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Vyberte si práci v ČD
strojvedoucí | elektromechanik | posunovač
mechanik kolejových vozidel | soustružník kovů
vlakvedoucí | průvodčí
Nabízíme

Pro technické pozice požadujeme

●

● vzdělání v technickém oboru nebo zkušenosti
v železniční dopravě výhodou
● zodpovědný přístup a bezúhonnost
● technické myšlení
● ochotu vzdělávat se ve svém oboru
● dobrý zdravotní stav

●
●
●
●
●
●
●

hlavní pracovní poměr, stabilní
zaměstnání s dlouhodobou perspektivou
zaškolení, profesní růst
dobré platové podmínky
zvýšenou výměru dovolené
jízdní výhody i pro rodinné příslušníky
penzijní připojištění
příspěvek na rekreaci
příspěvek na stravování

Náborový příspěvek 50 000 Kč!
(kromě pozic strojvedoucí
a vlakvedoucí/průvodčí)

Životopis zasílejte na e-mail karieraDKV@gr.cd.cz,
do předmětu uveďte název pozice.
Pro pozice vlakvedoucí/průvodčí požadujeme
●
●
●
●
●

středoškolské vzdělání s maturitou
zdravotní způsobilost
uživatelskou znalost PC
znalost anglického nebo německého jazyka
ochotu vzdělávat se, úspěšné složení
odborné zkoušky

Životopis zasílejte na e-mail karieraZAP@gr.cd.cz,
do předmětu uveďte název pozice.

www.ceskedrahy.cz/kariera
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30 Kč
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reklamní magazín
Českých drah
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30. května 2018, Praha
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Generální ředitelství ČD
nábřeží L. Svobody 1222
110 15 Praha 1
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ŠÉ F R E DAKTO R
Václav Rubeš

R E DAKČ N Í R ADA
Michal Štěpán (předseda)
Barbora Potůčková
Jiří Ješeta
Václav Rubeš
Michal Málek
Johana Kvítková

Vážení čtenáři,
milí spolucestující,
některé věci se nemění. Píšu tyto řádky na konci května, červnové
číslo magazínu už je skoro na světě a musíme se zase na rok
rozloučit s měsícem, který si od nepaměti většina z nás žen a jistě
i mužů spojuje alespoň symbolicky s časem lásky. Je zajímavé, že
když vznikla naše republika, máj tehdy naši předci vnímali úplně
stejně jako my po sto letech, to zůstává stejné…
Umíte si ale představit ženu před sto lety, jak sama cestuje po světě na motorce? Dominika
Gawliczková, osobnost tohoto čísla, se uměla narodit v pro ni ideální době. Svého koníčka, který někdo
ještě stále může vnímat jako mužskou záležitost, dokonce dokázala proměnit ve zdroj obživy. Podobně
jako Bára Votíková, která svou fotbalovou kariéru odstartovala v čistě mužském týmu.
Někdo by na to ještě dnes mohl říct, že jsou ženy možná příliš emancipované. A přitom právě tímto
tématem se zabýval už i náš prezident Masaryk, jak se dočtete v železničním tématu. Třeba jeho pro
tehdejší dobu tak pokrokové názory vznikaly i během dlouhých cest vlakem.
Ještě že se některé společenské zvyklosti změnily, jinak by tento úvodník psal někdo s mužským
jménem nebo bychom si nemohli přečíst cestopis z Varšavy od mé kolegyně.
Úspěšné cesty, samozřejmě nejen ženám, přeje
Johana Kvítková
zástupkyně šéfredaktora

GRAFI KA / DTP / P R O D U KC E
SEVENART s.r.o.

I NZE R C E A P Ř E D P LATN É
info@cdprovas.cz

TI SK
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PRO AUTORY:
V případě nároku na
honorář je nutné, aby
autoři redakci uvedli jméno,
příjmení, bankovní spojení,
rodné číslo a adresu.
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být honorář vyplacen.
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Po pivovarské
vlečce se svezete
vlaky ČD
V květnu byla po ukončení oprav zprovozněna pivovarská vlečka
ve Velkých Popovicích, jež vznikla na začátku 20. století. Díky
spolupráci s národním dopravcem budou z Prahy až do areálu
pivovaru zavedeny přímé víkendové spoje.

N

ávštěvníci pivovaru se mohou těšit
na prohlídkovou trasu, která představuje zajímavou a zábavnou formou
historii i současnost pivovaru a jeho okolí.
Součástí prohlídky je i ochutnávka piva
a živý maskot pivovaru – kozel Olda. První
jízdu historickým vlakem až do Velkých
Popovic i domácí atmosféru v pivovaru
si mohou cestující užít už na Dni Kozla.
Tento svátek všech kozlích fandů a poctivého pivovarského řemesla se odehraje
v sobotu 9. června od 10:30 hodin. Díky
speciálním prohlídkám se můžete podívat

i na místa, která jsou běžně návštěvníkům pivovaru nepřístupná, a budete
moci ochutnat základ každého poctivého
piva – světlou i tmavou sladinu. Letos
se na Dni Kozla představí i nový ležák,
kterým si návštěvníci slavnostně připijí
na hlavním pódiu ve 14:00. V průběhu celého dne budou navíc na několika místech
areálu k vidění ukázky tradičních řemesel.
O zábavu se postarají také kozlíci na chůdách a další umělci. Více na
www.denkozla.cz.

E-SHOP ČD

ODMĚNA ZA NÁKUP
Nechte se hýčkat voňavou přírodní kosmetikou Nobilis Tilia! Nakupte během června jízdenku v e-shopu ČD a získejte kupon se slevou
15 % na celý nákup české aromaterapeutické přírodní a BIO kosmetiky přímo od výrobce. V nabídce najdete k člověku i k přírodě šetrné
výrobky pro celou rodinu. Sleva se nevztahuje na nekosmetické
zboží, jako jsou například knihy, difuzéry, vonná keramika a dárkové
poukazy, a nelze ji kombinovat s jinými slevovými akcemi.
Slevu můžete uplatnit na e-shopu www.nobilis.cz.

LETNÍ ANGLICKÉ TÁBORY
SUMMER TIME CAMPS

prima léto v srdci jihočeských lesů
Již 25. ročník nabízí tábory pro malé i velké:
SUMMER TIME – letní tábor koncipovaný
jako kombinace pestrého programu a efektivní anglické konverzace. Vedle angličtiny jsou
hlavní náplní zážitky z ADVENTURES.
EUROCAMP – anglický mezinárodní
tábor zaměřený na prohloubení komunikačních dovedností, kde dorozumívacím
jazykem je angličtina i čeština.
ENGLISH 4 YOU – intenzivní kurz za
účasti rodilých mluvčích. Aktivní konverzace, procvičení výslovnosti i vnímání řeči.

15%

SLEVA

SYKA AGENCY a.s., cestovní kancelář
M: +420 602 326 747 | T: +420 223 010 176
E: email@sykaagency.cz | www.syka.cz

Novin ky
CD_pozvanka.pdf 4. 5. 2018 10:18:59

KULTURA

Probdělá noc v muzeu?
Letos již popatnácté
PAMÁTKY MÉHO KRAJE
C

Zahrada Valdštejnského paláce
Letenská, 110 00 Praha 1- Malá Strana
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22. 5. - 28. 6. 2018

CM

MY

V pracovních dnech otevřeno 7:30-18:00 (od června do 19.00)
o víkendech 10:00-18:00

CY

Vernisáž 22. 5. 2018 od 10.00
CMY

vstup zdarma

K

hravy
arch tekt


Jedna z největších kulturních událostí Prahy, Pražská muzejní
noc, letos slaví 15. narozeniny. V sobotu 9. června
v 19 hodin otevře své dveře 77 objektů. Muzea
a další kulturní instituce nabídnou návštěvníkům neobvyklé prohlídky expozic a výstav
a speciálně pro tuto jedinečnou událost
připravený doprovodný program. Příznivci muzejního bdění se tak mohou těšit
na kreativní workshopy, výtvarné dílny,
debaty, přednášky, koncerty, divadelní
i taneční představení, filmové projekce, a samozřejmě nebudou chybět ani
programy pro děti. Dopravu zdarma
mezi jednotlivými objekty opět zajišťuje
Dopravní podnik hlavního města Prahy
prostřednictvím 10 speciálních muzejních
autobusových linek. Více informací o akci
najdete na www.prazskamuzejninoc.cz.

ČERVNOVÝ TIP

Z POHODLNÉHO OBCHODU NA TRASE

100 LET REPUBLIKY

Léto přišlo tento rok trochu s předstihem, a tak nebudeme čekat až
na slunovrat, protože už teď je ten správný čas na letní pivní speciály. Prodejny PONT Market, které najdete na většině významných
železničních nádraží po celé České republice, nabízí všem žíznivcům
ovocný Radler od Zlatopramenu, a to hned v několika variantách
– citronové, grapefruitové a pomerančové se zázvorem. Ochutnejte pivo, co má šťávu! Přejeme vám šťastnou cestu přes Pohodlné
Obchody Na Trase.

Po Lví stopě kolem Česka
V roce 2018 slaví Česká republika 100 let své existence. ŠKODA
AUTO jakožto hrdý sponzor cyklistiky ve spolupráci se svými
partnery, mezi něž patří i národní dopravce České dráhy, zvou
všechny občany ke společné aktivní oslavě tohoto významného dne a připomenutí založení Československa v roce 1918.
Prožijme tento svátek netradičním způsobem, spojením národní
hrdosti a hobby mnohých Čechů. Poslání této jedinečné akce
je jednoduché – společně vytvořit nejdelší cyklostezku na světě ve tvaru českého lva. Celá akce odstartovala již 26. května
a potrvá do října 2018. Svým sportovním výkonem může přispět
opravdu každý. Stačí šlápnout do pedálů a vyrazit po vybrané
cyklostezce. Délka celé trasy je přes 2 000 kilometrů a je rozdělena na 100 cyklostezek různé obtížnosti o délce 15–20 km.
Více informací naleznete na www.lvistopa.cz.

12456 RADLER 14x14.indd 1

WWW.PONTY.CZ

16.05.18 15:29
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Ti py na výlet

Za nostalgií
16. června, 7. a 21. července, 4. a 18. srpna 2018

FOTO: MILAN VOJTEK

Historickým motorákem za permoníky
Nenechte si ujít příležitost svézt se historickým motorovým
vozem řady M 262.0 na celodenní výlet do mikroregionu
Kahan. Kdy? O sobotách 16. června, 7. a 21. července a také
4. a 18. srpna. Motorák, který se na našich kolejích
objevil už v 50. letech minulého století, odjíždí v tyto dny
z brněnského hlavního nádraží v 9:06 a za 22 minut vás
doveze do Zastávky u Brna. Tam si můžete prohlédnout
muzejní expozici hornické obce. Ze Zastávky se autobusem
svezete do Oslavan na prohlídku zámeckých muzeí, pak
k dolu Kukla, kde je možné navštívit těžní věž, a následně
do Muzea průmyslových železnic ve Zbýšově. Po absolvování
jízdy parním vláčkem po úzkorozchodné trati vás autobus
nakonec dopraví opět do Zastávky u Brna k motoráčku,
s nímž dojedete zpět do Brna v 16:52. Cena celodenní
jízdenky je 200 Kč a koupíte ji v ČD centru na brněnském
hlavním nádraží.

www.cd.cz/zazitky
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Vlakem za zážitky

Nejbližší železniční stanice:
Brno hl. n./Zastávka u Brna
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Na výstavu

Na festival

Za zábavou

13. června 2018 až 24. února 2019

29. června až 1. července 2018

Jak se Praha měnila ve velkoměsto?

Přijeďte do Řevnic na finále Porty!

Po kolejích na Hejnické slavnosti

S významnými okamžiky sedmi dekád, kdy
se Praha proměnila z provinční metropole
v moderní velkoměsto, vás seznámí na výstavě
s názvem Praha 1848–1918, která je od
13. června k vidění v hlavní budově Muzea
hlavního města Prahy. Díky vystaveným
exponátům je možné si udělat plastickou
představu kupříkladu o pouličních bojích
na barikádách v červnu 1848 nebo o soustavném
rozvoji metropole a významných předělech při
vzniku pražské aglomerace. Obraz dramatického
období první světové války je představen
jako mozaika jednotlivých příznaků války
a jejich dopadu na každodennost pražského
obyvatelstva. Rozmanitý soubor fotografií
a tisků umožňuje se přenést v čase do ulic
a domů pražských čtvrtí před sto lety. Nechybí
ani sekce věnovaná prvním dnům samostatného
Československa. Bližší informace o výstavě
najdete na www.muzeumprahy.cz.

Tradičně poslední víkend před letními
prázdninami se bude soutěžit o sošku Porty.
Finále již 52. ročníku festivalu Porta, které se
uskuteční v Lesním divadle v Řevnicích, nabídne
skvělý program a také vzpomínku na Wabiho
Daňka. Hosty Porty 2018 jsou například
Robert Křesťan, Roman Horký a Kamelot,
Jaroslav Samson Lenk, Ivan Hlas, Pavel Žalman
Lohonka, Jitka Vrbová, Přístav nebo Vokobere
a vystoupí i loňský vítěz Aleš Petržela. Finále
interpretační i autorské soutěže bude probíhat
dva dny a vítěze určí odborná porota. V rámci
autorské Porty se vybere nejhezčí píseň,
která by mohla zabodovat i ve Folkparádě.
Interpretačního finále soutěže se zúčastní
14 vítězů oblastních kol a další dva, kteří zvítězí
v semifinále. Přijeďte jim fandit! Od vlakového
nádraží v Řevnicích je to k Lesnímu divadlu jen
kousek. Bližší informace najdete na
www.porta-festival.cz.

Dominantou města Hejnice je zdaleka viditelný
barokní chrám Navštívení Panny Marie, jehož
krása vyniká v kulisách hřebenů Jizerských
hor. Každý rok se první červencový víkend
ve městě slaví výročí vysvěcení hejnické
baziliky. V minulosti šlo o Hejnickou pouť. Z ní
se postupně staly městské pouťové slavnosti
s řemeslným jarmarkem, prodejními trhy,
atrakcemi pro děti i dospělé, ohňostrojem
a hudebním festivalem. Letos se konají
30. června a 1. července. Na oba víkendové dny
je připraven bohatý kulturní program. Letošními
hvězdami budou David Koller se skupinou
Lucie, Marek Ztracený a Petr Spálený, děti
pobaví Majda z pořadu Kouzelná školka nebo
divadélko Loudadlo. Mezi Libercem a Frýdlantem
v Čechách a Raspenavou a Bílým Potokem
pod Smrkem budou posíleny vlakové spoje.
Ve večerních hodinách lze využít zvláštní vlaky,
které pojedou po skončení kulturního programu.

Nejbližší železniční stanice:
Praha Masarykovo nádr. /Praha hl. n. ad.

Nejbližší železniční stanice:
Řevnice

30. června a 1. července 2018

Nejbližší železniční stanice:
Hejnice

A
M
I
PR
FEST
řináší

land p
k
i
Š
a
s
s
i
K
ádio
ze Prima, r

AL
V
T
I
E
S
F
Ý
INN
D
R
O
Í
T
Š
CE
NEJ VĚ
I
B
L
P
U
R
E
V Č ES KÉ
18
Televi

0
2
e
c
n
e
v
r
13.–14. če
ě
n
i
č
o
s
y
V
a
n
d
n
a
l
k
i
Š

c
i
p
m
y
l
O
•
á
l
í
Lucie B
v Uhlíř

a
l
s
o
r
a
J
•
n
e
l
e
J
Slza •
alší...
d
a
c
n
e
l
u
b
r
u
T
Maxim

6

Rozhovor

ROZ

HOVOR

TEXT: EVA FRAŇKOVÁ
FOTO: LIONEER PHOTOSTUDIO, DOMINIKA GAWLICZKOVÁ,
VOJTĚCH DUCHOSLAV A MAREK DURANSKÝ

DOMINIKA GAWLICZKOVÁ

POCIT OSAMĚLOSTI
skoro neznám

Profesionální cestovatelka žije
v Praze, kam se přestěhovala
z rodného Havířova. Doma ale
tráví minimum času, většinu
roku je totiž na cestách, kde
jí společnost dělá jen její
motorka. Dominika sice cestuje
sama, ale osamělá si rozhodně
nepřipadá. Do svých pětadvaceti
let stihla na dvou kolech projet
křížem krážem 33 zemí světa.
Jejím heslem je: Nic neřešit
a vyrazit! V červnu jí vychází
první kniha z cesty po Jižní
Americe, na které strávila
téměř rok.

8

Rozhovor

Na motorku jste usedla poprvé už ve
13 letech. Nabízí se otázka, zda vás
k tomu přivedl tatínek?
Ano, táta měl motorku, na které mě vozil. Ale
asi jsem s ním chtěla jezdit moc často, tak mi
pořídil vlastní, byla to taková dětská crosska,
ale pěkně silná. Málem jsem hned skončila
v plotu, postavila se mi na zadní. Táta mi
pak raději neřekl, jak řadit vyšší stupně, tak
jsem týdny rozrývala zahradu na jedničku.
V šestnácti jsem si udělala na motorku řidičák
a jezdila jsem na ní i do školy. Ale jezdit jsem
chtěla prakticky pořád. Jeli jsme do rakouských Alp, do Rumunska…
Jízda na motorce není úplně dívčí sport.
Nepřipadala jste si spíš jako kluk?
To bych neřekla, rozhodně jsem v pubertě
řešila typické dívčí problémy. Ale je pravda, že
mužský kolektiv je mi příjemnější.
Kdy jste se vydala na svoji první zahraniční cestu?
První velká sólo cesta vedla do Španělska,
když mi bylo devatenáct. Otevřela jsem si
mapu, podívala se, kam vedou silnice, a napadlo mě Španělsko. Vůbec jsem nevěděla,
jak to tam vypadá, jak se staví stan, jak to
chodí v kempu. Ale nijak jsem se tím netrápila. Sháněla jsem někoho k sobě, abych nejela
sama, ale každý to pak odvolal, a já si řekla,
proč bych to nemohla zkusit sama? V nejhorším to prostě otočím a pojedu zpátky domů.
A jaké byly vaše první pocity?
Upřímně, nic moc. Protože jsem si s sebou
nevzala žádné nepromokavé oblečení, už
v Rakousku jsem byla úplně promočená, unavená, nebavilo mě to. Ale zjistila jsem, že bych
víc zmokla, kdybych to otočila a jela domů,
tak jsem se rozhodla pokračovat do Itálie.
A pak už mi přišlo lepší dojet až do Španělska,
dokonce jsem zabloudila i do Portugalska.
Pak už mě to chytlo a další rok jsem jela
do Skandinávie.
Co rodiče, nebáli se o vás?
Táta zpočátku prý nespal a musela jsem
mu několikrát denně psát smsky, kde jsem
a že jsem v pořádku. Postupně si zvykl a asi
pochopil, že s tím nic neudělá. Teď už se jen
občas zeptá, jestli žiju, a snad už se tolik
nebojí.
Pro svoji první cestu mimo Evropu jste
si vybrala za cíl Kyrgyzstán. Proč zrovna
tuhle zemi?
Asie je jediný kontinent, kam se dá dostat
po ose bez lodi a bez letadla. Původně jsem
chtěla do Gruzie, ale ta mi připadala moc blíz-

ko. Prodloužila jsem to tedy do Kazachstánu,
ale pak jsem zjistila, že Kyrgyzstán je bezvízový. A tak jsem si naplánovala dvouměsíční
cestu a nevěděla jsem, co od ní čekat.
Takže pro vás bylo všechno nové?
Úplně. Už na hranicích s Ruskem jsem byla
dost překvapená, protože do té doby jsem
hranice vlastně neznala. Najednou jsem
musela ukazovat pas, víza a vyřídit dočasný vjezd motorky, a měla jsem tehdy velký
respekt z celníků a policistů. S motorkou je
to trochu jiné než bez vlastního dopravního
prostředku, je to velké papírování navíc.

HNED NA ZAČÁTKU VÝPRAVY MĚ
V CARTAGENĚ PŘEPADLI A UKRADLI
MI FOŤÁK. TO MĚ ODRADILO
I OD STANOVÁNÍ, VŠECHNY PENÍZE
JSEM UTRATILA ZA UBYTOVÁNÍ.

