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Děkujeme, 
že s námi v rámci preventivních
opatření spolupracujete. 

Pomozte nám bránit 
šíření koronaviru!
Pomozte nám bránit 

On-line nákup jízdenek
▪ v našem e-shopu na www.cd.cz/eshop
▪ v aplikaci Můj vlak, kterou si můžete 
 stáhnout zdarma

Nakupujte 
jízdenky 
bezpečně!

Nákupem jízdenek on-line 
chráníte zdraví našeho 
personálu i své a ostatních 
cestujících.

CD_nakup_jizdenek_Koronavirus_2020_CDPV_215x270_v01.indd   1 20/03/2020   17:15
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TIŠTĚNÝ NÁKLAD
100 000 ks

VYDAVATEL
České dráhy, a.s. 

DATUM A MÍSTO VYDÁNÍ     
3. června 2020, Praha

Vážení čtenáři, 
milí spolucestující,

vítejte zpět. Před osmi týdny jsem přemýšlel, kdy přijdou ty lepší časy, ke kterým vybízeli pisatelé 
e-mailů, známé osobnosti v médiích, zkrátka obecně společnost. Říkal jsem si, jestli vůbec někdy 
nějaké lepší časy budou. Asi jako každý druhý jsem se v tom „babral“ a zapleveloval si hlavu. 
Zbytečně, protože není čas ztrácet čas, svět se možná na chvíli zpomalil, ale my, naše myšlenky 
a touhy se nedají zastavit jako stroje ani utlumit sebepřísnějším opatřením. Proto když jsem četl 
rozhovor s osobností tohoto čísla Constantinem Kinským, udělalo se mi dobře na duši. Přesně 
takový nadhled a návod, jak se podívat na zdánlivě jasné věci i z druhé strany, jsem potřeboval 
jako sůl. Věřím, že budete mít podobné 
pocity. Došel jsem k závěru, že je ohromně 
osvobozující připustit si, že na nic člověk 
nemusí být sám a všechno už tady někdy 
bylo, někdo to řešil a vyřešil. Není nic 
jednoduššího než se podívat do knihovny 
lidstva a nechat se poučit, na což pohříchu 
dost často zapomínáme.

To, že nejsme nepoučitelní 
a i z komplikovanější doby si umíme vzít 
i něco dobrého, dokládá také železniční 
téma tohoto vydání. Bez palivových krizí 
by v čelech vlaků dost možná stále dýmaly 
parní lokomotivy a emise z osmiválcových 
motorů by udělaly vzduch nedýchatelným. 
Není to s námi ještě tak zlé, a proto se snad 
můžeme oddat i trošce toho konzumu. Třeba 
pivu a třeba ve vlaku, jak nabádá červnový 
cestopis partičky kluků, která se nebere až 
tak vážně. Cestujte s radostí a nadhledem, 
a hlavně se v pořádku vracejte domů.

S úctou
Václav Rubeš 

šéfredaktor 
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Výroba deseti pětivozových netrakčních souprav pro linky Praha – Plzeň – Cheb a Praha – Ústí nad Labem – Karlovy Vary – Cheb 
v konsorciu Siemens-Škoda je v plném proudu. První jednotka už dostává finální podobu a do vozů se začíná instalovat interiér. 
Cestující se s nimi v rámci zkušebního provozu svezou v průběhu příštího roku.

ODMĚNA ZA NÁKUP

V ostravské továrně společnosti Škoda 
Vagonka pokračuje výroba zcela nových 

vozů pro vnitrostátní rychlíky Českých drah. 
Soupravy cestujícím nabídnou plně klimati-
zovaný moderně řešený interiér s pohodlnými 
sedačkami. Soupravy typu ViaggioComfort 
(znáte je ze spojů railjet) budou patřit k nej-
modernějším osobním vozům na železnici 
v Evropě. Po opuštění výrobního závodu 

E-SHOP ČD

projdou soupravy sérií zkoušek a schvalování. 
Do provozu se dostanou na spojích Západní 
expres a Krušnohor příští rok, přičemž České 
dráhy je plánují pravidelně nasadit od prosin-
ce 2021.

Vlaky budou vybavené wi-fi připojením 
k internetu, elektrickými zásuvkami a porty 
USB pro dobíjení přenosné elektroniky 
a audiovizuálním informačním systémem. 

TĚŠTE SE S NÁMI NA NOVÉ RYCHLÍKOVÉ VOZY

Pokud během měsíce června nakoupíte v e-shopu 
Českých drah, odměnou vám bude sleva 25 % na tiš-
těné knihy a e-knihy na stránkách www.grada.cz.  
Nakladatelský dům GRADA si od roku 1991 drží pozici 
největšího tuzemského nakladatele odborné litera-
tury. Ročně vydává téměř 400 novinek. Od roku 2015 
rychle expanduje. Pod značkou COSMOPOLIS přináší 
zahraniční i českou beletrii, pod značkou BAMBOOK 
dětskou literaturu a pod značkou ALFERIA literaturu 
z oblasti rozvoje osobnosti a harmonie duše a těla. 
Akvizicí získaná značka METAFORA rozšiřuje nabídku 
o další beletrii i naučnou literaturu. Při nákupu nad 
500 Kč využijte dopravu zdarma a knihy v hodnotě 
objednávky jako dárek.

TECHNICKÁ KNIHOVNA ČD 
FUNGUJE V PLNÉM ROZSAHU

Nová koncepce ucelené soupravy zajistí vyšší 
bezpečnost, nižší hlučnost uvnitř soupravy 
i pohodlnější průchod vlakem. V soupravě 
budou zařazené vozy 1. a 2. třídy, vůz určený 
pro komfortní cestování osob na vozíku 
s nástupní plošinou a bezbariérovou toale-
tou. Pro cestující s dětmi zde bude místo pro 
kočárky a dětské kino, v krajním voze se bude 
nacházet místo pro uložení jízdních kol.  

Ústřední technická knihovna Českých drah v Kralu-
pech nad Vltavou znovu otevřela dveře všem zájem-
cům o odbornou dopravní, především pak železniční 
literaturu. Na návštěvníky tu čeká přibližně 120 tisíc 
svazků knih a časopisů, map, jízdních řádů, předpisů 
a dalších publikací. Mají zde otevřeno v obvyklých 
časech třikrát týdně: v úterý od 12 do 15 hodin,  
ve středu od 9:30 do 15:30 hodin a ve čtvrtek 
od 9:30 do 12:30 hodin. Čtenářům a badatelům 
knihovna nabízí plné portfolio služeb, je třeba však 
počítat s nutností splnit preventivní hygienická 
opatření proti šíření koronaviru. Ústřední technická 
knihovna dopravy se nachází v areálu bývalého depa 
v Kralupech nad Vltavou v Poděbradově ulici. 
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Postupné rušení epidemiologických opatření a návrat cestujících 
do vlaků znamená také pozvolný návrat k normálnímu stavu  
na železnici. Od pátku 15. května znovu denně jezdí spoje  
SC Pendolino z Bohumína, resp. Ostravy do Prahy a dále do Chebu 
a Františkových Lázní. Mezi Prahou a Ostravskem v nich platí povinná 
rezervace míst. Do provozu se vrátily i Jižní expresy z Prahy do Českých 
Budějovic a zpět. Postupně se ruší řada omezení u rychlíkových spojů. 
Podrobnosti prosím sledujte na www.cd.cz nebo www.ceskedrahy.cz 
v sekci Tiskové centrum. 

VYLEPŠUJEME REGIONOVY PRO VAŠE POHODLÍ

ČERVNOVÝ TIP Z POHODLNÝCH OBCHODŮ NA TRASE

VYZKOUŠEJTE NEALKOHOLICKÝ ZLATOPRAMEN 

WWW.PONTY.CZ

Nádražní prodejny PONT Market a PONT to go jsou při cestách 
na výlet stále při ruce. Potřebujete se osvěžit, ale nechcete nic alko-
holického? Vyzkoušejte první Radler bez kapky alkoholu od značky 
Zlatopramen. Vybrat si můžete ze dvou variant – grapefruit a rozma-
rýn nebo citron, bezový květ a máta. Přejeme vám šťastnou cestu přes 
Pohodlné Obchody Na Trase.

MUZEUM V LUŽNÉ ZAHÁJILO SEZONU SE VŠUDYBYLKOU
Železniční muzeum v bývalém depu v Lužné u Rakovníka zahájilo  
letošní opožděnou sezonu v sobotu 11. května. Při této příležitosti 
zde zatopili pod kotlem téměř sto let staré parní lokomotivy přezdí-
vané Všudybylka. Muzeum bude do konce června otevřeno denně  
od 9:30 do 15 hodin a o víkendech až do 17 hodin (kromě soboty 
20. 6., kdy je z provozních důvodů zavřeno). O letních prázdninách 
budou brány muzea otevřené každý den až do 17 hodin.  
Muzeum ČD v Lužné u Rakovníka představuje vývoj železniční 
dopravy od 19. století až po nedávnou minulost. Zblízka si lze 
prohlédnout desítky parních, motorových i elektrických lokomotiv, 
úzkorozchodná vozidla a vozidla průmyslových drah, návěstidla 
a mnoho dalších artefaktů a technických celků. Další podrobnosti 
lze vyhledat na internetové adrese www.cdnostalgie.cz.  

PENDOLINA A EXPRESY SE VRÁTILY DO PROVOZU

Vozidla určená pro regionální tratě procházejí různými vylepšeními 
ve prospěch cestujících. V souladu se smlouvami, které České dráhy 
uzavřely s kraji, národní dopravce doplňuje do vozidel elektrické 
zásuvky (230 V 50 Hz) pro dobíjení přenosné elektroniky jako mo-
bilních telefonů, notebooků a tabletů, dále instaluje vnitřní a vnější 
informační panely a rozšiřuje palubní wi-fi sítě. Úpravy probíhají 
na přibližně stovce dvouvozových Regionov řady 814 a na devíti 
třívozových Regionovách řady 814.2. Celý projekt poběží přibližně 
do roku 2027, aktuálně jsou dokončené první jednotky. 
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Prohlédněte si bečovský relikviář
K památkám, které by měl našinec vidět 
alespoň jednou za život na vlastní oči, určitě 
patří relikviář sv. Maura. Ten je hlavní atrakcí 
zámku v Bečově nad Teplou, kam se můžete 
svézt i vlaky ČD. I když je v Evropě podobných 
relikviářů několik, tak zblízka je možné ho 
vidět jen u nás v Bečově. Při prohlídce vás 
průvodce seznámí se zajímavou historií této 
jedinečné románské ostatkové schránky, vy-
robené pravděpodobně v letech 1225 až 1230 
pro klášter ve Florennes (dnešní Belgie).  
V 19. století ho koupil vévoda Alfred de 
Beaufort-Spontin, nechal ho opravit a převézt 
na Bečov. Předtím než musel poslední šlech-
tický majitel bečovského panství v roce 1945 
odejít z Československa, ukryl relikviář pod 
podlahu hradní kaple. Památka nevyčíslitelné 
hodnoty byla objevena až po čtyřiceti letech.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Bečov nad Teplou

Na projížďku údolím Tiché Orlice
Rádi polykáte kilometry v sedle bicyklu? Pak 
se projeďte po jedné z našich nejkrásnějších 
cyklostezek, která vede mezi Chocní a Ústím 
nad Orlicí malebným údolím Tiché Orlice. 
Vlakem se svezte do Chocně, kde se můžete 
napojit na dálkovou cyklotrasu č. 18. Za chvíli 
dojedete do Brandýsa nad Orlicí, pokračujte 
dál kolem pomníku J. A. Komenského, přírod-
ního bludiště a sochy Ti před námi od Michala 
Novotného k osadě Bezpráví. Cestou od ní 
do Ústí nad Orlicí projedete kolem hájovny 
Na Luhu, před kterou stojí pomník připomí-
nající statečnost rodiny Dolečkových za druhé 
světové války. Nemáte kolo? Pak si ho můžete 
na nádraží v Chocni vypůjčit a ve stanici Ústí 
nad Orlicí město vrátit. Podmínky výpůjčky 
a informace o zahájení provozu najdete 
na www.cd.cz/cdbike.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Choceň/Ústí nad Orlicí město

Tohle sídlo Auerspergové milovali
Slatiňany proslavil hlavně chov starokladrub-
ských vraníků a pak televizní seriál Dobrá Voda, 
který se natáčel v místním hřebčíně. Ve Slati-
ňanech ale najdete také krásný zámek – oblí-
bené letní sídlo šlechtické rodiny Auerspergů. 
V něm vás provedou po reprezentačních, spole-
čenských a soukromých prostorech. Zavítáte 
i do nově otevřených dětských pokojů prince 
Vincenta a princezny Charlotty. Na přelomu 
19. a 20. století disponovala zámecká budova 
nejmodernějším zařízením – splachovacími  
toaletami, ústředním topením, telefonem 
nebo třeba výtahem na dopravu jídel. Nenech-
te si ujít ani prohlídku obnovené zámecké za-
hrady s romantickým jezírkem, dvěma altány, 
kapličkou nebo dětským hospodářstvím – rou-
benými domečky, které kdysi sloužily k výuce 
zámeckých ratolestí. 

 Nejbližší železniční stanice: 
 Slatiňany

ZA KLENOTEM
v letní sezoně

NA KOLO
do konce října

DO SVĚTA ŠLECHTICŮ
po celý rok
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Příjemné zážitky. To teď všichni 
potřebujeme. Dobu nepohody a obav, 
kterou už snad máme za sebou, 
bychom si měli náležitě vynahradit. 
Vydejte se opět vlakem na výlet, 
třeba na prohlídku romantických 
hradů a zámků. Uděláme všechno 
pro to, aby se vám s námi cestovalo 
pohodlně, a hlavně bezpečně.

VLAKEM 
NA VÝLET

www.cd.cz/vlakemnavylet
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Do děčínské zoo nejen za medvědy
Občas je dobré si připomenout, že na téhle 
planetě nežijeme sami. Sledování televizních 
dokumentů o životě v divočině je přínosné, ale 
zdaleka nenahradí zážitek z osobního setkání 
se zvířaty. Pokud se za nimi nemůžete vypravit 
přímo do džungle, přijeďte si je prohlédnout 
alespoň do zoo. Jednu zoologickou zahradu 
najdete v Děčíně – v příjemném prostředí 
lesoparku na Pastýřské stěně. Děčínská zoo 
patří sice k těm menším, ale podle hodnocení 
návštěvníků také k nejhezčím. Zaměřují se v ní 
především na chov ohrožených a méně zná-
mých druhů zvířat. V současné době chová Zoo 
Děčín asi 450 zvířat ve více než 150 druzích. 
Největší chloubou jsou medvědi grizzly, jejichž 
chovu se věnují už od roku 1983. Aktuální in-
formace o zpřístupněných expozicích najdete 
na www.zoodecin.cz.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Děčín hl. n. 

Kdy ve Vsetíně najdete farmářské trhy
Dáváte přednost regionálním potravinám 
a rádi nakupujete ovoce a zeleninu od našich 
pěstitelů? Pak se vydejte 13. nebo 27. června 
na vsetínské Dolní náměstí, kde se konají 
oblíbené farmářské trhy. Prodejci na nich 
nabízejí lákavý sortiment výhradně z domácí 
produkce. Na farmářských trzích pořídíte ne-
jen sezonní ovoce a zeleninu, bylinky a koření, 
květiny nebo sazenice, ale také med, vejce, 
chléb a pečivo, koláče, domácí moučníky, 
mošty a džusy, sirupy, džemy a marmelády, 
sýry, uzeniny, ryby, maso, drůbež, kávu, víno, 
pivo a spoustu dalšího. Od vlakového nádraží 
ve Vsetíně dojdete na Dolní náměstí asi za de-
set minut. A pokud nestihnete farmářské trhy 
navštívit v červnu, nevadí. Na vsetínském Dol-
ním náměstí se konají každou druhou sobotu 
až do konce října. 

 Nejbližší železniční stanice: 
 Vsetín

V Kynžvartu se měnily zbraně na klarinety
Kynžvartský zámek proslavil film Kdyby 
tisíc klarinetů. Jeden z nejlepších českých 
muzikálů se v Kynžvartu natáčel v roce 1964. 
A i když to není ve filmu vidět, zámek tehdy 
nevypadal příliš reprezentativně. V letech 
1998 až 2000 byl nákladně opraven a dnes je 
vyhledávaným místem i pro konání svateb-
ních obřadů. Kromě honosných zámeckých 
interiérů se vzácnými uměleckými díly si 
zde můžete prohlédnout metternichovské 
muzeum s kabinetem kuriozit. V něm patří 
k hlavním atrakcím dvě staroegyptské mu-
mie, které dostal kníže Metternich roku 1825 
darem od osmanského místokrále Egypta, 
nebo nevybuchlá bomba z atentátu na fran-
couzského císaře Napoleona III. Tu hodil 
atentátník Gomez 14. února 1858 po císaři 
a jeho ženě, když jeli do divadla.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Lázně Kynžvart

ZA FAUNOU
po celý rok

NA NÁKUPY
do konce října

ZA HISTORIÍ
po celý rok

NA ZÁMEK
v letní sezoně

Takovou barokní podívanou nabízejí jen Veltrusy
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Víte, kdo stojí za krásou veltruského zámku? Hrabě Václav Antonín Chotek, který se rozhodl 
v roce 1704 vystavět nedaleko Nelahozevsi reprezentativní letní sídlo. Jeho nejmladší syn Rudolf 
povýšil na nejvyššího kancléře Marie Terezie, a tím plnou měrou naplnil otcovy sny o vzestupu 
rodu Chotků. Vysokému společenskému postavení bylo třeba uzpůsobit také reprezentativní sídlo 
a dát mu módní ráz. Inspirováni anglickými parky přetvořili Chotkové podobu veltruského parku 
na tzv. ferme ornée (okrasný statek), který umně skloubil užitkovou funkci s estetickou. Dodnes 
se tak v sousedství polí a pastvin rozehrává skrytý příběh romantických pavilonů a zákoutí obklo-
pených kouzelnou přírodou. Procházkou nebo v rámci cykloprohlídky s průvodcem lze nahlédnout 
do podzemí tajemné zříceniny Egyptského pavilonu, jemuž vévodí nádherná sfinga. Určitě potěší 
i návštěva veřejnosti přístupné daňčí obory, která je domovem vysoké zvěře více než dvě stě let. 
V opraveném křídle zámku si můžete prohlédnout autentickou expozici mapující život posledních 
generací Chotků. A jak k zámku? Vystupte na nádraží v Nelahozevsi a k objektu vás dovede modrá 
turistická značka (3 km).

 Nejbližší železniční stanice:
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TEXT: PAVEL FREJ
FOTO: ARCHIV CONSTANTINA KINSKÉHO

CONSTANTIN 
KINSKÝ

KDO VÍ, PROČ 
JE NA SVĚTĚ, 
SNESE KAŽDÝ 
ZPŮSOB ŽIVOTA
Do Česka přicestoval z rodné Francie poprvé na počátku devadesátých 
let, aby s otcem převzali rodinné dědictví. A už zde zůstal, Vysočinu 
přijal za svůj nový domov. Stal se patriotem i místním mecenášem, 
po otci postupně převzal správu panství, především zámku ve Žďáru 
nad Sázavou, ale i rozlehlých lesů, rybníků a polností. Pokračovateli 
šlechtického rodu Kinských dělá v současné době největší vrásky 
neutěšený stav našich lesů i absence systému podpory kulturních akcí, 
hlavně mladých umělců. Přesto vidí českou budoucnost optimisticky.         
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Skoro to vypadá, že vám kůrovec dělá vět-
ší starosti než současná situace spojená 
s pandemií…
Ano, je to úplná katastrofa. Ale klidně mi 
nevěřte. Sedněte do vlaku, jeďte směrem 
do Rakouska nebo Německa a dívejte se 
z okna. Nejde jen o to sucho, ale taky jak 
s těmi lesy hospodaříme. Všimněte si, že 
v zahraničí jsou mnohem 
čistější, upravenější. 

Jak se vás dotkla na zám-
ku koronavirová pande-
mie? 
Samozřejmě přicházíme 
o peníze. Neměli jsme 
jak nahradit velké škody 
v lesnictví a teď vázne ku-
příkladu prodej našich ryb, 
tradičního velikonočního 
kapra. Obchody, turistika, muzeum, kulturní 
akce, zámek – všechno stojí nebo je zavřené. 

Jak hodnotíte pomoc státu?
Co vláda rozhodla, jsou asi kroky správným 
směrem. Ale ta realizace je bohužel velmi 
pomalá a chaotická. Možná by bylo šikovné 
inspirovat se v zahraničí. 

Mohli bychom se inspirovat třeba ve vaší 
rodné Francii? Sledujete tamní situaci?
Co se týče vládních opatření, ve Francii to 
bylo o něco jednodušší a rychlejší. Třeba 
půjčky pro firmy bylo možné sjednat během 
pěti dnů. Další inspirací by mohla být pod-
pora kulturního sektoru. Když se nebudou 
konat koncerty, představení a festivaly, tak 

prostě umřou. Ve Francii, 
ale i v Anglii nebo Němec-
ku je jejich podpora auto-
matická a trvalá. I v Česku 
se snažíme, ale opatření 
míří spíše na veřejný sektor 
a některé věci děláme příliš 
komplikovaně, přitom by-
chom se mohli inspirovat 
jinde a dělat je jednoduše.  

Před několika lety jste 
na vašem zámku otevřel Muzeum nové 
generace. V čem je jiné než ostatní muzea?
Jde o zážitkovou prohlídku, která využívá 
interaktivní technologie, různé projekce, 
video, audioprůvodce. Chceme, aby to bylo 
zábavné, ale současně aby se návštěvník 
dozvěděl něco z historie naší země. Klademe 
důraz na to, aby muzeum fungovalo i pro 

Jak vás mohou lidé oslovovat? Pane kníže, 
hrabě, nebo to už se nenosí?
To nechávám na nich. Koneckonců není dů-
ležité, kdo jste, ale kým jste. Ale ano, někteří 
mne takto oslovují a jiní mi zase říkají pane 
doktore, pane inženýre nebo prostě Kosťo. 

Pod slovem šlechtic si mnozí z nás před-
staví pohádková knížata z urozených 
rodů. Jak teď vypadá váš běžný život 
na zámku?
Díky tomu, že se teď nacházíme v karanté-
ně, je to pro nás něco nového. Hodně aktivit 
a činností je nyní zablokovaných, a tak se 
snažíme co nejvíc upravit zámek, abychom 
se včas připravili na návštěvníky. Sám jsem 
dělník, stavař. Opravujeme třeba střechy, 
které zabírají asi tři a půl hektaru plochy. 
Máme tu docela veselo. 

Chystáte na zámku i něco nového pro 
turisty?
Snažíme se renovovat ubytovací prostory. 
Přece jen obnova objektu 350+kk trochu 
času a úsilí zabere. Ty počty místností mys-
lím samozřejmě v nadsázce. Třeba muzejníci 
připravují různé akce, akce pro děti v létě 
nebo novou prohlídkovou trasu zámku, kte-
rá bude mít premiéru v červnu. Měla by být 
založená na ekologii a hospodaření v soula-
du s přírodou. Máme dost práce i v lese, pro-
tože kůrovec nepočká, až odejde koronavirus 
nebo až začne konečně pořádně pršet. Les 
musíme vyčistit před prvním rojením. 

Dělá vám starosti letošní sucho?
Dnes naštěstí prší, tak jsme šťastní. Ale ta 
situace v lese je velmi špatná. A co mě mrzí 
nejvíc, že v Česku je to mnohem horší než 
v zahraničí. Lesy České republiky nemají 
podle mě dost prostředků, aby dokázaly 
vyčistit lesy včas, tím pádem hrozí kontami-
nace dalších. Promarnili jsme roky 2015 až 
2018. I když se teď situace trochu zlepšila. 
Budeme rádi, když se nám povede zachrá-
nit třetinu českých lesů. Mám na mysli ty 
smrkové. 

