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Rád bych vyzpovídal 
Zdeňka Svěráka

Honza 
Dědek

NOVINÁŘ 
A MODERÁTOR

30 let se značkou EuroCity 
Cestování po Kladském pomezí
Nostalgické jízdy nejen s párou



ČD Bike
Služby pro 
cyklisty
▪   70 půjčoven kol ve všech krajích ČR 

(ve vybraných stanicích si lze vypůjčit 
i elektrokola a koloběžky)

▪   k dispozici kvalitní kola s předpisovou 
výbavou a pravidelným servisem, 
která vždy dezinfikujeme

▪   přeprava a úschova 
vypůjčených kol zdarma*

*   Platí na vybraných tratích a v určených stanicích.

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdbike

Služby pro 

▪   70 půjčoven kol ve všech krajích ČR 
(ve vybraných stanicích si lze vypůjčit 

▪   k dispozici kvalitní kola s předpisovou 
výbavou a pravidelným servisem, 

a v určených stanicích.

kolo 

od 180 Kč/den

elektrokolo 

od 300 Kč/den 

Kolo si můžete bezplatně zapůjčit 
na jeden den za 50 bodů 
z věrnostního programu ČD Body.

TIP
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Vážení čtenáři, milí spolucestující,
v tomto čísle narazíte mimo jiné na Dědka a Babičku. Zní to možná, jako že jsme se zbláznili 
a uchylujeme se do říše pohádek, ale je to jen vtipná náhoda, která mě uhodila do očí. Přitom obě 
tyto postavy určitě znáte ze školních let a televizní obrazovky.
Osobnost čísla, moderátor Honza Dědek, říká, že než prorazil se svojí talk show, uběhlo deset let, 
během kterých se zadlužil a rozvedl. Je to velká, nebo přijatelná cena? To ví jen on sám, každopádně 

je tento příběh důkazem, 
že v životě je vždycky 
něco za něco, a kolik 
jsme schopni a ochotni 
v daném místě a čase 
investovat, víme jen my 
sami. Tohle rozhodnutí 
za nás nikdo neudělá.   
Když zalistujete 
na stránky rubriky 
Cestování po ČR, nemůžete si nevšimnout, že se věnujeme kraji Boženy 
Němcové, kterou máme samozřejmě nejvíce spjatou s knihou Babička. Osobně 
považuji za zajímavý fenomén, že zájem o autorku i její dílo musel rozvířit 
nedávno uvedený televizní seriál (o kterém se také dočtete v tomto čísle) 
a jedna z nejznámějších českých spisovatelek v dějinách je znovuobjevována, 
přitom ve škole jsme 
Babičku museli přelouskat 
snad všichni. Ale budiž, 
taková je prostě doba, 
ve které se víc pasivně 
konzumuje a pak o tom 
vášnivě diskutuje, než 
čte, přemýšlí a dochází 
k vlastním, autentickým 
závěrům, podloženým 
poznáním, a ne dojmy.
Pokud si chcete připomenout doby ne až tak vzdálené, přesto již historické, určitě 
nevynechejte železniční téma, ve kterém se vracíme do června 1991 a ke vstupu 
české železnice do Evropy prostřednictvím zapojení do sítě vlaků EuroCity. Letí 
to a už to je 30 let, co „écéčka“ brázdí i naše koleje a my je považujeme za úplnou 
samozřejmost. Přitom tehdy to byla naprostá železniční senzace! 
Pohodlné cesty, šťastné návraty a chuť do poznávání přeje

Václav Rubeš, šéfredaktor
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Ještě letos nabídnou České dráhy cestujícím novou kvalitu 
služeb na palubě vlaků pod produktovou značkou InterJet. 
Pod tímto obchodním názvem se bude provozovat  
50 supermoderních osobních vozů z produkce konsorcia 
Siemens-Škoda. Na tvorbě značky se podíleli i cestující.

Odměna za nákup

Ve druhé polovině 
letošního roku se 

budete moci seznámit 
s novou značkou kvality 
na kolejích. Na linkách 
z Prahy přes Plzeň či Ústí 
nad Labem do Chebu 
totiž budou České dráhy 
nasazovat pod názvem 
InterJet zbrusu nové sou-
pravy. Na finálním výběru 
názvu se svými návrhy 
podíleli jak zaměstnanci 
národního dopravce, tak 
i prostřednictvím sociál-
ních sítí přímo cestující. 
Slovo InterJet současně 

spojuje již notoricky 
známé produkty jako 
InterPanter a ČD railjet. 
Zatímco InterPantery 
zajišťují provoz dálkových 
vlaků mezi většími městy, 
z jednotek railjet nové 
vozy konstrukčně vychází.

Vlaky disponují nej- 
modernějšími prvky na  
současném evropském 
trhu a spojují přednosti 
vysokorychlostních vlaků 
a klasických osobních 
vagonů. Poprvé ve střední 
Evropě u nich byla využita 
technologie výroby oken, 

která umožňuje snazší 
průchod signálu mobil-
ních telefonů. Odstraní se 
tak občasné problémy při 
telefonování v klasických 
vozech. Není to ale jediná 
výjimečnost. Ve vozech 
první třídy budou mít 
českou premiéru také 
bezdrátové nabíječky 
mobilních telefonů. Sa-
mozřejmostí jsou dnes již 
standardní prvky výbavy 
jako pohodlná sedadla, 
klimatizace, vizuální 
informační systém, wi-fi 
a zásuvky 230 V. 

E-shop ČD
Pokud během měsíce června nakoupíte 
v e-shopu ČD, získáte odměnu v podobě 
slevy 20 % na nákup v e-shopu Plzeňské-
ho Prazdroje www.eshop.prazdroj.cz, 
který nabízí široký sortiment originál-
ních pivních dárků. A ty jistě potěší  
každého milovníka zlatého 
ležáku. Vyberte si 
z pivního skla, kolekcí 
značkového oblečení 
nebo originálních 
bednářských výrob-
ků značek Pilsner 
Urquell, Gambrinus, 
Velkopopovický Kozel, 
Radegast a Birell. Sleva se 
nevztahuje na poštovné, zlevněné zboží 
a dárkové poukazy. Slevový kupon 
obdržíte v závěru nákupu 
na www.cd.cz/eshop prostřednictvím 
vaší e-mailové schránky. Na zdraví!

Letní skupinová  
jízdenka  
na libovolný den 
Pro období dovolených a školních 
prázdnin připravily České dráhy Letní 
skupinovou jízdenku. Ta umožňuje 
cestujícím neomezený počet jízd 
ve vlacích národního dopravce ve 
2. třídě. Letní skupinová jízdenka 
se prodává na období od 1. června 
do 31. srpna 2021. Platí vždy jeden 
den a může ji využít až pět cestují-
cích najednou, přičemž maximálně 
dva z nich mohou být ve věku 15 let 
a více. Koupit si ji lze ve verzi pro ce-
lou síť v rámci ČR nebo pro konkrétní 
region. Zásadní rozdíl od Skupinové 
víkendové jízdenky je v tom, že si 
Letní skupinovou jízdenku můžete 
zakoupit na libovolný den v týdnu. 

SLEVA
20 %

Novinky

NOVÁ ZNAČKA KVALITY 
pro dálkové vlaky 
získala název InterJet
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Koncert ve vlaku 
přes chytrý telefon
Symfonický orchestr Police Symphony 
Orchestra z Police nad Metují se roz-
hodl podpořit kulturní život v Česku. 
V rámci projektu „Na viděnou!“ vylepuje ve vesnicích a městech 
plakáty s jedenácti výtvarně zpracovanými QR kódy. Každý ma-
jitel chytrého telefonu po načtení kódu získá přístup ke skladbě 
z koncertů tohoto orchestru. Devět z nich najdete aktuálně 
i ve vlacích ČD na linkách R13 (Brno – Břeclav – Olomouc) a R19 
(Praha – Pardubice – Brno) v jednotkách InterPanter. Odkazy 
na koncerty přes QR kódy jsou v červnu součástí nabídky palub-
ního portálu v Pendolinech a vlacích railjet.

Sušenky Oreo dodají sílu  
a navíc skvěle chutnají

Také už cítíte prázdniny a letní dovolenou ve vzduchu? Kdo by 
se po tom všem blázinci netěšil na bezstarostné výletování 

s rodinou. Nádražní prodejny PONT to go a PONT Market, které 
najdete ve většině významných železničních uzlů v České repub-
lice, vám dají mnoho tipů, jak udělat radost dětem i dospělým. 
Třeba nyní nabízejí sušenky Oreo za akční cenu. Ať vám chutná 
a máte hodně síly na výlety! Přejeme vám šťastnou cestu přes 

Pohodlné Obchody Na Trase. 

Úklid a dezinfekce  
vozů kvůli koronaviru nepolevuje 
České dráhy nepolevují ve zvýšené intenzitě úklidu a dezinfekce 
souprav s cílem chránit zdraví cestujících i provozních zaměstnanců 
a zajistit tak bezpečné cestování vlakem. V souvislosti s tím i nadále 
probíhá intenzivní úklid a dezinfekce souprav, a to i několikrát 
denně. Zvláštní pozornost je věnována čištění všech částí vybavení, 
se kterými přicházejí cestující ve vlaku nejčastěji do kontaktu, jako 
kliky, madla, tlačítka. Kromě toho bylo do více než tisícovky vozů 
nainstalováno přes dva tisíce dávkovačů dezinfekce, které úklidové 
firmy pravidelně doplňují. 

Království železnic
je znovu otevřené
Od 6. května je opět v provozu největší modelové kolejiště 
u nás, Království železnic v Praze na Smíchově. Hned u vstupu 
si řekněte o zážitkovou mapu ČD s kvízovými otázkami, které se 
vztahují ke skutečnému drážnímu provozu. Každý, kdo správně 
odpoví, obdrží na místě malý dárek. Navíc uživatelé věrnostního 
programu Českých drah mohou směnit 50 ČD Bodů za voucher, 
za který získají vstupenku do Království železnic pro jednu osobu 
(nehledě na věk) za doplatek ve výši pouhých 30 korun.

www.ponty.cz

Červnový tip z pohodlných obchodů na trase

Načtěte si QR kód 
a užijte si koncert ve vlaku

Partnerský plakát
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PO CELÝ ROK

Kousek Valašska na pražské 
Malé Straně

U Bílé botky. Tak se říkalo domu na Malé 
Straně v ulici U Lužického semináře č. 116, 

kde žila herečka Slávka Budínová. Dnes 
v něm najdete Muzeum slivovice R. JELÍNEK 

s interaktivní expozicí, jejíž hlavní atrakcí 
je 5D show s virtuální realitou. Během bez-
mála hodinové prohlídky se dozvíte zajíma-
vosti z historie páleničářství ve Vizovicích, 

dvanáctimetrová projekce vás přenese 
na Valašsko, proměníte se ve švestku nebo 
se ocitnete ve výrobních prostorách likérky. 
Nechybí ani ochutnávka ovocných destilátů 
a na závěr si můžete vyrobit vlastní etiketu 

a nechat si ji nalepit na vybranou láhev.

Nejbližší železniční stanice: 
Praha hl. n. / Praha-Smíchov a další
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Na svatého Jána otvírá se k létu brána. Možná to třeba ještě v červnu 
nebude úplně na koupání, ale kabátům už můžete dát najisto sbohem. 
Začíná nejslunnější část roku, tak ji letos nepromarněte. Nazujte toulavé 
boty a vydejte se za zážitky. V aplikaci Vlakem na výlet najdete nespočet 
tipů na místa, kde vám bude dobře. 

Vlakem 
navýlet

OD 5. ČERVNA 2021

Farmářské trhy  
v Mariánských Lázních

Pokud rádi nakupujete na farmářských 
trzích a dbáte na kvalitu i původ nakupova-

ných potravin, zajeďte si do Mariánských 
Lázní. Od 5. června se tu v parku Střed u za-

stávky trolejbusu Centrum konají každou 
sobotu trhy s pestrou nabídkou zboží. V zá-
vislosti na ročním období pořídíte na ma- 

riánskolázeňských farmářských trzích nejen 
ovoce, zeleninu a pečivo, ale také bylinky, 
uzeniny, mléko a mléčné výrobky, koření, 

víno, ovocné sirupy, marmelády, houby, med 
nebo třeba přírodní doplňky stravy. Od vla-
kového nádraží vás na zastávku Centrum 

doveze trolejbus č. 7 za osm minut. 

Nejbližší železniční stanice: 
Mariánské Lázně
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13. ČERVNA 2021

Parním vlakem  
po metropoli

Chcete se vrátit v čase a projet se po hlavním 
městě parním vlakem? Máte možnost v ne-

děli 13. června, kdy se v rámci akce Párou 
Prahou konají dvě nostalgické jízdy. Parní 

vlak se vydá z pražského smíchovského 
nádraží přes Zličín do Hostivic a po stejné 
trase zpět. Za stanice Praha-Smíchov od-

jíždí v 10:10 a 15:00 h. Do parního vlaku je 
možné nastoupit jen s předem zakoupenou 
jízdenkou. Ta stojí 290 Kč (snížená 190 Kč) 

a prodává se ve všech pokladnách ČD a také 
v e-shopu ČD. Svačinu si s sebou brát nemu-
síte. Občerstvení je zajištěno po celou dobu 

jízdy v historickém bufetovém voze.

Nejbližší železniční stanice:
Praha-Smíchov / Praha-Zličín / Hostivice

S NOSTALGIÍ

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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Víkend otevřených zahrad 
v Kynžvartu

Druhý červnový víkend se koná svátek 
zahrad a parků, který připomíná důležitost 

zeleně a popularizuje zahradní umění. 
Poprvé pořádali Víkend otevřených zahrad 

v roce 1998 ve Velké Británii a postupně 
se stal tradicí po celé Evropě. V Česku se 

první ročník uskutečnil v roce 2010, kdy se 
veřejnosti otevřely tři zahrady. Předloni už 
bylo do akce zapojeno 225 zahrad po celé 

republice. V některých zahradách připravují 
pro návštěvníky i doprovodný program. 
Třeba v Kynžvartu na sobotu 12. června 

chystají zámecké slavnosti, jejichž součástí 
bude jarmark a program pro děti.

Nejbližší železniční stanice: 
Lázně Kynžvart

ZA PĚKNÉHO POČASÍ

Na kole k soutoku  
Moravy a Dyje

Rádi podnikáte výlety na kole? Z Břeclavi se 
můžete vydat na cyklovýlet lužními lesy kolem 

zámečků Pohansko a Lány k soutoku dvou 
největších moravských řek Moravy a Dyje. Ten 
je nejen nejjižnějším bodem Moravy, ale také 
místem, kde se střetávají hranice tří států – 

Česka, Slovenska a Rakouska. Od trojmezí se 
nemusíte vracet stejnou cestou, ale můžete 

se vydat po cyklotrase táhnoucí se podél řeky 
Moravy na vlak do Lanžhotu. Pokud se vypra-
víte na 43 km dlouhý výlet s aplikací Vlakem 
na výlet, můžete získat až 27 ČD Bodů. Tedy 

v případě, že správně zodpovíte soutěžní otáz-
ky, které vás po cestě čekají.

Nejbližší železniční stanice: 
Břeclav / Lanžhot

DO 31. ŘÍJNA 2021

Užijte si zábavu na kolejích 
v Cyklohráčku

V tomhle vlaku vám uteče cesta jako 
voda. O sobotách, nedělích a svátcích 
odjíždí z pražského hlavního nádraží 
v 9:01 a 13:01 h vláček Cyklohráček, 
kterým se můžete svézt do Slaného 
a o vybraných sobotách až do Zlonic 

na prohlídku železničního muzea. 
Soupravu Cyklohráčku tvoří čtyři vozy. 
V jednom se nachází dětský koutek se 
spoustou hraček včetně vláčkodráhy, 

v dalším se mohou děti vydovádět 
ve velkém balonkovišti se skluzavkou. 

Balonkoviště nechybí ani v modrém 
voze soupravy, kde jsou malým 

cestovatelům k dispozici i tabule 
a stolky na kreslení nebo knihovnička. 
Poslední vůz je určený cykloturistům, 
kteří v něm v případě potřeby najdou 

základní nářadí pro opravu kola. 
O cestující se postará hrajvedoucí. 

Děti od něj dostanou něco na památ-
ku, cyklisté zase reflexní pásku a cyk-

lomapu. A ještě jedno upozornění:  
Do 27. června jezdí Cyklohráček podle 

výlukového jízdního řádu.  
Aktuální informace najdete  

na www.pid.cz/cyklohracek. 

Nejbližší železniční stanice: 
Praha hl. n. / Slaný / Zlonice a další

HRAVÝ 
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Honza Dědek
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Před deseti lety si tenhle publicista a hudební redaktor řekl, že chce mít 
vlastní show, ve které bude zpovídat známé a zajímavé hosty. A tak si ji 
udělal. Začátky nebyly zrovna růžové, a jak už to tak v podnikání bývá, 
musel i trochu zariskovat a zadlužit se. Ale vyplatilo se. Dnes se jeho talk 
show vysílá v televizi v hlavním večerním čase. 

T e x t :  E v a  F r a ň k o v á 
F o t o :  L e n k a  H a t a š o v á ,  J a n  T ů m a  a   a r c h i v  H o n z y  D ě d k a

NA ÚSPĚCH JSEM  
MUSEL ČEKAT 10 LET, 
než se moje show chytla v televizi



rozhovor

Mrzí vás, že jsou dnes hudební maga-
zíny téměř v zániku?
Určitě, ale je to pochopitelné. Hudba je 
dnes v obrovské míře dostupná na inter-
netu, v telefonech, můžete si ji zdarma 
stahovat. Kdežto dřív stálo cédéčko 
asi 600 korun a člověk si přečetl hodně 
recenzí, než se rozhodl nějaké si koupit. 
V 70. letech prý byla hudba u mladých 
lidí na prvním místě v žebříčku volno-
časových aktivit, dnes je asi na pátém. 
Konkurují jí počítačové hry. 

Vzpomenete si na svoje začátky 
v hudebním magazínu Rock & Pop? 
Pro mladého kluka musela být 
práce redaktora v takovém časopise 
úplný sen, ne? 
To jo! Začínal jsem tam v roce 1992 
a to byl obecně jeden velký mejdan! 
Do Česka najednou jezdily zahraniční 
kapely, které tu předtím nebyly. Mojí 
pracovní náplní bylo chodit po koncer-
tech a psát recenze, poslouchat desky, 
dělat rozhovory s muzikanty. To vás 
v mládí přece baví.

Jak jste se k takové práci dostal?
Šel jsem na koncert Tří sester a napsal 
na něj recenzi, podotýkám, že plnicím 
perem. Tu jsem odnesl do redakce ča-
sopisu Rock & Pop, jestli by ji nechtěli. 
Řekli mi, ať napíšu ještě jinou recenzi 
z dalšího koncertu, tak jsem ji napsal 
a už jsem v časopise zůstal.

Jaké to bylo setkávat se s těmi nej-
většími hudebními hvězdami?
Úžasný! Cestoval jsem hodně do Pa-
říže, Londýna a New Yorku na rozho-
vory, a to s lidmi, u kterých bych nikdy 
nevěřil, že se s nimi potkám osobně. 

Měli ti slavní umělci hvězdné ma-
nýry?
Největší aroganci a nafoukanost jsem 
většinou zažil u jmen, která by vám už 
dnes nic neřekla. Ale ta velká jména 
jako Paul McCartney, Rolling Stones, 
Red Zeppelin nebo Pink Floyd – to 
jsou lidi, kteří byli všude na světě, mají 
spoustu peněz, slávu a ti se chovali 
vždycky velmi pokorně a skromně. Je 
milé, když vám sám Paul McCartney 
poděkuje za váš čas, byť je to pro něj 
jen fráze.

Je milé, když vám sám Paul 
McCartney poděkuje za váš čas, 
byť je to pro něj jen fráze.

Očima  autorky
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Povídat si s Honzou Dědkem bylo nato-
lik uvolněné a příjemné, že mi čas utekl 
nějak podezřele rychle. Na rozhovor přišel 
s fenkou Karličkou, kterou si před nedávnem 
pořídil, aby se necítil úplně sám. A jak přiznal, 
je úplný psí začátečník. Poslouchat vyprávění 
o jeho životě pro mě bylo vskutku inspirující, proto-
že odjakživa chovám respekt k lidem, kteří neváhali 
vložit do realizace svého snu úplně všechno a leccos 
mu obětovali. Dnes je z Honzy cítit opravdová radost 
z toho, že diváky jeho pořad baví. A jak bych ho popsa-

la dvěma slovy? Pohodový týpek. 

Musel jste si kvůli rozhovorům v za-
hraničí pilovat angličtinu?
Ani ne, měl jsem klasickou školní anglič-
tinu. Ale výhodou bylo, že tihle umělci 
vás neopravují, když uděláte chybu. 

Musel jste mít asi i dost ostré lokty, 
ne? Prý jste si od Micka Jaggera vy-
žádal podpis na fotku, i když to bylo 
zákazáné.
Novinářům to zakazovali manažeři. 
Říkali nám, na co se smíme a nesmí-
me ptát, že si nesmíme nechávat nic 
podepisovat a tak dále, zkrátka prudili. 
Většinou jsme jim desky a booklety 
museli odevzdávat, abychom hvězdy 
neotravovali podpisy. Jenže moje zkuše-
nost byla taková, že když jsem zpěváka 
o autogram na desku poprosil, tak s tím 
neměl problém. A tak to bylo i v případě 
Micka Jaggera, čímž jsem chtěl udělat 
radost sestře. I když je možné, že pak 
za to svého manažera seřval.

