
 Č
D

 P
R

O
 V

Á
S

       8
 / 2

0
2

0

2 0 2 0  /  R O Č N Í K  1 2  /  Z D A R M A

REKL AMNÍ MAGAZÍN NÁRODNÍHO DOPRAVCE  

8

J S E M  S P Í Š E  P O V Ě D O M Á 
N E Ž  Z N Á M Á  T VÁ Ř

H E R E Č K A

TAŤJANA 
MEDVECKÁ



Pohodlně 
a za skvělou cenu

www.cd.cz

Pojeďte s námi.
www.cd.cz

▪  výhodná Včasná jízdenka Evropa

▪  doprava nejen denními, ale také nočními 
    a sezonními spoji
   
     Využijte ČD Směnárny a vyměňte 
     si peníze v pokladně ČD bez poplatků!

Vlakem po 

Evropě
▪  doprava nejen denními, ale také nočními 

     si peníze v pokladně ČD bez poplatků!

Evropě

TIP

Pojeďte s námi.

     si peníze v pokladně ČD bez poplatků!     si peníze v pokladně ČD bez poplatků!

přímá spojení

CDPV_CD_Mezinarodka_a_Smenarny_2020_215x270_v07.indd   1 20/07/2020   10:57



ÚVOD 1

TIŠTĚNÝ NÁKLAD
100 000 ks

VYDAVATEL
České dráhy, a.s. 

DATUM A MÍSTO VYDÁNÍ     
29. července 2020, Praha

Vážení čtenáři, 
milí spolucestující,

omlouvám se, že mám děti. Přijde vám ten výrok absurdní? To jistě je, ale přesně tak jsem ho 
četl z očí mladé maminky při nedávné jízdě tramvají. Přistoupila se dvěma dětmi. Chlapeček 
v kočárku, holčička, asi tak tříletá, za sebou táhla do tramvaje plastové odstrkovadlo, které jí 
vypadlo z rukou. Cestující se s nelibostí podívali, kdo je to ruší v pozdním odpoledni. Maminka by 
v tu chvíli asi nejradši nebyla, protože nikdo z cestujících jí nedal najevo, že se přece nic nestalo. 
Vždyť jsou to děti!

Další obraz: tramvaj se dost dynamicky rozjíždí, maminka balancuje s jednou nohou na brzdě 
kočárku, druhou fixuje odstrkovadlo. Zároveň se snaží holčičku usadit na sedadlo vedle další 
mladé ženy, kterou děvčátko nechtěně kopne. A zase nic. Žádný náznak souznění nebo empatie. 
Když jsem vystupoval, aspoň jsem se na maminku usmál. Omlouvala se pohledem i mně. 

Co tím chci říct? Že mi přijde pokrytecké, když mluvíme o dětech jako o naší budoucnosti, 
ale ve skutečnosti dáváme najevo, že 
není nic horšího než trávit s nimi čas. Teď 
samozřejmě nemyslím vlastní děti, ale 
zejména přístup k matkám, které už tak 
melou z posledního v naší hyperkorektní 
společnosti. Tříletá holčička si neumí přečíst 
Gutha-Jarkovského, aby se uměla chovat. 
Ale my si myslíme, že by to umět měla. 
Všichni děláme chyby a všichni si je po čase 
uvědomujeme. A také jsme všichni byli 
dětmi. Buďme rádi, že ty dnešní děti jsou 
stejné, jako jsme byli my, a dopřejme jim to. 
Je to to nejmenší, co pro ně (i sebe) můžeme 
udělat.

Cesty lemované dětským smíchem 
a radostí přeje

Václav Rubeš 
šéfredaktor 
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České dráhy pokračují po dohodě se samosprávou Moravskoslezského kraje v rozsáhlé modernizaci vozidel pro regionální spoje. 
Aktuálně se zaměřují na motorové vozy řady 810, které jsou na našich tratích velmi rozšířené.

ODMĚNA ZA NÁKUP

Na lokálky na severní Moravu brzy zamíří 
modernizované motorové a přívěsné 

vozy. Motoráky s lidovou přezdívkou Kufr 
dostávají nové, pohodlnější sedačky s čalou-
něnými potahy a větší roztečí. Jejich kapa-
cita se tak sníží z původních 55 na 45 míst 
k sezení, což bude znamenat mnohem více 
prostoru pro cestující. Celý vůz, který získal 
nové označení jako řada 811, bude navíc 
klimatizovaný, vybavený wi-fi připojením 

E-SHOP ČD

k internetu a USB porty pro nabíjení drobné 
elektroniky. 

Tyto motorové soupravy budou nejprve 
nasazeny na tratě Studénka – Veřovice 
a Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budi-
šovkou a později i na trať Opava – Krnov 
– Bruntál – Rýmařov. První vůz řady 811 
České dráhy představily v závodě společnos-
ti DPOV ve Veselí nad Moravou na začátku 
července za účasti zástupců Moravsko-

MOTOROVÉ VOZY DOSTÁVAJÍ OMLAZOVACÍ KÚRU

Pořiďte si výhodně zboží od společnosti 
TESCOMA. Za nákup v e-shopu ČD v období 
od 1. 8. do 13. 9. 2020 získáte kupon na slevu 
20 % na celý nezlevněný sortiment tohoto 
českého výrobce. Kupon uplatníte při  
nákupu nad 500 Kč ve značkovém e-shopu 
nebo v prodejních centrech TESCOMA.  
Více informací o zboží získáte na adrese 
www.tescoma.cz.Neváhejte a pořiďte si 
chytré pomocníky do kuchyně a domácnosti 
a zaplaťte přitom o pětinu méně! Sleva se 
nevztahuje na akční zboží, dárkové poukazy 
a ochranné prostředky. Slevy také nelze sčítat.

VZNIKÁ FOND ŽELEZNICE SRDCEM 
PRO OBĚTI NEHOD Z ŘAD ŽELEZNIČÁŘŮ

slezského kraje. Následně byl prototyp 
odvezen na plánované zkoušky do Zkušeb-
ního centra VUZ ve Velimi. Celkově bude 
modernizováno čtrnáct motorových a deset 
přípojných vozů.

Vedle modernizace stávajících vozidel 
nakupují České dráhy i nové regionální sou-
pravy. Pro několik krajů objednaly bezbarié-
rové elektrické jednotky. Aktuálně probíhají 
soutěže na dodavatele některých souprav.  

Akciová společnost České dráhy a její 
největší dceřiná společnost ČD Cargo za-
kládají nadační fond ŽELEZNICE SRDCEM. 
Jeho cílem bude podporovat železničá-
ře, kteří při výkonu svého zaměstnání 
utrpěli úraz, a ne vlastní vinou se tak oni 
a jejich rodiny dostali do finančních potíží. 
Základem fondu se stanou vklady obou 
zakládajících společností, přispět však 
může každý, kdo má zájem pomoci. O roz-
dělování příspěvků by měla rozhodovat 
pětičlenná správní rada ve spolupráci se 
zástupci zaměstnanců. 
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Začátkem července začaly ve stanici Havířov sloužit nové odbavovací 
prostory pro cestující. Původní odbavovací hala, vystavěná v tzv. bru-
selském stylu, byla opuštěna a po celkové rekonstrukci se s ní počítá 
pro volnočasové aktivity a sport. Zákazníkům i personálu tak nyní 
slouží vedlejší, původně provozně administrativní výpravní budova. 
Nový odbavovací prostor zde vznikl vybouráním stávajících konstrukcí, 
takže hala nepůsobí stísněně. Vzhledem k tomu, že v Havířově aktuálně 
probíhá i přestavba autobusového terminálu, byl zde zřízen provizorní 
přístup na jednotlivá nástupiště. 

SALONEK V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH OPĚT ZÁŘÍ

SRPNOVÝ TIP Z POHODLNÝCH OBCHODŮ NA TRASE

EXTRA DOPLNĚNÍ ENERGIE SE SLEVOU 24 %
Nádražní prodejny PONT to go a PONT Market vám přinášejí pro 
srpnové výletování nebo pro energii při návratu do práce extra porce 
oblíbených cukrovinek. V  nabídce se slevou tento měsíc najdete 
tyčinku Mars Twin, Snickers Super a Twix Xtra – všechny za výjimeč-
nou cenu 22 Kč. Občas je dobré se nechat rozmazlovat. Přejeme vám 
šťastnou cestu přes Pohodlné Obchody Na Trase.

CELODENNÍ JÍZDENKA PRO KOLO ZA ČD BODY
Od července poskytují České dráhy novou odměnu pro své cestu-
jící, kteří sbírají ČD Body za nákupy jízdenek a místenek. Za 100 
ušetřených ČD Bodů můžete získat slevu ve výši 100 % na celodenní 
jízdenku pro kolo. Tato služba platí pro všechny vlaky s možností 
přepravy kol, ale nevztahuje se na rezervaci místa. Ve vybraných 
vlacích, kde je rezervace místa pro kolo povinná, si tak musíte k ce-
lodenní jízdence pro kolo zakoupit i místenku. ČD Body se dají využít 
také pro výpůjčku kola v rámci služby ČD Bike. Více informací získáte 
na www.cd.cz/cdbody. 

NOVÁ ODBAVOVACÍ HALA V HAVÍŘOVĚ

Čerstvě zrestaurovaný mobiliář nově zdobí císařský salonek ve vý-
pravní budově nádraží v Mariánských Lázních. O citlivou opravu se 
postaraly České dráhy, čímž přispěly k zachování odkazu místa, kde 
se potkávaly významné historické osobnosti. Do původního stavu 
uvedený salonek je oceněním kvality a krásy celého města. Aby byl 
mobiliář kompletní a navrácen do původní podoby, bylo rozhodnuto 
o opravě rozkládacího secesního dubového stolu a čtyř dubových 
židlí a souboru obrazů. Salonek bude zpřístupněn veřejnosti při 
zvláštních a významných příležitostech. 

WWW.PONTY.CZ

JEN 
22 Kč
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Na Zbraslav za golfem
Koronavirová krize postihla program špič-
kových golfových turnajů po celém světě. 
Přesto má český zájemce o kvalitní golf šanci 
– od středy 16. do pátku 18. září se v rámci 
LET Access Tour, druhé nejvyšší evropské 
profesionální soutěže žen, odehraje už 
čtvrtý ročník turnaje Amundi Czech Ladies 
Challenge. Letos na známém mistrovském 
hřišti v Praze na Zbraslavi – v Prague City 
Golf Clubu. Ve všech ročnících nabídl turnaj 
atraktivní hru, v níž jde o postup do nejvyšší 
soutěže, ale také přehlídku české amatérské 
i profesionální ženské špičky. V uplynulých 
letech naše hráčky v mezinárodním srovnání 
skvěle obstály – amatérka Tereza Melecká se 
loni dělila o třetí příčku a v Top Ten skončily 
další tři naše reprezentantky. Bližší informace 
o turnaji najdete na www.praguecitygolf.cz.

 Nejbližší železniční stanice:
 Praha-Zbraslav

Koupání v léčivých pramenech
Na území Velkých Losin vyvěrá pět mine-
rálních pramenů, o jejichž blahodárných 
účincích se ví už od 16. století. Před pěti lety 
byl ve Velkých Losinách otevřen unikátní 
termální park a za tu dobu se stal jednou 
z nejnavštěvovanějších atrakcí v regionu. 
Koupání v areálu Termály Losiny vás bude ba-
vit, i když vás trápí nějaké ty neduhy. Ve vodě 
se zbavíte stresu nebo bolesti zad, kloubů či 
namožených svalů. V termálním parku najde-
te devět vnitřních a venkovních bazénů, které 
jsou napuštěné přírodní termální vodou. Ná-
vštěvníkům jsou k dispozici čtyři druhy saun 
a nechybí ani pestrá nabídka masáží. Zábavu 
si užijete na dvou toboganech, dlouhých  
45 a 40 metrů. K vodním radovánkám slouží 
i skluzavky, vodní hřiby, chrliče, jeskyně nebo 
třeba trysky vodního pramene. 

 Nejbližší železniční stanice: 
 Velké Losiny

ZA SPORTEM
16. až 18. září 2020

HURÁ DO VODY
po celý rok
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Rádi cestujete vlakem? Pak si 
do mobilu stáhněte bezplatnou 
aplikaci Vlakem na výlet. Nejenže 
v ní najdete stovky tipů, kam se 
vypravit za zážitky, ale za každý 
výlet, který s apkou podniknete, 
získáte body do věrnostního 
programu ČD. Ty pak můžete směnit 
třeba za jízdenku na vlak zdarma. 

VLAKEM 
NA VÝLET

www.vlakemnavylet.cz

Nãplavka pobaví ve dne v noci
Funkcionalistické Novákovy garáže na ná-
městí 5. května v Hradci Králové, postavené 
podle návrhu architekta Josefa Fňouka, pat-
řily ve 30. letech k nejmodernějším stavbám 
svého druhu. Teď v jejich přízemí najdete  
Nãplavku, která těší lidi přes den i večer. Jíst 
a pít tady před otevřenou kuchyní můžete celý 
den. Ať už si dáte sendvič s pastrami, které ku-
chaři pod taktovkou Jiřího Koubského a Lubo-
še Budínského táhnou na dvorku ve smokeru, 
nebo vyberete něco vegetariánského, bude 
vás ten koncept bavit. Ať je to Jekyll přes den, 
nebo noční Hyde. Ať je to oběd ze sexy polední 
nabídky, večerní koktejl, schůzka nebo kon-
cert. Nãplavka se otevírá každý den v 11 hodin 
a v kuchyni vaří až do tři čtvrtě na devět večer. 
Od královéhradeckého hlavního nádraží k ní 
dojdete asi za 20 minut.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Hradec Králové hl. n.

PRO LABUŽNÍKY
Každý den
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Do lázní velikánů světového formátu
Chcete nejen poznat, ale i vyzkoušet, jak si 
navracely zdraví významné osobnosti minulého 
století? Pak navštivte Mariánské Lázně. Můžete 
zkusit minerální koupel v unikátní Královské 
kabině anglického krále Edwarda VII. nebo 
relaxovat v originálních Římských lázních z roku 
1896. Společnost Ensana Léčebné lázně Marián-
ské Lázně navazuje na bohatou tradici lázeňské 
péče a svým hostům nabízí komfortní ubytování 
v hotelech Nové Lázně, Centrální Lázně, Maria 
Spa, Hvězda a Pacifik. Pro pohodlí hostů má 
každý hotel vlastní lázeňské a wellness oddělení, 
ve kterém poskytuje procedury z místních přírod-
ních léčivých zdrojů – minerálních pramenů, uni-
kátního Mariina plynu a rašeliny. K relaxaci slouží 
hostům také hotelové bazény, sauny, fitness 
i outdoor park. Podrobnější informace naleznete 
na stránkách www.ensanahotels.com. 

 Nejbližší železniční stanice: 
 Mariánské Lázně

Parním vlakem z Lužné do Kolešovic
Přijeďte si do Lužné u Rakovníka užít pořád-
nou dávku železniční nostalgie. Kromě pro-
hlídky našeho největšího železničního muzea 
se v sobotu 5. září můžete také svézt parním 
vlakem. Ten uskuteční dvě jízdy z Lužné u Ra-
kovníka do Kolešovic a zpět. Z Lužné odjíždí 
v 9:00 a ve 14:00 hodin, zpět z Kolešovic se 
vrací v 11:30 a v 16:30. V čele vlaku pojede lo-
komotiva Heligón (414.096) z roku 1906, jed-
na z nejstarších dochovaných lokomotiv u nás. 
Pro cestující z parního vlaku je v Kolešovicích 
zajištěna komentovaná prohlídka unikátní su-
šárny chmele. A kolik stojí jízdné? Za jízdenku 
do historického vlaku zaplatíte podle běžného 
tarifu ČD, navíc je nutná místenka Nostalgie 
za 70 korun. Jízdenky koupíte v předprodeji 
ve všech pokladnách a v e-shopu ČD. Zbylé se 
budou doprodávat ve vlaku.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Lužná u Rakovníka

Za barokním uměním do Kuksu
V Kuksu, kterému dominuje dechberoucí 
hospitál, už podevatenácté rozproudí život 
festival barokního a barokem inspirovaného 
umění – Theatrum Kuks. Od 19. do 23. srpna 
se v Kuksu budou scházet významní hudební-
ci, divadelníci, tanečníci a vůbec umělci všeho 
druhu. Letos se kromě divadelního spolku 
Geisslers Hofcomoedianten, který stál u zro-
du samotného festivalu, představí v Kuksu 
například soubory Bratři v tricku a Holektiv 
s mysliveckou romancí Lov, věhlasná taneč-
nice Andrea Miltnerová nebo hudební usku-
pení Ensemble Damian s operou La Psiche. 
Nebude chybět doprovodný program pro děti 
a taky oblíbené workshopy. Přijeďte do Kuksu 
a přesvědčte se, že baroko rozhodně není 
jízdou na mrtvém koni. Od vlaku je to k hos-
pitálu po žluté značce jen kousek.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Kuks

ZA ZDRAVÍM
po celý rok

NOSTALGIE
5. září 2020

NA FESTIVAL
19. až 23. srpna 2020

NA ZÁMEK
1. až 29. srpna 2020

V Loučni natrefíte i na Robina Hooda
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Nikde jinde u nás ani v Evropě nenajdete podobné labyrintárium, jako mají v loučeňském 
zámeckém parku. Dvanáct jedinečných labyrintů a bludišť propojuje naučná stezka, na níž se 
dozvíte netušené zajímavosti. Za návštěvu určitě stojí i samotný zámek. Po opravách byl zpří-
stupněn veřejnosti v roce 2007. Kromě klasických prohlídek s průvodcem v dobovém kostýmu 
nabízejí v Loučni také večerní a noční prohlídky, dětské prohlídky nebo oblíbené čokoprohlídky 
s ochutnávkou. Na srpen si na zámku připravili další atrakci, kterou ocení hlavně rodiny s dětmi. 
Vždy v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v sobotu můžete potkat v zámeckém parku Robina Hooda, 
krásnou Lady Marion i zlého šerifa z Nottinghamu. V zámeckém amfiteátru se odehrají scénky 
s dobrodružstvími krále zbojníků a pro děti jsou připravené úkoly, za jejichž splnění dostanou 
na památku drahý kamínek a sladkou odměnu. Svačinu si s sebou brát nemusíte. Na akci 
nechybějí stánky s občerstvením a hlad a žízeň můžete zahnat i v restauraci Vtipná kaše. A jak 
od vlaku? Od nymburského hlavního nádraží vás do Loučně dopraví autobusová linka PID č. 499 
nebo 676. Pokud obujete na výlet toulavé boty, svezte se vlakem na zastávku Všejany, odkud se 
můžete k zámku vydat po červeně značené turistické trase (6 km). 
 Nejbližší železniční stanice: 
 Nymburk hl. n. / VšejanyFO
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TEXT: PETR HORÁLEK
FOTO: ARCHIV NÁRODNÍHO DIVADLA, DIVADLA VIOLA A ČESKÉ TELEVIZE

TAŤJANA
MEDVECKÁ

Její úsměv, hlas a tvář zná většina lidí v republice. Ačkoli se 
Taťjana Medvecká nepovažuje za populární hvězdu, díky televizním 
seriálům vstupuje často do našich domovů. Srdce ji však táhne 
na divadelní prkna, kde si s chutí zahraje třeba ve hře od Čechova. 
Místo pohodlného nadávání na poměry raději vkládá energii do své 
práce. Na další vývoj českého divadelnictví se dívá optimisticky. 
Jak sama říká, její kolegové jsou šikovní a podnikaví. 

NEMÁM OBAVY 
O BUDOUCNOST 
ČESKÉHO DIVADLA
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nám obloukem vyhýbaly nějaké pandemie, 
protože herec si nemůže hrát do šuplíku. He-
rec bez diváků je k ničemu. A jestli remcáme? 
Mám takový pocit, že je to možná proto, že 
se bojíme, abychom něco nezakřikli, nebo 
máme strach, aby nám někdo nezáviděl, 
nebo že je pohodlnější vemluvit se do role 
pasivní oběti a pro jistotu nadávat na ně-
koho jiného. Třeba je to historická zkuše-
nost malého národa. Fakt je, že s výjimkou 
mimořádných okolností, čímž myslím právě 
už zmíněnou pandemii, kdy člověka naopak 
až zaskočila ta nenadálá vlna empatie 
a vstřícnosti a pospolitosti a hřejivosti, tak 

v tom běžném životě jsou 
Češi opravdu spíš trochu 
nerudové.

Jak se krize kolem koro-
naviru projevila ve vašem 
životě? 
Bylo to takové hodně 
zvláštní zastavení v čase. 
Z diáře nabitého povin-
nostmi najednou úplné 

vzduchoprázdno. První týdny jsem prožila 
s berlínskými filharmoniky, kteří dali k dis-
pozici svůj archiv, takže jsem si po letech 
užívala koncerty vážné hudby. A taky jsem si 
užívala luxus opravdu volného času, napří-
klad jsem si jen tak pro radost porovnávala 
překlady francouzských básníků nebo si 
naplno užívala celý průběh jara. Hrozně mě 
štve mediální obraz herců jako lehkoživků, 
kteří jen obrážejí večírky a producírují se 
v nových modelech. Když naplno pracujete, 
kolikrát ani nevíte, že nějaké jaro bylo.

Pojďme se věnovat vaší herecké práci, 
která mnoha lidem rozdává radost. V po-
lovině sedmdesátých let jste nastoupila 
do Národního divadla, a to v poměrně 
mladém věku. Dokázala jste si udržet 
nadhled, nebo jste naopak propadala 
euforii, že pracujete v nejprestižnějším 
divadle v zemi?
O euforii bych zrovna nemluvila. Byla to 
směsice často protichůdných pocitů a vždyc-
ky záleželo, na čem a s kým jsem v té době 
pracovala. Když jsem zkoušela s panem reži-
sérem Macháčkem, byla jsem blažená, i když 
to vůbec neznamenalo, že bych se netrápila 
a neměla pocit, že jsem úplně k ničemu. Ale 
ta práce s ním byla úchvatná. Pak jsem třeba 
pracovala s jinými režiséry, se kterými jsme 
hledali společnou řeč, ale nejhorší bylo, když 
jsem nezkoušela, když jsem nebyla obsaze-
ná. To jsem si připadala hrozně nevyužitá, 
hrozně moc jsem si přála co nejvíc hrát.

Omlouvám se, že další otázka bude znít 
možná jako klišé, ale kdo z hereckých 
kolegů vás tehdy nejvíc ovlivnil a na jakou 
divadelní spolupráci nejraději vzpomínáte? 
Těch báječných kolegů bylo víc, i když v té 
době jsem si vůbec netroufala o nich mluvit 
jako o svých kolezích, měla jsem k nim 
velký respekt, ostych. Určitě bych jmeno-
vala pana profesora Lukavského pro jeho 
noblesu a erudovanost, Luďka Munzara 
a Janu Hlaváčovou, protože to byly výrazné 
umělecké i lidské osobnosti, a pak samozřej-
mě paní Danu Medřickou. Na jevišti to byla 
Paní Herečka a v civilu normální, v nejlepším 
smyslu toho slova obyčejná bytost, bez 
jakýchkoli hvězdných manýr, lidská, milá, 
přátelská. Tu musel milovat snad každý. No 
a co se představení z období mých začátků 
týče, tak ráda vzpomínám na hru Naši furi-
anti v Macháčkově režii. To byl takový malý 
zázrak a jsem hrozně ráda, že z nich existuje 
televizní záznam. Určitě nejsem objektivní, 
ale mám pocit, že ta inscenace nezestárla.

Dokážete si ještě vybavit atmosféru 
v Národním divadle v období normalizace? 
Na jedné straně se hráli klasikové jako 
Čechov nebo Jirásek a moderní hry ze 
Západu, ale na druhé straně Kremelský 
orloj o Leninovi. Jak moc tehdy zasahova-
la politika do vaší divadelní práce? 
Řekla bych že denně. To nebyla hezká doba. 
Taková šedivá, upatlaná, ustrašená. Čas 
od času se vylouplo nějaké pěkné předsta-
vení, zajímavá práce, jako třeba Višňový 
sad od Čechova s panem režisérem Vajdič-
kou, ale duch té doby byl hnusný. Schůze, 
kádrování, donášení, pokrytectví. A hlavně 

Kde stále berete tolik energie a pozitivní 
přístup k životu? 
Jsme lidé různí a já dostala do vínku energii 
a pozitivitu. A vidíte, teď mě napadá, že 
vlastně první člověk, který se mě na to 
zeptal, byla paní primářka, která se o mě 
starala, když jsem šest týdnů ležela s vyvý-
šenýma nohama při rizikovém těhotenství. 
Jak to, že jsem tak pozitivní? Moc jsem 
nechápala, v čem ta moje pozitivita spočívá, 
protože jsem se chovala normálně. Tedy tak, 
jak jsem zvyklá.