Jednou mi například zapomněli ten celní
papír k motorce vydat a na zpáteční cestě mě
kvůli tomu nechtěli pustit z Ruska. Byla to ale
částečně moje chyba, tehdy jsem byla ze všeho vykulená a nevěděla jsem, jak to vlastně
všechno funguje.
Nebála jste se? Když jste byla poprvé tak
daleko od domova, v cizí zemi a navíc
úplně sama…
Bála jsem se hodně, ale já se bojím skoro všeho. Když ale srovnám Střední Asii s poslední
cestou přes Jižní Ameriku, tak cesta do Kyrgyzstánu byla z hlediska bezpečnosti i dalších
věcí opravdu na pohodu. Všechno jsem řešila
na místě, kde se vyspím, kde se najím, nemusela jsem nějak extra plánovat. V Kazachstánu jsem hodně stanovala, protože tam jsou
velké přejezdy v poušti. Vařila jsem si na vařiči
a bavila se s Kazachy, což jsou takoví milí,
veselí a občas opilí lidé. Až na drobnosti to
bylo bez starostí.
Loni jste absolvovala desetiměsíční cestu
po Jižní Americe. Předcházely tomu projektu velké přípravy?
Intenzivně jsem se připravovala asi měsíc,
řešila jsem očkování a podobně. Naštěstí
je ale Jižní Amerika bezvízová, takže tahle
starost tady odpadla. Přesto se však pokazilo
skoro všechno, co se pokazit mohlo. Hned
na začátku výpravy mě v Cartageně přepadli
a ukradli mi foťák. To mě odradilo i od stanování, takže jsem všechny peníze utratila
za ubytování. Nejdřív mi měsíc trvalo dostat
motorku z celníků v Kolumbii, kam jsem ji nechala poslat letadlem. V Ekvádoru se mi pak
rozbila a měsíc a půl trvalo, než jsem konečně
přišla na to, čím to je, a než dorazily díly.
V Peru jsem zase uvízla ve čtyřapůltisícových
horách a měla výškovou nemoc, v Bolívii jsem
skončila v nemocnici na kapačkách a cesta se
z plánovaných tří měsíců stále prodlužovala
a prodlužovala…
Neměla jste chuť se po takových zážitcích
sebrat a vrátit se domů?
Ono to není tak, že bych si to na začátku
představovala jako pohodovou dovolenou.
Člověk tam jede s tím, že se může stát
ledacos a musí se s tím poprat. Nemívám na cestách pocity, že už je toho moc

Rozh ovor

V KAZACHSTÁNU JSEM HODNĚ STANOVALA, PROTOŽE TAM JSOU VELKÉ
PŘEJEZDY V POUŠTI. VAŘILA JSEM SI NA VAŘIČI A BAVILA SE S KAZACHY,
COŽ JSOU TAKOVÍ MILÍ, VESELÍ A OBČAS OPILÍ LIDÉ.
a chtěla bych jet domů, spíš naopak. S každou další překonanou výzvou je to vlastně
lepší a lepší. Jediný moment, kdy jsem
o návratu uvažovala, byl, když jsem v Bolívii ležela s podezřením na břišní tyfus.
Ne protože mi bylo blbě, to se na cestách
prostě stává, ale protože jsem nevěděla,
co mi je, jak to léčit a léky nezabíraly. Nevěděl si s tím rady ani nikdo jiný, bolivijské
zdravotnictví na tom není zrovna nejlépe.
Tehdy jsem se odtamtud chtěla hrozně
dostat aspoň do Argentiny, ale byla jsem

natolik vysílená, že to prostě nešlo. Táhlo
se to skoro měsíc a měla jsem strach.
Nakonec jsem to ale překonala a mohla
pokračovat dál.
Jak byste popsala pocit, kdy jste na expedici v cizí zemi jen s vaší motorkou?
Co přesně tam zažíváte?
Myslím, že tohle říct neumím, protože se
mi v hlavě nehoní nic nenormálního, žádné
vznešené myšlenky o smyslu života nebo
tak něco. Zažívám úplně běžné pocity jako

radost, strach, chlad, hlad, základní lidské
potřeby. A to je někdy úplně nejlepší a krásně
osvobozující.
Stýská se vám během dlouhých cest po rodině, přátelích a partnerovi?
Samozřejmě že ano, ale tak nějak se na začátku cesty nastavím na to, že teď budu
sama, a nějaké pocity osamělosti mívám jen
výjimečně. Navíc dneska je komunikace se
světem tak nádherně jednoduchá.
To sice ano, ale přece jenom na některých
místech není signál.
Kupodivu těch míst, kde signál není vůbec, je
čím dál méně. Naopak, je strašně jednoduché si v každé zemi koupit místní levnou SIM
kartu a internet máte na úplně absurdních
místech, i ve vysokých horách, kde nikdo
nebydlí. Na jednu stranu to trochu ztrácí
kouzlo, na druhou stranu je super, že to jde.
Vaše předchozí cesta byla z Austrálie
do Asie v pověstných žlutých trabantech.
Na tuhle výpravu jste ale vyrazila i s početnou partou dalších nadšenců. Byl to
velký rozdíl?
Bylo to psychicky náročné, ta ponorka ve skupině vznikne vždycky. A nás tam bylo devět,
vedl to můj přítel a trvalo to šest měsíců.
Nejvíc mi ale vadilo, že neustále řeším, kdo je
na koho naštvaný, kdo si co myslí, a všichni
se hádají o tom, kdy se bude vstávat a kdy
se bude chodit spát, co se bude jíst, jestli se
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Rozhovor

S MOTORKOU JE TO JINÉ NEŽ BEZ VLASTNÍHO DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU.
JEDNOU MI NAPŘÍKLAD ZAPOMNĚLI TEN PAPÍR K MOTORCE VYDAT
A NA ZPÁTEČNÍ CESTĚ MĚ KVŮLI TOMU NECHTĚLI PUSTIT DÁL.
bude vařit, a v tom všem si úplně zapomínám
užívat tu krásnou zemi, ve které zrovna jsem.
O samotě je to jiné, tohle tam odpadá, lezete
si na nervy maximálně sami, ale ty cestovní
zážitky si užijete naplno. Navíc s trabanty
jsem jela na staré čezetě, která mě dost
vyškolila.
Co stojí za vznikem vaší knížky Dominika
na cestě?
Píšu už dlouho, dříve jsem přispívala jako redaktorka do různých časopisů. První knihu ze
mě vymámili fanoušci, pro které jsem psala
příběhy z cest na Facebooku. Zároveň byla

odměnou v crowdfundingové kampani,
která mi pomohla poprvé vyjet za hranice
Evropy. Jižní Ameriku jsem dopsala teď čerstvě a mám z ní vážně radost, je tam kromě
textu i spousta ilustrací a fotek. Kniha vychází
4. června.
Baví vás i focení?
Jasně, v Jižní Americe jsem s sebou měla
poprvé zrcadlovku a absolvovala jsem kurz,
ve kterém jsem se učila, jak s ní zacházet,
a děsně mě to chytlo. Každý den na cestě
byl tak ve znamení zálohování a upravování fotek dlouho do noci. Ty pak dávám
nejen na Facebook, ale objevují se i v knize
a na přednáškách.
Jak často o svých cestách přednášíte?
Často. Češi mají o cestování čím dál větší
zájem, přibylo profesionálních cestovatelů.
Je to vlastně takové divadlo, které začíná být
u nás velmi populární.
Jsou to dobří diváci?
Jsou různí a často nepředvídatelní. Někdy je
i celou přednášku téměř ticho, nikdo pořádně
nereaguje a já si myslím, že je to nebaví.
A pak na konci tleskají a chodí za mnou, že
jsou nadšení. Mívám v sálech mix lidí, starší
i mladší generaci, ženy i muže, publikum je
opravdu různé, nedá se to zaškatulkovat. Někdy se zase smějí celou dobu a občas i věcem,
které jsem vůbec s vtipem nezamýšlela.
Jste extrovert, když takto veřejně vystupujete před vyprodanými sály?
Právě že jsem totální introvert a vylézt
na pódium mě zpočátku děsilo. Mívala jsem
šílenou trému, celý den jsem nemohla jíst. Ale
už to dělám přes dva roky i několikrát týdně,
tak jsem si zvykla. Trému mám pořád, ale už
menší, takovou tu zdravou.

DOMINIKA GAWLICZKOVÁ (25)
Vystudovala strojní inženýrství na VUT v Brně, během studia začala cestovat. Její vášní
jsou motorky, a tak jezdí výhradně na nich. Nejvíce ji baví podnikat výpravy o samotě,
ty podrobně dokumentuje ve fotoreportážích i knihách. O svých cestách také přednáší.
Česká televize odvysílala úspěšný dokument Trabantem do posledního dechu, který
zachycuje půlroční výpravu po Austrálii a Indonésii, které se Dominika zúčastnila.
Jejím partnerem je Dan Přibáň. Dominika je aktivní na svém facebookovém profilu
(www.facebook.com/DominikaNaCeste), kde s fanoušky sdílí zážitky z cest.

Myslíte si, že svými přednáškami motivujete mladé lidi k cestování?
Myslím, že když vidí, že to zvládnu já, metr
a půl vysoké trdlo, a jsem na to sama, řeknou
si, proč by to nezvládli i oni. A nejenom cestování, píšou mi lidé, že je moje vyprávění nakoplo k nějakému životnímu kroku, ke kterému
jim předtím chyběla odvaha. To je moc hezké,
je to takový uspokojivý pocit, že to, co dělám,
má smysl.
Dá se cestováním u nás uživit?
Je to náročné, záleží na spoustě věcí, a hlavně
to není jen samotné cestování. Ať už je to
kniha, film, přednášky, reportáže, vždycky je
za tím velká spousta práce, a to nejen přímo
během cesty, ale i po návratu. Já se tím živím,
ale je to takové nejisté. Nevím, jak dlouho to
bude fungovat a co bude dál. Živí mě hlavně
přednášky.
Dokážete si představit mít normální práci,
třeba v kanceláři?
Zatím si vážím toho, že můžu dělat to, co
mě baví, ale na druhou stranu si říkám, že
musí být fajn pracovat „od do“ a pak mít
klid. Já moc nevypnu, celé to zní celkem
jednoduše, ale schovává se za tím spousta
drobností, které jsou hodně časově
náročné.
S přítelem se asi moc často nevidíte, když
jste pořád na cestách, že?
Moc ne, teď zrovna vyrazil na další trabantí
expedici na půl roku pryč, z Indie domů. Je to
náročné, ale aspoň si chybíme.
Co děláte, když zrovna necestujete?
Teď se učím japonsky. To mě hrozně baví,
je to pro mě relax. Pustila jsem se do toho,
protože jsem si potřebovala oddychnout od
psaní, zaměstnat hlavu trochu jinak.
Takže příští expedice bude do Japonska?
Ráda bych, snad to vyjde. ▪

Lanovka ČD na Ještěd
Spojení na oblíbený
vrchol Liberecka
Užijte si lanovou dráhu
v Jizerských horách!
● možnost přepravy kol, koloběžek
a dětských kočárků
● mimořádné jízdy pro skupiny od 15 osob
● doba jízdy 4 minuty
www.cd.cz/lanovka
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DO RUDA!

Když jsme připravovali do kalendáře mapujícího klíčové okamžiky republiky obraz stylizovaný
do roku 1948, nemohli jsme se nevěnovat nejznámějšímu atributu dané doby – rudé hvězdě.
Pěticípý symbol socialismu se stal nedílnou součástí nejen lokomotiv, ale i uniforem a dalších
drážních propriet na dlouhých 40 let. A dodnes vzbuzuje vášně. Některé propagandistické
proklamace na železnici byly však ještě absurdnější.

Č

ervenec 2017, rotunda depa v Lužné
u Rakovníka. Produkční tým se chystá
nafotit obraz 1948, na kterém instalují dělníci
z topírny rudé hvězdy na lokomotivy. „Cože? Vy
chcete na ty nebohý mašiny zase namontovat
ty komunistický krávoviny? Že se nestydíte!“,
pokřikuje na nás jeden z pánů, kteří tady věnují
svůj volný čas péči o tyto úžasné stroje. „Fando,

nech je. Vždyť to těm mašinám docela slušelo…,“ kontruje jeho kamarád a pokračuje: „Ale
víte, že jste časově úplně blbě? Rudé hvězdy
přišly až v roce 1951!“

Bez hvězdy nesměly na trať

Víme. Pán má pravdu. Pěticípé hvězdy se
skutečně staly povinnou součástí lokomotiv

a motorových vozů s účinností až od 1. května
1951. Nařizoval to Předpis A5 – Technická pravidla
provozu drah, konkrétně § 38, odst. 2, písmeno b),
kde byl definován symbol vlády pracujících jako
pěticípá rudá hvězda se žlutým okrajem. Ten
později z předpisu zmizel, hvězda zůstala.
Na tom ale tolik nesejde. Stejně tak je zcela
iluzorní představa, že 30. dubna 1951 večer se
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Nové pořádky na železnici se vedle symbolů na lokomotivách projevily také formou nových
uniforem armádního střihu motivovaných stejnokroji sovětských železničářů. Na rozdíl
od dosavadní praxe, kdy měli stejnokroj pouze zaměstnanci, kteří přicházeli do styku
s cestující veřejností, byli uniformou vystrojeni všichni železničáři včetně ministra dopravy
a jeho náměstků. Z důvodu odlišení zavedl nový předpis šest odznaků pracovních odvětví,
které se umisťovaly na nárameníku mezi knoflíkem a hodnostním označením. Šlo o odbory
doprava (symbol trati s návěstidlem), vozba (lokomotiva), tratě (most), spoje (blesky
a pěticípá hvězda v kruhu na čtvercové podložce), administrativa (srp, kladivo, a francouzský
klíč na pěticípé hvězdě) a požární a ochranné sbory (dvě zkřížené pušky). Revoluční změnou
byla možnost nosit za velkých veder samotnou košili opatřenou nárameníky. Ty byly však tuhé,
což se ukázalo jako značně nepraktické obzvláště pro ty zaměstnance, kteří nosili přes rameno
brašny. Stejnokroje vzor 1954 tak nebyly mezi tehdejšími železničáři příliš oblíbené.

to rozporuje. Snad to bylo proto, že někde byl
náčelník pes, jinde to brali sportovněji (pokud
vůbec můžeme takový výraz vztáhnout k nelehké stalinistické epoše).

Luninovi následovníci
na všechny mašiny v republice vrhli topírenští
dělníci a ze dne na den je „ohvězdovali“, avšak
legenda praví, že stroje bez hvězdy nesměly
opustit výtopny. Jestli je to pravda, nebo jen
zapracovala propaganda či železničářská
latina, dnes už spolehlivě nezjistíme. Jeden
pamětník tvrdí, že lokomotiva bez rudé hvězdy
byla vnímána jako neschopná provozu, další

Jenže ideologie je jedna věc a potřeby režimu druhá. A protože samotná rudá hvězda
na mašině jí na výkonu nepřidá, čímž neodveze
delší a těžší nákladní vlak, bylo potřeba přijít
s něčím, co půjde ruku v ruce s ideály socialistického člověka a tehdejší potřebou přepravovat
po železnici stále větší objemy nákladů. Tím
něčím (či spíše někým) se stal Nikolaj Lunin,
sovětský úderník, jehož metody přinášely
zvýšení efektivity práce, a proto byly nadšeně

ODPOR K SYMBOLU SOCIALISMU NASTAL V ROCE 1968. PO SRPNOVÉ OKUPACI VOJSKY
VARŠAVSKÉ SMLOUVY SE ZHROUTILY IDEÁLY ŘADĚ NEJEN NESTRANÍKŮ, ALE I KOMUNISTŮ
A JAKO DEKLARACE NESOUHLASU SE ODSTRANĚNÍ HVĚZD PŘÍMO NABÍZELO.

přebírány i u nás. Výsledkem bylo těžkotonážní
hnutí, chlouba úderníků na železnici. Podstata
spočívala v tom, že lokomotivní četa, která odvezla co největší zátěž, byla nejen glorifikována
režimem, ale i lépe finančně ohodnocena. A co
si budeme povídat – o peníze jde v každé době
až v první řadě.
Úspěchy těžkotonážníků (a jakkoli se jejich
snažení může zdát dnešním pohledem kontroverzní, pokud jde o hmotnosti přepravených
nákladů, byli opravdu velmi úspěšní) bylo samozřejmě potřeba náležitě využít k propagandě a motivaci dalších. A tak se na lokomotivách
vedle hvězd začala objevovat i různá údernická
hesla, více či méně kreativní. Od pouhého sdělení, že stroj ujel milion kilometrů bez zaviněné
nehody, přes výkřiky o úsporách a efektivitě,
ve kterých se to hemžilo miliony tun a stovkami
procent, až po provolávání zdaru soudruhům
Stalinovi a Gottwaldovi. A pochopitelně – čím
větší osobnost byla zmíněna, tím pompéznější
byla výzdoba. Některé lokomotivy proto vypadaly trošku jako alegorické vozy prvomájových
průvodů, což nebylo pro ne zrovna laboratorně
čistý parní provoz úplně praktické…

Srpnová demontáž ideálů

Však také na strojích v péči čet, kterým rudá
moc nevoněla, byla splněna podmínka vyzdobení lokomotivy hvězdou jen tak, aby se neřeklo, a nikdo z „neangažovaných“ ji rozhodně
neleštil. Takže zanedlouho byla z rudé hvězdy
spíše mourovo-olejová růžice. Ještě větší odpor
k symbolu nastal v roce 1968. Po srpnové
okupaci vojsky Varšavské smlouvy se zhroutily
ideály řadě nejen nestraníků, ale i komunistů
a jako deklarace nesouhlasu se odstranění
hvězd přímo nabízelo. Nemálo lokomotiv proto
jezdilo bez tohoto symbolu, některé dokonce s vyloženě antisovětskými hesly. Ovšem
salámová metoda normalizace fungovala
téměř dokonale a v 70. letech už zase železnici
pěticípá hvězda zdobila. Sice menší, ale byla
tam. A vydržela až do roku 1989. ▪

ZDROJ: WWW.CHZK.CZ

SOCIALISMUS VE STEJNOKROJÍCH
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Z vašeho alb a

Z VAŠEHO
Blanka Mrkvičková

ALBA

Povinné budování socialismu
V roce 1948 mi byly 3 roky,
ale díky vyprávění mých rodičů
a zašlým rodinným fotografiím
o té době něco vím. Moje maminka vystudovala obchodní akademii se samými
jedničkami a znalostí 3 světových jazyků. Tatínek pracoval jako hlavní konstruktér
s praxí v zahraničí ve Škodových závodech v Hradci Králové, tato Škodovka se později
dočkala honosného názvu Závody Vítězného února (ZVÚ). Když nastala epocha „Se
Sovětským svazem na věčné časy“, bylo ale vše jinak. Na fotografii je moje maminka
(druhá zprava), i ona byla nucena budovat socialismus tím, že se povinně zúčastňovala brigád sběru brambor a úklidu města. Tatínek zas docházel do areálu ZVÚ, kde
probíhaly pravidelné úklidy a čištění nefunkční stoky.

Regina Kollmanová

Stalin s námi
Fotografie je pořízena na základní škole ve Vrútkách
na Slovensku. Ve městě, které bylo v roce 1922
centrem komunistického hnutí a kde tři roky působil
redaktor komunistických časopisů Pravda chudoby
a Proletárka – Klement Gottwald. Na fotografii
z r. 1949 je mezi žáky moje máma Margita
Piovarčiová (ve 4. řadě v kostkovaných šatech).
Jak je patrné z třídní výzdoby, Československo už
bylo pod mocenským vlivem Sovětského svazu a jeho
vůdce Stalina. Do škol se již dostala komunistická
výchova definovaná jako cílevědomě uskutečňovaná
příprava generace dorůstající pro budoucí výstavbu
komunistické společnosti.

Petr Fencl

Osud Měšťanského pivovaru v Budějovicích
V procesu znárodňování po druhé světové válce byl původní Měšťanský pivovar Budweiser
Bürgerliches Brauhaus 1795 začleněn (dne 10. 7. 1948) do národního podniku Českobudějovické pivovary a o měsíc a půl později s definitivní platností do nového regionálního národního podniku Jihočeské pivovary České Budějovice. Po znárodnění měšťanský pivovar
ztratil v důsledku organizačních změn většinu svých průmyslových práv, tj. ochranných
známek, které byly převedeny na exportní pivovar Budějovický Budvar. Svá piva mohl znovu vyvážet až od roku 1959, ale jen do socialistických států. Za totality byl později v roce
1960 z ideologických důvodů přejmenován na Pivovar Samson.

Pro nejbližší čísla magazínu
vyhlašujeme následující témata:
č. 7/2018:
Rok 1968, Pražské jaro
a obsazení Československa
uzávěrka zaslání 6. června
č. 8/2018:
Rok 1975, Normalizace
uzávěrka zaslání 11. července

Staňte se spolutvůrci této rubriky!

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

ZÁCHYTKA
N

eradi to slyšíme, ale náš národní vztah k alkoholu je (mírně řečeno) pozitivní.
A když si dáme skleničku nebo dvě, jsme schopni zcela bez skrupulí uznat, že
v tomto ohledu patříme mezi globální velmoci. Dali jsme světu nejúspěšnější druh
piva, v jeho spotřebě na hlavu jsme dlouhodobě na špici světového žebříčku. V tomto
kontextu asi nikoho nepřekvapí, že jsme jako první v historii lidstva zřídili specializované zdravotnické zařízení pro ty, kteří to s konzumací alkoholu přehnali. První
protialkoholní záchytná stanice na světě byla otevřena v Praze U Apolináře v roce 1951.
A na svého prvního pacienta čekala pouhé tři dny. Stal se jím ruský námořní inženýr.
Zakladatelem záchytky byl nejslavnější český bojovník proti alkoholismu docent
Jaroslav Skála, který stál také za vznikem protialkoholní léčebny zřízené U Apolináře
v roce 1948. Jaroslav Skála proslul svými tvrdými léčebnými režimy. O opilce, kteří se
na záchytku dostali, se například starali sami pacienti, aby pochopili, jaké to je pro
jejich okolí, když v podobném stavu někam dorazili. Skála si také vedl podrobnou statistiku, ze které vyplynulo, že nejpočetněji zastoupenou profesí byli instalatéři a hned
po nich se umístili autoři veršů pro děti.
Tříměsíční ověřovací provoz záchytky proběhl úspěšně, ambulance se osvědčila
a po jejím vzoru poté vznikala podobná zařízení v celém Československu i ve světě.
Například záchytka v americkém St. Louis má napsáno v zakládací listině, že jejím
vzorem se stala právě československá předloha.
Za prvních 30 let své existence přijala pražská záchytka 180 tisíc lidí, v celé republice
jich byl do roku 1981 milion. Zlatým obdobím pro záchytky byl počátek 80. let, kdy jich
v Československu bylo v provozu 63. V současnosti je v provozu 18 protialkoholních záchytných stanic, přičemž nejvíce jich funguje v Moravskoslezském kraji (4). A docent
Skála? Dožil se neuvěřitelných 91 let. Možná proto, že od roku 1950 abstinoval...