Green Day

Keira Knightley
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vec a Werich. Ale já k sobě neměl nikoho, 
s kým bych takovou zčásti improvizační 
show na pódiu mohl mít. A pak přišel Jan 
Kraus se svojí late night show a mně se 
to zalíbilo. Řekl jsem si, že to je formát 
i pro mě. Využil jsem své kontakty a dva-
cetileté zkušenosti. 

Jak se na to vaši hosté tvářili, když 
jste je zval do show, kterou tehdy 
ještě nikdo moc neznal?
Měl jsem štěstí, že jsem začínal s lidmi, 
se kterými jsem se znal z rozhovorů. Prv-
ními hosty byli Marek Taclík, Vojta Kotek, 
Aneta Langerová a Ondřej Soukup. 
Neodmítli mě. Ale diváci začali chodit až 
postupně, zprvu na moji show přicházeli 
známí mých rodičů, kteří skupovali lístky 
a rozdávali je. V tom jsem od nich měl 
velkou podporu. 

Byly začátky hodně náročné?
Dost jsem se kvůli show zadlužil. Musel 
jsem platit pronájem, hosty, i když to byla 
spíš symbolická částka, potom kamerama-
na, zvukaře, střihače. Někdy přišlo málo 

Velký úspěch měla vaše biografická 
kniha o skupině Lucie z roku 2000. 
Proč jste jich nenapsal víc?
Je to strašně pracné. Na téhle knize jsem 
dělal rok a půl, mluvil jsem s asi 140 
lidmi, kteří se členy Lucie spolupracova-
li, s jejich kamarády, rodinou. Navíc když 
začnete Lucií, která tu byla v té době 
na vrcholu, kam dál ještě chcete jít?

Prý jste musel hodně pasáží z knihy 
nakonec vyhodit.
Knížka měla původně 640 stran, po au-
torizaci jich vyšlo 280. Tak si spočítejte, 
kolik toho odpadlo. Ale na jednu stranu 
to chápu. Kluci nechtěli, aby se v knize 
objevily veselé alkoholové historky nebo 
zmínky o milenkách. Na druhou stranu 
si myslím, že právě tohle k životu rocko-
vých hvězd patří. 

Před deseti lety jste se rozhodl mít 
svoji vlastní show 7 pádů Honzy Děd-
ka. Kde vznikl ten nápad?
Vždycky se mi líbily dvojice vypravěčů 
a bavičů jako Suchý a Šlitr nebo Vosko-

lidí a z prodeje vstupenek se mi nepodařilo 
pokrýt ani náklady. Tak jsem skočil do ban-
komatu a doplatil je ze svého. 

Změnila se situace poté, co jste  
7 pádů začali vysílat na internetovém 
kanálu YouTube?
Myslím že ano, i když ze začátku  
YouTube neměl tolik uživatelů.  
Rozjíždělo se to postupně.

Měl jste někdy chuť to zabalit?
Jasně! Naivně jsem si myslel, že už 
po několika dílech budu mít nabídky 
od televizí, které budou chtít moji show 
koupit. Tak to se nestalo. Pořád mě to 
bavilo, ale zabíralo to dost času, navíc 
jsem řešil dluhy. Moje sestra, která mi 
od začátku pomáhala s produkcí, pro 
mě pracovala deset let zadarmo! Už to 
bylo vyčerpávající.

Po deseti letech skutečně přišla ta 
vysněná nabídka a váš pořad odkou-
pila televize Prima. Jaký to byl pocit?
Tehdy se na 7 pádů přišel podívat sám 
pan generální ředitel s manželkou. 
Show se jim líbila a po skončení jsem do-
stal otázku, zda bych to opravdu chtěl 
dělat každý týden. Vyhrkl jsem, že klidně 
každý den a s radostí! Natočili jsme 
a sestříhali pilotní díl, který televize dala 
otestovat. A vyšlo to nad očekávání dob-
ře. Tak jsme si plácli

Je na vás teď vyvíjen větší nátlak? 
Přece jenom show díky Primě sledují 
statisíce lidí.
Musím zaklepat, ale ne. Dramaturgyně 
pořadu mi hned na začátku řekla, že mi 
do show nechce mluvit, jen by uvítala, 
kdybych si nezval politiky. S tím jsem 
neměl problém. 

Pořád si hosty obvoláváte sám?
Ano. Mám rád, když je tam osobní kon-
takt hned od začátku.

Zažil jste si během koronavirové 
pandemie i stres kvůli tomu, že vám 
hosté odříkali účast?
To tedy! Někdy zavolali i krátce před 
začátkem, že jsou vytrasovaní a musí 
zůstat v karanténě. Tak jsme pak 
obvolávali náhradníky. A vždycky někdo 
na poslední chvíli přišel. Jednou to bylo 
dokonce půl hodiny předem! Bára  
Mottlová mi tehdy řekla, že se chystá 
zrovna do vany, tak jsem ji poprosil,  
ať místo toho nasedne do taxíku.

Keira Knightley

Michael Hutchence (INXS)

Patrik Hartl Gregory Peck

Mike Oldfield

Nick Cave
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Myslel jsem si, 
že v tomhle věku 
už budu mít děti 
a pevnější vztah, 
ale co se dá dělat. 
K tomu potřebuju 
ženskou.

Jan Dědek
Novinář a publicista, který se specializuje na hudbu a rozhovory. Po ukon-
čení svého působení v časopise Rock & Pop publikoval v celostátních 
médiích jako Mladá fronta DNES a Lidové noviny. V letech 2000 až 2010 byl 
redaktorem časopisu Reflex. Podílel se na výrobě pořadů pro Českou televi-
zi 13. komnata. V roce 2009 se oženil s baletkou Národního divadla Adélou 
Pollertovou, ale po několika letech se rozvedli. Deset let je moderátorem 
ve vlastní show 7 pádů Honzy Dědka, své hosty si dodnes obvolává sám. 
Je autorem několika knih rozhovorů se slavnými hudebníky. Napsal také 
biografii skupiny Lucie Šrouby do hlavy nebo publikaci Hity, které dobyly 
svět o příbězích slavných písní. 

Máte i po letech před začátkem show 
trému?
No jasně. U některých hostů více, u ně-
kterých méně. Tréma většinou odezní 
s prvním hostem, když se začneme bavit 
a diváci se smějí a dobře reagují.

Co se vám honí hlavou, když je v sále 
naopak ticho?
Když se publikum nudí, tak to cítíte 
a není to příjemné. Snažím se pak ze 
všech sil je pobavit a doufám, že třeba 
příští host atmosféru rozvolní a bude 
vtipný. Někdy host nemá na povídání 
náladu, a to je pak znát.

Vadilo vám, že vás dřív lidé srovnávali 
s Janem Krausem?
Úplně mě to netěšilo, ale lidé mají vždycky 
tendenci srovnávat. Vyřešil jsem to tak, že 
jsem si hned na začátku pozval do své show 
pana Krause i pana Šípa. Myslím, že dneska 
už si diváci zvykli, že jsme každý jiný. 

Píše vám hodně fanynek, když jste teď 
víc na očích?
Od chvíle, kdy jeden dobromyslný novinář 
zveřejnil v článku můj e-mail a napsal, 
že hledám ženu, tak mi skutečně píšou. 
Vlastně jsem na pokraji změny e-mailové 
adresy.

A máte, co se týče žen, vyhraněný 
vkus?
To nemám. Kdysi se mi líbila Eva  
Vejmělková, Dáda Patrasová, Heidi Janků, 
Sabina Laurinová, dnes například Táňa  
Pauhofová. Třeba na barvě vlasů mi  
opravdu nezáleží. 

Zvykl jste si na to, že žijete sám?
V pětadvaceti si člověk o životě udělá něja-
kou představu. Nepočítá s tím, že se rozve-
de a bude před padesátkou sám. Myslel 
jsem si, že v tomhle věku už budu mít děti 
a pevnější vztah, ale co se dá dělat. K tomu 
potřebuju ženskou. 

Máte ještě nějaký profesní sen?
Přál bych si, aby show 7 pádů Honzy Dědka 
vydržela a lidem se dál líbila. A aby přišli 
hosté, které jsem zval, ale odmítli.

Například?
Moc bych si přál pana Zdeňka Svěráka, ale 
řekl mi, že se na tenhle formát pořadu ne-
cítí. Prý by od něj všichni čekali srandu, ale 
on ten humor údajně neumí ze sebe na je-
višti sypat. To respektuju. Ale stejně bych 
byl strašně rád, kdyby změnil názor.  ▪
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Kladské pomezí

Cestování 
po ČR

Po ztrátě Slezska a Kladska v polovině 18. století se staly východní 
Čechy z vojenského hlediska zranitelnější. Kvůli tomu se pak začaly 
na Náchodsku stavět pevnosti pro případ přepadení ze severu. V naší 
historické paměti uvízla zejména nedokončená soustava opevnění z dob 
první republiky (viz foto). Nicméně v roce 1938 jsme se vzdali bez boje. 
A útočící pruská vojska v roce 1866 naše pevnosti směle ignorovala.  
Ale čert vem válku, pojďme si raději přečíst Babičku Boženy Němcové 
a pak při výletu porovnat fikci s realitou.
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Přímými vlaky se můžete svézt do Čes-
ké Skalice z Hradce Králové i z Prahy. 
Ať už pojedete na výlet odkudkoli, 
vhodné spojení si snadno najdete 
na www.cd.cz nebo v aplikaci Můj 
vlak. Od vlaku nemusíte po svých. 
Na nádraží v České Skalici si půjčte 
jízdní kolo a objevujte město a jeho 
okolí v sedle bicyklu. Podmínky a ceník 
najdete na www.cd.cz/cdbike.

Vlakem  
do České Skalice

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  M u z e a  B o ž e n y  N ě m c o v é ,  J a n  H o l ý 

Nikde jinde nestřeží odkaz Boženy Němcové tak pečlivě jako 
v České Skalici. Ve městě objevíte hned dva její pomníky, 
Barunčinu školu nebo bývalý Steidlerův hostinec, kde slavila 
svatbu. Dnes je v něm spisovatelčino muzeum s obnovenou 
stálou expozicí, kterou ocení každý čtenář Babičky. 

Josef Steidler by se nejspíš podivoval, 
že se z jeho věhlasného hostince stalo 

Muzeum Boženy Němcové. Ale zklamaný 
by nebyl. Vždyť právě on šel za svědka 
na svatbu panskému štolbovi Josefu 
Panklovi, otci Boženy Němcové, a s jeho 
rodinou udržoval přátelské styky. Tehdy 
býval ještě panským kovářem. Na počátku 
dvacátých let 19. století byla dostavěna 

císařská silnice mezi Náchodem a Jaro-
měří a Steidler se hned chopil příležitosti. 
Nechal u ní na území dnešní městské 
části Malá Skalice postavit hostinec U Bí-
lého lva. Z kováře se tak stal hostinský. 
A když se pak mladá Barunka v roce 1837 
vdávala v nedalekém kostele, bylo jasné, 
kde se bude konat svatební hostina.

Pět sálů plných novinek
Do opraveného Steidlerova hostince 
se muzeum přestěhovalo v roce 1962 

z českoskalické radnice. Loni u příležitosti 
200. výročí narození Boženy Němcové byla 
jeho desítky let stará expozice obnovena 
a zmodernizována. Vyplňuje pět sálů a její 
hlavní atrakcí je spisovatelčina pozůstalost 
včetně nábytku, obrazů či porcelánu. K vi-
dění jsou i osobní věci autorky Babičky – 
zápisníky nebo třeba vějíř ze Slovanského 
bálu ve Vídni. Do konce září příštího roku 
si v muzeu můžete prohlédnout i výstavu 
o režiséru Antonínu Moskalykovi, autorovi 
posledního filmového zpracování Babičky. 

VÝLET DO MLÁDÍ  
BARUNKY PANKLOVÉ
a za podzimními růžemi z Mexika
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barevných květů, v maloskalické tvrzi 
se hrají koncerty a návštěvníci si mohou 
prohlédnout muzejní expozice.

Ve školních lavicích
Kromě nespočtu jiřinek zdobí park před 
muzeem jedna z nejkrásnějších soch  
Boženy Němcové. Zpodobňuje půvabnou 
sedmnáctiletou Barunku, tedy v době její 
svatby. Autorkou sochy z roku 1970 je 
Marie Uchytilová-Kučová, k jejímž dílům 
patří i známé sousoší lidických dětí. 
První pomník spisovatelky ale získala 
Česká Skalice už v roce 1888. Nachází se 
na Husově náměstí a jeho odhalení byly 
přítomny i děti Boženy Němcové – Karel 
a Theodora. Z náměstí je to jen pár kroků 
k Barunčině škole s expozicí přibližující 
školní výuku v první polovině 19. století. 
Areál Barunčiny školy je také prvním 
zastavením naučné stezky, která vás 
vyvede z města do Babiččina údolí.  ▪

A na konci června bude zpřístupněna 
nová stálá expozice Bitva u České Ska-
lice 1866 s ukázkami dobových zbraní.

Kouzlo Jiřinkových slavností
V muzeu nevynechejte ani prohlíd-
ku Jiřinkového sálu. Ten nechal nad 
kočárovnou svého hostince přistavět 
Josef Steidler pro pořádání Jiřinkových 
slavností. Kromě výstavy tehdy módních 
jiřinek – podzimních růží z Mexika – byl 
součástí slavností také bál. Královnou 
prvního Jiřinkového plesu se v roce 1837 
stala čerstvě provdaná Barbora Něm-
cová. K slavným hostům patřil i Bedřich 
Smetana, který na počest slavností 
složil Jiřinkovou polku. S různě dlouhými 
pauzami se Jiřinkové slavnosti konají 
v České Skalici dodnes. Vždy začátkem 
září zaplaví muzejní areál tisíce pestro-

I když bylo o Boženě Němcové napsáno 
mnoho biografií a její osudy několikrát 
převyprávěli filmaři, životní příběh této 
české spisovatelky skýtá nejedno ta-
jemství. Nekončící polemiky se vedou 
hlavně o jejím původu. Otazníky se 
objevují jak u data jejího narození, tak 
u skutečných rodičů. Někteří badatelé 
zastávají dokonce teorii, že byla neman-
želskou dcerou aristokratů. Oficiálně 
se spisovatelka narodila 4. února roku 
1820 ve Vídni jako Barbora Novotná. 
Příjmení Panklová získala až po sňatku 
svojí matky s kočím Johannem Panklem 
v srpnu téhož roku. Vzhledem k tomu, 
že školní matrika v České Skalici uvádí, 
že Barunka navštěvovala místní školu 
v letech 1824 až 1830, na svět přišla 
nejspíš už o dva roky dříve.

Špatný vztah k matce, která nebyla 
ani na její svatbě s Josefem Němcem, 
náklonnost vévodkyně Kateřiny 
Vilemíny Zaháňské a tříletá výchova 
na zámku v Chvalkovicích, kde si 
začala říkat vznešeně Betty, jen pod-
porují spekulace o záměrně utajeném 
pravém původu Boženy Němcové. Už 
jako manželka a matka provokovala 
milostnými eskapádami. V jednom 
dopise milenci uvedla: „Já kdybych 
měla volit, tedy bych si přála narodit se 
znova až za dvě stě let anebo později, 
neboť nevím, bude-li do té doby takový 
svět, v jakém já bych chtěla žít s roz-
koší.“ Pokud by dnes žila, jistě by plnila 
titulní strany bulváru a její život by asi 
spokojenější nebyl.

Kromě povídkové tvorby se zapsala 
do dějin literatury také sbíráním bá-
chorek a pověstí. Bez ní by dost možná 
upadly v zapomnění takové pohádky, 
jako jsou Princezna se zlatou hvězdou 
na čele nebo Princ Bajaja.

Osobnost regionu
 Božena Němcová
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Po náchodském zámku  
provází paní kněžna

Medvědi Dáša a Ludvík obývající bývalý 
hradní příkop nejsou jediným dětským 

lákadlem náchodského zámku. Pro 
malé návštěvníky tu mají přichystány 

půlhodinové prohlídky zámecké expozice 
s názvem Na dvoře vévodském. Průvodkyní 

je sama Kateřina Vilemína Zaháňská, 
známá jako paní kněžna z Babičky 

Boženy Němcové. Kdyby jí to povinnosti 
nedovolily, zastoupí ji její otec Petr Biron, 

vévoda Kuronský a Zaháňský. Děti se 
od nich dozvědí zajímavosti z historie 

zámku a také si mohou vyzkoušet kostým 
princezny nebo krále a na památku se 

v nich vyfotit. Tedy pokud tomu nebudou 
bránit protipandemická opatření. Na závěr 

prohlídky děti dostanou jako dárek 
omalovánky. 

KUDY?  

Z náchodského nádraží se dejte vlevo 
po pěší zóně do centra města na Masary-
kovo náměstí. Jak se dál dostanete k zám-

ku, vám pak poradí v infocentru.

Bláznivý školní rok pomalu končí, a tak nastává nejvyšší čas 
přemýšlet, kam se s dětmi vypravíte nejen o prázdninách. 
V Kladském pomezí můžete strávit celé léto a stále budete 
mít co objevovat. V příhraniční oblasti protkané kolejemi 
najdete pohádkové zámky, čarokrásné skály, muzea splněných 
dětských přání, malebná údolí nebo přehradu, která vám hravě 
vynahradí moře.

V Jaroměři odhalíte  
tajemství železnice

Ve více než 110 let staré výtopně 
lokomotiv v Jaroměři vás vezmou 

na poutavou výpravu do minulosti, 
kdy na železnici vládla pára. Expozici 

železničního muzea si můžete 
prohlédnout sami, u exponátů 
najdete tabulky s informacemi, 

ale doporučujeme prohlídku 
s průvodcem. Z výkladu se dozvíte 
spoustu zajímavostí, které budou 

bavit i děti. Ty taky určitě ocení 
možnost prohlédnout si stanoviště 
strojvedoucího a dozvědět se, jak se 

ovládá lokomotiva Kafemlejnek nebo 
její mladší kolegyně s „čtyřlístkovou“ 

přezdívkou Bobík. Během roku 
v muzeu pořádají různé akce pro 

rodiny s dětmi. Na přelomu července 
a srpna se tu bude konat další ročník 

výstavy Mašinky a hračky.

KUDY?  

Nemůžete zabloudit. Před nádražím 
v Jaroměři se vydejte doleva po chod-

níku a kolem expozice návěstidel 
projdete do železničního muzea.
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Přehrada Rozkoš láká  
k letnímu dovádění

S nadsázkou se jí říká Východočeské 
moře. Modrou hladinu přehrady Rozkoš 

zahlédnete u České Skalice i z okna 
vlaku. Osmá největší vodní nádrž u nás 

je v létě oblíbeným místem pro rodinnou 
rekreaci. Kromě koupání, které si můžete 

zpestřit jízdou na 115 metrů dlouhém 
toboganu, si u Rozkoše užijete i spoustu 
další legrace. V loděnici vám půjčí vodní 
šlapadlo nebo loďku, v kempu nechybí 
minigolf nebo třeba volejbalové hřiště. 

O letních prázdninách je v provozu letní 
kino a různé pouťové atrakce. Na děti 

tu čeká také miniranč s kamerunskými 
kozami. Nepravidelně jezdí po přehradě 

osobní loď, na níž lze absolvovat 
poutavou plavbu po severní části  

údolní nádrže.

KUDY?  

Od nádraží v České Skalici vás k přehradě 
dovede modrá turistická značka (1 km). 

Ve stanici si také můžete půjčit jízdní kolo 
(více na www.cd.cz/cdbike).

DO 
VODY

NA 
ZÁMEK

ZA 
MAŠINKAMI

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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Za inteligentní zábavou  
se vydejte do Hronova

Pod čepicí. Tak se jmenuje interaktivní 
muzeum chytré zábavy, které před 
pěti lety otevřeli v Hronově. Každý 
rok pořádají v muzeu dlouhodobé 

zábavně vzdělávací výstavy, které jsou 
zaměřené na zázraky přírodních jevů 

nebo důvtipné vynálezy. Chytlavou 
formou podporují u dětí kreativní 

tvorbu, fantazii, smyslové vnímání 
a touhu poznávat. Pro letošní sezonu 
si v muzeu pro návštěvníky připravili 

hravou, točivou a vykutálenou 
výstavu s názvem V jednom kole. 

Je věnovaná jednomu z největších 
vynálezů všech dob a dozvíte se 

na ní, co všechno se na světě točí či 
je v neustálém koloběhu. Aktuální 

informace včetně otevírací doby 
najdete na www.muzeumpodcepici.cz.

KUDY?  

Od nádraží v Hronově se dejte vlevo 
a po červené pokračujte na náměstí 
Čs. armády. Z něj se vydejte kolem 

školy do Čapkovy ulice, kde najdete 
muzeum.
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V Polici nad Metují  
objevíte Ocelové město

Jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších českých 
hraček je dětská kovová stavebnice Merkur. Její 
historie se začala psát už v roce 1920. O pět let 

později byl systém spojování kovových dílů pomocí 
háčků nahrazen šroubky a matičkami, a tak se 

stavebnice vyrábí dodnes. V Polici nad Metují najdete 
i její muzeum. Hlavní atrakcí expozice je Ocelové 

město (Stahlstadt), největší stavba postavená 
z Merkuru a zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů. 

Pracovalo se na ní v letech 2000 až 2016, ale idea 
inspirovaná romány Julese Verna vznikla už  
v 50. letech minulého století. Kromě dalších 

fascinujících kovových modelů nechybí v muzeu ani 
výstava elektrických plechových vláčků Merkur.