Když se řekne vaše jméno, většina lidí si 
ho spojí s rozzářeným 
úsměvem a hřejivým hla-
sem. Vy musíte mít ráda 
život, to se přece nedá 
pořád hrát.
Hrát to ani nemusím. Ale 
přiznávám, že je mi to 
kolikrát trapné a mám po-
třebu se dokonce omlou-
vat, protože si moc dobře 
uvědomuji, že spousta lidí 
to takhle nemá a ta moje pozitivita a věčné 
nadšení jim taky pěkně může lézt na nervy.

Většina Čechů prý má tendenci remcat 
a nadávat. Je to jen národní mýtus, nebo 
se opravdu nedokážeme radovat ze živo-
ta? Vždyť se přece máme relativně dobře, 
když se porovnáme se zbytkem světa. 
A co můžou herci dělat pro to, aby se to 
změnilo?
Co můžou dělat herci? To jste mě rozesmál. 
My se můžeme tak akorát modlit, aby se 

HERECKÁ STÁLICE 
JE PRO MĚ TŘEBA 

JIŘINA BOHDALOVÁ 
NEBO IVA JANŽUROVÁ. 

S Ivou Janžurovou se 
v Národním divadle  
potkává i ve hře Kytice. 
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to vypadalo, že to potrvá opravdu na věčné 
časy. Jako jeden z nejbizarnějších zážitků z té 
doby si pamatuji tryznu na jevišti Stavovské-
ho divadla za Leonida Iljiče Brežněva, toho 
Brežněva, kterého jsem nenáviděla, protože 
byl tváří okupace z roku 1968! Nebo pásmo 
k výročí založení komunistické strany, kdy 
jsme byli všichni nastoupení na jevišti, i ta 
úžasná paní Medřická, kterou miloval oprav-
du celý národ, ale titul národní umělkyně jí 
nikdy nedali. Vraťme se radši k Čechovovi.

Čechova hrajete i dnes v divadle Viola, 
konkrétně ve hře Když teče do bot. Ve Vi-
ole se vůbec objevujete pravidelně. Jak se 
liší práce v komornějším divadle od Ná-
rodního? 
Ano, přiznávám, divadlo Viola je moje 
srdeční záležitost už od dob studií. Z pozice 
diváka i účinkujícího. Zažila jsem ještě tu sta-
rou Violu, před rekonstrukcí, bílé thonetky 

a šedomodrý samet. Z vedlejší, v Praze tehdy 
jediné italské restaurace se linuly úžasné 
vůně, zavřely se dveře a na jevišti, pár cen-
timetrů od vás, hrály idoly, ke kterým jsem 
vzhlížela. Bylo to něco jedinečného. A i když 
se Viola proměnila v útulné malé divadlo 
s černými thonetkami a červeným sametem, 
ten duch blízkosti a vzájemného kontaktu 
zůstal zachován.

Podle údajů na webu Národního divadla 
jste zde odehrála 113 rolí. Jste na některé 
z nich obzvláště hrdá? 
No jo, jsem už veterán! Slovo hrdost bych 
zrovna nepoužila, ale na pár rolí vzpomí-
nám ráda. V mládí to byla Helena v Milen-
cích z kiosku, Kristinka z Našich furiantů, 
Zanina ve Staré historii a pak třeba Agáta ze 
Ženitby nebo královna Alžběta nebo Hindi 
v Mikve nebo v poslední době Margaret 
Thatcherová.

Odcházím lakovat zábradlí. To byla první 
věta, kterou napsala Taťjana Medvecká, 
když odsouhlasila poskytnutí rozhovo-
ru pro časopis ČD pro vás. Ačkoli naše 
komunikace probíhala pomocí techniky, 
tedy přes mobil a počítač, neznamenalo to 
strohé a uzavřené odpovědi. Právě naopak, 
někdy mě překvapila upřímností a odzbro-
jovala humornou nadsázkou. V telefonu 
zněla energicky, cílevědomě a hlavně 
prakticky. Pokud bych měl zjednodušeně 
popsat dojem, který na mě udělala, pak by 
to byl optimismus a chuť do života. Není 
divu, že ji kolegové označují jako sluníčko.

OČIMA AUTORA

Od loňského září vystupuje v divadle Viola ve hře Skopové na porážku. Na stejném místě exceluje i v představení Když teče do bot od A. P. Čechova.
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Kdybyste měla čtenáře pozvat na jednu 
„svou“ hru do Národního a jednu do Violy, 
které by to byly? 
U Národního je volba jasná – Erbenova 
Kytice od režijního tandemu SKUTR. Ve Viole 
mám v současné době na repertoáru tři 
tituly, všechny v režii Lídy Engelové. Těžko 
se mi vybírá – Consuello de Saint-Exupéry, 
Roald Dahl nebo Čechov? Ale zůstanu věrná 
Čechovovi a pozvu čtenáře na představení 
Když teče do bot. Už proto, že ve stejném 
obsazení – Lilian Malkina, Jaromír Meduna, 
Lukáš Jurek a já – je to už naše třetí setkání 
s tímhle geniálním autorem. První čecho-
vovské představení vzniklo v roce 2003!

Máte čas zajít si do divadla podívat se 
na svou, řekněme, konkurenci? 
Mám-li být upřímná, trochu naplňuji přísloví 
o kovářově kobyle, co chodí bosa. Tolik zna-
menitých představení jsem v životě propásla! 
Nechci, aby to znělo jako výmluva, ale já jsem 
opravdu celý život hodně hrála, tudíž stíhám 
podstatně méně představení, než kolik bych 
jich chtěla vidět, ale snažím se alespoň sledo-
vat představení u nás v divadle. 

Jako Lízalka v proslulé Maryše
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Máte obavu o budoucnost českého diva-
dla? Mají podle vás mladí, začínající herci 
ještě chuť vrhat svou energii na prkna, co 
znamenají svět, když si v televizi vydělají 
výrazně víc peněz? 
Obavu nemám žádnou. Znáte portál i-diva-
dlo? Schválně si ho vygooglujte a zjistíte, že 
jen v Praze je ke dvěma stům divadel a diva-
delních společností a spolků. A ten záběr je 
opravdu hodně široký. Samozřejmě, jedna 
věc je obživa a druhá věc je potřeba se nějak 
umělecky realizovat. Myslím, že spous-
ta mladých kolegů tohle ví a dokáže obé 
skloubit, navíc jsou hrozně šikovní a podni-
kaví, mají třeba své kapely, rotují v různých 
souborech, vymýšlejí nové koncepty, zvládají 
nová média. Změnila se doba, proměňuje se 
i charakter divadla. 

Pokud se zeptám ve svém okolí, kde na-
posled viděli Taťjanu Medveckou, většina 
mi asi odpoví jméno nějakého seriálu. 
Nemrzí vás, že promlouváte k obecenstvu 
hlavně tímto způsobem? Nebo to berete 
jako výhodu či prostě součást práce? 
Producenti vědí, že ekonomicky zajímavěj-
ší je točit seriály než solitérní dramata či 
komedie. S tím nic nenadělám. S lehkým 
smutkem si můžu vzpomenout na slavné 
slovenské pondělky, kdy se skvělí herci 
setkávali s neméně skvělými texty. Ostatně 
archiv ČT taky obsahuje řadu nádherných 
inscenací. Věci se dříve připravovaly s velkým 
předstihem a řekla bych, že víc do hloubky.

V Česku rozhodně patříte mezi herecké 
stálice. Je to všechno o talentu, náhodě, 
nebo o známostech?
Herecká stálice je pro mě třeba Jiřina Boh-
dalová nebo Iva Janžurová. Obě dámy mají 
na kontě neuvěřitelnou sumu práce, těm 
se jen tak nevyrovnám. Vlastně ani nevím, 
jak to v té naší branži chodí. Náhoda a štěstí 

RÁDA VZPOMÍNÁM 
NA NAŠE FURIANTY 

V MACHÁČKOVĚ 
REŽII. TO BYL MALÝ 

ZÁZRAK.

hrajou určitě velikou roli, ale jak se říká: štěs-
tí přeje připraveným. Samu sebe vnímám 
jako takového poctivě táhnoucího vola. 

Díky své herecké práci jste neustále 
na očích veřejnosti. Popularita jistě přiná-
ší řadu výhod, ale má i odvrácené stránky. 
Dokázala jste se s ní vždy vyrovnat? 
Ono to s tou mou popula-
ritou zas není tak horké. 
Řekla bych, že jsem spíše 
povědomá než známá tvář. 
A tomu pak odpovídají 
i reakce okolí. Když jedu 
v MHD, sem tam zahlédnu 
zvědavý pohled, úsměv, 
občas se někdo osmělí 
a řekne, že se mu třeba líbilo 
představení. 

Nicméně pro vás platí, že 
občas vidět nejste. Výrazně jste se totiž 
prosadila v dabingu. Propůjčujete svůj 
hlas raději komediím, nebo hororům? 
To jste správně použil ten minulý čas, že 
jsem se prosadila. Byly doby, kdy jsem 
v dabingu skoro bydlela, ale ty doby po-

minuly. Pomalu si nevzpomenu, kdy jsem 
naposledy dabovala. Což mě samozřejmě 
mrzí, protože je to krásná práce, ale s tím 
nic nenadělám. Vyměnily se generace. Moc 
mě bavilo dabovat psychologické filmy 
nebo komedie, ale akční filmy a horory 
nemusím. Ale mám skvělou schopnost 
je vytěsňovat. Zrovna nedávno můj muž 

povídá: Hele, vysílají  
Hitchcocka, Ptáky! Já 
na to: To je horor, to jsem 
v životě neviděla! A on: 
Vždyť to dabuješ!

Dlouho jsem si lámal hlavu 
s poslední otázkou. Ne-
chtěl jsem, aby byla úplně 
konvenční. Procházíme 
teď neklidným obdobím, 
jsme trochu vystrašení, 
znejistělí. Kdybyste byla 

v roli prezidentky České republiky a měla 
předstoupit před národ s projevem, co 
byste mu řekla?  
Teda, nějaká lehčí otázka vás nenapa-
dá? Celou dobu čekám, že se mě zeptá-
te na můj vztah k vlakům, který je už 
od dětství trvalý a stálý a na nejvyšší míru 
pozitivní, a vy na mě s prezidentkou. Jako 
dneska se vidím, jak stojím v hale nádraží 
v Kolíně nad Rýnem a před velkým čer-
veným automatem vymýšlím trasy, kam 
bych chtěla jet, a z toho automatu vylézá 
dlouhá papírová nudle a na ní jsou vytiště-
ná všechna čísla vlaků a přestupní stanice 
a já tam sázím další a další místa a čekám 
na vlak, který mě odveze zpět do ČSSR, 
a je mi jasné, že ta místa jen tak nenavští-
vím, protože se píše rok 1976 a devizový 
příslib dostanu, když budu mít velké 
štěstí, nejdřív za tři roky. Takže chci popřát 
čtenářům hlavně dobré zdraví, spokojenou 
mysl a aby se mohli těšit z různých cest 
na všechny světové strany. ▪

TAŤJANA MEDVECKÁ (63)
Od roku 1975 až do současnosti je členkou 
činohry Národního divadla. Hostuje však 
i na dalších scénách, například v divadle 
Viola. Dvakrát získala Cenu Thálie. Ve filmu 
na sebe poprvé výrazněji upozornila v úspěš-
né veselohře Marečku, podejte mi pero! 
Větší prostor jí však dlouhodobě poskytuje 
televize. V poslední době se objevila například 
v seriálech Policie Modrava (2015–2019), Já, 
Mattoni (2016), Most! (2019) nebo v letoš-
ním roce v seriálu Poldové a nemluvně. Díky 
svému výraznému hlasu se prosadila také 
v dabingu a v rozhlase. 
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Letos se stala součástí televizní rodiny v komediálním seriálu Poldové a nemluvně.
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12 DIVOKÉ 
DEVADESÁTKY

OBJEKTIVEM 
JAROSLAVA KUČERY

Druhou polovinu 90. let bychom asi mohli považovat za kultivovanější, pokud se na události budeme dívat tak 
trošku encyklopedicky. Dokázala to sama anglická královna Alžběta II., která v roce 1996 poprvé navštívila 
ČR. Její Výsost by se do krajiny, která by se dala označit jako postsocialistický klondajk, určitě nevypravila. 
Mohli jsme se tedy považovat za zemi hodnou pozornosti, o čemž nás téměř denně z televizních obrazovek 
přesvědčovali vůdci obou tehdy nejvlivnějších stran. Ovšem v ulicích Prahy to tak nevypadalo. Lidí bez domova 
přibývalo a fenomén bezdomovectví se pro mnohé z nich stal životním stylem.

Bitva papírových předsedů
Volební kampaň byla v roce 1996 v pl-
ném proudu, což podněcovalo lidovou 
tvořivost. Ten, kdo poničil billboard 
sociálně demokratického kandidáta 
Miloše Zemana, asi netušil, komu 
socani přelepili plakát. A tak jejich teh-
dejšímu úhlavnímu nepříteli Václavu 
Klausovi na nechtěné koláži přimaloval 
i špičaté zuby.

Kumštýři 
s ruským přízvukem

Stál jsem na Staroměstském náměstí 
s bezdomovcem Milanem Balogem, 

kterému jsem dal nějaké peníze. Svato-
svatě mi slíbil, že až bude ruská artistka 

obcházet s kloboukem přihlížející,  
dá jí aspoň desetikorunu. Když to tak 
opravdu dělala, Milan se kroutil jako 
had, ale tu pětku jí tam vhodil. Vždyť 
ti mladí artisti po zrušení sovětských 

státních cirkusů vlastně skončili 
na dlažbě jako on.

Pod křídly Evičky 
Na prvním ročníku novinářské fotografické soutěže Czech Press 
Photo jsem obdržel grant primátora Prahy. Všichni počítali s tím, 
že budu fotit změny v architektuře hlavního města, ale já jsem si 
vybral život bezdomovců a všelijakých pouličních povalečů, což 
v porevoluční době byl vlastně nový fenomén. Při svých toulkách 
nádražími a ulicemi Prahy jsem musel mít mezi bezdomovci 
„ochranku“. Evička – kápo na hlavním nádraží i na Masaryčce – 
mě s každým seznámila, a tak jsem mohl fotit téměř bez rizika. 
Měla ale zvláštní neřest, pila levnou Okenu, což byl čisticí lihový 
přípravek na okna. A ten se jí později stal osudným.



PREMIANTI, NEBO 
NAFOUKANCI 
EVROPY?

1996
?

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

Pro nejbližší čísla 
magazínu vyhlašujeme 
následující témata:

č. 9/2020
1997
NÁSTUP BLBÉ NÁLADY
uzávěrka zaslání 19. srpna 2020

č. 10/2020
1998
NAGANO
uzávěrka zaslání 16. září 2020

FOTOSOUTĚŽ
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Bohumil Dobrovolský

ROZDÁVÁNÍ FUNKCÍ
Ve dnech 25. a 26. června 1996 jsem byl svědkem ustavující 
schůze českého parlamentu po volbách. Až po několika letech 
bylo patrné, koho jsme si zvolili a komu šlo o moc a koryto.  

Bohumil Dobrovolský

RADOST I STRACH V ULICÍCH
Zatímco před rokem 1989 v ulicích měst vládli příslušníci 
bezpečnostních složek, v letech devadesátých se vyrojili 
všelijací obchodníci a baviči. Někteří z nich byli neškodní 
a zábavní, jiní ale nechtěně šířili strach. Nebo vy jste se jako 
malí nebáli klaunů?

Jiří Veverka

PROTEST PROTI KOMERCI
V centru Prahy se otevírala jedna restaurace a fast 
food za druhým. Někteří v tom viděli nástup 
pokroku a světovosti, jiní protestovali a varovali 
před komerčním způsobem života a necitlivostí 
ke kultuře a životnímu prostředí.



Ve wellness Infi nit Maximus 
najdete…

…ojedinělý a rozsáhlý saunový svět, 
zázračnou uklidňující sílu termálních 
bazénů, odpočinek, kontakt s příro-
dou, vnitřní pohodu a dokonalou péči. 

Užít si můžete relaxační bazén pod 
širým nebem, ozářený sluncem nebo 
hvězdnou noční oblohou, s vířivý-
mi lavicemi, vodními lehátky a chr-
liči. Teplota vody se přizpůsobuje 

počasí, otevřeno je po celý rok – svítí-
-li  slunce, prší či padá sníh. Pro slun-
né dny je ideální přírodní opalovací 
louka Lada s lehátky a houpačkami. 
 Limonády a drinky si můžete vychut-
nat nejen přímo v bazénu, ale i při 
opalování na slunci.

Nechte se unést…

Vyzkoušejte přírodní  ochlazovací je-
zírko, občerstvení na fresh barech 
a samozřejmě dvanáct  originálních 
saun. Každá sauna má svůj  příběh, 
svůj unikátní vzhled a náboj.                                                                                                                            
Můžete si vybrat třeba Bylinnou chý-
ši, Alchymistův sklep nebo Jeskynní 
svatyni, která dokonale imituje pro-
středí jeskyně, od ručně malovaných 
stropů, přes kamna připomínají-
cí ohniště, až po stalaktitový vodo-
pád. Prosklená stěna nabízí pohled 
na přírodní ochlazovací jezírko 
a Podkomorské lesy. Nebo zajděte na 
tematický saunový ceremoniál, kte-
rým vás provedou naši zkušení sauna 
mistři a posunou tradiční saunování 
na nevšední zážitek. 

Zůstaňte déle…

Jeden den nestačí? Spojte relaxaci 
s pobytem v hotelu Maximus Resort, 
umístěném do malebné krajiny 
Podkomorských lesů nedaleko cent-
ra Brna, který vám poskytne příjemné 

ubytování ve tří a čtyř hvězdičkovém 
standardu, gastronomický zážitek 
v hotelové restauraci, zábavu na bow-
lingu, péči v kosmetickém salonu či 
nekonečné procházky okolo Brněnské 
přehrady. 

Ještě více relaxace…

Při každém vstupu na 180 minut na-
víc obdržíte ještě 60 minut zdarma! 
Celkově si tak můžete užít až 240 mi-
nut plných vyhřátých saun, termálních 
bazénů a opalování na venkovních 
loukách. Ideální příležitost pro letní 
výlet spojený s návštěvou Brna nebo 
Jihomoravského kraje.

Ve wellness centru Infi nit je stále co 
objevovat. Přijeďte si odpočinout 
a načerpat sílu.

w w w . m a x i m u s . i n f i n i t . c z

Zastavte se a vydechněte 
si. Zažijte pocit uvolnění 
a vnitřního klidu v prostředí 
Podkomorských lesů 
a objevte unikátní saunový 
svět a termální bazény 
u Brněnské přehrady.

WELLNESS RÁJ 
NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ



CESTOVÁNÍ
PO ČR

ZNOJEMSKO

Překrásnou krajinu jihozápadně 
od Brna si patrně okamžitě spojíte 
s rozsáhlými vinicemi a přilehlými 
vinnými sklípky. Tato zemědělsky 
úrodná oblast ale nabízí svým 
návštěvníkům mnohem víc. 
Hluboké lesy, divoké řeky, hrady 
a zámky, a především usměvavé 
a pohostinné obyvatele. A je jedno, 
zda se vydáte přímo do Znojma 
nebo do Šatova, Ivančic, Oslavan 
nebo Moravského Krumlova. Kraji 
vládne ženský půvab, proto není 
divu, že odtud pochází i vítězka 
mezinárodní soutěže Miss Earth.

15
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NAŠE MĚSTA

TEXT: TOMÁŠ REZEK

Ve filmu a televizi dělal Vladimír Menšík svému rodnému městu neustále reklamu. A v Ivančicích na to nezapomněli. 
Pojmenovali po něm ulici, školu nebo nedalekou rozhlednu a oblíbeného herce připomíná také expozice ve Staré radnici. 
Ale i bez Menšíka má město výletníkům co nabídnout.

PRÁZDNINOVÝ VÝLET

DO IVANČIC VLADIMÍRA MENŠÍKA

Věděli jste, že Menšíkovo křestní jméno 
bylo původně Vladislav? Dokládá to škol-

ní vysvědčení, které je vystaveno v prostorách 
historické budovy Staré radnice v Ivančicích. 
Jméno si prý herec změnil na radu divadelníka 
E. F. Buriana. Kromě vysvědčení jsou součástí 
expozice o Vladimíru Menšíkovi hercovy další 
osobní věci, třeba svatební oblek, oblíbené 

brýle nebo diář z roku 1984. Mezi exponáty 
objevíte i sádrový odlitek jeho hlavy, který 
vznikl během natáčení seriálu Létající Čest-
mír. Herec se narodil v Ivančicích 9. října 1929 
v domě v Rybářské ulici, na němž nechybí 
pamětní deska. Před dvěma lety byla také 
na budově základní školy v Růžové ulici odha-
lena Menšíkova busta. Sochař Nikos Armu-
tidis zdařile zpodobnil herce s jeho typickým 
zvykem – se sirkou v koutku úst.

Radnice plná svatebních šatů
Stará radnice patří k nejstarším domům 
ve městě a prohlédnout si v ní můžete i další 
zajímavé výstavy. V její galerii jsou k vidění 
svatební šaty z měst i venkova, které nosily 
nevěsty v první polovině 20. století. Muzejní 
výstava s názvem Vítej, nevěsto milá… 
potrvá do 28. září. S dětmi určitě zavítejte 
na výstavu historických kočárků, kterou do-
plňuje přehlídka panenek, medvídků a dal-
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OČIMA RODÁKA
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V mých rodných Ivančicích 
jsem žila do svých pat-

nácti let. Potom jsem odešla 
studovat na sportovní gymná-
zium Ludvíka Daňka v Brně. 
Naši mě tehdy doslova „vyko-
pli do světa“. Ještě si vzpomí-
nám, že když jsem tu trávila 
dětství a mládí, rozhodně 
tu nebylo žádné obchodní 
centrum ani žádná cyklo-
stezka. V paměti mi utkvělo 
hlavně hodně polí a ještě více 
lesů. Na místech, kde jsem 
si jako malá hrála, ale dnes 
stojí nové domy a byty. Než se 
mi narodila dcera, jezdívala 
jsem za rodiči do Ivančic tak 
dvakrát do měsíce. Po zalo-
žení rodiny mi vznikly nové 
povinnosti, takže teď naopak 
rodiče jezdí za mnou. 

Je mi to moc líto, ale 
v současnosti se do Ivančic 
dostanu minimálně. Ale teď 

v létě je tam opravdu krásně, 
jako místo výletu je rozhodně 
doporučuji. Podívejte se třeba 
na Stříbský mlýn nebo nově 
zbudovanou cyklostezku 
kolem rybníka. Když se řekne 
Ivančice, tak se přede mnou 
prostě objeví dětství. Všechno 

bylo zajímavé, ať to byly 
pády ze stromu, volejbalové 
turnaje na antuce, bruslení 
v zimě na zamrzlém rybníku, 
hraní si na Mikuláše a anděla, 
rybaření, běhání v kukuřičném 
poli nebo koupání s koňmi 
v řece. Těžko můžu vybrat 
jeden nejzajímavější zážitek, 
všechno mi to s odstupem 
času připadá skvělé.

daleké městečko Oslavany. Naštěstí se roz-
hodli správně. Namále měla věž ještě roku 
1879, kdy hrozilo její sesutí. Díky šikovným 
ivančickým stavitelům se ji však podařilo 
zachránit. Prohlídky věže se v létě konají 
každý den. Počítejte ale s tím, že do jejího 
ochozu vede 140 schodů. Vstupenky koupíte 
v kulturním a informačním centru.