A co konkrétně se dá dělat pro záchranu 
lesů?
Jsou řešení krátkodobá a dlouhodobá. 
V krátkodobém horizontu můžete odtáh-
nout pryč napadené stromy a používat 
lapáky, aby se kůrovec tak nerojil a nekonta-
minoval i zbytek stromů. Ale to je velmi ná-
kladné řešení. Navíc v dnešní době je skoro 
nemožné dříví prodat. A dlouhodobé řešení 
je mít zdravý les. To znamená udržovat smí-
šený porost, věnovat mu pozornost a snažit 
se udržet vodu v krajině.

BAROKO BYLA DOBA 
VELMI TVOŘIVÁ 

A OTEVŘENÁ. 
ŠLO O ZAČÁTEK 
GLOBALIZACE.
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mladou generaci. Máme tu pravidelně třeba 
i pětileté děti. Dostali jsme za tuto expo-
zici i několik ocenění, ale nejvíc mě těší, že 
některé školní skupiny se sem často vrací. 
Ale věnujeme se i živé kultuře, pravidelně 
pořádáme festivaly.

Jak je na tom podle vás současná živá 
kulturní scéna?
Mladí umělci jsou velmi tvořiví a snaží se. 
Ale v Česku prostě chybí systém podpory 
kultury. Teď neříkám, že francouzský nebo 
americký je pro nás ten nejlepší, každý má 
své výhody a nevýhody. Ale nejhorší je, když 
nemáte systém žádný. Stát by měl mládež 
podporovat a nechat na soukromém sektoru 
jen relativně bezpečnější investice jako zám-
ky nebo budovy. To je jeden model. A druhý 
by mohl být třeba ten americký. Totiž že 
stát nedělá nic, ale poskytne velké daňové 
úlevy. Ve Francii zase naopak stát poskytuje 
hodně dotací, ale taky k tomu má schválený 
rozpočet a strategii. 

Který ze zmiňovaných modelů by se hodil 
pro naši zemi?
Já bych hlavně upřednostňoval, abychom 
o tom mohli mluvit a národ se mohl roz-
hodnout, který model je vhodný. Ten pak 
nastavit beze změny na nějakých deset let, 
aby měl šanci se prosadit. Kultura není jen 
něco pro radost. Když nemůžeme mít živou 
kulturu, nebudeme ani tvořivý národ. A když 
nebudeme mít tvořivý národ, tak budeme 
pořád jen montovat auta, která někdo v za-
hraničí vymyslel. Ale my přece máme na víc!

Pocházíte z Francie, která se obecně 
považuje za jakousi kulinářskou meku. 
Co říkáte obecně na českou kuchyni?
Do druhé světové války měly všechny 
elegantní domy ve střední Evropě českou 
kuchařku. Ty byly v té době považované 
za jedny z nejlepších. Ale o tuto tradici jsme 
bohužel před padesáti lety přišli, nedokázali 
jsme produkovat ani kvalitní suroviny. Češi 
jsou ale národem gurmánů, a tak se ten stav 
poslední dobou zase zlepšuje. 

Máte nějaké oblíbené české jídlo?
Chutná mi všechno od tradičních řízků, tedy 
pokud jsou dobře udělané, až po švestkové 
knedlíky. Spíš mě mrzí, že někdy se ta česká 
kuchyně připravuje z nekvalitních surovin. 
Pokud tedy budeme pokračovat cestou 
kvality, nebude to mít chybu. 

Krásně jste vyslovil slovo řízky. Jak je pro 
rodilého Francouze těžké naučit se česky?
Hrozně těžká věc. Třeba ten třetí a čtvrtý 

pád. My měli ve Francii to štěstí, že náš pan 
otec s námi vždycky mluvil česky, aby se 
neztratila tradice a abychom nezapomněli 
na naše kořeny. Bohužel moje čeština není 
tak dobrá, jak bych si přál. Vždycky říkám, že 
kvůli Gottwaldovi jsem první Kinský v histo-
rii, který neumí pořádně skloňovat. 

Jak vypadalo vaše dětství ve Francii? Měl 
jste nějaký sen, nebo byla vaše budouc-
nost nalajnovaná?
Žili jsme jako rodina docela normálně – v pa-
neláku. Chodili jsme do školy a přemýšleli, 
co budeme dělat v dospělosti. Když mi bylo 
šest, chtěl jsem se stát hasičem.

A nemrzí vás, že jste se jím nestal?
Ale já jsem hasič! Máme ve Žďáru sbor 
dobrovolných hasičů, který založila moje 
prateta. Je to super skupina patriotů, kteří 
se snaží pomoct lidem i v době pandemie. 

Vaše manželka pochází ze šlechtické-
ho francouzského rodu. Jak se ona dívá 
na váš český patriotismus? 
Do Francie potřebujeme jet alespoň jednou 
do roka, k moři. To máme v krvi. Evropa je 

tak malá, že jsme tam za pár hodin. Kaž-
dopádně ona je stejně akční člověk jako já 
a oba máme stejný pocit, že doma jsme tam, 
kde máme možnost něco zajímavého dělat. 
A manželka je šťastná a naplňuje ji energií, 
že může podpořit tvořivost našeho národa, 
konkrétně mladých profesionálních umělců. 

Když přišla od tajemníka pana Kinského 
žádost, aby náš rozhovor proběhl formou 
videokonference, bylo mi jasné, že se to-
muhle novátorství v komunikaci nevyhnu. 
Uvelebil jsem se s dostatečným předstihem 
na zahradě kvůli hezkému pozadí, s pomocí 
šlechetných gymnazistů postahoval do po-
čítače vše možné i nemožné a v kameře si 
zkontroloval máničkovský účes. Přesně dvě 
minuty před plánovaným začátkem hovoru 
přišla po dvoutýdenním suchu slušná průtrž 
mračen, internet zkolaboval a z máničky 
se stala zmoklá slepice. Spojení se podařilo 
navázat s patnáctiminutovým zpožděním. 
Constantin Kinský ale stále seděl trpělivě 
před počítačem. Když jsme se poprvé spat-
řili na obrazovce, okomentoval to po svém: 
„U vás prší? To mám radost. Když prší, padají 
na zem miliony.“

OČIMA AUTORA
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Které místo byste doporučil Francouzům, 
aby navštívili v Česku?
Jsme země, kde se nachází skoro nejvíc pa-
mátek UNESCO na obyvatele nebo rozlohu. 
A mrzí mě, že turisté, kteří k nám přijedou, 
míří hlavně podívat se na orloj na Staromá-
ku a potom zase odjedou. Máme v Česku 
tisíce památek, které stojí za návštěvu. Už 
jen kdyby sedli na vlak a jeli po trase Praha 
– Kutná Hora – Žďár – Brno nebo autem 
Praha – Kutná Hora – Žďár – Litomyšl, tak 
ani nemusí vybalovat kufry na víc než jednu 
noc. Nebo vezměte do vlaku kolo, přijeďte 
k nám do Žďáru a odtud přímo ze zámku 
třeba po mezinárodní cyklotrase Eurovelo 
na spoustu krásných míst v okolí nebo za li-
dovou architekturou a přírodou Žďárských 
vrchů. 

Vy sám jezdíte vlakem?
Pořídil jsem si In Kartu. Ve vlaku můžu 
pracovat a taky se vyhnout D1. A taky mám 
pocit, že aspoň trochu přispívám na ochranu 
životního prostředí. Myslím tím dlouhodo-
bou udržitelnost. Ekologie je věc jedna, pak 
jsou tu ale ještě aspekty ekonomické a pak 
také sociální. Jen pokud pochopíte všech-
ny tři v souvislosti, máte šanci s tím něco 
udělat. 

Šlechtic, co rád jezdí vlakem? Člověk by si 
vás spíše představil v limuzíně s osobním 
řidičem…
Já bych řekl, že nejsme vůbec odlišní. Jsme 
normální lidi, máme podobné hodnoty, 
schopnosti a stejně blbneme. Rozdíl je spíše 
na misce vah v jednotlivých hodnotách. 
Každý z nás má nějakou tradici, kontinuitu 
nebo se snaží vrátit něco své zemi. A u šlech-
tických rodů je ten důraz na dlouhodobost, 
udržitelnost, ať je to v přírodě, kultuře nebo 
hospodaření, o něco větší. 

Co pro vás konkrétně znamená slovo tra-
dice? Narážím teď na heslo vašeho rodu: 
Bůh, čest, vlast.
Bůh je bůh. Doufám, že on v nás věří více, 
než my věříme v něho. Vlast je pro mě Česko, 

KDYŽ 
NEMŮŽEME MÍT 

ŽIVOU KULTURU, 
NEBUDEME ANI 

TVOŘIVÝ NÁROD.

Francie i Evropa. A kdo potřebuje vysvětlit 
význam slova čest, nebudeme si rozumět. 
Co se týče českých dějin a tradic, to je důle-
žité téma, protože bychom se do určité míry 
měli inspirovat minulostí. Na druhou stranu 
se od ní musíme trochu osvobodit. 

Kterou dobu máte kon-
krétně na mysli?
Třeba baroko, spojované 
s dobou temna. To je ale 
totální blbost. Baroko 
byla doba velmi tvořivá 
a otevřená. Šlo o začátek 
globalizace. Dozvídali jsme 
se spoustu věcí o naší pla-
netě, měnili se naše vztahy 
k emocím, hledání smyslů, 
k vědě a společnosti. Poznat baroko, jeho 
pestrost, bohatství, jeho otevřenost. Jako 
jedno z vrcholných období našeho národa je 
velmi inspirující. Třeba ve Žďáru díla archi-
tekta Jana Blažeje Santiniho. Pořád bohužel 
částečně žijeme v dozvucích druhé světové 
války. Měli bychom si tu ránu už vyléčit a být 
schopní jít dál. 

Události druhé světové války nás stále 
tolik ovlivňují?
Jde o spoustu aspektů, jako je vztah k Něm-
cům, k cizincům obecně, vztah ke státu 
a tak dále. A je jedno, jestli to byla totalita 
nacistická, nebo komunistická, to jsou jen 

různé odstíny šedé barvy. 
Pořád nás ale ovlivňují. 
V myšlenkách i v srdci. 
A měli bychom se trochu 
uvolnit a osvobodit se. 

Co byste popřál lidem 
v Česku v této nelehké 
době?
Zmínil bych dvě věci. Jedna 
z nich je sebedůvěra. Důvě-
řujte sobě, svým sousedům, 

přátelům, ostatním občanům i cizincům. 
Prostě postavte život na důvěře, to se  
vždycky vyplatí. A při té druhé myšlence  
se mi vybavuje citát německého filozofa  
Nietzscheho: „Kdo ví, proč je na světě, snese 
každý způsob života.“  Vědět, proč žijeme tady, 
proč děláme to, co děláme. Když budete mít to 
vaše proč jasné, tak to nebude mít chybu. ▪

CONSTANTIN NORBERT KINSKÝ (59)

Český hrabě, mecenáš a finanční 
poradce vystudoval tři vysoké 
školy a domluví se čtyřmi jazyky. 
Pochází ze staročeského rodu 
Kinských. Jeho otec, uznáva-
ný imunolog Radslav Kinský 
emigroval z Československa 
do Francie, kde si vzal gruzín-
skou princeznu. V 90. letech se 
Constantin Kinský vrátil do Čes-
ka a od roku 2006 vedl pobočku 
poradenské firmy Roland  
Berger. Postupně po svém 
otci převzal správu žďárského 
panství. V současnosti patří mezi 
největší soukromé vlastníky lesů 
na Vysočině. S manželkou Marií, 
která je velmi aktivní a úspěšná 
v uměleckém a kulturním oboru, 
má dva syny. V roce 2016 dostal 
Constantin Kinský společně 
s manželkou Nejvyšší oceně-
ní Kraje Vysočina, o tři roky 
později obdržel zlatou medaili 
Mendelovy univerzity za přínos 
k rozvoji vzdělání, udržitelného 
zemědělství a lesnictví. 
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Vzpomínka 
na Chanov 

Historické město Most muselo ustoupit 
těžbě uhlí. A protože do nově vybudovaného 

města nechtěl komunistický režim přestěhovat 
romské obyvatelstvo, postavil v roce 1978 v Ru-

dolicích, dva kilometry za Mostem, sídliště Chanov 
s kompletně vybavenými byty, školou, restaurací 

a kulturním domem, které se však brzy stalo sociálně 
vyloučenou lokalitou. Noví obyvatelé některé panelá-

ky zcela zničili a v roce 1994, kdy jsem do Chanova 
přijel fotit, byla řada budov totálně „vybydlená“. 
Všechny snahy o zlepšení života zdejších rom-

ských obyvatel stále selhávají.

12 DIVOKÉ 
DEVADESÁTKY

OBJEKTIVEM 
JAROSLAVA KUČERY

Národ potřebuje ikony. A jestliže první roky po revoluci to byli polistopadoví politici, pak rok 1994 patřil hlavně jednomu 
muži. Vzpomínáte si na pořad Volejte řediteli, ve kterém tento zocelený pán mnohokrát vysvětloval, že komerční 
televize musí vysílat reklamy a že majora Zemana na TV Nova prostě neuvidíte? Ať chceme nebo ne, nikdo nemůže 
Vladimíru Železnému upřít, že nás naučil vnímat slovo komerční v jeho pravém významu. Dost možná byl praotcem éry 
konzumu v Česku. Nastupující mediální věk tehdy podtrhávaly také billboardy rostoucí jako houby po dešti. Zrychlující 
se životní styl dokreslovali také kurýři na kolech, do té doby u nás věc nevídaná. Zatímco část republiky chtěla rychle 
dohánět svět, někde jako by se zastavil čas. Takový sever Čech by mohl dlouze vyprávět… 

Zbytečná oběť uhelné horečky 
Nešťastná vesnice Libkovice u Lomu na Mostecku se stala obětí tužeb státního 
aparátu po těžbě hnědého uhlí, které se nacházelo pod celou vesnicí. Když jsem 
tam v roce 1994 přijel poprvé, prakticky vše bylo zbourané, až na kostel sv. Mi-
chaela, hospodu a několik málo již prázdných domů. Paradoxem bylo, že k těžbě 
nikdy nedošlo. Tehdejší starosta Břicháček mě pozval do hospody, kde s kamará-
dy hrávali mariáš, a pak jsem přijel i na poslední libkovickou zabijačku…

Na kole až na Hrad 
V roce 1994 se kurýři oblékli do žluto-černého oblečení s batohy téže kom-
binace. Fotografoval jsem ten rok reportáž pro jeden časopis několik dní 
a vůbec mi nepřišlo zvláštní, že cyklista projíždí branou okolo hradní stráže, 
jako by se nechumelilo. Dnes by asi dopadl hodně špatně, kdyby se o to poku-
sil… Totéž když lehce sjížděl po zámeckých schodech okolo nemnoha turistů. 
Popularitu messengerům přinesl také film Vratné lahve Jana Svěráka.



V OBJETÍ 
KOMERČNÍCH 

MÉDIÍ

1994
?

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

Pro nejbližší čísla 
magazínu vyhlašujeme 
následující témata:

č. 7/2020
1995
NESNESITELNÁ  
LEHKOST ŽITÍ  
V KAPITALISMU
uzávěrka zaslání 17. června 2020

č. 8/2020
1996
PREMIANTI, 
NEBO NAFOUKANCI 
EVROPY?
uzávěrka zaslání 15. července 2020

FOTOSOUTĚŽ

DIVOKÉ DEVADESÁTKY 13

Bohumil Dobrovolský 

ZDRAVÍ JAKO ZBOŽÍ 
NA VOLNÉM TRHU
V roce 1994 u nás vypukla velká privati-
zace ve zdravotnictví. Jejím důsledkem 
byla propagace péče o zdraví a hlavně 
všelijakých léků a léčebných metod. 
Na jednu stranu jsme se dozvídali potřeb-
né informace, ať už z oblasti imunologie, 
psychologie, ortopedie nebo o škodlivosti 
kouření, na druhou stranu se objevily 
„zaručené“ prostředky na rychlé zhubnutí 
a vyrojili se zázrační léčitelé.  

Bohumil Dobrovolský

DĚTI VE SVÉM SVĚTĚ
Téma zvláštních škol bylo za minu-
lého režimu tak trochu tabu. V prv-
ní polovině devadesátek se o nich 
mluvilo mnohem víc. Otázkou je, 
jestli to těm dětem nějak pomoh-
lo, nebo zda jim to nebylo vlastně 
jedno. Ale tyto úvahy přenechám 
odborníkům. Snímek jsem pořídil 
ve zvláštní škole Paprsek.

Naděžda Gutzerová

EKOREBEL Z LITVÍNOVA
Začátkem 90. let se objevilo nepřeberné množství časopisů ekologických organizací. Jedním z nich byl EKOrebel. 
Vydávala ho Schola Humanitas v Litvínově. A na svou dobu byl skutečně rebelský. Jedno speciální číslo, připravené 
pro česko-německý projekt Ohře a Bílina, se snažilo upozornit na problematiku znečištění vody v řekách v severozá-
padních Čechách. Foto je z akce pro veřejnost v Litvínově, která se konala 25. května 1994.



ČD Bike
Služby pro 
cyklisty

www.cd.cz

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdbike

▪  75 půjčoven kol ve všech krajích ČR 
    (ve vybraných stanicích k dispozici 
    i elektrokola  a koloběžky)

▪  přeprava a úschova 
    vypůjčených kol zdarma*

▪  možnost výletů cyklovlaky ČD

▪  výhodná přeprava vlastních kol, 
    a to i do zahraničí

▪  v prodeji celodenní jízdenka 
    pro přepravu kola 
    po celé ČR za 99 Kč

* Platí na vybraných tratích 
   a v určených stanicích.

ČD Bike
Služby pro 

půjčoven kol ve všech krajích ČR 
    (ve vybraných stanicích k dispozici 

výhodná přeprava vlastních kol, 
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CESTOVÁNÍ
PO ČR

AŠSKO

Když se děti učí ve škole o hranicích 
naší republiky, Ašský výběžek si 
snadno zapamatují. Je totiž velmi 
viditelně zaklíněný do německého 
území. Díky své poloze odjakživa 
lákal dobyvatele, po roce 1948 
strážce i narušitele železné opony, 
zatímco dnes přitahuje spíše 
pozornost turistů. Pokud se do 
nejzápadnější části Česka vydáte 
a plánujete – třeba jen částečně – 
cestu po kolejích, věnujte dobrou 
pozornost jízdním řádům. Vlaky 
tu sice jezdí, ale ne tak často jako 
ve vnitrozemí na hlavních tratích. 
Výhled z okna do krajiny vám však 
bude sladkou odměnou.

15
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NAŠE MĚSTA

TEXT: TOMÁŠ REZEK,  FOTO: ARCHIV MÚ AŠ, MUZEUM AŠSKA

Z jedné strany Bavorsko, z druhé Sasko. Nad městem se tyčí Bismarckova rozhledna, centrum zdobí sochy Goetha 
a Luthera. I když skoro od nepaměti patří Aš k českým zemím, do konce druhé světové války tu žili hlavně Němci. Zajímavou 
historii města dokládají nevšední památky. Přijeďte se podívat.

NA LETNÍ VÝLET DO AŠE
KDE MAJÍ NĚMECKO DOSLOVA ZA HUMNY

Nečekejte přehlídku výstavních paměti-
hodností. Za posledních více než dvě stě 

let poznamenaly Aš nešťastné události, kte-
ré se podepsaly na vzhledu města. O zámek 
přišlo město v roce 1814, kdy většinu budov 
v Aši zničil obrovský požár. Po druhé světové 
válce se kvůli odsunu Němců rapidně snížil 

počet obyvatel, prázdné domy chátraly 
a spousta z nich musela být nakonec zbo-
řena, včetně tzv. ašského Špalíčku. V lednu 
1960 navíc vyhořela jedna z nejkrásnějších 
památek Aše – evangelický kostel Nejsvětěj-
ší Trojice. Přesto Aš stojí za návštěvu. 

Poklady ašského zámečku
Nezklame vás například návštěva muzejní 
expozice v bývalé hasičské zbrojnici na Poš-

tovním náměstí, kde se dozvíte spoustu 
zajímavostí. V takzvané hasičárně vám také 
odhalí, odkud se vzal název města nebo proč 
má Aš v městském znaku tři lipany. Není to 
jediná muzejní expozice, kterou ve městě 
můžete vidět. Z Poštovního náměstí se 
vypravte k zámečku v Mikulášské ulici. 
Ve skutečnosti nejde o šlechtické sídlo. Poté, 
co ašský zámek zničil požár, prodali tehdejší 
majitelé panství Zedtwitzové spáleniště 
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OČIMA RODÁKA

Plánujete výlet do Aše? Nejvýhodnější 
vlakové spojení si snadno vyhledáte 
na www.cd.cz nebo v mobilní aplikaci 
Můj vlak, kterou si můžete bezplatně 
stáhnout do mobilu nebo tabletu. 
Od vlaku nemusíte po svých. Půjčte  
si jízdní kolo. Od 15. 6. do konce října 
bude na ašském nádraží v provozu půj-
čovna ČD Bike. Bližší informace najdete 
na www.cd.cz/cdbike. Doporučujeme si 
kolo předem zarezervovat.

VLAKEM DO AŠE

V nejzápadnějším cípu 
západních Čech jsem 

prožil celé dětství. Narodil 
jsem se v nemocnici v Chebu 
a potom jsem strávil osmnáct 
let ve Františkových Lázních, 
takže jen několik kilometrů 
od Aše. A to ještě musím 
připočítat, že jsem se do zdej-
šího kraje opakovaně vracel 
za studií. Je to asi zvláštní, 
ale mám pocit, že tahle část 
Čech se od mých mladých let 
skoro nezměnila. Rozhodně 
ne nijak dramaticky. Na do-
mech třeba stále dominuje 
žlutá a bílá barva. Ale uzná-
vám, že život je tady o něco 
rychlejší než před desítkami 
let. Otevřela se celá řada 
drobných či větších provozo-
ven. Ale pořád tu máme plno 
parků, lesoparků a vůbec 

zeleně. Příroda, ta přetrvá 
věky. Bloumání a příjemné 
potulování po jakémkoli par-
ku či lese můžu jen doporučit. 
V přírodě můžete strávit 

hodiny a vůbec vám nebude 
líto uplynulého času.

Bohužel nikdo z mé rodiny 
už v kraji nežije. Zůstal mi tu 
jeden „velký kamarád“ a něko-
lik dobrých známých. A tak 

se na západ Čech vracím jen 
velmi málo. Ale chystám se 
sem v létě na několikadenní 
relaxační pobyt, abych si 
zavzpomínal na „místo činu“. 
Když se ohlédnu za  dětstvím 
a dobou dospívání, vidím 
nekonečnou řadu příhod. 
Ať už šlo o paní a dívky, 
fotbalové tréninky a zápasy, 
klukovské bitvy, odřeniny 
z pádů po divoké jízdě teré-
nem na kole, večery s kytarou 
v parku, nudu ve škole... Bylo 
toho hodně a vybrat jeden 
moment skutečně nejde. 
Pokud přijedete do Františko-
vých Lázní, určitě se podívejte 
na Komorní hůrku, přírodní 
rezervaci Soos, a hlavně si 
kupte čerstvé a ještě teplé 
legendární oplatky. A že jsme 
jich jako děti zkonzumovali.

místnímu punčocháři, který si tu postavil 
dům. Současnou podobu získal „zámeček“ až 
při přestavbě na konci 19. století. Po válce se 
město rozhodlo uvolněný honosný dům vy-
užít pro potřeby ašského muzea. V zámečku 
tak najdete stálou výstavu věnovanou bo-
haté historii textilní výroby na Ašsku. Kromě 
různých strojů včetně funkčních tkalcov-
ských stavů tvoří expozici i textilní výrobky. 
Z nich vyniká početná sbírka rukavic.

