcích města 
ochutnat místní „živou vodu“ přímo z prame-
ne. Kromě letního kina, zookoutku nebo 
minigolfu objevíte v lázeňském parku i Lesní 
kavárnu. Romantickou dřevěnou stavbu 

DO BÍLINY ZA 
LÉČIVOU KYSELKOU,
královnou evropských minerálek
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radnice s infocentrem. Střed náměstí 
zdobí kašna se sochou sv. Floriána a mo-
rový sloup ze 17. století.

Za lvem nebo k Cipískovi
Z lázeňského areálu vás turistické značení 
dovede jedním směrem do centra města, 
druhým se můžete vypravit k vrchu 
Bořeň. Pro mnohé nejkrásnější kopec Čes-
kého středohoří připomíná ležícího lva. 
Na vrchol, z něhož si užijete dobrý výhled 
na okolní krajinu, vede naučná stezka. 
Na další zajímavý výlet se lze vydat z cent-
ra města po modré značce k Radovesické 
výsypce. Po celé rekultivované oblasti se 
nacházejí informační panely. Mimo jiné 
se na nich dočtete zajímavosti o obcích, 
které tu kdysi stávaly a zanikly z důvodu 
budování výsypky. V Bílině nevynechejte 
ani návštěvu Pohádkového lesa, který byl 
založen už v roce 1974. Hlavně děti ocení 
setkání s Večerníčkovými hrdiny.  ▪

nechal postavit kníže Moritz Lobkovic 
pro Zemskou jubilejní výstavu, která 
se konala roku 1891 v Praze. Po jejím 
skončení byla rozebrána a převezena 
do zdejšího lázeňského parku.

Kde je truhla se stříbrňáky?
Pokud se chystáte do Bíliny s dětmi, 
kupte si v bílinském infocentru, které 
má pobočku i v lázeňském areálu, 
turistického průvodce Tripper. Toulky 
po městě se pak promění v zábavné 
putování za pokladem – za truhlou 
plnou stříbrňáků, kterou podle pověsti 
v Bílině někde schoval husita Jakoubek 
z Vřesovic. Hlavní památky města se 
rozprostírají kolem Mírového náměstí. 
Tomu dominuje barokní zámek, který je 
v soukromém vlastnictví a není bohužel 
přístupný. Na hlavním bílinském rynku 
nepřehlédnete ani dvě věžovité stavby: 
kostel sv. Petra a Pavla a secesní budovu 

Nade všemi národy stojí lidství. Toto 
havajské rčení bylo osobním mottem 
bílinského rodáka Miloslava Stingla, 
známého cestovatele, etnografa a spi-
sovatele. Jako první a zároveň jediný 
Čech se stal čestným náčelníkem  
indiánského kmene Kikapů. Jeho  
indiánské jméno znělo Okima (Ten, 
který vede). V květnu uplyne rok 
od jeho odchodu do „věčných lovišť“.

V Bílině se narodil roku 1930. 
V Břežánské ulici, kde stával jeho rodný 
dům, mu v říjnu loňského roku odhalili 
sochu. Ta ho zpodobňuje v obleku 
a s indiánskou čelenkou. Sochař Franti-
šek Bednář z Pardubic vytvořil pomník 
z jednoho kusu dubového dřeva a práci 
zvládl za tři týdny. Po zabrání Sudet 
v roce 1938 se jeho rodina musela 
z Bíliny odstěhovat. Nejprve do Kos-
tomlat a následně do Rakovníka. 
Po válce Stinglovi nakonec zakotvili 
v Karlových Varech. Miloslav vystudo-
val mezinárodní právo a etnografii. 
Pak pracoval v Akademii věd ČR, kde se 
zabýval výzkumem národů obývajících 
nejodlehlejší oblasti světa, a později se 
stal spisovatelem na volné noze.

Jak se před jedenácti lety svěřil v te-
levizním pořadu 13. komnata, v dětství 
zažil šikanu od spolužáků. Právě ta 
v něm vyvolala silnou touhu něco do-
kázat a poznat svět. A to se mu splnilo. 
Navštívil 150 států, celkem cestoval 
čtrnáctkrát kolem světa a v zahraničí 
prožil více než dvacet let. Cestování 
po světě mu umožnily hlavně honoráře 
za knihy. Napsal jich přes čtyřicet 
a vydány byly v 31 jazycích. Svého času 
tak býval nejvíce překládaným českým 
spisovatelem. Celkový náklad jeho 
knih činí bezmála 17 milionů výtisků.

Osobnost regionu
 Miroslav Stingl
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V mostecké džungli  
si užijete spoustu legrace

Pod Krušnými horami nenajdete větší 
zábavní centrum pro rodiny s dětmi, než 

je mostecká Jungle Arena. V ní čekají 
na malé neposedy nejrůznější atrakce – 

houpačky, klouzačky, prolézačky, skákací 
hrad, balonky... K nejoblíbenějším 

patří čtyři vzduchová děla s pěnovými 
míčky, s nimiž můžete svést nelítostnou 

rodinnou bitvu, nebo bobová dráha. 
U kluků vyhrávají na celé čáře elektrická 

autíčka. Vydovádět se mohou také 
na fotbalovém či basketbalovém hřišti. 
Nechybí tu ani bezpečná horolezecká 
stěna. Malým dětem do tří let je určen 

dětský ráj s dětským kolotočem. K němu 
přiléhá kavárna, kde máte ratolesti 
na dohled a můžete si na čas dopřát 
oddych od rodičovských povinností.

KUDY?  

Od mosteckého nádraží se svezte auto-
busovou linkou MHD č. 30 do zastávky 
Dům peněžnictví, od níž je to k Jungle 

Areně už jen pár kroků.

Do lesa, na mašinky, na tobogan nebo snad do zoo? Nejzajímavější 
tipy, kam se s dětmi vypravit, najdete v aplikaci Vlakem na výlet. 
Při rodinných výletech nezapomeňte využít výhod cestování 
s ČD. Většina dálkových vlaků má vyhrazená místa pro cestující 
s malými dětmi a v Pendolinech, railjetech i dalších vlacích mohou 
děti během jízdy sledovat pohádky v kině.

V Oseku mají 3D bludiště 
v korunách stromů

Tuhle zábavu si užijí nejen děti. 
U Oseckého rybníka objevíte lanové 

3D bludiště v korunách stromů, 
první svého druhu u nás. A dokonce 

už i oceněné. Tato dobrodružná 
atrakce se loni umístila na prvním 
místě ankety Dřevěná stavba roku 

2020 v kategorii velká dřevěná hřiště. 
Bludiště z lanových prvků jištěné 

sítěmi nabízí dvě trasy dlouhé přes 
sto metrů ve dvou patrech. První 
trasa vede ve výšce asi 3,5 metru 
nad zemí, na druhé se nacházejí 

lanové prvky až sedm metrů vysoko. 
Součástí oseckého bludiště je  

14 rozmanitých lanových překážek 
a 15 přestupových domečků 

s nástupním točitým schodištěm. 
V lanovém centru nechybí ani stánek 

s občerstvením.

KUDY?  

Od oseckého dolního nebo horního 
nádraží se vydejte po turistickém zna-

čení k rozcestí u koupaliště. Od něj 
vás k 3D bludišti dovede žlutá značka.
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Kabinovou lanovkou 
k výletnímu zámečku Větruše

Svezte děti lanovkou, tím nikdy  
neuděláte chybu. Jednu neobyčejnou 

najdete v Ústí nad Labem. Lanová dráha 
na Větruši je nejdelší osobní lanovkou 

bez podpěrných sloupů v republice. Dolní 
stanici najdete ve věži obchodního centra 

Forum. Moderní kabinka, do které se 
vejde až 15 pasažérů, vás k horní stanici 
v zámečku Větruše doveze za necelé dvě 

minuty. A co na Větruši? V zámečku se 
nachází restaurace s vyhlídkovou terasou 

a pěkný výhled nabízí i jeho 30 metrů 
vysoká věž. Pro děti tu mají připravený 
dětský koutek s prolézačkami. Spoustu 
zábavy si užijete v zrcadlovém bludišti 

a zajímavostí je také přírodní bludiště – 
labyrint z tújí. V areálu objevíte i hřiště 

nebo tenisové kurty.

KUDY? 
Před ústeckým hlavním nádražím se dejte 

vlevo ulicí Hradiště kolem kostela sv. Vojtě-
cha k obchodnímu centru, v jehož druhém 

patře najdete dolní stanici lanovky.

VZHŮRU 
K VÝŠKÁM

ZA 
ZÁBAVOU

DO 
PŘÍRODY

Informace 
mohou být neaktuální. 

Dostupnost ověřte 
on-line. 

POZOR!

Aby děti 
nezlobily

w w w . c d . c z / v l a k e m n a v y l e t
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Největší zoo u nás najdete 
v Chomutově

Vypravte se s dětmi do nejrozlehlejší 
zoologické zahrady v ČR. 

V chomutovském Zooparku objevíte 
více než 160 druhů zvířat z Evropy, 

velké části Asie a také severní Afriky. 
Setkat se tu můžete třeba s jedinými 

evropskými primáty, dovádivými 
makaky, nebo v korunách stromů 

pozorovat pandy červené. Nechybějí 
tu hraví tuleni, samotářští medvědi, 
líné želvy nebo respekt budící zmije 
růžkaté. Děti se mohou vydovádět 

v lanovém centru a na hřištích. Pokud 
bude pro vás už cesta po zoo dlouhá, 

popojeďte zoovláčkem Amálkou. 
Ten zajíždí i do přilehlého skanzenu 

Stará Ves s malebným větrným 
mlýnem. Dětem dopřejte i projížďku 
Safari expresem mezi stádem zubrů, 

muflonů a jaků.

KUDY? 

Od zastávky Chomutov město je 
to k Zooparku jen asi 400 metrů. 

Od nádraží se vydejte vlevo po stezce 
vedoucí podél železniční trati. 
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Za vodními radovánkami 
do Aquadromu v Mostě

Před letní dovolenou se vyplatí otestovat u dětí 
jejich plavecké schopnosti. Zabalte si plavky 
a svezte se do Mostu, kde najdete aquapark 

s širokou nabídkou vodní zábavy a relaxace – 
Aquadrom. V jeho kryté hale se nachází  

25 metrů dlouhý plavecký bazén a další tři bazény, 
které lákají malé i velké návštěvníky k vodním 

radovánkám. Hlavní atrakcí Aquadromu jsou dva 
tobogany, dlouhé 90 a 96 metrů. Nechybí ani 

divoká řeka, masážní lavice, houpací záliv, vodní 
chrliče nebo třeba parní aroma kabina s umělým 

deštěm. Pokud počasí dovolí, můžete využít 
i bazény a atrakce venkovního areálu. Svačinu  

si s sebou brát nemusíte. V Mokrém občerstvení si 
určitě vyberete z nabízeného sortimentu.

KUDY?  

Od vlaku nemusíte po svých. Od mosteckého 
nádraží vás k Aquadromu dovezou bez dalšího 
přestupování autobusové linky MHD č. 5 a 30.

V zámku Trmice objevíte 
modelářské poklady

Fascinuje vaše děti pohled 
na miniaturní svět na kolejích? Pak 

se s nimi vypravte do trmického 
zámku. Právě tam mají největší 

stálou expozici modelových 
kolejišť u nás. Jde o soukromou 
sbírku kastelána Jana Součka, 
který nashromáždil kolejiště 

s úctyhodnou přehlídkou modelů 
lokomotiv a vagonů snad všech 

velikostí. Z velké části představují 
zmenšeniny skutečných 

železničních vozidel. Z některých 
parních lokomotiv dokonce 

stoupá dým. Na kolejištích zaujme 
i detailní zpracování krajiny. 

Kolem tratí nechybějí svítící lampy, 
fungující závory na přejezdech, 

malebná nádraží a nespočet 
figurek. Zážitek ze sledování 

provozu na modelové železnici 
umocňují zvukové efekty.

KUDY?  

Z ústeckého hlavního nádraží se 
dostanete k zámku Trmice asi 

za 20 minut. Popis cesty s využitím 
MHD najdete v aplikaci Vlakem 

na výlet.
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Z Ústí nad Labem
regionálním vlakem bez přestupu

Z Prahy
rychlíkem nebo vlakem vyšší kvality do 
Ústí nad Labem a dále regionálním vlakem

Z Chebu / Karlových Varů
rychlíkem do Teplic v Čechách a dále 
regionálním vlakem

Vlakem 
do Háje u Duchcova
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cestování po ČR l poznej Česko pěšky

KUDY CHODÍVAL  
SVŮDNÍK CASANOVA 
a hledal inspiraci pro své paměti

Dnešní turistický výlet začneme 
na železniční zastávce Háj u Duch- 

cova. Asi po 600 metrech směrem 
k centru města odbočíme ze silnice 
vpravo do lesnatého porostu, 
kde spatříme asi 350 metrů 
dlouhou jilmovou alej. Tvoří ji 
70 památných stromů, jejichž 
výška se pohybuje kolem  
15 metrů a obvody dosahují 
180–470 cm. Všechny jsou 
přes sto let staré. V průvodci 
po naučné stezce, na kterou se 
zde napojíme, je alej označovaná 
jako „poslední torzo barokní krajiny 
této části Podkrušnohoří“.

V blízkosti se nacházejí čtyři rybní-
ky. My projdeme kolem dvou z nich: 
Hranáče a Dubského rybníka. Spatřit 
zde můžeme zástupce ptačí říše jako 
například žlunu, lejska šedého a další 

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za tuto 

trasu  
20 ČD Bodů 

Čeká nás procházka přes zámecký park a dvě vyhlídková 
místa, kolem jezera i přes historické centrum starobylého 
Duchcova. V patách nám bude vzpomínka na proslulého 
italského svůdníka Giacoma Casanovu, který ve zdejším 
prostředí trávil poslední léta svého života – na náklady svých 
hostitelů. A také těžba uhlí, která razantně zasáhla do zdejší 
krajiny i života obyvatel.

ohrožené druhy. Poté mineme bývalou 
osadu Pokrok, jejíž obyvatelé se museli 
v roce 1985 přestěhovat kvůli rozšíření 

těžby uhlí do tří panelových domů 
v Duchcově. 

Vítejte na zámku
A pak vstoupíme do zámec-
ké zahrady. Zde můžeme 
obdivovat čtyři velké 
fontány, sochu svatého 

Jana Nepomuckého, sloup 
Nejsvětější Trojice, Sfingový 

rybník s pískovcovými plastikami 
od Matyáše Brauna či Zahradní dům, 

jenž sloužil zahradníkům. Zahrada byla 
vybudována v letech 1728–1730. Kdysi 
byl její součástí i barokní špitál s přilehlým 
kostelem. Ten však musel v roce 1958 
ustoupit těžbě uhlí. Reinerova freska 
Nanebevzetí Panny Marie byla naštěstí 

T e x t :  V á c l a v  L o p a t a 
F o t o :  P e t r a  K r s o v á

z jeho kupole sejmuta a počátkem 80. let  
přestěhována do nově zbudovaného 
pavilonu v zahradě. Ten byl pod záštitou 
UNESCO v roce 1983 otevřen veřejnosti. 

Samotný zámek náležel od roku 1527 
Lobkovicům, současnou barokní podo-
bu mu ale dali další majitelé, Valdštej-
nové. Turisty láká k jeho návštěvě nejen 
barokní sochařská výzdoba, ale i místní 
knihovna. Právě zde totiž třináct let 
působil jako knihovník italský filozof, 
dobrodruh a světoběžník Giacomo 
Casanova. Psal tu své paměti, než v osa-
mění roku 1798 zemřel. Mimochodem, 
na svou dobu se dožil velmi vysokého 
věku 73 let.

Zámek
 Duchcov 

v centru města



jilmová alej

zámecká zahrada
Pokrok 

(bývalá osada)

Liptická vyhlídka

rozcestí (Jezero Emma)

zámek Duchcov

městské 
muzeum

vyhlídková 
věž

sady B. Smetany

sady Rudé armády

zast. Háj u Duchcova

zast. Želénky

žst. Duchcov

Barokní sloup 
Nejsvětější 
Trojice na náměstí 
Republiky

Vyhlídková věž – kostel Církve 
československé husitské

Kaple sv. Barbory v sadech Rudé armády
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poznej Česko pěšky l cestování po ČR

Vyhlídka nad jezerem
Ze zahrady vyjdeme bránou u velké 
křižovatky pod zámkem a přilehlým 
kostelem Zvěstování Panny Marie. 
Zde lze podniknout krátkou odbočku 
a po žluté turistické značce vystoupat 
na vyvýšený vrchol na rekultivované 

Ledvice na vrcholy Českého středohoří 
Bořeň a Zlatník. Dále můžeme vidět i město 
Duchcov a nedaleké jezero Emma. K tomu 
lze odbočit během zpáteční cesty k zámku. 
Vzniklo taktéž během rekultivace okolních 
ploch a díky hustému rákosovému porostu 
se stalo vyhledávaným hnízdištěm vodních 
ptáků. Přístup k vodní hladině umožňují 
krátké dřevěné chodníčky.

Skvosty pozdního baroka
Po návratu na křižovatku k zámku nám 
zbývá doslova pár metrů do středu měs-
ta na náměstí Republiky. Zde se nachází 
památkově chráněná barokní kašna se 
sochou svatého Floriána, jež má na soklu 
letopočet 1728. Ovšem socha světce už je 
pouhou replikou. Svatý Florián byl uctíván 
jako patron města a ochránce proti požáru. 
Vedle něj stojí barokní sloup Nejsvětější 
Trojice, který byl osazen sousoším vytvoře-
ným v letech 1750–1760. Okolo sloupu, jenž 
má tvar jehlanu, stojí sochy svatých se znaky 
Valdštejnů. 