ČEK

MEJD
1951

TEXT: VÁCLAV RUBEŠ
FOTO: ČTK

Bavíme vás celou cestu.
To také znamená více než 25 000 minut
zábavy v našem palubním por tálu.

I to je naše práce
České dráhy ovšem myslí i na cestující, kteří jsou
na e-knihy ještě moc malí. V dětských vlakových
kinech, která nabízejí vybrané dálkové spoje,
se mohou děti těšit na promítání klasických
pohádek a kreslených příběhů.
Pavel Krtek, generální ředitel, České dráhy, a.s.

CESTO

VÁNÍ PO ČR

FOTO: JAN CHALOUPKA

PODKRKONOŠÍ

Ze stanice Vlčice se do Pilníkova vydejte přes
kopec Výhledy. Toto označení nesou svažité louky
podél trati právem. Jedinečný pohled na vrcholky
východních Krkonoš s mohutným masivem Černé
hory stojí za to.
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ZA AFRICKOU DIVOČINOU
do Dvora Králové nad Labem
Je vaším jediným kontaktem s říší zvířat pavouk pro štěstí v rohu ložnice nebo pohlazení sousedovy kočky?
Zavítejte občas do zoologické zahrady. Tu a tam je dobré si připomenout, že na Zemi nežijeme sami.
K našim nejlepším zoo patří safari park ve Dvoře Králové nad Labem.
TEXT: TOMÁŠ REZEK FOTO: SIMONA JIŘIČKOVÁ

D

vorský safari park jako jediný ve střední
Evropě umožňuje návštěvníkům projet
se mezi volně vypuštěnými africkými zvířaty
včetně smečky lvů. O současnou podobu
safari parku se nejvíce zasloužil Josef Vágner,
který byl ředitelem zoologické zahrady v letech 1965 až 1983. Nejenže vypracoval projekt na rozšíření zahrady a vybudování safari,
ale také podnikl devět expedic do Afriky, kde
odchytil přes tři tisíce zvířat, jimiž zásobo-

val dvorskou i další zoo. Jeho hlavním cílem
bylo zajistit, aby se chovem v zoo zachránily
alespoň některé stále více ohrožované druhy.
A to se daří. Ve dvorské zahradě se narodily už
tisíce zvířat, z nichž některá byla vypuštěna
zpět do volné přírody.

Afrika uprostřed Evropy

Safari park ve Dvoře Králové se pyšní několika
nej. Najdete v něm největší kolekci afrických

zvířat v Evropě a v zajetí tu také žije nejpočetnější stádo žiraf na světě. Jako jediný v Česku
chová okapi – nejbližší příbuzné žiraf. V pavilonech a výbězích klasické části parku uvidíte
slony, lemury, levharty, hyeny, surikaty nebo
třeba hrošíky. Za prohlídku určitě stojí Vodní
svět a expozice více než dvaceti nejjedovatějších hadů černého kontinentu. Od pavilonu
goril se můžete vydat na pěší safari. Po lávce
projdete nad výběhy žiraf, nosorožců

REDAKCE
a antilop, pokračujete stezkou kolem lanového parku a výběhu hrochů k lanovému hradu
u výběhu lvů a expozici drilů, až dojdete
k zastávce Safaribusu.

Projížďka safari parkem

Dvorské safari má dvě části – Africké safari
a Lví safari. Safaribusem můžete absolvovat
komentovanou projížďku Africkým safari,
které je zpřístupněné od roku 1989. Za jízdenku zaplatíte 50 Kč. V rozlehlých přírodních
výbězích natrefíte na africké kopytníky včetně
antilop, zeber nebo žiraf a také na ptactvo,
pelikány nevyjímaje. Do Lvího safari otevřeného v roce 2015 ale Safaribus nezajíždí. Pokud
chcete zavítat do této pečlivě střežené části
safari parku, musíte k restaurantu Kibo, kde je
odjezdové místo Afrika trucku. Tento speciální
vůz s přívěsem vás proveze jak Africkým, tak
i Lvím safari. Jízdenka stojí 80 Kč a zakoupíte ji
v pokladně zmíněného restaurantu.

Pohladit, pomazlit a nakrmit!

V safari parku se návštěvníci nesmějí zvířat
dotýkat, ani je krmit. Pokud vaši potomci
zatouží po dotyku s němou tváří, vezměte je
do dětské zoo u jihoafrické vesničky, kterou najdete v centrální části zahrady blízko
Neumannovy vily. Na pomazlení a pohlazení
tu čeká malé stádo koz a ovcí kamerunských
a oslíci. Můžete je i nakrmit. Směs sušené zeleniny koupíte ve vile v pokladně Galerie Zdeňka
Buriana. V safari parku je spousta dalších míst,
kde se děti mohou dostatečně vydovádět –
dětské koutky, hřiště s lanovými a dřevěnými
atrakcemi nebo lanový park Katika Miti. A svačinu pro sebe a děti si brát nemusíte. Z nabídky
občerstvení v zahradě si určitě vyberete. ▪

TIP
VLAKEM DO DVORA
KRÁLOVÉ NAD LABEM
Jízda vlakem z královéhradeckého
hlavního nádraží do Dvora Králové
trvá asi půl hodiny, pokud pojedete
z Pardubic hl. n., zabere vám cesta
po kolejích necelou hodinu. Ať už se
na výlet chystáte odkudkoliv, nejvýhodnější vlakové spojení si snadno
vyhledáte na www.cd.cz. Od nádraží
vás k zoologické zahradě nebo alespoň
do centra města doveze linka č. 1 městské hromadné dopravy (více na www.
dvurkralove.cz v sekci Služby – Doprava). Pěšky se můžete vydat od nádraží
do města po zelené turistické značce,
z centra města do zoo pak po místních
hnědých směrovkách (4 km).

C E STO VAT E L É
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Výprava nejen za rukopisy
Před cestou do Dvora Králové nad Labem jsem si uspořádal malou
anketu. Ptal jsem se přátel, co se jim při vyřčení jména tohoto místa
vybaví. Skoro všichni odpověděli safari a zoo. Na samo město jako by
zapomněli. A je to opravdu škoda, jak jsem zjistil na vlastní kůži.
TEXT A FOTO: ALEŠ POHOŘAL

T

rochu jsem se
rozcvičil už cestou
z nádraží – je to do centra města zhruba dva
kilometry. Na náměstí
mne zaujala fronta
na pekařské výrobky,
která jako by neměla
konce. „Je to tady vyhlášené, všechno moc dobré
a třeba žitný chléb je opravdu žitný, ne jako v některých
jiných obchodech, kde viděl
žito jen z letadla, jak se
říkává,“ ujišťuje mne paní
Jana s jiskrou v očích a třemi
bochníky v síťovce. Tak si
jednu tu žitnou pochoutku
kupuji a mířím ke kostelu
sv. Jana Křtitele.
Trochu se mi klepou
kolena, na vlastní oči uvidím
poprvé v životě kobku,
kde byl nalezen Rukopis
královédvorský, který
rozdmýchal tak obrovskou
diskusi o své pravosti.
Přicházím ke kostelu a jsem
trochu zklamán. Je zavřeno,
jen na dveřích visí cedulka
s číslem mobilního telefonu

a vzkazem, že je možné si
prohlídku objednat. Stojí
padesátku, pro důchodce
(mezi které už se také řadím)
o dvacku méně. Asi nikdo
kvůli mně nepřijede, říkám
si, ale zkouším to a jsem příjemně překvapen výsledkem.
Za hodinku přijíždí pan průvodce a omluvně vysvětluje:
„Trvale máme otevřeno jen
o prázdninách, jinak jsme
na telefonu, ale snažíme
se reagovat okamžitě, aby
návštěvníci nebyli zklamáni.
Důvodem nejsou peníze,
ale lidi, nemůžeme nikoho
sehnat, i když ho zaplatit
můžeme,“ vysvětluje milý
muž. Rukopisná kobka není

v podzemí, jak by se mohlo
zdát, ale na kůru, odkud je
nádherný pohled na interiér kostela.
Trochu mi vyhládlo,
a tak se vracím na náměstí. Oceňuji, že je tu
mnoho možností ke stravování, a to ve všech cenových relacích. Protože jsem
ten důchodce, volím „sekačku“ s rohlíkem a na procházce mne zaujme Šindelářská
věž i okénko s prstí z Lipan.
Ještě bych rád prožil v létě
vánoční svátky v Městském
muzeu v expozici vánočních
ozdob, ale musím se už vrátit. Rozhodně jsem ale nebyl
ve Dvoře Králové naposledy.
Rád přijedu znovu. Všechno
se tady nedá za pár hodin
stihnout tak, jak jsem si původně myslel. A ještě jedna
rada na závěr od místního
rodáka. Pokud budete sedět
v hospodě a příliš nahlas
vykládat o tom, jak jsou
rukopisy nepravé, mohli
byste přijít k úrazu. Někteří
obyvatelé jsou na toto téma
citliví. A to hodně! ▪
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R O Z H L É D N I S E P O K R AJ I

Nad trutnovská
bojiště nitrem památníku
Ne každá rozhledna dává svůj účel na první pohled okázale najevo.
Občas je vyhlídka nenápadně ukrytá pod pláštěm majáku, mlýna
či vodárenské věže. Jedním z takových míst je i trutnovský kopec
Šibeník, kde je rozhledna součástí pomníku.
TEXT: MICHAL MÁLEK FOTO: JAN CHALOUPKA

M

ám-li být upřímný, při letmém pohledu
na fotografie památníku generála Gablenze mě zprvu vůbec nenapadlo, že obelisk
nejenže není z kamene, ale dokonce lze jeho
nitrem vystoupat k malému okénku a kochat
se pohledem na město Trutnov a panorama Krkonoš. Jenomže v tomto případě ani
tak nejde o krásy okolní přírody jako spíše
o odkaz na krvavou bitvu z 27. června 1866,
ve které pod vedením generála Ludvíka Gablenze vojáci rakouského X. armádního sboru
zvítězili, a připsali si tak svůj první úspěch

trutnovský hřbitov

na severním bojišti. Ten byl ovšem tvrdě
zaplacen smrtí bezmála 5 000 rakouských
vojáků, což činilo téměř čtyřnásobek ztrát
na straně Pruska. A právě k pohledu na tehdejší bojiště mimo jiné rozhledna slouží.
Dílčí vojenský úspěch ale nakonec nebyl
Rakousku mnoho platný, dva měsíce trvající
vojenský konflikt s Pruskem totiž prohrálo.
Ludwig Karl Wilhelm, svobodný pán von Gablenz, jak znělo generálovo celé jméno, poté
ještě zasáhl do bitev v Chorvatsku a Slavonii
a povýšil na generála kavalérie. Po krachu
Vídeňské burzy v roce 1873 se začal potýkat
s dluhy a v obavě ze ztráty důvěry ze strany

Volanov

Výška: 509 m n. m.
Výhled: město Trutnov, Krkonoše
Vrchol: památník s rozhlednou
Nejbližší žst.: Trutnov hl. n.
Výstup: snadný
císaře Františka Josefa rok poté spáchal
sebevraždu. Trutnovští ovšem na Gablenzův
vojenský úspěch nezapomněli a na popud
místního spolku vojenských vysloužilců

Černá hora
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VÝŠKOVÝ PROFIL

509 m n. m.
492 m n. m.

426 m n. m.
415 m n. m.

Trutnov hl. n.

414 m n. m.

Svatojánské náměstí

a s přispěním knížete Schaumburg-Lippe
nechali vystavět sedmnáct metrů vysoký
litinový obelisk. Slavnostní odhalení památníku proběhlo 27. června 1868, tedy přesně
dva roky po velké bitvě. Kromě Gablenze jsou
na něm uvedená jména brigád, pluků, praporů, padlých důstojníků a celkový počet padlých vojáků vítězného X. armádního sboru.
Od roku 1905 se součástí památníku stala
i krypta s generálovými ostatky a přibylo
i boční schodiště. Curyšský hřbitov, na kterém byl původně pochován, se rušil a Ludvík
Gablenz se tak symbolicky vrátil zpět mezi
své padlé spolubojovníky. Ostatně to bylo
vždy jeho výslovným přáním. Později byl vnit-

Sněžka

Rýchory

Sluneční stráň

Krakonošovo náměstí

Trutnov

řek památníku zpřístupněn veřejnosti, a začal
tak plnit i funkci rozhledny.
Samotný vrch Šibeník, jehož název odkazuje na původní využití kopce v 18. století,
je dnes coby odpočinková zóna zalesněn
a výhled je tak poněkud omezený. Pojetí
rozhledny přesto za návštěvu stojí, stejně
jako naučná stezka, která vás k památníku
bezpečně dovede. Vstup na rozhlednu je
možný o víkendech od května do září, o letních prázdninách pak i ve všední dny (kromě
pondělka), a to vždy v odpoledních hodinách.
Při dobré viditelnosti jsou vidět nejen panoramata Krkonoš, ale zahlédnout je možné
i liberecký Ještěd. ▪

Červený kopec

SPOJENÍ
Z Prahy a Hradce Králové
přímým rychlíkem

Z Liberce
spěšným vlakem s přestupem
ve Staré Pace

Z Olomouce
vlakem SuperCity s přestupem
v Hradci Králové a Pardubicích

Královecký Špičák

Šibeník
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MICHAELA
BUGRISOVÁ

Dva roky se projektovalo,
další dva budovalo. Na místě
zchátralých budov vznikl
moderní polyfunkční objekt
Pasáž 80, jehož ambicí je
mimo jiné oživení utichajícího
centra Dvora Králové nad
Labem. Velkým tahákem
může být exkluzivní lokální
pivo z tanku i neotřelé pojetí
tradiční české kuchyně.

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

FOTO: RESTAURACE VE DVOŘE

22

Neošizená tradice v novém hávu
N

a první pohled nenápadná pasáž,
skrze níž procházím z Masarykova
náměstí do Valové uličky, má pro
Dvůr Králové obrovský význam. Za prvé pohodlně propojuje centrum s blízkým břehem
Labe, kde najdete kulturní a sportovní vyžití,
a za druhé navrací do srdce města život
prostřednictvím nově nabízených služeb.
Jednou z nich jsou stylové gastronomické
provozovny, jako je restaurace Ve dvoře a přilehlá kavárna Dvoreček, kam směřují nejen
mé kroky, ale i mlsný jazyk.

Pivo s jídlem v jednom tónu

Během teplých letních dní můžete posedět
na venkovní zahrádce a osvěžit se dobrým
chmelovým. Není náhoda, že zrovna tady
ochutnáte jeden místní speciál. Tankové pivo

Kopp z královédvorského pivovaru Tambor dostanete exkluzivně pouze v restauraci
Ve dvoře, na jejímž místě stál v minulosti věhlasný hotel Kopp s vyhlášenou pivnicí.
Na počest hostince také bylo originální pivo pojmenováno. K němu se úžasně
hodí nabízené pochoutky. Ochutnávám
cibulové kroužky smažené v pivním těstíčku
Kopp, nakládaný „romadůžek“, domácí tlačenku a utopence. Asi nemusím dopodrobna
vyprávět, jak moc jsem nacpaná k prasknutí,
nicméně o krátký rozbor chutí vás nemohu
ošidit.

Klasika i trochu fantazie

Zmíněné dobroty najdete snad všude, Ve dvoře si ale vše vyrábějí sami včetně pečiva,
čehož si cením, protože to v dnešní době

stále není standard. Těmto klasickým českým jídlům pak vtisknou moderní nádech,
který se projevuje v prezentaci na talíři nebo
i dalším netradičním chuťovým rozměrem.
Tak třeba utopence před uležením v nálevu
pomalu pečou, díky čemuž uvolní aroma a při
zakrojení se krásně rozvoní. Jejich vepřová
tlačenka zbořila veškerá má přesvědčení, že
musí být nutně naporcovaná na tenké plátky
jako knedlík. Tvarem mi připomínala malou
skleničku nebo váleček. Dostanete k ní
salátek z červené cibule v zajímavé kombinaci
s balzamikovým octem.
Kuchař si pochvaluje počínání v kuchyni, kde jeho fantazii meze nikdo neklade.
Svou kreativitu může prezentovat i během
tematických víkendů. V minulosti si zákazníci
pochutnávali třeba na nutrii, krokodýlovi
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Tipy místních
Zažijte celoročně atmosféru Vánoc
díky rodinné firmě se stoletou tradicí
Ozdoba.cz, kde foukají a ručně
malují skleněné dekorace
na stromeček. Během
exkurze se dozvídám
spoustu zajímavostí.
Třeba že výsledný
produkt projde až
šesti páry šikovných
rukou, jak náročné je
foukat zvoneček, nebo
že pro Singapurce vyrábějí
na zakázku postavičky
pana a paní Krtkových
ve třpytivých kalhotkách.

Skrytý klenot, to je Barokní areál
v Žirči! Místo je domovem pacientů
s roztroušenou sklerózou, kteří
se podílejí na chodu bylinkové
zahrady i kavárny se sirupy
z vypěstovaných bylin.
TIP! Srpnové
bylinkobraní.
Povinností je také
návštěva cyklomuzea
a Kostela sv. Anny
s unikátní barokní
zvonkohrou, na kterou
umí v Česku zahrát pouze
pár lidí, mezi nimi i Jana
Havlíčková, strojvedoucí
z Hradce Králové.

Věděli jste, že ve Dvoře Králové
nebo černém halloweenském hamburgeru,
a to nejen Ve dvoře, ale i v mateřském podniku Baroque v nedalekém Kuksu. Celý koncept
zastřešuje také kavárnu Dvoreček v hodně
moderním interiéru, odkud lze u šálku výběrové kávy pozorovat skrze prosklené stěny
venkovní ruch v pasáži.

Ital fušoval uzenářům do řemesla
V jídeláku mě zaujme ještě jedna specialita k pivu, o které jsem nikdy předtím
neslyšela. Co je to vlastně talián? Kuchař mi
vysvětluje, že jde o masitou vařenou klobásu z mladého masa (tady ho připravují z telecího) s přidanou směsí často aromatického
koření. Tím se odlišuje od běžných masných
výrobků. Na internetu se potom dopídím, že
ji jako první začal prodávat v Praze uzenář

z Itálie. Jeho přezdívka Talián se uchytila
i jako pojmenování
pro do té doby neznámou lahůdku.
Slintám, ale dnes
mi bohužel není
souzený a mám
pro to pochopení.
„Některé dny si
na nich nebudete
moci pochutnat,
neboť zrovna čekáme
dodávku střívek od našeho
řezníka,“ stojí v jídelním lístku. Ach jo.
Nicméně vy třeba budete mít větší štěstí a já
přemýšlím, že si kvůli němu udělám výlet
do Dvora Králové znovu. ▪

sídlí jeden z největších spolků
kaktusářů? Na jaře každoročně
otevírá sezonu velkou burzou
rostlin s mezinárodním
přesahem, která
se velikostí řadí
mezi největší akce
tohoto druhu u nás.
Od 30. 6. do 8. 7. 2018
spolek pořádá již tradiční
33. ročník výstavy
kaktusů a sukulentů
v ZOO ve Dvoře Králové
doprovázený stánkovým
prodejem.

?

Do pasáže 80 u náměstí T. G. Masaryka
se dostanete od vlakového nádraží pěšky
za 30 minut. Stačí se vydat ul. 5. května, přejít
Labe a ulicí Riegrova pokračovat až do centra.
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Z OKNA VLAKU

Podkrkonošskou krajinou
ZE STARÉ PAKY DO TRUTNOVA
Asi hodinu trvá jízda vlakem ze Staré Paky do Trutnova. Koleje vedou údolím řek, říček a potoků
a na dohled vrcholkům krkonošských hor. Kromě poutavých přírodních scenérií zaujmou
po rozmanité krajině rozeseté nevšední církevní památky a malebné roubené chalupy.
TEXT: TOMÁŠ REZEK FOTO: JAN CHALOUPKA

V

lak, který si to zamíří ze Staré Paky
do Trutnova, vás nejprve proveze
údolím Olešky a pak podél potoka Tampelačky do Roztok u Jilemnice, kde je možné
z vlaku zahlédnout barokní kostel sv. Filipa

a Jakuba. Z Roztok pokračuje vlak několika
oblouky do Martinic v Krkonoších. Ještě než
zastaví ve stanici, ukážou se vám vzdálené
vrcholky našich nejvyšších hor. Tedy pokud
počasí dovolí. Z Martinic jezdí vlaky také

směrem na Rokytnici nad Jizerou po romantické lokálce, které se přezdívá Pojizerský
pacifik. O další pěkné výhledy z vlaku ale
není nouze ani na naší trati. Za Martinicemi
vlak projíždí lesnatou krajinou a za ní se

Nádraží jako technická památka

Kaple s hrázděnou přístavbou

Děkanský kostel v Hostinném

¡ Roztoky u J. – Martinice v Krk. ¢

¡ Kunčice n/L – Klášterská Lhota ¢

¡ Prosečné – Hostinné město ¢

Před dvěma lety byla železniční stanice
Martinice v Krkonoších zapsána na seznam našich kulturních památek. Jde
o unikátní soubor objektů a zařízení
vybudovaných v letech 1871 až 1948,
který dokonale dokumentuje systém
řízení a zabezpečení provozu na železnici v období jejího největšího rozvoje.
Až na jednu výjimku řídí provoz ve stanici patnáct mechanických návěstidel.
Na záchraně a obnově areálu stanice
se významně podílejí členové Spolku
železniční historie
Martinice v Krkonoších.