Od básníka k reformátorovi
Kde byste se ve městě ještě měli zastavit? 
Určitě na zrekonstruovaném Goethově 
náměstí, jehož dominantou je kašna se 
sochou německého básníka z roku 1932. 
Goetha, který v Aši pobýval hned několikrát, 

tu vypodobnili s krystalem v ruce. Jeho vášní 
byla totiž geologie a mineralogie. Ve městě 
objevíte i unikátní pomník Martina Luthera. 
Je jedinou sochou tohoto německého církev-
ního reformátora na našem území. Odhalení 
pomníku v roce 1883 se stalo pro převážně 
evangelické obyvatele velkou událostí. 
Socha stojí u památníku bývalého kostela 
Nejsvětější Trojice. Nedaleko najdete taky 
barokní kamenný most, který byl postaven 
při rozšiřování hřbitova. Po zničení kostela 
došlo i ke zrušení hřbitova, most tak ztratil 
využití a dnes je jen romantickou památkou.

K hranicím pěšky nebo na kole 
Nemalá část Ašska byla za minulého režimu 
ve střeženém hraničním pásmu. Kvůli tomu 
také zanikly některé obce a osady. Na dru-
hou stranu se ale v příhraničí zachovala tak-
řka nedotčená příroda. Město Aš je skvělým 
výchozím místem pro výlety do přírodního 
parku Smrčiny. Po turisticky značených 
trasách se můžete vydat na vandr třeba 
k nejzápadnějšímu bodu republiky nebo se 
projít ke Goethově skalce. Dost možná, že 
při putování natrefíte na nějaký smírčí kříž, 
kterých je v Ašsku několik desítek. I příznivci 
cykloturistiky jsou tu vítáni. K oblíbeným 
patří hlavně přeshraniční cyklotrasy. V roce 
2012 byla slavnostně otevřena bezmála pa-
desát kilometrů dlouhá Mostní cyklostezka 
(Brückenradweg), která spojuje Aš s bavor-
skými městy Selb, Wunsiedel a Tröstau. ▪

V PŘÍRODĚ 
MŮŽETE STRÁVIT 
HODINY A VŮBEC 

VÁM NEBUDE LÍTO 
UPLYNULÉHO 

ČASU.

Jaromír Bosák
Populární fotbalový komentátor se 
narodil v roce 1965 v Chebu. Vystudoval 
Fakultu sociálních věd Univerzity 
Karlovy. Kariéru začal jako sportovní 
novinář. Od roku 1992 pracuje 
pro Českou televizi. Začínal 
moderováním oblíbené rubriky 
Branky, body, vteřiny. Kromě 
fotbalu se v soukromém 
životě věnuje i golfu. 
Opakovaně moderoval 
přenosy z olympijských her. 
V roce 2008 se zúčastnil 
soutěže StarDance 
a vybojoval 
pomyslné třetí 
místo. Jeho 
krédem je 
pracovat tak, 
aby se za pár let 
nemusel stydět. 
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Na rozhlednu až do Aše. Touto lehce lacinou slovní hříčkou si vás tentokrát dovolím pozvat 
na nejzápadnější tuzemskou rozhlednu Háj. Zdejší kamenná kráska nabízí volný výhled na 
blízké město Aš a trojmezí, stejně jako na vzdálenější Krušné hory i Slavkovský les.  

Ašskému výběžku se někdy s oblibou říká 
konec světa. V dobách studené války, 

kdy jeho západní část lemovalo hraniční 
pásmo s ostnatým drátem, zatímco tu 
východní střežili ve spolupráci s naší Pohra-
niční stráží neméně bdělí příslušníci z NDR, 
neměl tento příměr daleko od pravdy. Ani 
dnes zdejší oblast neúpí pod náporem 
turistů, díky „Schengenu“ je ale pohyb zde 
o poznání svobodnější. Na Ašský výběžek se 
tak dnes dá nahlížet jako na místo, kam se 
rozvážným tempem vrací život a obnovuje 
se původní soužití dvou na první pohled 
rozdílných národů.

ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

Výška:  758 m n. m.

Výhled:  Aš, Krušné hory, Český les,
 Slavkovský les, Smrčiny

Vrchol:  kopec s kamennou rozhlednou

Nejbližší žst.:  Aš město

Výstup:  snadný

Jedním z takových příkladů je Park setká-
vání a sportu v Aši, vybudovaný před deseti 
lety ve spolupráci s bavorským městem 
Fichtelberg. Zdarma přístupný areál s veš-
kerým zázemím nabízí sportuchtivým ná-
vštěvníkům nespočet možností k vyplavení 
endorfinů, a to po celý rok. Ponechme však 
stranou povedený sportovní areál, náš cíl je 
ještě o pár metrů nad mořem výše a jmenuje 
se rozhledna Háj, zvaná též Bismarckova. 

Máte teď trochu pocit déjà vu? Ano, před 
rokem jste se na těchto stránkách také moh-
li dočíst o kamenné rozhledně v západních 
Čechách pojmenované místními obyvateli 
na počest železného kancléře Otto von 
Bismarcka. Jak jsem již tehdy zmiňoval, byl 

chata alpského spolku Park setkávání a sportu Aš – Fichtelberg město Aš

VÝŠLAP NA POČEST ŽELEZNÉHO KANCLÉŘE

TEXT: MICHAL MÁLEK,  FOTO: JAN CHALOUPKA
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svého času tento významný politik mezi 
německým obyvatelstvem velmi oblíbený 
a jeho kult se mimo jiné projevoval stavbou 
pomníků a vyhlídkových věží s jeho jménem. 
Při pohledu na mapu, kde je Ašský výběžek 
viditelně vklíněný mezi Sasko a Bavorsko, se 
tedy nelze divit, že tyto stavby zde vznikly 
v tak těsné blízkosti.

Ašský kopec Háj (Hainberg) byl od druhé půle 
19. století oblíbeným cílem procházek místních 

obyvatel. Záhy se tedy objevily i snahy o výstav-
bu turistické chaty a rozhledny. K její realizaci 
nakonec došlo až u příležitosti 80. narozenin 
Otto von Bismarcka, kdy se na vybudování 
podařilo vybrat dostatek finančních prostřed-
ků. Samotná stavba byla slavnostně otevřena 
v roce 1904. Architekt Wilhelm Kreis za finální 
návrh rozhledny získal v roce 1901 na umělecké 
výstavě v Drážďanech zlatou medaili. Nutno 
podotknout, že jistě po právu.

Z Prahy 
Západním expresem 
s přestupem v Chebu a v Aši

Z Ústí nad Labem 
rychlíkem s přestupem 
v Chebu a v Aši

Z Českých Budějovic 
rychlíkem s přestupem 
v Plzni, Chebu a v Aši

SPOJENÍ VLAKEM

Schneeberg Großer KornbergSelb

Kamenná, celkem 34 metry vysoká stavba 
dnes nabízí po zdolání 122 schodů výhled na  
Krušné hory s Klínovcem, Doupovské hory, 
Český les, Kapellenberg s rozhlednou, Zelenou 
horu s televizní věží, Dyleň, Slavkovský les 
i na přilehlé německé Smrčiny s horou Schnee-
berg. Místní svého času razili heslo: Kdo nebyl 
na Háji, ten nebyl na Ašsku. Tak na to během 
své návštěvy tohoto tuzemskými návštěvníky 
neprávem opomíjeného kraje nezapomeňte. ▪

VÝŠKOVÝ PROFIL

669 m n. m.

rozhledna Háj u Ašežst. Aš město

758 m n. m.

693 m n. m.

pomník F. L. Jahna 

625 m n. m.

Goethovo náměstí
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Tentokrát zamíříme na samý západ naší vlasti – na Ašsko. Toto území se dlouhá staletí rozvíjelo jako autonomní, k Čechám bylo 
připojeno až roku 1775 rozhodnutím Marie Terezie. V 19. století zde nastal takový rozvoj průmyslu, že se město Aš dostalo načas 
mezi dvacet nejlidnatějších českých měst. Dnes už zde žije obyvatel podstatně méně, ale přírodu tu mají stále krásnou. 
Totéž platí pro zdejší architektonické památky.

ZA PRAMENY I VĚŽEMI AŠSKÉHO VÝBĚŽKU
POZNEJ ČESKO PĚŠKY

TEXT A FOTO: LUKÁŠ NEKOLNÝ

Z vlaku vystoupíme v železniční stanici  
Aš město a vydáme se po červené turistic-

ké značce do centra na Masarykovo náměstí. 
Odtud pokračujeme po modré na kopec Háj. 
Při té příležitosti mineme kostel svatého 
Mikuláše a ašský zámeček, ve skutečnosti 
někdejší vilu podnikatele J. J. Ungra, v níž 
sídlí muzeum. Kopec Háj (758 m n. m.) je 
nejvyšší horou české části Smrčin. Na jeho 
vrcholu, 2,5 km severovýchodně od středu 
Aše, stojí jedna z nejhezčích kamenných roz-
hleden u nás. Ta v roce 2013 prošla poslední 
rekonstrukcí. Díky poloze poblíž tzv. trojmezí 
(v letech 1949–1990 se tu dělilo východní  
i západní Německo) můžete spatřit spolkové 
země Sasko a Bavorsko. 

Minerálka ve stylovém pavilonu
Z Háje sestoupíme po žluté turistické znač-
ce do osady Dolní Paseky. Ta stojí za návště-
vu díky minerálnímu pramenu, který dnes 
vyvěrá ve stylovém pavilonu z roku 1930. 
Od pramene se necháme k dalšímu rozcestí 
vést po zelené, ale hned po kilometru se 

Malebná krajina Ašského výběžku Základy papírny v Doubravě u Aše Pavilon v Doubravě chrání minerální pramen.

opět odpojíme na žlutou. Ta nás dovede 
do další osady, která je dnes administrativ-
ně součástí města Aše – do Doubravy. Také 
tady nalezneme krytý minerální pramen, 
jenž má podobné složení jako vývěry v blíz-
kých saských lázních Bad Elster. Na kopci se 
nachází novorománský zámeček Zedwitzů, 
šlechtického rodu spojeného s Ašskem již 
od roku 1395 po neuvěřitelných 550 let. 
Stavba ještě před několika lety sloužila jako 
penzion s restaurací, dnes je bohužel uzavře-
ná a chátrá. I tak v Doubravě funguje restau-
race, kde se můžeme patřičně občerstvit. 

Vzpomínka na papírenskou tradici
Obnovy se v roce 2015 naopak dočkala pa-
mátka, již uvidíme po příchodu do Doubra-
vy jako první – základy někdejší papírny, 
které byly dlouhou dobu zarostlé vegetací. 
Zakonzervované ruiny byly doplněny řadou 
artefaktů (původně právě odtud) ze sbírek 
muzea v Aši. Okolí stavby dostalo novou 
podobu s lavičkami, a dokonce plošinu 
s výhledem na mělké údolí Bílého Halštrova. 

Ašsko nikdy nemělo příhodné podmínky 
pro zemědělskou výrobu, a tak není divu, 
že patřilo k prvním oblastem u nás, kde 
byla zavedena výroba papíru. Doubravská 
papírna je považovaná za vůbec nejstarší 
v regionu, neboť vznikla na počátku  
17. století. Na přelomu 17. a 18. století se 
papír z Doubravy rozvážel po celé Evropě, 
od 19. století ale význam papírny klesal, 
později tu byla mj. zavedena výroba lepenky. 
Definitivní tečku za zdejším papírenstvím 
přinesla druhá světová válka. Atraktivně 
upravené místo tak slouží alespoň jako 
připomínka dávných dob. 

Po prohlídce pokračujeme naučným 
okruhem Údolím Bílého Halštrova kolem 
kostela a zámečku na Kopaninách a zpět 
se napojíme na žlutou, po níž jsme přišli 
do Doubravy, a vrátíme se k přehradě Bílý 
Halštrov. Ta slouží jako zásobárna pit-
né vody pro Ašský výběžek a nese stejný 
název jako významný vodní tok, který sice 
pramení u nás, ale z větší části se nachází 
v Německu. Když po jedenácti kilometrech 
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Z Prahy nebo Plzně
dálkovými vlaky (včetně Pendolina) 
do Chebu a následně osobními vlaky 
s přestupem ve stanici Aš

Z Ústí nad Labem nebo Karlových Varů
rychlíkem do Chebu a následně 
osobními vlaky s přestupem  
ve stanici Aš

VLAKEM DO AŠE MĚSTO

opustí právě u Doubravy Česko, čeká jej 
ještě skoro 250 km dlouhá pouť u našich 
západních sousedů.

Vyhlídková zřícenina
Od nádrže směřujeme po zelené značce, 
díky níž po třech kilometrech dojdeme 
k patrně největšímu lákadlu našeho vý-
letu – romantické obci Podhradí s řadou 
památek. Dominantou údolí je 22 metrů 
vysoká kamenná válcová věž ze 13. století. 
Dojem umocňuje ještě zhruba stejně vysoká 
skála, na níž se zmíněná věž vypíná. Jedná 
se o takřka jediný pozůstatek původního 

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

gotického hradu Neuberg, jenž byl založen 
loupežnými Najperky. Kromě ní se zachovaly 
jen části sklepů. Hned vedle hradní zříceniny 
však návštěvník nalezne dvě zříceniny zá-
mecké. Celý komplex byl před několika lety 
odlesněn, upraven a doplněn o informační 
tabule. Věž je v sezoně přístupná veřejnosti 
jako vyhlídková.  

Nejstarší evangelický kostel
Snad ještě větším unikátem je protes-
tantský kostel Dobrého pastýře. Původně 
pozdně gotická stavba z let 1470–1490, 
přestavěná barokně roku 1682, je pozo-

ruhodná hned z několika pohledů. Jde 
pravděpodobně o nejstarší evangelický 
kostel na území bývalého Rakousko- 
-Uherska a navíc se za prostou venkovní 
fasádou skrývá unikátní dřevěný interiér, 
při jehož výzdobě nepoužil řezbář  
M. Zeitler ani jeden hřebík. Vše totiž  
spojují jen dřevěné čepy a kolíky. Za zmínku 
stojí i pro oblast typické smírčí kříže. 

Od kostela dále pokračujeme po zelené 
značce. Čekají nás závěrečné tři kilome-
try půvabnou divokou krajinou Ašského 
výběžku k železniční zastávce Podhradí, 
kde opět nasedneme na osobní vlak. Trasa, 
která spojuje továrníkovu vilu, rozhlednu, 
minerální prameny, někdejší papírnu, ruiny 
panských sídel i jedinečný svatostánek, měří 
20 kilometrů. Pokud dáte přednost kratší 
trase v délce 13 kilometrů, můžete vynechat 
odbočky do Doubravy a Kopanin. ▪

muzeum Ašska

zámek Aš

rozhledna Háj
Dolní Paseky

pozůstatky papírny

Bílý Halštrov

Doubravazámek Kopaniny

Neuberg

kostel Dobrého pastýře

žst. Aš město

žel. zast. Podhradí

 Kostel Dobrého pastýře v Podhradí Areál zřícenin v Podhradí 
(ještě bez schodiště na věž)

Nádrž Bílý Halštrov

DÉLKA 
TRASY 
20 KM
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Jméno našeho nejzápadnějšího pohraničního města zná kdekdo. Ale na počátku  
21. století ještě působilo poměrně zanedbaně. Místní obyvatelé tedy přemýšleli, 
co s tím, a vytkli si za cíl „udělat z Aše město“! Postavily se byty pro mladé, zdařily 
se stavební úpravy náměstí J. W. Goetha, z nefunkční továrny vyrostlo nové kulturní 
centrum LaRitma. A aby tu lidé zůstali, zejména mladé rodiny, bylo třeba myslet nejenom 
na pracovní příležitosti, ale i na volnočasové aktivity včetně sportu a pobytu v přírodě.

Výstavba multifunkčního sportovního 
areálu na vrchu Háj trvala necelý rok. Na-

jdete ho v docházkové vzdálenosti na sever 
od města. Symbolické předání veřejnosti se 
uskutečnilo už 18. června 2010. Od té doby je 
pod vrchem Háj k dispozici nová inline dráha 
o celkové délce asi 1,4 km, využívaná v zimě 
také běžkaři, lezecká stěna, moderní hřiště 
s umělým povrchem na hry tradiční jako ko-
paná, házená, volejbal, basketbal i netradiční 
jako lakros, korfbal, streetball, badminton. 
Své místo zde má také minigolf, pétanque, 
stolní tenis, dětské hřiště. Budova klubovny 
slouží zároveň jako půjčovna sportovního 
náčiní. 

Mezinárodní spolupráce
Díky dlouhodobé přeshraniční spolupráci 
se sousedním Bavorskem se daří realizo-
vat investice v oblasti letních i zimních 
sportovišť. Patří mezi ně například Park 
setkávání a sportu Aš – Fichtelberg. Jedná 
se o komplex, který využívají nejen místní. 
Součástí areálu je i autokemp, takže sem 
jezdí turisté z domova i ze zahraničí. Kaž-
doročně se v něm konají slavnosti města, 

přehlídky veteránů a bývá tu i start a cíl 
mnoha tradičních závodů v běhu, na kole 
nebo na lyžích.

Citlivý vztah ke krajině
Dalším příkladem rozvoje města a okolí je 
místní lesopark. Na počátku to byl čtrnácti-
hektarový les, v horním úseku zaneřáděný 
odpadky, ve spodní části zase bažinatý. Jako 
by se zapomnělo, že i příroda se musí udržo-
vat, což platí i pro zdejší prameny a rybníčky. 
Po ukončení revitalizace tu najednou máme 
ojedinělý kus ašské přírody se sítí stezek 
a pěti vodními plochami. Vše bylo zpracová-
no co možná nejcitlivěji ve vztahu k okolní 
krajině. Půl roku od ukončení prací tu nezbyly 
žádné pozůstatky po stavebních strojích. 

Byl obnoven vodní režim, vyčištěny vodní 
cesty, podchyceny prameny, vystavěla se 
nová vodní nádrž (celkem bylo obnoveno či 
vybudováno pět rybníků), upravily se stávající 
a vznikly nové stezky. Součástí stavby je čtyři 

metry široká páteřní komunikace, určená 
kromě chodců též cyklistům, dále zde byl po-
staven altán, lavičky, naučné cedule a rozcest-
níky. V parku je také 300 metrů dlouhý haťový 
chodník umožňující přístup do podmáčených 
míst s rybníčky a originální dětské brouzdališ-
tě. Směrovky na rozcestnících, texty a foto-
grafie na informačních cedulích jsou dílem 
žáků zdejších škol. Rybáři se zase postarali 
o osazení lokality původním pstruhem s tím, 
že o rybníky budou i nadále pečovat. ▪

PŘÍBĚHY  
ZAJÍMAVÝCH 
STAVEB
TEXT: PETRA MIŠKEJOVÁ, STANISLAV SCHNEEWEIS, MILAN VRBATA
FOTO: ARCHIV MÚ AŠ

I přes nouzový stav se většina výstavby u nás nezastavila. Nyní bude stavitelství motorem ekonomiky při její obnově. 
Projekt Stavba čtvrtstoletí se stal součástí akce Oživíme Česko. Zapojte se s námi! První letošní zastávka celostátní putovní 
výstavy bude na náměstí obce Čeladná v termínu od 8. 6. do 30. 6. 2020. Srdečně vás zveme, přijeďte určitě vlakem! 

SPORTOVNÍ AREÁL 
I LESOPARK PATŘÍ KE CHLOUBÁM MĚSTA
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OPĚT OTEVŘENO!

od 11. května  

NOVÁ ATRAKCE – VIRTUÁLNÍ REALITA

Stroupežnického 23, Praha 5 facebook.com/KralovstviZeleznic www.kralovstvi-zeleznic.cz 50°4‘16.343“N, 14°24‘8.378“E

KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC

SOUTĚŽNÍ PROGRAMY  
PRO DĚTI O MALÉ DÁRKY

• největší modelová kolejiště v České republice • desítky vlaků v pohybu, 
střídání „dne a noci“ • funkční simulátory tramvaje, autobusu a motoráku 810  
• foto-koutek • herny, odpočinkové zóny • víkendové a prázdninové programy •

např. v programu PID   
vyhrajete papírovou skládačku autobusu
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TEXT: PROKOP TOMEK
FOTO: ARCHIV ČD, ARCHIV AUTORA

Před listopadem 1989 představovala železnice 
naději pro občany hledající způsob, jak 
opustit tajně vlastní zemi. Nešlo ale o snadný 
způsob emigrace. Vlaky sice stále křižovaly 
jinak zadrátované hranice, československé 
státní orgány ale zvyšovaly ostražitost. Šance 
byla především v nápaditosti. Kdykoli nějaký 
uprchlík objevil v systému mezeru, druhá 
strana ji vzápětí zahradila. 

PO KOLEJÍCH 
ZA SVOBODOU 
PŘES ŽELEZNOU OPONU
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Pro asi nejslavnější útěk za železnou opo-
nu pomocí železnice se ujalo označení 

Vlak svobody. Předcházelo mu vytvoření 
znepřístupněného pohraničního pásma. 
Strojvůdce Jaroslav Konvalinka a výpravčí 
stanice Cheb Karel Truksa se rozhodli dne  
11. září 1951 využít k překonání hranice 
do bavorského Selbu osobní vlak končící 
jinak v Aši. Překvapení příslušníků Pohranič-
ní stráže i Státní bezpečnosti bylo naprosté. 
Nikdo nepoužil nouzovou brzdu a nikdo 
přejezdu nedokázal zabránit. Hranici přejelo 
celkem 112 osob. Do Československa se 
nevrátilo 35 uprchlíků. Zbylých 77 nezasvě-
cených odvezly 15. září 1951 zpět na hranici 
autobusy. Souprava tří osobních vozů a slu-
žebního vozu s lokomotivou číslo 365.011 
se vrátila do Československa 10. října 1951. 
Hlavním opatřením se pak stalo zajištění 
železničních tratí tak, že již nebylo možno 
neplánovaně hranice přejet. 

Na podvozku
Někteří uprchlíci zkoušeli přejet hranici ukry-
tí na podvozku vagonů, či dokonce i parní 
lokomotivy. Šlo o způsob fyzicky náročný, ale 
především nesmírně nebezpečný. Uprchlíky 
navíc nebylo těžké kontrolou zvenčí odhalit. 
Třiatřicetiletý Karel Fišnar se pokusil hranici 
překonat zavěšený ve zvláštním popruhu 
na podvozku vozu rychlíku směřujícího 
do Rakouska. Dne 9. července 1963 se 
v Praze na hlavním nádraží zavěsil a cestoval 
až do Horního Dvořiště, kde jej při kontrole 
objevili. Dostal tehdy rok vězení. V roce 1967 

se mu ale neznámým způsobem podařilo 
napodruhé do Rakouska emigrovat. 

Podobně byla objevena řada dalších od-
vážlivců. Avšak i tento primitivní způsob vy-
užil v říjnu 1971 s úspěchem sedmnáctiletý 
Richard Rössner. Bez přípravy se na nádraží 
v Mariánských Lázních nenápadně zachytil 
na podvozku rychlíkového vozu a takto odjel 
do Schirndingu. Směřoval za rodiči, kteří 
žili již třetím rokem v západním Německu. 
Československé úřady jej odmítaly za nimi 
pustit. V několika případech se podařilo 
hranici přejet dokonce vleže na střeše rychlí-
kového vozu. 