O pár metrů dále najdeme muzeum 
Duchcova, které nabízí tři expozice. Kromě 
historie města se od června 2020 stala nej-
větším lákadlem právě ta s názvem „Já Gia-
como Casanova“, vybavená interaktivními 
prvky. Naučný okruh pak zachází až do sadů 
Bedřicha Smetany, kde se proti bustě skla-
datele, po němž jsou sady pojmenovány, 
nachází i busta Ludwiga van Beethovena. 
Mají symbolizovat porozumění mezi Čechy 
a Němci. Z ochozu nedaleké vyhlídkové věže 
se lze během letní sezony z výšky 42 metrů 
rozhlédnout po okolí. 

Vzpomínka na mrtvé
Cestou podél rybníka Barbora k cílové 
železniční zastávce Želénky mineme sady 
Rudé armády, kterým dominuje barokní 
kaple svaté Barbory z 18. století. Původní 
svatyňku obklopoval hřbitov s kostnicí. Dnes 
je několik dochovaných náhrobků přene-
seno dovnitř kaple. Právě zde byl pravdě-
podobně pochován i Giacomo Casanova, 
jenž má na vnější fasádě pamětní desku. 
V sadech nalezneme i dva pomníky. Rudé 
armádě, po níž dostal park jméno, a pomník 
katastrofy na dole Dölinger roku 1879, kdy 
se z nestabilního hnědouhelného podloží 
provalila termální voda a důl zatopila. Zahy-
nulo tehdy 21 horníků. Těla utonulých byla 
vynesena na povrch až o dva roky později.  ▪

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

DÉLKA 
TRASY 
11  KM

Jilmová alej – výjimečné 
a státem chráněné stromořadí

Netradiční Liptická vyhlídka 
nabízí kruhový rozhled

výsypce Pokrok se zajímavou dřevěnou 
konstrukcí zvanou Liptická vyhlídka. Ta 
zdědila jméno po bývalé obci a krášlí ji 
umělecké dílo – Duchcovská marína. 
Vyhlídka poskytne panoramatický roz-
hled na nedaleké Krušné hory, opačným 
směrem přes důl Bílina a elektrárnu 



Chrám 
po transportu 
na nové místo
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cestování po ČR l tudy kráčely dějiny
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Uhlí. Strategická surovina, kvůli které se vedly války a přepisovaly 
hranice států. V případě severních Čech radikálně zasáhlo v dobrém i zlém 
do kvality života zdejších lidí. A také měst, vesnic a staveb v nich. Kvůli uhlí 
a lidské touze po něm se dokonce přesouval kostel. Po kolejích cestoval ze 
středověku k výstavnímu socialistickému sídlišti. 

JAK KOSTEL USTOUPIL  
TĚŽBĚ HNĚDÉHO UHLÍ 
a dostal se do světové knihy rekordů

V úterý 30. září 1975 se začala psát 
významná kapitola železničních 

dějin naší země. A vlastně i církevních 
a národohospodářských. „Konečně! Mo-
stecký kostel, významné gotické dílo ze 
16. století, za jehož projekt dostal Jakub 
Heilmann v roce 1518 osm kop grošů, 
se dal v celé své velikosti do pohy-
bu rychlostí až tři centimetry 
za minutu. Za prvních třicet 
hodin své pouti urazil kolos 
60 metrů dlouhý, 31,5 metru  
vysoký a 29,7 metru  
široký, o celkové váze  
12 tisíc tun, zhruba  
25 metrů. Odpočítáme-li 
asi čtyřhodinovou přestávku 
zaviněnou přerušením dodávky 
elektrického proudu ve středečních 
ranních hodinách, je to docela slušný vý-
kon.“  Takto popisovalo o dva dny později 
Rudé právo událost, která se díky váze 
nákladu převáženého po kolejích dostala 
do Guinessovy knihy rekordů.

Stavíme perfektní město 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Mostě se do historie zapsal přede-
vším díky těžbě hnědého uhlí. Komuni-
stická propaganda ho totiž využila 
jako příklad záchrany vzácné kulturní 
památky. Zbytek středověkého města 

Most byl však zbořen. Místní 
obyvatelé se museli přestě-

hovat na sídliště, které se 
stavělo od konce 50. let. 
A režim si na něm dal 
záležet. Jak si v roce 2011 
zavzpomínal Vlastimil 
Ehrenberger, dlouholetý 

ministr paliv a energetiky 
z doby normalizace, bylo 

to „na tehdejší dobu perfektní 
město s prvotřídními byty. Chtěl 

bych dnes vidět někoho, kdo by se 
dobrovolně stěhoval do starých mo-
steckých činžáků“. (Možná se nabízí 
paralela se zbouráním pražského 
Josefova, bývalého židovského ghetta, 

ještě před první světovou válkou. 
Z původních staveb tam zůstaly jen 
synagogy, radnice a hřbitov.)

Plníme úkoly
V polovině listopadu 1964 nařídila vláda 
zachránit aspoň vzácný kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie. Existovalo jedenáct 
variant, jak to provést. Nakonec zvítězil 
návrh přesunout ho mimo těžební ob-
last, do sousedství gotického kostela  
sv. Ducha a barokního špitálu. Hlavní 

Ke kostelu 
Nanebevzetí 

Panny Marie se 
můžete vypravit 
s aplikací Vlakem 
na výlet a získat 

ČD Body

Dnes je kostel orientován na jih 

Pohled v interiéru směrem k oltáři
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tudy kráčely dějiny l cestování po ČR

gotického chrámu, byla dlouhá 841 
metrů se sklonem 12,3 promile a měla 
obloukovitý půdorys. Kolejiště bylo 
dlouhé pouze 160 metrů. To znamená, 
že muselo být během přesunu pětkrát 
demontováno a zase smontováno. 
Na kolejiště bylo zasunuto 53 transport-
ních vozíků vyrobených ve společnosti 
Škoda Plzeň. Kostel byl zezadu tlačen 
a zepředu brzděn hydraulickými válci. 
Vodováhy a elektronická čidla sledovaly 
pohyby a odchylky po nerovném terénu. 
Operace, která budila mezinárodní  
senzaci, skončila 27. října v 8 hodin  
52 minuty. Úspěšně! 

A kola propagandy jela naplno. „I za-
hraniční odborníky udivuje, jak důmy-
slně je přesun zajištěn, jak malý počet 
lidí tak unikátní technikou akci usku-
tečňuje,“ pělo ódy Rudé právo v repor-
táži s názvem Centimetrová anabáze. 
Stranický tisk neopomněl zdůraznit, že 
je zde podáno „svědectví o tom, jak si 
lidé socialistické společnosti cení kultur-
ních hodnot minulosti a nelitují sil ani 
prostředků, aby byly uchovány příštím 
generacím.“ 

Otevíráme kulturní dům
Renovace trvala poměrně dlouho. Až 
v roce 1983 byl vypracován scénář vyu-
žití objektu pro stálou galerijní expozici 
s možností konání koncertů a podob-
ných akcí. Z kostela se měl stát kulturní 
dům. Církevní prvky se však vrátily 
na místo, navíc k nim byly přidány další 
cenné exponáty. V listopadu 1988 byl 
objekt za přítomnosti ministra kultury 
slavnostně otevřen pěveckým vystoupe-
ním severočeských učitelů. „Přesunutý 
gotický chrám je dalším příkladem 
odpovědné péče státu o kulturní dědictví 
národa,“ chlubil se režim na titulní stra-
ně v Rudém právu. 

Ohlédnutí
Až po sametové revoluci se otevřela 
cesta k tomu, aby se z kostela stal znovu 
kostel. K vysvěcení došlo v polovině roku 
1993. To už byl v chrámu zpět barokní ol-
tář, který původně chyběl. Nejdříve však 
musela být udělena církevními autori-
tami výjimka. Svatostánek je totiž na no-
vém místě orientován nikoli na východ, 
ale na jih. A nakonec otázka: Muselo to 
být? Mělo smysl zbourat historický Most 
kvůli těžbě uhlí a čistému zisku okolo 
jedné miliardy tehdejších korun? Na to ať 
si odpoví každý sám. Třeba při rozjímání 
v chrámu.  ▪

oltář, demontovaný mobiliář a ohrože-
né části interiéru skončily v depozitáři. 
Hlavní věž byla rozebrána a klenba 
zpevněna nástřikem. Celý objekt byl pak 
vyztužen ocelovou konstrukcí. Samotný 
přesun kostela začal 30. září 1975  
v 11 hodin 50 minut. Jak výstižné, téhož 
dne se ve Sněmovně lidu Federálního 
shromáždění projednávalo plnění úkolů 
při zajišťování paliv a energie. 

Dráha, po které pracovníci společ-
nosti Transfera posouvali hlavní část 

 1515 

Vyhořela původní raně gotická bazilika 

z let 1253–57.

 1517–1550 

Probíhala výstavba pozdně gotického 

kostela. Peníze získalo město Most 

díky odpustkové sbírce.

 1880–83 

Poslední velká oprava před stěhováním.

 26. 3. 1964 

Definitivní rozhodnutí o likvidaci 

historického města Most. Demolice 

probíhaly v letech 1965–1987.

 18. 11. 1964
Vláda rozhodla o záchraně kostela.

 4. 3. 1970 / 12. 5. 1971
Vláda opakovaně potvrdila 

záchranu kostela. 

 15. 9. 1975
Začátek zdvihání a nakládání kostela 

na kolejiště.

 30. 9. 1975
Jízda nejtěžšího nákladu po železnici 

odstartovala.

 27. 10. 1975
Kostel úspěšně doputoval 841 metrů 

daleko. 

 4. 11. 1988
Znovuotevření pro veřejnost coby 

kulturního místa. Celkové náklady 

na záchranu přesáhly 150 milionů Kčs. 

 19. a 20. 6. 1993
Znovuvysvěcení chrámu.

 8. 2. 2010
Objekt byl vyhlášen národní kulturní 

památkou.

Původní Most dnes najdete hlavně 

ve filmech. Kromě dobových dokumentů 

můžete historické domy dobře 

vidět v průměrné detektivce Stíhán 

a podezřelý (1978), ve které je prostředí 

města připravené na odstřel rozhodně 

zajímavější než „kriminální“ zápletka. 

Část starého Mostu také tvoří kulisu 

v absurdním podobenství Příběh 

pro začínajícího kata (film se krátce 

promítal v srpnu 1971 a pak skončil 

v trezoru), natočeném volně na motivy 

Gulliverových příhod. Zachovaný kostel, 

který unikl před těžbou uhlí, se nachází 

asi kilometr severozápadním směrem 

od železniční stanice.

Kdo chce vidět starý Most

Jak šel čas 



22

cestování po ČR l slavná filmová místa 
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RESTAURACE SEVERKA  
NA MOSTECKÉM SÍDLIŠTI

Seriál vznikl v reálných 
mosteckých kulisách, objevuje 
se v něm řada ikonických míst 
a staveb jako místní autodrom, 
OC Central, sídliště Chanov nebo 
přesunutý kostel Nanebevzetí 
Panny Marie. Herec Michal 
Isteník coby hospodský Eda 
četl poprvé scénář během cesty 
ve vlaku. Smál se prý tak hlasitě, 
že byl vykázán z tichého oddílu. 
V poslední epizodě mohou 
všímaví diváci sledovat Luďana 
(v podání Martina Hofmanna), 
jak s kšiltovkou SEAWORLD 
promlouvá před Severkou k davu, 
přičemž sám v tomto davu stojí. 
Jedná se o pouhou nepozornost, 
nebo skrytý tvůrčí záměr? 

Seriál Most! vznikl jako v pořadí šestá spolupráce úspěšné 
režisérsko-scenáristické dvojice Jan Prušinovský a Petr 
Kolečko. Velkou popularitu si získal už po odvysílání 
premiérového dílu a poslední epizodu sledovalo přes  
1,5 milionu diváků. Řada peprných hlášek brzy zlidověla 
a do severočeského Mostu vtrhli turisté. 

 Zajímavosti

 V době koronavirové

MOST!

ČR, 2018, 8 epizod

 Filmová i reálná Severka

 O seriálu

Známé hlášky:
„Dycky Most!“

„Drž úhel, Franto!“ 
„On není rasista, on je jenom debil!“

Děj komediálního seriálu se točí 
kolem životního ztroskotance 
Luďana, který právě přišel o práci, 
dluží, kam se podívá, a ve své 
polorozpadlé barabizně se 
střídavě (ne)stará o pubertálního 
syna. Hlavnímu hrdinovi 
úspěšně sekundují další svérázné 
postavičky: bratr Pavel předělaný 
na ženu, exkomunikovaný a věčně 
opilý duchovní pastýř, aktivista 
Čočkin, romský popelář Franta 
a hospodský Eda. Přísná filmová 
kritička Mirka Spáčilová nazvala 
seriál nekorektně korektním 
a udělila mu úctyhodných 70 %.  
V loňském roce získal Most! 
Českého lva v kategorii Nejlepší 
televizní seriál. 

Mostecká radnice po dohodě s Českou televizí 
využila velký úspěch seriálu k propagačním účelům, 
nechala vytisknout trička s názvem seriálu a připínací 
placky s hláškou „Dycky Most!“. Do města se začali 
sjíždět fanoušci z celé republiky, aby na vlastní oči 
spatřili místa, kde se natáčelo. To se týkalo i Severky. 
Restaurace se dokonce chlubila vlastní turistickou 

známkou. Jenže záhy 
přišla pandemie 
a Severka musela 
stejně jako ostatní 
hospody zavřít. Své 
aktivity proto podnik 
zaměřil na rozvozové 
služby. Česká klasika 
zde vyjde na slušných 
90 Kč. 

Scenárista Petr Kolečko našel inspiraci 
v nenápadné sídlištní hospůdce, kam 
chodil pravidelně na pivo se svým tchánem 
z Mostu. Severka přesně naplňovala 
představy novodobého, morálně lehce 
upadlého svatostánku. Právě tady se 
scházejí hlavní seriálové postavy, aby 
se vyzpovídaly a ulevily 
svým duším několika 
půllitry piva prokládanými 
panáky zelené. Během 
14 natáčecích dní byla 
Severka pro hosty 
uzavřená, kuchyň sloužila 
jako úkryt pro filmový štáb 
a na place se prý čepovalo 
pouze nealkoholické pivo.   
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železnice

Staniční architektura

Navzdory masovému rozvoji letecké dopravy zůstávají železniční 
nádraží v Evropě pomyslnou i skutečnou branou do mnoha metropolí. 
Pro řadu lidí i dnes představují to první, co při návštěvě ciziny uvidí. 
Někde vsadili na pečlivou ochranu původní architektury, jinde se 
rozhodli pro radikální modernizaci nebo rovnou přesun celého hlavního 
nádraží. Pojďte se s námi podívat.

NÁDRAŽÍ JAKO  
VELKOLEPÉ BRÁNY  
do evropských velkoměst 

T e x t  a   f o t o :  R o s t i s l a v  Š m í d a
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Vídeň hlavní nádraží

železnice

26

Naši cestu začneme ve Vídni. Lo-
gicky. První železnice k nám vedla 

z hlavního města habsburské monar-
chie, jejíž součástí jsme byli po čtyři 
století. Nejprve jezdily vlaky z nádraží 
Severní dráhy císaře Ferdinanda, později 
prostě ze severního nádraží. Nacházelo 
se tam, kde dnes stojí moderní nádraží 
Praterstern. Železniční boom ve druhé 
polovině století páry znamenal stavbu 
mnoha soukromých drah, které vedly 
z císařské metropole do všech směrů. 
Vídeň byla v 19. století evropským 
velkoměstem prvního řádu. V roce 1870 
v ní žilo 700 tisíc lidí, o dvacet let později 
už 1,4 milionu. Dráhy začínaly na teh-
dejších předměstích a jejich nádraží 
ležela po obvodu centra jako diamanty 
na náhrdelníku. 

Naplněná touha Vídeňáků 
Do Čech a na Moravu se cestovalo ze 
severního a severozápadního nádraží 
nebo z nádraží Františka Josefa. Tam 
přijížděla od konce 50. let až do začát-
ku 90. let minulého století legendární 
Vindobona. Další bylo východní nádraží, 
po 2. světové válce spojené s jižním, 
kam jezdil noční rychlík Chopin z Varša-
vy a Ostravy a od roku 1991 také vlaky 
EuroCity. 

Více než sto let toužili Vídeňáci 
po centrálním nádraží, ze kterého by se 
dostali do všech směrů. Přání se jim spl-
nilo až v poslední dekádě, když na místě 
bývalého východního a jižního nádraží 
vzniklo nové průjezdné hlavní nádraží. 
Všechny historické etapy spojuje nejen 
lokalita, ale také zachovaná plastika 
benátského okřídleného lva. Ta zdobila 
císařské nádraží, poválečnou budovu 
i současnou stanici. 

Vídeňské hlavní nádraží se otevřelo 
naplno 13. prosince 2015. Jeho nejvýraz-
nějším architektonickým prvkem se stala 
prolamovaná střecha nad perony ve tvaru 
vybroušeného diamantu na ploše o roz-
měru 200 x 120 metrů. Zbytek nástupišť 
zakrývá rovná střecha, která je na konci 
zvednutá jako ocas štíra. Celé zastřešení 
zaujímá plochu 31 tisíc m2 a váží 7 tisíc 
tun. Jeho nejvyšší bod se nachází 23 me-
trů nad úrovní ulice. Toto řešení dostalo 
rakouskou Cenu za ocelové stavby za rok 
2013. Nové hlavní nádraží se stalo doslo-
va středoevropským dopravním uzlem. 
Vlaky z něj míří do Budapešti, Bratislavy, 
Varšavy, Prahy, Berlína, Hamburku, 
Frankfurtu nad Mohanem, Mnichova, 
Curychu, Benátek nebo Lublaně a noční 
vlaky až do Amsterdamu, Bruselu, Říma, 
Bukurešti a Moskvy. 