V Kunčicích nad Labem můžete
zahlédnout z vlaku nejvýznamnější
památku obce – kapli sv. Panny Marie.
Klasicistní svatyně byla postavena
z červeného pískovce v roce 1847
za finančního přispění vrchního
Vrchlabského panství Johanna Křikavy.
Střechu kaple zdobí osmiboká věžička
s lucernou. Postupem času přestala
kaple kapacitně vyhovovat, a v roce
1906 se místní proto rozhodli rozšířit ji
o hrázděnou přístavbu lodě – podle vzoru kaple Nejsvětější
Trojice v sousední
Klášterské Lhotě.

V Hostinném nepřehlédnete 53 metry
vysokou věž děkanského kostela Nejsvětější Trojice. Kostel vysvěcený v roce
1270 je nejstarší kamennou stavbou
města. Zejména kvůli požárům musela
být hlavní městská svatyně několikrát
přestavována, a to především v období
renesance. Významnou se také stala
novogotická úprava realizovaná podle
plánů Františka Schmoranze. Neogotický je i hlavní oltář kostela, postranní jsou barokní.
V chrámu nechybějí
varhany zhotovené
v Kutné Hoře roku
1785.
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Horní Branná
nádraží

Kunčice nad Labem
Trutnov hlavní nádraží

Martinice v Krkonoších

opět objeví atraktivní kulisy krkonošských
hřebenů, kterým dominuje Černá hora
s televizním vysílačem. Před Kunčicemi
nad Labem vlak poprvé přejede po mostě
největší českou řeku. V Kunčicích upoutá
kaple sv. Panny Marie se zajímavou hrázděnou přístavbou. Patří k mnoha drobným
sakrálním stavbám v okolí trati. Kromě
železnice vede údolím Labe také oblíbená cyklotrasa, a tak je možné na mnoha
místech spatřit výletníky na kolech. Ještě
než vlak za Hostinným opustí labské údolí,
projede kolem papírny, jež patří k největším u nás. Několik kilometrů se pak koleje
klikatí údolím Pilníkovského potoka.
Stejně jako jinde v jejím okolí tak i na této
části trati uvidíte z vlaku několik roubených chalup. Kromě příkladů lidové architektury stojí za zmínku rybník Dalibor
s altánkem na vodě u zastávky Vlčice. Pak
už to nepotrvá dlouho a zdaleka viditelná
věž trutnovského kostela Narození Panny
Marie zahlásí, že se vlak blíží do cílové
stanice. ▪

kaple
sv. Panny Marie

Roztoky u Jilemnice

Trutnov-Volanov

Klášterská Lhota

rybník Dalibor
kostel Nejsvětější Trojice
Hostinné
Vlčice
roubenky
Hostinné město
Pilníkov
Prosečné

Tample
Bělá u Staré Paky zastávka

Krkonošské papírny
Chotěvice

Stará Paka

TIP
Rádi podnikáte výlety v sedle bicyklu?
Na trutnovském hlavním nádraží je
od března do října každý den od 8:00
do 20:00 hod. v provozu půjčovna kol
ČD Bike. Pokud máte In Kartu, můžete
si jízdní kolo vypůjčit na celý den
za 150 Kč (bez In Karty za 180 Kč).
Na cyklovýlet se lze pak vydat třeba na
návrší Šibeník s památníkem generála
Gablenze a pěknou vyhlídkou (2 km)
nebo k dělostřelecké tvrzi Stachelberg
(10 km). V půjčovně kol se předkládají
dva osobní doklady a skládá se vratná
kauce (1 000 Kč za jedno kolo). Bližší informace najdete na www.cd.cz/cdbike.

Kolem Krkonošských papíren

Dřevěné roubené domy

Rybník Dalibor s altánkem

¡ Hostinné – Chotěvice ¢

¡ Chotěvice – Pilníkov ¢

¡ Pilníkov – Vlčice ¢

V roce 1835 založili bratři Gustav
a Vilém Kieslingové v Hostinném
– v tzv. Labském Mlýně – moderní
strojní papírnu, a tím začala bezmála
dvousetletá historie výroby papíru
v tomto městě. Papírny v Hostinném
byly brzy po druhé světové válce
znárodněny. Vznikl národní podnik
Krkonošské papírny, k němuž byly
postupně připojovány i další firmy
v okolí. V roce 1992 došlo k privatizaci
státního podniku.
Nová akciová společnost stále patří
k nejvýznamnějším
firmám v regionu.

V Krkonoších i v podhůří našich
nejvyšších hor není nouze o příklady
lidové architektury. Roubenky můžete
zahlédnout i z okna vlaku na této
trati. Dřevěné podhorské domy měly
zpravidla stejné uspořádání. Ze zápraží
se vcházelo do síně, v jejíž zadní části
bývala černá kuchyně. Ze síně bylo
možné vstoupit do hlavního obytného
prostoru – sednice – nebo do komory,
která většinou sloužila k uskladnění
potravin. Vedle
komory se nacházel
chlév, v zadní části
domu pak stodola
a také kůlna.

Jeden z nejpěknějších výhledů z okna
vlaku se vám naskytne u zastávky
Vlčice – na rybník Dalibor s altánkem
na vodě v kulisách Krkonoš. Rybník je
oblíbeným místem rekreace se zajímavou atrakcí. Za 300 Kč si může každý
– i bez rybářského lístku – zakoupit
povolenku a zkusit si v rybníce chytit
rybu. Kromě rybářského prutu si lze
půjčit také loďku nebo šlapadlo. Děti
se mohou vydovádět na hřišti či trampolíně. Občerstvení
nabízí restaurace
v altánku, která je
otevřená od června
každý den.
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Chytrý podvrh, nebo omyl historiků?
Do Dvora Králové nad Labem se téměř každý dnešní turista vydá
díky proslulé zoologické zahradě a safari parku. Jméno tohoto
místa ale svého času znali všichni čeští vlastenci. Vždyť právě
ve zdejším kostele sv. Jana Křtitele nalezl Václav Hanka Rukopis
královédvorský. Nebo to bylo celé jinak?

DOMY
SLAVNÝCH
FOTO: JAN CHALOUPKA

VÁCLAV HANKA

vyloučené, aby rukopis byl v kostele uložen
přímo Václavem Hankou, přesvědčuje nás
pan průvodce.

Dodnes neobjasněné otázky

G

otický kostel na dnešním náměstí Republiky nechala v roce 1400 postavit česká
královna Žofie Bavorská. Údajnou dataci listin,
které byly nalezeny v kostelní kobce v prvním
patře, tedy kostel pamatuje. Slovo kobka si ale
nespojujme s žalářem, je latinského původu
a znamená „pokoj“. Dnes se do této místnosti
dostanete venkovním vchodem po točitých
schodech a přes chodbu na kůru.

Spoluobjevení fenoménu

Mnohé generace studentů se dodnes
na školách učí, že Václav Hanka byl padělatel známých rukopisů. O jeho zásluhách
v oblasti českého jazyka a literatury i dalších
činnostech se už tolik nemluví. Jaký názor
na toto téma ale mají místní obyvatelé a náš
průvodce kostelem Josef Langfelner? Ten nás
chvilku po vstupu do kobky hned překvapí
slovy, že o pergamenech věděl jako první
zdejší kaplan Pankrác Ignác Borč. Domníval
se ale, že jde o latinské modlitby. Václava
Hanku pozval roku 1817 do kostela, aby mu

předal šípy z husitských válek pro potřeby
tehdy vznikajícího národního muzea. Hanka
ve Dvoře Králové nad Labem nikdy před tím
nepobýval, i když se narodil nedaleko v Hořiněvsi, kde si dnes můžete také prohlédnout
jeho rodný roubený dům.
Při procházení kostelní kobkou mu tehdy
Borč ukázal i pergameny rukopisu se 14 písněmi, které si prý Hanka se zájmem přečetl,
a nakonec si je do Prahy odvezl místo šípů.
Místní kaplan šest let poté zemřel, a tak si
Hanka objevení rukopisu přivlastnil. Je tedy

Je jisté, že autorem rukopisu byl někdo vybavený velice dobrým zrakem, písmo je totiž
zhruba milimetrové. Mnohé tedy jistě překvapí velikost repliky, která je v muzeu k vidění.
Václav Hanka ve snaze obnovit méně čitelné
části pergamenů zvolil trochu nešťastný způsob a některá písmena rukopisu obtahoval.
O to více tak zamotal hlavu pozdějším badatelům. Poslední roky života mu i proto ztrpčil
soudní spor vedený o pravost písemností, což
mělo podstatný vliv na jeho zdravotní stav,
přesto přísahal na pravost Rukopisu královédvorského a potvrdil svůj nález.
Dnešní historici se domnívají, že pergamen rukopisu sice je ze 13. století, byl ale prý
druhotně použit a písmo rukopisu pochází
ze 16. století. Jasný důkaz ale dodnes
neexistuje a rukopis už přes 40 let nebyl
znovu prostudován. ▪

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

Sezení ve vlaku nic nestojí
Nově můžete mít i s traťovou
jízdenkou místenku za 0 Kč
● pořiďte si v e-shopu ČD nebo

v aplikaci Můj vlak bezplatné místenky
na své cesty s týdenní, měsíční
i čtvrtletní traťovou jízdenkou*
*Platí pouze do vyprodání míst ve spojích s možností rezervace.

www.cd.cz

PRUVODCE

Nové menu JLV

Za chutí tradice
Vlak+

Zážitky bez limitů
Můžete potkat ve vlaku

Bára Votíková

FOTO: JIŘÍ ŠTEMBÍREK

Články v této rubrice mají pouze informativní charakter.
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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Za chutí tradice v jídelních
vozech
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FOTO: DAVID TURECKÝ

I

v druhé letošní sezoně je nové menu pečlivě
sestaveno ve stylu první republiky. Tentokrát jsme
se vypravili do dob nově vzniklého Československa.
Výlety přece nemusí být vždy spojené s exotikou.
Cestovat vlakem do Českého ráje nebo za babičkou
až na Slovensko může být stejně silným zážitkem.
A jídlo k němu bezesporu patří.

49 Kč *
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149 Kč *
* Uvedené ceny platí pouze v rámci Happy hours.
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Ve znamení domácí kuchyně
Ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR jsme
pro vás v letním menu připravili chutné pokrmy,
které pochází i z těchto míst. Ideální pochoutkou
na začátek je bramborovo-cizrnový krém s petrželkovým olejem, jako hlavní chod se v jídelních vozech
podává uzená pečeně s hráškovým pyré
a kedlubnovým zelím nebo sekané telecí řízečky s medovou karotkou a šťouchanými
brambory s cibulkou. Máte-li raději bezmasé pokrmy, jistě oceníte bryndzové
halušky, a to nejen při cestě na Slovensko. Neumíte si představit oběd
bez kávy a dezertu? Vyzkoušejte
na závěr dukátové buchtičky
s vanilkovým krémem. Přejeme vám chutnou cestu naší
historií. ▪
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Oslava stého výročí vzniku Československé
republiky pokračuje na palubách jídelních
vozů ČD Restaurant i v letní sezoně.
Ochutnejte společně s námi další
tradiční i již pozapomenuté pokrmy,
které měli v oblibě naši
pradědečkové v Česku
i na Slovensku.
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SPECIALITY INSPIROVANÉ TRADIČNÍ KUCHYNÍ PRVNÍ
REPUBLIKY MŮŽETE OCHUTNAT OD 30. KVĚTNA
DO 29. SRPNA 2018 NA PALUBĚ JÍDELNÍCH VOZŮ
V EXPRESNÍCH VLACÍCH NÁRODNÍHO DOPRAVCE.
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Opravdová restaurace na kolejích
Tým JLV s Asociací kuchařů a cukrářů ČR prezentoval v Hamburku aktuální nabídku ČD Restaurant na veletrhu World Travel Catering & Onboard Services Expo
(WTCE). Přehlídka se nesla ve znamení specialit národních kuchyní. Cateringové
společnosti měly možnost ukázat, jak zajišťují gastronomické služby na svých
palubách. Společnost JLV se představila se svým konceptem Opravdová restaurace na kolejích, založeným na možnosti cestujících ochutnat během jízdy vlakem
ty nejlepší recepty české kuchyně. Šéfkuchaři servírovali svíčkovou na smetaně
a trhanou kachnu s brambůrkami a cibulkou. A který pokrm u diváků zvítězil?
Nakonec, i když velmi těsně, tradiční svíčkovou porazila doslova na jazyku se
rozpadající trhaná kachna. Na vítěze tohoto minisouboje se mohou cestující těšit
v podzimní nabídce JLV na palubách národního dopravce.

45 Kč *
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Zážitky bez limitů
se slevou
Každý rok mohou cestující národního dopravce na svých
cestách za hudbou, kulturou i mnoha dalšími událostmi čerpat
z nepřeberného množství zákaznických výhod. Na těchto stránkách
vám přinášíme malou ochutnávku akcí letošního léta, na něž lze
vyrazit s výhodnou zpáteční jízdenkou Vlak+.

19. – 21.
června

PRO PODROBNĚJŠÍ
INFORMACE O JÍZDENKÁCH
VLAK+ NAVŠTIVTE WEBOVÉ
STRÁNKY WWW.CD.CZ

Czech Raildays

Veletrh zaměřený na nejnovější trendy a technologie v oblasti kolejové dopravy ocení
nejen železniční fanoušci. Letošním trhákem bude bezesporu oficiální premiéra plně
nízkopodlažní ostravské tramvaje Stadler Tango NF2.
Mezi vystavovateli nebudou samozřejmě chybět ani České dráhy, které opět
přivezou vůz řady BDa s modelovým kolejištěm a pro zájemce o historii také Masarykův salonní vůz. Veletrh Czech Raildays se koná v areálu nákladového nádraží stanice
Ostrava hl. n. I tento rok se můžete svézt vlakem do Ostravy v době konání veletrhu
na výhodnou zpáteční jízdenku Vlak+ Czech Raildays se slevou 50 %. Za cestu z jakékoliv stanice v ČR do Ostravy zaplatíte obyčejné jízdné, zpáteční cestu pak budete
mít zdarma. Aby vám jízdenka se slevou platila i pro cestu zpět, je nutné si ji nechat
na veletrhu v pokladně či na stánku ČD orazítkovat. Více informací o veletrhu získáte
na www.railvolution.net/czechraildays.

1. – 6.
července

XVI. všesokolský slet

Slet sokolů v Praze je největší
sportovní událostí roku 2018 u nás.
Týden nabitý sportem, kulturou
i společenskými akcemi vyvrcholí
unikátním programem hromadných
sletových cvičení na stadionu
v pražském Edenu.
Slet bude letos mimořádně slavnostní, připomene také 100. výročí
vzniku našeho novodobého státu.
13 sletových skladeb společně předvede 5. a 6. července v Eden Aréně
na 15 000 cvičenců z ČR i zahraničí.
Mimořádným zážitkem bude tradiční
Sletový průvod centrem Prahy
1. července, kterým celý sletový týden
začne. Letos se ho zúčastní 13 tisíc
sokolů, jejich hostů a příznivců. Veškeré informace najdete na webových
stránkách www.slet2018.cz. České
dráhy budou samozřejmě u toho. Stačí si na cestě vlakem na Všesokolský
slet koupit v kterékoliv stanici v ČR
zpáteční jízdenku Vlak+ Slet se
slevou 25 % do každé cílové stanice,
jejíž název začíná Praha. Pak už si jen
před odjezdem necháte označit jízdenku u stánku na sletu. Šťastnou cestu!
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4. – 6.
července

Rock for People

Více než sto kapel, které zamíří
v prvním červencovém týdnu do Hradce
Králové, není jedinou zárukou zábavy
na festivalu Rock for People 2018.
Nedílnou součástí oblíbené třídenní
akce je například gastronomický
festival Street Food Rock.
Pestrou mozaiku zahraniční hudby
v čele s legendární kapelou The Prodigy, špičkami indie rocku The Kooks
a The Vaccines či rockery Skillet
doplní i dobře známá jména domácí
scény, jako je například Gaia Mesiah
nebo Vypsaná fixa. Do Hradce
Králové se pohodlně dostanete vlaky
ČD ze všech koutů ČR. Z hlavního
nádraží bude pro přepravu do Festivalparku opět zajištěna bezplatná
autobusová doprava. Pro návštěvníky festivalu je připravena nabídka Vlak+ Rock for People. Tato
zpáteční jízdenka s cílovou stanicí
Hradec Králové hl. n. platí od 3. do
7. července 2018. Pro cestu zpět si
stačí nechat na festivalu jízdenku
orazítkovat u stánku Českých drah.
Cestující tak mohou čerpat slevu
25 % z původní ceny obyčejného
jízdného. Tím ovšem dobré zprávy
nekončí. S touto jízdenkou získáte 15% slevu na nákup vstupenek
na festival Rock for People. Sleva se
vztahuje na nákup lístků na pokladně
RfP na místě konání. Více o festivalu
na www.rockforpeople.cz.

5. – 7.
července

Vysočina fest

Hlavním lákadlem už šestého ročníku
jedné z největších akcí Kraje Vysočina
bude kapela Kabát. Stejně jako
v minulých letech se Vysočina fest
uskuteční v jihlavském amfiteátru
u zoologické zahrady v Jihlavě.
Festivalu, který se zaměřuje na špičky československé hudební scény,
budou patřit dny 5. až 7. července.
Nabídne bohatý kulturní i doprovodný program, soutěž autorských kapel
a nebude chybět ani zábava pro děti,
takže si každý přijde na své. Letos se
na hlavní stage vrací kapela Kabát,
která běžně na festivalech nevystupuje, půjde o výjimečné vystoupení
a skvělou show. Dorazí také Chinaski, Divokej Bill, MIG 21, Wanastowi
vjecy, Monkey Business, Arakain
s Lucií Bílou, Iné Kafe a mnoho dalších. Na festival se můžete dopravit
vlakem až do Jihlavy. Zpáteční jízdenka Vlak+ Vysočina fest se slevou
25 % platí z kterékoliv stanice ČR.
Aby vám sleva platila i na cestu
zpět, stačí si před odjezdem nechat
jízdenku orazítkovat ve stánku ČD
v areálu festivalu. Všichni držitelé
jízdenky Vlak+ Vysočina fest navíc
v areálu získají pivo či nealkoholický
nápoj zdarma.

26. – 28.
července

Sázavafest

V krásném zámeckém lesoparku
Světlé nad Sázavou se kromě
kapely Kryštof představí to nejlepší
z domácí scény, ale zazní i hudba
zahraničních interpretů. Skvělá show
a zajímavý doprovodný program, to
je Sázavafest.
Kromě hlavní kapely Kryštof zahraje například No Name, Graham
Candy, Vojtěch Dyk & B-SIDE BAND,
Mandrage, Iné Kafe či Jaroslav Uhlíř.
I na tento festival se můžete pohodlně
dopravit vlakem. Zpáteční jízdenka
Vlak+ Sázavafest s 25% slevou platí
ze všech stanic a zastávek v ČR
až do stanice Světlá nad Sázavou,
která je vzdálená pouhých 300 metrů
od hlavního vstupu do areálu festivalu. Opět platí stejné pravidlo jako
u všech dalších slev Vlak+, je nutné si
jízdenku před zpáteční cestou nechat
orazítkovat na stánku ČD v areálu
festivalu. Vstupenky na festival i se
vstupem do stanového městečka
zakoupíte na www.ticketspot.cz či
dalších předprodejních místech.
Více informací naleznete na
www.sazavafest.cz.

Do zámku za kulturou i adrenalinem
Zámek ve Světlé nad Sázavou zahajuje sezonu už
2. června. Pro návštěvníky jsou připraveny únikové
hry a několik historických expozic včetně expozice
pro děti. Kromě Sázavafestu probíhá v zámku a jeho
okolí po celou sezonu mnoho kulturních akcí, festivalů
a netradičních nočních prohlídek. Zákazníci národního
dopravce mohou navíc využít 10% slevy na vstupenku,
stačí předložit vaši In Kartu nebo jízdenku.
Více informací na www.zameksvetla.cz.
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Rychlíkem až na Mighty Sounds
Již čtrnáctý ročník legendárního žánrového festivalu Mighty Sounds se blíží. Třídenní
svátek všech milovníků rock’n’rollu, punku, ska, reggae, rockabilly, hardcoru a dalších
spřízněných žánrů proběhne od 13. do 15. července jako každý rok v Táboře na letišti Čápův dvůr.

S

pecialitou festivalu Mighty Sounds je jeho zaměření na zahraniční hvězdy, které tvoří velkou část line-upu a jsou doplněny
tím nejlepším z žánrové scény v Česku i na Slovensku. Hlavní
hvězdou na festivalovém nebi budou punkrockoví Anti-Flag, kteří
to v Táboře roztočí už potřetí. Ze severu přijedou pozdravit králové
garage rock’n’rollu Royal Republic. Folk punk nejvyšší kvality dovezou The Rumjacks a dokonalou reggae show předvedou legendární Inner Circle. Tím ovšem výčet top žánrových jmen nekončí,
na programu jsou třeba i Talco, Dub FX, Booze & Glory, The Bronx,

The Dreadnoughts a celá řada dalších zahraničních interpretů.
Z českých kapel si pak 14. ročník Mighty Sounds nenechají ujít Pipes
and Pints, Fast Food Orchestra, skoro domácí Polemic ze Slovenska, post hardcoroví mágové Lvmen nebo Totální nasazení.
I letos je festival nabitý také další produkcí v podobě DJ setů,
výběru toho nejlepšího z alternativního divadla, sportovních
aktivit a dalšího doprovodného programu. Návštěvníci se mohou
těšit na kvalitní zázemí, skvělé nefestivalové jídlo a uvolněnou
atmosféru, která se musí zažít. Vstupenky na festival jsou k dostání na www.mightysounds.cz za 1 600 Kč. Na místě vás lístek
na všechny tři dny vyjde na 1 700 Kč. Veškeré informace o prodeji
vstupenek a programu festivalu najdete na www.mightysounds.cz.