Na nákladních vlacích
Uprchlíci si budovali improvizované úkryty 
v nákladech uhlí, dřeva či cukru. Absolvovali 
pak dlouhou a nejistou cestu. V mnoha pří-
padech byli rovněž odhaleni.  Dne 22. dubna 

Truxa a Konvalinka připravili únik Vlaku 
svobody z Československa.

PŘÍKLADY ÚSPĚCHŮ
I ODHALENÝCH POKUSŮ

■ Sedm let od skončení světové války, 
 dne 8. května 1952, byl zdokumentován
 pokus o útěk do Rakouska. Uprchlík 
 byl objeven na podvozku nákladního 
 vozu v Horním Dvořišti. 

■ V roce 1951 si domluvila skupina 
 pražských zlatníků s vlakovou četou ČSD
 převezení přes hranice v uhlí v tendru 
 lokomotivy. Osobní vlak jel na trati 
 Nýrsko – Železná Ruda (Bayerisch 
 Eisenstein). Státní bezpečnost ale 
 přípravy odhalila. Vlak byl zastaven 
 těsně před státní hranicí a uprchlíci 
 i jejich pomocníci zatčeni. 

■ Dva dělníci při nakládce kulatiny pro 
 zákazníka ve Spolkové republice
 Německo vyřízli v podlaze vozu otvor, 
 který opět zamaskovali. Kulatinu pak 
 nakládali tak, aby ve středu vagonu 
 zůstal volný prostor, kam prolezli 
 otvorem v podlaze. Oběma mužům se 
 podařilo 16. listopadu 1952 úspěšně 
 projet státní hranici i s manželkou 
 a dvěma dětmi jednoho z nich. 

■ Východního Němce Hanse Jürgena 
 Mehnerta zadržela 28. září 1965 
 Pohraniční stráž při pokusu o přechod 
 hranice do SRN v nákladním vlaku  
 – v úkrytu pod pytli s cukrem.

■ Sedmnáctiletý Ján Kašubiak 26. října
 1955 projel státní hranice do Rakouska
 na podvozku železničního vagonu 
 z Bratislavy do Marcheggu. 

Kvůli železné oponě byla řada tratí násilně přerušena. 
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1965 se pokusili z Polska přes Českosloven-
sko do Rakouska odjet tři polští uprchlíci 
ukrytí v nákladním voze s koksem. Vybudo-
vali za bočními dveřmi vozu skrýš z dřevě-
ných desek. Dojeli jen na hraniční přechod 
Děvínská Nová Ves. 

Podobnou skrýší byl prostor vytvořený 
ve voze naloženém metrovými poleny.  
Pokusili se takto projet jiní dva Poláci. 
Dne 30. června 1965 byli rovněž odhaleni 
na přechodu Horní Dvořiště. A 10. srpna 
1965 skončili v Břeclavi další dva Poláci, 
ukrytí v nákladním voze pod uhlím. Ve všech 
případech uprchlíky objevil pes. 

Odvážní Liškovi v cisterně
Odvahu a nápaditost pro cestování v želez-
ničním nákladním voze prokázala rodina 
Liškova. Podnikatel Antonín Liška přišel 
po únoru 1948 o obchod s ovocem a zeleni-
nou. Chtěl se přestěhovat do zahraničí, ale 
povolení nedostal. Povšiml si, že ne všechny 
prázdné železniční vozy na cestě do Rakous-
ka se kontrolují. U cisteren se nepředpoklá-
dalo, že by v nich bylo možné přežít. Právě 
do železniční cisterny od nafty se 4. července 
1957 manželé Liškovi se dvěma dětmi 
(ve věku pět a devět let) na nádraží v Čes-
kých Budějovicích skryli. Po cestě trvající 
jeden a půl dne opustili Liškovi v rakouském 
Hohenau cisternu zcela v pořádku. Během 
jízdy nechávali horní příklop otevřený, dispo-
novali protichemickými maskami a výpary 
nakonec nepůsobily tak agresivně, jak se 
předpokládalo. 

Úkryty v rychlících
Uprchlíci doufali v úspěch pohodlnější 
cestou v úkrytu interiéru osobních vozů. 
Zkoušeli zejména prostory pod střechou, pří-
stupné třeba z chodby vozu. Zevrubná kon-
trola vnitřních prostor vlaků na hranicích se 
ale stala běžnou praxí. Útěk se proto podařil 
pouze výjimečně. Bývalý letec Luftwaffe 
Richard Zagora z Těšína ujel rychlíkem přes 
Břeclav dne 2. května 1963 ukrytý nad strop-

z Dolného Kubína. Při útěku z domova mu 
náhodný známý 21. ledna 1983 v Praze 
pomohl skrýt se nad stropním panelem 
chodbičky osobního vozu rychlíku R 458 
směřujícího na Západ. V Chebu jej ale rovněž 
pohraniční kontrola odhalila. Dostal se 
na šest měsíců do nápravného ústavu pro 
mladistvé. Cesta do zahraničí ve vlakovém 
úkrytu byla tedy velmi riskantní. V dnešní 
době lze někdy jen těžko uvěřit, co všechno 
lidé riskovali na cestě za svobodou. ▪

ním panelem chodbičky. Smůlu ale měli  
vojáci základní služby Ladislav Elefant  
a Stanislav Kemza. Zběhli 5. října 1968 
od útvaru v Žatci. V Praze pak nastoupili 
do rychlíku směřujícího přes Mariánské  
Lázně do SRN. Na chodbičce vymontovali 
stropní panel a skryli se do prostoru mezi 
stropem a střechou. Důkladná kontrola 
pohraničníků je však odhalila.

Podobně se tak stalo v Chebu v případě 
šestnáctiletého studenta Pavola Hutka 

Ján Kašubiak se takto dostal do Rakouska. 

Státní bezpečnost odhalila v roce 1951 skupinu zlatníků v tendru lokomotivy u Železné Rudy. 

Zásah v Horním Dvořišti 8. května 1952 Úkryt pod pytli s cukrem nevyšel. 
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Chrám Prozřetelnosti Boží v Šenově je nazýván Perlou Slezska. Je to skutečně ojedinělá 
rokoková stavba, která slouží věřícím již více než dvě a půl století. Nad její vcelku 
poklidnou historií se ale vznáší temný stín. V roce 1773 se v kostelních zdech odehrálo 
drama, které je dodnes zahalené tajemstvím. Nad šlechtickou emporou se objevil 
přízrak bílé ruky.

Podle legendy, kterou jsem často slýchá-
val v dětství, měl mít kostel původně 

jinou podobu. Panovačná hraběnka si prý 
stěžovala, že sedláci příšerně páchnou 
po hnoji. Kvůli tomu, aby cestou na mši 
nemusela procházet mezi poddanými, trvala 
na přistavení samostatného schodiště. To by 
vedlo ze zámeckého parku rovnou do šlech-

tické lóže. Architekt nebyl tímto nápadem 
nadšen, ale musel samozřejmě vyhovět. 

Při jedné z bohoslužeb se na zdi nad 
hlavou hraběnky zjevila průzračná bílá ruka 
a s varovně vztyčeným prstem ukázala 
rovnou na ni. Šokovaná šlechtična dostala 
záchvat a ještě téhož dne zemřela. Pohřbe-
na musela být nesmírně rychle, protože 

PŘÍZRAK BÍLÉ RUKY

ZÁHADY NA 
DOSAH RUKY

S ARNOŠTEM VAŠÍČKEM
FOTO: ARCHIV AUTORA 

UDEŘILY V ŠENOVSKÉM KOSTELE NADPŘIROZENÉ SÍLY, NEBO RAFINOVANÝ VRAH?   

Chrám Prozřetelnosti Boží v Šenově 
bývá nazýván Perlou Slezska. 
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její tělo ihned po smrti začalo nesmírně 
páchnout po hnoji. Bílá ruka se ještě nějaký 
čas zjevovala – vždy v den výročí hraběn-
čina tragického konce, aby připomínala 
hříšnost pýchy. Je to jen legenda, anebo se 
v tomto strašidelném příběhu skrývá ozvěna 
skutečné události? Kdo vlastně byla ona 
pyšná hraběnka? Existovala vůbec, nebo jen 
symbolicky ztělesňuje panovačné feudálky? 

Hraběnka zemřela při mši  
Šenov patřil od roku 1549 Jaroslavu Skrben-
skému pocházejícímu z rodu pánů z Hříště. 
Ti byli spříznění se samotnými Přemyslovci. 
První a jedinou hraběnkou, kterou se nám 
v genealogii Skrbenských podařilo objevit, je 
Antonie Podstatská z Prusinovic, manželka 
Otty Skrbenského. Právě on dostavěl chrám 
po svém zesnulém otci Karlu Františkovi. 
V tomto ohledu pověst rozhodně nelže. 
Navíc je zřejmé, že okolnosti hraběnčiny 
smrti musely být přinejmenším podivné. 
Záznamy z té doby jsou z jakéhosi důvodu 
velmi nepřesné, jako by měly úmyslně zakrýt 
nějakou nepříjemnou okolnost.  

Antonie Skrbenská zemřela při mši  
17. srpna roku 1773 ve věku 41 let. Podle 
zápisu v šenovské farnosti byla pohřbena 
vedle svého manžela Otty. Ten ale v té době 
ještě prokazatelně žil a zemřel až o sedm 
let později. Podle jiné verze bylo tělo ihned 
převezeno do Hustopečí. Je to náznak toho, 
že skutečně zapáchalo a muselo být rychle 
odklizeno?  

Dohady kolem její smrti
Farní matrika se dále zmiňuje o jakémsi hra-
běnčině nepříteli, který psal do mědi. V kos-
telní zdi je skutečně vsazená měděná deska 
s pravděpodobně šifrovaným nápisem. Není 
známo, kdo a kdy ji vytvořil. Písmena jsou 
různě velká a jejich uspořádání naznačuje, 
že by mohlo jít o kryptogram. Možná právě 
proto se ani třem různým znalcům nepoda-

řilo text přesně přeložit. Zdá se, že hraběnka 
byla označena za hříšnici, protože spáchala 
jakýsi zavrženíhodný skutek. Podle jistých 
náznaků sama demonstrativně odešla ze 
života.   

Všechna tato fakta naznačují, že smrt hra-
běnky Antonie už u jejích současníků musela 
vyvolat řadu dohadů a že se kdosi záměrně 
pokoušel něco zatajit. Nač vlastně hraběnka ze-
mřela? Který z těžkých hříchů to mohl být, kvůli 
kterému nesměla být pohřbena do posvátné 
půdy kostela? Spáchala sebevraždu? Nebo ji 
skutečně zabil strach z přízraku bílé ruky?

Může za záhadu architekt?
Převeďme šenovskou legendu do strohé řeči 
faktů. Co se vlastně stalo? Domýšlivá hra-
běnka odmítá chodit na bohoslužby okolo 
lavic s poddanými. Štítí se blízkého kontaktu 
s vesničany, a proto nechává postavit kostel 
tak, aby se do šlechtické lóže dalo vejít 
samostatným vchodem zvenčí. Posvátná 
architektura svatostánku je tak narušena. 
Potrestala tento bezohledný zásah samot-
ná vyšší moc? Nebo někdo chtěl hraběnku 
vyděsit a zázrak vyrobil uměle?

Podezřelým může být architekt, o němž 
víme, že měl s hraběnkou časté spory. Kdo 
ale Perlu Slezska postavil? Jeho jméno není 
známo. Jisté ale je, že tento obdivuhodný 
muž si přímo liboval v tajemnu a v šifrách. 
Na klenbě chrámu nechal zobrazit trojúhel-
ník s okem jako známý symbol a k tomu 
umístil latinský text Oculus Domini Prospi- 
ciena, což znamená Oko Boží Prozřetelnosti. 
Nápis, v němž bylo podle tehdejšího zvyku 
písmeno u psáno jako v, byl ve skutečnosti 
kryptogramem skrývajícím datum dobu-
dování kostela. Pokud se za písmena, která 

byla poněkud větší než ostatní, dosadily je-
jich číselné hodnoty podle počítání římských 
číslic, součet činil 1 764. 

Sluneční světlo jako vysvětlení?
A to nemusel být jediný vtipný kousek 
architekta. K vyrobení zázraku se zářící 
bílou rukou mohl využít vlastnosti kostela. 
Délka chrámové lodě je situovaná podle 
osy východ-západ. Slunce vstupuje dovnitř 
několika málo průsvitnými místy v jinak 
neprůhledných, tmavými vitrážemi vypl-
něných oknech, mířících k jihu. Jeho světlo 
s přibývajícím dnem postupuje po severní 
stěně, na níž byla šlechtická lóže i východ 
do zámeckého parku.

 Za jistých okolností tedy lze dosáhnout 
toho, aby úzký svazek slunečních paprsků 
v předem propočteném okamžiku ozářil 
a rozsvítil obraz bílé ruky namalovaný 
na vybraném místě nad šlechtickou lóží bar-
vou, která by byla schopná odrážet světlo. 
Ke stejnému jevu by pak za pěkného počasí 
docházelo každý rok, vždy když slunce zauja-
lo stejnou polohu. Zjevení bílé ruky by ustalo 
až s nánosem nové malby nebo přestavbou.

Zní to všechno až příliš fantasticky, ale 
systém slunečních paprsků ozařující určitý 
objekt pouze po krátký čas jednou v roce se 
využíval již v dávnověku. Také látky reagující 
na světlo byly mezi zasvěcenci známé daleko 
dříve, než se začaly běžně používat. Pro 
muže, který vypracoval projekt šenovského 
kostela, by jistě nebyl problém technicky vy-
řešit i zjevení přízraku. Pokud ale nechceme 
přijmout tuto racionální hypotézu, a přesto 
uznáváme pravdivost legendy, pak nezbývá 
než věřit, že za hraběnčiným dramatickým 
koncem vězí síly dobra a prozřetelnosti.  ▪

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

Který architekt postavil 
chrám Prozřetelnosti 
Boží v Šenově?

A    Karel František Skrbenský
B    Jaroslav Skrbenský
C    jméno není doloženo

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 17. června 2020.

Více o záhadách najdete na www.mysteryfilm.cz.

Antonie 
Podstatská 

z Prušinovic

Text na měděné desce se dosud nepodařilo rozluštit. 
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P R U V O D C E

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

ČD Parking 
Výhodná kombinace auta a vlaku 

Ochutnej Moravu na kole
Nová trasa pro cykloturisty

Můžete potkat ve vlaku 
Vizionář Filip Maleňák 
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Vlaky a auta nemusí být vždy nepřátelé. Výhody obou druhů dopravních prostředků se dají efektivně zkombinovat. Po kolejích 
se přece jenom nedostanete do každého místa. Na druhou stranu se vlak vyplatí zejména pro cestování na větší vzdálenosti. 
V každém případě můžete svůj osobní vůz pohodlně zaparkovat v blízkosti železniční stanice. Stačí využít služby ČD Parking, 
která je navíc často zdarma.

Výhodná kombinace vlaku 
a auta nese jméno ČD Parking

Doplňkovou službu ČD Parking jsme  
pro cestující spustili už v roce 2011. 

Za tu dobu jsme ji samozřejmě vylepšo-
vali, a především rozšiřovali. V součas-
nosti tak mají naši zákazníci k dispozici 
41 lokalit, kde se dá bez obtíží zapar-
kovat a dále využít vlaková doprava. 
I v letošním roce jsme vybudovali 
několik dalších areálů s touto službou. 
A jak ji lze využít? Opravdu to není nic 
složitého nebo finančně náročného. 
V celé republice nabízíme více než  
1 100 parkovacích míst!

mohou zakoupit vouchery, a to během náku-
pu jízdních dokladů prostřednictvím e-shopu 
Českých drah. Zakoupený voucher je pak 
potřeba mít vytisknutý a viditelně vystavený 
za čelním sklem vozidla. A v neposlední řadě 
existuje možnost parkovat zcela zdarma, a to 
díky tomu, že prostory pro službu ČD Parking 
jsou vybudované na pozemcích ve vlastnictví 
národního železničního dopravce. Konkrétní 
ceny pro jednotlivá místa zjistíte snadno pře-
dem na webových stránkách www.cd.cz. Zde 
si rovněž můžete nastudovat přesnou polohu 
parkovacích míst nebo provozní řád. 

Se slevou nebo zcela zdarma
Služba ČD Parking je zajišťována třemi 
různými způsoby. Prvním z nich je spolu-
práce s parkovacími domy, kde cestujícím 
na základě jízdních dokladů poskytujeme 
slevu na parkovném. Při vjezdu do garáží 
si odeberte lístek z výdejového automatu 
a dobře si ho uschovejte (slouží pro vstup 
do objektu). Pak standardně zaparkujte. Při 
návratu nejdříve zaplatíte parkovné na ruční 
pokladně garáží. Výhodná sleva ČD Parking  
bude poskytnuta pouze při předložení 
jízdenky. Druhou možností je, že si cestující 

JAK S NÁMI VÝHODNĚ ZAPARKOVAT
■ zdarma na parkovišti na pozemku Českých drah
■ přes slevový voucher získaný při nákupu v e-shopu ČD
■ v parkovacích domech se slevou na základě předložené jízdenky (pouze v Praze a Plzni)
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Lokalita Počet míst 

1 Bohumín 20

2 Bohuňovice 15

3 Březnice 40

4 Česká Třebová 10

5 Číčenice 4

6 Dobřichovice 8

7 Frenštát pod Radhoštěm 21

8 Hněvice 14

9 Hnojník 5

10 Hodonín 6

11 Hulín 10

12 Jeseník 20

13 Jindřichův Hradec 7

14 Klášterec nad Ohří 15

15 Kojetín 10

16 Kroměříž 10

17 Kunovice 20

18 Mělník 70

19 Návsí 10

20 Nedvědice 4

21 Olomouc 20

22 Ostrava-Kunčice 5

23 Otrokovice 10

24 Pardubice 11

25 Písek 10

26 Plzeň 80

27 Poděbrady 10

28 Praha 500

29 Roudnice nad Labem 17

30 Stará Paka 7

31 Staré Město u Uh. Hradiště 15

32 Starkoč 4

33 Střelice 7

34 Uničov 5

35 Ústí nad Labem-Střekov 30

36 Valašské Meziříčí 24

37 Velký Osek 2

38 Veselí nad Lužnicí 12

39 Všetaty 13

40 Zábřeh na Moravě 7

41 Zaječí 3

CELKEM 1 111

Parkování blízko nástupiště
Všechna parkoviště v rámci služby ČD Parking 
jsou vybudovaná v těsné blízkosti, respek-
tive docházkové vzdálenosti od výpravních 
a odbavovacích budov. Jejich provoz probíhá 
bez omezení a jsou k dispozici 24 hodin 

VÍCE NA WWW.CD.CZ V SEKCI DALŠÍ SLUŽBY / SLUŽBY VE STANICI

denně po celý týden pro cestující, kteří 
mají platný jízdní doklad s výchozí stanicí 
v místě parkování. Na závěr ale přidáváme 
malé varování: Kapacita míst je samozřej-
mě omezená, takže kdo dřív přijde, ten dřív 
mele, vlastně zaparkuje.  ▪

KDE NABÍZÍME SLUŽBU ČD PARKING
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Všechny příznivce cykloturistiky zveme na novou trasu Ochutnej Moravu na kole. Projedete se krásnou venkovskou krajinou a při 
tom na vás čekají lahodné gurmánské zážitky. A co že to vlastně můžete ochutnat? Jedinečné tvarůžky a originální pochoutky z nich, 
kvalitní domácí čokoládu, zmrzlinu, kravské, kozí i ovčí sýry a mléčné výrobky, tradičními postupy vyráběné paštiky, čatní, sirupy, uzené 
maso nebo voňavou levanduli. Nesbíhají se vám už sliny?

Oblast Moravy na pomezí Hané a Je-
seníků může být pro cyklisty velmi 

přitažlivá. Nejenom nádhernou přírodou, ale 
i proměnlivostí krajiny. Zatímco na severu 
dominují kopce, na jihu na vás čeká rovinka 
zasahující do chráněné krajinné oblasti 
Litovelské Pomoraví. Místní obyvatelé si 
dobře uvědomují, že cykloturistika se dnes 
těší velké oblibě. Totéž platí pro dobré jídlo, 
nejlépe domácí produkce. Tak proč oba 
trendy nespojit? Z hlavy místních producen-
tů proto vznikl nápad na vytvoření cyklotra-
sy zaměřené na putování po regionálních 
produktech. 

Cyklotrasa tvoří okruh dlouhý 91 kilometrů.  
Start i cíl se nachází v Zábřehu na Moravě 
na vlakovém nádraží, kde je také půjčov-
na kol ČD Bike. Trasa je však variabilní. To 
znamená, že si ji můžete přizpůsobit svým 
fyzickým možnostem nebo plánům. Někdo 
chce více jezdit, jiný zase více ochutnávat. 
V terénu si trasu najdete podle žlutých 
značek, které obsahují její název. Na trase 
najdete třináct zastavení, kde si ke svému 
sportovnímu výkonu můžete dopřát chuťo-
vý a čichový požitek, safari s hospodářskými 
zvířaty, sondu do místní historie a tradic 
a krásné výhledy do krajiny. 

A to stále není vše! Pokud máte soutěživé-
ho ducha, můžete se zapojit do sbírání razí-

tek na hrací kartu. Při získání všech razítek 
vám pak bude odměnou pamětní magnetka. 
Mapu, herní kartu i magnetku získáte na ja-
kémkoli ze třinácti zastavení. Organizátoři 
myslí i na cyklisty, kteří přijedou na elektroko-
lech. Na trase se pro ně proto nacházejí hned 

VÍCE N A  WWW.O CHUT N EJM O RAV UN AKO L E.CZ

dvě dobíjecí stanice. Sluší se ještě dodat, že 
projekt je realizován za finanční spoluúčasti 
mikroregionu Mohelnicko, Olomouckého 
kraje, města Zábřeh a národního dopravce 
České dráhy. Přejeme vám šťastnou a bezpeč-
nou cestu a mnoho radostných zážitků. ▪

Ochutnej Moravu na kole, 
po cestách z kopce i na rovině
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Už i na kolejích se naše republika vrací do standardního režimu. Ve vlacích Českých 
drah tak v průběhu června opět můžete využít oblíbené gastronomické služby. I když 
v souvislosti s nabídkou společnosti JLV se o standardu tak docela mluvit nedá, jejich 
pokrmy jsou totiž vyhlášené kvalitou, kulinářským mistrovstvím a inovativními recepty. 

Je pro nás potěšením, že si na palubách 
dálkových vlaků národního dopravce 

budete moci již brzy opět vychutnat jedineč-
né spojení pohodlného cestování a dobrého 
jídla. O vaše chuťové buňky se opět postarají 
mladí kuchaři Juniorského národního týmu 
z Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Během 
letošního roku tak můžete ochutnávat jídla 
od mistrů ve svém oboru. Juniorská repre-
zentace získala na letošní kuchařské olym-
piádě ve Stuttgartu (IKA Culinary Olympics 
2020) navzdory mimořádně silné konkurenci 
z celého světa zlatou, stříbrnou a bronzovou 
medaili. To vše pod taktovkou vycházející 
hvězdy mezinárodního kuchařského nebe  
Vojty Petržely, trojnásobného kuchaře roku 
a mistra světa v carvingu.