Vítězný oblouk v Budapešti
Naší další zastávkou je Budapešť. 
Turisté v ní milují lázně, vynikající 
kuchyni a nákupy v tržnicích. Ve městě je 
nejdůležitější východní nádraží – Keleti 
pályaudvar, které slouží vlakům z východu 
i západu. Dříve bylo cílovou stanicí i vlaků 
z Prahy. Neorenesanční budově nádraží 
z roku 1884 dominuje centrální trakt řeše-
ný jako monumentální vítězný oblouk. 

Pro nás je však významnější západní 
nádraží – Nyugati pályaudvar. Je také 
nejstarším otevřeným: už od 15. čer-
vence 1846. V provozu je stále budova 
architekta Augusta de Serres otevřená 
28. října 1877. Na stavbě se podílela 
také společnost Eiffel. Dodala velkou 
ocelovou konstrukci dvorany nad kole-
jištěm. Po vzoru francouzských nádraží 
má sedlový tvar podobně jako pražské 

Budapešť východní nádraží
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„stanice“: Museumstrasse (koleje  
41 až 44), která slouží hlavně S-Bahnu, 
nejmladší Löwenstrasse  (koleje 31 až 
34) využívaná také dálkovými vlaky, 
a stanička společnosti SZU (koleje  
21 a 22), kde začínají vlaky Sihltalbahn 
a Uetlibergbahn. Celé curyšské nádraží 
včetně odstavných kolejí a dep má délku 
přes 4 kilometry a šířku až 400 metrů.  

Frankfurt jako mraveniště Evropy
Před pětadvaceti lety se dalo dojet 
přímým vlakem z Prahy až do Frankfurtu 
nad Mohanem a Paříže. I když je díky no-
vým tratím cesta do obou měst podstat-
ně rychlejší než dříve, přímým vlakem 
se tam bohužel už nedostanete. Stanice 
Frankfurt (M) Hbf je dnes s půlmilionem 
cestujících denně druhou největší stanicí 
Německa. Přibližně 1 200 vlakům slouží 
25 koncových kolejí zastřešených pěticí 
mohutných obloukových hal. Každá ze 
tří velkých středních lodí má šířku 56, 
výšku 28 a délku 186 metrů. 

Při jejich sanaci v letech 2002 až 2006 
bylo zapotřebí 5 tisíc tun nových ocelo-

Wien 
Hauptbahnhof
 120 000 cestujících denně 
 1 100 vlaků denně 
 12 nástupních hran
 14 pokladen 
 22 jízdenkových automatů
 100 km kolejí
 330 výhybek

Zürich 
Hauptbahnhof
 460 000 cestujících denně 
 3 000 vlaků denně 
 26 nástupních hran 
 více než 100 km kolejí
 791 výhybek 
 177 hlavních návěstidel 
 799 posunovacích návěstidel 

Hamburg 
Hauptbahnhof
 550 000 cestujících denně 
 2 000 vlaků denně 
 12 nástupních hran 

Masarykovo nádraží, ovšem ve větším 
provedení. Budapešťská nádraží jsou dnes se 
stále zachovaným provozem ve dvoranách 
jedinečná v celé Evropě. Můžete si tam proto 
připadat jako cestovatelé před 100 lety.  

Modernizace na curyšský způsob
To v Curychu je to s hlavním nádražím přes-
ně naopak. Původní dvorana tam zůstala 
bez kolejí. V letech 1871 až 1930 do ní vedlo 
šest kolejí, ale dnes končí už před ní. V roce 
1930 před starou dvoranou vyrostla nová 
hala o délce 294 a šířce 108 metrů. Jako 
by Švýcaři zastřešili čtyři fotbalová hřiště. 
Z původní dvorany se stal jeden z největších 
zastřešených prostorů Švýcarska s délkou 
131, šířkou 43 a výškou 26 metrů. Pořádají 
se v něm farmářské trhy, výstavy a veletrhy, 
koncerty i divadelní představení. 

Cestujícím slouží okolní staré budovy, 
moderní přístavby a rozsáhlé podzemní 
pasáže s obchody. Ty navíc spojují jednotlivé 
části stanice, které se označují jako „nádra-
ží“. Na povrchu se nachází hala s šestnácti 
kolejemi o délce až 400 metrů a v hloubce 
13 až 15 metrů pod zemí objevíte další tři 

vých konstrukcí a 30 000 m2 tabulového 
skla. Frankfurtské nádraží je doslova 
odrazem místního letiště. Vlaky z něj 
míří do mnoha důležitých měst Evropy 
od Milána a Marseille po Kiel, od Paříže 
a Bruselu po Vídeň a Budapešť. Jak už 
ale bylo řečeno, Praha mezi nimi chybí.

Z Paříže do Orientu i do války
Zapomenout nesmíme ani na elegantní 
nádraží Paris Est, kde končil spoj Praha 
– Paříž. Otevřeno bylo 5. července 1849 
a odjížděly z něj vlaky do Štrasburku, 
Německa a střední Evropy. Jeho součas-
né budovy jsou přirozeně mladší, avšak 
i ony se mohou pochlubit památkovou 
ochranou. Nádraží Paris Est sehrálo 
významnou roli při mobilizaci a odjezdu 
vojáků na frontu v letech 1914 a 1939. 
Tuto skutečnost připomíná monu-
mentální freska Le Départ des poilus, 
août 1914 – Odjezd vojáků, srpen 1914 
od amerického malíře Alberta Hertera. 

Z východního nádraží odjížděl v mi-
nulosti mytický Orient Express. Však 
si také zahrálo v několika proslulých 
filmech – třeba v romantické Amélii 
z Montmartru nebo v komediích Velký 
flám a Velký šéf. V současnosti disponuje 
30 kolejemi a je pátou nejfrekventova-
nější stanicí Paříže s více než 100 tisíci 
cestujícími denně.       

Frankfurt hlavní nádraží
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V Drážďanech vsadili 
na skelné vlákno a teflon
Jedna z našich nejvytíženějších mezistát-
ních linek vede z Prahy na sever do Dráž-
ďan, Berlína a Hamburku. Všechna tato 
města nás vítají jedinečnými stanicemi. 
Drážďany mají neobvyklé řešení s řadou 
kolejí zakončených před monumentální 
odbavovací halou v novobarokním stylu 
se skleněnou kupolí, sevřených mezi 
dvě boční estakády, kudy přijíždějí vlaky 
z Čech. Ty vítá čelní portál budovy s ale-
gorickou postavou Saxonie. 

Více než sochařská výzdoba cestující 
určitě zaujmou velké obloukové haly 
nad kolejištěm z netypického materiálu. 
Je jím lehká membrána ze skelných vlá-
ken o tloušťce pouhých 0,7 mm, která 
je oboustranně potažená teflonem. 
Na střechu jí bylo třeba slušných  
33 tisíc m2. S řešením přišel slavný 
architekt sir Norman Foster a vyřešil tak 
problém se špatným stavem ocelové 
konstrukce. Ta je trojlodní s menšími 
bočními oblouky o rozpětí přes 30 metrů 
a výšce 19 metrů a velkým centrálním 
obloukem o rozpětí 59 a výšce 32 metrů. 
Hala má délku 186 metrů a její kon-
strukce váží 17 tisíc tun. Protože dochází 
k opakovanému poškození membrány, 
rozhodla se společnost DB v roce 2023 
zahájit kompletní sanaci staniční haly.   

Berlínské stěhování 
Hlavní město Berlín stojí v rovině, přesto 
tam přijedete tunelem. Po sjednocení 
Německa totiž padlo rozhodnutí po-
stavit nové centrální nádraží uprostřed 
města, hned vedle spolkového sněmu 
a kancléřství. Severojižní příjezdovou 
trať proto umístili do tunelu, zatímco 
křížem vedená východozápadní trasa 
rozděluje napříč celé město čtyřkolej-
nou estakádou. 

Za 150 let existence železničního spo-
jení Prahy a Berlína se cílové stanice na-
šich vlaků mnohokrát změnily. Zprvu se 
jezdilo na Drážďanské a Slezské nádraží. 
Od roku 1882 pak na největší stanici: An-
haltské nádraží, pojmenované po malém 
vévodství ve středním Německu. Toto ná-
draží bylo výstavní skříní Berlína. V roce 
1871 získalo monumentální budovu 
a rozlehlou dvoranu s šířkou 62 a výškou 
34 metrů. Zakrývala plochu 10 000 m2 
a vešlo by se pod ní 40 000 lidí. Jenže při 
bojích o Berlín byla zdemolována a za pár 
let ji dorazilo rozdělení Berlína. Z nej-
většího nádraží zbyl kousek vstupního 
portiku, několik skladišť a depo, které 
dnes slouží technickému muzeu, a název 
stanice metra. 

Pak jezdily naše vlaky na různá nádra-
ží: Ostbahnhof, Lichtenberg, po sameto-
vé revoluci i na Zoo, až v roce 2006 skon-
čily toto putování na novém hlavním 
nádraží, které denně využívá 330 tisíc 
cestujících. Nádraží je to ohromující. Jde 
o velmi drahý inženýrsko-architektonický 

projekt. Má pět úrovní, od 10 metrů nad 
terénem po 15 metrů pod povrchem, 
kde se nacházejí nástupiště. Na mos-
tech napočítáme šest kolejí, v podzemí 
osm. Obě trasy zde tvoří kříž. Zvenku 
zaujmou prosklené administrativní 
budovy vysoké 46 metrů, které mají tvar 
obráceného písmene U a klenou se nad 
kolejemi jako padací mosty.   

Nesmí samozřejmě chybět ani tradiční 
zasklená hala nad nástupišti. Ta místní je 
obzvlášť složitá a nákladná, protože kole-
je jsou v oblouku a šířka kolejiště se mění 
od 46 po 66 metrů. Hala má výšku až 
16 metrů a délku 321 metrů. Plánovaná 
délka zastřešení byla dokonce 430 metrů, 
z finančních důvodu z toho ale sešlo. Stře-
cha tak chybí tam, kde nastupují do rych-
lovlaků cestující 1. třídy. Navíc všechny 
díly konstrukce byly už vyrobeny a těch 
nepoužitých 110 metrů je stále uloženo 
ve skladech. Uvnitř cestujícího zaujmou 
mohutné čtveřice 25 metrů vysokých 
sloupů podpírajících horní trať a nástupi-
ště, množství eskalátorů, výtahů a kolem 
80 obchodů. Cena nového nádraží byla 
„pouhých“ 700 milionů eur, v dnešním 
kurzu tedy přes 18 miliard korun. 

   
Hamburské nej
Poslední zastávkou je stanice Hamburg 
Hbf. V minulosti to byla brána nejen 
do města, ale i do celého světa. Mnoho 
Čechů i Slováků tudy mířilo za lepším 
životem v Americe nebo v Austrálii. 
Místní nádraží je muselo ohromit hned, 
jak z vlaku vystoupili. Je totiž umístěno 
v zářezu pod uliční úrovní a zakrývá 
ho gigantická ocelová konstrukce 
se skleněnými výplněmi dlouhá 150, 
široká 114 a vysoká 37 metrů, která 
stojí na 800 železobetonových pilotech. 
V severním Německu to byla jedna 
z prvních velkých staveb, která využila 
tuto technologii. I když stanice zdaleka 
nepatří k největším, počtem cestujících 
je na prvním místě v celém Německu.   ▪

Berlín hlavní nádraží

Hamburk hlavní nádraží

Drážďany hlavní nádraží



Cestování 
po Olomouckém kraji

Neomezené 
cestování vlaky ČD
Cestujte výhodně po celý den
bez ohledu na počet ujetých kilometrů

Pojeďte s námi.
www.cd.cz

Skupinová víkendová jízdenka
▪  platí v sobotu, v neděli nebo ve státní svátek

▪ je určena pro max. 2 cestující starší 15 let a až 3 děti

Celodenní jízdenka
▪  pro jednoho cestujícího 

na všechny naše vlaky ve 2. třídě

▪  platí celý den až do půlnoci

699 Kč
celá ČR

229 Kč
regionální od

599 Kč
celá ČR

159 Kč
regionální od

bez ohledu na počet ujetých kilometrů

tDo vlaků s povinnou rezervací místa stačí přikoupit místenku.
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Výhodné 
firemní cestování
Nakupujte v e-shopu ČD 
jako firma a ušetřete 
za služební cesty.
▪  nákup jízdenek kdekoliv a kdykoliv

▪  sleva až 10 %

▪  místenka zdarma*

▪  možnost platby na fakturu

* neplatí pro SC Pendolino 
 a railjet ve třídě Business

Pojeďte s námi.
www.cd.cz
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ČD Bike
Služby a výhody  
pro cykloturisty

Můžete potkat 
ve vlaku

Roman Paulus

Aplikace PID Lítačka
Pro cesty po Praze  

a středních Čechách

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

ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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Rok se s rokem sešel a opět začíná turistická sezona. Pro výletníky České dráhy již tradičně 
připravily oblíbenou službu ČD Bike s půjčovnami jízdních kol. Na milovníky jízdy v sedle 
bicyklu čekají nejen vlaky s vyhrazenými místy a držáky, ale rovněž automatické úschovny 
v podobě cyklověží, které se čím dál častěji objevují v blízkosti nádraží.

Když na výlet, tak vlakem. A třeba 
i na kole. České dráhy myslí jak 

na cyklisty, kteří používají vlastní vyba-
vení, tak i na ty, kteří dávají přednost 
krátkodobé a praktické výpůjčce. Půj-
čovny kol pod značkou ČD Bike se letos 
otevírají v sobotu 1. května. Zájemcům 
poslouží v 70 stanicích, kde je možno si 
zapůjčit kvalitní horská, treková i kro-
sová kola. V 19 stanicích mají v nabídce 
i koloběžky a na 22 místech také stále 
oblíbenější elektrokola. Většina půjčoven 
bude otevřená až do 31. října, šest z nich 
funguje dokonce v celoročním provozu.  

Sortiment cyklopůjčoven ČD Bike 
doplňují samozřejmě i cyklistické helmy, 
v některých půjčovnách dětská kola 

a cyklosedačky. Samozřejmostí je od-
borný servis a záruka bezpečnosti. Velký 
důraz je kladen na hygienická opatření. 
Všechna kola proto po každé výpůjčce 
procházejí důkladnou dezinfekcí. Totéž 
platí pro přilby a další vybavení. Kolo je 
možné si zarezervovat předem, a to te-
lefonicky nebo e-mailem. Ve vybraných 
půjčovnách je rezervace kola povinná.

Jak zaplatit? Třeba přes ČD Body
Pro všechny půjčovny kol ČD Bike platí 
jednotný ceník. Například zákazní-
ci s platnou jízdenkou ČD nebo In 
Kartou zaplatí za jízdní kolo celodenní 
půjčovné 180 Kč, za půldenní 150 Kč, 
za elektrokolo vyjde celodenní půjčovné 

CYKLISTICKÁ SEZONA  
SE SLUŽBOU ČD BIKE   
pro pohodlné a praktické výlety
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na 300 Kč. Před vypůjčením kola je nut-
né se seznámit se Smluvními podmín-
kami půjčoven kol ČD Bike. Ve vybrané 
cyklopůjčovně pak postačí předložit pro 
sepsání nájemní smlouvy jeden doklad 
totožnosti (např. občanský průkaz, řidič-
ský průkaz nebo cestovní pas).

Podepíšete nájemní smlouvu, 
zaplatíte půjčovné a kauci za vybrané 
kolo, elektrokolo či koloběžku. Kauce  
vám bude vrácena při odevzdání kola 
ve stanici, kde budete kolo vracet. 
Kauce za kolo či koloběžku činí 1 000 Kč, 
za elektrokolo 2 500 Kč. Pokud jste se 
zapojili do věrnostního programu ná-
rodního dopravce, můžete proměnit 50 
ČD Bodů za voucher, po jehož předlože-
ní získáte nárok na zapůjčení jednoho 
klasického jízdního kola v rámci služby 
ČD Bike na jeden den zdarma.

Soutěž o cyklodres
Chcete se stát majitelem cyklodresu  
ČD Bike? V tomto případě postačí, když si 
s ČD Bike půjčíte kolo a při vrácení spolu 
s bicyklem odevzdáte i vyplněný dotazník. 
Podrobná pravidla o této soutěži, losování 
a dalších výhrách se dozvíte na webových 
stránkách www.cd.cz/cdbike v sekci  
Půjčovny kol ČD – Chci cyklodres od ČD. 
Akce probíhá do 31. října 2021. 

Bezpečná úschova ve věži
Pro výletníky s vlastním i vypůjčeným 
kolem funguje služba Biketower. Hodí 
se pro kola různých typů i velikostí – 
městská, turistická, sportovní i elek-
trokola. Jde vlastně o samoobslužný 
skladovací systém. Uvnitř cyklověže 
si můžete uložit kola jakékoli hodnoty 

Letošní novinky 
ČD Bike
 Na nádražích Ústí nad Orlicí 

 město a Jihlava jsou k dispozici 

 již plnohodnotné půjčovny kol. 

 V minulosti byla možná 

 výpůjčka jen na základě 

 předchozí objednávky.

 Otevírá se nová půjčovna

 kol ve stanici Jeseník. 

 Kola je nutné objednat dopředu.

 V Karlových Varech si můžete 

 vypůjčit i elektrokolo.

 Ve stanici Třebíč, která prošla 

 rekonstrukcí, se znovu otevírá 

 půjčovna. 

 Výrazně se zjednodušily 

 Smluvní podmínky půjčoven 

 kol ČD Bike.

Biketower se slevou 
na In Kartu*
 K dispozici navíc
 automatická hustilka 
 pro cyklisty
 Beroun, Šumperk, Trutnov, 

 Kolín, Moravská Třebová, 

 Litoměřice, Břeclav, 

 Lysá nad Labem

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

 Standardní rozsah služeb
 Jaroměř, Hodonín, Třinec, 

 Pardubice, Přerov 

Biketower se nachází také u stanice 

Hradec Králové, avšak bez možnosti 

slevy na In Kartu.

