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ÚVOD 1

TIŠTĚNÝ NÁKLAD
100 000 ks

VYDAVATEL
České dráhy, a.s. 

DATUM A MÍSTO VYDÁNÍ     
2. září 2020, Praha

Vážení čtenáři, 
milí spolucestující,

máme tu opět září. Jak se praví v lidové 
říkance: Cestička do školy, přes louky, 
po poli, cestička do školy ušlapaná, když 
jsem tě šlapával, někdy jsem plakával, 
sněhem jsi bývala zasypaná. Dosti však 
folkloru a pohlédněme do tváře tvrdé 
moderní reality. Děti, žáci, studenti, mládež, 
omladina, prostě budoucí daňoví poplatníci 
a opora národa opět začínají pravidelně 
navštěvovat výchovně-vzdělávací zařízení. 
I mně tato činnost zabrala devatenáct let 
života. Bylo to, věru, poučné období.

Na základní škole jsem naplno pochopil, 
že dospělí lžou. To takhle v prosinci 1989 
přišla zástupkyně ředitelky na hodinu 
občanské nauky a místo vysvětlení, proč se najednou neučíme o Leninovi a Gottwaldovi, které 
ještě před pár týdny láskyplně vychvalovala, pronesla stroze něco ve stylu: „Však víte, jak to bylo. 
Už se k tomu nebudeme vracet.“ Ale taky jsem viděl, jak jsou někteří dospělí odvážní, nebo aspoň 
upřímní. Už v červnu 1989 (!) nám totiž suplující učitel na výtvarce podrobně kreslil na tabuli, 
jak se demontovala železná opona na rakousko-maďarské hranici. Na střední škole byl hlavním 
tématem rozhovorů sex. Vlastně sex a drogy. Tím nechci říct, že se tam děly orgie, ale mluvilo 
se o tom neustále. To víte, puberta. Někteří spolužáci měli i při vyučování na stole marihuanu 
a učitelé dělali, že to nevidí. Možná opravdu neviděli. A na vysoké, to už byl ring volný. Otevíral se 
nám svět plný nadějí, snů i iluzí. A lásky a zlomených srdcí. 

Ale abychom se dostali také k výuce. Až budete číst jakýkoli text a prohlížet si jakoukoli 
fotografii, nezapomeňte, prosím, že to je pouze shluk barevných skvrn v prostoru. A že myšlenka 
z toho vznikne až ve vašem mozku. A je pouze na vás, jaká myšlenka to bude.

Petr Horálek
zástupce šéfredaktora
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NOVINKY2

Zástupci Českých drah a Karlovarského kraje se dohodli na prodloužení spojů Pendolino 504/505 až do Karlových Varů. 
První Pendolino přijelo v rámci pravidelného provozu do nové destinace v úterý 1. září.  

Odměna za nákup

V západních Čechách cestující Pendolino 
dobře znají. Už od roku 2012 jezdí tyto 

moderní jednotky přes Plzeň a Mariánské 
Lázně do Chebu a Františkových Lázní. Nyní 
si mohou vychutnat kvalitu a komfort vlaků, 
které se staly skoro symbolem moderní 
železnice v Česku, také v Karlových Varech. 
Spoj SC/IC Pendolino 504 nyní jezdí z Ostravy 
v 15:15 h a přes Olomouc, Pardubice, Prahu, 
Plzeň a několik dalších zastávek přijíždí 
do Chebu ve 21:26 h, odkud nově pokračuje 

E-SHOP ČD

do Sokolova a Karlových Varů, kam přijíždí 
krátce po desáté hodině večer. V opačném 
směru vyráží spoj IC/SC Pendolino 505 
z Karlových Varů krátce před šestou hodinou 
ráno a jede přes Sokolov, Cheb, Mariánské 
Lázně, Planou u Mariánských Lázní, Stříbro 
a Plzeň do Prahy a dál pokračuje do Pardubic, 
Olomouce a Ostravy, kam přijíždí ve 12:44 h. 
Celou trasu mezi severní Moravou až do Kar-
lových Varů, dlouhou více než 600 kilometrů, 
vlak urazí za necelých sedm hodin.

Vychutnejte si jízdu Pendolinem až do Karlových Varů 

Nakupte během září jízdenku v e-shopu ČD a zís-
kejte slevu 15 % na přírodní aromaterapeutickou 
kosmetiku Nobilis Tilia. Tyto produkty vznikají 
v malebné vesničce obklopené přírodou národního 
parku České Švýcarsko. Kromě účinků na zlepšení 
stavu pleti působí díky svým vůním i na celkovou 
harmonii člověka. Každodenní pečující rutina se 
tak stává voňavým rituálem. Vybrat si můžete ze 
širokého sortimentu kosmetiky pro ženy, muže 
i děti a k tomu éterické oleje na podporu imunity či 
zpříjemnění atmosféry vašeho domova. Vybírejte 
na www.nobilis.cz a slevu uplatněte nejpozději 
do 13. října 2020. Akce neplatí na knihy, difuzéry, 
dárkové poukazy, kurzy a nelze ji kombinovat 
s dalšími poskytovanými slevami.