Na hřbitov či na rozhledny
Až se porozhlédnete po památkách v cen-
tru města, prozkoumejte taky jeho okolí. 
Za návštěvu stojí židovský hřbitov, který 
je po pražském a kolínském třetí nejstarší 
na našem území. Pokud se rádi kocháte 
pěknou vyhlídkou, červená turistická značka 
vás dovede k rozhlednám Alfonse Muchy 
a Na Oklikách. Po červené dojdete i ke Stříb-
skému mlýnu, kde se řeka Jihlava rozlévá 
do šíře a láká ke koupání. Mlýn patří rodině 
sochaře Josefa Zahradníka, který je autorem 
většiny netradičních dřevěných a kamen-

ných soch na tzv. Ivančických zastaveních. 
Na tři z nich – U Raka, U Ledňáčka a Pomník 
padlému cyklistovi – natrefíte, pokud se vy-
dáte po cyklostezce do Oslavan. Cyklostezka 
vede krajinou kolem řeky Oslavy a dlouhá je 
něco málo přes tři kilometry, takže ji hravě 
zvládnete i pěšky. ▪

V PAMĚTI MI 
UTKVĚLO HLAVNĚ 

HODNĚ POLÍ 
A JEŠTĚ VÍCE LESŮ. 
NA MÍSTECH, KDE 

JSEM SI JAKO MALÁ 
HRÁLA, ALE DNES 
STOJÍ NOVÉ DOMY 

A BYTY.

TEREZA FAJKSOVÁ
Úspěšná česká modelka má na svém kontě první místo v mezinárodní soutěži 
Miss Earth. Historické vítězství první Češky v této prestižní soutěži se odehrálo 
24. listopadu 2012 v Muntinlupa City na Filipínách. Do finále se tehdy 
probojovalo 79 soutěžících. Mezi její další úspěchy patří například titul Blesk 
Česká Miss Earth 2012. V roce 2017 vystudovala Mezinárodní teritoriální 
studia na Mendelově univerzitě v Brně a získala titul Bc. V minulosti hrála 
volejbal, byla i kapitánkou 
extraligového týmu 
Královopolské Brno. 
V roce 2019 se jí narodila 
dcera Lilien. 

ších hraček. Stálá expozice věnovaná dalšímu 
ivančickému rodáku, secesnímu malíři Alfonsi 
Muchovi, je prozatím uzavřená. Ve Staré 
radnici na Palackého náměstí najdete také 
kulturní a informační centrum, kde získáte 
propagační materiály o městě, a hlavně hrací 
kartu prázdninové razítkové hry Zastave-
níčko. Pokud do ní nasbíráte alespoň devět 
razítek, dostanete malou odměnu.

Do věže nejen pro razítko
U každého zastavení z hrací karty jsou 
schovaná razítka v ocelové schránce a jednu 
takovou objevíte i v ivančické věži. Ta domi-
nuje nejen Palackému náměstí, ale celému 
historickému centru. Asi padesát metrů 
vysoká věž přiléhá ke kostelu Nanebevzetí 
Panny Marie, stávala tu však ještě před 
stavbou hlavního ivančického svatostánku  
jako strážní věž. Traduje se, že se měšťané 
rozhodovali, zda utratí naspořené peníze 
za stavbu věže, nebo jestli raději koupí ne-
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Z brněnského hlavního nádraží  
vás přímé vlaky ČD dovezou do Ivančic 
za 50 minut. Ať už pojedete odkudkoli, 
nejvýhodnější vlakové spojení si snadno 
vyhledáte na www.cd.cz nebo přes apli-
kaci Můj vlak. Do mobilu nebo tabletu si 
stáhněte i bezplatnou aplikaci Vlakem 
na výlet. Najdete v ní také tip na výlet 
do Ivančic, za který můžete získat body 
do věrnostního programu ČD a ty pak 
proměnit za zajímavé odměny a slevy.

VLAKEM DO IVANČIC
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Asi neexistuje obyvatel Česka nad čtyřicet let, který by neznal Vladimíra Menšíka. Tento 
herec a bavič dráždil bránice několika generací televizních diváků. U obce Hlína nedaleko 
Ivančic po něm nese jméno i jedna povedená rozhledna.

Malebné jihomoravské městečko Ivan-
čice je známé především jako rodiště 

dvou velkých osobností české kultury. První 
z nich je světoznámý secesní malíř, grafik 
a designér Alfons Mucha, jehož většinu děl 
dokáže na první pohled rozeznat i úplný 
výtvarný analfabet. Tím druhým je pak spíše 
v tuzemsku (ale o to více) známý herec, 
moderátor a bavič  Vladimír Menšík. Muž, 
kterému učaroval svět filmu a televizních ob-
razovek, se díky svému talentu a obdivuhod-
nému nasazení na více než třicet let stal té-
měř nedílnou součástí české kinematografie. 

ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

Výška:  448 m n. m.

Výhled:  Pálava, Ivančice, 
 jaderná elektrárna Dukovany

Vrchol:  kopec s dřevěnou rozhlednou

Nejbližší žst.:  Silůvky

Výstup:  snadný

Velké oblibě se těšil i jako průvodce silvestrov-
ských zábavných pořadů, kde vynikal i jako 
výtečný vypravěč. Ve svých mistrně podaných 
příbězích nezapomínal často zmiňovat své 
rodné Ivančice, které tak díky němu znal snad 
každý obyvatel tehdejšího Československa 
vlastnící televizor či alespoň rádio. 

Obyvatelé Ivančic jeho patriotismus vždy 
dokázali patřičně ocenit. Kromě stálé ex-
pozice v památníku Alfonse Muchy či busty 
na budově ivančické základní školy nese 
jeho jméno i rozhledna na okraji nedaleké 
obce Hlína. Pojmenování této stavby nebyla 
samoúčelná snaha o zviditelnění, herec se 
do těchto míst rád vydával na procházky. 

Nové Bránice kostel sv. Kunhuty Moravský Krumlov

TEXT A FOTO: MICHAL MÁLEK

ROZHLEDNA NESE JMÉNO HERCE, 
SE KTERÝM BYLA HLÍNA
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O důvod víc vydat se v jeho stopách a roz-
hlednu navštívit.

První rozhledna na Hlinském kopci stála 
již v roce 1910. Sedmnáct metrů vysoká 
trámová věž podlehla v roce 1938 zubu času 
a o rok později její funkci na pět let převzala 
triangulační věž. Další možnost kruhového 
výhledu po Boskovické brázdě a Dyjsko-svra-
teckém úvalu dostali turisté až v roce 2007, 
kdy se podařilo vybudovat dnešní dřevěnou 
rozhlednu. Od položení jejího základního 
kamene, během kterého bylo možné si výhled 

z budoucí stavby vyzkoušet z vysokozdvižné 
plošiny, přitom uběhlo šest let.

Rozhledna je otevřená celoročně, ne však 
každý den v týdnu, a proto je dobré před 
návštěvou nahlédnout na webové stránky 
obce Hlína. Teď v srpnu například zůstává 
nepřístupná pouze v pondělí. Po zakoupe-
ní vstupenky vás čeká 96 schodů, jejichž 
vystoupání je možné spojit s četbou infor-
mačních panelů přibližujících život Vladi-
míra Menšíka i současných obyvatel Hlíny. 
Zastřešený ochoz ve výšce 19 metrů nabízí 

Z Prahy 
vlakem EuroCity s přestupem 
v Brně

Z Olomouce 
rychlíkem s přestupem v Brně

Z Českých Budějovic 
rychlíkem s přestupem v Brně

SPOJENÍ DO SILŮVEK

LukovanyIvančice – sídlištěIvančice Dukovany

nerušený výhled na okolní krajinu, ze které 
vystupují chladicí věže dukovanské jaderné 
elektrárny a ikonický reliéf Pavlovských 
vrchů. Za příznivých klimatických podmínek 
je prý vidět i na alpská pohoří Schneeberg 
a Totes Gebirge.

Krajinný ráz v okolí Ivančic má své speci-
fické jihomoravské kouzlo. Díky humornému 
vyprávění jednoho z nejslavnějších rodáků se 
tu podvědomě budete cítit tak trochu jako 
doma. Vždyť s Vladimírem Menšíkem přece 
byla vždycky hlína. ▪

VÝŠKOVÝ PROFIL

289 m n. m.

rozhledna 
V. Menšíkažst. Silůvky

448 m n. m.
430 m n. m.

Hlínapřírodní park Bobrava
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Unikátní divočina nespoutané přírody v kaňonu Dyje. Výjimečné historické památky nevyčíslitelné hodnoty, které podávají svědectví 
z dávných časů vlády velkomoravských knížat i Přemyslovců. A idylické vinohrady. To vše tají pohostinné Znojemsko. 

DO STAROBYLÉHO ZNOJMA KOLEM VINIC I DRAVÉ ŘEKY
POZNEJ ČESKO PĚŠKY

TEXT A FOTO: JAKUB HLOUŠEK

Rychle obejít ta nejzajímavější místa 
na jižní Moravě by byl nadlidský úkol. 

Nicméně existuje trasa, která alespoň 
poodhalí jejich část. Poslední stanici, kde 
se regionální vlak definitivně rozloučí s naší 
vlastí, představuje Šatov. Za ním už začíná 
půvabný Weinviertel. Ne vždy tu ale vládnul 
příjemný venkovský klid. Napjatou atmo-
sféru doby před „Mnichovem“ přibližuje 
Areál československého opevnění a železné 
opony. Tvrdé armádní službě v předvečer 
zrady ze strany našich spojenců nastavuje 
zrcadlo druhá zajímavost, a to Malovaný 
sklep, jehož interiéry vyzdobil místní naivní 
výtvarník Maxmilian Appeltauer. Nástupní 
místo výletu se díky vysoké koncentraci vin-
ných sklípků může stát i jeho neplánovanou 
konečnou. Proto se nejdřív raději zaměřte 
na trasu zelené značky.

Poklad středověku
Sousední obec Hnanice turistická trasa jen 
tak trochu „olízne“. Pro milovníky starobylé 
architektury se vyplatí udělat si malý odskok 
na tamní náves. Historie Hnanic se ztrácí 
hluboko ve středověku, kdy tady prý působil 
svatý Wolfgang. Poté se sem kvůli zázračné 
léčivé vodě v místní studně začali ubírat věří-

Kostel svatého Mikuláše dominuje 
krajině při příchodu do Znojma.

Krajina kolem Šatova 
je protkaná vinohrady.

Ke kostelu ve Hnanicích přiléhá kaple 
i původní svatyně.

cí. Nad pramenem vzápětí vznikla ochranná 
kaple. A později gotický chrám. Celý soubor 
kostela působí hodně netradičně. Stavbu prý 
prováděla dílna Laurenze Spenninga – hlavní-
ho tvůrce chrámu svatého Štěpána ve Vídni.

Zřídlo energie 
Táhlá vřesoviště už plným právem náleží 
ke svůdným ozdobám mnohotvárné tváře 
národního parku Podyjí. Doporučuji však 
ještě chvíli strpení, než zelená značka 
projde jeho branou. A u rozcestí Fládnická 
za Hnanicemi provést onen cimrmanovský 
krok stranou. Následně je třeba využít žluté 
značky k Horeckému kopci. Tam se na ra-
kouské straně skrývá magické místo, zvlášt-
ní balvan, jehož povrch zbrázdily hluboké 
skalní mísy. Nazývá se Heiliger Stein, tedy 
Svatý kámen. Traduje se, že tady existovala 
ohromná pohanská svatyně. Lidové příběhy 
se zmiňují o obětišti i tajuplných kněžkách. 
Pohanské modly později vystřídal kostel. Teď 
se kolem jeho zakonzervovaných trosek vine 
půlkruh elegantní vyhlídkové plošiny. 

Ráj všech vinařů
Dále se nabízejí dvě varianty návratu:  
buď zůstat věrný žluté značce až do kaňonu  
Dyje, nebo se vydat zkratkou po cyklo- 
stezce. U řeky výletníky pohltí koktejl krás, 

který namixovala příroda a lehce ho ochutil 
člověk. Naproti za lávkou se zvedá legendár-
ní vinice Šobes, zařazená do rodiny deseti 
nejlepších vinohradů Evropy. Šobes nám díky 
jedinečnému geniu loci, extrémně příznivé-
mu mikroklimatu a exkluzivní kvalitě závidí 
i vinaři z Francie. Vinice je utopená v lesích 
a položená na samé výspě obřího jazyka roz-
lehlého členitého ostrohu. Obklopují ji příkré 
srázy i neschůdná skaliska. 

Slavný světoběžník 
K ochraně cenných biotopů Podyjí para-
doxně přispěla železná opona. Předtím 
u řeky klapaly mlýny a fungovaly idylické 
hotýlky. Po nich zůstaly jen ruiny. Důkazy 
se objeví v dalším úseku žlutě značené 
stezky. Za půlhodinu chůze se pěšina 
vyhoupne do výšin a vyústí na nádherné 
vyhlídce u Sealsfieldova kamene. Toto jméno 
nezní moc středoevropsky. Kámen připomíná 
rodáka z blízkých Popic, který se sem rád cho-
dil kochat výhledem. Jmenoval se Karl Anton 
Postl. Nejprve vystudoval na kněze, nicméně 
byl novinářem, spisovatelem, zemědělcem, 
a hlavně světoběžníkem. A za velkou louží se 
z něj stal Charles Sealsfield.

Závěrečná etapa žluté značky relativně 
nezáživně kopíruje břehy přehrady Znojmo. 
Alternativu skýtá cesta přes Konice. Obě se 
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Z Prahy/Brna
dálkovými vlaky do Břeclavi a dále 
osobními vlaky s přestupem 
ve Znojmě

Z Jihlavy
dálkovými vlaky do Okříšek a dále 
osobními vlaky s přestupem 
ve Znojmě

Ze Zlína
osobními vlaky s přestupy 
v Otrokovicích, Břeclavi a Znojmě

VLAKEM DO ŠATOVA

nakonec sejdou u mostu ve Znojmě, odkud se 
majestátně rýsují kontury historického jádra. 
Koho ještě nebolí nohy, tomu přijde vhod 
prohlídka údolí Gránického potoka. Uvnitř 
sevřené stinné doliny se obzvláště daří počet-
né populaci mloka skvrnitého. Ten se dostal 
i do loga místní stezky, která kličkuje kolem 
pomníčků, kaplí a atrakcí pro děti.

A DOMA TO ZNÁTE? Po Čechách, Moravě a Slezsku
i blízkém příhraničí

Tipy od NaCestu 
s Miroslavem Táborským
na Rádiu BLANÍK

2020/7–8 • 4. ročník • cena 50 Kč

ČERTOVY HLAVY
– český předobraz amerického Mount Rushmore

Poradíme Vám výlety do zajímavých míst, kde budete téměř sami!

Vyhlídková trojnožka 
U BISKOUPEK
Stolanský lom 
plný zkamenělin

HRADČANY 
nejsou jen v Praze

Pomník jednoho 
šťastného zdřímnutí

Tajemná 
čáslavská kalva
Za rekordy a kuriozitami 

do Pelhřimova
ZÁMEK 

Čechy pod Kosířem

Orchideje v polích

Maršovské jezírko
NaCestu s Toulavou kamerou 

České televize

NEPOMUCKEM 
aneb toulky pod 
Zelenou horou

BOJNICKÉ 
„Čajky“

NaCestu_7_8_2020.indd   1 17.06.2020   13:57:40

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

Dotek Velké Moravy i Středomoří
Mezi památkami Znojma si drží nejvyšší po-
zici slavná románská rotunda svaté Kateřiny. 
Nad protějšími stěnami údolí Gránického 
potoka zase září věže čtvrti Hradiště. Ta 
se primárně skládala z opevněného areálu 
kláštera Křižovníků s červenou hvězdou. 
Od něj se otevřou úchvatná panoramata 

města. Archeologické výzkumy však přinesly 
senzační odhalení: klášter byl postaven 
na místě důležitého sídla z éry Velké Moravy. 
Největší rozruch vzbudil nález nepoškoze-
ného vejce, které bylo umístěno do hrobu 
vedle nebožtíka. To je zároveň výjimečným 
exponátem tamního Muzea Velké Moravy. 
Výstavní prostory by měly být během letních 
prázdnin otevřené minimálně každý víkend, 
ale raději si to předem ověřte.

Kousek cesty od muzea se ukrývá roman-
tické seskupení bílých balvanů křemene. 
K nim se vztahuje pověst o zkamenělém stá-
dě ovcí. Z druhé strany Hradiště zase spletitý 
labyrint kamenných teras nad přehradou 
dýchá jihem. Tam vzácně rostou zplanělé 
fíkovníky. Kdysi je zde pěstovali řeholníci 
z kláštera a Znojmo obohatily o malý kousek 
Středomoří. ▪

 Areál čsl. opevnění

rotunda sv. Kateřiny

Muzeum Velké Moravy

Malovaný sklep

vinice Šobes

Svatý kámen

Sealsfieldův kámen

žst. Šatov

žst. Znojmo

Rakousko
ČR

Zátiší s kapličkou před 
Svatým kamenem

Vodní nádrž Znojmo byla 
napuštěna v roce 1966.

Rotunda svaté Kateřiny původně 
sloužila jako hradní svatyně.

DÉLKA 
TRASY 
26 KM
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Krajina na jih od Brna je charakteristická především zemědělskou výrobou a vinařstvím. 
Tato tradice se odráží také v nejednom zdejším rodovém erbu či městském znaku. 
Nejinak je tomu v případě města Oslavany. 

Zámek Oslavany byl původně nejstarším 
ženským cisterciáckým klášterem na Mo-

ravě. Založili ho v roce 1225 a o tři roky později 
vysvětili za přítomnosti samotného krále 
Přemysla Otakara I. Už to vypovídá o jeho 
mimořádném významu. Roku 1525 přešel 
do světských rukou a rod Althanů ho nechal 
přebudovat na renesanční zámek. Více než pět 
století se v jeho okolí úspěšně rozvíjelo země-
dělství včetně pěstování révy. Od poloviny  
17. století se tu navíc dařilo řemeslné výrobě 
fajánse – bílé keramiky s modrým dekorem.

Po objevu uhlí přišly změny
Výrazný zlom v existenci obce nastal v roce 
1760, kdy v jejím katastru našel vrchnos-
tenský správce Riedl uhlí. V podstatě ihned 
se začalo se systematickou těžbou černého 
uhlí. Velký rozvoj těžby nastal na přelomu 

20. století a zejména pak po roce 1913, 
kdy byla v Oslavanech postavena tepelná 
elektrárna, jedna z největších v Rakousku-
-Uhersku. Charakter Oslavan se tím zásadně 
změnil. Především v 50. a 60. letech minu-
lého století, kdy socialistické budování po-
třebovalo pro svůj průmysl každou tunu uhlí 
a doly zase každou ruku. Pro nově přibývající 
horníky bylo vybudováno zcela nové sídliště, 
které se také stalo novým centrem obce. 
Takto intenzivní těžba ale netrvala dlouho 
a poslední uhlí ze zdejšího dolu Kukla bylo 
vytěženo v roce 1973. Elektrárna ukončila 
svůj provoz o dvacet let později. 

Návrat do historického centra
Město začalo znovu hledat svou tvář. Cent-
rum dění se vcelku logicky vrátilo ke klášte-
ru, respektive zámku a jeho zahradám. A to 
tak, aby bylo organicky propojeno s nejstarší 
částí města, tedy zámeckým areálem a zám-
kem samotným. Úplně nové náměstí bylo 
vystavěno na místě bývalého zámeckého 
hospodářského dvora včetně nového, mo-
derního bytového domu. Současně probíhá 

postupná a náročná rekonstrukce zámku 
a jeho zahrady. Jednou ze základních myš-
lenek revitalizace bylo otevřít toto vzácné 
místo jako sportovně relaxační prostor širo-
ké veřejnosti. Zároveň bylo snahou zachovat 
co nejvíce původních prvků, tedy citlivě 
propojit „staré s novým“ tak, aby výsledek 
na první pohled vypovídal o tom, že se jeho 
návštěvníci ocitli v historicky mimořádně 
cenném prostoru.

Součástí zahrady je dnes víceúčelové 
hřiště s tenisovými kurty, dětská hřiště pro 
malé a větší děti, venkovní fitness, geopark 
a také úplně nový koupací biotop. Milov-
níkům koupání ve vodě bez chemie (vodu 
v takovém systému čistí pouze rostliny, řasy 
a mikroorganismy vysazené do štěrkového 
podloží) nabízí dva tisíce metrů čtverečních 
ke koupání i k aktivnímu odpočinku. A jako 
bonus ještě i fascinující výhled na oslavanský 
zámek. A pokud si návštěvu Oslavan naplá-
nujete na září, můžete se připojit i k tradič-
ním Oslavanským historickým slavnostem. 
Na ty se můžete nechat přivézt speciálně 
vypraveným parním vlakem Českých drah. ▪

PŘÍBĚHY  
ZAJÍMAVÝCH 
STAVEB
TEXT: PETRA MIŠKEJOVÁ, STANISLAV SCHNEEWEIS
FOTO: ARCHIV MĚSTA OSLAVANY

Projekt Stavba čtvrtstoletí vám každý měsíc přináší příběhy úspěšných a příkladných stavebních investic 
prostřednictvím putovních výstav nebo mediálních kampaní. www.stavbactvrtstoleti.cz

OSLAVANY: Z BIOTOPU NA ZÁMEK
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Zlatá pravidla Dr. � vdeta Tuny:

STOP VYPADÁVÁNÍ VLASŮ VYPADÁVÁNÍ VLASŮ
Česneková řada s capixylem

• Zpevňuje a zahušťuje 
vlasy.

• Zanechává vlasy příjemně 
voňavé.

• Česnek má antibakteriální 
vlastnosti a brání 
vypadávání vlasů 
způsobenému bakteriemi.

• Vlasová pokožka se díky 
němu postupně zahojí 
a vlasům se navrátí jejich 
objem.

• Vrátí zdraví vlasové 
pokožce i samotným 
vlasům.

• Hydratuje a regeneruje 
suchou a svědivou 
vlasovou pokožku.

• Pomáhá zmírňovat 
lámavost vlasů, protože 
zpevňuje vlasová vlákna.
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ALUMINIUM
FREE

Výrobky péče o pleť 
obsahují certifi kované 

organické složky.

Výrobky jsou vyvinuty 
v laboratořích 

Farmasi.

Kuličkové roll-ony 
neobsahují 

hliník.

Všechny výrobní procesy jsou 
v souladu s normami a standardy 

GMP (Správná výrobní praxe).

Ve výrobcích 
se nepoužívají složky 
živočišného původu.

Výrobky neobsahují 
geneticky modifikované 

složky GMO.

Výrobky jsou 
dermatologicky 

testovány.

Neobsahuje 
formaldehydy.

Výrobky nejsou testovány 
na zvířatech. 

Ve výrobcích se 
nepoužívají chráněné
a ohrožené rostliny.

Neobsahuje 
ftaláty.

Výrobky neobsahují 
parabeny, triklosan 

a těžké kovy. 

Neobsahuje 
fosfáty.

Nákupy s 23% slevou na www.farmasi.cz farmasioffi cial_cz farmasioffi cial_cz

2020.07.08. MAGAZINE page 215x270 GARLIC shampoo.indd   1 10/07/2020   13:40



25HISTORIE

TEXT: PROKOP TOMEK
FOTO: MARTIN PREISS, ONDŘEJ ŘEPKA A MARTIN HARÁK

Intervence armád Varšavské smlouvy za záchranu takzvaných socialistických 
vymožeností v Československu v srpnu 1968 zasáhla i do života železničářů. 
Stejně jako do života občanů celé země. A to bez ohledu na fakt, že se okupanti 
v prvních dnech spoléhali spíše na vlastní motorizaci. 

JAK PROBÍHALY SRPNOVÉ DNY 

1968 NA ŽELEZNICI
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Vojenské obsazení naší země znamenalo 
faktické ochromení dopravy a života 

v zemi. Hned 21. srpna vojáci sovětského 
119. gardového výsadkového pluku mimo 
jiné obsadili a vyřadili z provozu pražské 
hlavní nádraží a nádraží Praha střed (dnešní 
Masarykovo). Cizí vojáci znemožňovali 
pohyb železničních zaměstnanců a rušili 
drážní telefonní spojení. Železniční most 
přes Vltavu byl neprůjezdný a vlaky mohly 
dojíždět jen na okrajová pražská nádraží 
Smíchov, Libeň horní nádraží, Bubeneč 
a Vršovice. Z vnitřních pražských nádraží 
se cestovalo jen z Těšnova na Lysou nad 
Labem, Kolín, Kralupy a Děčín. Podobně byla 
zablokována osobní doprava v Brně a Plzni. 
Nákladní doprava do jisté míry fungovala. 
Svobodná média vyzývala občany k omezení 
cest po železnici. Provoz se podařilo obnovit 
až za několik dní. 