KUDY?  

Nádraží v Polici nad Metují je vzdálené od centra 
města asi tři kilometry. S dětmi se proto vyplatí 

svézt se od vlaku autobusem, který zastavuje  
nedaleko muzea.

Do Adršpachu přijeďte  
už se vstupenkou

Vypravte se s dětmi na výlet 
do míst, kde se natáčely takové 

pohádkové evergreeny, jako jsou 
Třetí princ, Princ a večernice nebo 

Peklo s princeznou. Procházka 
v Adršpašských skalách, v našem 
největším skalním městě, okouzlí 
každého bez rozdílu věku. Stezky 

vedou kolem skalních věží, 
jezírka s průzračně čistou vodou, 

zavedou vás k působivému 
vodopádu nebo do adrenalinové 
skalní průrvy, které se přezdívá 
Myší díra. Letošní novinkou je 

možnost zakoupení vstupenek 
na prohlídkový okruh se slevou 

online – na webových stránkách 
www.adrspasskeskaly.cz. Pokud 

tedy využijete tuto možnost, 
pohodlně si zajistíte vstup 

do oblíbeného skalního labyrintu 
a ještě ušetříte.

KUDY?  

Do Adršpachu se vyplatí přijet vla-
kem, vstup do skalního města se 
nachází jen pár kroků od nádraží. 

Ve stanici můžete také využít 
služeb půjčovny kol ČD Bike. 

DO 
PŘÍRODY
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cestování po ČR l poznej Česko pěšky

PO STOPÁCH 
BOŽENY NĚMCOVÉ 
a oblíbených hrdinů z Babičky

Na putování se vydáme z nádraží 
v České Skalici. Až si prohléd-

neme jeho vkusně opravenou 
historickou budovu, pustíme 
se po žluté turistické znač-
ce. Přibližně po kilometru 
přijdeme na rozcestí Česká 
Skalice – Bažantnice, kde se 
již napojíme na trasu naučné 
stezky Babiččino údolí. Přibliž-
ně po půl hodině chůze proti 
proudu řeky Úpy se před námi 
objeví lovecký pavilon. 

Na první pohled skryté místo
Většina návštěvníků Babiččina údolí 
přijede autem až k ratibořickému zámku, 
takže lovecký pavilon (někdy též nazýva-
ný čajový) mine. Empírová stavba, zbu-

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za tuto 

trasu  
20 ČD Bodů 

Kdo by neznal knížku Babička od slavné české spisovatelky. 
Pojďte se s námi projít malebnou a romantickou krajinou 
východních Čech a nahlédněte do míst, kudy chodily skutečné 
i vymyšlené postavy, které díky proslulému příběhu už 
tolikrát vstoupily do našich životů v knižní, filmové, televizní, 
divadelní či audio podobě.

dovaná v roce 1800, je bohužel veřejnosti 
nepřístupná, přesto působí roman-

tickým dojmem. Jejímu průčelí 
dominují dva dórské sloupy, 

které dodávají budově no-
blesní vzhled. Snad se někdy 
dočká renovace a smyslu-
plného využití. Značka nás 
odtud povede do mírného 

kopce a zanedlouho po ní 
dojdeme do areálu zámku 

Ratibořice.

Na zámku v Ratibořicích
Romantická stavba ve většině z nás vy-
volá vzpomínky na školní lavice a povin-
nou četbu Babičky od Boženy Němcové. 
Zámek byl původně postaven v barokním 
slohu v prvních letech 18. století jako 

Lovecký 
pavilon

T e x t  a   f o t o :  M i c h a l  B e n d a

lovecké sídlo pro knížete Piccolominiho. 
Svou dnešní podobu získal až později, 
když se stal sídlem Kateřiny Vilemíny, 
vévodkyně Zaháňské. Ano, přesně 
té, která se objevuje v Babičce jako 
paní kněžna. Vévodkyně byla dámou 
s vysokým společenským postavením. 
Na zdejším zámku hostila i ruského cara 
Alexandra I. a opakovaně u ní pobýval 
kníže Metternich, dlouholetý rakouský 
ministr zahraničí a státní kancléř. V roce 
1813 se zde sešli zástupci Rakouska, 
Pruska a Ruska k tajnému jednání, aby 
se dohodli na společném postupu proti 
Napoleonovi.

Kolem zámku se rozkládá vkusně 
vyprojektovaný park v anglickém stylu. 
Jak se můžeme dozvědět z několika infor-
mačních tabulí, záměrem bylo vytvořit 

Sousoší Babička s vnoučaty



Rudrův mlýn

Úpa

zámek Ratibořice

 lovecký pavilon

 Barunčina škola

socha Babička
s vnoučaty

Staré bělidlo
Viktorčin splav 

žst. Česká Skalice

Z Prahy / Hradce Králové
rychlíkem Krakonoš bez přestupu

Z Pardubic
regionálním vlakem do Hradce Králové  
a dále rychlíkem či spěšným vlakem

Vlakem 
do České Skalice
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vystojíme menší frontu, za romantickou 
fotografii dozajista stojí. A pak už budou 
naše další kroky směřovat ke Starému 
bělidlu. Právě tam umístila Božena Něm-
cová děj svého románu, ačkoli ve sku-
tečnosti žila rodina Panklových v bělidle 
v bezprostřední blízkosti zámku. Vnitřní 
expozice Starého bělidla má podobu 
příbytku rodiny Panklových. Pokud se 
od něj vydáte ke splavu, jehož původní 
vzhled už proměnila řada stavebních 
úprav, dozajista tu na vás dýchne romá-
nová tragédie s Viktorčiným utopeným 
děťátkem.

Kolem školy
U splavu se naše putování obrátí 
na zpáteční cestu. U Rudrova mlýna si 
jistě mnozí z nás zakoupí něco dobrého 
z místní vyhlášené kuchyně. Opět se 
budeme držet žluté turistické značky 
a ještě jednou projdeme kolem roman-
tického ratibořického zámku malebným 
Babiččiným údolím. V České Skalici však 
nezamíříme přímo na nádraží. Čeká nás 
ještě jedno zastavení. Nedaleko Husova 
náměstí v samém centru města se 
nachází jedna z expozic Muzea Boženy 
Němcové – Barunčina škola. 

V roubené stavbě, která opravdu slou-
žila jako škola a do které byla zapsaná 
i Barbora Panklová (pozdější Božena 
Němcová), je umístěna expozice tradiční 
venkovské školy devatenáctého století. 
Návštěvníci se zde nejen seznámí se 
vzdělávacími pomůckami či učebnicemi, 
ale také si prohlédnou třídu, do které za-
sadila slavná česká spisovatelka povídku 
Pan učitel. Barunčina škola je otevřená 
během turistické sezony (od května 
do září) denně mimo pondělí.  ▪

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

DÉLKA 
TRASY 
11  KM

slitelně spjatých s životem rodiny Panklo-
vých. Jakmile se dostaneme do blízkosti 
vodního mlýna a mandlu, uslyšíme neza-
měnitelný zvuk padající vody. V Rudrově 
mlýně si můžeme prohlédnout technické 
zázemí klapáče z devatenáctého století.  
Neméně zajímavé jsou soukromé pokoje 
mlynáře a jeho rodiny. V sousedství stojí 
funkční vodní mandl, vyhledávaná tech-
nická památka. 

Patrně nejmalebnější místo celého 
putování představuje sousoší Babička 
s vnoučaty od sochaře Otty Gutfreunda. 
I když si u něj v turistické sezoně patrně 

Barunčina škola Mlýnské kameny dokreslují malebnost Rudrova mlýna

Viktorčin splav

Náhon 
u Rudrova mlýna

podhorský park, který by přinesl originál-
ní řešení okolí šlechtického sídla a přitom 
přirozeně navázal na blízký les a krajinu 
kolem řeky Úpy. Znalci dozajista ocení, 
že se na okolních téměř šesti hektarech 
nalézá velké množství severoamerických 
dřevin, což podle projektanta parku 
mělo dodat místnímu prostředí jistou 
výjimečnost.

Za Barunkou a Viktorkou
Další cestu nám ukáže Bathildina stezka, 
která nás provede kolem oranžerie a mo-
hutného stromořadí až do míst neodmy-
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cestování po ČR l tudy kráčely dějiny

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

Byla to druhá největší bitva v 19. století. A na území dnešního Česka stále 
drží rekord, aspoň podle počtu přítomných vojáků. Na katastru vesnic 
u Hradce Králové se pro čest panovníka a vyšší státní zájmy střetlo 
435 tisíc vojáků. Když bylo po všem, Evropa si musela zvykat, že její 
dějiny se už píší především v Berlíně. A Rakousko se rozdělilo na dvě části.

NEJVĚTŠÍ BITVA 
NA NAŠEM ÚZEMÍ 
přepsala politickou mapu Evropy

Tam u Královýho Hradce, lítaly tam 
koule prudce. Z kanonů a flintiček 

do ubohých lidiček. U kanonu stál 
a pořád ládoval a u kanonu stál a furt jen 
ládoval. I touhle odrhovačkou se rozho-
dující bitva mezi Rakouskem a Pruskem 
zapsala do české lidové slovesnosti. Její 
odraz v kultuře byl samozřejmě větší. 
Například Fráňu Šrámka inspirovala 
k sepsání jímavé básně Raport o utrpe-
ní koní. Není divu, těchto ušlechtilých 
zvířat zemřelo během bitvy asi 7 tisíc. 
Lidské ztráty však byly větší. Rakousko 
spolu se saským spojencem hlásilo skoro 
6 tisíc mrtvých a 8 tisíc pohřešovaných. 
Na pruské straně bylo evidováno 2 tisíce 
mrtvých a 300 pohřešovaných. Masakr.

Utlučeme je čepicemi
Na jaře 1866 vládla v Čechách pozoru-
hodná atmosféra válečného nadšení. 
Zdálo se, že všichni budou upřímně 
a spontánně bojovat za císaře a svou 
zem. Odvod dobrovolníků se udál za ob-
rovského návalu lidu a vlasteneckých 
písniček. Kdekdo chtěl zahnat nepřítele 
kosou za hory nebo aspoň zatlouci 
čepicemi do země. A na koho se to Češi 
chystali? Přece na Prušáky, „dědičné ne-
přátele“, kteří nám „ukradli“ Slezsko.

A proč vlastně k nám chtělo Prusko 
vtrhnout? Formálně kvůli sporům o sprá-
vu polabských knížectví Šlesvik a Hol-
štýn, společně dobytých na dánském 
králi v roce 1864. Fakticky ale šlo o to, 
kdo bude vládnout Evropě. „Velké otázky 
doby se nerozhodují řečmi a rozhodnu-
tím majority, nýbrž železem a krví,“ zněl 

podle historiků proslulý výrok němec-
kého kancléře a ministra zahraničí 
Bismarcka. A tak Prusko provokovalo 
a škádlilo, aby vyvolalo válku. A Rakous-
ko muselo hájit svoji čest.

Jatka před královskýma očima
Dne 12. června 1866 byly mezi oběma 
zeměmi přerušeny diplomatické styky, 
o šest dní později pošta a železnice. To 
už oficiálně platil válečný stav. Pruská 
armáda obsadila Sasko a následně 
ve třech proudech vtrhla do Čech. 
Císařská armáda utrpěla dílčí porážky 
u Náchoda, České Skalice, Jičína a pak 
polní zbrojmistr Benedek, vrchní velitel 
rakouských vojsk, vsadil vše na jednu 
kartu – velké vítězství v rozhodující 
bitvě. Po půlnoci 3. července se obě 
armády rozmístily proti sobě do půlkru-
hu dlouhého asi 10 km. Na bojiště se 

osobně dostavil pruský král Vilém I.  
a kancléř Bismarck. Rakouský císař 
František Josef I. moudře zůstal doma. 
A jatka u Hradce Králové mohla začít. 

Ještě dopoledne měli domácí početní 
převahu a nic nebylo ztraceno, ale pak 

Baterie mrtvých v Chlumu

Otto von Bismarck



21

tudy kráčely dějiny l cestování po ČR

ponižovat, počítal s ním do budoucna jako 
s důležitým spojencem. Mírové podmínky, 
dojednané v Mikulově a Praze, znamenaly 
pro Berlín triumf. Prusko získalo další 
rozsáhlá území a postavilo se do čela nově 
utvořeného Severoněmeckého spolku. 
Rakousko ztratilo „pouze“ Benátsko 

ve prospěch Itálie, ale především 
se muselo mocensky stáhnout 

z německého prostoru na zá-
pad od svých hranic.

O necelý rok později, 
v červnu 1867, následoval 
trochu jiný „masopust“: ko-

runovace Františka Josefa I.  
uherským králem, která 

svým pojetím připomínala 
středověký happening. Oslabený 

panovník byl po porážce u Hradce 
Králové donucen k vyjednávání s Maďary 
o radikální reformě, aby odblokoval řadu 
let trvající ústavní krizi. A tak se Rakousko 
změnilo v Rakousko-Uhersko. Na habs-
burskou monarchii pak čekalo skoro půl 
století života v míru.   ▪

přispěchali vojáci pod velením pruské-
ho korunního prince. Navíc Rakušané 
zbytečně dlouho bojovali o Svíbský les 
a odkryli si tak pravé křídlo. Ve tři odpoled-
ne už Prusové dobyli vrch Chlum a pak už 
následoval rakouský ústup, krytý jízdou 
a dělostřelectvem. Mezitím probíhala 
krvavá jezdecká bitva u Střezetic. 
Náčelník pruského generálního 
štábu Helmut von Moltke mohl 
slavit. Přeživší rakouští vojáci 
postupovali ponižující cestou 
k malé brance do opevně-
ného Hradce – hlavní brána 
byla totiž zavřená. Vítězní 
Prusové prchajícího nepřítele 
naštěstí nepronásledovali. 

A následoval masopust
Zdálo by se, že habsburská monarchie má 
na kahánku. Ale kdepak, hned druhý den 
se ve vídeňském Prátru konal obrovský 
letní masopust s účastí přes 200 000 lidí. 
Místo strachu přišlo veselí a halasný zpěv. 
Bismarck nepotřeboval Rakousko dál 

 Nástup Pruska/Německa jako 

 dominantní evropské kontinentální 

 velmoci. Ještě v 19. století se stalo 

 globální velmocí s koloniální říší 

 v Africe a Asii. 

 Vznikl Severoněmecký spolek 

 (už bez Rakouska) s pruským králem

 v čele. O pět let později, po vítězné 

 válce s Francií, bylo vyhlášeno 

 Německé císařství, které zahrnulo 

 i jižní německé státy.

 Prusko kromě již získaného 

 Šlesviku a Holštýna přímo anektovalo

 Hannoversko, Nasavsko, 

 Franfurkt nad Mohanem a velkou 

 část Hessenska-Kassel.

 Rakousko ztratilo Benátsko, 

 které prostřednictvím francouzského

 krále připadlo Itálii.

 Rakousko se v roce 1867 rozdělilo 

 na Rakousko-Uhersko, fakticky dva 

 státy, které měly stejného panovníka, 

 armádu, finance a zahraniční politiku. 

 Rakousko se ve svých výbojích 

 přeorientovalo z německého 

 a italského prostoru primárně 

 na Balkán (např. anexe Bosny 

 a Hercegoviny v roce 1908).

 Oslabené Rakousko se stalo 

 nejspolehlivějším pruským 

 (německým) spojencem. 

Bitva proběhla severozápadně 

od Hradce Králové, v lokalitě mezi 

Labem a vesnicemi Hořiněves, Benátky, 

Sadová, Mokrovousy a Dolní Přím. 

Ve vesnici Chlum se nachází Muzeum 

války 1866 s rozhlednou s výhledem 

na bojiště. Pro výlet vám doporučujeme 

vystoupit v železniční stanici Všestary 

nebo na zastávce Dlouhé Dvory. Bitvu 

v oblasti připomíná asi 480 pomníků! 

K nejznámějším patří Alej mrtvých 

ve Svíbském lese, pískovcové mauzoleum 

u Lípy, Baterie mrtvých u Chlumu nebo 

teprve před pěti lety odhalený pomník 

u Střezetic. Územím prochází pět 

tematicky zaměřených naučných stezek.

Kde se bojovalo

Politické dopady bitvy

K Muzeu 
války 1866 se 

můžete vypravit 
s aplikací Vlakem 
na výlet a získat 

10 ČD Bodů 

Bitva u Hradce Králové na obrazu Georgea Bleibtreua

Pomník  
u Svíbského 
lesa

Vzpomínková akce u příležitosti 150. výročí bitvy (rok 2016) 
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cestování po ČR l slavná filmová místa 
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JAROMĚŘ  
A PEVNOST JOSEFOV

Nejvýznamnější dílo Boženy 
Němcové bylo přeloženo do 31 
jazyků. Spisovatelka ho napsala 
krátce před smrtí, když už se 
výrazně zhoršil její zdravotní 
stav. Obrazy venkovského života, 
jak zní podtitul Babičky, nemají 
souvislý děj. Hlavní postavou 
je dobrotivá a moudrá babička, 
která se stará o svá vnoučata. 
Objevuje se řada dalších 
barvitých postav jako kněžna 
Zaháňská, bláznivá Viktorka 
nebo psi Sultán a Tyrl. Většina 
současných i bývalých maturantů 
je dokáže vyjmenovat zpaměti, 
dílo se totiž stalo povinnou 
školní četbou už za socialismu 
a jakýmsi synonymem pro Boženu 
Němcovou.  

Pohřeb Karla Havlíčka Borovského se v srpnu 1856 stal 
manifestem českého národa proti rakouskému útlaku. 
Zúčastnily se ho davy lidí včetně největších intelektuálů 
té doby. Božena Němcová údajně položila na rakev věnec 
jako symbol mučednictví a její manžel Josef za svou účast 
na pohřbu strávil osm dní ve vězení. 

 Kniha Babička

 O pevnosti

BOŽENA

ČR, 2020, 4 díly

 Kde se točilo

 O seriálu

Božena Němcová:
„Kdyby nebylo vzpomínek, 

člověk by nevěřil, že byl 
někdy šťasten.“

Autorky čtyřdílné televizní 
minisérie se snažily Boženu 
Němcovou sesadit z piedestalu 
a ukázat ji jako sebevědomou 
ženu s pokrokovými názory 
a neutuchající touhou po lásce. 
Němcová to určitě neměla 
jednoduché, když se musela 
se svým o mnoho let starším 
manželem Josefem vydat 
z východočeských Ratibořic 
na společnou cestu životem. 
Své štěstí nacházela až při psaní 
a často také mimo manželství. 
I přes řadu intimních scén se 
tvůrcům podařilo umně vykreslit 
obrozeneckého ducha doby.   

Pevnostní komplex byl 
vybudován v 18. století 
na příkaz císaře Josefa II. 
k ochraně severní hranice 
habsburského mocnářství. 
Krátce zde pobývala se 
svým manželem i slavná 
spisovatelka, na což 
upomíná náměstí  
Boženy Němcové s pomníkem. Jen kousek před 
vstupem do pevnosti můžete ze svahu pozorovat 
meandrující Úpu a Metuji, které se záhy vlévají 
do Labe. Vyhlídka Boženy Němcové směřuje 
k Babiččinu údolí. Josefov se v roce 1948 stal 
součástí Jaroměře a se svými starými vojenskými 
objekty a ulicemi má naprosto nevšední atmosféru.  

Nejen že Božena Němcová prožila 
část života v ponižující chudobě, 
ale také se velmi často stěhovala. 
Většinou kvůli vynuceným přesunům 
jejího manžela Josefa, který pracoval 
ve službách rakouské finanční 
stráže, ale byl aktivní i v národním 
odboji. Němcová pobývala například 
v Litomyšli, Polné, Domažlicích, 
ale i v Uhrách. Jen v Praze je 
známo 14 jejích adres. Pro většinu 
„pražských“ filmových scén ale 
v seriálu posloužil Žatec a především 
pevnost Josefov. Smuteční pochod 
k Olšanským hřbitovům při pohřbu 
K. H. Borovského byl zase natočen 
v centru Jaroměře.  



Co můžeme nabídnout?
▪ skvělý tým opravdových profíků 
▪ zkrácenou pracovní dobu

bez snížení mzdy

▪ příspěvky na sport, stravování, 
dovolenou a výuku jazyků

▪ levnější cestování pro vás a vaši rodinu

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

Autogen, 

prosím

I vy můžete být 
hrdinou 
všedního 
dne

Postarejte se s námi o vlaky,
hledáme kolegy na pozice
▪ mechanik elektronických zařízení,

elektromechanik,
mechanik kolejových vozidel, 
soustružník kovů

Bavilo by vás starat se o vlaky osobní dopravy? 
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

▪ příspěvek na penzijní připojištění

▪ 5 týdnů dovolené
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Mezinárodní spoje
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Byla slunečná neděle 2. června 1991. Přesně v 7 hodin  
17 minut ráno se ve Vídni dal do pohybu vlak EuroCity 

Antonín Dvořák. Za necelých pět hodin přijel na pražské 
nádraží Holešovice. Československé státní dráhy symbolicky 

i prakticky vstoupily do vyspělé části Evropy. 