Jak na festival?
Na MightySounds se můžete pohodlně dopravit vlakem ČD
do stanice Tábor-Čápův dvůr, která se nachází zhruba 10 minut
chůze od festivalového areálu. V době konání festivalu zde zastavují
všechny rychlíky. ▪

SOUTĚŽ O VSTUPENKY NA MIGHTY SOUNDS

?

Odpovězte správně na soutěžní otázku a můžete vyhrát vstupenky
na festival MightySounds.
Po kolikáté si letos zahraje na letišti Čápův
dvůr kapela Anti-Flag?
A) poprvé

B) potřetí

C) počtvrté

Odpověď zadejte do příslušného formuláře na www.cdprovas.cz nejpozději do 13. června 2018. Dva z vás vyhrají dvě vstupenky na festival.

Zasklívání
lodžií
a balkonů

✔
✔

originální finský bezrámový systém

✔

Tvrzená bezpečnostní skla,
zabroušená bez svislých rámů.
Zasklení nemění původní vzhled domu.
Skleněné tabule se
odsouvají k boční stěně lodžie,
na kterou se přiklopí, což umožní mytí
skel i z venkovní strany.
Šetří teplo a peníze.
Zabraňuje hluku, prachu, dešti, sněhu.
Umožňuje aktivně užívat lodžii
či balkon od jara do zimy.

OPTIMI spol. s.r.o.
Dubečská 74/4
Praha 10
602 477 874, 274 818 721
info@optimi.cz

MONTÁŽE ZASKLENÍ PROVÁDÍME CELOROČNĚ.

www.optimi.cz

největší výrobce v ČR držitel Certifikátu kvality ISO 9001:2016
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VYHRAJTE
VSTUPENKY NA ČISTÉ FESTIVALY
Na kolika letních akcích můžete třídit
odpady s projektem Čistý festival?
A) na třech
B) na jedenácti
C) na dvaceti

Třiďte s námi na festivalech

a získejte odměnu

Pro tři z vás máme připravené výherní
balíčky. V každém najdete dva vouchery
v hodnotě 500 Kč na jízdenky ČD a dále
2 vstupenky na jeden z Čistých festivalů:
Colours of Ostrava, Sázavafest
a Rock for People.
Odpověď zadejte do příslušného
formuláře na www.cdprovas.cz
do 13. června 2018.

Colours of Ostrava, Rock for People, Sázavafest. Nejen na těchto, ale i na dalších sedmnácti festivalech se
můžete připojit k ostatním a třídit odpady do barevných košů. Designová sběrná místa určená na plasty, papír
a plechovky jsou tu pro vás připravena díky pořadatelům a podpoře projektu Čistý festival.

T

ento unikátní systém třídění odpadů měl
na českých letních akcích poprvé premiéru již v roce 2008. Za uplynulých 10 let se
podařilo zrecyklovat celkem 369 tun festivalových odpadů, z toho například 1,9 milionu
plastových kelímků. Z takového množství lze
vyrobit například dlažbu s příměsí recyklovaných plastů, která by vystačila na stavbu
chodníku širokého dva metry a dlouhého
21 kilometrů.

Stačí jen 60 kroků
Celkem bude díky podpoře projektu Čistý
festival rozmístěno v areálech letních akcí
170 sad barevných košů na třídění odpadů.
K odhození plastů, papíru a plechovek postačí
návštěvníkům zhruba 60 kroků, průměrná
vzdálenost k nádobám bude totiž menší než
50 metrů! Barevnými pytli na třídění budou
vybaveny také úklidové čety, které posbírají
odpad odhozený na zem. Veškerý tříděný
odpad bude z festivalů svážen na třídicí linky
a poputuje k recyklaci.

Kromě šetrného přístupu k přírodě
mohou mít letošní návštěvníci ještě další
motivaci k třídění odpadů. Na stánku Čistý
festival, který je v každém areálu, získají za přinesené plasty a papíry odměny
vyrobené s podílem recyklovaných surovin.
Chybět nebude ani tradiční výměnný obchod – za 20 použitých plastových kelímků
pivo zdarma.

Pokud právě neplánujete cestu na festivaly, a přesto si chcete vyrobit recyklovaný módní
doplněk, klikněte na Youtube REC.tv. Mirai,
zpěvák stejnojmenné kapely, vám společně
s Alžbětou Dimerovou v jednotlivých dílech
ukáže několik tipů na výrobu originálních
módních doplňků. ▪

Hit letošního roku? Recyklovaná móda
Chcete ohromit sandály z použitého
nápojového kartonu a šperky z plechovek
nebo novin? Vše si můžete snadno vyrobit
doma, aniž byste utratili jedinou korunu.
Pokud si nevíte rady, zkuste si doplňky
vyrobit s námi na REC.workshopu. Vedoucí
této festivalové dílničky Alžběta Dirnerová vymyslela ve spolupráci s návštěvníky
celou řadu módních doplňků, ze kterých
se okamžitě staly hity. Pro velký úspěch se
tak REC.workshop letos opět objeví na 10
čistých festivalech.

TIP ČISTÉHO FESTIVALU!
Vyrobte si sandály za 10 minut.
Budete potřebovat jen nůžky,
2 nápojové kartony, 2 tkaničky
z nevyužívaných bot
a barevnou
izolepu.

KDE VŠUDE MŮŽETE TŘÍDIT ODPADY? PODÍVEJTE SE NA WWW.CISTYFESTIVAL.CZ
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Život bez YouTube a fotbalu
si neumím představit
Tato jedenadvacetiletá rodačka z Plzně má dvě vášně. Obě ji
úspěšně živí a věnuje jim skoro vše. Fotbal a YouTube. Letos
si mezi každodenními tréninky vyšetřila trochu času a spolu
s dalšími youtubery MenTem, Kovym a Annou Šulcovou se
zapojila do projektu Vlak’n’roll.
TEXT: REDAKCE FOTO: JAN CHALOUPKA

Co tě na Vlak’n’roll lákalo?
Líbí se mi celý koncept. Já jsem se hodně
zvedla právě díky něčemu podobnému.
Účastnila jsem se soutěže, která mou kariéru
nakopla. Věřím, že díky takovému projektu
se najde několik talentovaných lidí, kteří by
mohli zažít něco podobného a začít svou kariéru právě díky Vlak’n’roll.
Jak tě spolupráce zatím baví?
Už máme za sebou pár natáčení a čeká nás
spousta dalších. Nejvíc se ale určitě těším
na soutěžní výlety.
Jsi zvědavá, co se svým followerem
(fanouškem) všechno zažiješ?
Mě moc bavila videa, která všichni do soutěže
poslali, podle toho jsem si vybrala a uvidíme.
Od toho se bude odvíjet všechno další. Jsem
zvědavá, kdo z dvojic nakonec vyhraje.
Připravuješ nějaké překvapení na tvém
YouTube kanálu?
V plánu mám teď pár projektů. Až nám skončí
fotbalová sezona, budu mít konečně čas
a natočím něco většího. Ale víc neprozradím!
Co tě vedlo k tomu být youtuberkou?
Ráda bavím lidi, něco tvořit je super. Jsem
trošku „exhibouš“. Když jsem byla mladší,
chtěla jsem být herečkou, ale nešlo to úplně
podle plánu, a pak jsem objevila YouTube.
Sledovala jsem zahraniční tvůrce a rozhodla se, že tohle je platforma, na které chci
tvořit i já.

Nevadí ti ztráta soukromí, která od té
chvíle možná nastala?
Nepřijde mi, že bych ztrácela soukromí.
Hraješ fotbal (jsi brankářka), jak jde časově zvládat aktivní sport, školu a YouTube?
Zvládá se to někdy těžko, tréninky máme
téměř každý den, ale když mám přes den
volno, snažím se něco natočit. Kvůli tomu,
abych stíhala YouTube, jsem přestala studovat. Nedokážu si představit, že bych měla
ještě při tom všem chodit do školy. To už bych
nestíhala vůbec nic a nic bych nemohla dělat
pořádně. Škola šla tedy stranou a uvidíme,
jak to půjde.
Jak vidíš svou fotbalovou kariéru? Prý jsi
měla nabídku jít hrát do Lyonu, proč jsi
do toho nešla?
To je pravda, před dvěma lety, ale bylo mi
tehdy 19 let a těžko bych se dostala zrovna
v Lyonu do hry. Od té doby jsem si odchytala
spoustu těžkých zápasů, ať už v naší lize, Lize
mistrů nebo za národní tým, získala jsem
mnoho zkušeností. Posunula jsem se jak fotbalově, tak po mentální stránce a teď už nad
nějakým zahraničním angažmá přemýšlím.
Byla by to pro mě velká výzva a zkušenost.
Co je tedy pro tebe v současné době priorita, YouTube, nebo fotbal?
Chci se věnovat YouTube i fotbalu, jak jen to
půjde. Nedokážu si představit, že bych nehrála fotbal, ani že bych nenatáčela videa. Oba
koníčky jsou pro mě stejně důležité.

BARBORA VOTÍKOVÁ (21)
Fotbalovou kariéru začala Bára v Sokolu
Plasy, kde hrála v chlapeckém týmu.
Později přestoupila do FC Viktoria Plzeň
a od roku 2014 hraje za pražskou Slavii.
Jako brankářka Slavie vyhrála několik
titulů, chytá v Lize mistrů a stává se
oporou ženského národního týmu.
Vystudovala osmileté gymnázium.
Obor sportovní management na VOŠ
nedokončila. Od roku 2015 se také
věnuje intenzivně YouTube kanálu, který
má v současné době okolo 340 000
fanoušků.

Jaká tvá videa bývají nejúspěšnější?
Určitě skeče. Komediální scénky ze života.
S tím se lidi často sžívají a stále se k takovým
videím vrací. Moje nejúspěšnější video má
něco pod 3 miliony zhlédnutí a je o věcech,
které jsem nesnášela jako malá. Bylo to moje
úplně první video na mém kanále a zároveň je
i nejsledovanější.
Kdo je tvá cílovka, a víš proč?
Ve většině případů jsou to holky kolem 15
let, alespoň podle statistik. Myslím, že je to
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právě hlavně kvůli těmto skečům, protože
jsou z mého života, z pohledu holky, takže to
přirozeně baví víc dívčí publikum.
Spolupracuješ i se školami nebo agenturami na některých projektech pro studenty?
Zatím ne, ale do budoucna bych kolem sebe
chtěla vytvořit tým lidí. Herce, kameramany
a podobně, kteří by moje videa určitě posunuli na vyšší úroveň. Zatím si všechny dělám
sama.
Jsi cestovatelský typ, nebo máš raději
domácí pohodu?
Určitě ráda cestuju! Baví mě poznávat nová
místa a kultury. Vždycky když mám možnost,
hned někam vyrazím.
Jezdíš ráda vlakem?
Ano, rodiče totiž bydlí v Plzni, a protože jsem
teď hlavně v Praze, za nimi jezdívám vlakem. ▪

Jak oslovit i mladší generaci cestujících? Na tuto otázku se rozhodly České dráhy letos odpovědět projektem Vlak’n’roll, do něhož se zapojily osobnosti, které mají k oslovované skupině
lidí nejblíže – youtubeři. Statisícové dosahy osobností, jako jsou například MenT, Kovy, Anna
Šulcová nebo Bára Votíková, a osobní pouto, které mají ke svým fanouškům, a ostatně i fanoušci k nim, jsou jednou z nejpřímějších a nejefektivnějších cest, jak pracovat s mladými lidmi.
V dnešním, informacemi a zábavou přeplněném světě je nutné vytvořit obsah, který osloví
publikum svou originalitou a zajímavostí. A protože je cestování vlakem praktické, bezpečné,
komfortní, a přitom trendy, a také je skvělou alternativou k dalším způsobům dopravy, propaguje národní dopravce jízdu vlaky ČD jako jedinečnou možnost k objevení zajímavých míst.
A pokud budou lidé chtít, můžou o tom dát vědět dál.
Na co se můžete těšit?
Každý ze čtyř hlavních youtuberů se zúčastní dvou cest. Vlaky ČD navštíví osm měst s rozmanitou nabídkou aktivit, o nichž možná není velké povědomí. Youtubeři cesty absolvují se
spoluhráčem, kterého si vybrali v průběhu května na základě „veřejné výzvy“ a castingu. Během
cesty musí plnit nejrůznější úkoly, aby získali indicie, které je dovedou do cíle. Celá soutěž bude
zakončena slavnostním vyhlášením. O tom, který tým zvládl svou cestu nejlépe, rozhodnete vy,
fanoušci, svým hlasováním. Vítěz obdrží moderní techniku, InKartu s roční aplikací IN 100 a pro
skvělý start jeho budoucnosti dohodneme natočení videa s MenTem, Kovym, Bárou Votíkovou
nebo Annou Šulcovou podle jeho výběru. Veškeré dění sledujte na webu www.vlaknroll.cz.

37

38

ČD průvodc e

Do Berlína za
rekordní 4 hodiny
Letní změna jízdního řádu, která platí od 10. června 2018,
zrychlí cestování mezi Prahou a Berlínem. Vlaky překonají vzdálenost
mezi oběma hlavními městy o 11 minut rychleji než dosud. V minulosti
přitom byla běžná cestovní doba mezi Prahou a Berlínem 6 až 7 hodin.

O

d 10. června platí v letošním jízdním řádu změny
u vybraných spojů v osobní
dopravě. Jak u regionální, tak
dálkové dopravy jde ve většině
případů o drobné úpravy. Nejzásadnější změnou letošního léta
je zkrácení jízdní doby mezi Prahou, Berlínem a Hamburkem.
Vlaky překonají vzdálenost mezi
oběma hlavními městy za rekordní cestovní čas 4 hodiny
6 minut, resp. 4 hodiny 8 minut
v opačném směru. Cesta z Prahy
až do Hamburku zabere přibližně
6 a půl hodiny.

minulého století trvala cesta přibližně 6 hodin. Cestovní čas 6 až
7 hodin pak vydržel mezistátním
expresům od počátku 50. let až
do konce 80. let minulého století. Teprve po roce 1989 se začala
úspěšně zkracovat cestovní doba
díky postupné modernizaci tratí
i nasazení nových, modernějších
vozidel. Před 25 lety se cestovní
čas zkrátil přibližně o jednu hodinu, dnes o další hodinu navíc.
Zrychlení vlaků umožní
nasazení moderních lokomotiv
Vectron. Tyto lokomotivy se už
v Drážďanech nebudou vymě-

Čas ušetří nové lokomotivy

VÍCE INFORMACÍ O LETNÍCH ZMĚNÁCH JÍZDNÍHO ŘÁDU
NAJDETE NA ZAČÁTKU ČERVNA NA WWW.CD.CZ

Cestování vlakem mezi Prahou
a Berlínem nebylo nikdy tak
rychlé a pohodlné. Ve 30. letech

ňovat za jiné, jako tomu bylo
doposud, a tak se výrazně zkrátí
pobyt vlaků v saské metropoli
a zrychlí se cestování do Berlína
a dále do Hamburku.

Služby na palubě
Spoje EuroCity na lince Praha –
Drážďany – Berlín – Hamburk
nabízejí kromě rychlého cestování také vysoký komfort. Soupravy
jsou klimatizované, cestující mají
k dispozici elektrické zásuvky
a USB porty pro napájení drobné
elektroniky, wi-fi připojení k internetu, ve vlaku jsou místa pro

cestující na invalidních vozících
i pro cestující s malými dětmi
v kočárcích. Ty mají i zvláštní
uzavřený oddíl, aby malé děti
nerušily ostatní spolucestující.
Pro cykloturisty je vyhrazen vůz
s místy pro jízdní kola, vlaky
totiž na českém území projíždí
kolem oblíbené mezinárodní
dálkové Labské cyklotrasy.
Samozřejmostí je také restaurační vůz s bohatou nabídkou
jídel a nápojů, které jsou v plném
sortimentu servírovány i ve voze
1. třídy. Ve vozech 2. třídy mají
cestující k dispozici roznášku
drobného občerstvení. Včasnou
jízdenku Německo pro trasu
z Prahy do Berlína lze pořídit již
od 364 Kč a z Prahy do Hamburku
od 884 Kč. ▪
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Colours Expres: festival už ve vlaku
České dráhy spolu s pořadatelem festivalu Colours of Ostrava připravily pro návštěvníky horkou novinku.
Speciální vlak Colours Expres vás nejen sveze před začátkem akce z Prahy do Ostravy a po skončení
programu zase zpět, ale přináší i řadu dalších výhod.

F

estival Colours of Ostrava, který
proběhne od 18. do 21. července již
tradičně v unikátním industriálním areálu
ostravských Dolních Vítkovic, nabídne na 21
venkovních i krytých scénách přes 350
programových bodů – koncertů, divadel,
workshopů, diskusí v rámci mezinárodního
fóra Meltingpot, filmů i výtvarných akcí.
K hlavním hvězdám letošního roku patří
N.E.R.D, Kygo, Jessie J, London Grammar,
Grace Jones, Joss Stone, George Ezra, Cigarettes After Sex, Paul Kalkbrenner a mnoho
dalších. Čtyřdenní vstupenky jsou k dostání
v e-shopu na webových stránkách festivalu
a v síti Ticketpro. Držitelé In Karty mají navíc

10% slevu při nákupu těchto vstupenek
v předprodeji na www.colours.cz.

Páska na ruku už na cestě? Proč ne!
Speciálně vypravený vlak Colours Expres nabídne při nákupu jízdenky cestujícím nejen
zaručené místo ve vlaku v nejexponovanějším
čase, ale také další program a výhody. Návštěvníci Colours of Ostrava si přímo v tomto vlaku
mohou během cesty vyměnit vstupenku za pásku na ruku, a tím ušetřit mnoho času před festivalovými branami. Navíc na ně bude na nástupišti a ve vlaku čekat živá hudba, autorská čtení,
autogramiády i ochutnávky a dárky od partnerů
festivalu. Program bude také probíhat před

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O COLOURS EXPRESU NAJDETE NA WWW.CD.CZ/COLOURS

hlavním nádražím v Ostravě, kde si také můžete (již od pondělí 16. července, 14. hodiny)
vyměnit vstupenku za pásku. Colours Expres
vyráží z hlavního nádraží v Praze 18. července
kolem půl jedné a zastaví v Kolíně, Pardubicích,
Chocni, České Třebové a ostravském Svinově.
Zpět se první vlak vrací v noci 22. 7. po skončení
programu a pojede již ze stanice Ostrava střed,
která je nejblíž festivalovému areálu. Druhý pak
pojede v dopoledních hodinách už z hlavního
nádraží v Ostravě.
Všem zájemcům doporučujeme pořídit
si jízdenku s místenkou do zvláštních vlaků
co nejdříve. Kapacita pravidelných vlaků ve
směru do Prahy bude vzhledem k vypravení zvláštních vlaků posílena jen omezeně.
Jízdenky s místenkami do Colours Expresu
můžete zakoupit v e-shopu ČD. ▪

EOS M50D
s objektivem 15–45 mm

+ Fotokurz–Základy ovládání (490 Kč)
+ Poukázka na fotoslužby (300 Kč)

Canon EOS M50 je doposud nejintuitivnější
a technologicky nejpokročilejší bezzrcadlovka. Tento model je prvním systémovým
fotoaparátem Canon, který umožňuje natáčení filmů v rozlišení 4K. Kromě toho má ve
výbavě i obrazový procesor DIGIC 8 nebo
otočný dotykový displej.

18 490 Kč

Centrum FotoŠkoda – Palác Langhans, Vodičkova 37, Praha 1

fotoskoda.cz
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VARŠAVA

TICHÝ RYNEK,

pierogi
a Varšavská smlouva
Přezdívá se jí Paříž východu, nový Berlín
nebo Fénix. To proto, že Varšava v minulosti
skoro celá zmizela z povrchu zemského,
aby pak vyrostla znovu a dokázala, že má
sílu postavit se svému osudu. Ačkoliv měla
polská metropole v minulém století co dělat
s vlastními ranami, které jí zasadila německá
okupace a posléze komunistická nadvláda,
i ona přispěla k jedné kapitole české historie.
A dost možná té nejsmutnější.

VARŠAVA
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N

a první pohled není typicky krásná.
Vlastně ani na ten druhý. Nečekejte od ní pompéznost Říma ani
atmosféru Londýna. S tradičními evropskými cestovatelskými destinacemi v líbivosti
soutěžit nemůže. Přesto dokáže Varšava
nalákat na zajímavou kombinaci historie
a alternativní zábavy, se kterou hravě konkuruje vyhlášenému Berlínu. Jenom nám zatím
moc nedochází, že máme kousek za hranicemi místa, která stojí za návštěvu. Anebo si
říkáme, že je tak blízko, že s cestou do Polska nemusíme spěchat?
Aspoň tak jsem si to dlouho namlouvala
já. Proto jsem ráda, že do Varšavy mířím během roku už podruhé. Zatímco loni jsem ale
stihla jen v rychlosti projít centrum města
a užít si tu svatbu kamarádky, letos se vracím s jasným plánem – prozkoumat Varšavu,
jak nejlépe to jde. A taky si dát pierogi.