Za odpor do vězení
Železničáři se postavili jednotně na odpor 
proti vojenské intervenci spolu se všemi 
čestnými obyvateli. Odmítali se podílet 
na převozu vojenského materiálu okupantů. 
Díky pasivnímu odporu železničářů také 
záhy nastaly intervenčním vojskům problé-
my se zásobováním. Nová nezávislá odbo-
rová organizace Federace lokomotivních 
čet se i podle pozdějších poznatků Státní 
bezpečnosti stala jednou z nejaktivnějších 
ve vydávání, rozmnožování a šíření letáků 
proti okupaci. Lokomotivní čety rozvážely 
vlaky tiskoviny po celém státě. 

Dokonce v nejdůležitějším z normalizač-
ních dokumentů „Poučení z krizového  
vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu 
KSČ“ byla organizace železničářů výslovně 
uvedená jako příklad takzvaného řádění 
kontrarevoluce: „Nechyběly ani případy,  
kdy docházelo k zakládání různých  
tzv. organizací pracujících mimo rámec 
ROH, jako například Federace lokomotiv-

ních čet, jejichž zřízení bylo v rukou vyloženě 
kontrarevolučních živlů.“ Bývalý člen ústřed-
ního výboru Federace, strojvedoucí Marian 
Tereň ze Zvolena a další strojvedoucí Jozef 
Kaňka ze Žiliny byli dokonce v roce 1969 
za sabotáž přeprav sovětské vojenské tech-
niky odsouzeni na tři roky vězení. 

Pozor na zaměřovací vlak
Pověstným se stal případ zastavení takzva-
ného zaměřovacího vlaku. Dne 23. srpna 
1968 ve 12:20 hodin vysílal svobodný 
Československý rozhlas výzvu železničá-
řům zastavit vlak č. 5579 u České Třebové. 
Tento vlak měl přivážet ze Sovětského sva-
zu rušicí a zaměřovací přístroje. Předpoklá-
dalo se, že by taková technika znemožnila 
činnost svobodného rozhlasového vysílání. 
A rozhlas ve svobodných rukou předsta-
voval symbol nezávislosti a nenásilného 
odporu proti vojenské intervenci. Podle 
svědectví měl být sovětský vlak částečně 

obrněný a byl skutečně naložený radio-
technickou výzbrojí.

Pozdější vyšetřování Státní bezpečnosti 
odhalilo úvahy a plány zaměstnanců ČSD, 
jak realizovat sabotáž vlaku. Radikální 
návrhy na vykolejení rozmontováním kolejí 
či vyhozením některého z mostů na trati 
do povětří narazily na obavy z možných 
a nepředvídatelných následků na zdraví 
a majetku. Nakonec železničáři zvolili daleko 
rafinovanější formu sabotáže. 

Vypněte proud nebo zataraste cestu
Vlak směřující z Moravy do Prahy odjel ze 
stanice Zámrsk v 8:25 hodin. Zastavil se  
ale již před tři kilometry vzdálenou obcí  
Sedlíšťka. Stál 134 minut v důsledku 
vypnutí proudu trakčního vedení. Pak ujel 
další čtyři kilometry do stanice Uhersko. 
Tam se znovu musel zastavit na 170 
minut v důsledku vypnutí proudu. Potom 
se ve 13:29 pohnul, protože se odjezdu 
dožadovali sovětští důstojníci. U stanice 
Uhersko přistály dokonce tři sovětské a je-
den polský vrtulník, na které se měla část 
aparatury přeložit.

Následující stanicí Moravany projel vlak 
běžnou rychlostí ve 13:37, ale před stanicí 
Kostěnice se opět bez proudu musel zastavit 
na širé trati na dobu 160 minut. Nakonec 
jiný projíždějící nákladní vlak zůstal v dů-
sledku vypnutí proudu stát na výhybkách 
v Kostěnicích tak, že zatarasil sovětskému 
vlaku cestu. A ten zůstal ve stanici do 16:20 
hodin. Železničářům se tak podařilo na dálku 
a s minimálním rizikem škod na majetku 
a životech vlak výrazně zpomalit. Nakonec 
podle další zprávy Československého rozhla-
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su byl vlak s rušicím zařízením zastaven  
25. srpna u Lysé nad Labem. Náklad se tam 
zase překládal do sovětských vrtulníků. 

Maršálovo ultimátum
V reakci na to ministr národní obrany SSSR 
maršál Andrej Grečko společně s veliteli 
intervence generály Pavlovským a Ogarko-
vem předložili velení Československé lidové 
armády ultimativní požadavek: Do večera 
24. srpna zajistit plynulý provoz na železnici 
pro potřeby okupačních vojsk. V opačném 
případě převezme sovětské železniční vojsko 
hlavní dopravní tepnu Čierná nad Tisou – Ko-
šice – Praha. Proto raději nakonec po jed-
náních převzalo řízení železniční dopravy 
ministerstvo dopravy. 

Incidenty s ostrými zbraněmi
Ojedinělé střety s ozbrojenými vojsky probí-
haly i na kolejích. Střela ze zbraně sovětské-
ho vojáka zasáhla 29. srpna 1968 osobní 
vlak Praha – České Budějovice. Projektil 
zranil mladou cestující Zdeňku Prokopovou. 
Sovětští vojáci totiž tehdy pytlačili v oko-
lí stanice Řípec-Dráchov v okrese Tábor 
a přitom zasáhli vlak plný lidí. Problémy 
se sovětskými vojenskými řidiči v budou-

nosti s tím, že se zaměstnanci bojí chodit 
na kontrolu výměn. Téhož dne na přejezdu 
mezi obcemi Bíňovce a Boleráz v okrese Tr-
nava poškodil sovětský tank otevřené závo-
ry, a uvízl přitom dokonce v kolejišti. Druhý 
tank jej musel vyprostit, takže železniční 
trať byla poškozena a doprava zastavena 
na osmdesát minut. 

I v nesmírně složitých a nebezpečných 
podmínkách srpna 1968 neozbrojení želez-
ničáři nepodlehli nátlaku, vytrvali a nevzdali 
se. Aspoň na nějakou dobu.  ▪

cích dvou desetiletích naznačila nehoda 
v Černovicích v okrese Pelhřimov. Řidič vjel 
se sovětským skříňovým nákladním auto-
mobilem pod železniční podjezd, aniž by 
dbal na výstražnou značku omezující výšku 
vozidla. Posunul most o čtyřicet centimetrů, 
poškodil kolejiště, a způsobil tak dlouhodo-
bou výluku na trati. 

Na protest proti staženým závorám pře-
jezdu v Ševětíně v okrese České Budějovice 
stříleli 6. září 1968 sovětští vojáci. Náčelník 
stanice oznámil incident Veřejné bezpeč-

MRTVÝ ŽELEZNIČÁŘ FRANTIŠEK KLŮC
Náhodnou obětí sovětského vojenského zběha se stal 25. srpna 1968 František Klůc, 44letý 
vedoucí posunovačů ve stanici Žatec. Na dveře jeho domu v Líčkově-Liběšicích tehdy navečer 
zabušil zběhlý sovětský voják se samopalem. Chtěl odvézt Klůcovým osobním autem do Chomu-
tova. Po cestě ale vojín Boris Alexandrovič Karnauščenko svého rukojmí Františka Klůce zastřelil. 
Mrtvého navíc okradl o osobní věci a automobil. Ale nepomohlo mu to. Navíc s vozem několikrát 
havaroval. Veřejná bezpečnost vraha druhý den dopadla a předala k potrestání sovětské straně. 
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Dokonale renovovaný zámek ve Stráži nad Nežárkou působí milým a spořádaným dojmem. Na první pohled se nechce věřit, že právě 
v jeho zdech se odehrávaly tajemné magické rituály a spiritistické seance, že zrovna zde sídlili největší novodobí esoterici. A přece 
snad v Čechách neexistuje jiné místo, kde tak často docházelo k pokusům překročit hranice mezi přirozeným a nadpřirozeným světem. 

Lze zbourat zdánlivě nedobytné hradby 
smrti a navázat kontakt se záhrobím? 

Tato hádanka trápí lidstvo snad od pradáv-
na. Všechny staré civilizace se ji pokoušely 
rozluštit a vymyslely celou škálu předpisů 
a rituálů, s jejichž pomocí se dalo rozmlou-
vat s mrtvými. Popis duchařské seance 
najdeme dokonce i v bibli! Když krále Saula 
ohrožovali Pelištejci a jeho proroci mu nebyli 
schopni poradit, jak se zachovat, obrátil se 
na vyvolavačku duchů a ta z říše mrtvých 
povolala proroka Samuela. Ten králi sdělil 
krutou pravdu, že již druhého dne zemře 
rukou nepřítele. A tak se taky stalo.

Okultní laboratoř
Jeden z původních majitelů zámku ve Stráži 
nad Nežárkou Ludvík Karl Leonhardi vlastnil 
obrovskou sbírku hermetických knih. Byla 
to nesporně jedna z největších knihoven 
tohoto typu v Evropě. Komnatu na úpatí 
věže proměnil v jakousi svatyni tajných 
nauk a pokoušel se v ní navázat spojení se 
záhrobím. Dalším ze zdejších šlechticů byl 
svobodný zednář a iluminát baron Adolf 
Franz Leonhardi. Ten přijal lóžové jméno 
Zanoni a v roce 1891 založil Teosofickou lóži, 
ve které se angažoval i vynikající okultista 
Gustav Meyer-Meyrink, který byl v té době, 

TAJEMSTVÍ KOMNATY DUCHŮ

ZÁHADY NA 
DOSAH RUKY

S ARNOŠTEM VAŠÍČKEM
FOTO: ARCHIV AUTORA 

NA ZÁMKU VE STRÁŽI NAD NEŽÁRKOU DOCHÁZELO K POKUSŮM O KONTAKTY SE ZÁHROBÍM

stejně tak jako baron, členem celé řady 
evropských ezoterních spolků.     

Adolf Franz Leonhardi ve Stráži nad Nežár-
kou neúnavně vyvolával duchy s pomocí 
média uvedeného do transu.  A to byl zřejmě 
hlavní důvod, proč zámek koupila Ema Des-
tinnová. Není tajemstvím, že slavná zpěvač-
ka byla přímo posedlá okultismem a mnohá 
svá zásadní životní rozhodnutí konzultovala 
s bytostmi z jiného světa. Rozhodla se využít 
magickou silou nabitých prostor a původní 
Leonhardiho okultní laboratoř přetvořila 
ve skutečnou komnatu duchů. Pořádala zde 
spiritistické seance a věnovala se věštění.  

Baron Leonhardi zřídil na dně 
věže okultní laboratoř. 
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O tom, co se odehrálo v komnatě duchů, 
nemáme tušení, ale u řady jiných věšteb 
existují důkazy, že se skutečně naplnily. 

Předpovězená smrt
Umění předvídat budoucnost je staré snad 
jako lidstvo samo. Na počátku března roku 
44 př. n. l. obětoval doživotní diktátor 
římské říše Gaius Julius Caesar tučného 
býka, aby věštci z jeho těla vyčetli blížící se 
události. Obřad od samého počátku prová-
zely těžkosti. Nejdříve ohledávač vnitřností 
při rituální pitvě zvířete nemohl najít srdce. 
Haruspik Spurinna Vesticius usoudil, že to 
nevěstí nic dobrého a že Caesar záhy přijde 
o život. A když pak na játrech obětovaného 
býka nebyl nalezen pyramidální lalok, bylo 
zřejmé, že půjde o úkladnou, předem naplá-
novanou smrt. Mocnému diktátorovi hrozil 
atentát. Sebevědomý Caesar ale nedbal 
na toto varování, neopustil Řím, jak mu bylo 
věštci doporučeno, a zúčastnil se jednání 
senátu, v jehož budově byl 15. března za-
vražděn čtyřiadvaceti bodnými ranami.

Keplerovy obavy o Valdštejna
Z našich dějin známe podobný případ. Podle 
legendárního horoskopu, jehož první verzi 
sestavil již v roce 1608 proslulý Johannes 
Kepler pro Albrechta z Valdštejna, hrozila 
slavnému vojevůdci násilná smrt. Za zvlášť 
nebezpečné považoval Kepler první měsíce 
roku 1634. Konstelace hvězd na toto období 
byla pro vévodu tak nepříznivá, že Kepler 
navzdory letité dobré spolupráci odmítl 
vypracovat podrobný Valdštejnův horoskop 
na dobu po roce 1634. Nevíme, zda tím chtěl 
definitivně naznačit, že je to zbytečné, pro-
tože Albrecht z Valdštejna bude již mrtev.TAJEMSTVÍ KOMNATY DUCHŮ

Vražda po česku
Chmurné vize potvrdil i další astrolog  
J. M. Brokof, který v říjnu 1630 Valdštejnovi 
předpověděl: „Hvězdy Vám rozhodně nejsou 
nakloněny o sobotách před masopustními 
nedělemi, a to v letech 1631, 1632, 1633 
a 1634. Váš zdravotní stav se bude vždy 
v těchto dnech zhoršovat, obtížná ‚uherská‘ 
nemoc (syfilis – poznámka redakce) ochromí 
valně Vaše duševní a fyzické výkony počínaje 
rokem 1634. V závěru svého života se budete 
cítit tak bezmocný a sláb, že násilná smrt, 
kterou přijmete z rukou jakéhosi nájemného 
zabijáka, Vám bude připadat jako vysvobo-
zení, jemuž se netřeba bránit.“

Věštba se do písmene naplnila. V sobotu 
před masopustní nedělí 25. února 1634 se 
Valdštejnovi nesmírně přitížilo. Syfilis zcela 
ochromil kdysi tak statného vojevůdce. Jeho 
ostražitost pominula. Když odcházel na lože, 
nenechal se jako obvykle střežit nejvěrněj-
šími vojáky. Irský žoldák kapitán Deveroux 
mohl bez překážek vstoupit do komnaty, rá-
nou halapartnou do hrudi ukončit Valdštej-
nův život a naplnit tak dlouho předpovídané 
tragické poselství hvězd.  

Let nad propastí
Ale vraťme se ke zpěvačce Emě Destinnové. 
Byla to bezesporu výjimečná žena nejen 
na jevištích světových operních domů. 
Na svou dobu si nechala pořídit velmi odváž-
né tetování hada, který se jí plazil po noze až 
k intimním partiím. Ve své zámecké ložnici 
měla lidskou kostru, které říkala Ivánek 
a vozila ji i na turné. Zajímala se o medicínu 

a astronomii, ale její hlavní doménou zůstá-
valo vyvolávání duchů. Štěstí jí, jak se zdá, 
nepřineslo a je s podivem, že ze své záliby 
vyvázla bez větší újmy. 

Vyvolávání duchů lze totiž oprávněně 
považovat za velmi nebezpečné. Zatímco 
jiné tajemné jevy člověk pozoruje zcela 
náhodně a je pouze jejich pasivním účast-
níkem, spiritistické seance záměrně usilují 
o něco, co nám není souzeno. Pokoušejí se 
zrušit odvěké zákony života, zbořit ochran-
né bariéry a navázat kontakt se záhrobím. 
Snaha proniknout do oné zakázané třinácté 
komnaty se rovná otevření pověstné Pando-
řiny skříňky. ▪

?
SOUTĚŽ O AUDIOKNIHU 
SETKÁNÍ S TAJEMNEM
Odpovězte správně na soutěžní otázku 
a audiokniha Setkání s tajemnem může 
být brzy ve vašich rukách.

Jak říkala Ema  
Destinnová lidské  
kostře ve své ložnici?

A  Ivánek
B Lukášek
C Pepíček

Odpověď zadejte do příslušného formulá-
ře na www.cdprovas.cz do 19. srpna 2020.

Více o záhadách najdete na www.mysteryfilm.cz.

Ema 
Destinnová 
jako černá paní 

Tajemná komnata v zámku 
ve Stráži nad Nežárkou 
se zachovala dodnes.



Runway Park: Léto plné
zábavy s letadly na dosah
Užijte si nezapomenutelné prázdniny v unikátním rodinném parku. Jen toto 
léto vás čeká plno zábavy a zážitků v místech, kam se běžně nepodíváte.

• Unikátní areál přímo na dráze

• Speciální letištní technika

• Letadla na dosah

• Atrakce a pestrá nabídka občerstvení 

• Bohatý doprovodný program 
pro  celou rodinu

• Jedinečná událost, 
která se nebude opakovat 

Vstupenky online a více informací na www.runwaypark.cz

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

Noční cestování
Lůžkové  
a lehátkové spoje

Můžete potkat ve vlaku
Loutkoherečka  
Marie Šimsová

Knihovna ČD 
Digitalizace  
historických svazků 
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S uvolňováním opatření proti koronaviru se od konce června postupně vracejí noční 
spoje na české koleje. Díky dohodě železničních dopravců si tak můžete dopřát  
bezpečné a pohodlné cestování v lůžkových a lehátkových vozech při cestách za hranice.

Během léta máme více času poznávat 
nové kraje nebo se vracet do míst, kde se 

nám už jednou líbilo. Letošní turistická sezo-
na začala sice později a s některými omezení-
mi, ale i tak se můžeme vypravit do zahraničí 
vlakem. Zejména o noční cestování směrem 
na Slovensko je pořád velký zájem. Vždyť tra-
diční „československá“ relace Praha – Poprad 
– Košice – Humenné spojuje oblíbená místa 
dvou blízkých národů v Evropě. 

Na Slovensko v nejvyšším standardu
Vzhledem k rizikům spojeným s cestová-
ním po světě je dovolená na Slovensku 
přirozenou volbou. Češi jezdí k východním 
sousedům nejen za turistikou, ale rovněž 
kvůli setkání s příbuznými nebo přáteli či 
spolužáky. Z toho důvodu se České dráhy 
rozhodly nasadit na noční vlaky na Sloven-
sko lůžkové vozy typu WLABmz, které patří 
k nejmodernějším v Evropě. Pravidelní ces-
tující jistě ocení, že v těchto vlacích národní 
dopravce nabízí ve třech vozech v každé 
soupravě nejvyšší standard v noční dopravě 
– oddíly Deluxe s vlastním WC a sprchou. 
Oddíly je navíc možné připravit ve verzi 
Single pro nejnáročnější klientelu nebo jako 
Double pro dvojice nebo ve verzi Triple pro tři 

Už do všech států Visegrádu
Spojení do Polska a Maďarska České dráhy 
obnovily o něco později, v polovině červen-
ce, a to s ohledem na hygienická opatření 
v jednotlivých zemích. Bohužel právě 
na těchto relacích se krize kolem koronaviru 
projevila nejvíce, a to odlivem asijských, 
amerických a západoevropských turistů 
poznávajících metropole Evropy.

Na cestu z Prahy do Krakova a Varšavy 
České dráhy nyní nasazují vůz WLABmz, 
zatímco do Budapešti lůžkové vozy  
WLABmee a lehátkové vozy Bcmz. Uspořá-
dání lehátkových vozů je uzpůsobeno pro 
méně náročnou klientelu, oddíly jsou pro 
čtyři nebo šest spolucestujících, společné 
pro muže a ženy. Lehátkové vozy představují 
takové „hostely na kolejích“. Ovšem lůžkové 
vozy nabízejí vyloženě hotelovou kvalitu se 
snídaní v ceně. Ubytování v nich si můžete 
objednat v několika kategoriích, od vari-
anty Single po Triple, oddíly jsou rozděleny 

spolucestující. Stejné uspořádání mají oddíly 
Economy, ve kterých ale cestující využívají 
společné WC a sprchu na kraji vagonu. Vozy 
WLABmz nově cestujícím poskytují wi-fi. 

V soupravě je řazen i jeden lůžkový vůz 
WLABmee Železničné spoločnosti Slovensko 
s oddíly Economy a jeden lehátkový vůz pro 
méně náročnou klientelu a větší skupiny 
cestujících (až pro šest osob) a s oddílem 
pro hendikepované. Každý spoj EN 442/443 
Slovakia veze speciální vagony pro přepravu 
automobilů mezi Prahou a Košicemi, pro 
osádky aut jsou vyhrazena lůžka v lůžkových 
vozech pro jejich klidný spánek.

Do Švýcarska bez přestupu
Pro českou klientelu, která míří do Švýcarska 
za turistikou i za prací, se vrátil oblíbený 
a cenově dostupný pohodlný přímý spoj 
Praha – Innsbruck – Curych. Na tento spoj 
České dráhy nasazují lůžkové vozy Siemens 
WLABmz s kategorií ubytování Deluxe nebo 
Economy. Ze švýcarské stanice Sargans 
navazují přípoje do Churu, Davosu, Svaté-
ho Mořice a celého kantonu Graubünden 
na švýcarsko-rakouském pomezí. Z Curychu 
je možné pokračovat do Bernu, Ženevy nebo 
do Zermattu až pod Matterhorn.

Návrat nočních spojů 
pro cesty do zahraničí
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na mužské a ženské (pokud necestujete 
v páru), oddíly Deluxe mají vlastní sprchu 
a WC. Každé kupé je také vybaveno bezpeč-
nostními zámky a hotelovým telefonem pro 
komunikaci s průvodcem lůžkového vozu, 
který po celou dobu jízdy dbá o klidný a bez-
pečný spánek ubytovaných hostů a ráno 
jim připraví bohatou snídani (ta je v ceně 
přepravy) a donese přímo k lůžku. 

Služby s kvalitním servisem
České dráhy celoročně nabízejí spojení 
do většiny metropolí sousedních států. 
Z Prahy vyjíždějí noční spoje se servisem 
JLV na linkách Praha – Innsbruck – Curych, 
Praha – Krakov – Varšava, Praha – Bratislava 
– Budapešť a nejvytíženější tradiční  
česko-slovenský noční vlak Praha – Olo-
mouc – Poprad – Košice – Humenné, 
na kterém je možné též přepravovat v rámci 
služby autovlak automobily a motocykly. 
Přes naše území také tranzitují noční spoje 
partnerských dopravců: Budapešť – Břeclav 
– Bohumín – Berlín a Vídeň – Břeclav – Bohu-
mín – Krakov – Varšava. ▪

VÍCE NA WWW.CD.CZ/NOCNISPOJE

Číslo vlaku Výchozí stanice Cílová stanice Odjezd Příjezd

50466 Praha hl. n. Zürich HB 17:46 8:20

50467 Zürich HB Praha hl. n. 21:40 10:56

NOČNÍ SPOJE Z PRAHY SE SERVISEM JLV  (STAV K 1. SRPNU 2020)

POLSKO
Číslo vlaku Výchozí stanice Cílová stanice Odjezd Příjezd

443/406 Praha hl. n. Warszawa Wsch. 22:15 9:31

407/442 Warszawa Wsch. Praha hl. n. 18:34 7:56

SLOVENSKO
Číslo vlaku Výchozí stanice Cílová stanice Odjezd Příjezd

443 Praha hl. n. Košice 22:15 8:23

442 Košice Praha hl. n. 22:07 7:56

443 Praha hl. n. Humenné 22:15 10:33

442 Humenné Praha hl. n. 19:46 7:56

Číslo vlaku Výchozí stanice Cílová stanice Odjezd Příjezd

575/477 Praha hl. n. Budapest-Kelet. 21:56 8:35

476/574 Budapest-Kelet. Praha hl. n. 19:25 8:13

MAĎARSKO

ŠVÝCARSKO

CELOROČNÍ NOČNÍ 
VLAKY PŘES ÚZEMÍ 
ČR VČETNĚ SPOJŮ 
SPOLEČNOSTÍ MÁV, 
ÖBB, PKP A ZSSK 
(STAV K 1. 8. 2020) 
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Podrobnější informace o renovacích hledej-
te na stránkách www.prim.cz v sekci Reno-
vace. Své hodinky můžete i rovnou přinést 
na některou ze značkových prodejen PRIM 
Manufacture 1949. Kontakty na ně najdete 
rovněž na výše uvedených stránkách.

KDE SE DOČTETE VÍCE

?SOUTĚŽ  
O RENOVACI HODINEK PRIM
Chcete získat renovaci svých primek 
v hodnotě až 7 500 Kč zdarma? Stačí, když 
zodpovíte následující otázku, a při troše 
štěstí může být výhra vaše. 