*Sleva platí jen se zákaznickou aplikací 

IN 25, IN 50, IN 100 nebo IN Business.

v bezpečném a suchém prostředí a bez 
přístupu jiných osob. Na kolo ani neprší, 
ani se na něj nepráší, a navíc je celou 
dobu monitorováno kamerovým sys-
témem. Po dobu úschovy běží pojištění 
proti poškození a krádeži. Přístup ke kolu 
máte 24 hodin denně, přičemž službu lze 
využít nepřerušeně až 30 dní. Na kole si 
můžete nechat veškeré příslušenství, tře-
ba pověsit přilbu na řídítka nebo nechat 
na nosiči tašku s nákupem. Kolo zůstane 
ve vodorovné poloze. Odbavení je rychlé 
a snadné. Služba je navíc levná. Za jeden 
den zaplatíte jen 5 Kč, s výjimkou Pardu-
bic, kde úschovné stojí 10 Kč denně.

První den zdarma
Zákazníci Českých drah, kteří jsou držite-
li bezkontaktní čipové In Karty s nahra-
nou aplikací IN 25, IN 50, IN 100 nebo  
IN Business, mají úschovu kol v cyklověži  
prvních 24 hodin zdarma! (V Pardubicích 
hradí za první den pouze 5 Kč). Sleva se 
však neposkytuje na In Kartu bez výše 
uvedené platné zákaznické aplikace, 
sloužící pouze jako elektronická peně-
ženka (EPIK), na In Kartu používanou 
pouze k prokázání věku ani na zaměst-
naneckou In Kartu. Postup pro využití 
slevy na In Kartu je přitom jednoduchý. 
Kolo si podle pokynů uložíte v cyklověži, 
při vyzvednutí pak načtete úschovní lís-
tek. Až se vám zobrazí částka k zaplace-
ní, přiložíte bezkontaktní In Kartu. Cena 
se vám pak sníží o pět korun. Přejeme 
šťastnou cestu.   ▪

Více na 
www.cd.cz/cdbike
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Nemějte obavy, nemusíte se v tuto 
chvíli připravovat na dalekou 

cestu, neboť s dobrodružstvím hledání 
a nalezení Atlantidy budete seznámeni 
v klidu domova, v „home verzi“. A pouze 
na vás bude, zda budete mít dostatek 
prostředků a odhodlání se s Atlantidou 
blíže seznámit. Nápovědu jako obvykle 
dostanete v ukázce z příběhu. Více se 
dozvíte na webu.

Vášnivý sběratel
Sir Bredon Sayers, milovník antického 
světa a vášnivý sběratel starožitností, 
pověřil před třemi měsíci naši kance-
lář v New Yorku vskutku neobvyklým 
úkolem. Nalezením bájné Atlantidy. 
Přiznám se vám, v momentě, kdy své 
přání vyslovil, jsem byl na sto procent 
přesvědčený o tom, že moje šéfová, 
profesorka Cybelle, tento šílený podnik 
odmítne. Ona však k mému nemalému 
úžasu úkol bez mrknutí oka přijala. 
Znám ji. V tu chvíli mi bylo docela jasné, 
že o tom už dříve uvažovala i ona sama. 
A klient, který byl ochoten tento odváž-
ný a jistě také náročný úkol financovat, 
jí přišel, stručně řečeno, vhod.

Po třech měsících
Sir Bredon Sayers vstoupil do pracov-
ny energickým krokem: „Vaše zpráva 
o odhalení Atlantidy mě zastihla cestou 
do Washingtonu. Okamžitě jsem cestu 
přerušil a spěchám za vámi. Hořím zvěda-
vostí. Skutečně se vám podařilo Atlantidu 
najít?“  „Ano,“ odvětila Cybelle. „Musím 
vás však požádat, abyste se posadil a dal 
si něco k pití. Má zpráva bude obsáhlejší.“ 
„Ovšem, ovšem,“ reagoval nadšeně sir 
Bredon a bez okolků se usadil do červe-
ného křesla. Nalil jsem mu do poloviny 
sklenici koňaku.

Cybelle hleděla na sira Bredona s váž-
nou tváří: „To, co vám nyní sdělím, pro 
vás bude dozajista velkým překvapením. 
Dovolíte mi úvodem otázku, sire Bredone? 
Co je vám osobně o Atlantidě známo?“ 
Bredon Sayers se krátce zamyslel a pak 
odcitoval všeobecná a často opakovaná 
tvrzení: „Atlantida je legendární kontinent, 
na kterém měla sídlit vysoce vyvinutá 
civilizace, kterou zničila mohutná přírodní 
katastrofa přibližně devět tisíc let před Kris-

Po několika tisících let dohadů a spekulací je konečně díky 
vědeckému týmu tutm.city mystery live záhadný kontinent 
lokalizován a mimo veškerou pochybnost přesně určen. Ostrov 
s chrámem Poseidona, kolem dva pruhy souše a tři pruhy vody.  
To je ona, bájná Atlantida, cíl hledání bezpočtu badatelů, snílků, 
odborníků i archeologů.

Jak to
funguje?
1  Načtěte QR kód.

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

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

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

Soutěž století

BÁJNÁ ATLANTIDA 
KONEČNĚ OBJEVENA
Pátrejte, aniž byste opustili byt

ČD servis

Více na www.zahadyvlakem.cz

tem. Přestože existence tohoto kontinen-
tu nebyla nikdy přesvědčivě potvrzena, 
vedou se dodnes debaty o její existenci 
a možné poloze. Jediným zdrojem 
informací jsou Platonovy spisy, v nichž 
popisuje atlantskou kulturu, státní zřízení 
a polohu. Měla ležet někde za Heraklo-
vými sloupy, obvykle ztotožňovanými 
s dnešním Gibraltarským průlivem.“ 

Cybelle se rozesmála: „Gibraltarský 
průliv? Kdo prohlásil, že Platonem 
zmiňované Heraklovy sloupy jsou právě 
tam?“   ▪
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Mobilní aplikace PID Lítačka slouží 
jako komplexní průvodce veřejnou 

dopravou po hlavním městě a Středo-
českém kraji. Na pár kliknutí nejen že 
nalezne nejvhodnější spojení, ale dopo-
ručí cestujícím i potřebnou jízdenku IDS, 
kterou lze v aplikaci přímo zakoupit. 
V mobilu je možné mít nahraný také 
dlouhodobý kupon – odbavit se tak ces-
tující může prostřednictvím obrazovky 
svého mobilního telefonu. 

Chytřejší plánovač tras
Do budoucna se plánuje rozšíření funkcí 
o tzv. intermodální plánovač tras. Jde 
o pokročilou navigaci, která umožní 
vyhledávání cest nejen veřejnou hro-
madnou dopravou, ale i autem, na kole, 
taxi či sdílenými dopravními prostředky, 

jako jsou carsharing a bikesharing. Zá-
roveň umožní plánovat trasu kombinací 
dopravních prostředků včetně parková-
ní. Bude tak možné například plánovat 
trasu, která bude začínat autem, pak 
aplikace navede uživatele na parkování 
a svoji cestu bude moci dokončit měst-
skou hromadnou dopravou či na sdí-
leném kole. Díky projektu budou mít 
obyvatelé a návštěvníci české metropole 
k dispozici mobilní aplikaci, která jim 
usnadní nejen cestování po Praze, ale 
zefektivní i návaznost cest ze Středočes-
kého kraje do hlavního města republiky. 

Podpora MHD i přírody
Intermodální plánovač trasy bude varia-
bilní pro každého uživatele, protože kaž-
dý uživatel si může nastavit parametry,  

podle kterých se trasa bude plánovat. 
Aplikace, kterou provozuje společnost 
Operátor ICT, tak přispěje k optimalizaci 
cest, k plynulosti dopravy, ke snížení 
environmentální zátěže a upřednostní 
způsoby přepravy šetrnější k životnímu 
prostředí. PID Lítačka je tu pro vás i pro 
přírodu.   ▪

VYRAZTE NA CESTY 
S APLIKACÍ PID LÍTAČKA 
a nakupujte jízdné bezkontaktně 
Už jste si vyzkoušeli cestování po Praze či středních Čechách 
s aplikací PID Lítačka? Od jejího spuštění v srpnu 2018 si ji stáhlo 
více než 900 tisíc uživatelů. Celkem bylo prostřednictvím aplikace 
zakoupeno více než 4,8 milionu jednotlivých jízdenek IDS.  

Základní funkce
aplikace PID Lítačka

 Vyhledání nejrychlejšího spojení 

 a vhodné jízdenky pro vaši trasu

 Zobrazení mapy spojení včetně 

 navigace na zastávku

 Jednoduchý nákup jízdenek 

 přes mobilní telefon 

 (možné je zakoupení  

 až 10 jízdenek najednou)

 Možnost poslat zakoupenou 

 jízdenku rodině nebo přátelům

 Sledování platnosti 

 dlouhodobého kuponu 

 i jízdenky – upozorňuje 

 na konec platnosti

 Přehled o aktuálních odjezdech 

 ze zastávky – u autobusů 

 a tramvají  informuje o zpoždění

 Upozornění na výluky 

 a mimořádnosti v dopravě podle 

 aktuálních dat

 Přehled aktuálních P + R 

 a parkovacích zón, na vybraných 

 místech lze prostřednictvím 

 aplikace uhradit i parkovné
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Co pro vás znamená železnice? Měl 
jste k ní jako kluk romantický vztah?
Každý správný kluk je vlaky přitahován. 
Může na nich obdivovat sílu, rychlost 
a technickou dokonalost stroje. Vlak 
je zároveň romantický symbol dálek, 
poznávání světa, rozšiřování obzorů. Mě 
to do světa táhlo od dětství i z důvodu 
profesní motivace, toužil jsem získat me-
zinárodní zkušenosti v nejlepších světo-
vých restauracích. Měl jsem to štěstí, že 
se mi sen splnil a velkou část života jsem 
strávil v zahraničí. Tak jsem poznal i vlaky 
a kulturu cestování v různých zemích. 
A poznal jsem i daleko větší stroj na ces-
tování a zážitky. Půl roku jsem pracoval 
na zaoceánské lodi Queen Elizabeth 2.

A jak se jako světoběžník díváte 
na železnici dnes, dospělýma očima?
Symbolicky i prakticky. Mou životní 
filozofií je neustrnout, pracovat na sobě, 
být stále „na cestě“ za novými výzvami. 
Každý životní cíl je dočasný, hlavním ob-
sahem života je sama cesta. Vlak je pro 
tento přístup k životu dokonalým sym-
bolem. Zároveň je to ale nejpraktičtější 
způsob cestování. Umožňuje mi vyhnout 
se zácpám a nervákům na dálnicích, cí-
tím se tu bezpečně. Ve vlaku odpovídám 
na e-maily. Nejsem pouze šéfkuchař, 
ale také manažer, takže musím často 
komunikovat. Vlak je pro mě skvělá 
kancelář, když už člověka bolí oči z práce 
s notebookem, může se rychle zrelaxovat 
pohledem na barvy měnící se krajiny.

Jezdíte vlakem jen za prací, nebo 
i za rekreací ve volném čase?
Volného času mám docela málo, ale když 
už se naskytne ta možnost, rád ho trávím 
s rodinou na chalupě nedaleko Karlštejna. 
A není nic romantičtějšího než si na tako-
vý víkendový pobyt zajet právě vlakem.

Dnes jsme vás ale potkali ve vlaku 
při služební cestě. Po letech práce 
v prestižní restauraci v centru Prahy 
jste se rozhodl pro životní změnu. Co 
vás k tomu vedlo?
Právě ono pojetí života jako cesty. V praž-
ském Alcronu jsem si splnil další životní 
sen. Řídil jsem exkluzivní restauraci 
v oblasti fine dining, budoval špičkový 

gastronomický tým. Podařilo se mi s ním 
šestkrát obhájit nejvyšší metu v oboru, 
michelinskou hvězdu. Ale každá životní 
etapa má svůj čas, cítil jsem, že bych 
mohl propadnout stereotypu. Proto 
jsem přivítal nabídku, která mi umožňuje 
vyzkoušet zase něco nového.

Cestujete teď tedy pravidelně vlakem 
za prací z Prahy do Olomouce. Proč 
právě tam a za jakými projekty? 
K Olomouci mám vztah už delší dobu. 
Od počátku jsem zde pomáhal se vzni-
kem Lobster Family Restaurant v Galerii 
Šantovka, působil jako patron této re-
staurace, pořádal zde školy vaření. Poda-
řilo se nám z Lobsteru vybudovat vyhle-

DÍKY GASTRONOMII  
POZNÁVÁM NOVÁ MÍSTA  
a zajišťuji služby lidem po celé zemi
Jméno slavného šéfkuchaře zná jistě celá republika. Méně lidí už ale tuší, 
že Romana Pauluse může pravidelně potkávat i ve vlaku. V posledních 
měsících tento úspěšný muž pravidelně pendluje po kolejích mezi Prahou 
a Olomoucí. V moravské metropoli právě pracuje na nových projektech 
spojených se špičkovou gastronomií. 

Roman Paulus

Jako šéfkuchař 

už šestkrát vybojoval 

michelinskou hvězdu
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Vizitka
Od dětství snil o možnosti vařit 
ve špičkových světových restau-
racích. Po revoluci proto využil 
nabídku na studium v Rakousku, 
kde se vyučil a zahájil profesio-
nální kariéru. První zkušenosti se 
špičkovou světovou gastronomií 
získal v roce 1999 v hotelu Savoy 
v Londýně, v témže roce půl roku 
pracoval na zaoceánské lodi Queen 
Elizabeth 2. V letech 2000–2007 
působil v hotelech řetězce Hilton 
ve Vídni a v Praze. Od roku 2008 
do roku 2020 byl šéfkuchařem v re-
stauraci hotelu Radisson Blu Alcron 
Prague. Je nositelem nejprestižněj-
šího hodnocení v oboru: pro pražský 
Alcron získal šestkrát michelinskou 
hvězdu. V současnosti je šéfkucha-
řem olomoucké společnosti  
Lobster Catering.

mě baví, umožňuje mi poznávat nová 
místa a zajímavé lidi. Náš akční rádius je 
široký, jsme schopni zajistit cateringové 
služby po celé republice. Mým cílem je 
poskytnout účastníkům společenských, 
firemních i rodinných akcí nezapomenu-
telný gastronomický zážitek.

Znamená váš přestup do Olomouce, 
že špičková gastronomie už není jen 
pražskou záležitostí?   
To už platí delší dobu. Třeba právě 
Olomouc je důležitým cílem domácí i za-
hraniční gastroturistiky. Lidé sem jezdí 
za zážitky, které nabízí restaurace Entrée 
šéfkuchaře Přemka Forejta. Velké reno-
mé si v poslední době získala kuchyně 
progresivního hostelu Long Story Short. 
V kuchyni Lobster Family Restaurant 
zase působili známí kuchaři Jaroslav Klár 
či Richard Klemeš, akce zde pořádal Jan 
Punčochář. Současným šéfkuchařem je 
František Pospíšil. Kvalitní restaurace 
se nelikvidují vzájemnou konkurencí, 
naopak společně lákají nové zákazníky, 

místní i z daleka. A právě v této souvis-
losti mám v Olomouci další životní metu: 
Na podzim otevřu v nové supermoderní 
budově Envelopa Office Center své vlast-
ní progresivní bistro. Když lidé slyší slova 
bistro či kantýna, mohou v nich vyvolat 
negativní konotace. S Paulusem by ale 
měli poznat moderní kantýnu 21. století, 
která jim nabídne špičkovou gastronomii 
tvořenou z těch nejkvalitnějších surovin.

Tak vám přejeme hodně štěstí 
v novém projektu. A pohodlnou jízdu 
ve vlaku Českých drah na trati  
Praha – Olomouc. 
Rodina je zakořeněná v Praze, děti tam 
chodí do školy a mají kamarády. Vlastně 
bych bez železnice tuto životní výzvu 
ani nemohl přijmout, spojení z Prahy 
do Olomouce po dálnici je velmi proble-
matické. A tak věřím, že do Olomouce 
vlaky Českých drah nebudu cestovat jen 
já za prací, ale i spousta turistů a milovní-
ků dobrého jídla za kvalitní gastronomií, 
k jejímuž rozvoji chci přispět.  ▪

dávanou rodinnou restauraci v italském 
stylu. Mám zde spoustu přátel, pravi-
delně jsem se účastnil i místního Garden 
Food Festivalu. Na Olomouci se mi navíc 
líbí, že je tak akorát. Je tu vše jako ve vel-
koměstě, zároveň má ale lidský rozměr. 
Proto jsem rád přijal nabídku podnikatele 
Richarda Morávka, který je majitelem 
gastronomické skupiny Lobster Group. 
Od začátku roku pracuji jako šéfkuchař 
společnosti Lobster Catering. Právě 
catering jako gastronomická disciplína 
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Státní organizace Správa železnic zahájila 
rozsáhlou modernizaci prvního železničního 
koridoru. Od 6. dubna 2021 tak vlaky Českých 
drah jezdí na trati mezi Prahou a Brnem podle 
výlukového jízdního řádu. Část dálkových spojů 
je vedena odklonem přes Vysočinu. Stavební 
práce potrvají minimálně do poloviny roku 2023.

EXPRESY JEZDÍ  
PŘES VYSOČINU 
kvůli výluce desetiletí

Každá modernizace něco stojí. Nejen 
peníze, ale i velkou dávku pocho-

pení a trpělivosti. Cestující se jistě těší 
na rychlejší, bezpečnější a pohodlnější 
vlakové spojení. Na druhou stranu 
musí překousnout omezení související 
se stavbou. A v současnosti na prvním 
železničním koridoru probíhají rozsáhlé 
práce hned na několika úsecích najed-
nou: u Poříčan, v Pardubicích, u Ústí 
nad Orlicí a v úseku Blansko – Brno. 
Mimořádná opatření potrvají v různých 
etapách ještě několik let, takže noviná-
ři s nadsázkou přišli s výrazem „výluka 
desetiletí“.