V MINULOSTI SLOUŽIL PREZIDENTSKÝ PALÁC JAKO SÍDLO RUSKÝCH
MÍSTODRŽÍCÍCH, PODEPSÁNÍ VARŠAVSKÉ SMLOUVY NA TOMTO MÍSTĚ TAK BYLO
IRONICKY SYMBOLICKÉ.

Dar, o který se nikdo neprosil

Při východu z hlavního nádraží Warszawa
Centralna mě upoutá obrovská výšková
budova – Palác kultury a vědy. Stavba,
kterou turisté zbožňují a Poláci nenávidí.
Palác jim totiž dennodenně připomíná
jeho dárce, Josifa Vissarionoviče Stalina.
Místní stavbu opovržlivě nazývají Stalinova chlouba a spousta z nich by byla
ráda, kdyby tento „Dar národů Sovětského
svazu“ nikdy nevznikl. Nemuseli by tak
při pohledu na něj vzpomínat na dlouhá
léta nesvobody, která přineslo poválečné
období. Vloni se dokonce začalo znovu
diskutovat o tom, zda by celá budova
neměla být zbourána. Myšlenku podpořil
ministr obrany i ministr financí a rozvoje

a pozdější premiér. Jenže jak prohlašovala
opozice, budova, ač velmi kontroverzní, je
neodmyslitelnou součástí polské historie
a z té ji nejde jen tak vymazat.
Při cestě na ubytování si prohlížím město
z okna autobusu. Bezprostřední okolí Paláce
kultury a vědy ale varšavskou krásu zrovna
nevylepšuje. Socialistické budovy a vnitrobloky, připomínající ostravskou Porubu,
jsou vzpomínkou na období, kdy se po válce
musely obnovit nejen historické budovy, ale
hlavně řadové domy. Vrcholem socialistického realismu se stal Stalinův Palác, komunistické bulváry jeho „kouzlo“ ale zdařile
doplňovaly.

Socialistické vnitrobloky nejsou sice
prvoplánově líbivé, když jimi ale o něco později procházím, musím uznat, že mají něco
do sebe. Oddělují život mezi domy od rušných
ulic, a jejich obyvatelům tak v téměř dvoumilionové metropoli dopřávají trochu soukromí.
Teď už ale mířím do centra Varšavy.
Za událostí, která se stala ve stejném roce,
kdy ve Varšavě vyrostl proklínaný Palác
kultury a vědy – v roce 1955.

Pakt „přátelství“

Srpen 1968. Datum, které pamětníci nikdy
nezapomenou. V noci z 20. na 21. srpna
vstoupila na území Československa vojska
„spřátelených zemí“, aby nám poskytla
„bratrskou pomoc“. Letos tomu bude 50 let,
co vojáci Bulharska, Maďarska, Německé de-
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DOHODA ZA 25 MINUT
Za branami prezidentského paláce
ve Varšavě se 14. května 1955 sešli
předsedové vlád Albánie, Bulharska,
Československa, Maďarska, Německé demokratické republiky, Polska,
Rumunska a předseda rady ministrů
Sovětského svazu Nikolaj Alexandrovič
Bulganin. Společně podepsali Smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné
pomoci. Podle místa podpisu dostala
název Varšavská.
Historici tvrdí, že jejich schůzka
netrvala déle než 25 minut. Za necelou
půlhodinu tak vznikl pakt, jehož
jedinou vojenskou akcí bylo obsazení
Československa. Největší vojenskou
operaci ve své historii podnikla Varšavská smlouva 21. srpna. Nezúčastnilo
se jí Rumunsko, které akci odsoudilo,
a Albánie, která na protest proti intervenci v září 1968 vystoupila. Smlouva
byla rozpuštěna 1. července 1991.
Symbolicky v Praze.

mokratické republiky, Polska a Sovětského
svazu zahájili okupaci trvající přes dvacet let.
Jako oficiální důvod vzniku Varšavské
smlouvy uváděli Sověti vstup Spolkové
republiky Německo do Severoatlantické
aliance v roce 1955. Fakticky jim ale šlo
o kontrolu východního bloku a také si chtěli
ospravedlnit přítomnost sovětských jednotek za hranicemi SSSR. Slova o „přátelství,
spolupráci a vzájemné pomoci“ tak mohla
být akorát k smíchu. Kdyby nebyla spíše
k pláči.
Stojím před místem, kde k podpisu
Varšavské smlouvy došlo. Na Krakovském
předměstí, na hlavní třídě, kudy proudí davy
místních a turistů, stojí i prezidentský palác.
V minulosti sloužil jako polské sídlo ruských
místodržících, podepsání Varšavské smlouvy
na tomto místě tak bylo ironicky symbolické. Budovu hlídají vojáci, ale ostatní lidé ji
nechávají spíše bez povšimnutí. Sem tam
zastaví někdo s foťákem, palác si cvakne
a pokračuje v chůzi.

Mladé Staroměstské náměstí

Prezidentské sídlo si také párkrát vyfotím
a vydávám se po Krakovském předměstí
dál. Míjím slavný Královský palác, cihlově
červenou dominantu centra, a po chvíli se
dostávám na své nejoblíbenější místo ve Varšavě – Staroměstské náměstí. To, které jsem
jako jedno z mála stihla navštívit už loni.
Objevují se přede mnou malebné baráčky

hrající ve všech barvách a otevřené zahrádky, které lákají na čepované pivo. Zapadající
slunce budovy vykresluje v těch nejkrásnějších odstínech. Podvečerní idylka. Ale trochu
lživá. Historické centrum totiž ve skutečnosti vůbec není historické.
Jako pomstu za Varšavské povstání v roce
1944 srovnali nacisté město se zemí. Přes
85 procent města bylo zničeno a k zemi
šlo i krásné centrum. Poláci ale, s hrdostí
sobě vlastní, našli původní plány a budovy
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postavili jednu po druhé znovu. Dnes tak
můžu obdivovat krásné stavby a podivovat
se nad tím, jak vypadají historicky, i když jim
ve skutečnosti není ani 100 let.
Připomínky Varšavského povstání
a odvahy Poláků najdete v hlavním městě
na každém kroku. Ať už je to slavný monument vyobrazující statečné bojovníky, nebo
desítky symbolů, které na slavné povstání
odkazují. K 60. výročí povstání si Poláci
nadělili muzeum a také historický film. ČSFD
mu dává 64 procent, já ale minimálně o 10
více. Dojemně totiž vykresluje, jak obyčejní
Poláci, mladí kluci i holky, bojovali do poslední chvíle za své město.

Do klidných vod metropole

Na Varšavě mě překvapuje, jak je tichá
a klidná. Procházím se ulicí, která sousedí s hlavní turistickou třídou, a slyším
zpěv ptáků. Občas ho vyruší jen otevření
balkonových dveří, ze kterých si někdo
vychází zapálit cigaretu nebo vypít kávu.
Jsem ve čtvrti pár kroků od centra, přitom
pohoda tohoto místa by mohla s přehledem
soupeřit s předměstím.
Možná je to tím, že je středa a že o víkendu ve Varšavě začne být živěji. Nebo že
ještě pořádně nezačala turistická sezona.
Anebo je prostě pravda, že Varšava je
spíše administrativní než turistické sídlo
a cestovatelé míří častěji do pár hodin
vzdáleného Krakova a Varšavě se vyhýbají.
Dělají chybu!
Ještě chvíli bloudím varšavskými uličkami a nechávám se unášet mimo centrum.
Kolem pestrobarevných baráčků se nakonec dostávám až do parku plného fontán.
Zjišťuji, že jsem se ocitla na místě, které
doporučují téměř všechny průvodce Varšavou. Multimediální park fontán je příjemné
útočiště na podvečerní odpočinek, tu pravou
show tady ale zažijete každý pátek a sobotu
večer od května až do září. Fontány v pravidelných časových intervalech spouští působivé laserové animace doprovázené hudební
kulisou. Prohlížet si je nechodí jen turisté,
ale také spousta místních. Hlavně těch, kteří
do barevného parku vyrážejí na romantické
večerní procházky.

Smutný osud varšavského ghetta
Další den ve Varšavě zahajuji v Ogrodu,
jednom z mnoha městských parků. Tento
se jmenuje Ogrod Krasinskich a je to z něj
pouhých pět minut chůze k památce, která
připomíná velmi smutnou kapitolu varšavské historie. POLIN, Muzeum dějin polských
Židů, stojí v místech bývalého židovského
ghetta.

POLIN – Muzeum dějin polských Židů

GASTRONOMIE NA VISLE
Při cestování si nikdy nenechám ujít
místní speciality. Pokud také holdujete
gastronomickým cestám, Varšavu si jistě
oblíbíte. Polská kuchyně je bohatá a velmi
sytá, plná brambor, smetany a hustých
polévek. Ze všech tradičních jídel nevynechejte vyhlášené pierogi, tedy polské
pirohy z nekynutého těsta. Mně nejvíce
chutnaly smažené pierogi plněné
bramborami, náplní je ale celá řada.
Vyzkoušejte také tradiční polévku
žurek z hovězího vývaru s cibulí,
houbami, slaninou a všudypřítomnou zakysanou smetanou.
Nebo barszcz – boršč z řepy. Chcete
ochutnat polskou kuchyni za lidovou cenu? Zajděte do jednoho
z retro mléčných barů, které vás
vrátí o půl století zpátky.

Cestopis

SLAVNÍ RODÁCI A OBYVATELÉ
Kousek od centra Varšavy stojí socha,
která z malého kopečku vyhlíží zářnou
vědeckou budoucnost. Marie Curie-Sklodowská, slavná rodačka, na kterou
jsou Poláci patřičně pyšní. A to i přesto,
že většinu života nakonec strávila
ve Francii. Významné vědkyni věnovali
ve Varšavě muzeum a Marie se objevila
i na slavných varšavských graffiti.
Těm vévodí i slavný hudební skladatel
a klavírní virtuos Fryderyk Chopin.
Po Varšavě navíc najdete rozmístěné
Chopinovy lavičky. Stačí zmáčknout
tlačítko a zahrají vám ukázku z jeho
nejslavnějších děl. Varšava s láskou
vzpomíná také na astronoma Mikuláše
Koperníka. Na jeho počest vystavěla
obrovské vědecké muzeum a přilehlý
park, ve kterém si děti i dospělí mohou
vyzkoušet nejrůznější atrakce.

Expozice v minimalisticky pojaté budově
mapuje historii Židů, od jejich příchodu
do Polska přes tragédii druhé světové války
a holokaustu až po nejmodernější židovskou
historii. Během války tady na uzavřeném
prostoru žilo téměř půl milionu lidí. Ghetto
přitom tvořilo pouze necelých 5 procent
rozlohy Varšavy. Na jeho území ale bylo soustředěno až 40 procent obyvatel hlavního
města.

Jedna z laviček Fryderyka Chopina

Pomník Mikuláše Koperníka

Socha Marie Curie-Sklodowské

V části, která se věnuje deportaci Židů
a následnému židovskému povstání, mám
husí kůži. Muzeum detailně popisuje hrůzy,
které obyvatelé ghetta zažívali. Tísnili se
na malém prostoru, trpěli zimou, hladem
a špatnou hygienou. Na následky epidemií
denně umíraly stovky lidí. Muzeum POLIN
bylo před dvěma lety zvoleno muzeem roku.
Právem. Připomíná totiž události, na které
by se nikdy nemělo zapomenout.

Alternatywa Warszawa

Opouštím přelidněné centrum a přecházím
na druhý břeh. Doslova. „Neturistická” část
Varšavy se nachází za řekou Vislou. Jmenuje
se Praga a do pozdního 18. století fungovala jako nezávislé město. Tato čtvrť také
jako jedna z mála přežila válečné ničení
a dlouho tady bydleli nejchudší obyvatelé.
Údajně nešlo o zrovna nejbezpečnější místo.
Dnes tady, jako v každé alternativní oblasti,
vznikají umělecká studia, galerie a undergroundové kluby. Já mířím do muzea neonů,
které si podle mého průvodce pro „neturisty“
rozhodně nesmím nechat ujít. Na místě
zjišťuji, že nejsem jediná, která si tohoto
průvodce Varšavou přečetla, a potkávám
několik cestovatelů s foťákem kolem krku,
čekajících na otevření „skrytého muzea,
které musíte vidět“.
S průvodcem ale souhlasím. Neony k varšavské historii patří. V muzeu se například
dozvídám, že v letech 1948–50 bylo ve Varšavě vystavěno Kino Praha, které Poláci
dostali „od přátel ze socialistického hlavního
města Prahy“.

Odpolední relax na náplavce

Jako v každém větším městě i ve Varšavě
funguje sdílené půjčování kol. Protože potkávám spoustu cyklistů, kteří neohroženě
předjíždějí kolony vozů, přidávám se k nim
taky. Na kole zvládám přejet z Pragy přes
Vislu za pár minut a zaparkovat u moderního vědeckého centra a muzea Mikuláše

V MUZEU SE DOZVÍDÁM, ŽE VE VARŠAVĚ BYLO VYSTAVĚNO KINO PRAHA, KTERÉ POLÁCI
DOSTALI „OD PŘÁTEL ZE SOCIALISTICKÉHO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY“.
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Koperníka. To se rozkládá přímo na břehu
řeky, který jsem si zamilovala hned na první
pohled.
Kolo vracím do stojanu a po vzoru místních usedám na varšavskou náplavku. Plní
stejnou funkci jako ta pražská, scházejí se
tady převážně mladí lidé, odpočívají u vody,
popíjejí, baví se, jezdí na kole. Oproti té pražské je ale tato náplavka mnohem širší, doplněná lehátky, pláží a dalšími prvky, které z ní
dělají ideální destinaci na odpolední relaxaci.
Lehám si k vodě, zavírám oči a užívám si
příjemný varšavský den. Nejradši bych odsud
neodešla, ale po chvíli se ozývá hlad.
Na pozdní oběd si dávám v centru města
už podruhé tradiční pierogi. A na rozdíl
od mojí večeře mě nezklamou. Jako druhé

VLAKEM DO VARŠAVY
Každý den propojuje Českou republiku s hlavním městem Polska
šest párů přímých vlaků EuroCity.
Cestující z Prahy do Varšavy se svezou
přímým spojem dvakrát denně,
z Ostravy čtyřikrát denně. Z Vídně
do Varšavy mohou zákazníci využít
dvakrát denně vlak, který zastavuje
také například v Břeclavi, Přerově
a v Ostravě. Jeden pár vlaků z Vídně
(EC 104 a 105) pokračuje z Varšavy
přes Gdaňsk až do cílové stanice Gdynia a zpět. Do Polska můžete pohodlně cestovat také přes noc. Každý den
vyráží ve 22:19 ze stanice Praha hl.n.
do Varšavy noční spoj EuroNight,
který má v celé trase řazené lůžkové
vozy. Více informací o spojích najdete
na www.cd.cz.

POMNÍK VZPOMÍNÁ NA OBĚTI,
KTERÉ PŘED OSMI LETY ZAHYNULY
PŘI LETECKÉ TRAGÉDII V RUSKÉM
SMOLENSKU.
jídlo jsem se totiž rozhodla vyzkoušet zapékanku. Zapečený rohlík se sýrem a houbami
a pokapaný kečupem mě zrovna nenadchl.
Dokonce Poláky podezřívám, že pokrm
vymysleli jako pomstu pro turisty, kterým
se smějí, že si za 70 korun kupují připálený
kečupový rohlík.
Než se s Varšavou další den rozloučím,
ještě naposledy nasedám na kolo a mířím
do dalšího městského parku. Před jeho vchodem zastavuji u významného monumentu,
hrobu neznámého vojína. Polsko ho věnovalo všem neznámým vojákům, kteří položili
svůj život pro zemi. Uvnitř stále hoří věčný
plamen a hrob hlídají dva vojáci. Trefím se
do chvíle, kdy si zrovna mění pozice. Fotím
vojáky zpoza tulipánových záhonů a napadá
mě u toho příhodná písnička. Řekni, kde ty
kytky jsou…
Když se otočím na opačnou stranu, spatřím ještě jeden monument, o něco menší
a také mnohem mladší. Paprsky poledního
slunce prosvítají přes černý pomník, který
na Pilsudského náměstí vyrostl letos v dubnu. Připomíná schody do letadla a vzpomíná
na oběti, které před osmi lety zahynuly při
letecké tragédii v ruském Smolensku. Při

neštěstí tehdy zemřelo 96 lidí včetně prezidenta Lecha Kaczyńského. Na jeho památku
plánují letos Poláci vystavět ještě jeden
speciální pomník.
Má cesta Varšavou končí o chvíli později
na stejném místě, kde začala. Vracím vypůjčené kolo, naposledy párkrát fotím kontroverzní Palác kultury a vědy a vydávám se
hledat vlak, který mě ze stanice Warszawa
Centralna dopraví zase domů.

Do widzenia!

Varšavu jsem si zamilovala. Vím, že to zní
jako největší cestovatelské klišé, ale oblíbit
si hlavní polské město není ani zdaleka tak
obvyklé jako si zamilovat třeba Paříž. Varšava má šrámů na kráse na rozdávání. Zato ale
dokáže zaujmout silnou historií a příjemným
klidem, který jsem nepoznala v žádném jiném hlavním městě. Už teď se těším na třetí
návštěvu. A na pierogi. ▪

Olomouc - nejen město tvarůžků!

Po stopách tradice Karlovarska

4denní program obsahuje:
• 3 noci ubytování ve 3hvězdičkovém hotelu
• snídaně
• 1 x Olomouc Card na 48 hod.
(vstupy na vybrané památky a MHD
v Olomouci zdarma)
• 1 x poukaz v hodnotě 200 Kč do vyhlášené
Tvarůžkové cukrárny
• doprava vlaky společnosti České dráhy z ČR

4denní program obsahuje:
• 3 noci ubytování ve 4hvězdičkovém hotelu
na kolonádě
• polopenze
• 1x dárek – půllitr bylinného likéru
Becherovka / pokoj
• 1x vstup do muzea Jana Bechera
• 1x vstup do muzea a sklářské hutě Moser
• 1x vstup do porcelánky Thun
• doprava vlaky společnosti České dráhy z ČR

4denní program od 2990 Kč za osobu

4denní program od 2950 Kč za osobu

Rezervujte na www.cestovaniproseniory.cz nebo nám pište na rezervace@cestovaniproseniory.cz
Všechny naše programy lze zakoupit formou dárkového certifikátu.

Být seniorem je u nás předností

VOLEJTE ZDARMA

800 70 14 14

Cestování pro seniory Praha: Cestovní kancelář NEMO & SELECTA s.r.o., Politických vězňů 1658/8, 110 00 Praha 1
Cestování pro seniory Ostrava: Cestovní kancelář NEMO & SELECTA s.r.o., Jurečkova 18, 702 00 Ostrava 1
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TEXT: LUCIE MERHAUTOVÁ, JAKUB ŠTOFANÍK
FOTO: MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR (ARCHIV ÚTGM, FOND ÚTGM) A ARCHIV ČD

MASARYKOVY
CESTY VLAKEM

Přes Sibiř i Ameriku,

ALE HLAVNĚ
DOMŮ…

Tomáš Garrigue Masaryk
procestoval velkou část světa.
Ačkoliv nejznámější jsou
jeho vyobrazení na koni,
neodmyslitelnou součástí jeho
života byl zcela jiný oř – vlak.
Párou se vozil už jako student,
železnici využíval pravidelně
během své profesorské,
poslanecké a hlavně
prezidentské kariéry. Vlak ho
dopravil i na místo jeho věčného
odpočinku. Vydejte se s námi
po stopách T. G. Masaryka
na železnici.
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ejdelší vzdálenosti překonával
T. G. Masaryk během 1. světové
války, kdy projel Evropu, Asii a část
USA. Ani před válkou se však jako univerzitní profesor a poslanec říšské rady neomezoval jen na posluchárnu a parlament. Třikrát
byl v Americe a v Rusku, pobýval v Německu a v Anglii, navštívil polská a ukrajinská
města, procestoval Balkán a navštívil
mnoho míst v českých zemích, na Moravě
i na Slovensku, kde přednášel nebo trávil
letní měsíce s rodinou.

Salonní vůz Aza 080

Setkání v Lipsku

Svou první delší cestu za hranice rakousko-uherské monarchie Masaryk podnikl
až po skončení vysokoškolského studia,
a to díky Alfredu Schlesingerovi, synovi
vídeňského bankéře, kterého vyučoval
a s nímž se vydal 7. září 1876 na měsíční
pobyt do Itálie. Cesta vlakem vedla z Vídně
přes Terst do Benátek a poté do Florencie
a severní Itálie. Když se vydal po kolejích
za hranice podruhé, mělo to pro Masaryka
rozhodující životní význam – nočním vlakem ze soboty 14. na neděli 15. října 1876
odjel opět se Schlesingerem do Lipska, aby
zde strávil rok na univerzitě. V penzionu
paní Augusty Goeringové poznal mladou
vzdělanou Američanku Charlottu Garrigue,
do níž se zamiloval a 15. března 1878 se s ní
oženil v newyorském Brooklynu. Charlotta
mu byla životní oporou, vychovali spolu
čtyři děti, díky ní se Masarykovi rozšířil
světový rozhled a začal se také více zajímat
o téma emancipace žen.