ÚSPĚCHY NA KUCHAŘSKÉ OLYMPIÁDĚ VE STUTTGARTU
Juniorský národní tým Asociace kuchařů a cukrářů ČR trénoval na soutěžní klání dva 
roky. Do Stuttgartu odjížděl s velkým závazkem vrátit Českou republiku do vyšších 
pozic bodování a získat medaile. Členům týmu se to podařilo – přivezli zlato, stříbro 
a bronz. V juniorské kategorii se letos v únoru utkalo 24 týmů talentovaných kuchařů 
do 25 let z celého světa. Naši borci získali následující tři medaile.
Zlato: Vojtěch Petržela; kategorie vyřezávání ovoce a zeleniny
Stříbro: kategorie teplé tříchodové menu pro 60 návštěvníků „restaurace národů“
Bronz: kategorie studené a teplé pokrmy pro 12 lidí

Až to bude možné, navštivte jídelní vůz 
nebo bistro a oslavte s námi návrat k cesto-
vatelským zážitkům. Při příležitosti návratu 
našich služeb na koleje jsme pro cestující při-

pravili malý dárek. Ke každému hlavnímu jídlu 
nebo útratě nad 150 korun dostanou sklenku 
sektu zdarma! (Nabídka platí do vyčerpání 
zásob.) Přejeme vám dobrou chuť. ▪

Mistrovská kuchyně JLV 
se připravuje na comeback
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MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

Je pravda, že jste na aplikaci Záchranka 
přišel během jízdy autem, když jste dostal 
chuť na kávu?
Tak tohle je opravdu fáma. Začnu raději 
od začátku. Studoval jsem biomedicínské 
inženýrství na fakultě elektrotechniky v Brně 
a chtěl jsem psát bakalářskou práci na ně-
jaké smysluplné téma. Díky rodině mám 
poměrně blízko ke zdravotnické záchranné 
službě, takže jsem věděl, že existují problé-
my s přesnou lokalizací pacienta. Předtím 
jsem si myslel, že to je jako v americkém 
filmu, že když si zavoláte rychlou pomoc, tak 
vás okamžitě zaměří podle telefonu. Jenže 
jsem zjistil, že ve městě bývá přesnost zamě-
ření v kilometrech, v otevřené krajině dokon-
ce v desítkách kilometrů. Chtěl jsem zjistit, 
jakým způsobem jsme schopni lokalizovat 
volajícího na tísňovou linku, a to i člověka, 
který sám neví, kde přesně je, například při 
sportování v přírodě. A dospěl jsem k názo-
ru, že jako ideální se jeví využití takzvaného 
chytrého mobilního telefonu vybaveného 
systémem GPS. Mimo jiné mě napadlo, že 
tyto telefony dokážou ukázat informaci 
o nejbližší kavárně, tak proč by na stejném 
principu nedokázaly sdělit svou polohu? 
Jeden novinář to ale zkreslil a napsal, že jsem 
já sám měl v tu chvíli chuť na kávu. 

Zmínil jste chytré telefony. Dá se aplika-
ce Záchranka použít i na těch ostatních, 
řekněme standardních?
Zatím funguje pouze na těch takzvaně chyt-
rých. Nicméně pracujeme i na alternativním 
řešení. Tak aby i vybraný standardní telefon 
měl v sobě aplikaci Záchranka integrovanou 
v základním nastavení. 

Jak to tedy funguje? Musím dopředu 
do aplikace Záchranka vyplnit nějaké 
údaje? 
Když si aplikaci Záchranka stáhnete 
do mobilu, tak ji musíte takzvaně zakti-
vovat. To znamená, že ji otevřete a zadáte 
základní údaje, zejména vaše telefonní 
číslo a jméno. Následně vám přijde ově-
řovací kód v SMS, který rovněž vyplníte 
do aplikace. Tím dojde k aktivaci a je tak 
ověřeno, že zadané telefonní číslo opravdu 
používáte. Když se pak uživatel skutečně 
dostane do nouzové situace a zmáčkne 
tlačítko Záchranka, aplikace vytočí číslo 
155 a zároveň odešle něco, čemu říká-
me nouzová zpráva. Ta obsahuje kromě 
samotné polohy i doplňující informace, 
například o stavu baterie mobilu, stavu 
signálu a další data technického charak-
teru. Důležitou součástí zmíněné nouzové 
zprávy je i váš zdravotní stav. V aplikaci 
Záchranka se nachází i záložka Profil, kam 
si můžete vyplnit svou kompletní anamné-
zu, například jaké užíváte léky nebo zda jste 
na něco alergický. Aplikace tak celý tísňový 
hovor výrazně zefektivňuje. 

Mohu si tam vyplnit i krevní skupinu?
Tak zrovna krevní skupina tam není. Zdravot-
nická záchranná služba k ní totiž nepřihlíží. 
I když se i v ČR dnes zavádí a testují transfuze 
na místě úrazu a během převozu do nemoc-
nice, nelze v takto zásadní věci spoléhat 
na informace vyplněné od pacientů. 

Co když zrovna nemám připojení na in-
ternet? 
Aplikace Záchranka počítá i s touto varian-
tou. Je pravda, že nouzová zpráva se primár-
ně odesílá přes internet, ale dokáže se poslat 

i pomocí klasické SMS, ovšem zašifrované. 
Na tomto místě je také vhodné dodat, že 
systém umí sám vyhodnotit, zda na daném 
místě kontaktovat navíc i horskou nebo 
vodní záchrannou službu. 

Funguje aplikace Záchranka pouze v Česku?
Aktuálně funguje ve všech čtrnácti kra-
jích České republiky. Dále ji můžete využít 
na území celého Rakouska i Maďarska a pak 
také na slovenských horách, tedy tam, kde 
zasahuje slovenská horská služba, typicky 
v Tatrách. Máme v plánu aplikaci rozšířit 
i do Chorvatska a Slovinska. Ještě bych rád 
zdůraznil, že vy si do mobilu vyplňujete 
údaje v češtině, ale pokud se nacházíte v za-
hraničí, kde aplikace funguje, tak ona pak 
předává údaje záchranné službě v přísluš-
ném cizím jazyce, tedy například v němčině, 
pokud jste v Rakousku. 

Ve stavu nouze 
stačí zmáčknout 
jediné tlačítko
Pod slovem záchranka si automaticky představíme vůz rychlé pomoci s lékařským 
vybavením. Ale když toto slovo napíšeme s velkým počátečním písmenem, najednou 
tu máme moderní mobilní aplikaci, kterou v České republice využívá již 1,3 milionu lidí.  
Za systémem, který pomáhá zefektivnit tísňová volání a zejména maximálně upřesňovat 
polohu volajícího, stojí brněnský mladík Filip Maleňák. 

TEXT: PETR HORÁLEK,  FOTO: JAN CHALOUPKA
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FILIP MALEŇÁK (29)
Při studiu na Vysokém učení technic-
kém v Brně vymyslel aplikaci, která 
měla jediný cíl – lokalizovat pacienta 
volajícího na tísňovou linku tak, aby 
ho záchranáři co nejrychleji našli 
a ošetřili. Ze studentského projektu 
vyvinul nástroj, který efektivním 
a technologicky revolučním způsobem 
přivolá první pomoc. Jeho aplikaci  
Záchranka už využívají zdravot-
nické záchranné služby a horské 
služby v České republice, Rakousku, 
Maďarsku a na slovenských horách. 
Ve volném čase se věnuje hlavně spor-
tu – triatlonu, plavání, lyžování a skial-
pinismu. Ve svém okolí je považován 
za vizionáře a nezdolného optimistu. 

Když si aplikaci Záchranka stáhnu 
do mobilu, tak za ni neplatím. Z čeho tedy 
financujete její provoz?
Aplikaci spravuje nezisková organizace. Po-
máhají nám soukromí partneři, především 
náš generální partner Nadace Vodafone. 
Důležitá je i podpora ministerstva zdravot-
nictví a krajských samospráv. A v neposlední 
řadě nás mohou dobrovolně podpořit sami 
uživatelé. 

Od poloviny března žilo Česko několik týd-
nů ve stavu nouze. Měla koronakrize vliv 
na využití nebo funkce Záchranky?
Ano, měla. Kvůli této krizi jsme rozšířili  
druhy varovných zpráv, které uživatelé Zá-
chranky dostávali. Byly to informace, které 
se přímo týkaly koronavirové pandemie, na-
příklad jak se chránit na veřejnosti či jak se 
chovat, pokud mám příznaky onemocnění.  

Nyní, kdy spolu hovoříme, už tato funkce 
naštěstí není tolik zapotřebí. Nicméně 
do aplikace Záchranka jsme přidali i tlačítko, 
které vás nasměruje na webové stránky mi-
nisterstva zdravotnictví, kde se dozvíte vše 
potřebné o koronaviru, zejména odpovědi 
na nejčastější dotazy. Chtěli jsme tak za-
mezit zbytečným telefonátům na tísňovou 
linku 155 nebo 112. Ty slouží primárně pro 
případy ohrožení zdraví nebo života.

Dokážete odhadnout, kolika lidem už 
vaše aplikace zachránila zdraví, nebo 
dokonce život?
Za čtyři roky provozu byla aplikace využita 
k tísňovému volání ve více než 45 tisících 
případech. Za každým voláním si můžeme 
představit konkrétní lidský příběh. Ale důle-
žité je, že na rozvoji aplikace dál pracujeme, 
ještě letos by měla Záchranka umět přená-

šet zdravotníkům z místa události nejen 
hlas a data, ale i video. Takže mi dovolte, 
abych poděkoval celému našemu týmu 
a záchranářům za jejich výkony a skvělou 
spolupráci. ▪



Oblíbený hudební festival se sice bude 
konat až příští rok, ale těšit se na něj 

můžete už nyní. Produkční tým intenzivně 
pracuje na přesunu letošního programu 
a zároveň se snaží zajistit stejné účinkující 
včetně hlavních kapel. Současně se organi-
zátoři obracejí na fanoušky s prosbou, aby 
nevraceli již zakoupené vstupenky a pokud 
možno si je ponechali. Zůstávají totiž 

nadále v platnosti! Právě tímto způsobem 
se dá festivalu hodně pomoci. Mimocho-
dem na e-shopu Colours of Ostrava si již 
můžete zakoupit čtyřdenní vstupenky 
na rok 2021. 

Festivalový tým se také rozhodl, že již nyní 
mohou fanoušci sledovat na sociálních sítích 
Colours TV s koncerty, živými pořady i ma-
teriály z archivu. Fórum Meltingpot bude 
nadále přinášet zajímavé online rozhovory 
s různými osobnostmi. 

Festival Colours of Ostrava 
se přesouvá na červenec 2021
Devatenáctý ročník mezinárodního festivalu Colours of Ostrava se z důvodu koronavirových opatření přesouvá až na příští rok. Jeho 
fanoušci se ho dočkají ve dnech 14. až 17. července 2021. Rozsáhlý program opět proběhne v unikátní industriální oblasti ostravských 
Dolních Vítkovic. Na stejný termín se přesouvá i mezinárodní fórum Meltingpot, které se koná po boku festivalu v jeho areálu.    

VÍCE NA WWW.COLOURS.CZ

Letošní ročník festivalu Colours  
of Ostrava byl plánován na dny od  
15. do 18. července. K hlavním hvězdám 
měli patřit například The Killers (USA), 
Twenty One Pilots (USA), Martin Garrix 
(Nizozemsko), The Lumineers (USA), 
LP (USA), Youssou N´Dour (Senegal). 
Na festivalu neměl chybět tradičně bo-
hatý nehudební program – mezinárodní 
fórum Meltingpot, divadla, workshopy, 
filmy či výtvarné instalace. Celkově se 
v areálu Dolních Vítkovic chystalo přes 
450 programových bodů na 24 venkov-
ních i krytých scénách.  

PŮVODNÍ PROGRAM

Také v roce 2021 budou moci návštěvníci 
festivalu použít k přepravě Colours expres 
Českých drah. Ten už v minulosti nabídl 
možnost pohodlného cestování z Prahy 
do Ostravy a zpět v kombinaci s kulturním 
programem a přednostní výměnou vstupen-
ky za festivalovou pásku. 

„Celý rok jsem se svým týmem pracovala 
na tom, abychom uspořádali festival s co 
nejlepším programem. Realita je však ne-
úprosná,“ říká ředitelka Colours of Ostrava 
Zlata Holušová. „Nezastírám, že přesun 
ročníku těsně před startem, kdy je většina 
věcí již připravená a domluvená, představuje 
obrovskou zatěžkávací zkoušku. Nejen pro 
nás, ale také pro umělce, naše dodavate-
le, spolupracovníky, brigádníky, stánkaře 
a mnoho dalších. Přesto jsme optimisté. 
S podporou našich návštěvníků, partnerů 
a podporovatelů to zvládneme. Za to všem 
patří obrovské poděkování. Uvidíme se 
na nejkrásnějším ročníku Colours of Ostrava 
v Dolních Vítkovicích v červenci 2021.“  ▪

38
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V centru metropole, která si na chvíli oddechla od náporu turistů, najdete jednu 
z nejlepších divadelních adres ve městě. Nevěříte? V barokní budově Manhartského 
paláce totiž sídlí nejen Divadlo v Celetné, kde působí řada oblíbených souborů, 
ale od nové sezony také David Prachař, Linda Rybová či Igor Chmela. Proč právě oni? 
Z pražských Vršovic sem míří divadlo Verze. 

PŘÍŠTÍ STANICE: 
PRAHA, CELETNÁ 17

Společnosti hereckých osobností bývají 
většinou podniky, jež sázejí na jednu či 

dvě mediálně prověřené tváře. Verze však 
dává příležitost doslova plejádě hereckých 
osobností. Patří mezi ně Petra Špalková, 
David Matásek, Roman Zach, Matouš Ruml 
a mnoho dalších. Ve svém středu má divadlo 
také spoluzakladatele a režiséra Thomase 
Zielinského. Ten se významnou měrou podílí 
na výběru skvělého repertoáru: „Hrajeme 
takzvané konverzačky, kterým my říkáme 
intelektuální bulvár. Pobaví, ale také se nad 
nimi musíte zamyslet.”

Repertoár s francouzským šarmem
První inscenací divadla Verze byla francouz-
ská hra Tři verze života. Právě odtud pochází 
název. Během dalších let se repertoár roz-
rostl o divácky mimořádně úspěšné tituly. 
A ty nejoblíbenější? Třeba pichlavá komedie 
z prostředí, které je dobře známé nám všem, 
Úča musí pryč! Atmosféra třídy před zkouš-

kami na gymnázium, známky, které nejsou 
nejlepší, hroutící se rodiče a děti čekající, jak 
to všechno dopadne. Skvělý titul, v němž 
učitelka v podání Petry Špalkové nedává 
svoji kůži zadarmo. 

Také Šťastný vyvolený má vše, co si 
můžeme představit pod termínem typická 
francouzská komedie. Bláznivá záplet-
ka, nečekané situace a humor, s nímž si 
skvěle poradí i libozvučná čeština. Jen si to 
představte – manželé pozvou kamaráda 
na večeři, na níž se objeví i jeho bývalá pří-
telkyně, kterou pět let neviděl a která se má 
zrovna vdávat. Jak to dopadne? To se nechte 
překvapit. V hlavních rolích uvidíte Matouše 
Rumla a Janu Janěkovou ml.

Metrem, autem nebo vlakem 
A kudy nejlépe do nového působiště divadla 
Verze? Celetná patří mezi ty nejznámější 
ulice v centru Prahy. Je doslova pár minut 
od náměstí Republiky, jednoho z nejrušněj-

ších dopravních uzlů naší metropole. Metro, 
auto, tramvaj nebo vlak – je jen na vás, 
jaký způsob dopravy si vyberete. Zdejší 
nákupní centra Kotva a Palladium disponují 
velkokapacitními garážemi, pár stovek 
metrů od náměstí Republiky je Masarykovo 
nádraží a od hlavního nádraží jej dělí jen 
jedna zastávka tramvají. Takže do divadla 
se můžete vydat i některým z pohodlných 
vlakových spojů. 

Ptáte se, co bude, až pominou současné 
starosti? Ta nejlepší rada zní: Zkuste se dívat 
na svět v nové verzi. A nejlépe zajeďte do Ce-
letné č. 17, kde vás uvítá divadlo, jež tohle 
spojení má už ve svém samotném názvu. 
Verze je divadlem moderního a vnímavého 
diváka, kterým můžete být i vy. ▪
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TEXT A FOTO: JAN ŠAMLA

SKANDINÁVIE 

Do světa se vydáváme poměrně často. Pro někoho znamená cestování stres a spoustu plánování, my si myslíme, že 
podstatné je pouze to, abyste vyrazili s dobrými parťáky. Razíme zásadu, že každá překážka se dá operativně řešit a že průšvih 
ve společnosti kamaráda je nakonec stejně lepší než bezstarostná jízda s partou blbců. Tentokrát jsme se vydali napříč 
Skandinávií až na nejsevernější nádraží kontinentální Evropy ochutnávat místní vyhlášená i neznámá piva. 

NA PIVO ZA POLÁRNÍ KRUH ANEB 
PO KOLEJÍCH Z KODANĚ DO NARVIKU
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máme rádi ve všech podobách. Tady je navíc 
na co koukat. Stanice mají šmrnc, metro vy-
jíždí i nad zem a automatizované soupravy 
mají úplně vpředu místo kabiny strojvedou-
cího výhled pro pasažéry.

Trasa končí na ostrově Amager, kde 
vyrostla nová moderní čtvrť Ørestad. I ta vás 
přesvědčí o tom, že Kodaň skutečně musí 
být příjemné místo k životu. 

Do ulic raději dopoledne
Novostavby kolem visuté trati metra mají 
moderní design, umělecké mozaiky v průče-
lích, výrazné barvy, spous-
tu teras a zeleně. Kromě 
„obyčejných“ domů tu na-
víc najdete světoznámou 
Osmičku, největší bytový 
dům v Dánsku proslulý 
svým tvarem a stylem, 
parádní Royal Arenu 
(kam se chodí na hokej 
i na koncerty) nebo  
DR Koncerthuset, což 
byla donedávna nejdražší 
koncertní síň na světě. 
Díky podobě jednoduché modré kostky pou-
tá pozornost už z dálky a lehce připomíná 
známý nákupní dům s nábytkem.

Po prozkoumání moderní části města 
bylo na řadě také obligátní foto s barevný-
mi domy v historickém centru. Konkrétně 
v ikonickém Nyhavnu, tedy starém přístavu. 

NA ROZDÍL 
OD STOCKHOLMU 
SE DÁ V KODANI 

POSEDĚT NA LAVIČCE 
S MÍSTNÍM LEŽÁKEM 

V RUCE. 

Při každé výpravě jen sbalíme batoh 
a zjistíme, kam se zrovna dá cestovat 

za smysluplnou cenu. Tentokrát jsme měli 
k dispozici necelý týden. Vstupní branou 
do severských království se pro nás stala 
Kodaň, do níž to z Prahy trvá letecky při-
bližně hodinu. Přivstali jsme si, a v Dánsku 
tak byli ještě o něco dřív než ve všední den 
v práci. Zrovna se otevíraly první obchody, 
dalo se tedy ověřit, jak to v téhle destinaci 
bude s cenami. V Dánsku se platí v korunách, 
takže na první pohled to vypadá nadějně. 
Ale pak si přepočtete kurz a máte plechovku 
piva za 80 korun. Při nákupu alespoň dvou 
už ale jedna přijde na snesitelných 50 korun, 
což se hodí, protože na rozdíl od Stockholmu 
se dá v Kodani celkem bez omezení posedět 
na lavičce a pokochat se městem s místním 
ležákem v ruce.

Trochu jiná dopravní zácpa
Také veřejná doprava je tu o něco dražší 
než u nás. Celodenní jízdné vyjde na necelé 
tři stovky. Místním vyšší ceny nevadí nejen 
vzhledem k jejich vyšší životní úrovni, ale 
také díky tomu, že celá země jezdí zdánlivě 
všude na kole. Bicyklů je tu víc než aut a do-
pravní zácpa tu nevypadá jako ráno na D1, 
ale spíš jako start Tour de France. Cyklistům 
se přizpůsobuje vše, od parkovacích domů 
až po vlakové vagony. Do sedla sedá opravdu 
každý: byznysmen v obleku, postarší dáma 
v lodičkách i mladý skejťák s kalhotami pod 
zadkem.

Že s sebou nemáte skládačku po tetičce, 
vás ale mrzet nemusí, protože metro je 
v Kodani vynikající. Všude postává ochotný 
personál, srozumitelné automaty berou kar-
ty a do centra to z letiště trvá čtvrt hodiny. 
My si to ježdění ale prodloužili, protože vlaky 

Přesně tohle nábřeží si představíte, když se 
řekne Kodaň. Nicméně pozitivní je, že tu 
platí stejný tip, jaký funguje i jinde po světě. 
Když se sem vydáte v brzkých dopoled-
ních hodinách, máte slušnou šanci, že při 
procházce nebudete zakopávat o mraky 
lidí. Navzdory očekávanému přívalu turistů 
je všude čisto a uklizeno, to ke Skandinávii 
prostě patří.

Jako turistická atrakce na nás překva-
pivě zapůsobila i známá Christiania. Jde 
o autonomní anarchistickou oblast, jejíž 
počátky sahají do 70. let minulého století. 

Bývala určitým symbolem 
vzdoru, centrem nejrůz-
nějších hipíků a úkrytem 
pro kriminálníky. Dnes už 
je to opravdu spíš taková 
bezzubá kašírka, která 
rebelské časy připomíná 
snad jen neskrývaným 
prodejem konopných pro-
duktů všech druhů a tva-
rů, co se tu ve stáncích 
vystavují jako ředkvičky 
na farmářském trhu.

Když máte v Kodani hlad
Nám ale spíš vyhládlo, takže mnohem 
větším lákadlem byla nedaleká Papirhallen, 
legendární centrum street foodu. Doufali 
jsme, že si pochutnáme a ještě si třeba nebu-
deme muset brát kvůli obědu hypotéku, 
nicméně na místě se ukázalo, že „Papírna“ je 
uzavřená. Hlídač tvrdil, že dočasně, ale při 
zpětném rešeršování to vypadá, že popu-
lární cíl gurmánů zanikl docela. Alespoň 
že z místa byl parádní výhled na moderní 
budovu opery, která se tyčí na druhém břehu 
kanálu. Oběd nakonec nevyšel až tak draho, 
a dokonce to byl svého druhu street food. 
Nakrmil nás totiž McDonald’s. O něco dráž 
než v Česku, ale jinak prakticky bez rozdílu. 
Podstatně zajímavější ten den byla večeře. 
Tradiční dánskou restauraci Frk. Barners 
Kælder můžeme jen doporučit. Místní pše-
ničné pivo je fajn a „dansk hakkebof “, takový 
karbanátek s volským okem a vařenými 
brambory, vůbec nechutná špatně.

Došlo i na několik klasických památek, 
třeba sídlo královské rodiny Amalienborg, 
„mramorový kostel“ Frederiks Kirke nebo 
královský hrad Rosenberg ze 17. století. 

Kodaňské metro má šmrnc... ... a místní opera zase styl.

Naše putování jsme začali v Kodani. 
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Otevíračku proslulé Kruhové věže ze  
17. století se nám povedlo o tři minuty 
prošvihnout, což ale nevadí, protože tu jistě 
nejsme naposledy. O to víc času bylo na po-
píjení Carlsbergů u sochy Malé mořské víly.

Hurá do Stockholmu
A pak už hajdy na kutě a druhý den brzy ráno 
hurá na vlak do Stockholmu. Mezinárodní 
nádraží v Kodani vypadá skoro jako škola čar 
a kouzel v Bradavicích, jen obložená bicykly 
místo košťat. Uvnitř je vše skvěle zorgani-
zované. Najít správné nástupiště tak nebyl 
nejmenší problém. Tam už čekala SJ 200 X2,  
asi ta nejkrásnější souprava, kterou jsme 
dosud měli čest jet. Špičatý čumák lokomo-
tivy, robustní oplechované vagony – prostě 
nádhera. Otevřené vozy druhé třídy jsou 
komfortní a cesta do Stockholmu trvala jen 
pár hodin. Však souprava dosahuje až dvou-
setkilometrové rychlosti. Poslední ohlédnutí 
za Dánskem z ikonického Øresundského 
mostu a pak už konečně: Hej Sverige!