Manufaktura ELTON hodinářská v No-
vém Městě nad Metují vyrábí a konstru-
uje vlastní mechanické strojky. Strojek 
s označením PRIM kalibr 98.01 má:
 
A automatický nátah 
B manuální nátah

Nápovědu hledejte na www.prim.cz. 
Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 19. srpna 2020.

Hodinky PRIM se vyrábí ve společnosti 
ELTON již sedmdesát let. Během této 

doby jich bylo prodáno neuvěřitelných  
13 milionů. Věděli jste, že staré hodinky je 
možné zrenovovat a vrátit jim tak život? 
Možná i vy máte doma primky, ke kterým 
vás pojí nějaký zvláštní vztah, dostali jste 
je třeba k promoci nebo zdědili po někom, 
na koho byste si chtěli uchovat vzpomínku. 
Případně jste si oblíbili aktuální retro styl, ale 
hodinky, které byste rádi nosili, nefungují, 

číselník je zašlý nebo jim chybí ručka.Roz-
běhnutí starých strojků a vrácení lesku oblí-
beným hodinkám zajistí jejich renovace.  Její 
rozsah se může pohybovat od jednoduchého 
vyčištění a seřízení přes výměnu ruček, opra-
vu strojku, renovaci číselníku až po výměnu 
celého pouzdra. V minulosti se pro výrobu 
pouzder používaly méně odolné materiály, 
nové pouzdro z nerezové oceli tedy nejen za-
traktivní vzhled, ale zároveň zvýší odolnost 
hodinek při každodenním nošení. Pokud ale 
chcete zachovat hodnotu svých hodinek, 
dejte si pozor na opravny, které používají 
neoriginální díly z Číny nebo z Polska. Ty jsou 
nejen méně kvalitní, ale jejich použití vaše 
hodinky znehodnotí, podobně jako třeba 
použití neoriginálních dílů při opravě auta. 
Ideální je nechat si primky zrenovovat přímo 
tam, kde se „narodily“, tedy v Novém Městě 
nad Metují. K hodinkám zde navíc dostanete 
i certifikát originality původu.

Nemluvíme samozřejmě o digitálkách 
nebo levných hodinkách na baterku. Reno-

vace se vyplatí zejména u modelů s mecha-
nickým strojkem. Právě takové hodinky 
jsou nadčasové, většinou mají design, který 
nestárne. Klasické primky – modely jako 
Diplomat, Orlík nebo Pavouk – se nosí stále. 
Mechanický strojek je navíc možné téměř 
vždy opravit, zničenou součástku jde pří-
padně nahradit. Hodinky pak mohou sloužit 
další desítky let. Renovace hodinek je navíc 
příkladem toho, že není potřeba neustále 
kupovat nové a nové věci a zatěžovat tak 
životní prostředí i vlastní kapsu. ▪

S hodinkami značky PRIM se během svého života setkal téměř každý. Zejména 
pro starší generaci je slovo primky téměř synonymem pro náramkové hodinky 
i osvědčenou tradici a kvalitu.

Mistři hodináři vracejí 
primkám starý lesk

ČD PRŮVODCE
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Získejte klíč 
od Prahy

Cestující Českých drah mají 

slevu 30 % na vstup na věž 
Staroměstské radnice v Praze.
Stačí předložit jízdenku s cílovou stanicí 
Praha (v elektronické nebo tištěné podobě), 
a to nejpozději do pěti dnů od data platnosti 
uvedeného na jízdence.

Platnost akce od 1. 7. – 30. 9. 2020

www.vprazejakodoma.cz

CD_print.indd   1 25/06/2020   17:26

Máme tu čas léta a dovolených. Spous-
ta lidí letos raději volí zájezd nebo 

výlet v tuzemsku. Tak proč se nevydat 
do česko-polského pohraničí, do přírody 
mezi skalní masivy i do měst a městeček 
se specifickou atmosférou formovanou 
staletými dějinami.

Toto území je spjato s řadou historických 
událostí od obsazení Sudet přes transporty 
Židů po divoký odsun a osidlování v pade-
sátých letech 20. století. Najdete zde němé 
svědky minulosti v podobě kulturních, 
sakrálních i vojenských památek společné 
předválečné historie i z časů budování opev-
nění republiky. Díky tomu, že území zůstalo 
v minulosti uchráněno před masivním 
turistickým ruchem, zůstalo ve své panen-

POZNEJTE VÍCE
Aktuální informace o východní 
části česko-polské Hřebenovky 
naleznete na webových stránkách 
www.hrebenovka.cz. Projekt je 
spolufinancovaný z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Operačního programu INTERREG V-A 
Česká republika – Polsko.

ské podobě a dokázalo si zachovat naprosto 
jedinečný charakter.  

Toulkami krajinou s krásnou přírodou 
vás po trase povede značení Klubu čes-
kých turistů s logem Hřebenovky. Pohled 
z výšky nabízí vyhlídková místa a rozhledny 
na trase, ať už obnovené, nebo nově vybu-
dované. Na české straně státní hranice to 
jsou rozhledny na Velké Deštné v Orlických 
horách, na Feistově kopci v Olešnici v Orlic-
kých horách, na Šibeníku v Novém Hrádku 
a ve Vysoké Srbské. Na polské straně to jsou 
rozhledny Kladská hora – Powiat Kłodzki, 
Czerniec – Gmina Międzylesie, Jagodna – 
Gmina Bystrzyca Kłodzka, Vrchmezí – Gmina 
Duszniki-Zdrój, Guzowata – Gmina Radków 
a Włodzická hora – Gmina Nowa Ruda. 

Naše země nabízí mnohá unikátní místa, 
která směle konkurují přírodním úkazům 
a krásám, za kterými cestujeme stovky 
kilometrů. Využijme letošní rok a poznejme 
kraj plný zážitků kousek od našich domovů. 
Zkusme vnímat všemi smysly krásy přírody, 
které máme na dosah. ▪

Vydejte se za krásami východní části Hřebenovky
Nejdelší hřebenová trasa v České republice se táhne od Jizerských hor přes Krkonoše, Orlické hory, masiv Králického Sněžníku až 
po Praděd v Hrubém Jeseníku. Na obou stranách hranice tu na turisty čeká velké množství lákadel, památek i dobrodružství.
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MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

Mánička se poprvé představila divákům 
v roce 1930. Letos jí bylo neuvěřitelných 
devadesát let! Jaká bude oslava?
Před dvěma lety vyšlo kompilační album Ať 
žije Mánička!, kde jsme si toto výročí připo-
mněli. Posluchači na albu mohou postupně 
slyšet, jakými hlasy tato postava promlouva-
la a jak se i charakterově vyvíjela. Co se týče 
letošního roku, tak pan Spejbl slaví stovku, 
a tím pádem na sebe strhne hlavní mediální 
pozornost. Možná i proto začala Mánička 
– a vlastně i Žeryček, který se na jevišti taky 
objevil v roce 1930 – slavit o dva roky dříve. 

A jak tedy budete slavit stovku pana Spejbla? 
Už jsme začali, jenže kvůli koronakrizi jsme to 
museli omezit. Nicméně bude několik výstav 
a Česká televize natočila o Spejblovi doku-
mentární film. A připravujeme představení pro 
dospělé Hotel Spejbl, které bude mít premiéru 
začátkem příští sezony. Tato hra vznikla na zá-
kladě hudebního alba Blázinec od Robina Krá-
le a Jana Lstibůrka. Používají se v ní moderní 
technologie, například robotické loutky, a celé 
si to vzal pod patronát Miki Kirschner.

Co dalšího chystáte do nové sezony?
Pro nejmenší děti od jednoho roku do tří let 
vzniká představení Žeryčku, hop. Bude to 
půlhodinové interaktivní setkání ve foyer di-
vadla, ve kterém se děti seznámí s loutkami, 
a budou tak lépe připravené na standardní 
představení na skutečném jevišti.

Vraťme se k Máničce. Už ve třicátých 
letech se prezentovala jako kamarádka 
a sousedka Hurvínka. Původně to byl typ 
holčičky, která spíš stála v koutě a přita-
kávala. Později, za éry Heleny Štáchové, 
se stala daleko výraznější, v některých 
příbězích dokonce nahradila pana Spejbla. 
Co s ní bude dál?
Velice ráda bych navázala tam, kde Helena 
Štáchová skončila, protože mi to přijde jako 
dobrá cesta. Chtěla bych, aby ji děti přijímaly 
jako Hurvínka. Měla by být autentická 
a plnokrevná. Rozhodně bych nerada, aby 
Hurvínkovi jen přitakávala. Může i poru-
šovat společenská pravidla, ale jen trošku. 
Jako správná rošťanda by měla s Hurvínkem 
tak trochu lumpačit a mít ztřeštěné nápady. 
Rozhodně s ní musí být legrace!

A bude měnit barvu vlasů? V minulosti 
byla černovláskou nebo i blondýnkou…
Ne, myslím, že ta současná barva jí zůstane, 
takže taková rezavá.

Nesmíme zapomenout na paní Kateřinu, 
která se přidala k Máničce, Hurvínkovi 
a Spejblovi v roce 1971. Počítáte u ní s ně-
jakými změnami?
U ní změny nastanou, protože teď má 
mnohem mladší hlas. Počítám s tím, že bude 
akčnější a energičtější, takže bude třeba 
méně vařit a víc jezdit na výlety. Neměly by 
s tím být problémy, protože nám omládnul 
i pan Spejbl, kterého nově alternuje kolega 
Ondřej Lážnovský. 

Kdo rozhodl, že jste začala Máničku i mlu-
vit? Byla to Helena Štáchová?
Martin Klásek, ale paní Štáchová byla 
u pohovoru také přítomná. Ovšem do Diva-
dla Spejbla a Hurvínka jsem přišla už v roce 
2004. Vodila jsem různé loutky a pomáhala 
všude, kde bylo potřeba. Vzpomínám si, 

S Máničkou musí 
být hlavně legrace
Není Mánička jako mánička. Před rokem 1989 se takto označovali především muži 
s dlouhými vlasy a svobodomyslným chováním. Když však použijete stejné slovo 
s velkým písmenem, hned se vám zjeví celosvětově populární postavička z Divadla 
Spejbla a Hurvínka. Už více než čtyři roky jí propůjčuje hlas, pohyb a vlastně i život 
loutkoherečka Marie Šimsová. 

TEXT: PETR HORÁLEK,  FOTO: MICHAL MÁLEK

S Michaelou Stejskalovou, která rovněž vodí 
loutky Máničky a bábinky.
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MARIE ŠIMSOVÁ (39)
V Divadle Spejbla a Hurvínka pracuje 
od roku 2004. Publikum ji zná jako 
čtvrtou interpretku populárních 
loutek Máničky a bábinky – po Anně 
Kreuzmannové, Boženě Walekové 
a Heleně Štáchové. Na jevišti před 
diváky poprvé promluvila hlasem 
Máničky 25. února 2016. Pochází ze 
Šternberka. Po absolvování Zlínské 
soukromé vyšší odborné školy umění 
studovala při zaměstnání francouzšti-
nu a historii na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy. Byla rovněž 
členkou jazzpopové hudební skupiny 
Kolečkový dům.

vodila i mluvila, bylo by to velmi náročné, 
to se dá dělat jen krátce, třeba pár minut. 
K tomu ovšem potřebuji mluvit do mikro-
portu, což je z praktických důvodů možné 
jen dole na forbíně. Když vodíme loutku 
nahoře na lávce, neustále si dáváme šeptem 
pokyny, takže tam bych mluvit k divákům 
pořádně ani nemohla. 

Vy při hrách nepoužíváte playback?
Kdepak, snažíme se mluvit co nejvíc živě. 
Výjimkou jsou samozřejmě historické 
nahrávky.

Divadlo Spejbla a Hurvínka se vydává 
na zájezdy i do ciziny. Jakou řečí jste už 
coby Mánička mluvila? 
Zatím jsem mluvila a zpívala pouze němec-
ky, ale doufám, že se to brzy změní. U nás 

platí, že když jede divadlo do zahraničí, tak 
se prostě musíme naučit text v cizím jazyce, 
třeba i v japonštině. 

Mánička, Hurvínek, Spejbl a paní Kateřina 
používají při svých cestách do přírody často 
vlak. Před rokem 1989 to bylo naprosto 
běžné, protože auto mělo mnohem méně 
lidí. Ale oni tak činí i nadále, například v te-
levizním seriálu Hurvínkův rok. Proč vlastně 
nemají Mánička s bábinkou auto?
Nechci to říkat na plnou pusu, ale možná 
proto, že jsou tak trochu chudí… Ale vážně, 
vlak přece nabízí víc možností pro rozehrání 
situační komedie než automobil. Například si 
představte, že před sebou tlačíte zavazadla, 
nemůžete se s nimi nikam vejít, pak vám ten 
vlak třeba ujede… I když uznávám, že bábinka 
jako emancipovaná žena by dokázala řidičský 
průkaz získat. Aktuálně na divadle ale vlakem 
Mánička nejezdí, jen tramvají do Ďáblic.

A jak to máte s vlakem vy?
Pocházím z ajznboňácké rodiny, protože můj 
tatínek i dědeček dlouho pracovali na dráze. 
Pamatuji si, že jsem třeba jezdívala pravidelně 
vlakem ze Šternberka do Olomouce do drama-
tického kroužku. Dokud jsem nezaložila rodi-
nu, tak jsem používala vlak při cestách skoro 
všude. Teď s dětmi samozřejmě jezdím také.

A bulvární otázka na závěr: Kdy bude 
konečně svatba mezi panem Spejblem 
a paní Kateřinou?
Jen tak to nebude, pan Spejbl odolává. Trouf-
nu si říct, že nikdy nebude.

Cože? Ani ve snové frekvenci? Třeba se to 
všechno bude paní Kateřině jenom zdát.
Hm, to by bylo pěkné, to by šlo. Zkusím to 
v divadle navrhnout. ▪

že jsem například dělala kapku, ve které se 
Mánička točila. Později jsem Máničku přímo 
vodila, samozřejmě v alternaci se zkušenější 
kolegyní. 

Mánička i bábinka často zpívají. S tím 
problém nemáte?
Naopak, to mě moc baví. Samozřejmě jde 
o zpěv ve fistulce, tedy ve změněné barvě hla-
su, což je náročnější. Na posledním cédéčku 
Spejbla a Hurvínka Taťuldo, zhasni!, které 
vyšlo loni, ale zrovna nezpívám. Kdo mě chce 
slyšet zpívat, musí přijít do divadla.

Jak náročné je loutku současně vodit 
a mluvit? 
V divadle to máme rozdělené. Když Máničku 
mluvím, tak sedím v kabině, dívám se dolů 
na jeviště a čtu dialogy. Kdybych současně 
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Přemýšleli jste někdy nad tím, co vše 
o vás vypovídá držení těla? Málokomu 
dochází, že držení těla je součástí 
neverbální komunikace, a prozradí tak 
mnoho o našem povolání, sebevědomí, 
aktuální náladě nebo zdravotním stavu. 

ZDRAVĚJŠÍ CESTA

TEXT: MARTINA HLOUPÁ – ZAKLADATELKA PROJEKTU ZDRAVĚJŠÍ CESTA

Jak se zbavit zlozvyku křížení nohou

✖

Díky správnému držení těla můžeme 
vypadat zdravěji, sebevědoměji i mladší, 

ale především nám může pomoci od různých 
bolestí.

Zbytečná zátěž pro svaly
S nohou přes nohu sedíme každý den v práci 
či ve škole, v kavárně i ve vlaku. Kolik z vás 
sedí s nohou přes nohu právě teď při čtení 
tohoto článku na své cestě do zaměstnání, 
domů či na dovolenou? Uvědomujete si, že 
dáváte častěji pravou nohu přes levou či 
naopak? Je to pohodlné a svým způsobem 
sexy i elegantní, ale tolik nezdravé pro naše 
tělo, obzvláště pak při cestě vlakem, kdy tělo 
musí kvůli drncání navíc držet rovnováhu 
pouze na jedné noze, což přispívá k dal-
šímu přetěžování již tak dost zatížených 
svalů, především v oblasti dolních končetin 
a beder.

Ulevte páteři i cévám
Sezení s nohou přes nohu vypadá u žen 
elegantně. U mužů typická noha přes nohu 
– kotník opřený o stehno druhé nohy – je po-
hodlnou pozicí užívanou při posezení s přáteli 
i při práci s počítačem. V obou případech ale 
dáváme tělu zabrat. Celá páteř je nepřirozeně 
nakloněná, přetěžují se bedra a různé svaly 
dolních končetin. Dále tímto sezením vyvíjí-
me velký tlak na nervy a cévy, což způsobuje 
zpomalení proudění toku krve v dolních kon-
četinách, což může v horších případech vést 
k trombóze. Těmito nenápadnými polohami 
si při častém užívání způsobujeme nepří-
jemné dysbalance, které ovlivňují funkčnost 
našeho těla a způsobují bolesti zad i hlavy.

Sedíte-li s nohou přes nohu často nebo 
právě teď, zkuste se projít po vagonu alespoň 
k toaletě a zpět k sedadlu, protřepte nohy 
a znovu se posaďte. Tentokrát však s nohama 
směřujícíma rovně před sebe a s hrudní páteří 
a kostrčí přilepenými k sedadlu. Zavřete oči, 
zhluboka se nadechněte a dopřejte svému 
tělu úlevu, kterou si zaslouží. ▪

✖ ✔

✖ ✔



Někdejší Ústřední technická knihovna dopravy, dnes Knihovna ČD, nemá v republice 
obdoby. Publikační fond nedozírné historické hodnoty o rozsahu asi 120 tisíc kusů však 
čelí zubu času. I proto zdejší knihovníci zahájili náročný a dlouhodobý proces digitalizace.
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Knihovna ČD se nachází jen pár metrů 
od nádraží v Kralupech nad Vltavou. 

Fanoušci odborné literatury se zaměřením 
na dopravu ji dobře znají. Najdou zde totiž pu-
blikace, které se jinde prakticky nedají sehnat. 
Ale popularita má i svou odvrácenou stranu. 
Řada knih, jízdních řádů či map je kvůli častým 
výpůjčkám fyzicky opotřebovaná. Staré tisky 
mají také již křehký papír, který se pod rukama 
rozpadá. U velkých svazků může vypadávat 
vazba. I proto České dráhy začaly s převodem 
tisků do elektronické podoby. 

Digitalizace historicky cenné publikace 
nejen zachrání, ale současně umožní, aby se 
svazek dostal mezi více zájemců současně. 
K nejžádanějším titulům patří historické jízd-

ní řády. Ty jsou již převedeny do elektronické 
podoby asi ze třiceti procent. V minulosti pla-
tilo nařízení, že knihy starší než padesát let 
se nesměly půjčovat domů. Dnes knihovníci 
uvažují o tom, že ty nejpoškozenější svazky 
nejspíš nebudou půjčovat ani do studovny. 
Díky digitalizaci však o ně zájemci nepřijdou. 

Po letní pauze se Knihovna ČD zpřístup-
ní veřejnosti 1. září. Standardní otevírací 
doba je zde v úterý 12–15 h, ve středu 
9:30–15:30 h a ve čtvrtek 9:30–12:30 h. 
České dráhy mají v plánu knihovnu nadále 
financovat a provozovat. ▪

V naš í  vý le tové  sekc i  na jdete  t ipy  na  p rocházky  i  de lš í  ces ty .  Porad íme ,  kde  se
ubytovat  a  jak  s i  zpes t ř i t  dovo lenou v  naš í  k rásné  v las t i .  Parky ,  za j ímavé  akce  na

hradech  a  zámc ích  nebo památky ,  o  k te rých  j s te  neměl i  an i  tušen í .

Hodnot íme f i lmy ,  kn ihy  i  d i vade ln í  p ředstaven í .  P řenáš íme na  vás  záž i tky  z  koncer tů  a
nab íz íme rozhovory  se  za j ímavými  l idmi  z  ku l tu ry .  Toč íme podcasty ,  p í šeme výběry

těch  ne j lepš ích  akc í  a  soutěž íme o  hodnotné  ceny .

V  naš í  vý le tové  sekc i  na jdete  t ipy  na  p rocházky  i  de lš í  ces ty .  Porad íme ,  kde  se
ubytovat  a  jak  s i  zpes t ř i t  dovo lenou v  naš í  k rásné  v las t i .  Parky ,  za j ímavé  akce  na

hradech  a  zámc ích  nebo památky ,  o  k te rých  j s te  neměl i  an i  tušen í .

Hodnot íme f i lmy ,  kn ihy  i  d i vade ln í  p ředstaven í .  P řenáš íme na  vás  záž i tky  z  koncer tů  a
nab íz íme rozhovory  se  za j ímavými  l idmi  z  ku l tu ry .  Toč íme podcasty ,  p í šeme výběry

těch  ne j lepš ích  akc í  a  soutěž íme o  hodnotné  ceny .

V naší výletové sekci najdete tipy na procházky i delší cesty. Poradíme, kde se
ubytovat a jak si zpestřit dovolenou v naší krásné vlasti. Parky, zajímavé akce na

hradech a zámcích nebo památky, o kterých jste neměli ani tušení.

Hodnotíme filmy, knihy i divadelní představení. Přenášíme na vás zážitky z koncertů a
nabízíme rozhovory se zajímavými lidmi z kultury. Točíme podcasty, píšeme výběry

těch nejlepších akcí a soutěžíme o hodnotné ceny.

VÍCE NA ODIS.CD.CZ/KNIHOVNA

Digitalizace zachraňuje staré 
tisky pro budoucí pokolení
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Každá metropole má dvě tváře. Tu výstavní, která křičí z billboardů a stránek časopisů „přijeď, nebudeš 
litovat“, a tu druhou, která se snaží být neviditelná. I města mají své třinácté komnaty, které se otevírají 
jen zasvěceným. Přijali jsme proto pozvání zástupců sociálního podniku Pragulic a vydali se s nimi 
poznat hlavní město očima lidí, kterým se v běžném životě asi vyhýbáte. Přitom žijí jen kousek od nás. 
I v jejich příbězích ovšem najdete poučení stejně jako naději.

POZNEJTE PRAHU JINAK 
ANEB PROCHÁZKA S PRŮVODCI 
TŘINÁCTOU KOMNATOU

CESTOPIS

TEXT: ZDENĚK STON, VÁCLAV RUBEŠ
FOTO: AUTOŘI, JOSEF HOLEK, LENKA ŠULCOVÁ / LENDESIGN

UNDERGROUND 
V ČESKU
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PRAGULIC

Jde o sociální podnik, který 
umožňuje zájemcům z řad 
veřejnosti poznat a zažít svět 
lidí bez domova, a tím mění 
zažité stereotypy týkající se 
bezdomovectví. Zprostředkuje 
pohled na město bez taháků 
pro turisty, takové, jaké ho znají 
lidé, kteří v něm skutečně žijí. 
Ti, kdož prohlídku absolvují, 
se už nikdy na bezdomovce 
a ulice města nebudou dívat tak 
jako dřív. Zaměstnává osoby 
bez domova, které působí jako 
průvodci. Každá z nich má 
svou vlastní speciální trasu, 
během které vypráví o různých 
tématech týkajících se života 
na ulici. Jsou to např. prostituce, 
distribuce a užívání návykových 
látek, život na ulici, závislosti.  
Více informací včetně 
objednávky prohlídky najdete 
na www.pragulic.cz.
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NA ULICI JSEM 
DOBROVOLNĚ, 

PROTOŽE MI TO 
VYHOVUJE. MILUJU 

SVOBODU.

Blíží se odpolední špička a na pražské 
hlavní nádraží spěchá pražským Sher-

woodem pracující lid i studenti. Jak je v Praze 
zvykem, na vlak se chodí na poslední chvíli, 
ale hlavně těch pár stovek metrů skrze obá-
vaný park chcete mít co nejrychleji za sebou. 
Všude kolem se totiž potuluje a válí spousta 
zvláštních jedinců a skupinek. Občas vás ně-
kdo osloví a vy si jen tak mimoděk pro jistotu 
zkontrolujete v kapsách pozici své peněžen-
ky a mobilního telefonu. Pro Romana však 
znamená tohle místo jeho druhý domov, 
prožil tu kus svého života. 