ČD jsou plně zapojené 
do Systému jednotného tarifu

Vlaky Pendolino nabízejí cestujícím do Kar-
lových Varů obvyklý nadstandard, který je pro 
ně typický i na dalších tratích v České repub-
lice. Samozřejmostí jsou pohodlné polohova-
telné sedačky, klimatizovaný interiér, palubní 
wi-fi, zábavně-informační portál, nabídka 
občerstvení, dětské kino pro nejmenší i místa 
a zázemí pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace. Upozorňujeme, že v úse-
ku Praha – Ostrava je ve vlacích Pendolino 
povinná rezervace míst.

Od 14. 6. 2020 jsou České dráhy zapojené 
do pilotního provozu Systému jednotné-
ho tarifu. Cestující si mohou ve stanicích 
a vlacích ČD zakoupit jízdní doklady 
OneTicket, v první fázi pouze pro spoje 
na tratích Most – Plzeň a Česká Lípa – 
Rumburk. Od poloviny srpna si lze nově 
tyto jízdenky zakoupit i v e-shopu ČD 
či v aplikaci Můj vlak. Od poloviny října 
bude pilotní provoz rozšířen na vlako-
vé spoje všech dopravců v celé České 
republice, přičemž rutinní provoz začne 
v souladu s legislativou platit 13. prosince 
letošního roku. Více informací na 
www.oneticket.cz. 
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V polovině srpna byla na hlavním nádraží v Ostravě otevřena kavárna 
Momento Café. Nejde však vyloženě o novinku, protože podniky s tou-
to značkou jsou již několik let provozovány společnostmi JPServis a JLV 
na nádraží v Olomouci a v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Během 
podzimu se má otevřít i kavárna stejné značky na nádraží v Kolíně. 
Nové provozovny přicházejí s vylepšeným designem i skladbou sorti-
mentu. Podobná modernizace čeká i zmíněnou kavárnu v Olomouci, 
která slouží zákazníkům již od roku 2015.

Parkoviště P+R v Lysé nad Labem

ZÁŘIJOVÝ TIP Z POHODLNÝCH OBCHODŮ NA TRASE

ENERGY DRINKY ROCKSTAR SE SLEVOU 24 %
Letošní prázdniny už bohužel skončily a startuje běžný režim. Bude to 
náročné, co říkáte? PONT to go a PONT Markety, které najdete na vět-
šině významných vlakových nádraží po celé České republice, proto na-
bízejí energetické nápoje RockStar se slevou 24 procent. Vychutnat si 
můžete zbrusu nové „cool“ příchutě. Nebo raději sáhnete po osvědčené 
klasice? Přejeme vám šťastnou cestu přes Pohodlné Obchody Na Trase.

Na podzimní Zahradu Čech
Největší výstava svého druhu nejen na severu Čech zaměřená 
na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky 
přírody startuje v pátek 11. září. Kromě bohatého sortimentu potřeb 
pro zahradu a chalupaření najdete na veletrhu nepřeberné množství 
květin i různých okrasných dřevin a stromků, ovocných stromků, 
zeleniny a ovoce a mnoho dalšího. Otevřeno bude po dobu devíti dní 
až do soboty 19. září, vždy od 9 do 17 hodin. Vstupenky si můžete 
zakoupit v předprodeji v informačním centru na Mírovém náměstí, 
v sídle společnosti Zahrada Čech v Litoměřicích na adrese  
Na Vinici 948/23 nebo také online.

Momento Café otevírá další pobočky

Od začátku léta funguje v těsné blízkosti nádraží v Lysé nad Labem 
nové parkoviště P+R. Stavba přišla zhruba na 40 milionů korun 
a město na něj získalo dotaci ve výši 90 procent. Parkoviště má 
kapacitu pro 156 automobilů. Je určeno především dojíždějícím 
do práce a do škol vlakem. V souladu s podmínkami dotace zde bude 
minimálně příštích pět let parkování zdarma. Podle starosty Karla 
Otavy město chystá i výkup dalších pozemků na druhé straně želez-
niční trati, rovněž za účelem výstavby parkování.

WWW.PONTY.CZ
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Jaká bude podzimní Flora Olomouc?
Tradiční podzimní přehlídka ovoce a zeleniny 
Flora Olomouc – Hortikomplex se letos koná 
na olomouckém výstavišti od 1. do 4. října. 
Hlavní expozice Zdravá rostlina se zaměří 
hlavně na vnitřní krásu rostlin a jejich plodů 
– na jejich složení a zdraví prospěšné látky. 
Lákavá bude nabídka špičkových produktů 
od ovocnářů a zelinářů a nakoupit můžete 
taky na Zahradnických trzích. Tradiční součás-
tí výstavy je festival gastronomie a nápojů  
Olima s přehlídkou oblíbených i méně zná-
mých pochoutek. Těšit se můžete také na vy-
hlášení Grand Prix ovocných destilátů Flora 
Košt, soutěže ve vaření marmelád Flora Džem 
nebo na floristickou soutěž Pohár podzimní 
Flory. V rámci projektu Rozkvetlé památky bu-
dou v olomouckých kostelech k vidění krásná 
květinová aranžmá.