Kamkoli jedeme, nikdy si předem nedě-
láme itinerář toho, co bychom měli vidět, 

a necháme se překvapit. V tomto případě 
nás štěstěna dovedla z nádraží rovnou 
do starého města, na ostrov Gamla Stan. 
Radnice, na kterou je z ostrova vidět, před-
stavuje známou dominantu města a nevypa-

dá vůbec špatně. Nám ale, popravdě řečeno, 
víc učarovaly uličky s úzkými skandinávský-
mi domy a roztomilými obchůdky. K zahnání 
žízně poprvé došlo v místě zvaném Lion bar, 
kde nás zaskočila cedule na pípě: Starobrno. 

Typicky barevné domy v centru dánské metropole

Stockholm připomíná vodní říši. Je to vlastně řada spojených ostrovů.
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Naštěstí se rychle ukázalo, že Starobrno 
je v nabídce jako prémiový exportní ležák, 
takže mimo naši cenovou hladinu. Tradiční 
místní pivo za 29 švédských korun (něco 
přes 70 českých) naše chutě ukojilo s pře-
hledem. Došlo rovnou na čtyři kousky, což 
nicméně nemělo pražádný vliv na to, jak to 
s námi v noci houpalo.

Na vodě i v podzemí
Ubytování jsme totiž měli zajištěné v botelu 
Den Röda Båten. Přespání v malinké, ale 
soukromé kajutě s kulatým oknem mělo 
styl, navíc za tím oknem šlo chladit ple-
chovky pro pozdější použití. Ukrutně brzy 
nás vzbudilo nepříjemné vlnobití vyvolané 
proplouvajícím parníkem, ale aspoň byla 
přední paluba úplně volná a skýtala možnost 
kochat se výhledem 
na město zalité vycházejí-
cím sluncem. S dokonale 
vychlazenou pivní snídaní 
naprosto ideální start 
dne.

A měl to být den D, pro-
tože nás konečně čekala 
vytoužená projížďka pro-
slulým stockholmským 
metrem. Jestli slovutné 
stanice metra v Moskvě 
působí jako paláce, ty 
stockholmské jako by se snažily splynout 
s přírodou. Někdy podzemní sloje alespoň 
připomínají, jindy jsou stanice vyloženě raže-
né do surové skály, bez jakéhokoli obložení. 

s bramborovým pyré, brusinkami a nakláda-
nými okurkami. Porce skromná, ale musí se 
nechat, že v IKEA se mají ještě sakra co učit 
– asi nízký podíl koniny nebo co.

Odpoledne už nás trochu honila slina  
a přitom se ukázalo, že jakkoli jsou si města 
Kodaň a Stockholm podobná, v jedné 
zásadní věci se liší. Stockholm daleko víc 
žije. Na každém kroku narazíte v centru 
na nejrůznější bary, kde na vás pomrkávají 
nabídky happy hours a další akce. My nako-
nec zvolili Retrobar, což je zapadlý sídlištní 
podnik na kraji města, kde byla sympatická 
především cena: krásných 29 švédských 
korun za sklenici. Každá runda se platí hned 
a kartou, což je ve Švédsku běžné všude, 
hotovostí byste naopak obsluhu překvapili.

Vrak lodi i s mrtvolou
Poslední den před odjezdem nás správným 
směrem zase jednou zavedla naprostá 
náhoda. Muzeum Vasa přitom zaujme už 
z dálky obří velikostí a plachtami, které ční 
ze střechy k nebi. Ty signalizují, že na vás 
uvnitř čeká obří vrak lodi z roku 1628. Ten 
se nějak zázračně podařilo vyzvednout 
z moře, perfektně jej zrekonstruovat a po-
stavit kolem něj muzejní budovu s parádní 
interaktivní expozicí. Uvnitř potkáte i Filipa, 
jednoho z členů posádky, jehož lebka se 
na vás z vitríny pěkně zubí, takže návštěvou 
určitě neprohloupíte. Pak už jen poslední 
pivo v oblíbeném Lion baru a hurá na Stock-
holm Central Station, kde měla začít naše 
asi dvacetihodinová jízda za polární kruh. 
Souprava byla opět krásně oplechovaná 
a my se jí kochali do poslední minuty před 
odjezdem.

Loterie týpků ve stísněném kupé
Při nočním cestování je vždycky tak trochu 
loterie, na jaké spolucestující ve stísněném 
kupé narazíte. My tentokrát dostali rozma-
nitou partičku. Šlachovitý chlápek s vizáží 
kouzelníka Láskoráda jen tiše pozdravil, 
vyšvihl se na horní palandu a většinu cesty 
jako by neexistoval. Pak tam byl sportovní 
student Oskar. Ten zase většinu času trávil 
ve společnosti slečen z vedlejšího kupé. 
Na nás tak zbyl asi sedmdesátiletý profe-
sor Vasiliy, doprovázený dvěma o generaci 
mladšími asistenty. Ale nestěžujeme si. 
Vlak vyrazil na trať, na svět venku dopadaly 

Přírodní dojem podtrhují převažující zelená, 
hnědá a modrá barva a skutečně je to zase 
trochu jiný zážitek z podzemky. Doporuču-
jeme zastávky T-Centralen, Universitetet, 
Stadion, Kungsträdgården a Radhuset.

Masové kuličky? Proč ne
Během návštěvy Švédska samozřejmě bylo 
potřeba testováním na lidech zjistit, zda 
legendární masové kuličky na místě chutnají 
jinak než ty, co na vás vesele řehtají v jídelně 

tuzemského obchodního 
domu IKEA. Volba padla 
na podnik s příhodným 
názvem Meatballs for 
the People. Bistro pras-
kalo ve švech a na stůl  
se čekalo více než  
40 minut. Všichni místní 
to ale brali s napros-
tým klidem. Ani nám to 
pranic nevadilo – aspoň 
stihnete na baru ochut-
nat Melleruds Pilsner 

a probrat zážitky. Pak už přišel čas košto-
vat. Když jste ve Švédsku, tak samozřejmě 
objednáte The Swedish classic. Nepro-
hloupíte. Tradiční masové koule podávané 

KAŽDÁ RUNDA 
SE VE ŠVÉDSKU 

PLATÍ HNED 
A KARTOU. 

HOTOVOSTÍ BYSTE 
OBSLUHU PŘEKVAPILI. 

Švédský rychlovlak Stanice metra ve Stockholmu

Hlavní město Švédska z výšky
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paprsky zapadajícího slunce, my se s trojicí 
vědců podělili o pivo a poslouchali vyprávění 
o tom, jak mají namířeno za polární kruh, 
aby se tam pokusili zlomit rekord ve stavbě 
největšího iglú světa. Měli s sebou nejrůzněj-
ší nákresy a výpočty, takže nebyl důvod jim 
nevěřit.

Narvik, nebo Rumburk?
Ráno se ze tmy za oknem vynořila vesnice 
Nattavaara, která byla pozoruhodná přede-
vším tím, že už leží v Laponsku. Relativně 
dlouhou zastávku udělal vlak ve městě 
Abisko, které je centrem stejnojmenného 
národního parku. Právě tady Láskorád bez 
jediného varování sklouzl ze svojí horní pa-
landy a tichoučkým hláskem začal vykládat 
cosi o švédské mytologii a místních horách. 
Půlce šepotu nebylo přes drncání vlaku rozu-
mět, ale snaha o družení se cení. V národním 
parku už skutečně byly výhledy do krajiny 
nádherné, střídaly se údolí, lesy a tradiční 
dřevěná obydlí. Vlak projel několika tunely 
do Norska a my se vzápětí ocitli v cíli naší 
cesty. V Narviku.

Nebudeme zastírat, že když se řekne 
nejsevernější zastávka v Evropě, podvědomě 
bychom čekali nějakou romantiku. Místo 

toho tu postavili betonové nádraží, co vypa-
dá jako sídlo oblastní textilky v Rumburku. 
Vylétla z nás salva peprných výrazů, na což 
naprosto dokonale reagovala místní čiperná 
babička. Otočila se naším směrem a se 
širokým úsměvem a velmi dobrou češtinou 
popřála, ať se nám v Narviku líbí. My se 
zastyděli a rozhodli se její přání vzít za své, 
takže jsme se nenechali zaskočit ani skuteč-
ností, že jsme do zasněženého Norska přijeli 
lehce nepřipravení. Vláďa v mikině a šusťá-
kovce, já v jen o něco silnější jarní bundě.

Jako v románu od Joa Nesbøho
Narvik se do historie zapsal během druhé 
světové války, když tam Norové prohráli klí-
čovou námořní bitvu s Německem. Smutné 
události je věnováno bohatě provedené mu-
zeum, samozřejmě s plnou anglickou pod-
porou. V seznamu zážitků nám nesměla chy-
bět návštěva klasické norské knajpy, v jaké si 
vzpomenete na romány Joa Nesbøho. Jedna 
taková stojí v ulici Dronningensgate. Hostů 
poskrovnu, vlastně jen dvě dámy, které už to 
měly za sebou. A to jsem taktní a nenarážím 
na věk. Polehávaly na stole a cestou na ci-
gáro sebou jedna švihla o zem. Při ceně piva 
200 korun za kus buď neměly žádnou výdrž, 

BEER WITH TRAVEL
To jsou webové stránky Honzy a Vládi, 
dvou kamarádů od dětství, kteří milují 
vlaky, cestování a pivo. Projeli už 
přes padesát zemí světa a o zážitcích 
z cest píšou občas blog a sem tam 
knihu, vyrábí vlastní merch a dělají 
cestovatelský stand-up. Vyrazili 
vlakem na pivo za polární kruh, projeli 
stopem Náhorní Karabach a Arménii, 
navštívili Černobyl, Aralské jezero 
i Velkou čínskou zeď a zdolali i nejdelší 
vlakovou trať světa – Transsibiřskou 
magistrálu. V říjnu 2019 vydali svou 
první knihu Transsibiřská magistrála 
aneb S pivem v ruce od Finského zálivu 
k Japonskému moři. Nedávno podnikli 
charitativní Expedici Lenka na podporu 
devítileté Lenky, která trpí těžkým 
autismem. Během expedice se vypravili 
opět na východ a projeli sedm států, 
jen tentokrát vlak vyměnili za starou 
rezavou felicii.
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nebo musely pro dosažení obdobného stavu 
docela slušně zainvestovat.

My se to rozhodli 
zalomit dřív, než sebou 
taky někde plácneme, 
a tak byl čas si najít 
přespání. I tentokrát se 
na nás štěstěna usmála 
a během chvíle se ozvali 
Katarzyna a Marcin. 
Ochotný mladý polský 
pár nás svojí opráska-
nou toyotou neváhal 
vyzvednout v Narviku a zavézt k sobě domů, 
do vesničky asi půl hodiny za městem. Tam 
obývali na koňské farmě nevelký byt složený 
z několika pospojovaných stavebních buněk.

Jožin z bažin sbližuje
Někde se nicméně ty slavné masové kuličky 
vyrábět musí, tak jsme neofrňovali nos 
a s chutí tužili slovanské přátelství. Nebylo 
k tomu sice nic ostřejšího, protože obchody 
už byly zavřené (a alkohol se stejně smí pro-
dávat jen v určitou dobu), ale i tak to skonči-
lo společným halekáním internacionálního 

hitu Jožin z bažin. Jinak pár hlavně nadával 
na to, že kromě platů je v Norsku vše na nic. 

Největší zážitek večera ale 
zprostředkovala příroda. 
Dům stál nedaleko fjordu, 
kde západ slunce připravil 
dokonalou podívanou. 
Slunce se v chladném 
vzduchu zbarvilo těsně 
nad obzorem do červena, 
rudá záře se začala zrcadlit 
v moři a po chvíli už to vy-
padalo, jako by se hladina 

se sluncem spojily v jeden nepřerušovaný 
požár. Prostě nádhera.

Nejdražší pivo v životě
Ráno znovu přišlo pekelně brzo, protože 
Marcin a Katarzyna museli do práce a jít 
štreku do města pěšky se nám nechtělo. 
Alespoň bylo dost času na toulání mezi tra-
dičními dřevěnými domy, okukování malého 
přístavu a obdivování 1 533 metrů dlouhého 
Hålogalandského mostu, který spojuje přes 
záliv dvě městečka. Těžko se to popisuje, ale 
jakkoli je ten most místní dominantou (jed-

ná se o druhý nejdelší most v Norsku), tak 
zároveň jako by sem přirozeně zapadal.

Pak už nešlo zamířit nikam jinam než 
na sjezdovku. Vzhledem k naší jarní výbavě 
to může znít pošetile, ale mělo to účel. Sho-
ra se otevřel překrásný výhled na záliv, který 
lemují zasněžené hory. A čekalo na nás naše 
nejdražší pivo v životě. Značka Nordlans 
nesbírá v pivních databázích žádné vysoké 
známky, nicméně jakmile je sklenice dobře 
vychlazená, tak si většinou nestěžujeme. 
Zvlášť když jsme zrovna za pivo „zacálovali“ 
300 českých korun. Ale bylo to za polárním 
kruhem. V Laponsku. U nejsevernější vlakové 
stanice Evropy. S geniálním výhledem. Pros-
tě to stálo za to. ▪

Více na beerwithtravel.com

KDYŽ JE 
SKLENICE DOBŘE 

VYCHLAZENÁ, 
TAK SI VĚTŠINOU 

NESTĚŽUJEME. 

Most v Narviku, druhý nejdelší v Norsku, krásně zapadá do zdejší krajiny.
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ROZVOJ 
TECHNOLOGIÍ

DÍKY KRIZI K INOVACI 
CO VŠECHNO MŮŽE
VÉST K POKROKU
Koronavirus v nebývalém rozsahu zasáhl i železnici. Kvůli epidemiologickým opatřením 
klesla ve většině zemí Evropy poptávka po železnici na pouhých 10 procent obvyklého stavu. 
To vyvolalo radikální omezení spojů. Jenže pohled do historie ukazuje, že takových krizí byla 
v minulosti celá řada. A hlavně mohou vést i k lepší budoucnosti, změnám ve společnosti 
a k rozvoji moderních technologií.
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Mnoho evropských železnic kvůli koro-
naviru omezilo osobní dopravu o 50 

i více procent. Holanďané zavedli mimořád-
ný jízdní řád a v Itálii po zavedení přísného 
zákazu cestování a vycházení zůstalo 
v provozu pouze pět párů rychlovlaků v celé 
zemi. Běžně přitom jezdí jen mezi Milánem 
a Římem několikrát do hodiny. Krize však 
ukázala také podstatné přednosti železnice, 
které můžeme využít po návratu k normál-
nímu životu. 

Železnice pomáhala v první linii
Nákladní vlaky i během koronavirové krize 
jezdí přes hranice bez omezení a zdržení, 
na rozdíl od kamionů. Pro přepravu stejného 
množství zboží vlak potřebuje jednoho stroj-
vedoucího oproti desítkám šoférů, kterých je 
kvůli karanténám a dalším opatřením ještě 
větší nedostatek než normálně. Strojve-
doucí se mohou snadno měnit na hranicích 
a vyhnout se šíření nemoci, zatímco řidiči 
kamionů musí projet napříč Evropou se 
všemi riziky. 

Železnice ve všech státech Evropy v době 
krize prokázala, že je stále strategickým 
dopravním systémem. Zajistila rychlou pře-
pravu ohromného množství potravin, zdra-
votního materiálu, ochranných i dezinfek- 
čních prostředků. Jeden příklad za všechny: 
Vlakem místo kamionem rychle cestovaly 
italské těstoviny z jihu Itálie od tamního 
producenta do bavorských obchodů.  
Dráhy přepravovaly i skutečně strategický 
materiál. Nejen ve Francii to byly tisíce litrů 
surovin na výrobu dezinfekce. V Itálii želez-
nice odvezla stovky tun zdravotnického ma-
teriálu, obleků, masek, ale i léků. Španělské 
dráhy přepravily rychlovlakem z Barcelony 
do Madridu důležité součástky pro výrobu 
nového plicního ventilátoru.   

Vlak se osvědčil také při záchraně životů. 
Francie přepravila stovky pacientů z těžce 
postižených oblastí s přeplněnými nemocni-
cemi do míst, kde byl dostatek lůžek s plicní-

mi ventilátory. Zatímco Airbus 
A330 dokáže přepravit pouze 
šest nemocných naráz, rych-
lovlak TGV nabídl místo pro 
téměř tři desítky. I to ilustruje 
přednosti moderní železniční 
dopravy před leteckou přepra-
vou, hlavně pokud jde o krátké 
a střední trasy v rámci Evropy.

Přehlédnout nelze ani podstatné 
zlepšení ovzduší v celé Evropě, a hlavně 
ve velkých aglomeracích. Čistší vzduch byl 
důsledkem razantního poklesu automobi-
lového provozu. I zde nám krize ukazuje, že 
můžeme žít v lepším a zdravějším světě, po-
kud odložíme auta na zbytečných cestách. 
Je tedy hlavně na nás, zda dokážeme přeta-
vit současnou krizi v naši lepší budoucnost, 
stejně jako to udělali Švýcaři před sto lety. 

Bez uhlí se dřív nehnulo ani kolo 
Podobné krize postihly lidstvo už mnoho-
krát. Velký dopad měla 
první světová válka 
v letech 1914 až 
1918. Na první 
pohled by se 

mohlo zdát, že 
s koncem války 
starosti a pro-
blémy skončí 

a život se začne 
vracet do běžných 

kolejí. Ale před sto 
lety tomu bylo jinak. 

Válečná omezení nahra-
dila poválečná hospodářská 

krize, nedostatek zboží, inflace, boj 
o hranice nových států, obrovské válečné 
reparace a v neposlední řadě i pandemie 
španělské chřipky, která zabila víc lidí než 
celá předchozí válka. Tak hluboká krize za-
sáhla i země, ve kterých se vůbec neválčilo, 
a samozřejmě i jejich železnice. 

Měly smůlu. Byly závislé na dovozu uhlí, 
tehdy hlavního zdroje energie nejen pro vlaky. 
Už za války ho byl nedostatek. Válčící strany 
potřebovaly uhlí pro svůj zbrojní průmysl 
a vojenské účely: k zásobování a přesunům 
armád. To se dělo především po železnici. 
Jenže konec války lepší situaci nepřinesl. 

Nedostatkem uhlí trpělo dokonce Čes-
koslovensko a jeho státní dráhy, na-

vzdory tomu, že patřilo mezi uhelné 
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Kvůli koronaviru zažila Francie 
návrat lékařských vlaků. 
Do jednoho se vešlo třicet pacientů. 
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velmoci. Uhlí se před sto lety dobývalo nejen 
na Ostravsku, Mostecku nebo Sokolovsku, 
ale uhelné pánve se nacházely i na Kladen-
sku, Plzeňsku nebo na jižní Moravě na Rosic-
ku. Přesto až do roku 1923 dostávaly státní 
dráhy uhlí na příděl. Kvůli chybějícímu uhlí 
byla dokonce na Vánoce 1919 na tři dny 
zastavena většina osobní železniční dopravy 
a ještě po celý rok 1920 byl počet osobních 
vlaků omezený. Situace se začala zlepšovat 
až o rok později. 

Před sto lety řádila inflace
Navíc dodávané uhlí, ale také mazivo 
a další suroviny byly po první světové válce 
nekvalitní a drahé. To se projevovalo ve velké 
spotřebě a vysokých nákladech na drážní 
provoz. Zatímco v roce 1912 bylo potřeba 
na jeden kilometr jízdy v průměru pouze 
28 kilogramů kvalitního uhlí, v letech 1919 
a 1920 se toto množství pohybovalo kolem 
41 kilogramů mnohem nižší kvality. A zatím-
co průměrná cena jedné tuny uhlí byla v roce 
1912 pouhých 9 korun, poválečná inflace 
a nedostatek zboží vyhnaly jeho cenu v roce 
1919 na 60 korun a v roce 1920 až na 150 
korun. Vrchol přišel další rok, kdy českoslo-
venská měna devalvovala a cena jedné tuny 

s tak rozsáhlým přechodem k elektřině ještě 
nikdo neměl zkušenosti. Sázka na inovaci se 
však vyplatila. 

Z aktivní reakce na krizi tak netěžily jen 
samotné dráhy. Rozsáhlá elektrifikace ovliv-
nila celé Švýcarsko a jeho elektrotechnický 
průmysl profitoval celá desetiletí z náskoku 
v technologiích a ve vývoji, kterému byl v dů-
sledku poválečné krize vystaven. Společnosti 
jako BBC, SAAS nebo SLM se proslavily po ce-
lém světě a jejich výrobky uspěly v tvrdé 
konkurenci i těch největších amerických, 
německých nebo francouzských průmyslo-
vých gigantů. Kde zaváděli elektrické vlaky, 
tam se vždy objevily i švýcarské firmy, ať to 
bylo Rakousko, Nizozemí, Francie, Německo 
nebo třeba Československo. 

Ve 20. a 30. letech byl úspěšný pohon 
rychlíkových elektrických lokomotiv podle 
švýcarského inženýra Jakoba Buchliho. Údaj-
ně byl využit ve více než desítce zemí včetně 
Československa. Ještě větším úspěchem pak 
byly stroje řady Ae 4/4 pro dráhu BLS. První 
lokomotivy nové konstrukce s podvozky 
se objevily na trati mezi Bernem a Brigem 
v roce 1944 a zakrátko se staly vzorem 
a pramátí většiny moderních elektrických 
lokomotiv po celém světě. Vycházejí z nich 

ROPNÁ KRIZE PŘESVĚDČILA I SOUDRUHY Z NDR
Východní Německo mělo až do druhé ropné krize na konci 70. let minulého století doslova 
neomezený přísun levné ruské ropy. Navzdory ambicióznímu plánu elektrifikace svých tratí se 
soudruzi v NDR nakonec zhlédli v sovětské ropě a sen o soudružské pomoci mezi komunistickými 
státy nezviklala ani první ropná krize v roce 1973. Kohoutky ropovodů zůstaly otevřené a socia-
listické ceny zůstaly bratrsky příznivé (prodávalo se za pětiletý průměr tržních cen). Díky tomu 
se mohly v roce 1975 podílet dieselové lokomotivy na 62,5 % všech výkonů, zatímco elektrické 
jich odvezly jen 16,9 %. O pouhých sedm desetin víc než v roce 1970. Zbytek s více než 20 % ještě 
zajistily parní lokomotivy. Když v roce 1979 propukla druhá ropná krize, bylo najednou všechno 
jinak. Nedostatek ropy a rychle stoupající ceny na celém světě zasáhly naplno i komunistické 
země. Bratrská láska šla stranou a východní Německo bylo náhle postaveno před problém, kde 
vzít ze dne na den ohromný balík peněz pro každoroční obří objem nakupované ropy. Řešení, jak 
ven z krize, bylo nakonec velmi jednoduché. Největším odběratelem ropných produktů v NDR 
byly státní dráhy DR, a tak je prostě převedli na elektřinu. Elektrifikace se stala socialistickým 
závazkem mládežnických organizací a za pět let už odvezla elektřina 34,6 % všech výkonů. Jednou 
tolik co před ropným šokem a za dalších pět let už klesl výkon dieselových strojů na 45 %, zatímco 
těch elektrických vyskočil na 55 %.

uhlí vyskočila v průměru na tenkrát neuvěři-
telných 221 korun.         