EUROCITY JAKO  
ZNAČKA LUXUSU 
a rychlého spojení přes hranice

T e x t :  R o s t i s l a v  Š m í d a
F o t o :  a u t o r ,  a r c h i v  Č D
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První krůček bývá malý a nesmělý, ale 
o to významnější. I když do Česko-

slovenska jezdívaly západoevropské 
vozy, teprve vlak Antonín Dvořák přesně 
před třiceti lety nabídl komfortní sveze-
ní v klimatizovaných vozech, poloho-
vatelná čalouněná sedadla i ve 2. třídě, 
příjemný rekonstruovaný restaurant se 
stylovým barem a v 1. třídě s kom-
pletním servisem až na místo. Dnes si 
spoje EuroCity automaticky spojujeme 
i s elektrickými zásuvkami, palubní 
wi-fi, speciálními oddíly pro malé děti 
s místy pro kočárky či s velkými stoly 
nejen pro práci na notebooku.

Extravagance a záplava přepychu
První luxusní transevropské expresy 
nabídla v 19. století dnes již legendární 
mezinárodní společnost Compagnie 
Internationale des Wagons-Lits – CIWL. 
Zprvu to byly vlaky s lůžkovými vozy, 
které byly na cestě i několik dní. Ke konci 
století páry jezdily i na kratší vzdálenosti 
v rámci jednoho dne. Řazené byly z vozů 
Pullmanova typu. Dalo by se říci, že šlo 
doslova o salonní vozy s velkými čalou-
něnými a bohatě pérovanými křesly, 
s velkými stoly u každého místa, na kte-
ré se servírovala vybraná jídla a nápoje, 
s bohatou uměleckou výzdobou.    

Ve vozech 1. třídy se nacházela jen 
dvě místa na šířku celého vagonu. 
Jejich kapacita byla pouhých 20 až 28 
míst. Každý druhý vagon měl kuchyni, 
ve které se připravovaly na klasických 
kamnech na uhlí vybrané lahůdky 

z kvalitních surovin. V čerstvém stavu je 
uchovávaly chladničky naplněné ledem. 
V jízdních řádech se značily například 
písmenem L jako luxusní vlaky. V časech 
Rakouska-Uherska jezdily z Vídně, 
Berlína nebo Ostende do Karlových Varů 
a Mariánských Lázní.  

Velký boom zažily luxusní denní ex-
presy v období mezi světovými válkami. 
V jízdních řádech se objevila zvučná 
jména vlaků jako Edelweiss Amsterdam 
– Luzern/Zürich (1928) a Oiseau Bleu 
Paris – Antwerpen (1929) či Rheingold 
Amsterdam – Luzern/Zürich (1928). 
Novinkou u některých z nich byla celní 
a pasová kontrola za jízdy nebo v ná-
stupní a cílové stanici. Počet zastávek 
i jejich délka byly zkráceny na minimum, 
a tak byly luxusní vlaky také velmi rychlé. 
Edelweiss a Rheingold dosahovaly ces-
tovní rychlosti kolem 80 km/h a Oiseau 
Bleu jezdil mezi Paříží a Bruselem v prů-
měru dokonce přes 90 km/h. Tak rychle 
u nás uháněla jen Slovenská strela, ale 
na rozdíl od těžkého a dlouhého vlaku 
taženého parní lokomotivou se jednalo 
o jediný lehký a krátký motorový vůz. 

Červeno-béžová legenda  
Luxusní cestování na kolejích zpřetrhala 
válka. Výjimečné vlaky CIWL zanikly 
a cestovní časy dosažené před válkou 
byly ještě v 50. letech nedostižnou vzpo-
mínkou. Ale v západní Evropě se postup-
ně prosadila ekonomická konjunktura, 
lidé znovu bohatli, takže na železnici 
začala útočit letecká a automobilová 

konkurence. V této atmosféře přišel šéf 
nizozemských drah Franciscus Querien 
den Hollander s návrhem vytvořit síť 
komfortních vlaků s jednotným označe-
ním a kvalitou napříč západní Evropou. 
Na jeho popud vznikly vlaky Trans 
Europe Express s elegantním logem TEE, 
luxusně vyhlížející soupravy v červeno-

Meziválečný vůz vlaku Edelweiss z Amsterdamu do Curychu

Pohled do luxusního 
vlaku Oiseau Bleu 
z Paříže do Antverp
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o bývalé vlaky TEE, např. Arbaléte Paris 
– Zürich, Blauer Enzian Dortmund – 
Klagenfurt, Erasmus Amsterdam – Inns-
bruck nebo Moliére Paris – Köln. V létě 
1985 už jezdilo 50 mezistátních vlaků 
IC, ale jen 24 spojů TEE, z toho 16 jako 
vnitrostátních ve Francii nebo Itálii. Bylo 
jasné, že TEE splnily své poslání a defini-
tivně končí. Posledním skutečným TEE 
byl do roku 1988 vlak Gotthardo Zürich 
– Milano, na kterém do posledního 
dne jezdily luxusní švýcarské elektrické 
jednotky.  

V září 1986 se v německém Augs-
burgu konala železniční konference. 
Železniční společnosti Británie, Francie, 
Španělska, Itálie, Belgie, Nizozemí, 
Lucemburska, Německa, Dánska, Švéd-
ska, Norska, Rakouska a Švýcarska se 
rozhodly vytvořit společnou mezistátní 
síť vlaků EuroCity. Ty měly nabídnout 
pohodlné a rychlé cestování pro všechny 
zájemce, nejen pro elitu. Už 31. května 
1987 křižovalo Evropu 60 denních  
a 9 nočních párů vlaků této kategorie. 
Z velké části se jednalo o bývalé spoje 
TEE a IC. Nyní dostaly jednotná pravidla 
a společné modro-zlaté logo EC. 

K poctě Antonínu Dvořákovi 
V roce 1989 padla železná opona a bý-
valé sovětské satelity se začaly takzvaně 
vracet do Evropy. Československé státní 
dráhy v té době neměly ani jeden kli-
matizovaný vagon a jejich vlaky jezdily 
nejvýše 120 km/h, a to ještě pouze na  
5 procentech tratí. Přesto se jim podařil 
husarský kousek a už v roce 1991 se 
prosadily na mapě prestižních evrop-
ských expresů EC. Velkou měrou se tak 
stalo díky zahraničním partnerům, kteří 
několik let půjčovali své moderní vagony. 
ČSD/ČD tyto vlaky zpočátku doplnily 
modernizovanými restauračními vozy 

Kritéria 
pro vlaky EuroCity
 Moderní klimatizované  

 vozy v obou třídách

 Restaurační vůz nebo 

 u kratších vzdáleností bistrovůz

 V 1. třídě gastronomický servis 

 až na místa cestujících  

 Cestovní rychlost nejméně 

 90 km/h (výjimka platí 

 pro horské tratě a trajekty)

 Malý počet zastávek

 Max. doba pobytu ve stanicích  

 5 minut (existují však výjimky, 

 např. pro stanice se změnou 

 směru jízdy vlaku)

 Nejméně dvoujazyčný personál 

 Pohraniční kontroly za jízdy 

 Vícejazyčný servis ve stanicích 

 Hnací vozidla, která minimalizují 

 přepřahy na hranicích

-krémovém laku. Dohodnuta byla řada 
kritérií, která musely transevropské expresy 
splnit: moderní soupravy, pouze 1. třída, 
maximální rychlost nejméně 140 km/h, 
krátké pobyty na hranicích, celní a pasové 
odbavení za jízdy, zastávky jen v důležitých 
městech apod.

Transevropské expresy začínaly se třinácti 
páry vlaků, mimo jiné k nim patřily vlaky 
Edelweiss a Oiseau Bleu. Vrcholné obdo-
bí zažily v polovině 70. let. Tehdy Evropu 
křižovalo 45 párů. Denně ujely dohromady 
přes 60 tisíc km. Potom už začala jejich 
hvězda klesat. Znovu se objevila konkurence 
ve vzduchu i na silnicích. Ke slovu přicházela 
obří proudová letadla a silná auta, která 
mohla využívat moderní síť dálnic. Železni-
ce se zaměřila na nové skupiny zákazníků, 
například na studenty, seniory a rodiny.

Pohodlí pro všechny 
Německé dráhy si to nejdříve vyzkoušely 
s vlaky InterCity, které zavedly v roce 1971 
po vzoru TEE pouze s 1. třídou. Když se u ně-
kolika vlaků osvědčilo přidání moderních 
vozů 2. třídy, doplnily je v roce 1979 do všech 
„ícéček“. O rok později jezdilo už 18 mezistát-
ních vlaků této kategorie. Často se jednalo 

Kudy v ČR zatím 
jezdily vlaky 

EuroCity 



Rozsah spojů
vyšší kvality v Česku

 Počet vlaků Ujeté kilometry 
  za den

1991 2 652

2001 48 14 034

2011 75 22 919

2021 115 31 585
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s oblíbeným a vyhledávaným caterin-
gem, který se stal pověstným také v Ra-
kousku, Německu, ale i ve Švýcarsku. 

Podařilo se také dojednat výjimku pro 
rychlostní limit 90 km/h. Ten byl na teh-
dejších tratích nedosažitelný a pravdou 
je, že trať přes Vysočinu od Golčova 
Jeníkova až skoro do Brna má skutečně 
kopcovitý až horský charakter s mnoha 
malými oblouky a velkými sklony. Nový 
vlak dostal čísla 8/9 a po vzoru jiných 
spojů EC byl pojmenován po českém 
hudebním velikánovi a milovníku 
železnic Antonínu Dvořákovi. Dráhy tak 
zároveň oslavily 150. výročí skladatelo-
va narození. 

Ve stejný den, kdy vyjel Antonín Dvo-
řák, zamířily nové vlaky také do Berlína, 
Drážďan a přes slovinskou Lublaň do Zá-
hřebu. Do maďarské Budapešti jezdily 
vlaky EC už od roku 1988. Tamní vlak  
Lehár měl na svém kontě i jeden rekord. 
Se svou 252 kilometrů dlouhou trasou 
byl nejkratším spojem EC.  V dalších le-
tech počty „écéček“ v celé Evropě rostly 
a staly se z nich pouze denní spoje. Ty 
noční získaly přiléhavé označení Euro-
Night (EN). Na mnoha mezistátních 
linkách byl postupně zaveden pravidel-
ný, většinou dvouhodinový interval. 

Cesta nejen na Západ
To platí také o Česku, které v roce 1993 
křižovalo sedm, v roce 2001 dvanáct 
a v roce 2014 až 32 párů EC. V tomto 
roce ujely na našich kolejích každý den 
skoro 22 tisíc kilometrů. Trasa Děčín – 
Praha – Brno – Břeclav se stala součástí 
eurotaktu Hamburg – Berlin – Praha 
– Wien/Budapest a trať Bohumín – 
Břeclav je zapojena do linky Warzsawa 
– Wien/Budapest. Břeclav se stala ev-

ropským přestupním uzlem mezi dvěma 
linkami EuroCity. 

Vlaky EC nám v 90. letech 20. století 
otevřely cestu do Paříže, Curychu, Kolína 
nad Rýnem nebo Frankfurtu nad Moha-
nem. V roce 2001 se přešlo na vyšší rych-
lost. Prvních osm spojů včetně Antonína 
Dvořáka tenkrát začalo jezdit 160 km/h. 
Dnes už je tato rychlost standardem pro 
stovky vlaků včetně „obyčejných“ rych-
líků, spěšných vlaků a také některých 
osobáků. České dráhy však splňují poža-
davky na ještě vyšší rychlosti, když jejich 
soupravy uhánějí den co den po tratích 
Německa rychlostí 200 km/h.    

Budoucnost je v rychlovlacích 
Evropu křižují rychlovlaky již od začátku 
90. let a jejich počet stále roste. Přesto 
musely naše dráhy čekat na první moderní 
klimatizované vagony schopné provozu 
na „dvoustovku“ až na konec 20. stole-
tí. Poláci a Maďaři na tom byli v tomto 
směru lépe. Díky tomu nasadili na EC 
moderní vozy mnohem dříve než České 
dráhy. V roce 1995 jezdily EC Českých drah 
díky 145 vagonům z Polska, Maďarska, 
Německa, Rakouska a Švýcarska.   

Současnost a budoucnost komfort-
ního cestování po kolejích přes hranice 

jednoznačně patří rychlovlakům. Tento 
trend předznamenaly už v roce 1987 
první spoje TGV/EC z Paříže do švýcar-
ského Lausanne. Následovaly je rychlo-
vlaky TGV a Thalys z Paříže do Bruselu 
a Amsterdamu, kde vytlačily tradiční 
expresy. Němci začali nahrazovat kla-
sické soupravy EuroCity  rychlovlaky ICE 
na linkách do Vídně, Curychu, Bruselu 
nebo Amsterdamu. Nové netrakční jed-
notky railjet si pořídili Rakušané. Švýcaři 
jezdí přes hranice s Pendolinem a čers-
tvě také s jednotkou Giruno. Němci tyto 
velmi rychlé a komfortní spoje nazvali 
EuroCity Express. Podobnost s InterCity 
Express jistě není náhodná.  

Ani České dráhy nestojí stranou 
evropského trendu. Díky jednotkám 
railjet poskočily do skupinky zemí, které 
provozují soupravy s rychlostí nad  
200 km/h. Během pár let je doplní další 
rychlé soupravy a zcela nové lokomo-
tivy. Ty zamíří nejprve do Německa, 
kde budou moci využít svou maximální 
rychlost až 230 km/h. Nyní už zbývá 
jen zavést stejnou povolenou rychlost 
na našich tratích, aby nám neujel vlak. 
V Evropě se totiž začíná mluvit o nových 
vysokorychlostních transevropských 
expresech TEE 2.0.   ▪

 EC Antonín Dvořák



▪ doprava nočními vlaky ČD na Slovensko, do Švýcarska, Polska a Maďarska
▪ nabídka ubytovací kategorie od lehátka po Deluxe s vlastní sprchou a WC
▪ autovlakem lze cestovat mezi Prahou a Košicemi

Pohodlně přes noc po Evropě
Zažijte atmosféru velkých měst odpočatí a vyspalí, 
náš vlak vás převeze stovky kilometrů daleko.

Vlakem 
do zahraničí

TIP      Máte již naplánovanou cestu? Pak neváhejte s nákupem jízdenky.
Čím dříve Včasnou jízdenku Evropa koupíte, tím levněji pojedete.

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/nocnivlaky

CDPV_Vlakem_do_zahranici_2021_215x270_v01_tisk.indd   2 30/04/2021   14:24
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MINILOGOTYP IDSOK 

IDSOK

minilogotyp je nutné použít při drobných aplikacích, kdy výška nejmenší-
ho písmene v logu klesne pod 3 mm.

IDSOK

IDSOK

IDSOK

Procestujte vlakem 
Moravskoslezský a Olomoucký kraj

▪ jízdenka nabízena pro 1 osobu a pro max. 5 osob bez ohledu na věk

▪ cena za 1 osobu 100 Kč, skupinová jízdenka 250 Kč

▪ platnost jízdenky vždy 1 den, nabídka platí do 30. září 2021

▪ platí v zónách ODIS a IDSOK dle Tarifu ODIS a Tarifu IDSOK

Jednodenní 
oblastní jízdenka 

JESENÍKY   

www.cd.cz

CDPV_jizdenka_Jesenik_2021_215x270_v01.indd   1 05/05/2021   13:35



ČD Nostalgie
Historická vozidla  

a zvláštní jízdy

Můžete potkat  
ve vlaku

Štěpánka Pučálková

Kampaň Můj vlak
Natáčení klipů  

s Ivanem Trojanem

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

ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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Blíží se prázdniny a snad i hezké teplé počasí, které bude lákat k výletům a jízdám 
historickými vláčky. Parní i dieselové lokomotivy se tak opět představí v celé své 
kráse. Za železniční nostalgií v barvách národního dopravce se můžete vydat 
do Muzea ČD v Lužné u Rakovníka, ale i na mnoho dalších míst a tratí v republice. 
Stačí sledovat webové stránky a sociální sítě s aktuálními informacemi. 

Největší sbírka parních lokomotiv 
na našem území čeká na děti 

i dospělé v ČD Muzeu v Lužné. Některé 
stroje ještě pamatují doby Rakouska-
-Uherska. Kromě parních lokomotiv zde 
návštěvníci mohou vidět také historické 
motoráčky, dieselové či elektrické loko-
motivy, dobové osobní a nákladní vozy 
a spoustu dalších zajímavých exponátů 
ze železničního provozu.

Osahejte si Kafemlejnek
V sobotu 15. května ČD Muzeum znovu 
otevřelo své brány. Naposledy bylo pro 
veřejnost v provozu loni v říjnu. Několi-
kaměsíční pauzu, vyvolanou pandemií 
koronaviru, využili zdejší pracovníci 
například pro časově náročnější údržbu 

SEZONA PLNÁ PÁRY 
A NOSTALGICKÝCH JÍZD 
přinese radost dětem i dospělákům

vozidel nebo investiční akce. Na ná-
vštěvníky tak v letošním roce čeká 
několik novinek, například nový vstupní 
objekt včetně pokladny, kde si lidé 
kromě vstupenek budou moci zakoupit 
upomínkové předměty se železniční te-
matikou. Na první muzejní víkendy jsou 
navíc připraveny vyhlídkové jízdy jednou 
z nejstarších provozních lokomotiv v Ev-
ropě 414.096 Heligón z areálu muzea 
do přilehlé stanice. V době uzávěrky 
tohoto čísla byly prozatím otevřené jen 
expozice ve volném (venkovním) pro-
storu, a to ve vztahu ke stále platným 
hygienickým opatřením. V areálu také 
fungují stánky s občerstvením.

Součástí expozice je nový interaktiv-
ní exponát parní lokomotivy 310.127 

s přezdívkou Kafemlejnek. Ten si na roz-
díl od většiny ostatních vystavených 
kousků mohou lidé dokonce osahat, 
a to včetně kabiny s řadou ovládacích 
prvků. Nejmladší návštěvníci se mohou 
svézt na takzvané úzkokolejce. Jde 
o skutečnou mašinku s opravdovými 
vagonky, jen v menším provedení. Jezdí 
pomalu a na její provoz dohlíží odborný 
personál. 

Zvláštní jízdy z Lužné
Z muzea i do muzea často přijíždějí 
zvláštní vlaky. Například pro děti je 
určen oblíbený Cyklohráček, který 
cestující znají z trasy mezi Prahou a Sla-
ným. Někdy ale zajíždí až do Lužné, a to 
například o víkendových dnech 12., 13., 
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19., 20., 26. a 27. června. Fanoušci páry 
si mohou počkat na sobotu 3. července, 
kdy pojede zvláštní vlak z Lužné do Be-
rouna a zpět. Obdobně se na sobotu  
17. července a neděli 18. července chystá 
parní jízda z Lužné do Stochova a zpět. 
Výhledově se plánují i akce na druhou 
polovinu letních prázdnin. V tuto chvíli 
se uvažuje o setkání motorových vozů 
v Lužné o víkendu 7. a 8. srpna a o jízdě 
parního vlaku z Lužné do Chomutova 
v sobotu 21. srpna.

Přivítání Rosničky
Součástí ČD Muzea je i depozitář 
v Olomouci, který je běžně veřejnosti 
nepřístupný, ale při zvláštních pří-
ležitostech se přece jen otevírá. Tak 
třeba v sobotu 12. června se zde chystá 
rozloučení s parní lokomotivou 314.303 
Kocúr a přivítání lokomotivy 464.202 
zvané Rosnička, která prošla úspěšnou 
opravou a stala se opět provozuschop-
nou. Parní jízdy se zde plánují rovněž 
na sobotu 10. července. 

Výletní vlaky do Lednice
Za železniční nostalgií se samozřejmě 
můžete vydat i do jiných koutů republi-
ky. Ať už vás láká romantický motoráček 
z 50. let, nebo síla parní lokomotivy, 
obojí můžete vyzkoušet na jižní Moravě 
během jízdy z Břeclavi do Lednice. V cílo-
vé stanici na vás navíc bude většinou če-
kat zajímavý doprovodný program nebo 
můžete navštívit přírodní a kulturní 
zajímavosti. Motoráček Hurvínek vyráží 
až do 5. září každý víkendový a sváteční 
den čtyřikrát tam a zpět. 

Romantické Posázaví
Dále se vydejte třeba 12. června a 28. srpna 
na okružní výlet do oblasti dolního 
Posázaví a Ladova kraje. Vlak odjíždí 
ze stanice Praha-Smíchov a přes Davli, 
Jílové u Prahy a Krhanice vás doveze 

Praktické informace  
o ČD Muzeu
Otevírací doba:
 Do konce srpna denně 

 od 9:30 do 17:00 h

 V září úterý až pátek 

 od 9:30 do 15:00 h, v sobotu, 

 neděli a o svátcích od 9:30 

 do 17:00 h

 V říjnu v sobotu, neděli 

 a ve dnech od 28. do 31. 10. 

 od 9:30 do 17:00 h

Vstupné:
 Děti do 4 let v doprovodu 

 dospělého zdarma

 Děti od 4 do 15 let, senioři 

 nad 65 let, studenti do 26 let 

 a držitelé průkazu ZTP 120 Kč

 Plné vstupné 150 Kč

 Rodinné (2 dospělí +2 děti 

 do 15 let) 450 Kč

 Za 50 ČD Bodů z věrnostního 

 programu Českých drah získáte 

 voucher na vstup pro 1 osobu 

 zdarma

do Týnce nad Sázavou. Než se vlak vydá 
na další cestu, budete mít dostatek času 
prohlédnout si město a jeho památky 
anebo se jen tak projít podél řeky Sázavy. 
Do Prahy vláček pojede po trase přes 
Čerčany a Senohraby. V historickém 
bufetovém voze bude zajištěn prodej 
občerstvení.  