Napříč kontinenty

V roce 1882 byl Masaryk jmenován mimořádným profesorem na nové české univerzitě a přestěhoval se i s rodinou, která se už
rozrostla o dvě malé děti, Alici a Herberta,

T. G. Masaryk před nádražím v Příboře v srpnu 1911

z Vídně do Prahy. Dobrého vlakového
spojení mezi Prahou a Vídní však využíval
velmi často, stejně jako spojení do Brna při
cestách za rodiči do moravských Klobouk.
Během jízd si mohl užívat komfortu
1. třídy, univerzitní profesoři totiž jako státní úředníci měli nárok na zvýhodněné jízdné
na státních drahách. První třídou jel Masaryk v roce 1887, 1888 a 1910 také do Ruska,
kam jej přilákala tamní kultura, náboženské
tradice, politika i všední život. Setkával se
zde i se spisovatelem L. N. Tolstým.
V roce 1902 a 1907 se vydal opět do Ameriky, kde přednášel na pozvání univerzity
v Chicagu a místních spolků.
Do Ruska i Ameriky se dostal znovu už
během války, v Rusku přitom strávil téměř
rok a zažil zde i říjnovou revoluci roku 1917.
Na strasti spjaté s cestou po Rusi zavzpomínal i v memoárech Světová revoluce:
„7. března jsem vyjel z Moskvy. Přes Saratov, Samaru… Jel jsem v sanitním voze
III. třídy; v Moskvě se koupila jaká taká matrace, na které jsem v noci spával na lavici.
Vůz byl plně obsazen Angličany, cestujícími
do Evropy. Cesta ušla pozorováním Sibiře,
četbou, dopisováním mé knížky Nová
Evropa a do značné míry starostí o denní
chléb… Bylo časté dlouhé čekání na stanicích a mimo stanice, nebyly v pořádku vozy,
lokomotivy a tratě. Tak jsme dlouho stáli
na stanici Amazar: byli jsme včas vyrozuměni, že před námi došlo ke srážce vlaků
a že je trať poškozena. V Irkutsku jsme měli
celý den, mohli jsme si prohlédnout město
a opatřit nákupy…“
1. dubna 1918 Masaryk dorazil do Vladivostoku. Původně měl v úmyslu se
odtud přeplavit lodí přímo do Ameriky, ale
nakonec musel využít mandžuskou dráhu
a přes velkou část Koreje se dostat k moři.
Z přístavu Fusan přeplul do Japonska a pokračoval do Ameriky.

Návrat Tatíčka do vlasti

Masaryk si uvědomoval, že pro vznik nového
státu je zapotřebí vydobýt uznání velmocí.
Ve Washingtonu proto jednal s prezidentem
Wilsonem a jeho administrativou, vzniklo
zde Prohlášení nezávislosti československého národa, tzv. Washingtonská deklarace.
Důležitá byla i jednání a veřejné projevy
v Chicagu, Pittsburghu a ve Philadelphii,
sledované a podporované tisíci krajanů.
20. listopadu 1918 se Masaryk konečně za doprovodu dcery Olgy vypravil domů, na lodi
Carmania doplul do Anglie. Na cestě mezi
Londýnem a Prahou jej čekala řada oficiálních
poct, jel zvláštními vlaky přes Paříž a Itálii,
na nádraží v Padově jej přivítal dokonce italský
král Viktor Emanuel, dále jel v doprovodu
oddílu legionářů přes Brixen do Lince.
20. prosince ověnčená lokomotiva se
sedmnácti vagony s vlajícím husitským
praporem zastavila v pohraniční stanici
Horní Dvořiště, kde byl prezident Masaryk
slavnostně vítán. Před čtvrtou hodinou odpoledne dorazil do Českých Budějovic. Den
poté, v sobotu 21. prosince po zastávkách
ve Veselí-Mezimostí, v Táboře a Benešově, konečně dorazil v 13.15 na Wilsonovo
nádraží (dnes hlavní) v Praze. Novinář a spisovatel Richard Weiner zachytil v Lidových
novinách pohnutou atmosféru následovně:
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Návrat prezidenta do vlasti, v Praze dne 21. 12. 1918

Dovolená ve Středomoří v roce 1921

Uvítání prezidenta v Trenčíně (20. 9. 1921)

„Pět minut před jednou zmocnilo se zástupu
nepopsatelné pohnutí. Z účastníků utvořila
se jakoby zeď… Vojáci vyrovnávají řady, operatéři kinematografů úpěnlivě prosí, aby jim
lidé ustoupili z cesty. Z vinohradského tunelu
valí se kouř… První dělová rána ohlašuje, že
vlak prezidentův dospěl na pražské území.
Vlak vezoucí ministra železnic Zahradníka, generála Diviše a část prezidentova
vojenského průvodu zastavil na druhé koleji.
Dr. Zahradník seskakuje a bodře povídá
svým známým: ‚Už vám ho vezu.‘ A vskutku!
Zatímco dále hřmí děla a zvony vyzvánějí,
blíží se bohatě ověnčený vlak.“
Cestu, na níž byl Masaryk oslavován jako
„prezident osvoboditel“, připomene letošní
rekonstrukce, kterou na prosinec chystají
České dráhy.

září 1921 vyrazil T. G. Masaryk vlakem z Lán
do Brna, odkud pokračoval přes Prostějov,
Olomouc a Hodonín do Bratislavy. Na Slovensku navštívil při této příležitosti Trenčín,
Žilinu, Martin, Ružomberok i Košice, kde se
svým doprovodem přesedli do aut a vydali
se do Užhorodu. Tuto první významnou
cestu po republice zakončil Masaryk symbolicky návštěvou hrobu Milana Rastislava
Štefánika na Bradle. Prezidentské cesty pokračovaly i v následujících letech a jejich cíli
byla města a vesnice po celém Československu. V letech 1920 až 1933 absolvoval podle
dokumentů prezidentské kanceláře více než
devadesát oficiálních cest, přičemž mnohé
zájezdy propojily celé regiony. Na své cesty
se prezident vydával nejen z Prahy či z Lán,
ale i ze svých letních sídel v Židlochovicích
na Moravě a v slovenských Topoľčiankách.
Vedle předních politiků a členů rodiny jej
vždy doprovázeli novináři, fotografové
i kameramani.

Masarykovo cestování vlakem bylo
od roku 1930 o mnoho pohodlnější.
Ke svým osmdesátým narozeninám dostal
od Ringhofferových závodů do užívání nový
salonní vůz Aza 080. Elegantní tmavomodrý vagon vážící 56 tun, s cestovní rychlostí
až 140 kilometrů v hodině, poskytoval
naprostý komfort, bezpečnost a luxus.

Vyjížďky po republice

Hektická válečná léta vystřídaly pečlivě
plánované prezidentské cesty. V polovině

Výlety pod pseudonymem

Vedle putování po vlasti Masaryk vyjížděl
také do zahraničí. Válečné útrapy a vypětí
prvních měsíců budování republiky poničily
jeho zdraví a na radu lékařů se v roce 1921
a 1922 vydal na několikaměsíční letní pobyty na ostrov Capri. Poprvé odjel 21. května
1921 zvláštním vlakem z Wilsonova nádraží
do Neapole a odtud na Capri. Mezi členy
malého doprovodu byli lékaři Adolf Maixner
a Ladislav Syllaba, dcera Alice, osobní
tajemník, komorník a několik dalších
osob. Zajímavostí je, že Masaryk cestoval

LETOŠNÍ PRÁZDNINY S PREZIDENTSKÝM VLAKEM
Díky spolupráci Národního technického muzea a Českých drah se od konce června

do začátku září 2018 uskuteční několik jízd Prezidentského vlaku do vybraných destinací

v České republice i na Slovensku. Vlak bude složen ze salonního vozu Františka Ferdinanda d‘Este, salonních vozů prezidentů republiky po roce 1918 – T. G. Masaryka a G. Husáka

a restaurovaných „pancéřových“ vozů, upravených pro potřeby putovní výstavy. Cestující
si totiž budou moci při jízdě vlaku prohlédnout i expozici věnovanou cestám prezidentů.

V čele vlaku pojede například lokomotiva 464.102 „Ušatá“ nebo lokomotiva 751 zvaná „Bardotka“. Více informací o jízdách Prezidentského vlaku najdete v druhé polovině června
na www.ntm.cz nebo na www.cd.cz.

Volné chvíle na ostrově Capri (1922)
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Prezident Masaryk v Domažlicích (2. 5. 1923)

inkognito, jeho pas byl vystaven na jméno
„profesor Thomas G. Marsden“ a jeho dcera
měla diplomatický pas na jméno Alice
Marsdenová. O rok později Masaryk
cestoval salonním vozem zapůjčeným
Buštěhradskou dráhou.
Prezident samozřejmě podnikal i oficiální
cesty, navštívil například Francii, Anglii
či Belgii. Nejsledovanější byla jeho cesta do východního Středomoří – Egypta,
Palestiny a Řecka v roce 1927. Vyjel tehdy
z Prahy 9. března vlakem do švýcarské
Ženevy, odtud pokračoval do jižní Francie
a 22. března odplul z Marseille do Egypta. Cestoval opět inkognito, absolvoval
však i oficiální jednání, v Egyptě například
audienci u krále Fuada I. Z Káhiry prezident
s výpravou odjel opět vlakem do Palestiny,
která na něj hluboce zapůsobila. Odsud odjel 15. dubna vlakem zpět do Egypta, poté

pokračoval z Alexandrie parníkem do řeckého přístavu Pireus. V Řecku navštívil Athény
a vydal se na týdenní plavbu kolem řeckých
ostrovů na jachtě. Z Řecka pak přes Neapol
a Marseille dojel na francouzskou riviéru,
kde v Beauvallonu čtrnáct dní odpočíval
po náročné cestě. Výprava se vracela z jižní
Francie vlakem přes Švýcarsko; do Lán
Masaryk dorazil 25. května 1927, dva dny
před tím, než byl ve volbách opět zvolen
prezidentem.
Na ozdravný pobyt se vydal ještě jednou,
již jako osmdesátiletý na jaře 1930, a to
do Cap Martin opět na francouzské riviéře.
Usedl do svého nového salonního vozu
a přes Německo cestoval do Francie opět
jako profesor Marsden.

Poslední cesta velikána

Masaryk zemřel 14. září 1937 v Lánech,
kde je také na místním hřbitově pohřben.
Nejprve se s ním však museli rozloučit nejen

lánští občané, ale i hlavní město republiky.
17. září byla rakev převezena s vojenskými
poctami na Pražský hrad, kde byl katafalk
vystaven ve Sloupové síni. Sem po tři dny
a dvě noci proudily davy lidí. Pohřeb se konal
8 dní po prezidentově úmrtí. Dělová lafeta
se šestispřežím se vydala na cestu 21. září
ráno z Pražského hradu. Smuteční průvod
za účasti čelních představitelů české politiky
a kultury a mnoha států procházel kolem
poslanecké sněmovny (dnešního Rudolfina)
po nábřeží směrem na Václavské náměstí a dále k Wilsonovu nádraží, s prvním
československým prezidentem se tak mohly
rozloučit tisíce obyvatel. Před nádražím –
stejně jako při Masarykově příjezdu do vlasti
v prosinci 1918 – mu vzdávali hold legionáři,
vypraven byl speciální vlak do Lán a rakev
zahalená do československé vlajky byla
umístěná na plošinovém voze, aby ji viděli
občané čekající podél trati. Poslední rozloučení na hřbitově mělo spíše soukromý ráz. ▪

PO STOPÁCH T. G. MASARYKA
Cestujete rádi vlakem po Česku či

do zahraničí, hledáte tipy na výlety

a zajímají vás místa spjatá s Masary-

kovým životem či odkazem? Navštivte

interaktivní webový portál Po stopách
TGM. Pokud jste narazili při svých

cestách nebo v bydlišti na místo spojené s T. G. Masarykem, které na mapě
zatím není, zašlete na portál jeho
fotografii se stručným popisem.

V letních měsících se můžete navíc

zapojit do fotografické soutěže o zajímavé ceny. Více informací na
www.tg-masaryk.cz.

Návštěva prezidenta Masaryka v Turnově (17. 9. 1922)

PREMIÉRA

KAŽDOU POSLEDNÍ STŘEDU
V MĚSÍCI NA TV SPORT5

www.pozorvlak.cz
Producent pořadu:
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A RECENZE

JANA KÁBRTA

DIVADLO

Pohádka o LIAZCE

V KINECH
OD
7. ČERVNA

BACKSTAGE

Nedávno se blýskla televizním příběhem milostného trojúhelníku Dívka za zrcadlem, před
čtyřmi lety sbírala zasloužené ovace za snímek Fair Play o sportovním dopingu v socialistickém
Československu a nyní přichází s romancí mladých slovenských tanečníků Mary a Buddyho.
Protloukají se s taneční skupinou, kterou dali dohromady, a sní o velkém světě šoubyznysu,
slávě a bohatství. To se zdá být na dosah ve chvíli, kdy jim uznávaný producent nabídne účast
na castingu pro velkou televizní taneční soutěž. Jenže její tvrdá pravidla dávají zabrat nejen
lecjakému přátelství, ale i lásce hlavních hrdinů.
SLOVENSKO, ČESKO, 90 MIN. / REŽIE – ANDREA SEDLÁČKOVÁ / HRAJÍ – MÁRIA HAVRANOVÁ,
TONY PORUCHA, ONDREJ HRAŠKA, KRYŠTOF HÁDEK, IVANA CHÝLKOVÁ, JUDIT BÁRDOS,
ROMAN LUKNÁR, JAN MAXIÁN, BEN CRISTOVAO A DALŠÍ

FILM NA DOMA
Tvář vody
Výpravná pohádka pro dospělé není pro každého, na druhou stranu vnímavému divákovi
připraví opojný zážitek a už kvůli čtyřem letošním
Oscarům včetně toho za nejlepší film by měla být
dostatečnou inspirací k tomu to s Tváří
vody zkusit. V době
zuřící studené války
rozehrává romantický příběh němé
uklízečky Elisy v tajné
americké vládní laboratoři s obojživelným
monstrem nalezeným v Amazonii,
které zde slouží jako
předmět bezohledného zkoumání.
Jednoho dne Elisa
usoudí, že nastal čas na společný útěk…
USA, 123 MIN. / REŽIE – GUILLERMO DEL TORO
HRAJÍ – SALLY HAWKINS, MICHAEL SHANNON,
RICHARD JENKINS, DOUG JONES,
MICHAEL STUHLBARG, OCTAVIA SPENCER,
LAUREN LEE SMITH, NICK SEARCY

VÝSTAVA

Tandem autora Tomáše Syrovátky a režiséra Martina Tichého slavil před lety
v Liberci úspěch s Pohádkou o Raškovi,
a tak se po letech vydal podobným
směrem, ač jde tentokrát o sport
automobilový. Jak název napovídá,
inspirací pohádky se staly úspěchy
kamionu LIAZ na tratích slavné Rallye
Paříž-Dakar. Trojici Severočechů, kteří
mají kamion dovézt k vítězství, zde ale
pomáhá i řada pohádkových postav,
neboť do severní Afriky to totiž nemá
daleko ani Šeherezáda či třeba kouzelný Džin z láhve...
NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC
REŽIE – MARTIN TICHÝ
HRAJÍ – DIANA ČIČMANOVÁ,
FILIP HOMOLA, DAN KRANICH,
ADAM KUBIŠTA, MAREK SÝKORA,
ANTONÍN TÝMAL

FOTO: ©JOSEF KOUDELKA/MAGNUM PHOTOS
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Dvakrát legendární Josef Koudelka
Celosvětově patří k nejvýznamnějším fotografům minulého století, a teď, v roce jeho
osmdesátých narozenin, práce Josefa Koudelky připomínají dvě významné výstavní instituce v Praze. Uměleckoprůmyslové muzeum pod názvem Návraty nabízí
celoživotní průřez Koudelkovou tvorbou, nechybí zde jeho nejslavnější cykly jako
Začátky, Divadlo, Cikáni, Invaze 68 a další, řada fotografií je vystavena úplně poprvé.
Ve Veletržním paláci Národní galerie vystavuje jeho unikátní soubor De-creazione,
který Koudelka vytvořil pro první prezentaci vatikánského Svatého stolce na
55. Bienále v Benátkách před pěti lety.
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM A NÁRODNÍ GALERIE, PRAHA

Zábava

coby atraktivní televizní reportérka kdysi
podlehla Escobarovu kouzlu a stala se jeho
milenkou, když však přibývalo mrtvých
a vztah fatálně ovlivnil její kariéru, pomáhala s jeho dopadením.
V podání herečky Penélope Cruz je vypravěčkou příběhu, jehož úskalí je bohužel
právě ve zmíněné předloze. Zabývá se jejich
vztahem, Escobarem samotným, mapuje
jeho životní fáze, nicméně pod povrch událostí se jí dostat nedaří.
Escobara líčí jako drogového
strýčka,
který stojí stranou od násilí,
V KINECH
které se jeho jménem vykonává – ač
OD
14. ČERVNA
ve skutečnosti si jím neváhal zašpinit
vlastní ruce. Film neumí vyjádřit lásku
a obdiv, který vzbuzoval v prostých
lidech kolumbijského Medelínu, v kontrastu
s nelítostným šéfem narkomafie, který se při
krvavém budování respektu nezastaví před
ničím.

RECENZE

50%

Když Escobar, tak Narcos

N

Nejde pod kůži

Film Escobar vychází z knihy Loving Pablo,
Hating Escobar (Milující Pabla, nenávidějící
Escobara) od kolumbijské novinářky Virginie
Vallejo, nyní žijící v americkém exilu. I ona

Herecké výkony Bardema i Cruz nejsou
špatné, on dobře napodobuje Escobarovu
dikci a ona naplňuje afekt televizní hvězdy, oba se navíc v maskách stávají takřka
dokonalými kopiemi svých předloh. Jenže
ani oni, podobně jako třeba skvělá kamera či
několik silných scén (například když je hlavní
hrdina vystopován kvůli tomu, že si nedokáže odříct telefonát malé dceři), nemohou
pohnout s vrávorajícím scénářem.
Escobar je pro ty, kteří se k obědu spokojí
s fast foodem. A pokud si na příběhu největšího z drogových baronů chtějí pochutnat
– a že je v jeho případě na čem – pustí si
zmíněný seriál Narcos, v němž se Escobarův
příběh vypráví na mnohem vyšší úrovni. ▪

KNIHA

DESKA

TV TIP

Escobar po silném příběhu jen klouže
Chlap s osudem, který dodnes fascinuje – to je nejmocnější drogový
baron všech dob Pablo Escobar. Jaký je film, v němž si ho zahrál
španělský herec Javier Bardem?
ení jednoduché, a je dokonce odvážné
přijít s filmem o muži, jemuž se už tři
roky systematicky věnuje seriál televize
Netflix Narcos, který navíc patří mezi nejzdařilejší filmové a televizní počiny současnosti.

CITLIVÝ ČLOVĚK
JÁCHYM TOPOL

Jeden z nejvýraznějších tuzemských autorů
současnosti líčí cestu kočovného herce Táty,
jeho alkoholické ženy a dvou synů, kteří křižují
Evropou, aby se následně pokusili nalézt staronový domov na březích Sázavy. V příběhu,
kterému nechybí grotesknost, chlípnost,
brutalita a především láska, jim kříží cestu
postavy spřízněné i protivné,
mezi mnoha dalšími ryšavá
Světlana a její milý Kája z vymahačského klanu Baštů, který
se v zuřivých bitkách utkává
s motorkářskou tlupou.
TORST, 299 KČ

MICHAL HRŮZA V RUDOLFINU

3 Z POSLEDNÍCH BONDOVEK

Desky Michala Hrůzy patří k tomu nejpříjemnějšímu, co v naší hudbě vychází.
A tahle je plná hitů jako Namaluj svítání,
Krasohled nebo Bílá velryba od začátku do konce. Na záznamu koncertu
k dvaceti letům na scéně, který oblíbený
zpěvák uspořádal v pražském Rudolfinu,
s ním hrají symfonický orchestr Bon Art
Pops Orchestra, zpívá dětský
sbor Coro Piccolo
a zpěvačky Lenka
Dusilová, Klára
Vytisková a Olga
Könnigová.

V Casino Royale, jedné z nejlepších bondovek
všech dob, se coby agent 007 poprvé představil herec Daniel Craig. Vrací se v něm na počátek své kariéry, na svoji vůbec první misi, při
které jde po krku bankéři světového terorismu
Le Chiffreovi. Vedle toho poznává i okouzlující
účetní ministerstva financí Vesper, které zcela
podlehne. Příběh pokračuje ve slabším snímku
Quantum of Solace,
a ve Skyfall přišel šok –
smrt jedné z hlavních
postav celé bondovské
série.
PRIMA, PÁTKY
15., 22. A 29. ČERVNA, 20:15
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HVĚZDY SÍTÍ
I Polsko má svého Babicu

Na první pohled je to celkem sympaťák,
zároveň je ale jasné, že talentu na vaření
moc nepobral. Přesto se svými bizarními
výtvory, za které by se nemuseli stydět ani
pejsek s kočičkou nebo
dítě z prvního stupně
základní školy, v podobě mohutných
fotogalerií chlubí Polák Krzysztof Szufla
na svém Facebooku.
A na něm se stal obrovskou hvězdou, ačkoliv asi z jiného důvodu,
než zamýšlel. Lidé si z jeho jídel dělají legraci
a napodobují je v ještě horších variacích.

Kazma válčí s Marešem

Vzpomínáte na to, jak se Leoš Mareš na rádiu Evropa 2 vsadil, že když ho někdo uvidí
měsíc jezdit v něčem jiném než v trabantu,
věnuje mu svoje ferrari? Upozornili jsme
na to v minulém čísle. Showman Kazma
nalíčil na Mareše dokonalou past – nahrál
na jeho pravidelné cestě
do práce autonehodu.
Moderátor při ní
neváhal pomáhat,
ochotně i zacouval
s autem údajné oběti. Jenže v tu chvíli
se dozvěděl, že o své
ferrari přišel. Vydat ho
Kazmovi ovšem zatvrzele
odmítá!