O mnoho lepší to nebylo ani s mazivy. 
V roce 1912 stačilo dobře udržovaným 
strojům jen 43 gramů kvalitního maziva 
na jeden kilometr a jeho cena byla v prů-
měru necelé 0,2 koruny. Po válce vyskočila 
spotřeba méně kvalitních maziv u válkou 
zanedbaných strojů na 75 gramů. A cena 
prudce rostla z 2,5 koruny v roce 1919 
na skoro 10 korun v devalvačním roce 1921. 

Jedinečný elektrifikační program
Velké podzemní zásoby uhlí a značný vliv 
uhlobaronů, pro které byly československé 
dráhy se spotřebou přes 4 a půl milionu tun 
uhlí ročně velmi dobrým zákazníkem, způso-
bily, že se u nás po krizi moc nezměnilo. Uhlí 
zůstalo hlavní surovinou. Úplně jiné to bylo 
v zemích, které byly na dodávkách uhlí více 
či méně závislé, jako třeba Švýcarsko, Ra-
kousko nebo Itálie. Už během války muselo 
neutrální Švýcarsko zredukovat své dopravní 
výkony na pouhou čtvrtinu, především 
kvůli nedostatku uhlí, jehož cena rapidně 
rostla. Problémy s uhlím nakonec vyústily 
v úplné zastavení osobní dopravy o nedělích. 
Výjimku měly jen vlaky na elektrifikovaných 
tratích, které poháněly vodní elektrárny.  

Hrozivá zkušenost vedla k rozhodnutí 
elektrifikovat domácí železnice. Krize tak 
vyústila v jedinečný elektrifikační program. 
Jeho dalšími efekty byla výkonnější železni-
ce, lepší pracovní podmínky zaměstnanců 
i zlepšení životního prostředí. Kouř, prach 
a rámus parních lokomotiv nahradily tiché 
elektrické vlaky. Na konci 20. let už bylo 
elektrifikováno skoro 1 700 kilometrů švý-
carských státních drah, tedy více než polovi-
na celé sítě. Ve své době to byl risk, protože 

VÝKONY TRAKCÍ V NDR
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Když prudce stoupla cena ropy, děly se na silnicích věci.
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i stovky lokomotiv Škoda, když v roce 1949 
uzavřelo Československo příslušné licenční 
smlouvy a odstartovalo výrobu a vývoj mo-
derních elektrických lokomotiv v plzeňské 
lokomotivce.    

Na tyto tradice navazuje také současný 
švýcarský výrobce vlaků Stadler, který patří 
mezi největší světové producenty železniční 
techniky. Švýcaři tak i po sto letech dokazují, 
že se dá z krize vyjít silnější a úspěšnější. Jen 
je třeba takovou šanci nepromarnit. 

Ceny energie mění svět 
Problémy s uhlím po roce 1918 zasáhly 
i řadu dalších států, které se pak věnovaly 
elektrizaci tratí. Elektřinu lze totiž získat 
z vody, z větru, dnes i z jádra nebo slunce 
a z dalších čistých zdrojů. Mezi země, které 
začaly masivně nahrazovat uhlí v dopravě, 
patřily ve 20. a 30. letech minulého století 
například Itálie nebo sousední Rakousko. 
Tam se pro nedostatek „černého zlata“, do-
váženého hlavně z Československa,  

TGV: pryč s plynovou turbínou
Ropné krize zasáhly i železniční dopravu. 
Mnoho států dosud sázejících na ropu zača-
lo rychle elektrifikovat své tratě a projekty 
budoucnosti s nezávislým pohonem se 
přiklonily k elektřině. Ropné krizi vděčíme 
také za fenomenální úspěch nejrychlejších 
vlaků světa. Málokdo si dnes vzpomene, že 
TGV původně poháněla plynová turbína. 
Prototypový vlak TGV 001 vytvořil v prosin-
ci 1972 světový železniční rekord vozidla 
s termickým pohonem. Radost z rekordu 
však vydržela pouhý rok, než přišel první 
ropný šok. 

Jenže Francouzi se nevzdali a celý projekt 
přepracovali. Na čelní vozy umístili sběrače 
elektřiny a celý koncept vysokorychlost-
ních vlaků postavili na elektřině. Ostatně 
celá ekonomika země se odklonila od ropy 
a zamířila k elektrické energii. Přišli s vizí na-
hradit pohodlnými, a hlavně velmi rychlými 
elektrickými vlaky většinu dálkových cest 
auty a vnitrostátními lety. Beztak i sebe-
úspornější letadla spořádají statisíce litrů 
leteckého benzinu. Záměr se podařil. Nejen-
že dnes Francii křižují desítky rychlovlaků 
TGV, které vás zavezou k cíli rychlostí přes 
300 km/h, ale z rychlovlaků a celé techno-
logie vysokorychlostní železniční dopravy 
se stal zajímavý vývozní artikl. Vlaky a tratě 
na bázi vývoje TGV jsou v mnoha státech 
Evropy, v Americe nebo v Africe. Opět jeden 
z pěkných příkladů, že dobře zvládnutá krize 
může nastartovat úspěšnou budoucnost.  ▪

zastavila až do 1. června 1922 vídeňská 
městská dráha s parními lokomotivami. 
Ale už v roce 1925 páru nahradila elektřina. 
Stejné to bylo na horských tratích se znač-
nou spotřebou. Do roku 1935 bylo u našich 
jižních sousedů elektrifikováno přes 700 
kilometrů tratí. Byly to především náročné 
alpské železnice Tauernbahn, Brennerbahn 
nebo Arlbergbahn.

Energetické krize jsou jedním z největších 
motorů změn v dopravě. Dříve chybělo uhlí, 
v posledních šedesáti letech dopravu ovliv-
ňuje cena ropy. Na mnoho let poznamenaly 
světovou ekonomiku ropné krize v letech 
1973 a 1979. Prudké zdražení ropy dopadlo 
dokonce i na hospodaření komunistických stá-
tů s centrálně řízenou ekonomikou, zdánlivě 
silně odříznutou od kapitalistického světa. 

Vysoká cena ropy a její nedostatek vedly  
v 70. letech k dlouhodobému omezení 
maximální rychlosti na amerických dálnicích 
a silnicích na pouhých 88 km/h. Na desetiletí 
byl zasažen americký automobilový průmy-
sl, který se zaměřoval na auta s velkou spo-
třebou. Krize dopadla těžce i na Japonsko, 
které musí většinu energií dovážet. Přesto 
Japonci z ropné krize vyšli posílení. Stejně 
jako Švýcaři o 50 let dříve vsadili na elek-
třinu a svůj průmysl orientovali na elekt-
rotechniku a elektroniku. Vítězili ale také 
ve světě automobilového průmyslu, když se 
soustředili na úsporné vozy. Díky tomu se 
jejich automobily prosadily na dlouhou dobu 
v USA i jinde ve světě. 

První projekt TGV charakterizovaly oblé tvary 
a hlavně plynová turbína. Po ropné krizi dostal 
vlak elektrický pohon.
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Moderní vlaky TGV dnes křižují velký kus Evropy a nahrazují letadla.
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FILM NA DOMA
GENTLEMANI
Jeden z mála klenotů, které se za posled-
ní rok objevily v kinech – to je poslední 
film britského scenáristy a režiséra Guye 
Ritchieho, který proslul snímky Sbal prachy 
a vypadni, Podfu(c)k nebo RocknRolla. 
Krátce po premiéře v kinech se fanoušci 
shodli, že pokud Gentlemani nepatří k jeho 
nejlepším filmům, jsou rov-
nou tím nejlepším.
Ve skvělém hereckém ob-
sazení rozehrávají moderní 
mafiánskou hru kolem Ame-
ričana Mickeyho Pearsona, 
který si v Londýně vybudo-
val výnosné marihuanové 
impérium. Když se začne 
šuškat, že s tímhle byznysem chce skončit 
a trh opustit, začíná se roztáčet kolotoč 
vydírání, úplatků, lží a podrazů, v němž 
chce každý ze zainteresovaných urvat co 
největší podíl na uvolněném trhu pro sebe.
USA, 113 MIN. / REŽIE – GUY RITCHIE / HRAJÍ – 
MATTHEW MCCONAUGHEY, CHARLIE HUNNAM, 
MICHELLE DOCKERY, COLIN FARRELL, HENRY 
GOLDING, HUGH GRANT, JEREMY STRONG

DIVADLO

V KINECH 
OD 

11. ČERVNA

KINO

ZLATÁ PLÁŽ
Jana Plodková jako neurotická matka, 
Jiří Vyorálek coby dobrácký kamioňák 
nebo Petr Čtvrtníček v kůži plastického 
chirurga i rumunského policisty – to 
jsou hlavní postavy nové inscenace 
pražského Divadla Na zábradlí Zlatá 
pláž. Ta bude první premiérou nové 
sezony v září, ale nedočkavým divá-
kům se na několika předpremiérách 
při dodržení náležitých hygienických 
opatření představí už během června. 
Crazy komedie o tom, zda ošklivý člověk 
beze škol může dosáhnout životního 
štěstí, je projektem osvědčeného dua 
scenáristy Jaroslava Žváčka a režiséra 
Jana Prušinovského, z jejichž společné 
dílny vzešel například filmový hit Kobry 
a užovky. Ostatně i Zlatou pláž psal 
Žváček původně jako filmový scénář, 
Prušinovský ho poté přesvědčil, aby ho 
předělal pro divadlo. 
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ, PRAHA / REŽIE – JAN 
PRUŠINOVSKÝ / HRAJÍ – JIŘÍ ČERNÝ,  BARBO-
RA BOČKOVÁ, JANA PLODKOVÁ, PETR ČTVRT-
NÍČEK, JIŘÍ VYORÁLEK, KATEŘINA CÍSAŘOVÁ

54 KULTURNÍ TIPY
A RECENZE

JANA KÁBRTA

Z jejich spolupráce naposledy vzešel film Občanský průkaz, ovšem při něm se mohl sce-
nárista Petr Jarchovský opřít o knižní předlohu Petra Šabacha. Nyní s režisérem Ondřejem 
Trojanem přicházejí s originálním příběhem frajera, kterému teče do baráku i do života 
a jehož si zahrál režisérův bratr Ivan. Vydáme se do Šlukdorfu, imaginárního města na se-
veru Čech, kde po revoluci zavřeli všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny, 
kasina a šlapky. V jednom z těchto nonstopů s automaty pro zoufalce pracuje i osmnác-
tiletá Kamila, která už má života ve městě, kde chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji štve 
vlastní rodina. Odevzdaná matka a otec, který kšeftuje s vraky aut, chová se jako zastydlý 
puberťák, dává na odiv otřískaný růžový cadillac a chodí trsat rokenrol s holkou, co vy-
padá jako ze starého amerického katalogu na podprsenky. Přesto, a nebo právě proto se 
Kamila jednoho dne rozhodne manželství svých nedospělých rodičů zachránit – dřív, než 
půjde celá rodina ke dnu.
ČR, 129 MIN. / REŽIE – ONDŘEJ TROJAN / HRAJÍ – IVAN TROJAN, VERONIKA MARKOVÁ, KRISTÝNA 
BOKOVÁ, JIŘÍ MACHÁČEK, JIŘÍ ŠIMEK, PETRA NESVAČILOVÁ, KRYŠTOF HÁDEK, JAROMÍR DULAVA, 
ALEŠ NAJBRT, MATĚJ RUPPERT

VÝSTAVA

BOURÁK
EUGEN VON KAHLER 
ZE SOUKROMÉ SBÍRKY
V Liberci mapují tvorbu německy hovořících 
výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska 
a v rámci toho nyní představují dílo Eugena 
von Kahlera. Zastoupeny jsou jeho figurální 
kompozice, zátiší i krajinomalba. Kahler 
se narodil v roce 1882 v Praze do židovské 
rodiny majitele cukrovaru Maxe Kohna. Ná-
ležel k silné generaci malířů, která se začala 
prosazovat po roce 1900 a přinesla s sebou 
moderní způsob malby. První zkušenosti 
získal u malíře Heinricha Jakesche v Praze, 
rychle ale následovaly Akademie v Mnichově 
a také pobyt v Paříži. Kahler se stal právo-
platným členem diskuzního kroužku při Café 
du Dom. Až do své brzké smrti v roce 1911 
cestoval také do Belgie, Vídně nebo Berlína 
a navštívil Tunisko, Egypt a Alžír. Jeho tvorba 
byla ovlivněna moderním viděním, zejména 
německým expresionismem 
a francouzským fauvismem.
OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC 
SÁL VEDLE BAZÉNOVÉ HALY 

OTEVŘENO 
DO 

27. ZÁŘÍ
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Herec, scenárista a režisér Jiří Mádl 
využil čas, kdy musel být zavřený 

doma, nejlépe, jak mohl. Všem restrikcím 
navzdory totiž udělal další krok ve své již 
tak pozoruhodné kariéře.

Mezi zdmi svého bytu rozpohyboval a roz-
mluvil dva zubní kartáčky a absolvoval s nimi 
zásadní epizodu jejich rozháraného milost-
ného života. Jakkoli to na první dobrou zní 
banálně, ve skutečnosti je to skvost, jakkoli 
to při sledování vypadá jednoduše, opak je 

pravdou. Jednoduchá čtyřdílná minisérie se 
mohla opřít o originální a zábavný nápad, 
ve scénáři dotažený k dokonalosti, o výsledky 
důvtipného přemítání o tom, jak jednotlivé 
scény provést v Mádlově interiéru, jak je točit, 
ale třeba i o vyřešení základního předpokladu, 
jaké kartáčky k této hře vůbec použít. 

Mádl je skvělý v tom, jak lidský svět vnutil 
tomu kartáčkovému, jak do nejrůznějšího, ale 
především vztahového chování a pocitů vehnal 
dva nástroje každodenní hygieny.  Když on  

Vznikla nenápadně, neplánovaně a vlastně jen díky tomu, že se svět kvůli koronaviru na chvíli zastavil a lidi uvěznil v jejich domovech. Přesto drobná 
čtyřdílná série Miluji Tě, Pucinko patří mezi to nejlepší, co je v současném časoprostoru možné zhlédnout.

RECENZE

MÁDL VYŽDÍMÁ VTIP A ROMANTIKU I Z OBYČEJNÝCH KARTÁČKŮ

– Kartí – chlastá, protože ho Pucinka opustila, 
opíjí se Listerinem. Když se diví tomu, co si 
o něm Pucinka myslí, reaguje: „Ty si o mně musíš 
myslet, že jsem úplnej dentál,“ a tak podobně. 

Mádl je ovšem nejen zábavný a nápaditý, 
ale v srdci také velký romantik – alespoň 
soudě podle toho, kam svoje dva kartáčkové 
hrdiny nasměroval. Celá série nezabere ani 
půlhodinu, k vidění je na mall.tv. Buďte si jistí, 
že když ji zhlédnete, pocit něčeho příjemného 
ve vás dlouho zůstane. ▪

100 %

KNIHA DESKA TV TIP
JEDEN Z NÁS 
SHARI LAPENA
Kdo si přečetl předcházející 
knihu Nevítaný host, čeká 
na novinku Shari Lapeny jako na smilová-
ní. V psychothrilleru z odříznutého hotelu, 
v němž dochází k záhadným vraždám, 
autorka potvrdila pověst mistryně žánru, 
odbornice na nečekané zvraty a napětí 
do poslední chvíle. A u novinky jí nezů-
stane nic dlužná. Vydá se v ní na poklidné 
newyorské předměstí, kde jsou k sobě 
všichni milí a vstřícní. Jenže pak klidné 
místní vody rozvíří anonymní dopis zane-
chaný v jednom z domů. „Omlouvám se. 
Můj syn se k vám nedávno vloupal. A nejen 
k vám.“ Čí je to syn? A co mohl odhalit? 
Dohady a podezření na sebe nenechají 
dlouho čekat. Pak je však jedna z místních 
žen nalezena mrtvá – a tento objev strhne 
lavinu napětí. Kdo ji zabil? 

3  
SLZA
Kapela, kterou tvoří zpěvák Petr 
Lexa a kytarista Lukáš Bundil, má za sebou dvě 
desky, řadu rádiových hitů a přeplněná hlediště 
očarovaných teenagerek. O nové desce dvojice 
přemýšlela poslední dva roky a vypadá to, že úvahy 
i nový přístup se vyplatily – novinka s prostým 
názvem 3 je působivá, vyspělá, plná moderního 
zvuku. O ten se postarala spolupráce s britskými 
producenty Oliverem Somem, Eddem Hollowayem 
a Nickem Atkinsonem. Ještě předtím se Lexa a Bun-
dil vrhli do skládání a nenechali se svojí předcházejí-
cí tvorbou, kdy se jim navíc o většinu textů postaral 
kolega Xindl X, ovlivnit. Skládali tak, jak to v danou 
chvíli cítili. „Tahle deska nemá ucelenou koncepci, 
téma. Snažili jsme se zkrátka udělat album s deseti 
co nejlepšími písničkami,“ shodují se. Povedené 
písně, mezi kterými i přes hudební úkrok stranou 
nechybějí hity, předvedou třeba na koncertě na lodi 
Praha pro 100 lidí, který chystají na 12. června.

ZMIZÍM VE TMĚ
Už kniha Michelle  
McNamarové byla hit 
a nejinak to podle zvěstí dopadne i se šestidíl-
ným seriálem HBO, režírovaným držitelkou 
ceny Emmy a na Oscara nominovanou Liz 
Garbusovou. Vypráví o predátorovi přezdíva-
ném Golden State Killer, který děsil Kalifornii 
v sedmdesátých a osmdesátých letech a je 
zodpovědný za padesát vloupání a znásilnění 
a dvanáct vražd. Tato série zpovídá přeživší 
a jejich rodiny a zároveň mapuje období, kdy 
sexuální trestné činy byly často promíjeny 
nebo nebyly kvůli studu ani oznamovány. 
Série je sugestivní meditací na téma posed-
losti a ztráty, je kronikou nepředvídatelné 
cesty záhadného vraha a v neposlední řadě 
i dokumentem intenzivní touhy jedné ženy 
znovu oživit případ, který tehdy všechny 
naprosto šokoval.  
HBO, OD PONDĚLÍ 29. ČERVNA, 22:00



Kovy se pochlubil přítelem
Na sociálních sítích vystupuje pod přezdív-
kou Kovy a se svými příznivci tam sdílí kdeco. 
Dlouho však váhal se 
zveřejněním své 
sexuální orientace, 
kterou nakonec 
přiznal před dvě-
ma roky. A teď 
udělal další krok 
– přítele, kterým 
je stylista, módní 
redaktor a šéfredak-
tor magazínu ForMen 
Miroslav Romaniv, předsta-
vil na společné fotografii. „Spáleni sluníčkem 
a spalující láskou. Půl roku štěstí,“ napsal 
k ní. „Láska je nejdůležitější,“ odepsala mu 
třeba bývalá první dáma Dagmar Havlová.

Serena vyhrála! Nad sebou
Vtipným videem pobavila tenisová hvězda 
Serena Williamsová. Třiadvacetinásobná 
grandslamová šampion-
ka v singlu ukázala 
fanouškům, že 
nezahálí ani 
doma v karan-
téně. Na své 
zahradě natočila 
cvičnou výměnu 
sama proti sobě. 
Na jedné straně 
„travnatého kurtu“ je 
oblečená v bílé, na druhé 
v červené. A červená také vyhrála. „Jsi tvrdá,“ 
řekla pak sama sobě. „Nejsi tak špatná,“ 
odvětila jí druhá Williamsová.

Na síť Tik Tok nic kromě videí s popiskem 
nahrávat nelze. Uživatelé se mohou 

jen rozhodnout, zda vytvoří úplně originální 
video, nebo využijí slušnou databázi hitů, 
které lze doplnit vlastním zpěvem nebo tan-
cem. Všechna videa přitom trvají do minuty. 
V jiném je síť tolerantnější než její konku-
renti, pro její prohlížení stačí jen stáhnout 
aplikaci do telefonu. Založení vlastního účtu 
není podmínkou. Úspěch na Tik Toku se po-
dobně jako na Instagramu počítá dle počtu 
sledujících, řada účtů jich má miliony. A díky 
takovému dosahu se začínají prosazovat 
i do marketingových plánů velkých spo-
lečností, které s nejúspěšnějšími tiktokery 
pomalu navazují komerční spolupráci.

CO SE DĚJE

TO NEJ Z INSTAGRAMU?SOUTĚŽ  
O KNIHU PUNTIČKA 
Vyhrajte kouzelnou pohádku Evy Vychodilové 
s názvem Puntička o víle, která při hledání 
ztraceného kocoura pomáhá od neduhů 
přátelům i sama sobě. Kniha, v níž jsou 
i krásné ilustrace Michaely Susové, vychází 
v rámci projektu Rozsviťme ČR na podporu 
pacientů s roztroušenou sklerózou. Stačí 
správně odpovědět na otázku a s trochou 
štěstí můžete knihu vyhrát.

Kdo hraje plastického chirurga 
ve hře Zlatá pláž 
v Divadle Na zábradlí?

A Jana Plodková
B Jiří Vyorálek
C Petr Čtvrtníček

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 17. června 2020.

Ti se natáčejí při zpívání, tancování, nachy-
távkách ostatních, vymýšlejí krátké vtipné 
skeče. Jedním z takových je i zpěvák Richard 
Krajčo, který se k síti přidal před dvěma mě-
síci a fanoušky překvapil několika vtipnými 
scénkami.

Ostatně není sám, kdo si rychlého  
nástupu sítě všiml, světové hudební  
celebrity jako Ariana Grande, Katty Perry, 
Ed Sheeran nebo Justin Bieber už svoje účty 
mají, samozřejmě patří k těm nejsledovaněj-
ším. V současnosti má čínská síť, která dříve 
fungovala pod jménem musical.ly, více než tři 
čtvrtě miliardy uživatelů. A ze všech sociál-
ních sítí jí nyní další přibývají nejrychlejším 
tempem.

TIK TOK SE DERE DO POPŘEDÍ

HIT SÍTÍ

Zpěvačka Adele 
shodila 40 kilo, což 
dokazují její fotky 
na Instagramu, kde řada 
fanoušků na její nový 
look nešetří chválou.

Šéfka Kapky naděje 
Vendula Pizingerová 

se pochlubila, že je 
ve svých 48 letech 

těhotná se svým 
o šestnáct let mladším 

manželem.

Dojemnou fotku sdílela 
po narození dcerky 
a svého třetího dítěte 
česká exmodelka Alena 
Šeredová.

Je to otázka, která se prostě nabízí – co přijde po Facebooku, Twitteru a Instagramu? Vypadá to,  
že odpovědí je Tik Tok. Sociální síť  založená na sdílení videí bere vítr z plachet těm stávajícím.

ZÁBAVA56
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SOUTĚŽ 
Pošlete nám vyluštěnou tajenku 
a můžete vyhrát jedno z dětských 
barevných triček s veselými obrázky 
obživlé lokomotivy. 

Správnou odpověď zadejte do  
formuláře na www.cdprovas.cz 
do 17. června 2020. 

?

STUPEŇ
VELIKOSTI

TISKAŘSKÉHO 
PÍSMA

MIZINÁR.
KÓD LITVY

?? ?POMŮCKA:
APE, OPLT

ZNAČKA
OHÝBANÉHO

NÁBYTKU
INDICKÝ
CHLÉB

HEDVÁBNÝ
SAMET

POLEDNÍ
JÍDLO

JEZDIT
NA KONI

(OBECNĚ)
Z TOHOTO

MÍSTA ČÍSLOVKA CEREMONIE FÁZE
MĚSÍCE

UVAŘENÁ
Z LUŠTĚNINY AVŠAK VIDINA

KOLOKÁZIE
(BOTAN.)