Po Pražském Semmeringu
Ve dnech 13. června a 29. srpna máte 
možnost projet Prahu parním vlakem, 
který se vydá po trase Praha-Smíchov – 
Praha-Zličín – Hostivice a zpět po stejné 
trase. Budete mít tak příležitost užít si 
nevšední výhledy na město z Pražského 
Semmeringu, obdivovat vyšehradskou 
skálu nebo panorama Hradu. Parní vlak 
odjíždí ze Smíchova dvakrát a během 
cesty si můžete koupit něco dobrého pro 
mlsné jazýčky a plné žaludky.

Léto na Bechyňce
Projeďte se po naší nejstarší elektrifiko-
vané trati z Tábora do Bechyně, která 
je v provozu již od roku 1903. Do čela 
pravidelných vlaků se postaví elektrická 
Bobinka vyrobená v roce 1956. Svézt se 
s ní můžete od 12. června o všech násle-
dujících sobotách a nedělích a ve svá-
teční dny až do 12. září. V tomto případě 
platí ve vlacích běžný tarif Českých drah.

Před cestou si prosím nezapomeňte 
zkontrolovat aktuální informace včetně 
jízdních řádů na webových stránkách. 
Na sociálních sítích se navíc můžete 
inspirovat z publikovaných fotografií 
a videí. Přejeme vám šťastnou a bezpeč-
nou cestu plnou radosti a úsměvů.   ▪

Více na 
www.cdnostalgie.cz

www.facebook.com/cdnostalgie
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Čtyřicet pět promítání, programová 
sekce Noir bez předsudků, retrospek-

tiva filmů režisérky a herečky Idy Lupino, 
neo-noirové snímky bratrů Coenových, 
československý noir, speciální uvedení 
němého filmu Příchozí z temnot s živým 
hudebním doprovodem, pocty hereckým 
ikonám Bette Davisové a Victoru Matu-
reovi a páteční večerní „setkání“ s Hum-
phreyem Bogartem – to je jen několik lá-
kadel z chystaného programu letošního 
ročníku filmového noir festivalu.

V sálech i na nádvoří
Nezaměnitelnou a vyhledávanou atmo-
sféru projekcí dotváří především gotické 
hradní prostory, ve kterých se přehlídka 
pravidelně koná. V případě předcházejí-
cích osmi ročníků se tak dělo na hradech 

Křivoklát a Kokořín, nyní nově na maje-
státním Českém Šternberku. Návštěvníci 
i hosté festivalu si budou moci promítání 
a další program vychutnat v syrovém 
interiéru staré kuchyně, kulaté věži, ar-
chivním sále a během hlavních večerních 
open air projekcí i na horním hradním 
nádvoří.

V minulých letech měli nad festivalem 
patronát mnozí známí umělci jako he-
rečky Hana Maciuchová, Emília Vášáryo-
vá, Daniela Kolářová, Vilma Cibulková, 
Klára Issová, herci Jaromír Hanzlík, Petr 
Štěpánek, Jiří Dvořák, Tomáš Hanák a re-
žiséři Hynek Bočan, Jan Hřebejk, Václav 
Marhoul nebo Jiří Strach. Záštitu všem 
dosavadním ročníkům akce poskytlo 
i ministerstvo kultury a hejtmani  
či hejtmanky Středočeského kraje.

FILMOVÝ FESTIVAL  
NADČASOVÉHO ŽÁNRU
v kulisách Českého Šternberka
NOIR FILM FESTIVAL – to je unikátní žánrová přehlídka 
s mezinárodním přesahem zasazená do kulis středověkého hradu. 
Jeho devátý ročník se uskuteční od 18. do 22. srpna, tentokrát 
ve starobylém sídle šlechtického rodu Sternbergů v Posázaví.

Vzkazy 
patronů a hostů

 „Jezdím sem za svými 

 nejvzácnějšími přáteli!“

Vilma Cibulková

 „Přišli jsme, viděli jsme, zvítězili jste!

 Díky za noirový víkend.“

Zlata Adamovská & Petr Štěpánek

 „Zdravím můj, Váš, náš společný, 

 oblíbený, úžasný Noir Film Festival!“

Hana Maciuchová

 „Žádné domácí kino nenahradí 

 NOIR FILM FESTIVAL.“

Klára Issová

 „Ať už je další noir! A pak další 

 re-noir! Krásný jako Renoir.“

Tomáš Hanák

Více na 
noirfilmfestival.cz

Oceňovaná estetika
Filmový festival spojuje nadčasový žánr 
noir (detektivky, dramata, thrillery) 
a výjimečné historické místo. Rozmani-
tost tohoto žánru umožňuje seznámit 
diváky s různými podobami a přesahy 
filmu noir, který téměř vždy vyniká 
svou specifickou a velmi oceňovanou 
estetikou. I deváté pokračování festivalu 
nabídne působivou, mnohdy nervy drá-
sající podívanou. Vstupenky a festivalové 
akreditace na letošní ročník bude možné 
objednat a zakoupit od 18. června 2021 
na adrese vstupenky@noirfilmfestival.cz.  ▪
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Pro většinu kratších cest mezi jedním 
a pěti kilometry je ve městech jízdní 

kolo nejrychlejší volbou. Odpadá starost 
s čekáním na tramvaj či s hledáním volné-
ho parkovacího místa. Přestože dopravní 
infrastruktura není perfektní, počet 
cyklistů v ulicích měst se každoročně 
zvyšuje. Pandemie jízdě na kole ve městě 
pomohla, v loňském červnu cyklosčítače 
zaznamenaly o 60 % více jezdců na kolech 
než v roce 2019.

Pohyb je zdravý
Všeobecně je známo, že pohyb prospí-
vá zdraví. A ukazuje se, že ten na kole 
obzvlášť. Většina z nás si však s kolem 
pojí přiléhavý cyklodres a dlouhé tratě. 
I trochu každodenního pohybu se však 
na organismu projeví. British Medical 
Journal publikoval v roce 2017 rozsáhlou 
studii, která ukázala, že u lidí, kteří jezdí 
pravidelně do práce na kole, je až o pa-
desát procent méně pravděpodobné, že 
vážně onemocní. Průzkumy také ukazují, 
že aktivní lidé jsou přibližně o 32 procent 
šťastnější. A neměli bychom zapomenout, 
že 20 až 30 minut fyzické aktivity denně 
zlepšuje spánek a zrychluje usínání. 

První český bikesharing
V roce 2013 vznikl první ryze český 
projekt sdílených kol, se kterým při-
šla společnost Rekola. Projekt začínal 
v pražské městské části Suchdol pod 
názvem Kola narůžovo. Během roku 
2014 se rozšířil i do dalších částí hlavní-
ho města a také do Brna a Olomouce. 
Princip byl jednoduchý, obyvatelé měst 
mohli darovat Rekolům svá stará kola, 

V posledních letech stále častěji jezdíme na kole, zejména při 
sportu nebo trávení volného času. Významný počet Čechů ovšem 
volí bicykl i pro dopravu po městě, třeba pro cestu do práce. 
A právě této skupině se snaží jít naproti firma Rekola, která 
poskytuje službu sdílených růžových kol.

Využijte 
ČD Body
Chtěli byste si sami vyzkou-
šet jízdu na růžových kolech 
třeba do práce, případně je 
již využíváte a chtěli byste 
získat výhodnější předplatné? 
Díky věrnostnímu programu 
Českých drah můžete 40 
nasbíraných ČD Bodů vymě-
nit za slevu 25 % na nákup 
ročního Předplatného. 

RŮŽOVÁ KOLA 
NEJEN PRO SPORT, 
ale i pro cestování po městě

Více na www.rekola.cz

spolek pak na víkendových worksho-
pech kola opravil, nabarvil narůžovo 
a postupně umisťoval do ulic. Od roku 
2016 již firma od repasování starých 
kol upustila a využívá unifikovaná kola 
české výroby. Rekola mají nyní přes 
čtvrt milionu registrovaných uživatelů, 
kteří vykonávají tisíce výpůjček denně. 
Dnes služba funguje navíc i v Českých 
Budějovicích a Bratislavě. ▪
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Posloucháte v soukromém životě 
i jinou hudbu než klasiku? Zajdete si 
třeba na rockový koncert? 
Kromě klasiky mám moc ráda jazz a soul. 
Na populární open air koncerty moc 
nechodím, jelikož se znám a s interprety 
bych začala nahlas zpívat, a to by neudě- 
lalo dobře mým hlasivkám. Druhý den 
bych asi nepromluvila. 

Laik má představu, že operní zpěvač-
ka musí mít typické tělesné proporce, 
aby její hlas dobře zněl. Je to mýtus, 
nebo pravda?
Tato představa je mylná, v dnešní době 
už moc obézních zpěváků nepotkáte. 
Kilogramy navíc nemají na hlas zásadní 
vliv, ačkoli jsem se setkala i s opačným 
názorem. Zpěvák s větší hmotností prý 
nemusí tolik technicky „makat“ jako 
zpěvák štíhlý. Já s tím osobní zkušenost 
nemám, váhu si naopak hlídám.

Chtěla jste být operní zpěvačkou už 
od dětství?
Jako dítě jsem úplně na začátku snila 
o tom, že budu lékařkou. Vždy jsem milo-
vala odebírání krve a stále se ráda dívám 
na dokumenty z medicínského prostředí. 
Osud tomu ale chtěl jinak a já se odmala 
orientovala na hudbu, především klavír 
a zpěv, vedle toho jsem chvíli i závodně 
tančila. Oba mí rodiče jsou umělecky 
založení, tatínek maluje krásné obrazy 
a maminka zase jako mladá hrála na bicí 
a zpívala. Takže nějaké umělecké geny 
tam jistě budou. 

Vystupujete v Rakousku, na Sloven-
sku, doma v Česku a stálé angažmá 
máte v Drážďanech. Kterou scénu 
považujete za nejzajímavější a kterou 
za nejnáročnější?
Zajímavé jsou všechny scény, ale asi nejza-
jímavější pro mě byl Großes Festspielhaus 
v Salcburku. Jeviště tam je obrovské, má 
100 metrů na šířku a sál pojme skoro 
2 200 diváků. Jako nejnáročnější scénu 
bych popsala Volksoper Wien. Tato bu-
dova byla původně stavěna pro činohru, 
a ne pro operu, takže zpěvák zní v každém 
koutě divadla jinak.

Která role vám zatím nejlépe padla 
a kterou považujete za vysněnou 
nebo životní? 
Z těch dosavadních rolí bych vybrala jako 
„padnoucí“ a zároveň jako jednu z nejob-
líbenějších Charlotte z opery Werther. 

Sedla mi jak hlasově, tak i charakte-
rem postavy. Nyní se ale učím i další, 
o kterých jsem přesvědčená, že mi také 
padnou. Jednou z nich bude určitě Octa-
vian ze Straussovy opery Růžový kavalír. 
A tou vysněnou je určitě Santuzzy 
z Mascagniho opery Sedlák kavalír, ale 
na tu mám ještě hodně času.

Co je pro vás důležitější? Ocenění 
odborníků, třeba nominace na Cenu 
Thálie, nebo reakce diváků během 
představení?
Obojí vždy velmi potěší a obojí vnímám 
jako uznání mé snahy a umu. Toto 
povolání je hlavně pro diváky, právě pro 
ně zpíváme a vystupujeme, abychom 
je potěšili a vnesli do jejich životů nové 
emoce a pocity. Když mi přijde třeba do-
pis od diváka, že jsem ho svým zpěvem 
dojala k slzám, zahřeje mě to u srdce. 

ZPÍVÁM PRO RADOST  
A POTĚŠENÍ DIVÁKŮ, 
ale vážím si i uznání odborníků
Narodila se v Berlíně, vystudovala v Salcburku, má stálé angažmá 
v Drážďanech a sama sebe by popsala jako Evropanku. Přesto operní 
pěvkyně Štěpánka Pučálková považuje za svůj domov Prahu, kde žije 
její rodina. Díky své práci musí často cestovat a čas strávený ve vlaku 
efektivně využívá pro studium nového repertoáru.

Štěpánka Pučálková

Jako Carmen na prknech 

vídeňské Volksoper
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Vizitka
Česká mezzosopranistka Štěpánka 
Pučálková je od sezony 2018/2019 
sólistkou a členkou souboru Sempe-
rovy opery v Drážďanech. Ztvárnila 
zde mimo jiné Mercédes v Carmen, 
Cherubina ve Figarově svatbě, Ro-
sinu v Lazebníku Sevillském či Olgu 
v Evženu Oněginovi. V roce 2018 de-
butovala v Národním divadle v Praze 
jako Charlotte v opeře Werther, 
za kterou získala cenu ředitele Ná-
rodního divadla pro umělce do 35 let 
a zároveň byla nominována na Cenu 
Thálie. V lednu 2020 vystoupila 
na prknech vídeňské Volksoper v roli 
Carmen. Spolupracuje s řadou tu-
zemských i zahraničních orchestrů, 
pravidelně vystupuje na festivalech 
a koncertech.

v elektronické podobě, nebo papírové, 
tedy ve formě velkých knih, takzvaných 
klavírních výtahů. Pustím si nahrávku 
do sluchátek a učím se. Někdy si u toho 
pobrukuji nebo počítám rytmus, takže 
spolucestující nejdřív trochu zvláštně 
koukají a někteří se pak osmělí a zeptají 
se, kdo jsem a co dělám. Většinou se 
pak z takových otázek vyklube zajímavý 
rozhovor a místo toho, abych se učila, si 
zase povídám a poznávám nové lidi.

Když už jsme u cestování, máte  
nějakou oblíbenou destinaci?
Miluji slunce a moře, takže rozhodně 
něco exotického. Bali, Maledivy a Karibik. 
Také bych se ráda podívala do Ameriky, 
konkrétně do Los Angeles či Miami a na-
vštívila tam své přátele.

Co vás čeká letos? Vypadá to, že se už 
kultura začíná probouzet.
Aktuální sezona je již bohužel prav-
děpodobně ukončená, tedy alespoň 
v Německu. Stále doufám, že ještě 

v červnu budeme moci hrát, ale bojím se, 
že ani to nevyjde. V Čechách je o trochu 
větší světélko naděje. Koncem května 
jsem natáčela Beethovenovu devátou 
symfonii s Ódou na radost se Severočes-
kou filharmonií Teplice. V létě jsem měla 
mít pro české publikum krásný koncert, 
který byl ale prozatím přesunut na září. 
V září mě také čeká jedno televizní vy-
stoupení. Kvůli stále se měnící situaci ale 
doporučuji všem sledovat moje webové 
stránky nebo Instagram, kde vždy aktua- 
lizuji veškeré informace. Snad se tedy 
někde uvidíme!  ▪

V takových momentech si vždy pomys-
lím, že všechna ta práce a úsilí přece jen 
měly svůj smysl. Ocenění odborníků je 
vždy velká čest, ale není to hlavní. Priori-
tou jsou diváci a jejich reakce.

Váš život je poměrně dost naplněn 
cestováním. Jakou roli v něm hraje 
vlak?
Vlak využívám hlavně na delší cesty, 
jinak ale jezdím autem, jelikož mám vždy 
s sebou mnoho zavazadel, večerních 
šatů, bot a podobně. Vždy když ale jedu 
vlakem, vybírám si zásadně tiché vozy 
či kupé, abych nebyla rušena a mohla se 
buď učit, nebo odpočívat. Na takových 
cestách pak vždy ráda využiji palubního 
servisu nebo jídelního vozu. Ani jedno 
v autě dělat nemohu, proto si jízdu vla-
kem vždy užívám.

Část lidí se ve vlaku věnuje práci. 
Platí to i o vás? 
Do vlaku si vždy vezmu nový repertoár, 
který se musím naučit. Buď mám noty 
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Už druhým rokem je hlavní mediální tváří Českých drah 
Ivan Trojan. Videospoty s tímto oblíbeným hercem zaujaly 
jak veřejnost, tak odborníky. Od června mohou diváci 
sledovat nové klipy, ve kterých se humornou formou 
dozvědí o výhodách aplikace Můj vlak. 

JAK SE NATÁČELA  
KAMPAŇ MŮJ VLAK  
s Ivanem Trojanem v hlavní roli

Byl poslední únorový den. Na od-
stavném nádraží v pražské Michli 

režisér Ondřej Trojan právě natáčel 
reklamní kampaň Českých drah. 
Na place pobíhali producenti, kamera-
mani, osvětlovači, zvukaři, maskérky, 
kostymérky a samozřejmě i samotní 
protagonisté příběhu, který je dílem 
kreativců agentury Havas. Samozřej-
mě nemohl chybět herec v hlavní roli, 
hvězda Dejvického divadla a shodou 
okolností i bratr režiséra.  

Nimrod a Ťapka
Zatímco v loňských klipech jsme mohli 
Ivana Trojana v reklamě vidět spolu 
s „rodinou“, letos vystupuje jako sebe-
vědomý nimrod v doprovodu Ťapky.  
Tu představuje devítiletá fenka, jejíž 
skutečné jméno zní Chelsie. Pochází 
z plemene Kooikerhondje, jde tedy 
o holandského kachního psa. Od ledna 
byla speciálně cvičená pro účely natá-

čení reklamy. Především se po ní chtělo, 
aby se uměla zmocnit jízdenky a nastu-
povat do vlaku. Ačkoli Chelsie pochází 
z velmi chytrého a loveckého plemene, 
přece jen se na ní podepsalo, že musela 
hrát prakticky v každé scéně. V pozdních 
odpoledních hodinách už bylo potřeba 
zapojit stimulaci pomocí pamlsku. Na-
štěstí měl pro ni štáb plné pochopení. 

Dětská hvězda
Dalším hrdinou z reklamní kampaně 
na aplikaci Můj vlak je vycházející dětská 
hvězda Theo Schaefer, kterého si nejvíc 
budete pamatovat z letošního seriálu 
České televize Kukačky. Zatímco v Ku-
kačkách měl dokonce hned dva tatínky, 
v kampani Českých drah se této role 
zhostil pouze Jiří Maryško. Díky profe- 
sionálnímu přístupu každého člena štábu 
všechny scény dobře dopadly a byly 
schváleny přísným okem režiséra. Ještě 
se sluší dodat, že ke skvělému výsledku 

přispěl zaměstnanec ČD Jiří Ondrák, 
který zajistil a připravil vozy. V nepo-
slední řadě pomohlo i počasí. Natočené 
klipy s Ivanem Trojanem v hlavní roli 
můžete vidět nejen v televizi, ale i na  
sociálních sítích.   ▪

Co bylo nejtěžší
 Dostat do jednoho kupé 

 tři herce, psa i jeho cvičitelku 

 a kameramana. To byl úkol 

 hodný nejvyššího manažera 

 prostoru.

 Největším oříškem při natáčení

 byla scéna, kdy Ťapka odjíždí 

 sama vlakem a dívá se z okna.

 Zkuste přemluvit psa, aby 

 vykukoval zrovna tím správným

 směrem a ještě u toho vesele 

 vrtěl ocasem. 
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Co se asi stane, když zmáčknu tohle tlačítko? I tak může uvažovat cestující během jízdy vlakem, 
a to hned v různých situacích. Že je lepší raději na žádná tlačítka nesahat? Pak ovšem můžete 
riskovat nepříjemnou situaci. Pojďme si rozebrat, jak se vyhnout „čudlíkové pasti“.

KTERÉ TLAČÍTKO MÁM ZMÁČKNOUT?

Díl
šestý

SOS tlačítka 
Ve vozech najdete i výrazně označená 
tlačítka SOS, a to u míst určených pro 
osoby se sníženou schopností pohybu 
a orientace. Slouží v případě nutné 
asistence k přivolání vlakového personálu. 
Ke stejnému účelu je najdete i na toaletách. 

vlakem prakticky l ČD servis

1 
Ovládání dveří

Při nástupu nebo výstupu z vlaku by vás u dveří ovlá-
daných tlačítky neměla zaskočit žádná záludnost. 
Zelené tlačítko má funkci otevírání a červené zavírání. 
Naprostá většina lidí mačká jen to zelené, protože dveře 
se po uplynutí nastaveného intervalu samočinně za-
vřou, případně červené tlačítko chybí a obě funkce jsou 
integrovány jen do jednoho tlačítka. Z tohoto důvodu 
nenajdete zavírací tlačítko u většiny interiérových dveří 
– prostě ho není potřeba. Při výstupu z vlaku dbejte 
správného výběru strany vlaku s nástupištěm. Po odblo-
kování dveří strojvedoucím se totiž u některých souprav 
uvolní ovládání všech dveří s možným rizikem výstupu 
do kolejiště. Toto riziko se ale postupně zmenšuje, pro-
tože České dráhy zavádějí do stále více vlaků stranově 
selektivní ovládání dveří.

2 
Na toaletě

Otevírací tlačítko funguje jako u ostatních dveří na 
stejném principu, podobně jako zavírací, ovšem zpozor-
něte ve fázi uzamykání. Není totiž pravidlem, že stiskem 
uzavíracího tlačítka zevnitř dojde i k uzamčení dveří 
na toaletu. Například u motorových jednotek Regionova 
je ještě nutné stisknout separátní uzamykací tlačítko. 
Pokud to neuděláte, asi netřeba popisovat, že pak může 
dojít k pikantní a nepříjemné situaci. Pamatujte také, že 
tlačítko splachování byste měli použít pouze se zaklope-
ným víkem na toaletní míse. Spouštění vody do umyvadla 
může být řešeno buď dalším tlačítkem, nebo pohybovým 
senzorem, stejně jako aktivace vysoušeče rukou.