NOVINKA

Branky Body a Prasák týdne
Nejvýraznějším počinem posledních týdnů na českém internetu
je nový pořad Branky Body Kokoti. Už svým názvem. Připadá vám
vulgární? Je vulgární. Na druhou stranu takový název znamená
téměř jistotu virtuálního úspěchu.

S

týdeníkem, který „jako jediný objektivně
a nestranně popisuje stav současného
světa“, přišla webová sekce Blesku pro ženy.
Originálně v něm pojmenovává a útočí
na skutečnosti, které se ženského světa
dotýkají, respektive ho poškozují.
Vzledem k tomu, že celý pořad je formou
virálního videa, hned jeho první díl si na sociálních sítích našly statisíce diváků, u nichž se
setkával převážně s kladnou kritikou.
Princip je jednoduchý – moderátorka,
v tomto případě redakcí najatá herečka
pražského Divadla Pod Palmovkou Tereza
Dočkalová, sarkastickým způsobem vypočítává události posledních dní, které ženskou
populaci – řečeno velmi vlídně – netěší.

TO NEJ Z INSTAGRAMU
Ačkoliv Erik Meldik (vlastním jménem Petr Melicherík) vtipnými fotkami Instagram
zásobovat nepřestal, nyní s Čeňkem Stýblem (Jiří Michna) ohlásili návrat legendárních
ViralBrothers.

Sněmovní posvěcení toho, že státní školky nebudou muset ani v roce 2020 přijímat dvouleté
děti, podpořené především poslanci ODS. „Moc
díky, kluci, za to, že jste nám vysvětlili, kde je
naše místo – u přebalování, plotny a na pískovišti,“ komentuje to s kyselým úsměvem moderátorka. Upozorní na nerovnost platů a následně
udělí první titul Prasák týdne, připadá Tomáši
Řepkovi, který chce po soudu výrazné snížení
alimentů.
Na podobné věci, které nejen ženy ve společnosti pobuřují, upozorňuje řada lidí i médií. Brankám Bodům… se to povedlo zatím
nejoriginálnějším způsobem, leč to některým
kvůli peprnému názvu či občasnému vyjadřování
moderátorky nemusí být po chuti.

SOUTĚŽ
O KNIHU DÉŠŤ

?

O tom, že modelka Simona Krainová nemá šik postavu zadarmo, netřeba
pochybovat. Důkazem budiž i fotka, na níž se nemůže zvednout ze země po tréninku
na běžícím pásu.

Chcete si přečíst nový kriminální
román od Sáry Saudkové? Pak správně
odpovězte na soutěžní otázku
a vyhrajte jeden ze tří výtisků.

Šťastná zpěvačka Monika Absolonová poděkovala s rodinkou za gratulace všem fanouškům – na svém Instagramu jim totiž oznámila, že je podruhé těhotná.

Kolik Oscarů
získal letos film
Tvář vody?
A)
B)
C)

tři
čtyři
dva

Odpověď zadejte
do příslušného
formuláře na
www.cdprovas.cz
do 13. června 2018.
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Nádražáci na trávě
N

apadlo vás po přečtení titulku, jestli váš
vlak neřídí zdrogovaný strojvedoucí? Nemusíte se bát! Budu vám vyprávět o manželově fotbalovém zápasu, ale nadpis Nádražáci na fotbale
mi přišel nudný. Napadlo mě ještě „Strojmistrovy
kopačky” nebo „Depo v podkolenkách”, ale zvolila
jsem pro mě poetičtější variantu.
Každý rok se za městem koná fotbalový zápas,
ve kterém se proti sobě utkají družstva strojvedoucích, mechaniků a posunovačů z místního
depa. Má to být zřejmě něco jako teambuilding.
Po zápase se na místě griluje a hráči se osvěží
pivem. Mému manželovi se po nástupu na pozici
strojvedoucího tato tradice zalíbila, a tak se
rozhodl zúčastnit se.
Neměl v podstatě jinou možnost, protože ho
jako nejmladšího člena depa motivovali k účasti
posunovači i strojvedoucí již týdny předem. Menší problém byl v tom, že obě skupiny chtěly, aby
hrál za jejich tým. Byl v té době čerstvě po zácviku, a tak se ještě dost pohyboval na posunu.
Nárokovaly si ho tedy oba tábory.
Měla jsem ten den volno a jela jsem se podívat
na zápas. Až na místě jsem ale pochopila skutečnou prestiž události – mnozí hráči se dostavili
navzdory probdělé noci na noční směně nebo
nástupu na směnu hned po zápase. Parkoviště
se plnilo a manželky s dětmi postupně zabraly
místa u zábradlí podél hřiště.
Posunovači hráli v oranžové (jak jinak), strojvedoucí v modré a mechanici v zelené. Můj mladý
Čenda doma váhal, jak se má vlastně obléci. Dostal ode mě k svátku tričko s anglickým nápisem
„Takto vypadá špičkový strojvedoucí”, a tak jel
v něm. Bylo modré.
Po příjezdu se pozdravil s chlapama z depa
a z první poznámky se strhla menší přetahovaná.
Jeden z posunovačů se na něj obrátil se slovy:
„Čendo, co to máš na sobě? Ty máš být v oranžové, hraješ dnes za nás!” Na to se rozhulákali
strojvedoucí: „Co je to za blbost? Čenda je právoplatný strojvedoucí a bude hrát za nás!”
Čenda sice běžně fotbal nehraje, ale mít
v týmu tak mladou posilu lákalo pravděpodobně všechny. S jednou rukou na srdci a druhou
na bibli: co si vybavíte, když se řekne strojvedoucí? Mladého vysportovaného proutka asi ne, že?

Ve vší úctě ke všem fírům, strojvedoucí jsou
často starší sympaťáci s brýlemi, trochou šedin
a spoustou zkušeností. Nebo ne? A stejné je to
s posunovači. I s mechaniky. Jeden z nich je můj
táta a tomu rozhodně není dvacet tři let.
Sedla jsem si s kofolou na lavičku a sledovala
život v tomto státě ve státě. Čenda se nakonec
rozhodl hrát se strojvedoucími, i když po zácviku
znal zatím více posunovačů než fírů. Je prostě
strojvedoucí, a tím to haslo. Trochu ho znervózňovala vysoká očekávání, která od něj spoluhráči
očividně měli.
Hra začala a kolegové narození o pár (desítek)
let dřív než Čenda potřebovali brzy vystřídat.
Snad každý měl možnost si pravidelně odpočinout mimo hru. Až na mého muže! Po prvním

TEXT: LENKA JEČMENOVÁ
ILUSTRACE: ANGELART

poločase byl Čenda úplně KO. Červený, zpocený
a žíznivý. Chlapi si sdělovali dojmy z první části
utkání a Čenda je sledoval a funěl. Když hra opět
začala, šel do toho znovu naplno. V jednom momentě se postavil v rámci obrany do silného výkopu a dostal balónem přímo do obličeje. Většina
chlapů hrála skvělý fotbal, čekala jsem tedy krev
z nosu či zuby na trávě, ale Čenda překvapil, ani
v tu chvíli nešel střídat. Po dlouhém předklonu se
jen otřepal a běžel dál. Hrál pak trochu zmateně
a ještě další tři dny ho bolela hlava. Zážitek to
byl ale fajn, a i když fírové nevyhráli, grilovaná
klobáska s pivem po skončení turnaje mému
manželovi zlepšila náladu. Vyhrál tým zelených,
a tak druhý den na dílně panovala skvělá atmosféra. Ale jen mezi mechaniky! ▪

Autobusy
Airport Express
Spoj na Letiště
Václava Havla Praha
● pohodlně ze zastávky Praha hl. n. i zpět
● jezdí v pravidelných intervalech,
od 1. 6. do 31. 8. ve špičce každých
10 minut
● v ceně výhodné zpáteční jízdenky Vlak+ letiště
je zahrnuta i přeprava spojem Airport Express
www.cd.cz/airportexpress

Dopravní podnik
hlavního města Prahy
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SOUTĚŽ

?

Správnou odpověď jednoduše
zadejte do formuláře
na www.cdprovas.cz
do 13. června 2018.

POMŮCKA:
EOLIT,
OLIBA,
PAUN, TAR
BÝVALÁ
AMERICKÁ
LET. SPOLEČNOST
STARŠÍ
ZNAČKA
HORSKÝCH
KOL

PODPORA

RACHMANINOVOVA
OPERA

STARÝ
NÁZEV
RADONU

2. ČÁST
TAJENKY

MEZINÁR.
KÓD MALI

?

SLOVENSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

DRUH
KVĚTENSTVÍ

?

NÁŠ PZO

ÚJMA

ASIJSKÝ
LIDOVÝ
PĚVEC

PŘIVÁDĚT
NA SVĚT

HROBY
(KNIŽNĚ)
VÝSTROJ
K BOJI

JM. HEREČKY
BENDOVÉ
VODNÍ BYLINA

HARAŠENÍ

OKOLO

PATŘÍCÍ
GERMÁNSKÉMU
BOHOVI

BYLINA POD.
HEŘMÁNKU
KDEPAK

JMÉNO
BULH.
SPISOVATELE
GENOVA

NĚMECKY
KONEC

NĚMECKÝ
URČITÝ ČLEN
ZNAČKA
NÁKL. AUT

BÝV. ČESKÝ
HEREC
UCHAZEČ
O DÍVKU

ŘÍMSKY
599

NÁZEV
PLANETKY

VŘENÍ

SPZ OKR.
ÚSTÍ
NAD LABEM

VĚZENÍ
(ZASTAR.)

TÍMTO
ZPŮSOBEM

NÁSEP
MALIČKO
JUVIOVÉ
OŘECHY
NĚMECKÝ
MALÍŘ

VESNICE

SKUPINA
CYKLISTŮ

PYSK
KAVKAZSKÝ
HUD. NÁSTROJ
TŘETIHORNÍ
ARTEFAKT

JARDA

STUPEŇ
TRIASU
(GEOL.)

SVOBODNÝ
ŠL. STATEK
JM. TENISTY
SAMPRASE

ODVÁŽLIVEC
(ŘÍDCE)

TEMNĚ
ŠUMĚT
HMATAT
NOVOZÉL.
PTÁK

1. ČÁST
TAJENKY
NÁŠ POLITIK
(TOMIO)
STOVKY

ŘÍCI
PRAVDU
DOBYTČÍ
NÁPOJ

SRBSKÁ
ČEPICE

ANGLICKÝ
ŠLECHTIC
DROBNÉ PLEVELNÉ RYBKY

MALÝ PLŽ
PAPOUŠEK
DAR ŘÍM.
CÍSAŘŮ
KLAM

OSTRAVSKO-KARVINSKÉ
DOLY (ZKR.)

ÚSKOK
HLEDĚTI
S ÚŽASEM
ZÁKL.VZOREK
MĚŘIDLA

HASNICE

JMÉNO
HERCE
LACKOVIČE

ŽENSKÉ
JMÉNO
(ZDROB.)
VELCÍ
VODNÍ
PTÁCI

HRDINA
(KNIŽNĚ)

TAMTY

E

3. ČÁST
TAJENKY

?

UVÁDĚT DO
ROVNOVÁHY

FRANC.
SPISOVATEL
CESTOVAT
VOZIDLEM

ZKOSENÍ
(TECH.)

?

ŽOVKA

Tajenka z minulého čísla:
Cestování není nikdy otázkou peněz,
nýbrž odvahy.

DERIVÁT
METANU

?

KŘÍ

Karel Čapek (1890–1938),
český spisovatel:
Člověk musí jet daleko, ...
(dokončení v tajence).

Pošlete nám vyluštěnou tajenku
a vyhrajte knihu Přepišme pravidla
úspěchu: Fenomén pracující ženy
od Ivanky Trump.

TEKUTÝ
OBVAZ
ČESKÝ
MALÍŘ

STAROŘECKÁ
POHŘEBNÍ
OBĚŤ

HAJAT

VÝRAZ
ŽERTOVNÉHO
NAPOMENUTÍ

Tři výherci
získají
knihu

ESKYMÁCKÝ
ČLUN
NÁTĚRY

Přepišme
pravidla
úspěchu:
Fenomén
pracující ženy

KEŘ
RUDODŘEV

VYŠINUTÍ
Z VĚTNÉ
VAZBY
VOJENSKÉ
BODÁKY

ÚTOK

KOCOUR
(V NÁŘ.)

KRÁTKÉ
KABÁTY

OLINY

od Ivanky
Trump

RE
CEPT

RADA
Pokud máte pěkné
mladé řepné listy,
důkladně je opláchněte, překrájejte
v centimetrových
odstupech a vhoďte
do kastrůlku k řepě
10 minut před tím,
než se řepa dovaří.

OD FLORENTÝNY

Na 4 porce
I svazek (500 g) čerstvé řepy, nejlépe i s natí
I 1/2 lžičky cukru
I 1 lžička soli
I 1 salátová okurka
I 1 litr acidofilního mléka nebo kefíru
I 1 kelímek (200 g) kysané smetany
I 4 natvrdo vařená vejce
I 1 lžíce čerstvého sekaného kopru

1

Bulvy oloupejte a očistěte, následně
nakrájejte na centimetrové

kostičky a vhoďte do kastrůlku. Ochuťte cukrem
a půl lžičkou soli, zalijte
vodou jen do poloviny
výšky, kam sahá krájená řepa, zakryjte poklicí
a uvařte doměkka, zhruba 30–45 minut.

2

okurku, překrojte ji
na poloviny a lžící
odstraňte semínka.
Zbytek okurky nakrájejte na kostičky podobně

Když jsem loni zhruba touto dobou měla možnost procházet se
pár dní po Varšavě, nemohl mi uniknout skvost polské kuchyně:
studené polévky všech možných druhů. Studená polévka se tu
jmenuje chłodnik a vzdor našim českým chuťovým předpokladům
chutná naprosto skvěle.

P

nechte ve vývaru

vychladnout. Oloupejte

Chłodnik
ominu-li studené ovocné polévky, které
bych si spíš dala jako dezert, ty zeleninové oproti nim na mě fungují stejně jako
salát. Jsou lehké, osvěžující, plné zeleniny,
a přitom na chvíli zasytí. Bodejť by ne, když
je tvoří hlavně zelenina, bylinky a mléčné
produkty v čele s kyselým mlékem a zakysanou smetanou.
Jedna z těch známějších studených polévek se připravuje z mladé červené řepy.
V Polsku se jí říká litevský chłodnik, ale pro

Uvařenou řepu

mě už navždy zůstane polévkou polskou.
Řepa se do tohoto receptu dá zužitkovat
včetně listů. Pokud však nemáte štěstí
na řepu i s lupením, rozhodně nad tímto
receptem nemávejte odmítavě rukou;
uvařit ji můžete i bez listí a bude to stát
taky za to.
Věřím, že až ochutnáte, budete šířit skvělou chuť a věhlas letní studené polévky dál,
a to nejen po kolejích.
Florentýna

jako předtím řepu.

3

V míse smíchejte mléko,
smetanu, půl lžičky

soli a nasekaný kopr.
Přidejte vařenou řepu
i s vývarem, nakrájenou okurku a znovu
promíchejte. Pokud je to
potřeba, znovu dochuťte
solí, případně dokyselte citronovou šťávou. Nechte 2 hodiny
vychladit v lednici.

4

Rozdělte na talíře
a završte nakráje-

ným vařeným vejcem.
Také můžete pro větší
efekt posypat čerstvým
koprem nebo pažitkou.
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3

2
1
1 Štěpánka Levá

Letní sprcha u Sázavy

2 Jan Hlávka
V kuchyni

3 Roman Jaroš
Čekání

FOTO

SOUTĚŽ ČLOVĚK
A ŽELEZNICE

Vše o soutěži na www.cdprovas.cz/fotosoutez

Zábava

Legendy
o mašinkách II

5. Karkulka
Námět: Frej
Ilustrace: Angelart

ČSSR, 50. léta

„Karkulka se opře do vysoké branky, která se pomalu se skřípěním otevře.
V měsíčním svitu spatří na kolejích stát něco, co jí vyrazí dech. Leskne se to
jako ocel z Kladna a voní jako vykoupaný vlk. Přesto ji pohání zvědavost.
Nedbá nebezpečí, které jí hrozí, udělá pár krůčků dopředu a zastaví se. Nikdy
Proč máš
tak velké oči?

To nejsou oči,
ale světla.

nic podobného neviděla…“ Tak zní úryvek ze socialistické verze pohádky
O červené Karkulce, která měla účelově propagovat novinky ve strojní výrobě.
Mladá dívka cestou k babičce sejde z cesty a potká skupinku zákeřných
kolaborantů s nekalými úmysly. Ti ji navedou do depa, kde ji chtějí oloupit.

A proč máš pod
očima takové
ošklivé bradavice?

To je narážecí
ústrojí.

A proč máš
tak divné nohy?

To jsou kola,
dávej pozor, abych
tě nepřejela…

Neviděls někde zlé vlky?

Martin, 1959

Konec dobrý, všechno dobré. Nová motorová chlouba socialistické železnice nakonec v depu přejede
kolaboranty a samotná Karkulka je zachráněna. Krvavé zbarvení lokomotivy má zastrašit nepřátele.

Nejrozšířenější verze klasické pohádky O červené Karkulce pochází
z autorské dílny bratří Grimmů, od té doby vznikla řada moderních
adaptací. Motiv půvabné vesnické dívky a zlé příšery jako věčný souboj
dobra a zla je velmi oblíbený také u filmových tvůrců nejrůznějších
žánrů od pohádkového muzikálu, přes animovanou parodii až po erotický

Kdybych je potkal,
tak nemají šanci…

thriller. Prototypy motorové lokomotivy řady T 444.0, určené pro posun
a lehčí traťovou službu, byly vyrobeny v ČKD v roce 1959. Sériová výroba
pak byla v rámci industrializace Slovenska a z důvodu odlehčení výrobním linkám v pražské ČKD svěřena Turčianským strojírnám v Martině.
Přezdívku Karkulka si lokomotiva vysloužila podle barvy nátěru.
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TĚŽ PRO

CHYTRÉ HLAVY

Soutěžit můžete na www.cdprovas.cz,
kde vyplníte příslušný formulář,
své odpovědi zadávejte do
13. června 2018.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový
kontakt nebo zpětnou adresu.

1

Na jaké motorce jela Dominika Gawliczková
z Austrálie do Asie?
A
B
C

2
3

na jawě
na čezetě
na yamaze

Kde se nachází vyhlídkový památník
generála Gablenze?
A
B
C

4

A
B
C

5

na Šibeníku
na Výhledech
na Černé hoře

Podle kterého českého města byla
pojmenována čtvrť ve Varšavě?

Kdo objevil v kostele sv. Jana Křtitele Rukopis
královédvorský?

Ve kterém prvním českém městě zastavil vlak
vezoucí T. G. Masaryka při návratu z Ameriky v r. 1918?
A
B
C

6

Pankrác I. Borč
Václav Hanka
Josef Dobrovský

Tři správné odpovědi odměníme
Kilometrickou bankou ČD – poukazem
na volné cestování vlaky ČD v hodnotě
2 200 Kč – a další tři z vás obdrží
poukázky do obchodní sítě PONT
v celkové hodnotě 1 000 Kč.
Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – v Petrohradě
2 – ve Slatiňanech
3 – v Lužné u Rakovníka
4 – v Cecilienhofu
5 – Heligón

v Příboře
v Českých Budějovicích
v Horním Dvořišti
Kilometrická
banka ČD
2000 km

Který článek v tomto čísle
vás nejvíce zaujal?*

ČD 0735 2 4270

PONT-10-2014_190x80mm_voucher-500Kc_tisk.indd 1

A
B
C

podle Ostravy
podle Prahy
podle Těšína

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

kilometricka_banka_2016_105x148_v01_tisk.indd 1

13/01/16 10:07

Kompletní pravidla soutěží a seznam všech výherců najdete na
www.cdprovas.cz.

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

Soutěž o vstupenky
na LétoFest

Soutěž o knihu Žena, která
nemohla křičet

Ve kterém městě
letos začne sezona
LétoFestů?
C) v Pardubicích

Elegance molekuly je
v pořadí kolikátou hrou,
kterou pro Dejvické divadlo
napsal Petr Zelenka?
B) čtvrtou

Soutěž o vstupenky na festival
PORTA a CD Porta slaví 50
porta 2018
Tajenka zní:
Cestování není nikdy
otázkou peněz, nýbrž
odvahy.

Soutěž o tři permanentní vstupenky na festival
PORTA Řevnice 2018 a tři CD Porta slaví 50
V Lesním divadle v Řevnicích se 29. 6. - 1. 7. představí Robert Křesťan, Pavel Žalman,
Roman Horký, skupina JELEN, J. Samson Lenk, Ivan Hlas, Schovanky, Jitka Vrbová,
VOKOBERE a další skvělé kapely.

Získejte výhody

s ČD Body
Zaregistrujte se do našeho věrnostního
programu, sbírejte body za každý
on-line nákup jízdenek a sami
si vyberte odměnu.

y,
k
t
i
ž
á
z
,
y
Jízdenk
isů,
p
o
s
a
č
é
n
předplat
divadlo...
www.cd.cz/cdbody

7 dní od 690 Kč
14 dní od 990 Kč

Děti od 390 Kč

Jízdenka na léto
Cestuj Českem křížem krážem!
S naší letní jízdenkou si všichni užijete ty nejkrásnější prázdniny v ČR.
Nemusíte plánovat, nemusíte spěchat. Výhodně s In Kartou nebo průkazem ISIC.
Jízdenka je platná od 1. 7. do 31. 8., předprodej začíná 15. 6. 2018.

www.cd.cz