Hvězda bez červeného koberce
Zastavujeme se v parku kousek od bu-
dovy hlavního nádraží. Romana zdraví 
s respektem jakýsi podivín se zakalenýma 
očima a žádá ho o cigaretu. Roman mu ji 
bez zaváhání nabízí a zapaluje. Je tu zdejší 
hvězda, bojovník na svém území. Může si 
dovolit vodit sem své kamarády i skupinky 

turistů. „Tam nahoře vidíte feťáky,“ ukazuje 
na soustředěné siluety na kopci pod magist-
rálou a válející se jedince na trávníku, „a dole 
pobývají zase většinou alkoholici“. Z drog tu 
prý jede klasika, nejvíc 
pervitin a heroin. Jedna 
dávka, se kterou vydržíte 
v laufu i šest hodin, se tu 
dá pořídit bez problémů 
od dvou stovek. Roman 
vidí, že jsme trochu 
v šoku, a směje se. K doko-
nalému úsměvu mu sice 
chybí pár zubů, ale jinak 
vypadá jako pravý elegán. 
Čistě a módně oblečený, výrazně navoněný, 
perfektně upravené vlasy i vousy a černé brýle 
by mu mohl závidět i Al Capone. 

„Denně jsem si tu dokázal vydělat i dvacet 
tisíc,“ chlubí se a my v duchu přepočítává-
me jeho výdělek na měsíc. Nechápeme, 
že stále žije ve stanu pod mostem kousek 

odsud a vůbec jak se o sebe dokáže postarat. 
Roman nás vede pod magistrálu. Je tu všude 
hrozný hluk, cinkající tramvaje, a hlavně 
mraky aut, která přejíždějí přes mostní spáry 

nad našimi hlavami. Mimo 
hlavní pěší stezky tu stojí 
nenápadná stavba nezis-
kové organizace Naděje. 
Lidem bez domova nabízí 
možnost osprchování, 
jídlo, vyprání, ale také 
lékaře a psychology. 
Denně se tu otočí několik 
stovek lidí. Už chápeme, 
jak může někdo, kdo bydlí 

ve stanu, vypadat jako náš Romča. Ale stále 
nechápeme, kde se v něm vzalo odhodlání 
skončit s drogami. „Když tu jedna německá 
televize natáčela dokument o lidech z ulice, 
nechtěl jsem na kameře vypadat jako nějaká 
feťácká troska.“ A vzpomíná přitom na svou 
kolegyni, se kterou nějaký čas sdílel společné 
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prostory a která dokázala denně vypít osm 
litrů vína a ještě to prokládat vodkou. 

Seznamovacím povinnostem bylo učiněno 
zadost a Romča nás vede do „old school“ sex-
shopu, který se nachází mezi rušnou a oškli-
vou křižovatkou U Bulhara a Masarykovým 
nádražím. V regálech jsou vystavené stovky 
porno titulů na DVD discích, které si můžete 
pustit ve video kabinkách. Tyto prostory 
prý navštěvují i stálí štamgasti, kteří sotva 
vylezou dva schody u vchodu, a své zákazní-
ky si sem občas berou i sexuální pracovníci. 

Romča je v ráži a doporučuje nám návštěvu 
kabinky za zlevněnou cenu, využít bombas-
tickou nabídku dopoledních happy hours 
nebo vyzkoušet vibrační kroužky. „Bože, to je 
pak orgáč!“ vysvětluje a my jsme docela rádi, 
že se posouváme o kousek dál.

Důvěřuj, ale zase ne moc
Klopýtáme přes štěrk a písek a taky přeska-
kujeme koleje na okraji Masarykova nádraží.  
Blízko opuštěného skladiště nacházíme 
kousky oblečení, rukavic, starých a špina-
vých matraček, ale také několik injekčních 
stříkaček. „Válí se to tu všude, od hlaváku 
na Florenc, stačí se dívat,“ prozrazuje Ro-
man smutnou skutečnost a ukazuje na jed-
no z nejoblíbenějších míst feťáků nacházející 
se jen pár kroků od autobusového nádraží. 

Konečně přicházíme k Romčovi „domů“. 
Pod mostní estakádou Nového spojení si tu 
na rovinatém terénu vybudovala svoji zá-
kladnu komunita několika lidí bez přístřeší, 
kteří si důvěřují a občas mezi sebe pustí i ci-
záky. I když neradi. „Když dělají bordel a my 
máme problémy, už je mezi sebe nepustí-
me,“ přiznává Romča a hupsne před námi 
do stanu vyloženého spacáky a dekami. Před 
stanem má srovnáno několik párů módních 
bot a čeká ho taky jedno překvapení. Kdosi 
mu tu v krabici nechal tři čokoládové per-
níky. Rychle je vybalí a hned každému z nás 
nabízí. Je trochu zklamaný, když odmítáme, 
ale sám se s potěšením zakousne do jedno-
ho z nich. Svůj domov ani způsob života by 
neměnil. „Na ulici jsem dobrovolně, protože 
mi to vyhovuje. Miluju svobodu. A taky by 
mě zajímalo, kolik byste mi tipovali, že mi 
je?“ zubí se. A my všichni tipujeme a Romča 
se šklebí, protože samozřejmě jsme úplně 
vedle. Tak schválně, kolik byste vy tipovali 
Romčovi?  

ROMAN
Patnáct let bral v Ostravě pervitin, až 
došel do stadia, kdy neměl čím zaplatit 
další dávku ani dluhy, a uvědomil si, že 
před sebou nemá ani žádnou budoucnost. 
Přítel mu poradil, ať se vydá do Prahy, 
vždyť nemá co ztratit. Do obávaného par-
ku před hlavním nádražím jednoho dne 
přijel (jak jinak) vlakem. A už zde zůstal. 
Prostituce, krádeže, drogy. O tom všem ví 
Roman své. Přesto se mu podařilo zbavit 
závislosti na drogách a díky různým po-
bídkám neziskových organizací si teď do-
káže přivydělat i slušné peníze. Přesto se 
svého dobrodružného života bez střechy 
nad hlavou jen tak nehodlá vzdát a v noci 
stále přebývá ve stanu pod estakádou 
Nového spojení. 
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Láska v pasážích
Jen pár desítek metrů od Staroměstské 
radnice se v podloubí ukrývá nenápadný 
vstup do Pražského kreativního centra, 
které zároveň slouží jako stylová kavárna. 
Na pavlačích tu u kávy vysedává spousta 
studentů, volnomyšlenkářů, a hlavně nás 
tu čeká náš další průvodce z ulice, Petr. Jeho 
přítelkyně ho se zarděním vyprovází a pro 
štěstí mu vtiskne láskyplný polibek. Pak už 
to všechno zůstává na samotném Petrovi. 
V ulicích kolem Starého Města prožil veselé 
dětství, strastiplné dospívání i šedou dospě-
láckou realitu. Chvílemi mluví jako vypra-
věč pohádky, která má neotřelý začátek, 
dechberoucí průběh i šťastný konec. Alespoň 
si to celou dobu přejete a snažíte se to vy-
tušit z jeho slov, gest i současné vizáže. Své 
povídání začíná o nočních klubech v centru 
Prahy, tajuplných Stínadlech i ulicích kolem 
Staroměstského náměstí. „Největší atrakcí 
tu za komunismu byli holubi.“  

Vekslák, to byl někdo!
Procházíme Pařížskou ulicí proslavenou 
obchody luxusních módních značek. Když 
tu Petr vyrůstal, byla Pařížská obyčejnou 

netýká. Dvě třetiny z těch veksláků a lidí ko-
lem nich skončilo nakonec stejně blbě jako 
já,“ komentuje svoji zkušenost s heroinem 
a pervitinem. Kvůli drogám přišel o manžel-
ku, děti i budoucnost. „Totiž ten pocit štěstí 
a euforie, který vám ty drogy přinesou, má 
jeden velký problém. Oblbnete sice na chvíli 

mozek, ale pak cokoli 
děláte, už se vám ty stejný 
pocity dostaví, jen když 
si dáte další dávku. Po-
stupně ty dávky zvyšujete 
a pak už to berete ne pro-
to, aby vám bylo dobře, 
ale aby vám nebylo blbě.“ 
Petr drogy nejen bral, ale 
taky prodával a potom se 
je naučil i vařit. Nakonec 
si za různé prohřešky 
odseděl šestnáct let ve vě-

zení. „Zachránilo mi to ale život, musel jsem 
totiž pokaždé podstoupit tvrdou desetidenní 
odvykací kúru. Průměrnej věk takovýho feťá-
ka, jako jsem byl já, je 45 let. A podívejte se 
na mě, já ještě žiju.“

Na Josefově nás upozorňuje na bary a hos-
půdky, ve kterých se toho moc nezměnilo. 

ulicí se samoobsluhou, čistírnou oděvů nebo 
krušovickou hospodou. A pak přišli taxikáři 
a veksláci, zvláštní odrůda zlatokopů pod-
nikajících na hraně (nebo spíše za hranou) 
zákona. „Když mi bylo patnáct, vnímal jsem 
je jako velký šéfy, jako své vzory, co si uměli 
vydělat peníze.“ Veksláci tu obsadili prostor 
od Můstku přes Staré 
Město až po Národní. 
A Petr neodolal, když vy-
dělat si ty prachy bylo tak 
snadné. „V šestnácti jsem 
měl tolik peněz, že jsem 
jezdil po Praze taxíkem 
a všichni mě milovali. 
Mamince jsem třeba 
k narozeninám koupil 
auto. Nakonec mě tím 
autem jezdila navštěvovat 
do kriminálu,“ říká Petr 
klidně, jako by odříkával cizí příběh. Celé se 
to zvrtlo, když ho jednou při šmelině valut 
chytli estébáci. Dostal tři a půl roku natvrdo. 
Ale pak přišlo něco horšího, co definitivně 
přestavilo výhybku na koleji Petrova osudu. 

„Každej, kdo začíná s drogama, má pocit, 
že to musí zvládnout, že jeho se ta závislost 

NA KARLÁK 
SE POSTUPNĚ 

Z PERLOVKY STÁHLY 
ŠLAPKY. A S NIMI 

I FEŤÁCI, DEALEŘI 
A ZLODĚJI.
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Část patří bývalým vekslákům a taxikářům. 
A také tu podle Petra dodnes vysedávají 
a plácají o blbostech. Pak se najednou 
rozněžní. „Tady bydlí Jiří Bartoška,“ ukazuje 
na stylový dům naproti Staronové synagoze, 
který kdysi obýval Oldřich Nový. „A je doma! 
Alespoň podle auta,“ dodává na vysvětlenou. 
„Jirka, krom toho, že je lamač ženských srdcí, 
je taky strašnej sympaťák, velice rád jen tak 
s lidma pokecá.“ Tyhle ulice ve Starém Městě 
jsou ale spojeny také s Rabi Löwem a praž-
ským Golemem. Kdyby Petr mohl, zatluče 
vám svým přehledem a znalostmi šrouby 
do hlavy. Mohl by učit historii na střední ško-
le stejně dobře jako provozovat nevěstinec. 

Sedíme u kašny na Uhelném trhu, proslulá 
Perlovka je tu na dohled. Co chvíli k nám poryv 
větru zanese pár chladivých krůpějí vody. 
„Na ulici se sotva uživíš se dvěma nohama, 
natož s jednou. Je to drsný prostředí, kde kama-
ráda nepohledáš,“ popisuje Petr svou životní 
etudu, kdy přišel o celou pravou nohu a kdy 
uvažoval o tom, že si vezme život. Následujeme 
ho přes různé pasáže mezi Uhelným trhem, 
Vodičkovou a Národní třídou. O spoustě z nich 
jsme dosud neměli ani tušení. A to si už pár let 
říkáme Pražané. Zastavujeme se u nenápad-
né sovičky umístěné vedle vstupu do pasáže 
Platýz. „Tohle byl vůbec první pražský semafor,“ 
udivuje nás dál Petr svým přehledem. 

Karlák jako doupě neřesti
To už se ale pomalu blížíme kolem obří otá-
čecí hlavy Franze Kafky na Karlovo náměstí. 
Kdysi impozantní prostor jedné z nejslav-
nějších epoch Českého království, jedno 
z největších náměstí své doby. „Na Karlák se 
postupně z Perlovky stáhly šlapky a dnes jich 
jsou tu každý večer desítky. A s nimi i feťáci, 
dealeři a zloději. Málokdo tuší, že v noci to 
je jedno z nejnebezpečnějších míst v Praze.“ 
Petr ukazuje na kašnu, u které zastřelil jeden 
z feťáků Michala Velíška. 

Petrovým příběhem i vyprávěním jsme 
tak pohlceni, že mu při loučení nabízíme 
naše zbytné kousky nábytku do jeho nového 
příbytku, který si s novou nadějí buduje se 
svou přítelkyní. Člověk z ulice se ale svou 
praktičností nezapře: „Stůl už mám, ale tře-
ba nějakou starou mikrovlnku nebo starou 
televizi, kdybyste měli, tu krabičku na nový 
signál jsem si už pořídil.“ 

?
SOUTĚŽ  
O PROHLÍDKU PRAHY 
Odpovězte správně na soutěžní otázku 
a můžete při troše štěstí vyhrát voucher 
na prohlídku 
Prahy s průvodcem 
Pragulicu pro dvě 
osoby.

Kde pobýval 
Václav, než se stal 
bezdomovcem?

A v Německu a ve Velké Británii
B v Rakousku a v Kanadě
C ve Francii a v Alžírsku

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 19. srpna 2020.

PETR
Živil se jako pomocník veksláků, časem 
sám začal kšeftovat se vším, čeho bylo 
za tehdejšího režimu nedostatek. Valuty, 
oblečení, nedostatkové potraviny, elek-
tronika… zkrátka se vším, na čem bylo 
možné vydělat, včetně drog a prostitutek. 
Postupně přišel o své úspory i byt ve Sta-
rém Městě. Po autonehodě kvůli poope-
račním komplikacím mu lékaři museli am-
putovat pravou nohu a Petr bojoval o svůj 
život nejen v nemocnici, ale později také 
na ulici a ve své hlavě. Se svou přítelkyní 
si teď zařizuje nový domov. 
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Bydlení jako u vodníků
Náš další průvodce – sedmdesátiletý Václav 
– už má svůj příbytek vybavený. Sice se 
v něm nenapřímí, ale ochranu před nepřízní 
počasí poskytuje jemu i Astorovi, což je jeho 
pes, spolehlivě. Nemá sice číslo popisné, ale 
jeho zahrádka jako by vypadla ze stránek 
časopisu o bydlení ve venkovském pro-
vensálském stylu. Tolik 
hrníčků neměli ani vod-
níci ve filmu Jak utopit 
doktora Mráčka. Kde že 
to je? Pod patou Hlávko-
va mostu. A nebydlí tam 
sám, své nájemníky má 
i dalších pět betonových 
sarkofágů tvořících nos-
nou konstrukci komuni-
kace, která se pne nad 
Vltavou. 

„Bydlím tady jedenáct 
let a jsem spokojený. Se sousedy se vždycky 
domluvíme, kdo bude hlídat. Jednou tady 
na mě vlítnul nějaký Polák s rejčem, že mi 
usekne hlavu. Zachránil mě Astor. Pak zase 
zlitej policajt v civilu, který chtěl Astora za-

VÁCLAV 
Jeho příběh je příliš dlouhý a barvitý 
na to, aby se dal sepsat do pár řádků. Tak 
alespoň heslovitě. Pochází ze slušně situ-
ované rodiny. Otec byl stranický funkcio-
nář, přesto Václav emigroval do Rakous-
ka. Následně se usadil v Kanadě, odkud 
se vrátil až po revoluci s kapitálem, který 
mu umožnil rozjet milionový byznys. 
O všechno přišel poté, co ho manželka 
falešně obvinila z pokusu o znásilnění 
a on nastoupil výkon trestu. Žena sice 
své obvinění později stáhla, za několik 
měsíců, co byl Václav v kriminále, však 
prodala všechen majetek a zmizela.  
Václav je na ulici s přestávkami od roku 
2004, posledních jedenáct let žije pod 
Hlávkovým mostem. Za opakovanou po-
moc při záchraně tonoucích ve Vltavě byl 
oceněn starostou Prahy 7. 

střelit. Šel ze střelnice a asi toho měl málo. 
Rozmlouval jsem mu to a on na mě celou 
dobu mířil pistolí. Naštěstí si toho všimli 
kluci vedle a zavolali policii. To jste měli vi-
dět, jak mu dali co proto, když se dozvěděli, 
že je to jejich kolega,“ říká Václav a z jeho 
vyprávění není cítit žádná zášť. Možná troš-
ku smutku nad tím, co lidi dokážou.

Ke štěstí nepotřebujete peníze
Václav je člověk, kterého byste jako bez-
domovce vůbec netipli. Je čistý, komunika-
tivní, střízlivý. „Nejsem abstinent, dám si 
pivo i něco tvrdšího, ale jenom jako aperitiv, 
na trávení. Jestli jsem na něčem závislý, 
pak je to kafe,“ vysvětluje nám i skupince 
turistů, kteří chtějí poznat Prahu z jiného 
úhlu pohledu. A kde na to bere? „V sobotu 
nebo v neděli ráno, když se projdete třeba 
po Letné, najdete bez problému láhev 
značkového rumu, ze které si někdo jenom 
loknul. Nebo z půli plnou flašku ginu. Doma 
mám doslova plnej bar,“ směje se Václav.

Ukazuje nám loď Hermes, speciální 
plavidlo, kde mají lidé bez domova své 

útočiště. Stejně jako v ji-
ných azylových domech 
platí i tady tvrdá pravidla, 
opilí nebo zfetovaní 
mají smůlu. Klienti musí 
dodržovat přesný režim 
včetně večerky. Václav 
se před několika lety stal 
tváří kampaně, která 
upozorňovala na to, že 
lidí bez domova neubývá, 
a jeho fotka zdobí i Her-
mes. „Mám rád svůj život, 

a když se mě někdo zeptá, co bych změnil, 
odpovím: vůbec nic. Chodím příležitostně 
pracovat, žiju tak, jak chci, a jsem za to 
rád. Myslím, že řada lidí nikdy nebude tak 
spokojená jako já.“ ▪

BYDLÍM TADY 
JEDENÁCT LET A JSEM 

SPOKOJENÝ. SE 
SOUSEDY SE VŽDYCKY 

DOMLUVÍME, KDO 
BUDE HLÍDAT.



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

Co můžeme nabídnout?
▪ stabilitu a jistotu práce 
 u prestižního dopravce
▪ zkrácenou pracovní dobu bez snížení 
 mzdy – jen 36 hodin týdně
▪ příspěvky na sport, stravování, 
 dovolenou a výuku jazyků
▪ levnější cestování v ČR a po Evropě 
 pro vás a vaši rodinu

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

Autogen, 

prosím

Bavilo by vás starat se o vlaky osobní dopravy 
nebo se přímo podílet na jejím provozování? 
Staňte se naším novým kolegou! 

I vy můžete být 
hrdinou 
všedního 
dne

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

elektromechanik,
mechanik kolejových vozidel, 
soustružník kovů, 

 posunovač

CDPV_nabor_vizual_s_vyuzitim_fotek_z_kalendare_2020_DILNY_215x270_v11_tisk.indd   1 03/07/2020   09:44
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SOUMRAK MOTOROVÝCH MOHYKÁNŮ 
CO VYHÁNÍ VELKÉ DIESELOVÉ 
STROJE Z PROVOZU?

Všichni velcí hráči na poli osobní železniční dopravy v Evropě v posledních letech 
výrazně omlazují svůj vozidlový park ve všech kategoriích. S jednou výjimkou. 
Řeč je o kdysi nepostradatelných výkonných motorových lokomotivách pro 
traťovou službu v osobní dopravě. Jejich počty rok od roku klesají a objednávky 
na stroje tohoto určení se u výrobců rozhodně nehromadí. Zdá se, že epocha 
velkých dieselů v čele osobních spojů končí. 
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HNACÍ VOZIDLA
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V roce 2019 České dráhy nezařadily 
do svého vozidlového parku žádnou 

novou skříňovou motorovou mašinu. Ani 
o rok dříve, dokonce ani v předchozím. Takto 
bychom mohli pokračovat, až se dostaneme 
(a teď se podržte) do roku 1980! Skutečně 
je to tak, poslední, úplně nové motorové 
lokomotivy pro osobní traťovou službu  
byli „čtyřkoví“ Brejlovci dodávaní v letech  
1978–1980, tedy ještě v éře ČSD. Neuva-
žujeme ani modernizace, které přinesly 
v roce 2011 např. řadu 750.7, ani adaptace 
kapotových strojů (např. 742/743, 714 atp.). 
Čistokrevná nová sériová motorová mašina 
pro osobní vlaky v tuzemsku prostě nebyla 
vyrobena už čtyřicet let. Ovšem není to jen 
naše specifikum, podobný vývoj provází 
maďarskou, rakouskou nebo německou 
motorovou trakci. Proč? Některé důvody vás 
napadnou hned, například elektrizace důle-
žitých tratí, kde by se výkonné lokomotivy 
s naftovým srdcem uplatnily. Důvodů pozvol-
ného soumraku velkých dieselů je ale více.

Finance a priority
Není to žádné velké překvapení, ústup 
motorové trakce z „velkých“ výkonů byl 
predikován již před desetiletími. Byl však 
velmi pomalý, což železniční správy nutilo 
jejich park motorových lokomotiv obměňo-
vat. V případě ČSD se to dost dlouhou dobu 
dařilo, o čemž svědčí třeba fakt, že společ-
nost ČKD v 80. letech 20. století vyráběla 
ročně přes 500 motorových lokomotiv. Byť 
šla větší část na export (legendárních Čme-
láků ČME3 v různých modifikacích putovalo 
do tehdejšího SSSR přes 7 tisíc kusů), stále 
zůstávalo nemalé číslo produkce doma. 
Potřeba traťových strojů pro osobní dopravu 
byla v té době slušně pokrytá Bardotkami 
i Brejlovci řad T 478.1, 3, a 4, a tak byly pro 
ČSD dodávány lehčí nebo posunovací loko-
motivy. Navíc se právě v osmdesátých letech 
podařilo zelektrizovat několik tratí, kde byly 

„dospělé“ motorové stroje ve větší míře vá-
zány (např. z Kralup nad Vltavou do Děčína 
v letech 1979–1986), takže velkých dieselů 
byl relativní dostatek. To se však změnilo 
ve chvíli, kdy ČSD začaly ve větší míře poci-
ťovat nedostatek lokomotiv s elektrickým 
vytápěním souprav.

Chiméra řady 755
Ještě před rokem 1989 bylo zřejmé, že 
k pokrytí potřeby vozby elektricky vytápě-
ných souprav nebudou Brejlovci (mezitím 
přeznačení na řadu 754) stačit. ČSD poptaly 
nové stroje a odpovědí se stal projekt ČKD 
s plánovaným označením 755. Výrobní 
dokumentace byla dokončena v roce 
1991, rýsovací prkna ale projekt neopustil 
z prozaického důvodu – nedostatek financí 
a nejasná role železnice ve víru politicko-
-ekonomických změn. Elektrická trakce 
na tom byla sice jen nepatrně lépe a další 
tratě byly nebo měly být v krátkodobém ho-
rizontu elektrizovány. V kategorii motorové 
trakce bylo proto rozhodnuto řešit situaci 
improvizací v podobě přestaveb Bardotek 
(řady 751) a Brejlovců (řady 753) na elek-
trické vytápění souprav, čímž vznikly řady 
749 a 750. 

Malou náplastí byly dodávky motorových 
vozů řady 843 v roce 1997, které převza-
ly část výkonů zajišťovaných „traktory“. 