3 
Pro speciální funkce

Na palubě vlaků se můžete setkat s celou řadou dalších 
tlačítek. Například v jednotkách Pendolino se stínicí 
rolety oken ovládají dvěma tlačítky (dolů – nahoru) 
umístěnými na stěně pod oknem. Pokud se vám stane, 
že po nástupu do Pendolina stiskne palubní personál 
tlačítko nad vaší hlavou, je to proto, že si vaše sedadlo 
tímto způsobem označí například pro doručení uvítací-
ho drinku nebo občerstvení v 1. třídě. Také čtecí lampič-
ky jsou ve většině případů ovládány tlačítky. Speciální 
funkce mají tlačítka v lůžkových vozech. Jejich stiskem 
můžete komunikovat se stevardem interkomem, aniž 
byste opustili oddíl, nebo vypnete budík (pokud jste 
o vzbuzení stevarda požádali). V případě oddílu Deluxe 
budete tlačítky ovládat i sprchu, která je součástí kupé. 
A jedna rada na závěr – až budete vstupovat do sprchy, 
nezapomeňte si stáhnout roletu okna. I noční vlak 
občas někde zastavuje.
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Boloňa a Parma

Severní Itálie patří bezesporu mezi nejvyhledávanější turistické destinace 
v Evropě. Ve zdejších městech se snoubí dech historie v okouzlujících stavbách 
s moderními službami a vynikajícími gurmánskými pochoutkami. Pro návštěvu 
vám doporučujeme zejména města Boloňa a Parma, která si vás jistě podmaní 
natolik, že se tam budete rádi vracet.

POZVÁNÍ DO NÁRUČE 
ITALSKÉ PŘÍRODY A MĚST 
plné palácové nádhery a delikates

A u t o r :  B a r t o l o m e o  S i m o n e 
F o t o :  B O L O G N A  W E L C O M E ,  P A R M A . I N F O ,  U m b e r t o  C e s a r i ,  M a r t i n o  V i v i a n i ,  W i k i m e d i a
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Při procházce Boloňou můžete mít pocit, jako když kráčíte galerií
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město hudby. Není divu, vždyť mezi 
nejvýznamnější místní instituce patří 
Městské divadlo, Mezinárodní muzeum 
a Knihovna hudby, konzervatoř, Accade-
mia Filarmonica a Tagliavini, mimořádná 
sbírka starověkých hudebních nástrojů. 
Rezervujte si aspoň půl dne, ale spíše více 
na návštěvu některých z těchto míst. 
A neměli byste vynechat ani Casa di Lucio 
Dalla, domov excentrického italského pí-
sničkáře Lucia Dally (zemřel v roce 2012).

Procházka ve věži
Město je rovněž proslulé počtem věží, 
které se během středověku stavěly 
na mnoha místech. Důvody, proč se 
tak dělo, nejsou zcela jasné. Předpo-
kládá se, že nejbohatší rodiny si je 
pořizovaly jako symbol moci a možná 
i odboje proti papežovi. Jen ve  
13. století jich v Boloni přibyla více  
než stovka, z toho 24 je stále roze-
znatelných. Nejznámější z nich jsou 
Asinelli a Garisenda. Nejvyšší věž 
v Boloni, Torre degli Asinelli, je dokon-
ce turistům přístupná. Můžete se v ní 
i nechat zavřít a vychutnat si výhled 
na středověké historické centrum.

Sloupoví s oblouky
Arkády v Boloni jsou dlouhé téměř  
40 kilometrů. Od roku 1100, kdy se 
začala podstatně rozšiřovat zdejší 
univerzita, se arkády staly veřejným 
i soukromým místem pro socializaci 
a obchod. Představují venkovní salonek 
a současně i samotný symbol boloňské 
pohostinnosti. Při procházce městem 
můžete projít různými typy arkád. 
Od dřevěných po beccadelli ze 14. stole-
tí až po poloarkády bez sloupu. 

Nejširší portikus ve městě je ten 
čtyřstranný na bazilice Santa Maria 
dei Servi ve Strada Maggiore, navržený 
na konci čtrnáctého století, nejvyšší 
je zase přes Altabellu, kde má arcibis-
kupský palác lodžii, a sahá až do deseti 
metrů. Nejužší s pouhými 95 centi-
metry se nachází v ulici Sanzanome. 

Hlavní město regionu Emilia Romag-
na představuje skutečný středově-

ký poklad. Boloňa je známá vynikající 
gastronomií, starou univerzitou a červe-
nou barvou mnoha budov v historickém 
centru. Ještě před několika lety bylo 
město tak trochu odříznuto od hlav-
ních turistických itinerářů v Itálii, což 
mu pomohlo zachovat si autentičnost 
a vyhnout se přelidňování. 

Žaludek Itálie
Jen kousek od hlavního náměstí Piazza 
Maggiore se nachází labyrint úzkých 
uliček známý jako Quadrilatero. Najdete 
zde jedny z nejlepších kuchyní v zemi, 
a to v řadě malých restaurací a barů 
včetně Osteria del Sole z roku 1465! 
Když se ponoříte do hlučné atmosféry, 
ucítíte čerstvé tortellini nebo uzené 
maso visící v obchodech. Ne náhodou 
se Boloni říká žaludek Itálie. Po celém 
městě najdete dílny na čerstvé těstoviny 
jako tortellini, tortelloni, lasagne nebo 
tagliatelle. A v nich objevíte dámy ovlá-
dající umění tvorby pokrmů z listového 
těsta. Některé z nich také pořádají kurzy 
vaření, po nichž následuje oběd, kde 
můžete ochutnat své výtvory.

Obklopeni hudbou
Jen málokdo z místních obyvatel ví, že 
Boloňa v roce 2006 získala prestižní 
ocenění UNESCO a byla označena jako 
Creative City of Music, tedy kreativní 

Nejbohatší rodiny 
si pořizovaly věže 
jako symbol moci 
a možná i odboje 
proti papežovi.

Na turistických trasách strávíte 
příjemné hodiny uprostřed přírody 
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Dlouhá arkádová cesta vede přes Sara-
gozzu ke svatyni Madony di San Luca. 
Od prvního oblouku Porta Saragozza 
se dostanete na půli cesty do Arco del 
Meloncello a poté stoupáte do Monte 
della Guardia. Ve sloupoví je celkem 
664 oblouků a cesta kolem něj měří 
téměř 4 kilometry!

Motorové údolí
Na boloňském území se nachází i „země 
motorů“. Území Via Emilia je jedinečnou 
koncentrací VIP automobilů: od Ferrari 
po Lamborghini, od Maserati po Du-
cati. Je součástí okruhu Enzo e Dino 
Ferrari v Imole. Pokud se vydáte na výlet 
do Boloni a milujete rychlé automobily, 
nesmíte vynechat sbírky Moto Poggi 
v nadaci Maserati. Do muzea věnovaly 
exponáty společnosti Yamaha, Villanova 
di Castenaso a Borgo Panigale, Ducati 
Motor Holding. Několik kilometrů 
severozápadním směrem od Boloni 
se nachází vesnice Sant’Agata Bolo-

Hodinová věž
V říjnu 2020 byla v Boloni 
veřejnosti konečně zpřístupněna 
Hodinová věž – Palazzo d ‘Accursio. 
Vstupem z nádvoří a stoupáním 
po elegantním schodišti se 
dostanete do druhého patra  a pak 
vstoupíte přímo do věže. Zde můžete 
pomocí svého chytrého telefonu 
poslouchat zvukového průvodce, 
který vás provede po jednotlivých 
místnostech až k bijícímu srdci 
věže: mechanismu, který umožňuje 
fungování hodin. Uslyšíte 
zajímavosti o tom, jak se palác a věž 
postupně rozrůstaly, a nakonec si 
budete moci užít nezapomenutelný 
výhled na Piazza Maggiore. 
V rezidenčních místnostech na vás 
čekají umělecké sbírky obsahující 
například starožitný nábytek, obrazy 
či porcelán.

gnese. Ta je celosvětově proslulá díky 
sídlu automobilky Lamborghini. Není 
divu, že právě zde se nachází i muzeum 
věnované těmto vozům – Ferruccio 
Lamborghini Museum. Obdobná muzea 
mají například pro Ferrari v Maranellu 
a v Modeně. 

Dobré víno a něco na zub
Boloňa je kromě mimořádného histo-
rického a kulturního dědictví proslave-
ná kvalitou svých potravin a vinných 
produktů. Však se v okolí nachází řada 
kopců s vinicemi. Z centra města se 
dostanete k rodinnému vinařství Um-
berto Cesari, které se rozkládá na místě 
s nádherným výhledem. Kromě histo-
rického sídla se zde seznámíte s historií 
výroby vína, projdete se po vinicích a při 
ochutnávkách ve velkolepém sklepě 
objevíte tajemství zdejších odrůd. A jaká 
vína vám například doporučí? Pignoletto 
DOC Sparkling, Ca ‘Grande Romagna 
DOC Sangiovese Superiore, Laurento 

Tvrz Rocchetta Mattei Rodinné vinařství Umberto Cesari Výhled z Hodinové věže na Piazza Maggiore
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Romagna DOC Sangiovese Riserva – 
vždy spárované s místními potravinami. 

Právě zde se totiž vyrábějí někte-
ré z vynikajících italských lahůdek: 
parmská šunka, balzamikový ocet, 
čerstvé těstoviny a král sýrů Parmigiano 
Reggiano. Můžete si zajít na prohlídku 
některé z mnoha řemeslných továren 
v přilehlých venkovských oblastech. 
Uvidíte na vlastní oči, jak se zpracovává 
například mléko nebo tvaroh. Ale pozor, 
tyto prohlídkové exkurze probíhají 
obvykle brzy ráno, takže budete muset 
dorazit ještě před východem slunce. Ale 
stojí to za to!

Odpočinek v zeleni
Ale i okolí Boloni nabízí turistům jedineč-
ná místa pro odpočinek v zeleni: horské 
krajiny, zahrady a parky, cyklostezky 
a místa pro trekking, abyste se udrželi 
v kondici. Můžete relaxovat přímo v měst-
ských parcích, zejména v parku Villa Ghigi 
a Giardini Margherita, největším a nejoblí-
benějším parku v Boloni. Asi deset kilome-
trů na sever od města objevíte nádhernou 
chráněnou přírodní oblast Oasi la Rizza, 
kde dříve bývalo rýžové pole. Na druhé 
straně Apenin můžete prozkoumat park 
Monte Sole, který se do historie smutně 
zapsal masakrem provedeným fašisty 
v roce 1944. Jako další tip se nabízí oblíbe-
né lyžařské středisko Corno alle Scale. 

Tato oblast nabízí také úžasné trasy, 
které lze překonat pěšky nebo na kole. 
Pokud máte rádi přírodní krásy a histo-
rii, doporučujeme vám trasy Via degli 
Dei a Via della Lana e della Seta. Při ná-
vratu do Boloni můžete strávit příjemné 
hodiny jízdou na kole po námořní stezce 
Navile. A konečně, při návštěvě této čás-
ti Itálie nezapomeňte na tvrz Rocchetta 
Mattei, kterou nechal postavit hrabě 
Cesare Mattei v devatenáctém století 

Po celém městě 
najdete dílny na 
čerstvé těstoviny 
jako tortellini, tortelloni, 
lasagne nebo tagliatelle. 

na pozůstatcích hradu Matilde  
di Canossa, a vesnici Dozza s proslulou 
zdí využívanou při výstavě současného 
umění. 

Městem pěšky i na kole
Pokud přijedete do Parmy vlakem, 
dostanete se do centra města za deset 
minut. Železniční nádraží se nachází 
v severní části města a v roce 2014 bylo 
kompletně přestavěno podle projektu 
španělského architekta a urbanisty 

Portico San Luca

Výroba domácích těstovin

Na kole zvládnete výlet rychleji než pěšky
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Oriola Bohigase. Doslova pár kroků 
od něj se nachází Palazzo del Governa-
tore, Palazzo Comunale a samozřejmě 
turistická informační kancelář. A odtud 
se pak samostatně či v doprovodu naja-
tého průvodce můžete vydat objevovat 
historické skvosty, muzejní poklady 
nebo ochutnat místní lahůdky. A určitě 
se nebudete divit, že zrovna Parma se 
stala oficiálním městem italské kultury 
pro roky 2020 a 2021.

Historické centrum můžete snadno 
prozkoumat také na kole. Obyvatelé 
Parmy tento dopravní prostředek hojně 
využívají ve všech ročních obdobích. 
Návštěvníci, kteří přijedou vlakem, si 
mohou půjčit kolo hned v blízkosti ná-
draží (více na www.infomobility.pr.it). 
Tato služba je k dispozici především 
turistům, kteří nechtějí řešit problémy 
s parkováním nebo si potřebují urychlit 
či zpestřit pěší prohlídky.

Atmosféra dávných věků
Ti, kteří navštíví Parmu, nemohou vy-
nechat Piazza Duomo. Útulné náměstí 
na všechny dýchne středověkou atmo-
sférou. Silná fasáda katedrály, zvonice 
z třináctého století v terakotových a ka-
menných profilech s andělem ve zlacené 
mědi, osmiboká křtitelnice z růžového 
veronského mramoru. A nesmíme zapo-
menout na původní  Palazzo del Vesco-
vado z 11. století s nádvořím s arkádami 
v renesančním stylu. 

Kousek od Piazza Duomo se nachá-
zí monumentální komplex Pilotta, 
impozantní palácový symbol vévodské 
moci rodu Farnese. Skládá se z několika 
budov, na jejichž stavbě pracovalo mno-
ho architektů v různých dobách. Uvnitř 
se dnes nacházejí některé z nejdůleži-
tějších kulturních a muzejních institucí 
v Parmě, které lze navštívit s jedinou 
vstupenkou a se stejnou otevírací do-

Vévodkyně 
z Parmy
Marie Luisa byla dcerou 
rakouského císaře 
(a českého krále) Františka I.  
Díky diplomatickým hrám 
se v dubnu 1810, ve svých 
osmnácti letech, provdala 
za Napoleona Bonaparteho. 
Z rakouské arcivévodkyně 
se náhle stala francouzskou 
císařovnou. O rok později 
porodila svému choti 
legitimního následníka 
trůnu, Napoleona II., který 
však nikdy žádnému státu 
nevládl a většinu života 
strávil ve Vídni. Po porážce 
Napoleona a jeho internaci 
na ostrovech Elba a Svatá 
Helena se Marie Luisa stala 
vládkyní Parmy, Piacenzy 
a Guastally. Dvakrát se 
znovu provdala a vedla 
bohatý společenský život. 
V Parmě na ni v dobrém 
vzpomínají, protože z dob její 
vlády zůstalo velké množství 
architektonických památek.



Článek vznikl ve spolupráci s italskou Národní cestovní agenturou ENIT. Pro více informací navštivte italia.it.
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bou: divadlo Farnese (ukázka pře- 
pychové práce se dřevem z počátku  
17. století), Národní archeologické  
muzeum s bohatou sbírkou egyptských,  
etruských a římských materiálů, palati-
nová knihovna a národní galerie, ve kte-
ré se nacházejí mimo jiné díla Leonarda 
da Vinciho. 

Nesmrtelný Correggio
Při prohlídce Parmy nemohou chybět 
místa spojená s malířem Antoniem 
Allegrim, známým jako Correggio. 
Jeho mistrovská díla můžete obdivo-
vat na různých místech historického 
centra, například v Národní galerii, 
v muzeu Camera di San Paolo nebo 
v kostele San Giovanni Evangelista. 
Tento malíř byl v roce 1519 povolán 
do bytu abatyše Giovanny v klášteře 
San Paolo. Jeho výzdoba měla tak 
velký úspěch, že si ho vzápětí najali 
benediktini z kláštera San Giovanni 
na výzdobu kupole, stropu presbytáře 
a dalších částí kostela. Když byl Corre-
ggio hotov, začal v roce 1526 pracovat 

Luisa objednala v roce 1821 od archi-
tekta Niccola Bettoliho a který byl slav-
nostně otevřen 13. května 1829. Od té 
doby se stal uměleckým domovem 
například pro Giuseppa Verdiho nebo 
Artura Toscaniniho, v obou případech 
rodáků  z Parmy. V Teatro Regio se každý 
rok koná festival Verdi, jedna z nejdů-
ležitějších italských akcí věnovaných 
opeře. Divadlo má neoklasicistní fasádu 
s dvojitou řadou oken. Diváky zaujme 
například nádherná opona nebo lustr 
vyrobený v Paříži, který váží jednu tunu! 
V blízkosti Teatro Regio se nachází nád-
herné muzeum Glauco Lombardi, které 
se opět věnuje osobnosti Marie Luisy. 

A když o této historické osobnosti 
mluvíme, je třeba také zmínit, že během 
své vlády přeměnila vévodskou zahradu 
na veřejný park. Vévodský park, další 
klenot, který si nesmíte nechat ujít, je 
přístupný přes most Verdi přes potok 
Parma z Pilotty. A to byl jen zlomek 
informací o krásách a lákadlech v tomto 
městě. Při osobní návštěvě toho objeví-
te mnohem více.  ▪

Parma se stala oficiálním 
městem italské kultury 
pro roky 2020 a 2021.

na freskách v katedrále, do které nama-
loval čtyři patrony města.   

Odkaz Marie Luisy
Další postava, která hluboce ovlivnila 
historii Parmy, byla vévodkyně Marie 
Luisa Habsburská, druhá manželka 
Napoleona Bonaparteho. Do malého 
vévodství Parma a Piacenza přijela v roce 
1816 a zůstala tam až do své smrti v roce 
1847. Zanechala po sobě stopu, která je 
stále patrná. Od paláců, mostů, hřbitova 
Villetty, nemocnice a divadla Teatro Re-
gio až po Violettu, parfém a květinu tak 
milovanou, že se stala symbolem města. 
Při objevování Parmy se proto nemůže-
me vyhnout místům, která jsou spojená 
právě se životem této vévodkyně. 

V centru města si tak připomínáme 
Teatro Regio, chrám opery, který si Marie 

Teatro Regio v Parmě

Piazza Duomo
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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 

VOLÍME NA 99 PROCENT  
šťastné a nařízené zítřky

V Polsku se tehdy bojovalo o samou podstatu komunistického zřízení, 
ale u nás se národ pokojně bavil u televize a pokorně nebo znuděně přišel k volebním urnám, 

kde se zas až tak moc nevolilo. Hlavně že se děti měly kde i jak bavit a jídla bylo taky dost, 
dokonce i nízkotučného.



zábava l takoví jsme (ne)byli

50

A bylo to tady – volby do zákonodárných sborů. Ne-
směl se prodávat alkohol, maximálně pivo desítka 
a propaganda hlásila: „Republice práci, kandidátům 

hlas“. A psalo se o pocitech osmnáctiletých, kteří 
šli k volbám poprvé. Prý to bylo jako k maturi-

tě. Československá televize na počest voleb 
připravila nový seriál z pera Jaroslava Dietla 

Okres na severu. „Pomlouvači naší republiky 
a socialismu mají vlastně pravdu, když tvrdí, že 

volby u nás nejsou tím, nač jsou na Západě zvyklí,“ 
psalo Rudé právo a pokračovalo: „Nelitujeme. Ten 
jejich způsob jsme totiž také na vlastní kůži poznali 
a i dnes vidíme, čemu ve skutečnosti u nich stále 
slouží. Na takovéto zastaralé zboží se už opravdu 
nalákat nedáme.“ Volby jistili agitátoři, kteří nevá-
hali zajít k lidem až domů. A když Ústřední volební 
komise nakonec zveřejnila čísla, nikoho nepřekvapi-
lo, že hlasovalo přes 99 procent voličů. A kdo vyhrál, 
bylo jedno.

V rámci Mezinárodního dne dětí se do Prahy na přelomu 
května a června vždycky sjeli pionýři z celé republiky. Ti s nej-
lepším kádrovým profilem to měli vlastně těžké. Museli si 
prohlížet fabriky – třeba ČKD Dukla, TOS Hostivař nebo straš-
nickou Teslu, popřípadě tiskárnu Rudého práva – a navíc se 
na Staroměstské radnici sejít s primátorem Zdeňkem Zuskou 
a pobesedovat s ním. A povinnou měli účast na monstrózní 
manifestaci na Staroměstském náměstí. Sešlo se tam tehdy 
dvacet tisíc rudých šátků. Ale řadoví pionýři si v tyto dny 
užívali atrakcí ve „fučíkárně“ anebo šli do zoo. Ti venkovští se 
projeli metrem. Zadarmo. Pokud ovšem měli pionýrský kroj. 
Ale to se dalo přežít.

 Záplava rudých šátků

Krátká noticka v Rudém právu před 40 lety oznamovala, že se začala 
vyrábět smetanová majonéza Lamo. Novinka z Laktosu z pražské Troji byla 
další z mnoha, která měla být součástí racionální výživy, a mlékaři ji vyvi-
nuli na žádost lékařů. Krátce předtím se na trhu objevilo dietnější máslo 
Laktoflora, které získalo dokonce Zlatý pohár na potravinářské výstavě 
Ex Plzeň. Potravinářská výroba tak reagovala na fakt, že československá 
populace trpěla vysokým podílem lidí s nadváhou, takže se stranický tisk 
zapojil do kampaně za propagaci sportu a zdravé výživy. 