Jindy a jinudy
Rychlíky do Brna a expresní vlaky 
na Ostravsko jsou nyní vedeny po ob-
vyklé trase, byť s výlukovým jízdním 
řádem a prodlouženou dobou o 5 až  
25 minut. Expresní vlaky Ostravan, 
Silesia a Cracovia dočasně staví 
v Chocni. Expresní vlaky linky Ex3 ale 
jezdí odklonem po trati přes Havlíčkův 
Brod. Po odjezdu z Prahy zastavují ve 
stanicích Kolín, Brno-Královo Pole  
a Brno hl. n. Kromě toho vlaky  
EC 172/173 Hungaria z Budapešti 
do Hamburku a dvojice spojů  
rj 256/257 Vindobona z Grazu do Berlí-
na míjejí pražské hlavní nádraží, takže 
cestující vystupují, respektive nastupují 
ve stanici Praha-Holešovice. Kvůli ome-
zení provozu mezi Poříčany a Velimí 
jezdí některé dálkové vlaky odklonem 
přes Nymburk a Lysou nad Labem.

Dočasně do autobusů
Změny se už projevily i v časových 
polohách regionálních spojů, a to 

nejen přímo na koridoru, ale i na přípoj-
ných tratích. Na letní sezonu se plánuje 
náhradní autobusová doprava pro úsek 
Poříčany – Kolín. Náhradní autobusy také 
budou jezdit, a to už od 4. května, mezi 
Chocní a Českou Třebovou. Přes zimu se 
zde na koleje regionální vlaky opět vrátí, 
ale po zahájení jarní sezony 2022 bude 
nutno opět zavést autobusy. 

Na jihu Moravy začne nepřetržitá výlu-
ka 1. září: vyloučena bude druhá traťová 
kolej v úseku Adamov – Blansko. Do té 
doby se plánují pouze výluky víkendové. 
Jen osobní vlaky, které jezdí z Brna směr 
Blansko ve čtvrthodinovém taktu, skončí 
už v Adamově. Autobusy však začnou 
v úseku Brno-Maloměřice – Blansko jez-
dit se začátkem platnosti jízdního řádu 
2021/2022. V létě 2022 se na tři měsíce 
zcela zastaví provoz mezi Březovou nad 
Svitavou a Svitavami.   ▪

Co také přinese  
modernizace  
 Opravené stanice a zastávky

 Brandýs nad Orlicí (včetně

 vybudování podchodu), 

 Adamov, Bílovice nad 

 Svitavou, Babice nad Svitavou

 Nové ostrovní nástupiště 

 a přestavbu současných 

 nástupišť ve stanici 

 Pardubice hl. n.

 Výtah ve stanici Velim 

 umožňující bezbariérový 

 přístup na nástupiště

 Nové odbočky v Cerhenicích, 

 Tatcích, u současné zastávky 

 Bezpráví, ve Svitavách

 Upravené zastávky Cerhenice 

 a Tatce (konzolové desky 

 s normovou výškou 550 mm)

 Zrušení přejezdu v Dobřichově

 Zrušení zastávky Bezpráví

13

Popis:
Trasa I. tranzitního koridoru
Rekonstruované úseky
Odklonová trasa

Odklonová trasa
pro spoje railjet 

a Hungaria
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Máte už za sebou výběr spoje, nákup jízdenky a místenky, nalezení správného vlaku i místa 
a kontrolu jízdních dokladů. Teď už tedy zbývá jen dojet do cíle. Že to bude dlouhá cesta 
a oblíbená kniha, pletení nebo svačina zůstaly ve spěchu doma? Nevadí, pojďte se podívat, čím si 
můžete spravit náladu.

JAK SE ZABAVIT NA PALUBĚ?

Díl
pátý

Kompletní seznam
Doplňkových a bonusových služeb na palubě vlaku je 
mnohem více. Jejich kompletní výčet najdete na webu
 www.cd.cz v sekci Další služby / Prémiové a doplňkové služby.

vlakem prakticky l ČD servis

4Klidem  
a tichem 

Upřednostňujete ticho a klid? Pak 
se soustřeďte na výběr spojů s ti-
chými oddíly. Cestující v této části 
soupravy by měli již při nástupu 
do vlaku vypnout vyzvánění 
svého mobilního telefonu. Pokud 
si během jízdy vlaku potřebují vy-
řídit telefonní hovor, měli by tak 
učinit mimo tichý oddíl. Zároveň 
by se  měli v tomto oddíle s ohle-
dem na ostatní cestující zdržet 
jakýchkoli hlasitých či rušivých 
projevů včetně poslechu hlasité 
hudby přes sluchátka.

3Internetem  
zdarma 

Ve vybraných vlacích můžete 
zdarma využívat službu bez-
drátového připojení vašeho 
telefonu, tabletu nebo počíta-
če k internetu. V jízdním řádu 
nebo ve vyhledávačích spojení 
je u těchto vlaků uveden pik-
togram wi-fi. Pro správné 
fungování služby je potřeba 
na vašem zařízení zvolit bez-
drátovou síť ČD WiFi. V přípa-
dě, že nebudete automaticky 
připojeni, je nutné zadat URL 
adresu: www.cdwifi.cz. 

2Palubním  
portálem 

Rádi byste si pustili 
film, poslechli hudbu či 
audioknihu nebo si zahráli 
nějakou hru? Ve vlacích 
Pendolino, railjet a Inter- 
Panter  můžete využít 
zdarma služeb palubního 
portálu. Ten poskytuje 
zábavu v podobě filmů, 
hudby, her, audioknih a zá-
roveň poskytuje informace 
o jízdě vlaku a lokalitách, 
kterými daný vlak projíždí. 
Obsahuje také aktuální 
zpravodajství. V Pendo-
linu si prostřednictvím 
palubního portálu můžete 
objednat i jídlo nebo 
sledovat online jízdu vlaku 
díky kamerám umístěným 
vpředu i vzadu. 

1Něčím  
na zub 

Co si budeme povídat, jízda s prázd-
ným žaludkem není ideální k tomu, 
aby si člověk cestu pořádně užil. 
Ve většině dálkových vlaků ale není 
problém zahnat hlad a uhasit žízeň 
buď návštěvou jídelního vozu, bistro-
vozu, nebo zakoupením občerstvení 
z pojízdného minibaru, případně 
z automatu. Pokud si nejste jistí, jaká 
služba je poskytována v konkrétním 
spoji, odpověď najdete v jízdním řádu 
v hlavičce vlaku ve formě příslušného 
piktogramu. Prodejní automaty na-
jdete ve všech jednotkách InterPanter 
na lince R19 (Praha – Česká Třebová – 
Brno) a R13 (Brno – Břeclav – Olo-
mouc). Přehled všech vlaků, kde jsou 
poskytovány gastronomické služby, 
najdete také na webu www.cd.cz 
v záložce Další služby / Občerstvení 
ve vlaku.
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Švýcarsko, Rakousko, Bavorsko
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Cyklostezka kolem řeky Inn je rozhodně jednou z nejhezčích v Evropě. Začíná 
téměř u pramene evropského veletoku ve švýcarském sedle Malojapass a končí 
o přibližně 1 500 výškových metrů níže v Pasově, na soutoku s Dunajem.  
Na bicyklu si dáte sice pořádně do těla, ale odměnou vám bude nádherný pohled 
na skalnaté alpské velikány i lužní lesy stejně jako na malebná městečka a vísky.

TÝDEN NA KOLE  
PODÉL ŘEKY INN 
Od pramene až po soutok s Dunajem

T e x t  a   f o t o :  R o s t i s l a v  Š m í d a
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Počasí nám přeje. Na modré oblo-
ze se prohánějí bílí beránci a sluníčko 
v nadmořské výšce skoro 1 800 metrů 
příjemně hřeje. Úzké údolí je sevřené 
mezi skalnaté štíty s výškou přes 3 tisíce 
metrů nad mořem a naše cesta vede 
smrkovými lesy, přes louky a kolem ně-
kolika jezer, ve kterých se zrcadlí okolní 
hory. Až k Silsersee vede cyklostezka 
po šotolinových cestách a vedlejších 
silnicích, jen poslední úsek musíme pře-
konat po hlavní silnici číslo 3 do vesničky 
Maloja. Na jejím konci se nám naskytne 
fascinující výhled do hlubokého údolí 
řeky Orlegna, často vyhledávaného 
cyklisty a motorkáři, kteří sem vyjíždějí 
po cestě plné serpentin. Nad našimi 
hlavami pak pramení Inn. Nad vesnicí 
vidíme vysoký vodopád, a kdo chce, ten 

se může po strmých horských stezkách 
vydat do dvou a půl tisíce metrů až 
k prameništi.  

V Maloje jsme měli dopředu zajištěné 
ubytování. Bylo v penzionu umístěném 
ve stařičkém roubeném domě, který 
určitě pamatoval začátky turistického 
ruchu v 19. století. Dřevěné, vyschlé 
a zkroucené trámy, podlahy a scho-
dy vržou při každém kroku, společné 
sprchy a záchody na chodbě. To asi 
není klasická představa o noclehu 
v bohatém Švýcarsku, ale pro místní je 
to typické. Švýcaři jsou tradicionalisté, 
a tak vedle moderních budov, techniky 
a komunikací jim dodnes dobře slouží 
hodně staré věci. Na celé naší cestě 
jsme si už dopředu žádné další noclehy 
nerezervovali. Cyklostezka kolem Innu 
má totiž kvalitní infrastrukturu včetně 
množství hotelů, penzionů a volných 
pokojů po celé své délce, ale kdo chce 
mít jistotu, může si své etapy přesně 

Týdenní jízdu po 500 kilometrů dlou-
hé Innské cyklostezce jsme si naplá-

novali se švýcarskými přáteli. Z Česka 
do Švýcarska se dá s kolem dojet vlakem 
jednoduše, s přestupem v Linci nebo 
ve Vídni. Už samotná cesta vlakem je 
zážitek. Krajina za okny se rychle mění: 
nížina u Dunaje, bavorská jezera, údolí 
Innu. Dopředu si můžeme prohlédnout 
kus naší nadcházející cesty. Inn zde 
protéká širokým údolím, z obou stran 
obehnaným hradbou skalnatých štítů. 
Úžasná je i další cesta za Innsbruckem. 
Údolí se tam zužuje a vlak musí šplhat 
po strmých stráních k více než deset ki-
lometrů dlouhému Arlberskému tunelu 
ve výšce 1 300 metrů nad mořem. Z něj 
míříme do nejzápadnější rakouské spol-
kové země Vorarlbergu a přes ministáte-
ček Lichtenštejnsko do Švýcarska. 

Startujeme v innské zahrádce
Hned za hranicí lze přestoupit na vla-
ky mířící přímo do údolí Engadin, kde 
Innská cyklostezka začíná. My však 
směřujeme oklikou za přáteli do Cu-
rychu a do Engadinu vyrazíme všichni 
společně až ráno. S koly bez problému 
nasedneme do běžného vlaku, do úz-
kokolejky RhB, a dokonce i do curyšské 
tramvaje nebo autobusu. A tak se bez 
komplikací dostáváme druhý den až 
do legendárního horského střediska  
St. Moritz, kde začíná naše šlapání ko-
lem Innu, nebo jak říkají místní, kolem 
řeky En. Údolí, kterým budeme následu-
jící tři dny projíždět, se jmenuje Engadin. 
En jako Inn a Gadin jako zahrada. 

Všechny vesničky 
a městečka s typickými 
alpskými domy jsou 
vzorně upravené. 
Přesto není cesta nudná.

Nádraží ve Svatém Mořici

Inn protékající jezerem Silvaplana ve Švýcarsku

Ohyb řeky ve Wasserburgu připomíná Český Krumlov

Bavorské poutní místo Altötting
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ce. Auta brzdí, chvílemi i stojí. Snažíme 
se zahnat jalovici zpět na louku, ale nero-
zumné zvíře si to zamíří rovnou na koleje, 
po kterých se blíží vlak. Naštěstí se zde 
nejezdí rychle, a tak stíhá strojvedoucí 
zastavit. Než se podaří vyplašené zvíře 
z kolejí odehnat, nabíhají minuty zpoždě-
ní a příslovečná přesnost švýcarských že-
leznic bere za své. Nakonec ale všechno 
dobře dopadlo. 

Cyklostezka vede většinou nejnižším 
místem údolí, ale za obcí Lavin ve výšce 
kolem 1 400 metrů nad mořem mění-
me směr a míříme po strmých stráních 

naplánovat a noclehy dopředu zamluvit. 
Dokonce lze zajistit přepravu zavazadel 
mezi hotely a jet na kole „nalehko“. My 
jsme však vsadili na vlastní transport 
a všechny věci jsme si poctivě vezli 
na svých kolech. 

Pozor, kráva na cestě 
Všechny vesničky a městečka s typický-
mi alpskými domy jsou vzorně upra-
vené. Přesto není cesta nudná. Za Zer-
nezem narážíme na mladou jalovičku, 
která se dostala z ohrady a zmateně 
pobíhala po silnici a sousední úzkokolej-

Rady 
před cestou
 Cyklostezka nepatří 
vyloženě k obtížným, pokud 
tedy jedete po proudu řeky. Je 
vhodná i pro rodiny s dětmi.

 Zajímavostí je úctyhodná 
délka trasy překračující 
500 km. Pokud zvolíte kratší 
úsek z Innsbrucku do Pasova, 
pak vás čeká asi 300 km.

 Pokud se vydáte na cestu 
už v květnu, počítejte s tím, 
že ve vyšších polohách 
(na začátku cyklotrasy) 
můžete narazit na sníh.

 Nenechte se zmást změnou 
značení. V každé zemi se 
trochu liší nápisy i barvy.

 Trasu si lze libovolně 
prodloužit různými 
odbočkami, například 
po Taurské nebo Dunajské 
stezce.

 Nezapomeňte, že dopravní 
předpisy se v jednotlivých 
státech mohou lišit. To 
platí zejména pro povinné 
používání helem u dětí.

 Innsbruck
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nahoru do vesničky Guarda. Na pár 
kilometrech si znovu vyšlápneme skoro 
dvě stě výškových metrů. Zajížďka 
do Guardy se ale vyplatí. Vesnička je 
považována za nejkrásnější v celém En-
gadinu. Zatímco po náročném stoupání 
pořádně bolí nohy, při další cestě dolů až 
skoro k rakouským hranicím nás budou 
od pevného držení řídítek a hlavně brzd 
pěkně bolet ruce. Inn si tady vyhloubil 
hlubokou soutěsku, takže jsme absolvo-
vali pořádný sešup. Na necelých třiceti 
kilometrech klesáme o dobrých 500 
výškových metrů. 

Pohoda podél železnice 
Vítá nás Tyrolsko. Počasí nám přeje. 
Neprší a je příjemné teplo. Na místech 
v údolí nás překvapí kropicí technika. 
U nás ji známe z polí, tady ale zavlažuje 
trávu, aby zemědělci měli včas dost 
sena na dlouhou a tvrdou zimu. Údolí 
dominují louky, ve vyšších místech nad 
nimi smrkové lesy a ještě výš skalnaté 
štíty. Jejich nadmořská výška postupně 
klesá. Třítisícovky nahrazují „jen“ dvouti-
sícové vrcholky. Cyklostezka začíná vysoko v horách pod vodopády Innu 

Mezinárodní železniční trať podél Innu spojuje Mnichov, Innsbruck a Bregenz

Tyrolské městečko Schwaz 
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V Landecku měníme směr jízdy. Řeka 
se zde prudce stáčí k východu a údolí 
je stále širší. Dálnice, hlavní spolková 
silnice a také železnice, po které jsme 
před pár dny jeli do Švýcarska, nás 
budou provázet dalších 150 kilometrů 
až k bavorské hranici. S rozšiřujícím se 
údolím se zvětšují také vesnice a města. 
Každé obci dominuje typická kostelní 
věž. Ve vesničce Stams se zastavujeme 
v klášteře. Věže jsou zde zakončené 
výraznými cibulovými báněmi. Jeho 
historie sahá až do 13. století, ale jeho 
dnešní barokní podoba je mnohem 
mladší. Hned si vybavíte paláce z období 
královny Marie Terezie. 

Stams je ale jen malý předkrm před 
návštěvou největšího města na naší 
cestě. Je jím srdce Tyrolska Innsbruck 
– Most na Innu. Dnes působí jako 
moderní a živá zemská metropole s více 
než 130 tisíci obyvateli, ale jeho historie 
sahá hluboko do minulosti. Město bylo 
založeno už ve 12. století, a tak je plné 
památek, zajímavých staveb a lákadel 
pro turisty. I když na kole tyrolskou me-
tropolí jen projíždíme, pár hodin na pro-
hlídku města bychom si měli vyčlenit. 
Navštěvujeme aspoň ta nejzajímavější 
místa. Pro ty, co mají málo času, může 
být Innsbruck cílovým nebo startovním 
místem. Však tudy projíždějí railjety 
do Lince a Vídně nebo vlaky EuroCity 
do Mnichova.

Do Bavor navzdory dešti
Za Innsbruckem se údolí Innu rozšiřuje 
až na několik kilometrů. Okolní hory 
jsou už o poznání menší a lesy je pokrý-
vají skoro až k vrcholkům. Skalnatých 
štítů cestou k Bavorsku rychle ubývá, 

Tipy pro 
Innsbruck
Při návštěvě tyrolské metropole 
nesmíte minout především 
symbol města – Zlatou stříšku. 
Jde o arkýř starého paláce, který 
využíval císař Maxmilián I., 
dědeček českého krále Ferdinanda I.  
Habsburský rod zanechal 
v Innsbrucku mnoho stop. Třeba 
císařský palác Hofburg nechala 
do barokní podoby přestavět 
Marie Terezie. V sousedním 
kostele Hofkirche zase najdete 
ohromující kenotaf císaře 
Maxmiliána I. Kenotaf znamená 
symbolický hrob, ve kterém 
nejsou uloženy ostatky. A ten 
místní je skutečně impozantní, 
s množstvím bronzových plastik 
v nadživotní velikosti. Milovníci 
sportu asi zamíří ke skokanským 
můstkům na Bergisel a vyznavači 
přírody zase dají přednost alpské 
zoologické zahradě vysoko 
ve stráních nad levým  
břehem Innu. 