SLOVENSKO
Na Slovensku, podobně jako v Česku, je relativně vysoký průměrný věk hna-
cích vozidel, ale z ekonomických důvodů se i tam rozhodli své velké traťové 
diesely modernizovat a nepořizovat zcela nové lokomotivy. Původní stroje 
byly z některých výkonů vytlačeny, například v první polovině 90. let na trati Nové Zámky – 
Zvolen elektrifikací a v poslední době také díky dodávkám nových motorových jednotek řady 
861. Ty nahradily slovenské Brejlovce z některých osobních vlaků na tratích z Nových Zám-
ků na horní Nitru nebo na východním Slovensku. Celkem 25 slovenských strojů řady 750 bylo 
v uplynulých letech přestavěno v ŽOS Zvolen na řadu 757. Jejich větší část našla domovské 
působiště ve Zvolenu a nejčastěji slouží k vozbě rychlíků v úseku Zvolen – Lučenec – Košice 
a zajíždějí i na trať Zvolen – Banská Bystrica – Žilina. Menší část je deponována v Humenném 
a obsluhuje neelektrifikované tratě na samém východě Slovenska. S Okuliarnikmi je možné se 
potkat také na tratích Prievidza – Bratislava / Nové Zámky, Prievidza – Horná Štubňa – Vrútky, 
Banská Bystrica – Brezno – Margecany nebo Humenné – Trebišov – Košice. 
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POLSKO
U našeho severního souseda bylo možné ještě na počátku 90. let vidět mo-
hutné diesely v čele všech typů osobních souprav. Polské dráhy obdržely pro 
osobní dopravu v 70. letech 20. století od domácího producenta H. Ciegel-
skiho v Poznani 265 lokomotiv řady SP 45 s rychlostí 120 km/h a výkonem 1250 kW a více než 
50 lokomotiv řady SU 46 s vyšším výkonem. Na přelomu 80. a 90. let bylo sice 190 strojů řady 
SP 45 zmodernizováno a přeznačeno na řadu SU 45, ale už brzy nato začalo jejich odstavování 
z provozu. V roce 2004 jich měla PKP ve stavu ještě asi 160 a o čtyři roky později disponovali 
osobní dopravci už jen 70 kusy. 

Dnes je v Polsku velký diesel v čele osobní soupravy velkou vzácností. Některé výkony mají 
navíc jen sezonní charakter, například u přímých vlaků na poloostrov Hel. Rušení polských tra-
ťových lokomotiv došlo tak daleko, že na zvládnutí posledních neelektrifikovaných výkonů si 
půjčila společnost PKP IC české Brejlovce. Nakonec se ale přece jen rozhodla pro koupi vlast-
ních strojů. Oproti mnohasetkusovým sériím z období 70. a 80. let ovšem půjde o pouhých 
deset lokomotiv typu GAMA od polské společnosti PESA Bydgoszcz. V provozu mají být napří-
klad na tratích z Elku do stanic Kovsze a Suwalki nebo z Rzeszówa do stanic Zamość, Zagórz 
a Lublin.  

RAKOUSKO
Rakouské ÖBB se rozhodly modernizovat svou lokomotivní flotilu už 
na přelomu tisíciletí včetně výkonných traťových dieseloelektrických lo-
komotiv. Rakušané zvolili typ z rodiny lokomotiv Siemens označený jako 
Eurorunner ER 20 s přezdívkou Herkules. V letech 2002 až 2011 bylo pro ÖBB vyrobeno 
100 těchto univerzálních lokomotiv. Na rozdíl od předchůdkyň řady 2043 a 2143 doda-
ných rakouským železničářům v letech 1964 až 1977 v celkovém počtu 154 kusů se ovšem 
Eurorunnery dostanou do čela osobních souprav jen sporadicky. Jedním z přežívajících vý-
konů rakouských dieselových lokomotiv je zajištění vozby vlaků REX mezi Vídní a Brati-
slavou přes Marchegg. Hlavní náplň služby Herkulesů tkví v nákladní dopravě. Důvodem 
je ztráta výkonů v osobní dopravě. Například trať z Vídně na naše hranice v Gmündu byla 
elektrizována v 90. letech, na některých podunajských linkách byl provoz utlumen a vlaky 
tam slouží už jen jako turistická atrakce s příležitostným provozem a na řadě vedlejších 
tratí nahradily osobní vlaky s lokomotivou motorové jednotky Desiro.Původních strojů 
řady 2043/2143 nemají ÖBB ve stavu už ani dvacet. Dosluhují na pár nákladních vlacích 
a na pomocných výkonech. 

Odliv cestujících od železnice v 90. letech 
v důsledku opojení z možnosti pořídit si auto 
západní provenience, byť se stovkami tisíc 
kilometrů na hrbu a věkem definovaným 
dvouciferným číslem, umožnil snížit kapaci-
tu souprav a motorové vozy začaly být čím 
dál více v kurzu. Od přelomu století začal po-
čet motorových lokomotiv turnusovaných 
pro osobní výkony pomalu, ale jistě klesat.

Král je mrtev, ať žije král
Jestliže porevoluční desetiletí bylo ve zname-
ní nedostatku peněz i koncepčního myšlení, 
po roce 2000 se problematika nezávislé 
trakce  v oblasti traťových lokomotiv do-
stala takřka do vakua, a to zejména vlivem 
strukturálních změn. Po schválení transfor-
mačního zákona v roce 2002 bylo jasné, že 
oddělení osobní a nákladní dopravy  je ne-
odvratitelné. Vznikaly nové dceřiné společ-
nosti, přerozdělovaly se výrobní prostředky, 
tedy i vozidla. K úplné rezignaci na zástupce 
velkých motorových lokomotiv nedošlo. 

Stále totiž existovaly (a existují) výkony, kde 
jsou zatím nezastupitelné. Jenže k výčtu 
tratí, kde jsou nasazeny, nám bohatě postačí 
prsty na obou rukou. 

Navíc svět okolo se měnil velmi rychle, De-
siro dobývalo Německo a Rakousko, objed-
natelům dopravy u nás bylo jedno, co bude 

v čele spoje, soustředili se na komfort pro 
cestující a provozní náklady, evropské emisní 
normy predikovaly stále přísnější podmínky 
pro spalovací motory. Suma sumárum to 
podpořilo očekávatelný scénář – kde to jen 
trošku půjde, jezdit elektricky, zbytek pokrýt 
motorovými vozy a jednotkami. A tam, kde 
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NĚMECKO 
Na růžích dnes nemají ustláno dieselové skříňové lokomotivy ani v Němec-
ku. Jejich boom z 90. let minulého století je nenávratně pryč. Také německé 
železnice uvažovaly o pořízení nových lokomotiv. Nakonec však k takové-
mu nákupu nedošlo a DB tehdy vsadily na modernizaci desítek starších strojů řady 232. Z více 
realizovaných druhů modernizací bylo 64 lokomotiv upraveno pro rychlost 140 km/h s vlaky 
InterCity a InterRegio. Modernizací pro vlaky vyšší kvality prošlo také dvacet „ponorek“, které 
byly přeznačeny na řadu 229. Přes nemalou investici byly tyto stroje odstaveny po nemnoha 
letech provozu. Dodnes jich několik slouží u soukromých dopravců a ve stavebních firmách. 

Modernizace a elektrifikace tratí mezi východem a západem, ale i v dalších částech Němec-
ka, například mezi Hamburkem a Lübeckem, z Hamburku do Flensburgu nebo na Murgtal-
bahn u Karslruhe, podstatným způsobem ukrojila z traťových výkonů velkých dieselů v osobní 
dopravě, stejně jako nástup nových motorových jednotek v posledních dvou desetiletích. Na-
příklad rychlíky a spoje InterCity Drážďany – Norimberk byly nejprve převedeny na motorové 
jednotky a dnes je díky pokračující elektrifikaci část trasy obsluhována už elektrickými sou-
pravami. A výkonů velkých dieselů ubylo i kvůli zrušení celé jedné kategorie vlaků InterRegio. 
Doménami provozu velkých dieselů DB a privátních společností tak zatím zůstávají především 
oblasti v jižním Bavorsku mezi Mnichovem, Füssenem, Lindau a Ulmem, východně od Mni-
chova až k rakouské hranici, nebo na severu Německa, například trať z Hamburku na ostrov 
Sylt. Na některé výkony, například na spoje EuroCity Mnichov – Curych a InterCity z Hamburku  
na Sylt, jsou lokomotivy 218 stále nasazovány ve dvojici, jak jsme to znali z čela expresů Karl-
štejn Praha – Dortmund přes Cheb, nebo Albert Einstein Praha – Curych přes Domažlice. 

Nakonec i DB se rozhodly obnovit park svých velkých traťových lokomotiv a v roce 2011 
uzavřely rámcový kontrakt se společností Bombardier na dodávku lokomotiv Traxx  v provede-
ní Traxx P 160 DE ME řady 245 s rychlostí až 160 km/h a čtveřicí menších dieselových motorů 
v hodnotě 600 milionů eur. První z nich jezdí například v oblasti jižního Bavorska mezi Mni-
chovem a východní částí Rakouska až po jezero Bodensee. Další stroje by měly zamířit také 
do Hessenska nebo na zajištění dopravy autovlaků Sylt-Shuttle, kde mají nahradit řadu 218 
ve dvojité trakci. Pokud však porovnáme počty velkých traťových lokomotiv vyráběných v mi-
nulosti pro DB i DR, jedná se jen o zlomek počtu a výkonů.   

V posledních letech se v Německu uplatňují v osobní dopravě také dieselové lokomotivy sou-
kromých dopravců. Díky tomu je provoz této trakce v Německu přece jen poměrně pestroba-
revný. Na jihu jsou to Herkulesy společnosti Vogtlanbahn a na severu okolo Hamburku Traxxy 
řady 246 provozované pod značkou Metronom. 

není možné ani jedno, využívat především 
řadu 754, starší 750 modernizovat, provoz 
Bardotek ukončit.

Nejmodernějšími lokomotivami ČD pro 
osobní dopravu se tak v roce 2011 stala řada 
750.7 v počtu devatenácti kusů. Zdá se, že 
nový král je zároveň posledním a „vymření 
rodu po meči“ je jen otázkou času. Minimál-
ně dvě klíčové tratě, kde jsou velké „traktory“ 
zatím nezastupitelné (Brno – Jihlava a Plzeň 
– Domažlice – Fürth im Wald), čeká moder-
nizace a elektrizace snad dříve, než i moder-
nizovaní Brejlovci definitivně zastarají. 

Podobně jsou na tom i původní Brejlovci 
řady 754. Jejich dvanáctiválcová naftová 
srdce zatím tlučou například na Ostravsku, 
Slovácku nebo na Vlárské trati. Podobně jako 
před časem Bardotky však i tyto legendy čeká 
už jen cílová rovinka. A koncepce vozidlo-
vého parku Českých drah ve střednědobém 
horizontu s nákupem nových motorových 
lokomotiv na traťové výkony nepočítá. 

V mnoha zemích už na velké dieselové 
mašiny nenarazíte vůbec. Například ve Švý-
carsku se vlastně v historii tamních železnic 
tento typ lokomotiv ve větší míře ani nikdy 
neuplatnil. Maličké Lucembursko zařadilo 
v letech 1963 a 1964 do provozu lokomotivy 
NOHAB a z nich odvozené stroje v počtu  
24 kusů. I tam se však díky prakticky 
kompletní elektrizaci sítě dnes skříňové 
motorové lokomotivy vůbec nepoužívají. 
Všechny je nahradily elektrické lokomotivy 
nebo jednotky. A podobná situace je u všech 
našich sousedů. Zvykejme si.  ▪
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FILM NA DOMA
SBOHEM, SYNU
Loni tenhle čínský snímek výrazně 
zabodoval na filmovém festivalu v Ber-
líně – Mei Yong a její kolega Jingchun 
Wang si za své výkony v hlavních rolích 
odnesli Stříbrné medvědy. Ve filmu, 
jehož podtitul zdůrazňuje, že některá 
setkání jsou jen na chvilku, zatímco ně-
která loučení mohou zabrat celý život, 
si zahráli manželský pár vyrovnávající 
se s traumatem rodinné tragédie. Na pozadí jejich příběhu se 
promítá několik posledních desetiletí čínské historie, odvrá-
cená tvář kulturní revoluce i nesmlouvavá politika jednoho 
dítěte. Ačkoli film trvá téměř tři hodiny, režisér Xiaoshuai Wang 
umí diváky vtáhnout do děje, ukazuje se jako nesmírně citlivý 
vypravěč s výrazným pochopením pro lidskou bolest, odpuštění 
a vyrovnání se s nelehkým osudem. Jeho snímek je tím nejlep-
ším nahlédnutím do kinematografie, která se v našich kinech 
nebo na DVD objevuje velmi zřídka.
ČÍNA, 175 MIN. / REŽIE – XIAOSHUAI WANG / HRAJÍ – JINGCHUN WANG, 
MEI YONG, XI QI, ROY WANG, JIANG DU, LIYA AI, CHENG XU, JINGJING LI, 
YANGUOZHANG ZHAO

V KINECH 
OD 

6. SRPNA

54 KULTURNÍ TIPY
A RECENZE

JANA KÁBRTA

Trollové se po premiéře před čtyřmi lety rychle propracovali mezi nejoblíbenější dětské 
postavičky. A znát to bylo i na tržbách v kinech, které se pohybují kolem 350 milionů dola-
rů, tedy přes 8 miliard a 200 milionů korun. Vzhledem k takovému kasovnímu potenciálu 
není ani tak s podivem, že přichází druhý díl, jako to, že s ním studio čekalo zmíněné čtyři 
roky. A podobně jako v jedničce, i tentokrát žijí trollové především hudbou. Poppy, někdej-
ší princezna, povýšila na královnu a své pohodové zemi vládne snadno tancem a zpěvem. 
Její svět by dál bezproblémově rotoval v popovém rytmu, kdyby jednoho dne nepřišlo 
šokující odhalení – popoví trollové nejsou jedinými obyvateli planety, žijí na ní další trollí 
kmeny, vyznávající různé hudební styly. Existují tedy i techno trollové, country trollové 
nebo rockoví trollové. Těm vládne královna Bárbra, která upřednostňuje nejen trochu 
drsnější muziku, ale i agresivní představu, že rock je jediná správná muzika a že by měla 
hrát po celém kontinentu…
USA, 91 MIN. / REŽIE – WALT DOHRN / V ČESKÉM ZNĚNÍ – MONIKA ABSOLONOVÁ,  
VÁCLAV NOID BÁRTA, MARTIN PÍSAŘÍK, IVANA KOROLOVÁ, OTAKAR BROUSEK ML.,  
PETR JANDA, JOSEF CARDA A DALŠÍ

VÝSTAVA
FENOMÉN MERKUR
Pokud jste propadli kouzlu legendární stavebnice 
Merkur, která se většinou dědí z generace na generaci, 
vypravte se do konce prázdnin do Holýšova. Nejen že si 
v tamním Domě dějin Holýšovska můžete prohlédnout množství expo-
nátů z této stavebnice sestavených a v malé dílničce si i zkusit nějaký 
sestavit, ale také se leccos dozvíte o její historii. A to hlavně o osudech 
českých výrobců kovových stavebnic v období po první světové válce. 
Ačkoli se jednalo o lidi ve své době geniální, upadají jejich příběhy 
pomalu v zapomnění. Přitom zejména Jaroslav Vancl, otec Merkuru, 
byl pro dětské konstruktéry osobností, jakou byli třeba Křižík, Kolben 
a Ressel pro dospělé. Největší škody na jejich geniální tvorbě vznikly 
násilným zvratem v roce 
1948. Vítězný únor nepřál 
výjimečným lidem, jejich tvůr-
čí myšlenky byly odsouzeny 
ke zmaru. Naštěstí Merkur, 
a to především díky své nad-
časovosti, i tato krušná léta 
přežil.
DŮM DĚJIN HOLÝŠOVSKA, 
HOLÝŠOV 

OTEVŘENO 
DO 

6. ZÁŘÍ

TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ

KINO

DIVADLO
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ ANEB COKOLI CHCETE 
Výstřední a elitářský Orsino, opojený hudbou 
a svými city, je zamilovaný do podobně sebe-
středné krásky Olivie. Mezi ně ale vstupuje 
Viola, trosečnice převlečená za muže, která 
touží po Orsinovi, přitom je sama předmě-
tem Oliviiny slepé touhy. Věčně rozjařený 
Tobiáš Říhal tahá peníze z Ondřeje Třasořitky 
a slibuje mu svou neteř – Olivii. Se služkou 
Marií a bláznem z povolání jménem Feste 
připravují vtipné a zároveň celkem kruté léčky 
na samolibého Malvolia, který, podobně jako 
ostatní, podlehl klamnému příslibu lásky… 
Tak takový je základ Shakespearovy sváteč-
ní komedie, kterou napsal pravděpodobně 
v roce 1601. Tedy ve stejné době jako Ham-
leta, kdy byl na vrcholu svých tvůrčích sil. 
Před čtyřmi lety ji pro Letní shakespearovské 
slavnosti nastudovala režisérka Jana Kališová 
a letos ji tradiční letní přehlídka do svého 
programu zařazuje naposledy.
LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI / HAMU 
PRAHA / REŽIE – JANA KALIŠOVÁ / HRAJÍ – TOMÁŠ 
MĚCHÁČEK, MONIKA TIMKOVÁ, ONDŘEJ RYCHLÝ, 
KAMILA TRNKOVÁ  A DALŠÍ / 22.–28. SRPNA
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Premiéru si odbyl v únoru na filmovém fes-
tivalu v Berlíně, potom jeho cestu do kin 

zkomplikovala pandemie, a tak se namísto 
plánovaného března dostává do kin až nyní, 
v polovině srpna. A zajít na něj se vyplatí, je 
mimořádný. A neplatí to jen v kontextu neutě-
šené domácí tvorby. Přitom recept na úspěch 
má navenek jednoduchý – kvalitní scénář, 
šikovnou režisérku a talentované herce v hlav-
ních rolích.

Odstíny duše génia
Čtyřiačtyřicetiletý scenárista Marek Epstein 
vyrostl v jednoho z nejšikovnějších domá-
cích autorů. Na kontě má namátkou filmy 

Václav, Ve stínu nebo pokračování pohádky 
Anděl Páně 2. Nyní sáhl po životním příběhu 
Jana Mikoláška, muže s nevšedním léčitel-
ským a diagnostickým darem, na kterého se 
především v první polovině minulého století 
obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze 
všech společenských vrstev. Přibližuje jak jeho 
profesní dráhu, tak nelehkou povahu, na níž 
měli vliv vracející se běsi v hlavě, přehnaná od-
povědnost i utajovaná homosexuální touha. 
Epsteinovi v líčení Mikoláškova portrétu nejde 
o to, aby si jeho hrdinu diváci zamilovali, chce 
sledovat fascinující osobnost se všemi odstíny 
její povahy. A jedním velkým společenským 
stínem v podobě nelehkých poválečných časů. 

Režisérská hvězda
Jméno Agnieszka Holland má v mezinárodním 
filmu zvuk, ostatně i proto pozvánka na zmí-
něné Berlinale přišla. Její filmařská zkušenost 
a ambice preciznosti vtiskly Šarlatánovi tvář 
– dokáže se zkušeně pohybovat v časových 
rovinách, vytváří neutuchající napětí, dokáže 
promlouvat obrazem, lpí na detailech. A ač 
fascinována svým hrdinou, neustále připomíná 
zlo, kterému musí (nejen on) čelit. Zlovůli všu-
dypřítomných fízlů a funkcionářů, kteří úspěch 
neodpouští a dokážou Mikoláškovy úspěchy 
a talent zadupat do komunistického bahna.

Tak vypadá práce s herci
A pak je tady její fascinující práce s herci. 
Hollandová má jasnou představu, jak mají její 
hrdinové působit, tvářit se a chovat, a dokáže 
tyto představy dostat na plátno. Je ukáz-
kovým příkladem, jak herce vést, jak z nich 
vykřesat to nejlepší. Jistě, měla pro hlavní 
roli zkušeného barda Ivana Trojana a jeden 
z největších hereckých talentů – jeho syna 
Josefa. Ovšem i na nich ukazuje, a na Ivanovi 
především, že z nich lze při důsledném vedení 
dostat víc než jindy. Ostatně platí, že dů-
slednost režisérky vede k absenci jakéhokoli 
slabého hereckého výkonu v celém filmu.

Hollandová svým filmem nesoudí, nezkou-
má, jak byl Mikolášek ve svých lékařských 
odhadech úspěšný. Vypráví, že tu byl nespor-
ně neobyčejný člověk, fenomén doby, jejíž 
hybatelé se na jeho osudu černě podepsali. 
A byť filmu v závěru chybí jistá nedořečenost, 
je fascinující, strhující podívanou. ▪

100 %

KNIHA DESKA TV TIP
KATE ATKINSONOVÁ

NĚCO ZA NĚCO
Příběh s podtitulem Pořádně 
staromódní detektivka začíná 
v obyčejné frontě na vstupenky. 
Kousek od ní se rozhodne jeden 
řidič vyřídit si účty s jiným pomocí 
baseballové pálky, jenže v Edinburghu v době 
konání letního divadelního festivalu většina čeka-
jících celou scénu považuje jen za další z mnoha 
pouličních performancí. Pouze Martin Canning, 
spisovatel krotkých detektivek, instinktivně 
zareaguje a šťastně vrženým laptopem zachrání 
napadenému život. Netuší ještě, že se právě připletl 
do cesty někomu velmi mocnému a bezohlednému 
a rozpoutal tím celou sérii vražd. A jednou z obětí 
může být i on. Naštěstí je však mezi přihlížejícími 
i Jackson Brodie, bývalý policista a soukromý de-
tektiv s melancholickou náturou a nekonvenčním 
uvažováním.
ARGO, 448 KČ

DEPECHE MODE

LIVE SPIRITS
Po velkém úspěchu, 
který loni sklidila 
kapela Depeche 
Mode se svým dokumentárně-koncert-
ním filmem Spirits in the Forest v kinech, 
přichází s ním za fanoušky ještě blíž – 
vychází na dvou CD a dvou DVD nebo BD. 
Videonosiče nabídnou koncertní záznam 
Live Spirits a dokument Spirits in the 
Forest s tím, že vystoupení je sestříháno 
ze dvou show, které legendární a v Česku 
nebývale oblíbená formace odehrála 
na magickém místě v berlínském  
Waldbühne. Záznam přitom nebyl dosud 
nikde zveřejněn. CD pak filmy doplní 
soundtrackem s dvacítkou písniček 
včetně největších hitů jako Walking In 
My Shoes, Personal Jesus, Just Can’t Get 
Enough nebo Enjoy the Silence.

SESTŘIČKY
MODRÝ KÓD
Překvapení připravila 
svým divákům a fanouškům seriálu Modrý 
kód televize Prima. Seriál totiž končí, nahradí 
ho nová série Sestřičky Modrý kód. Náplastí 
příznivcům Kódu může být to, že novinka 
na původní seriál úzce naváže – příběh se 
bude i nadále odehrávat v nemocnici Rubava 
a zůstávají i nejoblíbenější tváře Modrého 
kódu – Sabina Laurinová coby vrchní sestra 
Mery, Saša Rašilov (MUDr. Tomášek), Jiří 
Štěpnička (primář Bojan), David Gránský 
(Maty), Ondřej Rychlý (Prokop), Igor Chmela 
(MUDr. Žák) nebo Patricie Pagáčová (Laura). 
Seriál se více zaměří na mezilidské vztahy. 
Nově přicházejí herci Adéla Gondíková, Dani-
ely Kolářová a Šinkorová nebo Martin Preiss. 
Vrátí se také kdysi oblíbená postava Modrého 
kódu David Hofbauer v podání Marka Němce. 
PRIMA, OD SOBOTY 29. SRPNA, 20:15

Od začátku se o něm mluví jako o hitu, mimořádném filmu, na nějž se rozhodně nezapomíná cestou 
z kina a který bude mít ambice i za hranicemi Česka. Ve skutečnosti tato očekávání ještě překonává.

RECENZE

ŠARLATÁN JE FILMEM ROKU



Skvělá fotka blesku
Meteorologové z Českého hydrometeoro-
logického ústavu se na Twitteru pochlubili 
snímkem blesku, který 
před pár týdny uhodil 
poblíž elektrárny 
Dukovany a který 
zaznamenali 
na webovou ka-
meru. Přestože 
vypadá jako mo-
hutný, ve skuteč-
nosti je široký jen 
pár centimetrů. I tak 
v sobě nese proud o síle 
až desítek tisíc ampér, který dokáže vzduch 
ohřát na teplotu kolem třiceti tisíc stupňů.

Tenisté děkovali Wimbledonu
Řada tenistů světové špičky, včetně úřadu-
jící šampionky Simony Halepové, na so-
ciálních sítích děkovala a chválila gesto 
organizátorů slavného 
turnaje v londýnském 
Wimbledonu. 
Přestože se letos 
nehrálo, pořa-
datelé hráčům 
vyplatili prémie. 
Za zrušený tur-
naj totiž obdrželi 
100 milionů liber 
z pojistky a desetinu 
této částky se rozhodli 
rozdat hráčům. 256 tenistů, kteří by si 
zahráli hlavní soutěž, dostali každý kolem 
tři čtvrtě milionu korun.