 Za dietnější stravu

 Volby jako maturita
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Vůbec poprvé vystoupil v české metropoli 
operní soubor milánské La Scaly. Ve sva-
tovítské katedrále ho řídil skvělý Claudio 
Abbado. Slyšet na tomto místě Verdiho 
Rekviem musel být nezapomenutelný 
zážitek. „La Scala si vybírá jen nejlepší zpě-
váky a československá umělecká agentura 
Pragokoncert nám v těchto dnech dokázala 
pravdivost takového tvrzení,“ komentoval 
událost stranický tisk. Nejslavnější operní 
scéna světa uspořádala v červnu před  
40 lety v Praze dva beznadějně vyprodané 
koncerty.

Kraťounkou zmínkou infor-
movalo Rudé právo, že se 
už na červenec 1981 chystá 
Michelská pekárna – mi-
mochodem nejmodernější 
v republice – ve zkušebním 
provozu vyrábět nový pro-
dukt: kilogramové bochní-
ky českého chleba balené 
do smrštitelné fólie. Chleba 
v igelitu sice tvrdnul pomaleji, 
ale na druhou stranu obíral 
zákazníky o ten slastný záži-
tek zakousnutí se do křupavé 
kůrky. Něco za něco.

 Milánská La Scala na Hradě

Že se blíží léto, se spolehli-
vě poznalo i podle rekla-
my. Vycházely například 
inzeráty podporující 
přenosné televize Sate-
lit, Pramen propagoval 
pytlíkové polévky z Vitany 
a státní banka oznamova-
la, že se zvyšují devizové 
částky na soukromé cesty 
občanů do zahraničí. S tím 
se objevila i informace, že 
o devizový příslib pro cesty 
do nesocialistické ciziny 
zažádal téměř čtvrtmilion 
obyvatel. Jen pětina z nich 
ale měla štěstí a příslib 
opravdu dostala.

 Prázdniny na dohled

 Chleba v igelitu

Z d r o j  r e p r o d u k c í : 
D i g i t á l n í  a r c h i v  č a s o p i s ů  Ú s t a v u  p r o  č e s k o u  l i t e r a t u r u  A V  Č R
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Ve středu 14. září 1988 se nad 
krajinou v okolí České Lípy klenula 

blankytně modrá obloha. Zdeněk Bufka 
s rodinou sbíral houby v lese poblíž 
Okřešic. Děti byly malé, a tak je hodně 
fotografoval. Na jednom travnatém 
prostranství pořídil snímek dcery Te-
rezky, jak dřepí před vzrostlými stromy. 
Po vyvolání a promítnutí diapozitivu se 
nestačil divit. Několik metrů za děvčát-
kem viselo v prostoru tajemné cosi. 

Robot z neznáma
Temně modré, kovově lesklé těleso při-
pomíná robota. Velké kruhové oči, spíše 
tmavé prohlubně, jsou jediným rysem 
strojově chladné tváře. Hlava i trup vy-
padají stejně velké, nohy naopak velmi 
krátké. Ruce nahrazují pahýly bez dlaní, 
možná jsou ukončené přísavnými plo-
chami. Na zádech visí jako housenka sil-
ná trubice. Při pohledu zpředu nelze roz-
poznat, zda ji stvoření pouze nese, nebo 
je trvalou součástí jeho výbavy. Digitální 
zvětšení a obrácení snímku vzhůru no-
hama odhalilo zařízení držené na hrudi. 
Z čtvercové krabice vyrůstá mohutná 
hlaveň. Je to výzkumný přístroj, nebo 
nebezpečná zbraň? Monstrum prokaza-
telně visí ve vzduchu vlastní silou. Pod 
nohama má volný prostor a nikde nelze 
zahlédnout rameno či lano, které by 
ho udržovalo v této poloze. Navzdory 
svému hrozivému vzhledu je ono cosi 
poměrně malé. Výška se pohybuje okolo 
60 až 70 cm.  

Zdeněk Bufka v okamžiku fotografo-
vání nic zvláštního neviděl. Nezvaného 
hosta na diapozitivu zaznamenal až při 
promítání. Odborníci vyloučili dvojexpo-
zici i manipulaci s filmem. Bytost i přes 
jistou neostrost, způsobenou umístěním 
v pozadí záběru, má jasné obrysy. Její 
kovově lesklá hlava odráží přirozené 
světlo. Vše napovídá tomu, že jde o cosi 
neznámého, ale naprosto hmotného.      

Záře na Ostravsku
„Bylo krátce po druhé odpoledne. Šly 
jsme nakoupit. Na parkovišti se nám nad 
hlavami objevila výrazná záře. Podívaly 
jsme se nahoru a vznášel se tam jakýsi 
kotouč. Nedovedu ho popsat ani nevím, 

V posledních desetiletích prudce stoupl počet pozorování 
neznámých létajících objektů. V některých případech 
došlo dokonce ke kontaktu s neznámými tvory. Dokazují 
to odtajněné vojenské archivy mnoha zemí. I v Česku se 
podařilo pořídit naprosto unikátní důkazy.  

Záhady na 
dosah ruky 
s Arnoštem Vašíčkem

F o t o :  a r c h i v  a u t o r a ?BLÍZKÁ SETKÁNÍ  
S BYTOSTMI ODJINUD 
potvrzená svědky i hmotnými nálezy

zda se to hýbalo. Náhle vyšel kužel svět-
la a zamířil na nás. V tom okamžiku vše 
okolo nás zmizelo. Nebyla tam žádná 
prodejna, auta, lidé, jen ostré světlo 
a beton pod našima nohama. V kotouči 
se objevil stín postavy. Neviděla jsem 
oči nebo nos, jen siluetu v tmavším 
otvoru. Slyšela jsem se, jak na kama-
rádku volám ,Počkej na mě‘. Měla jsem 
asi strach, že v tom zůstanu sama. 
Neviditelná síla nás táhla vzhůru. Cítila 
jsem tlak na prsou. Pak jsem ztratila 
vědomí. Probraly jsme se každá na jiném 
místě a v jiný čas. Co se s námi dělo, si 
nepamatujeme.“ 

Část výstavy v zámku Valtice
je věnována i kryptozoologickým záhadám  

Náhodně vyfotografované létající monstrum 
u České Lípy se podobá spíš robotu než živému tvoru

Výstava Tajuplný svět 
se pokouší rekonstruovat blízká setkání třetího druhu
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v Čechách pod Kosířem, nedaleko 
Olomouce, nesla dcera místního pekaře 
na zámek čerstvě napečené rohlíky. 
Poblíž lesa narazila na malého šedého 
mužíka odpudivého vzhledu. Tvor ji 
začal obcházet, nakukoval do koše a se-
bral dva rohlíky. Kousl do nich a ihned 
je s odporem zahodil. Potom odešel 
a po chvíli se objevila velká kovová 
koule. Vznášela se volně v ovzduší a zmi-
zela na obloze. Vylekané děvče utíkalo 
na faru, aby se vyzpovídalo. Záznam 
o této události se dochoval jak ve far-
ních knihách, tak v zámeckém archivu 
s poznámkou, že za nedodané rohlíky 
byla udělena pokuta.  

Přehlídka mimozemšťanů
Spor o to, zda naši planetu navštívily 
bytosti z kosmu, se zdá být definitivně 
vyřešen. Ojedinělou příležitost prohléd-

nout si na jednom místě dokonalé repli-
ky všech těch tajemných archeologic-
kých nálezů, které zpodobňují starověká 
nebeská plavidla i samotnou podobu 
bohů ve skafandrech, a seznámit se 
i s dalšími důkazy o kontaktech s by-
tostmi odjinud nabízí výstava Tajuplný 
svět. Něco přes 160 exponátů a podob-
ný počet fotografií dokumentuje nejen 
setkání s mimozemskými civilizacemi, 
ale nabízí i poutavou přehlídku výsled-
ků pátrání po neznámých zvířatech, 
monstrech a příšerách. Výstava se koná 
v Žabím sklepě v parku zámku Valtice až 
do konce září.   ▪

Soutěž  
o vstupenky na výstavu  

Odpovězte správně na soutěžní otázku a tři 
z vás mohou vyhrát dvě volné vstupenky 
i s katalogem na výstavu Tajuplný svět, 
která probíhá na zámku Valtice. Součástí 
výstavy je i kino, které promítá nejzajímavější 
dokumenty z produkce MYSTERY FILMU.

Ve kterou denní dobu byly 
uneseny dvě Danuše  
v Ostravě v březnu 1991?
A o půlnoci
B odpoledne
C při západu slunce

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 16. června 2021.

?

Tohle vypověděla Danuše Bialková 
o nevšední události, kterou prožila s Da-
nuší Jančíkovou. Obě ženy byly uneseny 
z Ostravy 31. března 1991. Vyděšené 
a zmatené mne kontaktovaly ještě ten 
večer. Jejich podrobnou výpověď jsem 
natočil, ale přiznávám, vůbec jsem jim 
nevěřil. O pár dnů později však polská 
televize přinesla zprávu o čtyřech lidech, 
kteří měli naprosto shodné zážitky. 
Všichni pocházeli z měst v polském 
pohraničí, jen několik desítek kilometrů 
od Ostravy. A všechny „pohltil“ světelný 
kotouč ve středu 31. března. Nikdo z nich 
si nepamatoval, co se potom dělo ani jak 
se dostali zpátky. 

Rohlíková krádež
Podobná svědectví známe i z dávné mi-
nulosti. Například v polovině 18. století  

 Většina unesených lidí 

vypovídá o světelném 

výtahu, který je pohltil

Božstva starověkých civilizací se občas podobala 
spíš kosmonautům
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V počátcích vzniku zoologického názvosloví občas docházelo 
k omylům, někdy i humorným. Obzvlášť spletitý případ před-

stavuje africká fauna. Dnes i malé dítě ví, jak vypadá slon, lev nebo 
velbloud. Jenže jména pro tato zvířata se hledala v době, kdy téměř 
nikdo z našich krajanů takové stvoření v životě neviděl. Tak se stalo, 
že název pro slona si vypůjčili z turkotatarských výrazů arslan či 
aslan, které ovšem neoznačují slona, nýbrž lva. Podobná chybička se 
vloudila i do názvu pro velblouda. Ten ve zkomolené podobě převzali 
z gótského slova ulbandus, což ale není velbloud, nýbrž slon. Je to 
pěkně zamotané, viďte?

Klokan – skokan 
Jak přesně došlo k popletení těchto zvířat, to se už nejspíš nedozví-
me. Známe však autora mnoha jiných zoologických a botanických 
názvů v češtině. Za významnou část domácího názvosloví vděčíme 
přírodovědci Janu Svatopluku Preslovi (1791–1849). Ten pro nás 
pojmenoval třeba klokana, dikobraza nebo tuleně. Název klokan si 
sám vymyslel podle předlohy slova skokan. K dikobrazovi jej inspi-
rovala ruština, kde výraz dikobráz můžeme doslova přeložit jako 
divoký vzhled. Česky bychom tedy řekli, že dikobraz je tvor divokého 
vzezření. Z ruštiny vychází rovněž název tuleň. Jestli hádáte, že tuleň 

dostal své jméno podle tulení, budu vás muset zklamat. Ruský výraz 
tjulén pochází původně nejspíš z laponštiny, takže podoba s tulením 
je čistě náhodná.

Kdopak nám tu žere med
Některé jiné názvy zvířat jsou přesně tak průhledné, jak na pohled 
vypadají. Jedním z nich je lenochod. Tipujete, že lenochod si své 
jméno vysloužil línou chůzí? Ano, je to tak! Název skutečně vznikl 
spojením slov líný a chodit. A co takový tučňák? V tučňákovi správně 
slyšíte přívlastek tučný, který těmto tvorům propůjčil jejich poněkud 
nelichotivé jméno. Pro příklady podobných slov však nemusíme pu-
tovat ani do Amazonie za lenochody, ani na Antarktidu za tučňáky. 
Stejně dobře nám poslouží i hezký český medvěd. 

Současný pravopis tohoto slova nám trochu ztěžuje jeho rozluště-
ní, přesto při pozorném pohledu možná uvidíte, že medvěd se sklá-
dá ze slov med a jíst. Důvodem pro popisné označení medvěda jako 
jedlíka medu byla pověrčivost. Naši předkové se zdráhali vyslovit 
pravé jméno obávaného predátora, aby ho tím náhodou nepřivo-
lali. Ale teď už nezbývá než se vypravit do zoo a přitom dát během 
společenské konverzace k dobru některou ze zajímavostí, které jste 
se dneska dočetli.   ▪

Letní počasí nás láká třeba k návštěvě zoologické zahrady. Dnes už bereme exotická zvířata 
z různých kontinentů jako samozřejmost. Vždy tomu tak ale nebylo. To se odráží i v českých 
názvech pro různé cizokrajné živočichy. Některá pojmenování jsme beze změny převzali z jiných 
jazyků, další jsme si kreativně přizpůsobili a jiná prostě vymysleli. 

Hezky 
česky

podle Markéty 
Gregorové
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Na jazykovém výletě  
za exotickými zvířaty
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Je to výstava, která aspiruje na zážitek 
roku. K vidění nabízí díla ruské avantgar-
dy ze sbírky Muzea umění v Jekatěrin-
burgu, a to na naše poměry v nebývalém 
rozsahu. Kolekce mapuje období mezi 
lety 1910 a 1920 a styly, které ruským 
uměním v té době rezonovaly, a tedy 
i dvě zásadní skupiny malířů té doby  
– Kárový spodek a Oslí ocas. 

Té první, která rozvíjela fauvistické 
tendence a kubismus, i té druhé, která 

směřovala k neoprimitivismu a specifické 
verzi ruského futurismu – rayonismu, 
dominovali Michail Larionov, Natalia 
Gončarovová nebo Kazimir Malevič. 
Po sporech na ruské kulturní scéně 
přesídlili první dva v roce 1914 do Paříže 
a vůdčí osobností se stal Malevič. K vidění 
je v jižních Čechách jeho skvělý Suprema-
tismus z roku 1915, unikátní jsou i Kom-
pozice Alexandra Rodčenka (1919) či 
Improvizace č. 217 Vasilije Kandinského.  

Léta patřil do klubu nekonečných seriálů, ale  
10. června mu tohle členství skončí. Legenda 
mezi českými seriály, Ordinace v růžové zahradě, 
chystá velké finále. Loni oslavila patnácté naro-
zeniny, těch šestnáctých se už nedočká, první 
díl totiž uvedla TV Nova v roce 2005 až po prázd-
ninách. Vaz seriálové legendě, která do té doby 
držela neotřesitelnou pozici ve sledovanosti, 
zlomil nástup konkurenční Slunečné, jež ho jako 
první v lednu 2020 dokázala pokořit. 

MISTŘI RUSKÉ 
AVANTGARDY

 Tip měsíce

OTEVŘENO 
DO 

1. SRPNA

 TV legenda

Ordinace 
definitivně končí

Vysílání zahájí 
Prima STAR
Už svoji desátou stanici před-
staví v pondělí 14. června Prima. 
Jmenovat se bude Prima STAR 
a nabídnout chce, především 
ženám, to nejlepší z archivu Pri-
my za posledních 28 let – půjde 
tedy o retro kanál. Vysílat bude 
minimálně 16 hodin každý den 
a v programu nebudou chybět 
pořady jako S Italem v kuchyni, 
Rodinná pouta, Modrý kód, 
Carusošou nebo Telebazar.

Kulturní tipy 
a recenze
Jana Kábrta TV NOVA

DO 
10. ČERVNA

PREMIÉRA 
28. ČERVNA

HRAJÍ – PETR RYCHLÝ, ZLATA ADAMOVSKÁ, 

MARTIN ZOUNAR, PATRIK DĚRGEL, JAN ČENSKÝ, 

DANA MORÁVKOVÁ A DALŠÍ

D
 Nová TV

 Divadlo

REŽIE – SKUTR 

(MARTIN KUKUČKA A LUKÁŠ TRPIŠOVSKÝ)  

HRAJÍ – ONDŘEJ MALÝ, DAVID PRACHAŘ, 

ZDENĚK PIŠKULA, JOSEF POLÁŠEK A DALŠÍ 

TERMÍNY NA WWW.SHAKESPEARE.CZ

Bouře
Do Prahy, Brna a Ostravy se vracejí Letní shakespearovské slavnosti. Kromě insce-
nací z minulých let nabídnou i novinku – Bouři. Hru, kterou se v roce 1611 legen-
dární autor loučil s Londýnem, a následně se uchýlil do rodného Stratfordu, kde 
o pět let později zemřel. Bouře platí za jeho nejkrásnější pozdní hru o tom, co může 
způsobit ztroskotání jedné lodi, po němž se rozehrává propletenec lásky, pletich, 
pomsty i odpuštění, čímž připomíná slavnou komedii Sen noci svatojánské.

MALEVIČ – RODČENKO 

– KANDINSKIJ A RUSKÁ 

AVANTGARDA ZE SBÍRKY 

MUZEA UMĚNÍ JEKATĚRINBURG

ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE, 

ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA 

V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU  
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Štěpán Hon je fotograf 
a také starosta středo-

české obce Líský. Kdyby byl 
učitelem zeměpisu, byl by to 
nejoblíbenější kantor široko 
daleko. Alespoň podle toho, 
jak odvyprávěl svůj zatím 
poslední počin nazvaný Náš 
evropský deník.

Rodina se třemi dětmi se 
rozhodla, bez větších příprav, 
objevovat svět na vlastní oči 
a prostřednictvím vlastních 
zážitků, ne podle průvodců, 

nýbrž mezi lidmi, na místech 
často ve stínu populárních 
míst, ale při obrazovém ztvár-
nění a popisu à la Štěpán Hon 
často i zajímavějších.  

Deník je nabitý působivými, 
černobílou malebností pro-
tkanými fotografiemi, z nichž 
by se některé neztratily ani 
ve vítězné kolekci World Press 
Photo, třeba kontrastem 
mezi současnými a zašlý-
mi časy kdesi v albánském 
vnitrozemí. Podobně strhující 

jsou i texty, které našly opti-
mální mix lidového vyprávění, 
popisnosti, historie, kontextu 
a rodinných historek – chybí 
jen špetka humoru, která 
by čas od času narušila 
jejich vážný tón. I když ten 
je naopak vetkán v DNA 
roztomilých map a kreseb od 
spoluautorky, Honovy ženy 
Kláry. I ty jsou důvodem, proč 
by se člověk tak skvělým ces-
topisem chtěl nechat unášet 
mnohem delší čas.

BLACKEST BLUE 
MORCHEEBA
V Česku nesmírně oblíbená 
britská formace, jejíž hity zdobí 
sametový vokál zpěvačky Skye 
Edwardsové a která úspěšně 
působí na scéně už třicet let, má 
novou desku – desátou s deseti 
novými skladbami. Je jednou 
z hudebních potomků nevy-
žádané koronavirové pauzy: 
„Poskytla nám čas psát písně 
a zapracovat na jejich vylepše-
ní,“ říká kytarista Ross Godfrey. 
„Nebyl takový tlak a mohli 
jsme všemu dát potřebný čas,“ 
dodává Edwardsová. Jejich 
novinka ctí pestrý zvuk kapely, 
který míchá downbeat, chill, 
electropop a soul. 

DETEKTIVOVÉ Z TAJEMNÉ ULICE 
ZÁHADA ZMIZELÉ BROŽE 

MARTA GUZOWSKÁ 
Tahle série malých detektivů kombinuje dobrodružství 

se zajímavostmi z historie, čtenáře (od 7 let) pomocí 
hádanek vtahuje do děje a nutí ho logicky přemýšlet. 
Když se Hanka ve výtahu seznámí s Péťou, jeho sest-

rou Anďou a potkanem Sherlockem, nic nenasvědčuje 
tomu, že by toho odpoledne měli zažít něco zvlášt-

ního. Na návštěvě u Péťovy a Andiny babičky se však 
ukáže, že bude zapotřebí detektiva. Nebo rovnou tří. 

Ztratila se totiž důležitá rodinná památka.

LENČINY KATASTROFY  
KDE JE LAMA, TAM JE DRAMA 
ALICE PANTERMÜLLEROVÁ 
Další dětmi oblíbená série, tentokrát už 
její devátý díl. V něm Lenka píše: Všecko 
je bezva! Včera jsme s třídní a panem 
učitelem Milerem odjeli na dlouhý výlet. Je 

to vlastně škola v přírodě, ale tentokrát bude celá 6. B týden po-
bývat na usedlosti Kozomek u Baltského moře. Vlastní ji potomci 
opravdických baronů a mají tam spoustu zvířat: kromě racků 
a ryb i koně, a dokonce taky lamu. Bohužel hned vedle nás bydlí 
úplně blbí osmáci, kteří nás stále štvou!

249 KČ, BOOKMEDIA

C

249 KČ, PIKOLA

 CD novinka

Potěší a nadchne. Dvě slova stačí k popisu 
nové knížky, v níž středočeská rodina 
se třemi dětmi vyrazila na putování 
po Rumunsku, Albánii a Portugalsku. 
Svoje zážitky čtenářům servíruje nad míru 
příjemným způsobem.

 Tipy na knížky za hezké vysvědčení

NÁŠ EVROPSKÝ  
DENÍK ZAUJME 
fotografiemi i strhujícími texty

100 %

kultura l zábava
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zábava l kultura

Roztančené Lollipopz 
poznáte spolehlivě 

– čtyři holky ve věku 12 
a 13 let mají na hlavách 
barevné paruky. Daly se 
dohromady v září 2015 
a o rok později už měly 
desku. Následovala řada 
videí, vyprodané koncer-
ty a také vlastní kanál 
na YouTube, který má 
dnes více než 150 tisíc 

pravidelných odběratelů, 
jejich videa se pak chlubí 
ještě několikanásobnou 
sledovaností. 