Etapy si můžete přesně 
naplánovat a noclehy 
dopředu zamluvit. 
Dokonce lze zajistit přepravu 
zavazadel mezi hotely.

také řeka je klidnější, ale na maleb-
nosti městeček to neubírá. Projíždíme 
historickým městem Hall a zastavujeme 
na okraji obce Wattens. Hlavně dámy 
asi znají místní značku Swarovski a zde 
mohou navštívit celý její křišťálový svět. 
Obří zelená hlava s jiskřivýma očima 
chrlící proud vody také slibuje neobvyklý 
zážitek. Další zastávkou je městečko 
Jenbach a především jeho nádraží. Za-
číná zde ozubnicová železnice k Achen-
see. Malé vagonky stále táhnou parní 
lokomotivy. 

Cestou k bavorské hranici se začínají 
nad okolními kopci shlukovat tmavé 
mraky, které nás k večeru pěkně zkrápí. 
Nocleh v útulném hotýlku a vydatná 
večeře ve stylové restauraci na náměs-
tí Unterer Stadtplatz v pohraničním 
Kufsteinu přicházejí v pravou chvíli. 

Kvůli historické hranici mezi Tyrolskem 
a Bavorskem tu v minulosti vyrostla 
na 90 metrů vysokém skalním ostrohu 
přímo nad řekou mohutná pevnost. 
Vedle vojenského významu sloužila 
také jako vězení. Přeháňky pokračují 
i další den a nám nezbývá než navléct 
nepromokavé oblečení a pokračovat 
v cestě. Do Pasova to máme ještě  
240 kilometrů a čas vyhrazený na  
dovolenou se krátí. 

Vstup do křišťálového království Swarovski

Zámek Hagenau v Horních Rakousích
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Skoro jako v Krumlově
Charakter krajiny se v Bavorsku mění. 
Velehory nahradila malebná vrchovina. 
Velkou část cesty jedeme po regulač-
ních hrázích a okolo nás se rozprostírá 
množství tůní. Porosty u řeky mají stále 
více charakter typický pro lužní krajinu. 
Rákosí, jezírka, košaté koruny stromů 
a množství ptactva nás budou provázet 
až do cíle cesty, i když se cyklotrasa mís-
ty odklání od řeky a vede po okolních ko-
pečcích. V poslední části, za soutokem 
s řekou Salzach, je tato lužní krajina 
Unterer Inn dokonce přírodní rezervací. 

Co se nemění, to je krása měst a ves-
nic. Obdivujeme udržované a bohatě 
zdobené historické domy i kostely. Těm 
dominuje barokní styl, tolik charakteri-
stický pro svatostánky ve všech částech 
Rakouska a Bavorska. Jejich výzdoba 
nezapře, že obě země mají katolickou 
tradici. Projíždíme Rosenheim, důleži-
tou železniční křižovatku mezi Mni-
chovem, Salcburkem a Innsbruckem, 
a cestou do Wasserburgu se konečně 
protrhávají mraky a na nás se znovu 
usmívá sluníčko. 

Ve Wasserburgu vytváří Inn ostrou 
smyčku podobnou té vltavské v Čes-
kém Krumlově. A také zde, v bezpečí 
za řekou, vzniklo město. Jen pohádkový 
zámek, jako má Krumlov, zde chybí. 
O vyhlídku však nepřijdeme, jen k ní 
vede pěkně ostré stoupání. První písem-
né zmínky o místě Wazzerburch nebo 
Wazirpurch pocházejí už z 11. století. 
Do města vede most zakončený bránou 
a za ní se rozprostírá historické centrum 
s domy s podloubím. Opravdu je na co 
se dívat. 

poklonit až 1,3 milionu poutníků ročně. 
Byli mezi nimi dokonce papežové Jan 
Pavel II. a Benedikt XVI. Poutní místo 
Gnadenkapelle, česky označované jako 
Milostná kaple nebo Kaple zázračného 
obrazu, se nachází přímo na rozlehlém 
náměstí Kapellplatz. Po jeho obvodu 
a v okolí stojí další kostely a zajímavé 
stavby včetně klenotnice. My jsme si za-
stávku navíc zpestřili v jedné z cukráren 
zcela neduchovně – šálkem dobré kávy 
a pohárem lahodné zmrzliny.

Voda tří barev
Po týdenním putování nás konečně vítá 
Pasov, cíl naší cesty. V jednom místě 
se zde slévají různobarevné vody Innu, 
Dunaje a řeky Ilz, která pramení v Bavor-
ském lese. Jedná se o kouzelné historic-
ké město, které si zasluhuje podrobnou 
prohlídku. Z Pasova domů jsme pak vy-
razili v neděli Západním expresem přes 
Řezno a Domažlice. Komu by nestačilo 
více než 500 kilometrů kolem Innu, ten 
se může vydat na bicyklu dál do kopců 
Bavorského lesa a dojet až do nedale-
kých Čech. My jsme takovému lákadlu 
ale odolali. Však jsme museli v pondělí 
zase do práce a nechtěli jsme přece přijít 
pozdě.   ▪

Na místech v údolí nás 
překvapí kropicí technika. 
U nás ji známe z polí, 
tady ale zavlažuje trávu, 
aby zemědělci měli 
včas dost sena.

Za Černou madonou
Cestou do Pasova míjíme další historic-
ká místa: Gars am Inn, Waldkraiburg, 
Mühldorf am Inn, dvojměstí Altötting 
a Neuötting, řekou a hranicí rozdělené 
bavorsko-rakouské dvojměstí Simba-
cha Braunau, které neslavně proslulo 
jako rodiště Adolfa Hitlera. Ale kdo by 
na to pomyslel, obklopen klidnou atmo-
sférou restaurací a cukráren na místním 
historickém náměstí. Potom následují 
Bad Füssing, Obernberg, klášter Rei-
chersberg, Schärding nebo hrad a zámek 
Neuburg založený v 11. století. 

Z řady těchto míst bychom se měli 
určitě zastavit v Altöttingu. V duchovním 
srdci Bavorska a v jednom z nejvyhledá-
vanějších poutních míst v německy hovo-
řících zemích. Černé madoně se přichází 

V Německu  vede Inn už širokou krajinou s lužními lesy 

Pevnost Kufstein na hranici Rakouska a Bavorska

Průjezd rakouským městem Braunau
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Oproti lahvím mají plechovky  

mnohé přednosti: jsou recyklovatelné, 

lehčí a vhodnější na cesty. A nejen to...

ODRŮDY A AROMA

SAUVIGNON BLANC: 
angrešt
marakuja  
zelené fíky 

ROSE: 
malina  
jahoda 

jabloňový květ

MERLOT: 
rybíz 
třešně
jemná máta 

Můžete ochutnat prémiová jihoafrická vína, aniž byste si museli kupovat dražší láhve.

Rychle vychladíte,  lépe poskládáte a snadno recyklujete. Ideální na piknik, tůru nebo párty. 

Pokud chcete ochutnat více odrůd, nemusíte otevírat více lahví: 250ml plechovka = 2 skleničky.

www.zebrawines.czVÍNA JIŽNÍ AFRIKY



49před 40 lety

Takoví jsme 
(ne)byli
T e x t :  M i c h a l  P e t r o v
F o t o :  a r c h i v  a u t o r a ,  A V  Č R

SLAVNÉ MÁJOVÉ DNY
Kráčíme po cestě bojů a vítězství

Ne že by nebylo co slavit. Výročí na začátku května si rozhodně zaslouží více než vzpomínku 
a úctu. Ale způsob, jak komunistický režim Svátek práce a vítězství ve druhé světové válce 

propagoval, zavinil, že z upřímnosti a vděčnosti se stala povinnost a křeč. Jásající davy 
a kolektivy se ocitly v zajetí klišé a prázdných úsměvů.
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Na začátku května museli obyvatelé Česko- 
slovenska povinně slavit. Nejprve tu byla 
hned první den „práce – matka pokroku“. 
Devátého dne jsme si pak připomínali „živý 
odkaz května“ a prožili „nezapomenutelné 
chvíle“ a zavzpomínali na „vůni šeříků“. Ty 
fráze pamětníkovi naskakují automaticky, 
ani nemusíte listovat starými novinami. 
Po městech jezdily alegorické vozy a všichni 
jásali a mávali. Televize si pro přímý přenos 
z prvomájového průvodu dokonce rezervo-
vala skoro šest hodin vysílacího času na prv-
ním programu. 

Předvolební kampaň provázela lavina zpráv o zkvalitňujícím se životě obyvatel Československa. Noviny byly plné článků o bytové výstavbě, 
otvírání nových prodejen nebo budování dětských hřišť. V Hradci Králové se třeba otvíral zbrusu nový obchodní dům Prior. Největší rozruch 
ale vzbudilo otevření speciálního nábytkového obchodního centra – Domu bytové kultury u stanice metra Budějovická v Praze. Takzvaný 
ollok (kvůli grafickému zpracování zkratky DBK) sliboval na svých devíti patrech víc, než byla nakonec centrálně plánovaná nábytkářská 
výroba schopná dodržet.

 Úspěchy pětiletky

Ke klasickým výročím se tehdy přidala ještě kampaň provázející volby do zastupitel-
ských sborů. A tak se jako na běžícím páse tiskly články, ve kterých straníci i nestraníci 
deklarovali, „proč půjdou říci své ANO“, nebo ty, v nichž se představovali kandidáti 
Národní fronty s citacemi funkcionářů, kteří jim vyslovovali „plnou podporu“. A kromě 
lidí jsme samozřejmě volili i mír. 

 Volební 

 Povinné svátky

kampaň 
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V časech socialismu přinášel festival Bratislavská lyra jednu z mála příležitostí, kdy 
tuzemští fandové pop music mohli na vlastní oči a uši vidět a slyšet renomované 
zahraniční interprety. Sólových koncertů se pořádalo zoufale málo. Díky bratislav-
ské přehlídce tak mohli u nás lidé tleskat naživo třeba kapelám The Beach Boys, 
Smokie, Boney M nebo Opus. Nejcennější trofej si zde před 40 lety odnesl Václav 
Neckář, který tehdejší posluchače zaujal deskou Dobrý časy. Festival ve svém kla-
sickém aranžmá skončil v roce 1990.

Obrovskou ránu sovětské pro-
pagandě zasadil syn komponisty 
Dmitrije Šostakoviče Maxim, který 
se jako dirigent symfonického or-
chestru státního rozhlasu a televize 
rozhodl během svého zahraničního 
turné požádat o azyl v USA. I když 
uprchl už v dubnu, teprve v květnu 
to Moskva oficiálně komentovala. 
První tajemník Svazu skladatelů 
prohlásil, že tento čin nebude mít 
vliv na postoj k hudebnímu dědictví 
Maximova otce. Takže i když jeden 
Šostakovič emigroval na Západ, 
druhý se na Východě směl stále 
hrát. Po změně poměrů v Rusku se 
rozhodl Maxim Šostakovič k návra-
tu domů a natočil i několik nahrá-
vek s pražskými symfoniky.

Už na Prvního máje, aby dobrých zpráv nebylo 
málo, vyšla v Rudém právu krátká zpráva 
o zlevnění starších modelových řad nejlev-
nějších automobilů východního bloku – tra-
bantů z NDR. Protože ceny byly stanovovány 
centrálně, nebyla to záležitost obchodníka, 
ale novinku zvěstoval Federální cenový úřad. 
Vzápětí už ale Mototechna informovala o tom, 
že se zlevnění týká i starších škodovek.

 Trabant zlevnil

 Zlatá lyra pro Neckáře

 Zrádce emigroval

Už počátkem osmdesátých let brojilo Rudé právo 
proti kouření. Reklama na tabák byla sice zakáza-
ná, ale varování před zdravotními následky tabáku 
se objevilo na československých cigaretách až 
v roce 1979 – decentně ukryté na spodní části 
krabiček. Ve společnosti však k tomuto tématu 
převládala lhostejnost. Teprve v roce 1988 odstar-
tovala rozsáhlá celostátní kampaň „Šance pro tři 
miliony“ (kuřáků).

 Normální je nekouřit
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Jednou z obětí podivných her času se 
stala paní J. P. z Račic. „V létě roku 

1982 celá naše rodina vyrazila na výlet. 
Zavítali jsme také na zámek v Opočně. 
Prohlédli jsme si pokoje a nakonec došli 
do zbrojnice. Zadívala jsem se na drá-
těnou košili a najednou jsem se ocitla 
na velkém palouku, obklopeném ze 
všech stran lesy. Šla jsem vedle bojovní-
ků, kteří jeli na koních. Tu se proti nám 
vyřítili ozbrojenci s napřaženými meči. 
Viděla jsem připravená kopí a slyšela 
dusot kopyt. Když už se zdálo, že protiv-
ník zaútočí, stála jsem opět ve zbrojnici, 
sama a zamčená.“ Nikdo nechápal, 
kde vlastně byla ani proč si jí průvodce 
při odchodu nevšiml, když stála přímo 
u dveří zbrojnice. „Přenesla jsem se tedy 
do středověku i fyzicky?“ ptá se dodnes 
paní J. P., která zdaleka není sama, kdo 
zažil podobnou příhodu.

Divoká honba
„Před řadou let jsem prožila událost, kte-
rá otřásla mou důvěrou v normální běh 
času,“ vypráví Blažena Vacková z Hůrek. 
„Bydleli jsme tehdy v drážním domku. 
Muž sloužil v posádce vzdálené asi dva 
kilometry. Dvakrát v týdnu jsem děti 
dala na hlídání rodičům a jela na kole 
do kasáren na film. Stalo se to na pod-
zim. Cesta vedla trochu do kopce, 
musela jsem sesednout, když vtom mne 
cosi přinutilo rychle překonat krátký 
úsek přede mnou. A pak jsem zůstala 
jako přimražená. Místem, které jsem 

právě přeběhla, se přehnala obrovská 
skupina jezdců. Neviděla jsem nic, ale 
jasně a zřetelně slyšela dusot kopyt, ržání 
koní, štěkot psů, cinkot zbraní i hlasité 
povely. Bylo zřejmé, že štvou nějaké zví-
ře. Strnulá strachem jsem stála dobrou 
čtvrthodinu a měla pocit, že kdybych 
včas nepřeběhla, byla bych rozdupaná 
kopyty koní.“

Ozvěna chorálu
Třetí příběh se stal Jaroslavu Nepejcha-
lovi v roce 1930. Tehdy zavítal se svým 
bratrancem na Zubštýn. „Mrholilo a nad 
krajinou se převalovala hustá mlha. Stou-
pali jsme od obce Pivonice. Viditelnost 

Minulost nikdy neřekne poslední slovo. To, co bylo, se 
nečekaně vrací. Všude okolo nás se zachovaly stopy osudů 
našich předků, jejich tváře, hlasy i pocity. Jsou dobře 
ukryté pod nánosem novověku, ale za zcela mimořádných 
okolností vystoupí znovu na povrch a zjeví se v plné síle.

Záhady na 
dosah ruky 
s Arnoštem Vašíčkem

F o t o :  a r c h i v  a u t o r a ?NÁHODNÉ PÁDY 
DO PROPASTI ČASU 
jako když přepnete program

se zhoršovala. Při výstupu na trávou 
zarostlý val, který býval kdysi hradba-
mi, jsme uslyšeli podivný zpěv. Jeho 
intenzita sílila. Na vrcholu nás od zříce-
niny dělila mírná prohlubeň. Za ní čněly 
zbytky stavby, část klenby a hromada 
zdiva. V celém areálu nikdo nebyl, 
a přesto zpěv vycházel právě z ruin. Slo-
vům nebylo rozumět, ale znělo to jako 
husitský chorál. Mohutný mužský sbor 

Působí na zámku Opočno síly, které 
vyvolávají změny v toku času?

 Svědkové popisují 

projíždějící družiny 

lovců či vojáků 

ve starodávném oblečení
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vyjel ze Spálené ulice podivný průvod 
vojáků na koních. Muži byli ve staro-
dávných oděvech. Zbrojnoši výhružně 
třímali kopí. Za předlouhým předvojem 
byl tažen železem okovaný vůz bez kol. 
Snad to byla jen velmi rozměrná bedna, 
přikrytá plachtou, která byla za úděsné-
ho hřmotu tažena po zemi. 

Za ní kráčelo osm obřích postav. Zdálo 
se, že nemají hlavu. V místě, kde stála 
kaple Božího těla, se rozzářilo záhad-
né světlo. Připomínalo oheň planoucí 
v kruhu. Po jedné jeho straně se objevilo 
množství sudů. Proti nim stála řada 
rakví naskládaných na sobě. K ohni přijel 
nenadále velký vůz, do nějž byly rakve 
i sudy neviditelnou mocí vyhazovány. 

Vůz se potom obrátil a jel k Novoměst-
ské radnici a dál do tehdejší Široké ulice. 
Tajemní obři postávali nadále u svítícího 
kruhu. Pak se zvedl prudký vítr a vše 
zmizelo. Tmu však až do rána prozařo-
valo nevysvětlitelné světélkování.

Únos mimo realitu
Co tyto únosy mimo realitu způsobuje? 
Jak je možné, že se lidé ocitnou nejen 
ve zcela jiné době, ale mnohdy i na jiném 
místě? Putují zvuky, obrazové výjevy, 
předměty i lidé napříč věky jen díky vý-
padkům v zavedeném toku času, anebo 
to jsou promyšlené, neznámou mocí 
řízené přesuny? Snad bychom tyto jevy 
mohli přirovnat k situaci, kdy při sledová-
ní přímého přenosu omylem zmáčkneme 
ovladač a změníme televizní program. 
I když se vzápětí vrátíme na původní sta-
nici, to, co se zde zatím odehrálo, je pro 
nás již ztraceno, zato jsme na okamžik 
mohli zahlédnout děj ze sousedního ka-
nálu. Otázkou zůstává, kdo svírá v rukou 
onen osudový ovladač.   ▪

Soutěž o audioknihu  
Setkání s tajemnem  

Odpovězte správně na soutěžní otázku 
a audiokniha Setkání s tajemnem od Arnošta 
Vašíčka může být brzy ve vašich rukách. 