Den co den se na sociálních sítích chlubil 
luxusem – drahými auty, cestami sou-

kromým letadlem, značkovým oblečením 
i hodinkami. Sledovalo ho dva a půl milionu 
lidí, kterým tvrdil, že je obchodníkem  
s realitami. Jenže ve skutečnosti se nigerij-
ská instagramová hvězda, osmatřicetiletý 
Raymond Abbas s přezdívkou Hushpuppi 
věnoval finančním podvodům s kreditkami. 

„Podezřelý zneužíval své oběti tak, 
že vytvářel falešné internetové stránky 
známých značek, firem a bank, díky čemuž 
získal od lidí jejich osobní údaje včetně 
čísel kreditních karet. Ty poté zneužíval 
k nákupům a výběrům peněz. Zaměřoval 
se hlavně na cizince žijící v Americe, Evropě 
a Nigérii,“ řekl zástupce dubajské policie 

CO SE DĚJE

TO NEJ Z INSTAGRAMU?SOUTĚŽ O KNIHU 
VŠE, CO VÍM O LÁSCE
Vyhrajte vtipnou, dojemnou a nápaditou 
knihu novinářky a bývalé autorky sloupků 
o randění v Sunday Times Dolly Alderton, 
která je světovým bestsellerem a vypráví 
o nevydařených schůzkách, dobrých 
přátelích a víře v samu sebe. Stačí správně 
odpovědět na otázku a s trochou štěstí 
můžete knihu vyhrát.

Jak se jmenuje scenárista 
filmu Šarlatán?

A Marek Epstein
B Zdeněk Zapletal
C Jan Prušinovský

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 19. srpna 2020.

Jamal al-Jalaf. Abbase zadrželi právě v Dubaji. 
Nyní pohaslá hvězda Instagramu sedí ve vazbě 
a čeká na proces. Kvůli online podvodům je ob-
viněna z takzvaného phishingu, tedy podvodné 
techniky získávání citlivých údajů na webu.

Britský deník The Times napsal, že Abbas 
a jeho kumpáni odcizili z bankovních účtů po-
škozených přes 431 milionů dolarů (v přepočtu 
asi deset miliard korun). V době zatčení našli 
agenti FBI u Abbase 37 milionů dolarů v hoto-
vosti, mobily a také datová úložiště a počítače, 
na nichž shromáždil přes dva miliony e-mai-
lových adres zneužitých obětí. Kromě Abbase 
bylo zadrženo i dalších dvanáct lidí. Vyšetřo-
vatelům posloužily sociální sítě nejen ke zma-
pování Abbasových podvodů, ale i k získání 
informací, kde se lumpové právě nacházejí.

SEDÍ KVŮLI VYCHLOUBÁNÍ NA INSTAGRAMU

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Chcete získat 
skvělé tipy na líčení 
nebo malování 
na obličej? Zkuste 
profil Abby 
Robertsové. Právě 
ona je nepsanou 
královnou líčení 
na Instagramu.

Herečka Tereza Brodská si založila 
účet na Instagramu a na úvod 
na něm zveřejnila dojemnou fotku se 
svými rodiči, herci Janou Brejchovou 
a Vlastimilem Brodským.

Leoš Mareš vyrazil na výlet 
na Lomnický štít. Úchvatnými 
sceneriemi ho Vysoké Tatry 
ovšem úplně nezasytily.

Tak tenhle chlapík nebude na sociální sítě vzpomínat extra v dobrém. 
Hushpuppiho, instagramovou hvězdu, která dávala na odiv život v luxusu, zadrželi agenti FBI. 
A teď kvůli podvodům s kreditními kartami bručí ve vězení.

ZÁBAVA56
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SOUTĚŽ 
Pošlete nám vyluštěnou tajenku 
a můžete vyhrát jedinečný sonický 
zubní kartáček od firmy Dentalweb. 

Správnou odpověď zadejte do  
formuláře na www.cdprovas.cz 
do 19. srpna 2020. 
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Jiří Suchý (*1931), český divadelník, 
hudebník, textař:
Zatímco utopistické filmy nám líčí,  
jak to v budoucnosti vypadat nebude,... 
(dokončení v tajence)

Citát z minulého čísla: 
Nejíst, nepít, nekouřit, netopit, nesvítit, 
nejezdit, nenadávat, nekritizovat,  
nestávkovat a usmívat se.

DVAKRÁT
SNÍŽENÝ

TÓN

KŘÍŽOVKA

 



60 ZÁBAVA FEJETON

TEXT: FILIP MARTINEC
ILUSTRACE: DIGISHOCKJAK JSEM VZALA VNUKA NA HOUBY

Vážení, svoji rodinu mám moc 
ráda, ale občas mi fakt leze 

na mozek. Jenže jednou za čas 
musíte udělat ústupek. Když mě 
dcera Jarmila poprosila, abych vzala 
svého hyperaktivního vnuka Petříka 
na dlouhý, pokud možno celodenní 
výlet do přírody, třeba na houby, tak 
jsem kapitulovala. 

„Proč máme tak velký košík? 
Stejně žádný houby nerostou,“ 
zahulákal skotačivý Petřík, sotva 
jsme vyjeli rychlíkem z Prahy. „Ale 
neboj, sousedka nedávno přivezla 
celou krosnu,“ zalhala jsem, až jsem 
se zastyděla. „No nevim. Stejně jsi 
do lesa špatně oblečená. Vypadáš, 
jako kdybys šla na rande,“ začal se 
hihňat a párkrát bouchnul do stolku. 
„Takhle ti přece bude hrozný vedro,“ 
pokračoval malý nezbeda. „ Jen se 
neboj, budu chodit ve stínu,“ odsekla 
jsem. „Raději mi řekni, co jsi nedávno 
četl za knížky?“ Petřík ale neodpově-
děl, strčil si prst do pusy a zamyšleně 
pozoroval oknem pádícího zajíce. 

Odmítala jsem se vzdát. „Znáš 
třeba Babičku od Boženy Němcové?“ 
Petřík se zarazil: „Kdo to je? Ty jsi 
přece moje babička!“ Že by si ze mě 
dělal legraci? „No přece spisovatelka 
z poloviny devatenáctého století. 
Je i na bankovce,“ napovídala jsem. 
„Pravěk! To bys bydlela v chlívě, měla 
vypadaný všechny zuby, jedla jen 
brambory a občas zelí, maso žádný,“ 
odpověděl Petřík a pohrdavě mávnul 
rukou.

„Můžu vám nějak posloužit, 
madam?“ ozval se nade mnou hlas 
jako v pohádce. Ne, nebyl to čaroděj 
Rumburak, ale pán s vozíčkem. 
Vzpomněla jsem si na pravidlo, že 
s plnou pusou se nemluví, a rychle 
jsem začala objednávat. „Ale jistě, 
tady ty sušenky a pak ještě něco 
s čokoládou, oříšky, tady ty koláčky, 
limonádu…“ Petříkovi se rozzářila 
očka. „Stejně jsi nejhezčí babička, 
kterou znám. Nikdo od nás ze třídy 
nemá takovou štramandu.“ Proda-
vač byl evidentně potěšen výší tržby 

a poznamenal: „Z toho klučíka roste 
osobnost, že?“

Řádně posilněni jsme vystoupili 
po hodině a půl jízdy. „Proč jdeš tak 
pomalu, babi? Les je ještě daleko. 
Přidej!“ křičel Petřík a vesele poska-
koval. „To půjdeme do těch kopců?“ 
vyděsila jsem se. „Třeba porostou 
houby i na rovině,“ chechtal se Petřík 
a nepřestával pobíhat. Slunce pálilo, 
na nebi nebyl ani mráček. Konečně 
jsme došli na kraj lesa a přestala 
jsem se potit. Po třech hodinách šou-
rání po vyprahlé cestě byl náš košík 
stále prázdný. Petřík sice objevil pár 
prašivek a chtěl je vzít na výstavu, 
jak tvrdil, ale to jsem zavrhla. 

„Neměli bychom se už vrátit?“ 
odvážila jsem se hlesnout. „Tak to 
ne! Musíme mít plný košík. Vždyť by 
se nám lidi smáli,“ zařval hystericky 
Petřík. „Můžeme nasbírat šišky,“ na-
vrhla jsem. „Ne! Musí to být k jídlu, 
jinak to neplatí,“ trval na svém vnuk 
a dal si ruce výhružně v bok. Zoufale 
jsem se rozhlédla a uviděla červené 
a žluté tečky v křoví na kraji louky. 
Mlčky jsem na ně ukázala rukou. 
„Co to je? Aha, falešný švestky. Ty ale 
nemám moc rád,“ reagoval Petřík, 
došel zamyšleně ke křoví a v rozporu 
se svými slovy se začal ládovat. „My 
jsme tomu říkali špendlíky nebo 
mirabelky,“ hlesla jsem. „Vždyť 

to nikdo nesbírá, je jich tu fůra,“ 
namítal Petřík, ale pak dodal: „Lepší 
než nic. Ve vlaku budeš tvrdit, že jsou 
na koláč, jo?“

V deset v noci jsem se konečně 
dostala domů. „Kde máš houby, 
Maruško? A cos to přinesla v košíku? 
Vždyť tohle roste všude kolem,“ opa-
trně na mě promluvil manžel Tomáš 
a podíval se s úžasem na podivnou 
hmotu, která připomínala džem 
nebo lepidlo. „Nic si z toho nedělej, 
zítra zajdeme do hospody na hou-
bovku,“ snažil se mě utěšit. „ Jen 
přes mou mrtvolu,“ vyhrkla jsem, 
klesla do křesla v obýváku a usnula 
spánkem spravedlivých.  ▪

SVĚT PODLE MARUŠKY
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chybí, přitom má v zahradní kompozici 
nezastupitelnou roli. 

Příprava stanoviště
Jelikož jsou trvalky předurčeny k tomu, 
aby žily dlouhá léta na stejném stanovišti, 
příprava jejich prostředí je jedním z klíčo-
vých faktorů. Prostor, kam budeme rostliny 
vysazovat, musí svými půdními a světelnými 
podmínkami vyhovovat nárokům zvolených 
druhů. Prvním předpokladem je dokonalé od-
plevelení. Čím pečlivěji vytrvalé plevele (pýr, 
pcháč, bršlice, svlačec atd.) odstraníme, tím 
snadnější bude údržba v dalších letech a delší 
bude i životnost výsadby. S přípravou půdy 
bychom měli začít několik měsíců dopředu 
– pro podzimní výsadbu na jaře a pro jarní 
výsadbu v letních měsících předešlého roku.

Ošetření během vegetace
V prvních letech po výsadbě, než trvalky 
vytvoří souvislou zapojenou plochu, je 
péče soustředěna především na pravidelné 
odstraňování plevelů. Zásadní je nenechat 
plevele vysemenit! Mimo to je důležitá včas-
ná zálivka, ale i přihnojování (druh od druhu 

ESTETICKÉ ZÁSADY 
■  Kombinace vysazených trvalek by měla

 být vyvážená. Obzvlášť rafinovaně 

 působí promyšlená skrytá symetrie. 

■  Velmi účinným prvkem je opakování. 

 Opakovat se může druh, tvar nebo 

 barva. Pokud je každý druh pěstován 

 jen v jednom exempláři, celek působí 

 chaoticky až neuroticky.

■  Nízké, drobnější trvalky a druhy s plazi-

 vým růstem sázíme vždy k okraji záhonu. 

 Středně vysoké odrůdy za ně a nejvyšší 

 rostliny pak doprostřed (pokud záhon 

 pozorujeme ze všech stran) nebo dozadu 

 (pokud je před domem, zdí apod.).

■  Kontrast vnáší do zahrady oživení, ale 

 jeho přemíra může vyvolat chaos. 

 Kompozice tvořená z málo kontrastních 

 prvků naopak může působit klidně 

 a harmonicky, ale i nudně a strnule. 

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

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem Zahrádkář, více na www.izahradkar.cz.
Roční předplatné objednávejte na predplatne@zahradkari.cz či na tel. 602 557 560.

PODMANIVÝ SVĚT TRVALEK 
PESTRÝ SRPEN 
Toužíte po něčem trvalém, co nejen každý rok znovu vyraší, ale bude stále mohutnější, zářivější 
a krásnější? Po něčem, co vám bude dávat naději, že ten příští rok bude ještě voňavější a barevnější? 
Zasaďte si do zahrady vytrvalé rostliny, které označujeme jako ostálky, trvalky nebo také pereny.

ROK 
NA ZAHRADĚ

TEXT: JANA LAPÁČKOVÁ
FOTO: SHUTTERSTOCK

Trvalky jsou hned vedle dřevin asi nej-
významnějším kompozičním prvkem 

zahrady, lze je využít mnoha způsoby. 
Klasickou výsadbou jsou takzvaná rabata, 
tedy záhony zpravidla delší než širší, tvaru 
obdélníku nebo dlouhého pásu. Pro zakládá-
ní rabat platila dříve přesná pravidla (typické 
pro anglické venkovské zahrady), dnes je již 
osazování uvolněnější. Vyšší a dominantní 
trvalky se volně mísí se středně vysokými 
a nízkými druhy tak, aby mohla vyniknout 
krása jednotlivých květů. V současnosti 
se často i v malých zahradách setkáváme 
s přírodními trvalkovými partiemi většinou 
nepravidelných tvarů, nejčastěji na přecho-
du mezi trávníkem a výsadbou dřevin, a to 
je dobře. Bylinné patro v zahradách často 

se liší), okopávání, detekce chorob a škůdců 
či odstraňování odumřelých částí. Pokud 
nepotřebujeme semena, včasným seříznu-
tím rostlin po odkvětu lze u mnohých druhů 
dosáhnout tzv. remontování – opětovného 
vykvetení (např. Delphinium nebo Salvia nemo-
rosa). Odstraněním semeníků zabráníme také 
zbytečnému vysilování rostliny na tvorbu 
plodů a semen. Mnoho trvalek řez, zejména 
hluboký, snáší dobře, dokonce jim prospívá. 
Houstnou po něm a rozrůstají se. ▪
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Byl jednou jeden mladý nadšený kuchař-
-amatér, který s kamarády provozoval 

na Vinohradech malé bistro. Se svými 
„majstrštyky“ už stačil zabodovat v Prostře-
nu a tvrdě se začal připravovat na další sérii 
Masterchef. A protože jeho maminka, za-
sloužilá školní i táborová kuchařka, dostala 
zánět očních spojivek, nominovala za sebe 
na tábory v Jizerských horách právě svého 
nadaného synka. A milý synek to vzal jako 
velkou výzvu. 

První večeře fiaskem
Do své první táborové večeře se pustil s neu-
věřitelnou vervou a jeho řádění s obří kudlou 
na vyšisovaném prkénku pozorovaly hloučky 
okolostojících dětí v holinách s otevřenou pu-
sou. Než zprovoznil plynové vařiče, pokrájel 
mrkev, celer, cibuli, česnek, rajčata, otevřel 
šperhákem flašku bílého vína a připravil si 
směs vybraného koření, uplynulo dvě a půl 
hodiny, takže jídlo se nakonec podávalo 
s „mírným“ zpožděním, které se na táborech 

Když proniknou do profesionálních kuchyní talentovaní muži, je prý to záruka úspěchu. Právě oni si 
totiž umí hrát s detaily a chutěmi mnohem důsledněji než jejich praktičtěji naladěné souputnice. 
Aspoň se to tvrdí. Toto pravidlo ale na letních táborech rozhodně platit nemusí. 

ŠKRALOUPY ZE 
ŠKOLNÍCH JÍDELEN

TEXT:  PAVEL FREJ
FOTO:  ČTK, SHUTTERSTOCK

tak nějak toleruje. Zvlášť když ho provází 
taková očekávání. Špagety al dente s pravou 
boloňskou omáčkou připravenou podle tra-
diční receptury. Bylo z toho ale fiasko. Zbytky 
z talířů se podařilo vrchovatě naplnit celý kýbl 
a děti nakonec zalezly do svých karavanů, aby 
se dokrmily brambůrkami a čokoládou. 

Více kečupu = více radosti
Během následujícího týdne trávil náš mladý 
kuchař večery telefonickými konzultacemi 
se svojí maminkou, takže na další turnus 
byl už vyzbrojen dávkou letitých zkušeností. 
Sehnal si třeba „pořádné“ koření. Jedno se 
jmenovalo Čína, druhé Guláš, třetí Bram-
boráky a další Mleté maso. Sehnal si také 
pytel mouky, protože děti jsou přece zvyklé 
na pořádně husté omáčky. Příprava jeho 
dalších boloňských špaget s kořením Špage-
ty trvala o polovinu méně času, bylo v nich 
také o polovinu méně ingrediencí, a hlavně 
kečup. Spousta kečupu. Děti se olizovaly až 
za ušima a hromadně si chodily přidávat. 
Jejich tváře pokryla široká vrstva červené 
kečupové hmoty a také stejně široký úsměv. 
Když se náš mladý kuchař vrátil domů, tak se 
nedostal ani přes první kolo Masterchef. Ale 
hřálo ho vědomí, že v létě dokázal každý den 
udělat radost padesáti strávníkům. ▪

LEKCE TÁBOROVÉHO VAŘENÍ
ŠPAGETY S KEČUPEM

Připravit tento pokrm není žádná věda, ale 
upozorňujeme, že v něm není ani lžička kečupu. 

Základem omáčky jsou cibule, řapíkatý celer a mrkev. 
Vše se jemně pokrájí, vloží do rozehřátého hrnce nebo 

pánve a na olivovém oleji na mírném ohni restuje. Přidá se 
nadrobno nasekaný česnek, mleté maso a pokrájená čerstvá 

rajčata (případně kvalitní plechovka nebo rajčatové pyré). 
Směs se podlije červeným vínem, dokud se neodpaří, a po-
malu vaří na mírném ohni. Průběžně se koření a dochucuje 

– pepř, sůl, příp. muškátový oříšek, bobkový list, cukr, 
petrželka. Na konci vaření se přidá do směsi trochu 

mléka, zjemní omáčku a odstraní kyselost rajčat. 
Špagety připravené „na skus“ se pak touto 

směsí posypou a dozdobí hoblin-
kami parmazánu. 

TIP
 REDAKCE Boloňské 

špagety podle 
tradičního receptu



63

V první řadě zapomeňte na bílou, pokud si 
však nevěsta nepřeje jinak. Hlavní slovo 

totiž v tento výjimečný den patří zejména jí, 
ve druhé řadě její (jeho) mamince. Podle platné 
etikety by v bílé barvě měla být pouze nevěsta, 
která také rozhodne, do jaké barvy obleče své 
družičky a ostatní svatebčany. V posledních 
několika letech jsou trendy boho svatby neboli 
svatby v přírodě, na statku, zkrátka venkovské 
veselky. Pokud obdržíte během tohoto léta 
nebo teplého podzimu pozvánku na tako-
vou událost, doporučuji vhledem k vyšším 
teplotám vybírat splývavé, nelepivé, vzdušné 
materiály světlých tónů. 

Nic nezkazíte, budete-li se držet pastelových 
barev, ale pokud vám náhodou, stejně jako 
mně, pastelky moc nesluší, klidně sáhněte 
po pudrové béžové, šedivé, růžové, oranžové, 

snižte o štok níž. Vždyť kdo by se chtěl bořit 
do měkké podestýlky golfového trávníku nebo 
rozkvetlé louky… Když jsem nedávno na svatbě 
seděla spolu s dalšími osmi děvčaty na lavičce, 
společně jsme si sundávaly hlínu s trávou z „ho-
dobožo“ nových jehel jako ražniči z dřevěné 
špejle. Takové nízké, placaté, páskové sandály 
jsou značka ideál jako druhé boty. A ještě se 
skvěle hodí do uvolněného boho stylu. Co se 
týká afterparty, tak ta většinou probíhá za sko-
tačení a zpívání oblíbených starých šlágrů buď 
na stole, nebo na baru. A k tomu nejsou boty 
potřeba.

Častý otazník visí nad doplňky a účesem. 
Vlasy vyfoukejte, jak jste zvyklé, a buď je 
nechte na volno, anebo je maximálně sepněte 
štrasovou, perlovou anebo jinou ozdobnou 
sponkou. Je to praktické a stylové. Make-up 
volte méně výrazný. S postupujícím večerem 
můžete postupně přidávat na pudru, kon-
turách a rtěnce. Kam ale s těmi všemi věcmi 
a k tomu s telefonem a klíčem od hotelového 
pokoje? Zapomeňte na kabelku, zvolte spíš 
vetší, funkční psaníčko, které laďte do pří-
rodních tónů. Letos jsou in dřevěné, pletené, 
slámové, lýkové, ratanové ale i stará dobrá 
kožená klasika. Já to svoje nej našla v šatníku 
mojí babičky. Na batohy a oblíbené ledvinky 
tentokrát nesahejte. A rada na závěr: Mějte 
s sebou sbalené i lehké sáčko, propínací svetřík 
anebo pašmínu. Nikdy nevíte, kdy se tropy 
změní v uragán. ▪

Buďte hlavně v pohodě! To bych ale nebyla já, kdybych účast na svatbě nepodmiňovala také 
stylem a vytříbeným vkusem, že? Taková sláva totiž může být tenkým ledem, co se outfitu týká. 
Nikdy však nemůžeme šlápnout úplně vedle, když se budeme řídit předepsaným dress codem, 
který často vychází z místa konání veselky. Hlavně však respektujte přání nevěsty!

CHYSTÁTE SE NA SVATBU?

VSAĎTE NA BOHO STYL

modré či zelené. Obecně doporučuji volit midi 
nebo maxi délku šatů. Ta totiž dokonale zakryje 
oteklé nohy a ještě přidá na éteričnosti, které 
není na boho svatbách nikdy dost. Pokud jste 
ale milovnice mini, nezoufejte. Své sólo dosta-
nete během horečky sobotní noci. Žádná správ-
ná svatba se přece neobejde bez disca ve stylu 
divokých osmdesátek, které reprezentují 
pajetky nejrůznějších typů, barev a velikostí. 

Pokud se veselka koná za tropických dní, 
není vůbec od věci připravit si dopředu hned 
několik outfitů – jeden na obřad, druhý na par-
ty a třetí na afterparty. Má to hned několik 
objektivních důvodů. Jednak se můžete lehce 
zpotit, může dojít k nehodě s červeným vínem 
anebo vás nechtěně potřísní nějaká tetička 
gulášovou polévkou. Během obřadu jistě vydr-
žíte těch pár minut na jehlách, na party to však 

MÓDA 
& STYL

TEXT: TEREZA DALECKÁ
ILUSTRACE: DIGISHOCK



ZÁBAVA64 SOUTĚŽ PRO 
CHYTRÉ HLAVY

1 Jak se jmenuje hra, na kterou do Národního 
divadla pozvala čtenáře Taťjana Medvecká? 

 A  Maryša
 B  Kytice
 C  Naši furianti

2 Ve které ulici v Ivančicích se nachází rodný  
dům Vladimíra Menšíka?

 A  v Rybářské
 B  v Mlynářské
 C  v Uhlířské

3 Ve které stanici sloužil František Klůc, než ho 
v srpnu 1968 zavraždil sovětský zběh?

 A  Brno hl. n.
 B  Žatec
 C  Jičín

4 Kdy se na jevišti poprvé objevila  
loutka Máničky?

 A  v roce 1924
 B  v roce 1930
 C  v roce 1971

5 Jak se jmenuje vnuk Marušky z fejetonu  
Svět podle Marušky?

 A  Petřík
 B  Pavlík
 C  Honzík

6 Který článek v tomto čísle 
vás nejvíce zaujal?*

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

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

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

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – prince
2 – Žebrák
3 – výskyt radioaktivních materiálů
4 – v Nuslích
5 – Bol

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

Soutěž o vstupenky 
na výstavu

Kde se rozvíjela 
obeidská 
kultura?
C  v Mezopotámii

Soutěž o knihu 
Stíny noci

Jak se jmenuje 
manželka Mira 
Žbirky?
C  Katka

Soutěž 
o knihu na léto
Tajenka zní: 
Nenadávat, 
nekritizovat, 
nestávkovat 
a usmívat se.

www.cd.cz

ČD 0735 2 4270

Kilometrická 
banka ČD
2000 km

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

Kompletní pravidla soutěží najdete na 

www.cdprovas.cz.
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