A Kája? To je nová 
Dáda. Doslova. Protože 
u dětí vzbuzuje se svými 
písničkami a pořady to co 
kdysi Dagmar Patrasová. 
Ostatně stejný chlapík, 
Dalibor Kubečka, který se 
u Patrasové staral o žížalu 

Julii, dnes vodí právě Bam-
buláčka u Káji. A pořad 
s Bambuláčkem sledují 
statisíce dětí. 

Popularita pořadů Káji 
i Lollipopz si vyžádala 
zcela nové studio, které 
si zařídily v Aquapalace 
v pražských Čestlicích. 
Po úspěchu na sítích se 
nyní chystají na živá vy-
stoupení na koncertech.

Soutěž o knihu  
Pod hladinou

Vyhrajte napínavý příběh, v němž vyšetřovatelka 
Gwen Proctorová řeší záhadné zmizení mladého 
muže, o kterém už tři roky nikdo nic neví. 
Čím blíž se dostává k pravdě, tím více se ocitá 
v nebezpečí.

Na co se zaměří nová 
TV stanice Prima STAR?

A   na retro
B   na detektivky
C   na pořady pro děti

Odpověď zadejte do příslušného 
formuláře na www.cdprovas.cz  
do 16. června 2021.

Šok roku. Tak 
zapůsobily 
fotky z britské 
verze časopisu 
Vogue, které 
sdílela na svém 
Instagramu 
devatenácti-
letá zpěvačka 
Billie Eilish. 
Dívka, která 
si zakládala 
na zeleném 
účesu nebo 
nadrozměr-
ném oděvu, 
jímž bojovala 
proti sexismu, 
se ukázala 
jako blonďatá 
femme fatale 
v korzetu 
a podprsence.

Často ještě neumějí do pěti počítat, přesto už tvoří jednu 
z nejsilnějších skupin uživatelů internetu – a také proto se 
na webu daří nejrůznějším dětským projektům. Nad ostatní 
vyčnívá kapela Lollipopz a zpěvačka Kája.

DĚTI BAVÍ LOLLIPOPZ  
a Kája s Bambuláčkem

 To nej z Instagramu

Cose děje

Senátorka paří videohry
Americká senátorka Alexandria Ocasio-
-Cortezová miluje videohry. Na komunitní 
platformě Twitch, kde má přezdívku AOC, 
nejen streamuje. Má tam i neuvěřitelný 
milion sledujících, což využívá i k moti-
vaci mladých lidí, aby šli k volbám. Svým 
fanouškům se také musela pochlubit, že 
v oblíbené hře League of Legends získala 
Barona, což je nejsilnější tamní nestvůra, 
jejíž zabití přidá hráčům mnoho výhod.

Boty za 38 milionů
Tohle jsou nejsdílenější boty poslední doby. 
A také nejdražší. Prototyp tenisek Nike 
Air Yeezy ještě nedávno vlastnil americký 

rapper Kanye 
West. Obul je 
v roce 2008 
na předávání 
hudebních 
cen Grammy, 
teď je nabídl 
do aukce. 
A dostal za ně 
1,8 milionu 
dolarů, tedy 
více než  
38 a půl mi-
lionu korun! 
Staly se tak 
nejdražším 
párem bot 
v historii.

?
Herec Will Smith je mimo 
jiné známý svojí vyrýso-
vanou postavou, ovšem 
pandemie se podepsala 
i na něm. „Toto je nejhorší 
forma, v jaké jsem byl 
za celý svůj život,“ napsal 
k aktuálnímu snímku 
s malým bříškem.

Australská snowboardistka Torah Bright 
na svém účtu tu a tam kojicí fotku zveřejní, ale 
tímhle „výkonem“ rozdělila internet – někteří jí 
totiž vyčetli, že tímto snímkem chce jen na sebe 
strhnout pozornost.
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světpodlemarušky

Jak jsem čekala na nádraží

Kde končí realita a začíná jen 
iluze? Dá se věřit všemu, co 

vidíte a slyšíte? Na maturitním 
večírku, to už je hodně dávno, jsme 
si dali na šerpu heslo: Všechno je 
jinak. Prostě věci kolem nás nejsou 
vždy tím, čím se zdají být. 

Seděla jsem na nádražní lavičce 
a v ruce držela knihu. Červnové 
slunce mě příjemně hřálo do šíje 
a nedaleko za mnou švitořil hlouček 
malých dětí na hřišti ve veřejném 
parku za plotem. Vlaky poslušně 
přijížděly a odjížděly, cestující 
radostně nastupovali a jiní zase 
energicky vystupovali. Sem tam 
jsem k tomu železničnímu cvrkotu 
a hemžení ledabyle zvedla zrak. 

„Ta kostnatá paní tady sedí už 
dvě hodiny. Divný, co?“ uslyšela 
jsem pisklavý hlásek asi deseti-

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

leté holčičky, která působila jako 
místní kápo. „Asi na někoho čeká,“ 
zabručel její tělnatý vrstevník, 
který se točil kolem tyče, která 
původně pro cosi potřebného slou-
žila a teď jen smutně a vyčítavě 
trčela do prostoru. „Nebo sbírá 
informace a někam je vysílá,“ 
trvala na svém náčelnice party. 
„To jako že je z vesmíru?“ vyjekla 
malinkatá holčička v červených 
šatičkách. „Blbost. Dneska už 
nás ufoni sledují jinak, přes 
mobily a počítače,“ zavrčel tělnatý 
chlapeček. „Třeba je to jen robot 
a vybírá si lidi na pokusy,“ přidala 
se do debaty další holčička, která 
monotónně skákala přes švihadlo. 
„Nebo sleduje vlaky kvůli zpoždění, 
to vás nenapadlo? Jste fakt malí,“ 
usadil všechny chlapeček u tyče.

Děti se pomalu přesunuly 
do nejvzdálenějšího koutu hřiště. 
„ Je fakt, že vůbec neobrací stránky. 
Jen předstírá, že čte,“ slyšela jsem 
šeptat červenou holčičku. Pak 
něco žuchlo. Tělnatý chlapeček 
se asi posadil do trávy a pronesl 
učitelským tónem: „Nejste padlí 
na hlavu? Třeba je to jenom poli-
cajtka v akci a číhá na prodavače 
drog.“ Atletická holčička, která 
teď pro změnu dělala kotrmelce, 
suše reagovala: „Taky to může být 
naopak, chystá se něco ukrást 
a čeká na komplice.“ Panovalo 
ticho. Vycítila jsem, že se na mě 
všichni dívají. 

V příštích dvou minutách ovládl 
nádraží spěšňák z Prahy. Když 
ustal největší hluk, podařilo se 
mi zaslechnout: „Měli bychom 

ji sledovat. Nebo do ní aspoň 
šťouchnout, aby se otočila.“ Cuklo 
mi v koutku, ale ovládla jsem se. 
Konečně bude nějaká reakce! Ale 
pak se k mému zklamání ozvalo: 
„Kam to jdete? Okamžitě pojďte 
sem, musíme domů. No tak, 
slyšíte?“ Četa hlídacích matek 
a babiček ovládla pole a naháněla 
své oběti dál od nádraží. Smutně 
jsem si vzpomněla, že za našeho 
dětství jsme mohli dovádět po ce-
lém městě úplně bez dozoru.  

„Ale mami, my musíme stopo-
vat tu divnou paní,“ řval vztekle 
tělnatý chlapeček. „Třeba je to 
špionka. A za chvíli dorazí její spoj-
ka,“ protestovala marně náčelnice 
party. „Ne, ne, je to upírka a hledá 
oběti pro dnešní noc,“ pokoušela 
se všechny trumfnout holčička 
v červených šatičkách. Jenom 
sportovkyně si poslušně vyměnila 
botičky a znuděně rozhodla: „Bude 
to jenom blázen.“ Pak už jsem 
slyšela dupot a smutný povzdech 
chlapečka: „No jo, jenže to už se 
nikdy nedozvíme.“

Strnule jsem dál hleděla 
do prázdna, ani jsem neslyšela 
blížící se kroky. Najednou mi 
na pravé rameno ztěžka dopadla 
mužská ruka. „Pořád tu sedíš? 
Nebyla jsi někomu nápadná?“ 
Cukla jsem hlavou a odpověděla: 
„Všechno bylo v pořádku. Až moc. 
Jako trénink to stačilo.“ Pomalu 
jsem se zvedla. „A co to vlastně bu-
dete hrát? Tu švédskou špionážní 
slátatinu, detektivku od Agathy 
Christie, nebo parodii na americ-
kou sci-fi z dob studené války?“ 
zeptal se manžel Tomáš. „ Ještě 
nevím, režisér mi dal za úkol jen 
sedět na lavičce a sledovat reakci 
lidí,“ vysvětlovala jsem za chůze. 
„Obdivuju, že na to máš elán, při-
dat se k ochotníkům. Zvlášť když 
za pár měsíců budeme mít dalšího 
vnuka. Mám já to ale energickou 
ženu,“ smál se. „S manželem, který 
mě miluje, zvládnu všechno,“ do-
dala jsem rozverně a mrkla na něj. 
Život je přece krásný!   ▪
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Bistrofood
meníčkosendvičové

LEGENDÁRNÍ CROQUE
MONSIEUR & MADAME
jako ozdoby francouzské kuchyně

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

Na přípravu 
sendvičů se používají 
dva druhy sýrů, 
jeden do omáčky 
a druhý na zapékání.

Jak vznikla 
legenda?
NEDOPATŘENÍM 
NA STAVBĚ

Podle jedné z mnoha verzí 
vznikl Croque Monsieur, když 
si parta neopatrných dělníků 
dala krabičku se svačinou 
příliš blízko rozžhaveného 
topení. Bílé pečivo plněné 
poctivými plátky šunky a sýru 
se zapeklo a vytvořilo dnes 
typickou křupavou strukturu. 
Kavárníci pak už jen recept 
zdokonalili. Především 
jako základ použili bílou 
bešamelovu omáčku Mornay, 
kterou se potírá pečivo, než 
se na něj položí plátky šunky 
a bohatě se zasypou sýrem. 
Zkusili také navrch sendviče 
přidat sázené vejce, a tak 
vznikla verze Madame.  

Od té doby se v bistrech 
předhánějí nejen s vlastními 
variacemi klasických sendvičů 
Monsieur a Madame, 
ale vymýšlejí další. Třeba 
Mademoiselle, což je 
vegetariánská verze bez 
šunky. Sendvič Monte Cristo 
se zase obaluje ve vajíčku 
a smaží na másle.

1 Na kousku rozpuštěného másla orestujte lžíci  
hladké mouky a pořádně promíchejte, aby se  

netvořily hrudky. 

2 Po chvíli přilejte mléko a opět pořádně  
promíchejte. Mírně osolte a přidejte špetku 

nastrouhaného muškátového oříšku. Provařte 
na mírném ohni dalších 5 minut.    

3 Odstavte z plotýnky a přidejte vaječný žloutek, 
francouzskou hořčici a nastrouhaný parmazán. 

Vše opět důkladně promíchejte, dokud se nevytvoří 
hustší krémová omáčka.    

Krémová omáčka Mornay
NA 2 SENDVIČE 
VAŘENÍ: 10 MINUT   VYCHLAZENÍ: 15–30 MINUT

I  1 menší lžíce hladké mouky  I  1 menší lžíce francouzské hořčice  I  25 g nastrouhaného sýru parmazánového typu  
I  1 vejce  I  špetka nastrouhaného muškátového oříšku  I  sůl  I  1 dcl mléka  I  kousek másla

4 Aby se omáčka dobře roztírala 
na toustech, je dobré ji nechat 

vychladnout a ještě vložit na dalších 
15–30 minut do lednice. Přikryjte ji 
tak, aby se potravinářská fólie dotýkala 
hladiny omáčky. Zabráníte tak vytvoření 
škraloupu. 

5 Pokud spěcháte, můžete předchozí 
krok vynechat. Další alternativou je 

připravit si tuto jednoduchou bešamelo-
vou omáčku dopředu.

Křupavý pán a křupavá paní. Tak zní v překladu názvy sendvičů, 
které proslavily francouzskou kavárenskou a barovou scénu. 
Poprvé se Croque Monsieur objevil v nabídce na pařížské 
Boulevard des Capucines v roce 1910 a ve svém díle Hledání 
ztraceného času se o něm zmiňuje i romanopisec Marcel Proust. 
Nedlouho po Monsieur vznikla i verze s vejcem Madame. 
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Croque Monsieur & Madame
NA 2 SENDVIČE
OPÉKÁNÍ: 5 MINUT   SESTAVENÍ: 5 MINUT   GRATINOVÁNÍ: 10 MINUT

I  4 ks většího toustového chleba  I  4 širší plátky poctivé šunky  I  100 g tvrdého sýru s minimálním obsahem tuku 40 %  I  omáčka Mornay  I  2 vejce  I  olivový olej

Křupavost sendvičů 
si nejlépe vychutnáte 
v jejich horkém stavu, 
ale dají se konzumovat 
i za studena.

1 Na pánvi opečte toustové chleby na-
sucho nebo na trošce olivového oleje. 

Tousty by se měly obarvit hezky dozlatova, 
dejte ale pozor na připálení.  

2 Na všechny tousty rozetřete omáčku 
Mornay, a to i do okrajů. Na dva tousty 

pak vložte plátky šunky a vyskládejte je 
tak, ale nepřečnívaly přes okraje. Zasypte 
trochou nastrouhaného sýru. Přiklopte 
zbylými dvěma tousty potřenou stranou 
směrem dovnitř.     

3 Vrchní stranu takto připravených send-
vičů potřete bohatší vrstvou omáčky 

Mornay a zbývajícím nastrouhaným sýrem.           

4 Vložte do trouby a gratinujte nebo 
grilujte na 200–220 stupňů asi 10 

minut, dokud se sýr dokonale neroz-
taví a nevytvoří na povrchu hezkou 
kůrčičku. 

5 Pro verzi Madame si na pánvi 
připravte sázené vejce. Dejte si 

záležet, aby se žloutky neroztekly. Až 
bílky ztuhnou, vejce opatrně položte 
na hotové tousty. 

6 Sendviče se podávají buď samostat-
ně, jen s trochou zeleninové oblohy, 

případně jako plnohodnotný oběd, 
třeba s opečenými bramborami.
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HNACÍ
STROJ

ZÁPADO-
SLOVENSKÉ

MĚSTO

???POMŮCKA:
BMN, ENA,

KETA
SLOVENSKY

BŘEVNO
RUSKY

KLADIVO MOČÁLY CYKLO-
HEXANONSTOPA

NAIVNÍ
ČLOVĚK

(HOVOR.)
LÉTA NÁZEV

HLÁSKYPLIVAT KUJNÝ
NEROST FLÓRA MĚSTO NA

PŘEROVSKU
SLOVENSKÁ
PŘEDLOŽKA

BRITSKÉ
OBCHODNÍ
LOĎSTVO

(ANGL. ZKR.)

1. ČÁST
TAJENKY

VÝBRUS
DRAHÝCH
KAMENŮ

SPZ OKR.
ROKYCANY

DRUHÁ
TRÁVA

PUČÁLKOVIC
ŽIRAFA

NOTOVÝ
ZÁPIS

HON

BÁJNÉ
BOJOVNÉ

ŽENY

KALKULACE

DOMÁCÍ
PŘEŽVÝKAVEC

OSTRAVSKO-
KARVINSKÉ

DOLY
(ZKR.)

?

?

?

PŘEDLOŽKA

VYJMA
(ŘIDČEJI)

HROMADNÝ
SDĚLOVACÍ

PROSTŘEDEK

DVAKRÁT
SNÍŽENÝ

TÓN

PŘELUD

ČESKÝ
HEREC

(VÁCLAV)

2. ČÁST
TAJENKYZVLHČIT RULIČKA

ČÁSTI
TÝDNŮ (-I)
ŠPANĚLSKY  

BÝK
ČAJOVÝ

ALKALOID
FRANCOUZSKÝ 

LITERÁT

PRES

ODPLATA

PENĚŽNÍ
TÍSEŇ

SOUČÁSTI
TŘÍSLOVIN

OSTEN
ZROD

DVOJICE

NESTOUDNÁ

KÁMEN
U SILNICE
OBYVATEL
AM. STÁTU

LÍC MINCE
(-S)

PLETIVO
STROMŮ

ORGANICKÁ
SLOUČENINA

LOVECKÝ PES

CIZÍ
PLOŠNÁ

MÍRA

MAN

RÁJ
(KNIŽNĚ)

MÍ

HAFAN

OVOCNÝ
PLOD

ŽIVOTNÍ
PŘÍBĚH

LÉKAŘSKÁ
STŘÍKAČKA

ROSTLINA
KALABA

BIBLICKÝ
PRAOTEC

OSVĚDČENÍ

KONTROLOVAT

3. ČÁST
TAJENKY
ZNAČKA
PRAČEK

KOZINA
(MYSL.)

OZNAČENÍ
MAĎARSKÝCH

ŽELEZNIC

STARÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

ZÁTOKA
(ZEMĚP.)

KOMORA
KOMERČNÍCH

PRÁVNÍKŮ
(ZKR.)

PRIMITIVNÍ
PLAVIDLO
RYTMICKÝ

CELEK

STAROEG.
BŮH SLUNCE

HUMNA

HROB
(KNIŽNĚ)
DAROVAT

TUMÁTE
POLO-

DRAHOKAM

DRUH
LOSOSA
VÝMĚRA

POZEMKU

VÝCHODNÍ
SLOVAN

UNIE

PYSKY

PLYNNÝ
UHLOVODÍK

SCHODEK
CIZÍ ŽENSKÉ

JMÉNO

ŠPAN. EX-
KRÁLOVNA

POUZE
(V NÁŘEČÍ)

ANGLICKÝ
ZÁPOR

ÚKON

ÚZEMNÍ
SPRÁVNÍ

JEDNOTKA

CHUTNÁ
RYBA

ODSPODU

ŘÍMSKY 1505

MEZ. OLYMP.
VÝBOR

ZNAČKA
VIDEOKAZET

Richard Burton (1925–1984), britský herec:

Připadá mi, že nejradostnější chvílí... (dokončení v tajence)

Citát z minulého čísla: 
Necestuji nikdy bez svého deníku. Člověk má mít ve vlaku vždycky něco vzrušujícího ke čtení.

Křížovka
o hodnotné ceny

Soutěž o dárkovou sadu z čokolády
Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a tři z vás mohou vyhrát 
originální dárkovou sadu ze serveru Čokolandia.cz. Luxusně vyhlížející 
čokoládový set obsahuje sladké potěšení v podobě strojů, nástrojů 
a věcí kolem nás. 

Vaši odpověď zadejte do formuláře  
na www.cdprovas.cz do 16. června 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 16. června 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 – na Islandu
2 – 1 miliarda Kčs
3 – Hamburg Hbf
4 – v Olomouci
5 – na oslavu polského národa

1  Kdo patřil mezi první  
 hosty talk show  

 Honzy Dědka?  
 A   Jiří Mádl
 B   Vojta Kotek 
 C   Dáda Patrasová

2  Který král byl osobně  
 přítomen v bitvě  

 u Hradce Králové  
 v roce 1866?  
 A   český
 B   italský
 C   pruský

3  Kolik párů vlaků  
 EuroCity křižovalo  

 Česko v roce 1993? 
 A   7
 B   13
 C   32

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

Soutěž o audioknihu  
Setkání s tajemnem
Které předměty se zjevily vedle 
bezhlavých osob v noci z 20. 7. 1571 
u pražského Karlova náměstí?
A rakve a sudy

4  Jak dlouhé jsou arkády 
 v italské Boloni? 

 A   cca 10 km
B   cca 40 km

 C   cca 400 km

5  Kdo se na začátku  
 června 1981 zdarma  

 projel pražským metrem? 
 A   pionýři
 B   L. I. Brežněv
 C   horníci ze Skotska

6  Který článek v tomto  
 čísle vás nejvíce zaujal?

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

Soutěž o knihu  
Dům bez zrcadel
Ve kterém roce se v USA 
vysílal první díl seriálu 
Simpsonovi?
B  1989

Soutěž  
o vláček Pendolino
Tajenka zní:  
… ve vlaku vždycky  
něco vzrušujícího  
ke čtení.



LUŽNÁ U RAKOVNÍKA

NEJVĚTŠÍ ŽELEZNIČNÍ EXPOZICE V ČR

Výlety 
za historií železnice

Sezona 2021Navštivte ČD Muzeum  
Lužná u Rakovníka a zažijte  
na vlastní kůži jedinečnou 
atmosféru nostalgické  
kolejové dopravy.

Na co se můžete těšit

• přes 50 exponátů vozidel
• motorové lokomotivy a vozy
• parní lokomotivy různých řad
• historické osobní i nákladní vozy
• služební vozy a restaurační vůz
• modelové kolejiště
• expozice zabezpečovací  
  a sdělovací techniky
• úzkokolejná dráha o rozchodu 800 mm,  
  která včetně vozidel pochází z podnikové  
  dopravy kladenských hutí POLDI,   
  probíhají na ní vyhlídkové jízdy

TIP  Prohlídky jsou možné i s průvodcem,  
  odborníkem na železnici a historii 

www.cdnostalgie.cz

OTEVÍRACÍ DOBA  

Doporučujeme si před plánovanou návštěvou muzea  
ověřit aktuální situaci.

DALŠÍ INFORMACE

Skupinové návštěvy mimo otevírací dobu po předchozí domluvě  
na tel. 313 537 700 nebo na e-mailu CDmuzeum@cd.cz
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