Které předměty  
se zjevily vedle  
bezhlavých osob v noci 
z 20. 7. 1571 u pražského 
Karlova náměstí?

A rakve a sudy
B talíře a poháry
C hrací kostky a měšce

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 19. května 2021.

?

Někteří odvážlivci 
záměrně strávili 
noc v kapli na hradu 
Houska, aby pozorovali 
zdejší přízraky

neutichal. Svírala nás tíseň. Neřekli jsme 
ani slovo. Oba jsme se na sebe podívali 
a tiše začali sestupovat.“ 

Horor na Dobytčím trhu
Měl jsem možnost se seznámit s de-
sítkami podobných případů. Všechny 
se odehrály ve dvacátém století a až 
na několik výjimek jejich hrdiny byli 
jednotlivci. Následující událost, kterou 
zaznamenává ve svých pamětech Vilém 
Slavata a podrobně ji popisuje i kronikář 
Jan Beckovský, se tomu však vymyká. 
Praha, noc z 20. na 21. července 1571. 
Obyvatele domů, které obklopovaly 
Dobytčí trh, dnešní Karlovo náměstí, 
probudil nezvyklý hluk. Za velkého větru 

Co se v roce 1571 skutečně odehrálo 
na Dobytčím trhu?



3. - 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Asi je vám jasné, že řeč bude v první řadě o slovu robot. Tento 
výraz se rychle rozšířil do celého světa a stal se prakticky mezi-

národním. Poprvé jej použil Karel Čapek ve své divadelní hře R. U. R., 
napsané v roce 1920. Nebyl to ovšem on, kdo slovo robot vymyslel, 
nýbrž jeho bratr Josef. Původně chtěl Karel Čapek své polidštěné 
stroje nazvat laboři podle latinského labor, což znamená práce. Toto 
jméno se mu ale příliš nezamlouvalo, a tak se poradil s bratrem, 
který navrhl roboty. Inspirací mu bylo české slovo robota, které 
označuje těžkou nevolnickou práci. 

Pistole jako píšťala
Ve spoustě jazyků najdeme, jen s drobnými obměnami, slovo 
pistole. Zlí jazykové tvrdí, že vzniklo podle italského města Pistoia, 
někdejšího střediska výroby střelných zbraní. Většina jazykovědců 
se nicméně shoduje na českém původu. První předchůdkyni pistole 
podle všeho zkonstruovali husité a nazvali ji píšťala, protože tato 
dlouhá zbraň s úzkou hlavní se vzhledově píšťale podobala. Zbraně 
samotné i slova pro ni se následně chopily jiné národy. Zatímco pis-
tole se v cizině technicky zdokonalila, slovo píšťala se trochu ztratilo 
v překladu a o století později se vrátilo do češtiny v pozměněném 
znění pistole.

Když už je řeč o husitské výzbroji, musíme zmínit houfnici. Šlo 
o polní dělo umístěné na podstavci s koly, aby se v bitvě mohlo stra-
tegicky přemisťovat. U houfnice není pochyb, že patří mezi slova 
českého původu. Když tento výraz pronikl do němčiny, stal se z něho 
Haubitze, zatímco v angličtině se proměnil na howitzer a tak dále. 
Houfnice je evidentně pojmenovaná podle houfu. Jasné ale není, zda 
se tím míní houfné metání kamenů, nebo houfy nepřátel, na které 
takto vržené kameny mířily. Houfnice totiž neumožňovala přesné 
míření na cíl a dalo se z ní střílet jen na velkou vzdálenost.

Tanec s velkými puntíky
Ale pojďme skončit na veselejší notě a přesuňme se do první poloviny 
19. století, kdy vznikl tanec polka. Podle jedné z hypotéz své jméno 
dostal na počest polského národa, který se v té době neúspěšně 
vzbouřil proti ruské nadvládě. Polka je ovšem tanec původem český, 
stejně tak jako jeho název. Ten se v nezměněné podobě dostal 
do němčiny, francouzštiny, angličtiny i jiných jazyků. Velkou popularitu 
polka zažívala v USA, kde se dokonce prodávalo všelijaké zboží s pol-
kovou tematikou. Nikdo neví, jak to souvisí s tancem, nicméně slovem 
polka se v angličtině začala označovat i látka s velkými puntíky. Spoje-
ní polka dots pro puntíkatý vzor angličtina používá dodnes.   ▪

Často slýcháme, že nám do češtiny proniká příliš mnoho cizích slov. Trnem v oku bývají 
v poslední době hlavně anglicismy. Na tom ale není nic divného, jazyky se vzájemně ovlivňovaly 
odjakživa. Dnes se ale podíváme na věc z druhé strany. Posvítíme si na česká slova, která si 
vydobyla své nezastupitelné místo v jiných jazycích. 

Hezky 
česky

podle Markéty 
Gregorové
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Český jazykový export:  
od robota a pistole až k polce 
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V Československu uběhl přesně měsíc 
od sametové revoluce, když to americká 
televizní stanice Fox v hlavním vysílacím 
čase zkusila s animovaným seriálem, 
v němž si záplava žlutých postaviček 
z fiktivního města Springfield utahovala 
ze života tamní střední třídy. Těžko říct, 
kolik dílů se tehdy honilo v nejoptimistič-
tějších snech jeho tvůrců, přes sedm set 
to ale asi nebylo. Jenže zázraky se dějí, 
a tak právě k takovému číslu Simpsonovi 

dospěli po dvaatřiceti letech, aniž by 
si během nich dali přestávku nebo by 
vypadli z hlavního vysílacího času. 

A samozřejmě že ten 700. díl je spe- 
ciální. Vrací se do minulosti, ještě než se 
do rodinky Homera a Marge narodila  
Maggie. A odhalí tajemství malé míst-
nosti nad garáží, kterou je možné zahléd-
nout během úvodní znělky na začátku 
každé epizody, ale dovnitř se zatím nikdo 
nikdy nepodíval.

Když spolu naposledy hráli Kate Winsletová 
a Guy Pearce v seriálu, konkrétně před deseti 
lety v dramatu Mildred Pierceová z období velké 
hospodářské krize, byly z toho Zlaté glóby pro 
oba. Teď se potkávají v detektivce z pensylván-
ského městečka, v níž Winsletová coby Mare 
Sheehanová se svým nadřízeným otevírá nevy-
řešený případ místní vraždy, respektive zmizení 
malé holčičky, zatímco její vlastní život se 
pomalu rozpadá. A postupně rozkrývá temnou 
stránku místní uzavřené komunity.

700. DÍL 
SIMPSONOVÝCH

 TV výročí

ČR, 2020, 99 MIN / REŽIE – JIŘÍ DIARMAID NOVÁK 

HRAJÍ – PETRA HŘEBÍČKOVÁ, KAREL ZIMA, 

JAN DOLANSKÝ, MAREK TACLÍK, ONDŘEJ PAVELKA, 

MARKÉTA HRUBEŠOVÁ, LEOŠ NOHA A DALŠÍ 

PRIMA 
COOL

pondělí 
10. května

20:15

 Nový seriál

Mare of Easttown

Štěstí je krásná věc
Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. 
Oba jsou nezaměstnaní a nejčastější návštěvou 
u nich doma je exekutor. To ale změní farářem 
požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra  
176 milionů korun otevírá dvojici dveře do vel-
kého světa neomezených možností, ale také 
ke spoustě kamarádů, kteří by si z výhry rádi 
ukrojili pořádný kus. Vztah téhle dvojice to pěk-
ně nabourá, aby na konci oba zjistili, že největší 
výhrou v životě je láska.

Kulturní tipy 
a recenze
Jana Kábrta NA 

HBO GO

PRIMA
neděle

16. května
20:15

Čert vem pandemii – i proto, že zabrá-
nila Ivě Janžurové oslavit její květnové 
osmdesátiny také na jevišti a před diváky. 
Diváky potěší i tak, nadto představením, 
které se díky ní stalo bestsellerem praž-
ského Národního divadla. Janžurová  
si v něm zahrála britskou královnu  
Alžbětu II., která jeden den v týdnu 
věnuje konzultacím s britskými premiéry. 
A právě ty se staly námětem hry, která je 
svým způsobem pohádkou o monarchii 
v moderním světě a divadlem o každo-
denní politice i politicích obecně.

Audience u královny

ČT ART 
pondělí 

17. května 
20:15

REŽIE – CRAIG ZOBEL

HRAJÍ – KATE WINSLETOVÁ, 

JULIANNE NICHOLSONOVÁ, JEAN SMARTOVÁ, 

ANGOURIE RICE, EVAN PETERS, GUY PEARCE, 

DAVID DENMAN A DALŠÍ

D  Nový český film v TV
 Divadlo v TV
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Na albu nechybí songy, se 
kterými třináctiletý Ben 

a o rok starší Mateo slavili 
úspěchy na YouTube. Tedy 
Píseň beze slov, Jsi moje star 
nebo Až ke hvězdám, která 
desku nejen otevírá, ale také 
ji celou pojmenovala. A ta 
také hned na úvod odhaluje, 
v čem jsou Ben s Mateem 
nejsilnější – jejich taneční pís-
ně srší energií a pohodovou 
náladou, řada z nich pobízí 
do rytmu a hned několik by 
aspirovalo na svěží letní hit.  

Kluci, kteří mají rytmus 
v krvi, přitom zůstávají 
ve světě svých souputníků, 
a tak k fanouškům promlou-
vají jednoduchým jazykem, 
texty se neodchylují od prv-
ních lásek, vzájemného 
okouzlení, vztahů, teenager-
ského života a sociálních sítí. 

To je vzhledem k poten- 
ciálním posluchačům (nebo 
především posluchačkám), 
kteří se samozřejmě rekru-
tují v mladších ročnících, 
trefa, neboť nikdo podobný 

v současnosti na tuzemské 
domácí scéně není. A ačkoli 
hudba Bena a Matea padá 
do svébytné věkové katego-
rie, dlouho tu nikdo, kdo by 
připomněl zlatou éru Hložka 
s Kotvaldem nebo začátky 
Lunetiku, nebyl. Kluci už dali 
vědět, že pracují na dalších 
písničkách a plánují turné 
po velkých městech. S tak 
pohodovou a rytmem nabi-
tou deskou v zádech by ne-
mělo mít tohle duo problém 
i větší sály zaplnit.

VĚCI A SNY 
 JELEN
Mají za sebou řadu skvělých 
koncertů, velké rádiové hity 
jako Magdaléna, Co bylo dál? 
nebo Klidná jako voda posbíraly 
několik cen Anděl. Kapela Jelen 
se během let vypracovala mezi 
nejoblíbenější na české hudební 
scéně. Ve chvíli, kdy pandemie 
zkrotila její koncertní rozlet, při-
chází s novou deskou Věci a sny. 

Na předcházejících albech 
se často obracela k typickému 
folkrockovému zvuku. Novou 
deskou Jelen ukročil k moderněj-
šímu pojetí svých písní, avšak ni-
koli na úkor slovní poetiky, která 
je pro tuhle kapelu příznačná. 
Ostatně důkazem budiž singl 
Jediný, co chci, který od října 
novou desku avizoval a rychle 
se zařadil mezi nejhranější hity 
českého éteru.

HALÓ, TADY MIKROBI 
PHILIP BUNTING

Lidské tělo je doslova pokryto mikroby: 
bakteriemi, viry, houbami, mikroskopickými 

podivíny… A tohle je vtipný průvodce jejich 
světem. Co se děti dozvědí? Že když se to tak 
vezme, v určitém ohledu je každý vlastně víc 

mikrob než člověk! Seznámí se s jednotlivými 
druhy mikrobů, jak vypadají, jak se množí 

a žijí. Zjistí také, kteří mikrobi jsou naši 
kamarádi a jak se bránit před těmi, kteří jsou 

pro nás naopak nebezpeční. 

SESTRY Z OSVĚTIMI
ROXANE VAN IPERENOVÁ

Janny a Lien byly dvě mladé židovské 
sestry, které za druhé světové války žily 
v nizozemské oblasti Het Gooi. Navzdory 

tomu, že byly samy v ohrožení, poskytovaly úkryt dalším 
Židům. V jejich komunitě panovalo přesvědčení, že válka brzy 
skončí, přesto byly sestry nakonec prozrazeny a odsunuty 
do Osvětimi. Zde se jejich příběh prolnul s rodinou Anne Fran-
kové. Janny a Lien Brilleslijperovy i Anne a Margot Frankovy 
se snažily přežít. Ale všem se to nepodařilo.

BRÁNA, 399 KČ

H

PIKOLA, 229 KČ

 Hudební novinka

Psal jsem tu o nich před časem jako o fenoménu, který pobláznil 
český internet. Nadšené teenagerky zhltly jejich první videoklipy 
po statisících. Je fajn, že duo Ben & Mateo nebylo sezonní 
rychlokvaškou – právě vydali debutovou desku.

 Nová knížka pro děti
 Nová knížka pro dospělé

BENU  
& MATEOVI 
se deska povedla 

90 %
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Američanka Christy Orvelandová je 
v Kristových letech a před časem, když 

zůstala sama s dcerkou Ellou, přemýšlela, 
jak si vylepšit rozpočet kromě braní přesča-
sů v restauraci. Zkusila to na Instagramu, 
ale její fotky nezaujaly. Až jednou, když 
z legrace vyfotila sebe a dcerku ve stejném 
oblečení, si obrázek prohlíželo víc a víc lidí. 
A tak v podobných snímcích pokračovala 
a sledující dál příbývali. Dnes jich má přes 
sto tisíc a to stačilo k tomu, aby dala v práci 
výpověď a věnovala se jen Instagramu.

Soutěž o knihu  
Dům bez zrcadel

Vyhrajte knihu jedné z našich nejvýraznějších 
prozaiček žijících v Anglii. Tentokrát vypráví 
příběh ženy, jež dlouhá léta toužila po lásce, ale 
muže svých snů potká až hodně po padesátce.  

Ve kterém roce se v USA vysílal  
první díl seriálu Simpsonovi?

A 1985
B 1989
C 1994

Odpověď zadejte do příslušného 
formuláře na www.cdprovas.cz  
do 19. května 2021.

„Z edice zpátky 
do minulého 
století,“ vytasil 
foto i herec 
Martin 
Stránský. „No 
tak ale krásně jsi 
se z toho dostal,“ 
napsala mu k ní 
jeho kolegyně 
Eva Decastelo.

Retro fotky jsou na 
Instagramu oblíbenou 
disciplínou. Pravá blon-
dýnka, herečka Reese 
Witherspoonová, fotkou 
ze svatby oslavila deset 
let v manželství. „Tak ještě 
mnoho dalších dnů zalitých 
sluncem,“ napsala k ní.

Parádní fotku z dětství zveřejnila
zpěvačka Leona Machálková. Je 
na ní s tátou, kterému i jejím prostřed-
nictvím popřála k 75. narozeninám.

Vypadá to, že kdo si chce splnit svůj americký sen, nemusí 
už jezdit do Ameriky – stačí mu na to sociální sítě. A často 
o úspěchu rozhodne jen dobrý nápad. Pro ty, co nevěří, budiž 
příběhy číšnice Christy a bezdomovce Davea příkladem.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ 
plní lidem životní sny

 To nej z Instagramu

Cose děje

Mistra světa  
zapomněli v šatně
Sociální sítě pobavil příběh 
hvězdy obrany Dortmun-
du Matse Hummelse, při 
němž se ovšem fotbalista 
sám bavil o něco méně. 
Když totiž hrála Borussia 
ligu v Kolíně nad Rýnem, 
zapomněl ho po zápase ve-
doucí výpravy hostů v šat-
ně. Že opora týmu a mistr 
světa Hummels v autobuse 
chybí, zjistili až po sto 
kilometrech na parkovišti. 
Mats se pak musel dopravit 
domů po vlastní ose.

Má vztah v osmi letech
Ukrajina řeší skandální vztah osmileté 
bloggerky Milany Makhanetsové, která 
na sociálních sítích, kde má statisíce sle-
dujících, oznámila, že chodí s třináctiletým 
chlapcem. A připojila fotky, na nichž se lí-
bají nebo spolu leží v posteli. O další šok se 
pak postarala její matka, která prohlásila, 

že vše schvaluje. 
To vyvolalo bouři 
novinářů a práv-
níků, kteří volají 
po tom, aby úřady 
Milanu odebraly 
z péče matky 
a případ vyšetřila 
policie.  

?

To Dave Anica na tom byl mnohem hůř. Když 
se v devatenácti přestěhoval z Portugalska 
do Paříže, peníze, co si přivezl s sebou, byly 
rychle pryč. Z práce v baru taky moc neušetřil. 
Navíc ho okradli v metru, takže neměl na nocleh 
a stal se bezdomovcem. Dokázal se ale postavit 
na nohy, získal práci stevarda, kterou později 
vytěžil natáčením parodických videí na TikToku. 
Líbila se, a tak u nich už Dave zůstal. Dnes má 
přes 450 tisíc sledujících a díky tomu vydělá 
přes 90 tisíc korun měsíčně. Před 11 lety přitom 
neměl ani na bydlení, ani na jídlo. 
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Jak jsem uviděla budoucnost

Nikdo nemá v životě všechno. 
Na někoho prší peníze, jiný 

tu žije do stovky. A další má prostě 
štěstí na bláznivou rodinu. Já jsem 
asi ten třetí případ.