1. ČÁST
TAJENKY

UMĚLÉ
VLÁKNO

OPADÁNÍ
(KNIŽNĚ)

KUJNÝ
NEROST

NEDALEKO

2. ČÁST
TAJENKY

SARMAT

BÝVALÉ
RUSKÉ

POPOVÉ
DUO

TÝKAJÍCÍ SE
KŘÍDLA

BUDOVY

ANGLICKÝ
ŠLECHTIC

LÉČIVÁ
BYLINA

?

?

?

?

ČÍNSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

OMASTEK

JAPONSKÁ
LOVKYNĚ

PEREL

DOBA

VYZDÍVAT

STAVBA
PŘES ŘEKU

STŘEŠNÍ
ŽLAB

HOVĚZÍ
DOBYTEK

OBDĚLANÝ
POZEMEK

ZNAČKA
ČAJOVÉ
SMĚSI

SPZ
LITOMĚŘIC

JIŽNÍ
OVOCE

STOVKY

VZÁCNÝ
KOVOVÝ

PRVEK

NIČIVÁ
VICHŘICE
3. ČÁST

TAJENKY

ČAJOVÁ
RŮŽE

CIZOPASNÝ
HLÍST

SCHRÁNKA
MĚKKÝŠE

SPOLEČENSKÝ 
TÝDENÍK

URČENÉ

JMÉNO
HEREČKY

CHÝLKOVÉ
SOUČÁST

TŘÍSLOVIN ZÁPASIŠTĚ

NERVOVÝ
ZÁŠKUB

OBR

ZNOJ

KRÁL ZVÍŘAT

NEJDŘÍVE
(ZASTAR.)

ASIJSKÝ
BUVOL

OSTRAVSKÉ
PIVO

PORUB
(SLANG.)

ŽIVELNÁ
SMRŠŤ

RUINA

LEDOVCOVÁ
USAZENINA

ČESKÝ POLITIK

ZNAČKA
VYSAVAČŮ

ZVEDNOUT SE

ZÁSOBNÍKY
NA OBILÍ
KOPNUTÍ

NÁSEP

UVÉST 
DO NÁLADY

VE SVÉM
BYTĚ

ZDRHOVADLO

CIZOPASNÁ
HOUBA

ŠICÍ VLÁKNO

CVIKY
NA HRAZDĚ

MUŽSKÉ
JMÉNO

PLOŠNÉ
MÍRY

VÝZTUŽ
DNA LODI

VOLNOST
(OBECNĚ)

DRUH
POHANKY

SOUHLASSMYČKA

BRAMBORY
(V NÁŘEČÍ)

EPOPEJ

SEVERSKÝ
PAROHÁČ

STÁTNÍ
POKLADNA

SLANÁ
MINERÁLKA

POHYB
VZDUCHEM

PODĚKO-
VÁNÍ

DUŽNATÁ
BYLINA

AFRICKÝ
STÁT

ŠACHOVÝ
KOEFICIENT

ÚTOK

HMYZOŽRA-
VEC (ZAST.)

ZVUK
STŘELBY
MLADÁ

VĚTVIČKA

ASIJSKÝ
STROMOVÝ

SAVEC

PATŘÍCÍ
DIETLOVĚ
HRDINCE

MYS
(KNIŽNĚ)

KLEKÁNÍ

DRUHY

FILMOVÁ
HVĚZDA

ZNAČKA
KOL

Václav Klaus (*1941), český politik:
Zabránit špinavým penězům za cenu, 
že zlikvidujeme ty čisté, to na federál-
ním ministerstvu financí umíme, ale... 
(dokončení v tajence)

Tajenka z minulého čísla: 
A pozítří možná dokonce jako příklad  
slušnosti.

AROMATICKÉ 
KOŘENÍ

KŘÍŽOVKA

Tři výherci získají dětské tričko s lokomotivou.
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TEXT:  PAVEL FREJ
ILUSTRACE:  DIGISHOCKJAK JSEM ZAJEL AŽ DO DEPA

Potkat ve vlaku Romana z Tršic 
znamená, že se po zbytek cesty 

rozhodně nebudete nudit. Ale taky 
vám hrozí riziko zvýšené konzuma-
ce slivovice. Tenhle bodrý Hanák, 
kterého jsem znal moc dobře ze 
studií na vysoké, ji měl totiž vždycky 
v dostatečném množství při sobě, ať 
už tahal kufr na kolečkách, batoh 
na zádech, nebo oblíbenou igelitku 
v ruce. A taky že jo. 

Zavřeli jsme se v takovém tom 
kupé s tmavými skly, kde na vás 
z chodbičky není moc vidět, a počali 
vzpomínat na svérázné profesory 
i divoké večery na koleji. Do Kolína, 
kde naštěstí vystupoval, padla jedna 
malá flaštička a pak už si jen pa-
matuju, jak to s námi pěkně házelo 
na výhybkách ve Velimi, než jsem 
vstoupil do říše snů. Probudila mě 
známá znělka rozhlasu na pražském 
hlavním nádraží, ale to už se vlak 
rozjížděl. Potemnělý a studený vlak. 
Proč mě nikdo nevzbudil a kam teď 
jedeme? 

Projeli jsme Vinohradskými tu-
nely, bez zastavení i vršovickým ná-
dražím, kolem odstavených mašinek 
a kousek od Edenu souprava koneč-
ně zastavila. Hezké místo k výstupu, 
Slávku mám rád, i když jsem ještě 
nikdy neklopýtal ze železničního 
náspu přímo na stadion. Jenže jsem 
příliš dlouho váhal a vlak se znovu 
rozjel. Projeli jsme kolem fotbalové-
ho svatostánku, pomalu obkroužili 
vrch Bohdalec a nahlédli do chudin-
ského slumu Na Slatinách. Byla to 
všechno místa nanejvýš zajímavá, 
místa, která máte rádi, místa, kde 
jste už byli, i místa, kam byste se asi 
nikdy nechtěli zatoulat. Ne že bych 
panikařil, ale když jsme zastavili 
vedle myčky na odstavném nádraží, 
neváhal jsem ani vteřinu a z vagonu 
vyskočil hezky do udusaného štěrku 
podobně jako parašutista na beto-
novou ranvej. 

Z rozhlasu se ozvalo unavené: 
„padesát devět pět set dvacet 
suneme na druhou“. Nechal jsem 

projet dlouhou soupravu, jejíž kola 
vydávala v ostrých obloucích stejně 
ostře pisklavé zvuky, a došel k té 
myčce. Rozhlas teď bylo hůře slyšet, 
ale rozeznal jsem docela jasné a ná-
hle probuzené zvolání „Vlčák ihned 
k myčce! Vlčák honem k myčce!“ Ne-
budu lhát, že můj dosavadní vnitřní 
klid se rozplynul podobně jako al-
kohol v krvi. Nedávno jsme se doma 
snažili pořídit si psa, takže plemena 
menších i větších mazlíčků jsem měl 
v malíku, a československý vlčák 
je prý sice krásné zvířátko, taky 
slušný hlídač, ale stále v něm koluje 
asi deset procent vlčí krve. Musí tu 

mít kamery, napadlo mě, vlastně tu 
určitě mají spousty kamer! 

Z myčky vyšel chlap s mokrou hla-
vou a obrovským šroubovákem v ruce 
a nervózně na mě zařval: „Nepotkal 
jsi toho VLČÁKA?“ „Naštěstí ještě 
ne, ale dávejte si bacha,“ uklidňuju 
ho slušně a doufám, že mě s tím 
šroubovákem nehodlá propích-
nout, ale chránit. „Máš něco proti 
VLČÁKOVI?!“ zařve na mě výhružně 
a šroubovákem si upraví mokré 
vlasy. To už mě kdosi popadá zezadu 
za rukáv a jedním škubnutím přetočí 
o devadesát stupňů. Hromotluk 
v modré kombinéze s vizitkou: David 

Vlček. Technik. ONJ. „Co tu děláš?“ 
ptá se mě. „Něco proti tobě má, 
Vlčáku,“ žaluje mu ten mokrej chlap. 
„Hledám východ,“ bráním se. Vlčák se 
nerozpakoval, otočil mě zpátky o de-
vadesát stupňů a s využitím mohut-
ných ramen mi předal pěknou dávku 
kinetické energie. V železničářském 
žargonu se tomu říká posun odrazem. 
Tentokrát jsem se nebránil, zvlášť 
když jsem po pár desítkách metrů 
setrvačného pohybu zjistil, že jsem 
byl odražen tím správným směrem. 
Obešel jsem závoru a vrátný na mě 
zakřičel: „Tak konečně padla, co?“ „Jo, 
celá láhev. Slivovici už nikdy!“ ▪

ZÁPISKY Z CEST ÚSTÍ – PRAHA
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s květinářem by měla vzejít konkrétní před-
stava o barevnosti, typu svatební kytice, ale 
i dalších dekoracích, o jejichž existenci často 
užaslí novomanželé nemají ani ponětí. Ši-
kovný florista vytvoří i květinové šperky jako 
náušnice, náhrdelník, brože, květiny do vlasů, 
přízdobu střevíčků, ale i obojek pro psa. Dále 
třeba zajistí polštářek na snubní prsteny, 
barevné vývazky pro svatebčany, dozdobení 
svatebního dortu, úpravu sváteční tabule 
od jmenovek až po ubrousky.

Vše se přizpůsobí nevěstě
Žádná jiná floristická práce není tak těsně 
spjatá s osobou, pro kterou je zhotovována. 
Svatební kytice musí přesně korespondo-
vat s nevěstou, její osobností, zdobit ji. Pro 
velkou, statnou nevěstu bychom měli volit 
kytice převážně z větších květů o celkové šíři 
20 až 30 cm. Pro malou, drobnou nevěstu 
vybíráme drobné květy uvázané do kytice šíř-
ky 18 až 20 cm. Tvar nevěstiny kytice by měl 
lichotit nejen postavě, ale i vybraným šatům, 
barva květin pak korespondovat s typem 
pleti a zvoleného líčení. Společně s floristou 
pak vykouzlíte přesně to, co podtrhne váš 
slavnostní den D. ▪

TYPY KYTICE
■ KULATÁ
(biedermeier, glamélie, květinový tuf) 

Hodí se k menším a štíhlejším postavám, 

ideálně na malé svatby. Nevěsta může  

mít na sobě krátké šaty, kostým  

se sukní nebo kalhotový kostým,  

kroj či romantické svatební šaty  

(např. korzet a bohatá sukně).

■ VE TVARU OBRÁCENÉ KAPKY 

(anglická kapka, vodopád, spider) 

Představuje slavnostní, reprezentativní 

volbu. Hodí se nejlépe k vyšším nevěstám 

s jednoduchými šaty s áčkovou nebo úzkou 

sukní bez zdobení nebo k šatům jednodu-

chým, moderním či extravagantním.

■ VE TVARU OBLOUKU 
Jedná se o slavnostní verzi, která i při své 

bohatosti nezakrývá tolik šaty jako kapka. 

Těžiště kytice leží nad rukou a splývá 

symetricky či asymetricky na obě strany. 

Díky tomu vyniknou velké svatební šaty 

nebo jemné krajkoví na úzkých svatebních 

šatech.

■ NETRADIČNÍ 
Zjednodušeně sem patří vše ostatní, na-

příklad košíčky, koule, náramky, svatební 

svitek, vlečka či pás, kabelky, vřetena, žezla 

či vějíř. Hodí se pro méně tradiční šaty 

nebo jednoduché, navíc k nim musí být ten 

správný typ nevěsty, aby kytice nepůsobila 

příliš násilně.

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

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

VYSNĚNÝ SVATEBNÍ DEN
SVÁTEČNÍ ČERVEN
S příchodem léta se s pořádáním svateb roztrhává pytel. Mnoho z nás sní o tom, aby svatební 
den patřil k nezapomenutelným a nejkrásnějším. Ať už jsou ke svatbě motivy jakékoli, je spojená 
s očekáváním, krásou a radostí. A k obřadu i následné hostině samozřejmě patří slavnostní kytice 
a další dekorace od zahradníků a floristů.

ROK 
NA ZAHRADĚ

TEXT:  JANA LAPÁČKOVÁ
FOTO: SHUTTERSTOCK

Při chystání slavnostního dne je výběr sva-
tební kytice jednou z těch příjemnějších 

povinností. Ty tam jsou doby, kdy kytici pro 
nevěstu obstarával výhradně ženich. Dnes 
se na plánování květinové výzdoby často 
podílejí oba budoucí novomanželé. Květiny 
provázejí celým slavnostním dnem, cestou 
v automobilech počínaje, přes samotný ob-
řad, výzdobu svatební tabule a památečním 
focením konče. Často se jedná o nemalou 
investici, která se ovšem vyplatí. 

Správná volba květináře
Zvolení květináře či floristy není jednoduché. 
Nejvhodnější je dát na doporučení někoho, 
komu důvěřujeme a máme s ním i podobný 
vkus, nebo volit floristu, u kterého jsme byli 
jako zákazníci vždy spokojení. Ze setkání 
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Lečo je poměrně jednoduchý pokrm. Jeho 
základ tvoří zelenina, konkrétně papriky, 

rajčata a cibule. Tedy zdravé a samy o sobě 
chutné sezonní suroviny. Pokud však bylo 
hned v první větě ve spojitosti s lečem použito 
slovo oblíbený, je třeba tuto skutečnost uvést 
na pravou míru. Oblíbený jak u koho. Pokud 
děti milovaly a stále milují rozvařené těsto-
viny nebo rýži, u leča dochází k paradoxu. 
Nevýrazná kombinace rozvařených paprik 
a rajčat mnohým chuťovým buňkám tak úplně 
neladí, zvlášť pokud se k tomu přidají sražená 
vejce a levná uzenina. Používání nekvalitních 
uzenářských výrobků degradovalo lečo v očích 
strávníků asi nejvíce. Kdysi v tomto směru 
existovala dokonce norma, připouštěla se 

pouze poctivá moravská klobása s vysokým 
obsahem masa. 

Zeleninu nevařte najednou
Při přípravě leča je důležité postupovat hezky 
krůček po krůčku, rozhodně neházejte všechnu 
zeleninu najednou do hrnce. Jako první by se 
měla orestovat cibule, pak papriky a nakonec se 
přidají rajčata nebo na zvýraznění chuti i jedna 
dvě lžičky rajčatového protlaku. Důležité je také 
pokrm solit postupně. Pokud se rozhodnete na-
konec přidat vejce, doporučuje se je předem roz-
míchat v hrníčku, do pokrmu přidat až po vypnu-
tí plotýnky a poctivě míchat tak dlouho, dokud 
nevytvoří homogenní směs tak, aby to na talíři 
hezky vypadalo a lečo se nekoupalo ve vodě. 

LEČO VE SVĚTOVÉ KUCHYNI

MAĎARSKÉ LEČO 
Výsledný pokrm je celkově chuťově 
výraznější; jako koření se přidává 
kvalitní paprika, může být i pálivá, 
a také pravá maďarská uzenina.

PEPERONATA 
Italská variace s červenou, žlutou 
a zelenou paprikou; používá se olivový 
olej a pokrm se dochucuje bazalkou.

MENEMEN 
Turecká míchaná vajíčka s rajčaty, 
chilli papričkou a petrželkou.

Kdysi letní pokrm oblíbený napříč generacemi v průběhu let postupně degradoval. Mohla za to nesprávná 
technika přípravy, ale i použití levných uzenářských náhražek. Přitom se stejnými ingrediencemi lze při 
troše snahy dosáhnout mnohem lepší chuti. Inspirací může být i světová kuchyně.  

ŠKRALOUPY ZE 
ŠKOLNÍCH JÍDELEN

TEXT:  PAVEL FREJ
FOTO:  ČTK, SHUTTERSTOCK

Jak vylepšit chuť
Pokud vám však uvařená směs zeleniny a vajec 
stále nevoní, můžete zkusit některé suroviny 
připravit a podávat zcela jiným způsobem. Na-
příklad vejce uvařit natvrdo nebo zbavit rajčata 
a papriky nepříjemné slupky. Anebo rovnou vy-
kouzlit z paprik mnohem lahodnější a příjem-
nější chuť. Jak na to? Papriky napřed v troubě 
nebo na plamenu plotýnky opečte. Trvá to pár 
minut, ale není to nic složitého, trouba navíc 
pracuje za vás. Stačí ji zapnout na vyšší výkon 
a omyté papriky bez jadřinců a peciček opéct 
postupně ze všech stran, až téměř zčernají. 
Poté se na chvíli vloží odpočinout do uzavřené 
mísy. Pak už je snadné je zbavit slupek a takto 
jsou připravené k dalšímu použití. ▪

ROZVAŘENÁ SMĚS ZDRAVÝCH SUROVIN
LEČO

Letní polévka z pečených paprik a rajčat
Červené papriky (kapie) upečte podle pokynů v článku 

a rozdělte na menší kousky. Rajčata zbavte slupek. 
Cibuli nakrájenou nahrubo orestujte na olivovém 
oleji. Jakmile zesklovatí, přidejte i rajčata a papriky, 
po chvíli zalijte skleničkou bílého vína a počkejte, 
dokud se tekutina téměř nevyvaří. V průběhu 
restování směs osolte a opepřete. Přidejte vodu 
v dostatečném množství a cca 20 minut povařte. 
Následně směs rozmixujte do hladka a dochuťte. 

Můžete přidat i kapku nízkotučné smetany nebo 
mléka. Polévku pak podávejte třeba s opečeným bílým 

chlebem, natvrdo uvařenými kousky vajec, opečenou 
slaninou nebo kousky sušené šunky. Lehký zeleninový 

krém lze konzumovat i za studena.

TIP REDAKCE
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Nemám co na sebe! To křičím skoro každé 
ráno před skříní. O trochu víc jsem 

potom zoufalá, když s manželem vyrážíme 
na oslavu narozenin manželovy kolegyně, 
která má BMI index ve spodní hladině normy 
a postavu atletky. To můj BMI index se pohy-
buje mezi nadváhou a obezitou. V mém šat-
níku byste dřív našli bambilion mikin, džínsů, 
dlouhých košil, oblíbených bavlněných triček 
všech barev, ale i celkem hezké šaty, sukně, 
kalhoty a slušnou sbírku šátků a pásků. To se 
ale změnilo. Rozhodla jsem se totiž, že vyho-
dím vše, na co jsem už dva roky nesáhla. 

Jak na to? To si stoupnete před šatní skříň, 
ideálně ráno, kdy je vaše mysl nejvíc otevřená 
velkým rozhodnutím, a vyházíte všechno 
na postel. A pak to rozjedete! Každý kus si 
prohlédnete, možná si jej i vyzkoušíte a roz-

Kategorie MOŽNÁ je poměrně široká. Jde 
o věci, u kterých se ani po ránu neumíme rozhod-
nout, co s nimi. Máme je rádi, ale moc je neno-
síme, protože je třeba neumíme dobře zkom-
binovat. Potom doporučuji si je ještě jednou 
vyzkoušet a promyslet si, k čemu by se mohly ho-
dit. Pokud vás nic nenapadá, dejte je do krabice 
a odneste je třeba do kumbálu. Možná se k nim 
ještě někdy vrátíte. A když si na ně ani za rok 
nevzpomenete, dejte je buď kamarádce, ségře, 
nebo je odneste někomu, kdo z nich bude mít 
radost. To ostatně platí i pro kategorii NE. 

Věci, které jste si nechali, vraťte do skříně, 
srovnejte si je podle jednotlivých druhů nebo 
příležitostí. Chybět by vám určitě neměly basic 
kousky, se kterými si vystačíte aspoň na dal-
ších 14 pracovních dní: malé černé, bílá košile 
s dlouhým rukávem, áčková anebo plisovaná 
sukně, kvalitní černé kalhoty cigaretového 
střihu, sako klasického střihu, rozšoupnout se 
můžete „dvouřaďákem“, květované šaty (pozor, 
velké květy přidávají kila), bílé bavlněné tričko, 
úpletová vesta, tílko prádlového typu. 

Nebojte se kombinovat obyčejné tričko 
s elegantní sukní, květované šaty se hodí 
k lodičkám i teniskám, sako změní malé černé 
kousky v denní outfit do práce, shodit je můžete 
i džínovou bundou nebo koženým křivákem. 
Bílou košili zase spolehlivě rozveselí barevný 
šátek nebo dlouhý náhrdelník a černé kalhoty 
pozvedne pásek s jezdeckou sponou. Ve skříni 
nám tak po detoxu zbyly jen věci, které máme 
opravdu rádi. A ty už se zkombinují raz dva.  ▪

Nenechte se zmást, dneska nebudeme mluvit o dalším módním hitu, kterému propadne každý 
trouba. Tento článek je věnovaný všem lidem, kteří mají odvahu dát svému šatníku druhou šanci 
a ušetřit si tisíce korun na cokoli jiného a užitečného. Podívejte se systematicky na své kousky 
oblečení a nelítostně je rozdělte do tří kategorií.

NEMÁTE CO NA SEBE? 
PAK JE ČAS NA DETOX ŠATNÍKU

hodnete, zda patří do kategorie URČITĚ ANO, 
MOŽNÁ, nebo URČITĚ NE. První kategorie 
představují kousky, které máme rádi, nosíme 
je, sluší nám. Třetí kategorie je vcelku také jas-
ná, ale musíme se nad ní více zamyslet. Sem 
totiž patří všechny věci, které jsme na sobě 
neměli více než dva roky, jsou nám malé, 
nesedí nám nebo je nemáme kam nosit. S tím 
mám osobní zkušenost. Jedno období, a není 
to tak dávno, jsem měla pocit, že nejlépe se 
budu cítit v oversize mikině s kapucí. Pracuji 
ale ve firmě, kde je předepsaný typický kance-
lářský dress code à la Angela Merkelová. I já 
pochopila, že na víkend potom stačí maxi-
málně dvě mikiny. Při výběru outfitů a nových 
kousků je dobré se řídit tím, v jakém prostředí 
se nejčastěji pohybujeme a zda máme mož-
nost některé kousky vůbec unosit. 

MÓDA 
& STYL

TEXT: TEREZA DALECKÁ
ILUSTRACE: DIGISHOCK



ZÁBAVA64 SOUTĚŽ PRO 
CHYTRÉ HLAVY

1 Které povolání chtěl vykonávat Constantin 
Kinský, když mu bylo šest let?

 A  kosmonaut
 B  popelář
 C  hasič

2 Kterou stálou expozici najdete  
v ašském zámečku?

 A  historie místní textilní výroby
 B  historie výroby čokoládových pamlsků
 C  stopy po Albrechtovi z Valdštejna

3 Jak se jmenuje zřejmě nejstarší evangelický 
kostel u nás, který se nachází u Aše?

 A  kostel Nejvyšší milosti
 B  kostel Dobrého pastýře
 C  kostel Spásy a odpuštění

4 Kolik u nás stála v průměru jedna tuna  
uhlí v roce 1912 v tehdejších korunách?

 A  9
 B  90
 C  900

5 Který nápoj vypil ve vlaku hrdina našeho  
fejetonu po setkání s Romanem z Tršic?

 A  zelený čaj
 B  finskou vodku
 C  slivovici

6 Který článek v tomto čísle 
vás nejvíce zaujal?

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

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

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

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – na pumu
2 – Národní sdružení čsl. vlastenců
3 – BMB-ČMD
4 – 43
5 – 1996

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

Soutěž o knihu 
Největší tajemství templářů
Kdy se podle Veverského 
rukopisu mělo na hradě Veveří 
konat tajné zasedání templářů 
za účasti velmistra?
B  1304

Soutěž o knihu 
Převážně zdvořilý 
Leopold
Kdo režíroval 
seriál Vlak dětství 
a naděje?
C  Karel Kachyňa

Soutěž 
o kuchyňské 
vybavení Tescoma
Tajenka zní: 
A pozítří možná 
dokonce jako 
příklad slušnosti.

www.cd.cz

ČD 0735 2 4270

Kilometrická 
banka ČD
2000 km

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