Celý víkend začal tím, že jsem 
přijela s manželem Tomášem na ná-
vštěvu k dceři Jarmile. Navrhovala 
jsem výlet za opicemi do zoo, ale 
umanutý vnuk Petřík hysteric-
ky prosadil, že všichni musíme 
na pouť. A tak se i stalo. Ani jsem 
nepočítala, kolikrát jsem platila 
za cukrovou vatu, přeslazenou 
růžovou limonádu a párek v rohlíku. 
„Babí, ale ty se vůbec nesměješ,“ 
křičel na mě vyčítavě Petřík, zatím-
co Tomáš s Jarmilou se schovávali 
za rohem. Amplion nade mnou 
vyřvával nehynoucí evergreen: 
„Nonstop, já chci žít nonstop…“

T e x t :  F i l i p  M a r t i n e c
I l u s t r a c e :  D i g i s h o c k

„Babička se nebavila. Takže 
domů nemůžeme,“ juchal rozjíveně 
Petřík, když už byl osmkrát na ko-
lotoči, čtyřikrát se projel v autíčku 
a třikrát si zazlobil v domě hrůzy. 
Tomáš a Jarmila si pořád něco spik-
lenecky špitali a pak se kupodivu 
přidali. „Správně, musíme vymyslet 
něco pořádného pro Marušku,“ 
smál se na plné kolo Tomáš a oči 
mu jen zářily. Vůbec jsem ho 
nepoznávala. „Haló, hledáte něco 
tady pro paní?“ ozvalo se z budky 
za námi. Majitel kolotočové atrakce 
na nás zamrkal. „ Já neposlouchal, 
ale slyšel. Tady je adresa na  
médium, co vidí budoucnost. Je 
to klasa, ať si paní užije,“ zasmál 
se dohazovač, který evidentně jel 
na procenta. „Výborně, dneska mám 
chuť utrácet,“ radoval se Tomáš. 

O hodinu později jsem seděla 
v malé přízemní místnosti, kdesi 
v pražské Libni. Cítila jsem sladké 
aroma vycházející z lampičky 
a nevěřícně zírala na rozložitou 
ženu v pestrobarevném oblečení. 
Vytáhla jsem si kartu z hromádky 
označené jako DOBRODRUŽSTVÍ. 
Věštkyně si ji položila na čelo, 
zavřela oči, trhala celým tělem 
a přitom mumlala: „Vidím vlak 
a cestu plnou exotiky, která bude 
skoro zadarmo…“ Málem jsem 
se neudržela smíchy a bouchla 
jsem nohou do stolu. Šarlatánka 
se naštvaně zamračila a ukázala 
prstem na stůl. Upjatě jsem jí 
podala druhou kartu z hromád-
ky CESTOVÁNÍ. Žena udiveně 
pronesla: „Zvláštní, zase ten vlak. 
Cítím Budapešť a ještě… rolničky.“ 

Trhla jsem celým tělem, až jsem 
málem převrhla stolek. „Promiň-
te, ale do Maďarska se opravdu 
nechystám. A Vánoce slavím až 
v prosinci,“ pronesla jsem s mírnou 
ironií. 

Soukromá podnikatelka přísně 
ukázala na třetí hromádku FINAN-
CE. Ledabyle jsem sáhla dospod. 
Tentokrát se věštkyně rozzářila. 
„Á, to je veliké štěstí, madam. 
Poklad!“ Zatvářila jsem se velmi 
pochybovačně. „ Ještě poslední kar-
tu,“ pronesla pateticky věštkyně. 
Rychle jsem vytáhla ohmataný 
kus tvrdého papíru z hromádky 
VZTAHY. „Ó, cítím muže, který 
vám změní radikálně život. Je 
mladý, velmi mladý, vlastně kluk,“ 
zasmála se žena. „Co, prosím? Ale 
já jsem vdaná,“ vyděsila jsem se. 
„Cítím jeho tep srdce, cítím jeho 
nahotu, cítím… že zrovna teď spí,“ 
hekla s námahou žena. „A dostanu 
dva tisíce, madam.“

„To teda byl zase výlet,“ pro-
testovala jsem cestou domů. „Ale 
Maruško, vždyť jsme se bavili,“ 
uklidňoval mě Tomáš. Vlak prudce 
zabrzdil a z vrchní poličky spadl 
na zem zapomenutý leták s čer-
veným nápisem EXOTIKA SKORO 
ZADARMO. Ušklíbla jsem se 
a vzápětí vykřikla: „Ale tohle přece 
není náš rychlík! Kam to jedeme?“ 
Chodbičkou zrovna procházela 
zrzavá holka s otevřenou lahví 
piva. „Do Budapešti, paní. Kam 
jinam?“ smála se a všechno kolem 
ní cinkalo. Koukla jsem se jí rychle 
na krk. Měla tam laciný náhrdel-
ník s rolničkami. „Počkej, musím 
ti něco prozradit,“ pokračoval 
Tomáš. „Víš, Jarmila čeká děťátko. 
Bála se ti to říct, když je rozve-
dená. Navíc v tomhle věku… Ale 
hlavní je, že budeme mít dalšího 
vnoučka! Děťátko je v pořádku, prý 
jen spí a spí. Zatím ani neví, zda 
to bude kluk, nebo holka.“ Točila 
se mi hlava jako na horské dráze 
nebo po pěti vodkách. „Neboj se, 
tohle bude zase kluk. Tak přece jen 
poklad…“  ▪
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Bistrofood
meníčkokuřecí

POPULÁRNÍ KUŘECÍ  
STRIPSY A KŘÍDLA 
vhodné na party i dětskou oslavu

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

Zakysaná smetana 
dodá masu 
šťavnatost a urychlí 
proces naložení, 
použít se dá i jogurt 
nebo mléko. 

Křidýlko, nebo 
stehýnko?
DNES UŽ FRČÍ TAKÉ  
KUŘECÍ PRSA A DROBY

Ještě před nějakými třiceti 
lety si nikdo z nás asi 
nedovedl představit klasický 
venkovský dvorek bez slepic, 
jak se hovorově označuje 
kur domácí. Dnes už víme, 
že nenáviděné kuřince 
jsou skvělým bio hnojivem 
a slepice se popelí proto, 
aby očistily své peří a zbavily 
se parazitů. Ale především, 
slepice vyšlechtěné jako 
nosnice dokážou ve svém 
nejlepším období snášet 
vajíčko denně. 

Na kura domácího došlo 
i v památném projevu Miloše 
Jakeše v Červeném Hrádku 
v roce 1989. Generální 
tajemník si ovšem popletl 
brojlery s bojlery. Takže 
na vysvětlenou, brojleři jsou 
mláďata kura domácího 
určená k produkci masa 
rychlovýkrmem. A neošívejte 
se, bez industrializace 
v zemědělství bychom těžko 
mohli mít v obchodech plné 
regály kuřecích produktů. 
Jednak jsou to kuřecí prsa 
označovaná za světlé maso, 
to tmavé reprezentují 
křídla a stehna vhodná 
k dušení a pečení. Stále 
větší popularitě se v kuchyni 
těší i droby, což jsou různé 
odřezky, skelety, krky, ale 
i játra nebo srdce.   1 Do mísy, ve které budete marinovat maso, 

nalijte 2 lžíce oleje a zakysanou smetanu. 
Přidejte 2 lžíce směsi kajenského pepře a slad-
ké papriky v ideální míře pálivosti. Dětem bude 
stačit sladká paprika, dospělí uvítají poměr  
1 : 1. Dostatečně osolte a vše dobře promíchejte. 

2 Kuřecí prsa nakrájejte na menší, ne příliš 
vysoké kousky. Vložte je do mísy s připra-

venou marinádou a nechte v lednici uležet 
minimálně jednu hodinu.   

3 Zatím si nadrťte kukuřičné lupínky, někte-
ré kusy mohou zůstat větší. Alternativou, 

i když méně chutnou, je použití jemné kuku-
řičné strouhanky. V misce rozmíchejte vajíčka 
a jemně osolte.   

Šťavnaté kuřecí stripsy 
NA 4–6 PORCÍ 
MARINOVÁNÍ: 1–3 HODINY  OBALOVÁNÍ: 20 MINUT  SMAŽENÍ: 30 MINUT

I 1 kg kuřecích prsou  I  200 ml zakysané smetany  I  hladká mouka  I  300 g kukuřičných lupínků nebo kukuřičné strouhanky  
I  3 vejce  I  1 lžíce soli  I  2 lžíce směsi kajenského pepře a sladké papriky  I  olej na smažení

4 Do odleželé směsi masa přidejte trochu hladké 
mouky a promíchejte. Postupně všechny kous-

ky masa obalte ve vajíčku a následně v připravené 
kukuřičné strouhance. Strouhanku na maso jemně 
přitlačte.   

5 V dostatečném množství středně rozehřátého 
oleje jednotlivé kousky masa postupně restuj-

te. Dávejte pozor, aby se kukuřičná strouhanka 
nepřipálila, ale pouze zbarvila do zlatavých tónů. 
Pokud si nejste jistí, zda je maso uvnitř doděla-
né, dejte nakonec všechny stripsy na pár minut 
do trouby. 

6 Podávejte ještě horké s citronem a vaší 
oblíbenou omáčkou – třeba jogurtovou nebo 

majonézovou. Děti nepohrdnou ani kečupem. 

S kuřecím masem je to jako s čokoládou. Nepohrdnou jimi děti 
ani dospělí, vytrénovaní sportovci ani zhýčkaní gurmáni. Jde 
o celosvětově nejrozšířenější druh masa. Ne náhodou se různé 
varianty Hot Wings & Chicken Strips staly vlajkovými loděmi módních 
bister a fastfoodů. Navíc kuřecí prsa doporučují i dietologové, protože 
jejich maso obsahuje potřebné živiny a zároveň má málo kalorií.
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Pečená kuřecí křidélka se sladkokyselou glazurou
NA 2–4 PORCE
MARINOVÁNÍ: 1–2 HODINY   PEČENÍ: 30–40 MINUT   FINALIZACE: 10 MINUT

I  1 kg kuřecích křídel  I  sušený česnek a zázvor  I  pepř  I  sůl  I  sójová omáčka  I  vinný ocet  I  třtinový cukr nebo med  
I  česnek  I  chilli papričky nebo vločky  I  zázvor  I  máslo  I  olivový olej

Každé kuřecí 
křidélko má tři části, 
přičemž špička se 
odřezává ještě před 
kuchyňským zpracováním.

1 Kuřecí křídla zbavte špiček a ostrým 
nožem překrojte v kloubu. Aby se do kří-

del lépe dostala chuť marinády, jemně je 
nakrojte přes kůži. 

2 Marinádu připravte ze směsi olivového 
oleje, sójové omáčky, sušeného česne-

ku, sušeného zázvoru, soli a pepře. Místo 
klasického pepře můžete použít pálivý 
kajenský. Dobře promíchejte a vložte kuřecí 
křídla. Nechte alespoň hodinu marinovat.  

3 Na sladkokyselou omáčku nasekejte 
nadrobno chilli papričky, zázvor a pár 

stroužků česneku a vložte do menšího 
hrnce. Přidejte několik lžic vinného octa, 
sójové omáčky, třtinového cukru nebo 
medu a trochu vody. Povařte asi 10–15 
minut, dokud omáčka nezačne houstnout. 
Odstavte a vložte kousek másla.          

4 Kuřecí křídla pečte v troubě 
na střední výkon asi 35 minut. 

Na závěr máte dvě možnosti: Ještě 
teplou glazovanou omáčkou přelít ku-
řecí křídla pro efekt přímo při podávání 
u stolu, nebo kuřecí křídla touto omáč-
kou obalit a zapéct na vysoký stupeň 
dalších 5–10 minut. Kůžička pak bude 
křupavější.   

5 Křidélka zakusujte třeba s řapíka-
tým celerem. A rozhodně se nebojte 

umazat.  
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TAMTO
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BEDUÍNSKÝ
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?

?

?POMŮCKA:
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SLUŽEBNÍ
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?

?

?

?
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HUD.SKUPINA
AMATÉRSKÁ
HOKEJ. LIGA

POČÍTAČ
(SLANG.)

HLAS VRÁNY

FORMÁT
PAPÍRU
KOZEL
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TRKNUTÍ
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(SLOV.)

UMÍNĚNÝ
ZÁPOR
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KNEDLÍČEK
V OMÁČCE

KONEC
MODLITBY
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S RÝČEM

4. ČÁST
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AMERICKÝ
HEREC

(KEVIN)

Oscar Wilde (1854–1900) – irský dramatik, prozaik, básník: 

Necestuji nikdy bez svého deníku. Člověk má mít... 
(dokončení v tajence)

Citát z minulého čísla: I když jedete po správné koleji, můžete přejet, pokud pouze sedíte.

MOŘSKÁ
ŽELVA

Křížovka
o hodnotné ceny

Soutěž o vláček Pendolino
Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a tři z vás mohou vyhrát  
vláček Pendolino. To jezdí po kolejích dlouhých téměř pět metrů, svítí 
a houká. Dokoupit si k němu můžete doplňky jako třeba další vláčky 
v barvách ČD, náhradní koleje nebo výpravčího.

Vaši odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz do 19. května 2021. 

?
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Soutěž pro 
chytré hlavy

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

Soutěžit  
můžete na 
www.cdprovas.cz

Na webových stránkách 
vyplňte příslušný formulář 
a své odpovědi zadávejte 
do 19. května 2021. 
Nezapomeňte uvést svůj 
e-mailový kontakt nebo 
zpětnou adresu. Jednoho 
výherce odměníme 
Kilometrickou bankou  
ČD – poukazem na volné 
cestování vlaky ČD v hodnotě 
2 200 Kč. Další tři z vás obdrží 
poukázky do obchodní sítě 
PONT v hodnotě 1 000 Kč. 

Správné odpovědi 
z minulého čísla:
1 – kvůli sázce
2 – Amadeus
3 – 22 tisíc
4 – EU
5 – z měděných pánví

1  Kde vznikaly snímky 
 pro ilustrace Elišky  

 Podzimkové do knížky  
 Malý princ?
 A   na Islandu
 B   v Grónsku 
 C   ve Finsku

2  Jaký byl čistý zisk  
 pro stát z těžby uhlí  

 po zbourání starého  
 Mostu?
 A   1 miliarda Kčs
 B   4 miliardy Kčs
 C   10 miliard Kčs

3  Které německé nádraží 
 je největší podle počtu 

 cestujících?
 A   Berlin Hbf
 B   Hamburg Hbf
 C   Dresden Hbf

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

Soutěž o knihu  
Tajuplné objevy
Jaké letící světlo viděli 
chlapci ze Žabně po nálezu 
kráteru u Brušperku?
A  modré

4  Ve kterém městě nyní  
 pracuje Roman Paulus  

 jako šéfkuchař?
 A   v Olomouci
 B   ve Zlíně
 C   v Krakově

5  Podle čeho údajně získal  
 název český tanec polka?

 A   podle radovánek na poli
 B   na oslavu polského národa
 C   podle polykání mléka

6  Který článek v tomto  
 čísle vás nejvíce zaujal?

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

Soutěž o knihu Dítě 
na nástupišti
Která celebrita nikdy 
nehrála v americkém 
sitcomu Přátelé?
A  Tom Cruise

Soutěž o knihu  
z Albatrosu
Tajenka zní:  
… můžete přejet,  
pokud pouze sedíte.



@ceskedrahy

@ceskedrahy

@ceskedrahy_

/TVCeskeDrahy
/redakceCD 

@ceskedrahy

@ceskedrahy@ceskedrahy

@ceskedrahy_@ceskedrahy_

/TVCeskeDrahy/TVCeskeDrahy
/redakceCD 

Sledujte sociální sítě ČD

Hladce 
k informacím i zábavě

Na Facebooku najdete tipy pro své výlety, pohledy do zákulisí ČD 
i soutěže. To nejhezčí z cestování vlakem uvidíte na Instagramu
i YouTube a z Twitteru získáte nejaktuálnější novinky.    

Pojeďte s námi.
www.cd.cz

CDPV_CD_socialni_site_2020_215x270_v02.indd   2 19/10/2020   11:50



nově v aplikaci Můj vlak 

SMS jízdenky 
na MHD
▪  zprostředkujeme vám zakoupení SMS jízdenky na spoje MHD 
  a usnadníme dopravu do cíle vaší cesty 
▪  aplikace vám připraví přesný formát SMS a telefonní číslo pro objednání jízdenky na MHD
▪  do dvou minut od odeslání obdržíte SMS jízdenku na MHD 
▪  cenu za SMS jízdenku najdete započítanou ve svém vyúčtování za telefon
▪   SMS jízdenku lze zakoupit v 16 městech

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/mujvlak

CDPV_Muj_vlak_nakup_SMS_jizdenek_2021_215x270_v02.indd   1 20/04/2021   09:42


	01_CD05_21_COVER
	01_CD05_21_DINZERCE
	01_CD05_21_EDITORIAL
	02_03_CD05_21_NOVINKY
	04_05_CD05_21_VNV
	06_10_CD05_21_ROZHOVOR
	11_CD05_21_INZERCE
	12_CD05_21_INZERCE
	13_CD05_21_CR_UVOD
	14_15_CD05_21_CR_SIDLO
	16_17_CD05_21_DETI
	18_19_CD05_21_POZNEJ CESKO
	20_21_CD05_21_DEJINY
	22_CD05_21_FILMOVA MISTA
	23_CD05_21_INZERCE
	24_28_CD05_21_ZEL TEMA
	29_CD05_21_INZERCE
	30_CD05_21_INZERCE
	31_39_CD05_21_PRUVODCE
	40_46_CD05_21_CESTOPIS
	47_CD05_21
	48_CD05_21_INZERCE
	49_51_CD05_21_RETRO
	52_53_CD05_21_ZAHADY
	54_CD05_21_INZERCE
	55_CD05_21_HEZKY CESKY
	56_58_CD05_21_KULTURA
	59_CD05_21_FEJETON
	60_61_CD05_21_RECEPT
	62_CD05_21_INZERCE
	63_CD05_21_KRIZOVKA
	64_CD05_21_CHYTRY HLAVY
	65_CD05_21_INZERCE
	66_CD05_21_INZERCE