 Nejbližší železniční stanice/zastávka: 
 Olomouc-Nová Ulice/Olomouc-Smetanovy sady

Parním vlakem na výlet do Lednice
V sobotu 12. září se můžete svézt na výlet 
do Lednicko-valtického areálu stylově – his-
torickým vlakem taženým parní lokomotivou 
Skaličák. Ten odjíždí z Břeclavi v 9:11, 11:10, 
13:10 a 15:10 hodin a za půl hodiny vás dove-
ze do Lednice. Na zpáteční jízdu se z lednické-
ho nádraží vydá v 10:20, 12:20, 14:20 a 16:20 
hodin. Součástí soupravy parního vlaku bude 
i bufetový vůz s nabídkou občerstvení, jihomo-
ravských vín a suvenýrů. A kolik stojí jízdné? 
Za jednosměrnou jízdenku zaplatíte 60 Kč, 
za zpáteční 100 Kč. Děti, studenti a senioři 
cestují jen za 15 Kč, resp. 25 Kč. Po předložení 
jízdenky z parního vlaku získáte slevu 20 pro-
cent na vstupné do lednického muzea TGM, 
Muzea hraček nebo na projížďku historickým 
busíkem Praha RND. Více informací najdete 
na www.vlakemnavylet.cz.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Břeclav/Lednice 

NA NÁKUPY
1. až 4. října 2020

S NOSTALGIÍ
12. září 2020
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Prázdniny sice už skončily, ale jedno 
prosluněné období máme ještě před 
sebou. Babí léto láká k výletům. 
Nechte se inspirovat naší aplikací. 
Najdete v ní stovky prověřených tipů 
s popisem cesty od nádraží. Navíc 
za každý výlet můžete získat body 
do věrnostního programu ČD.

VLAKEM 
NA VÝLET

www.vlakemnavylet.cz

Na belgické vafle musíte do Náchoda
Na legendární belgické vafle Liège, pojmenova-
né podle města, ve kterém tahle originální 
receptura speciálního kynutého těsta s per-
lovým cukrem vznikla, se vypravte vlakem 
do Náchoda. Kristýna a Tomáš Strnadovi tam 
totiž mají na Karlově náměstí cukrárnu, která 
vaflím zasvětila i svůj název. Tomáše baví kafe, 
oba mlýnky patří pražírně La Bohème Café, jak 
ten stabilní, tak ten „cestovní“ pro propitější 
zákazníky. Kristýna zase miluje pečení, ať už 
na zakázku, nebo do kavárny. Kromě vaflí, 
které tu zdobí nejen nutellou, ale i sezonními 
přísadami jako třeba zakysankou s ovocem,  
tu strašně moc jedou cheesecaky. Jsou dny,  
kdy se ve vitríně objeví i deset různých druhů  
– od vanilkového přes limetkový až po čoko-
ládu s chilli. Od samotného otevření tu mají 
malinové tiramisu.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Náchod

PRO LABUŽNÍKY
Každý den
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Lukáše 
Hejlíka
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Šalinou Moravským Manchestrem
Rádi objevujete místa, kam běžně turisté 
nezavítají? Pak pro vás máme jeden tip, který 
určitě oceníte. V moravské metropoli letos 
v rámci projektu Brno INdustrial pořádají 
poutavé prohlídky po průmyslových stavbách, 
při nichž se dozvíte pozoruhodné historické 
souvislosti a příběhy. Jedna ze tří prohlíd-
kových tras má název Šalinou Moravským 
Manchestrem a s průvodcem se po ní můžete 
vydat o nedělích 6. a 27. září. Sraz je ve  
14 hodin na konečné tramvaje č. 4 v Obřanech 
a prohlídka začíná u přádelny Eduarda Esslera. 
Během cesty několikrát popojedete šalinou, 
tedy tramvají. Dozvíte se zajímavosti o Caco-
vickém ostrově a textilce Fritsch & Co., o areá-
lu bývalé Vlněny a taky se seznámíte s historií 
Svrateckého náhonu. Bližší informace získáte 
na www.brnoindustrial.cz.

 Nejbližší železniční stanice:  
 Brno hl. n.

Z Mnichovic po stopách kocoura Mikeše
V Mnichovicích pořádají v sobotu 19. září už 
17. ročník turistického pochodu Po stopách 
kocoura Mikeše. Ten začíná a končí v Turis-
tickém informačním centru na Masarykově 
náměstí. Na pochod se můžete vydat od  
8 do 11 h, startovné stojí 40 Kč, za dítě zaplatí-
te 30 Kč. Na výběr jsou trasy dlouhé 10, 18,  
25 a 36 km. Potkáte se s kocourem Mikešem, 
kozlem Bobešem, čuníkem Pašíkem, Mařen-
kou Kudláčkovou a ve Zlenicích i s Hastrma-
nem. Všechny trasy vedou samozřejmě přes 
Hrusice, kde je v tento den volný vstup do Pa-
mátníku Josefa Lady a na výstavu modelů An-
tonína Jedličky na obecním úřadě. Zdarma vás 
pustí i do hvězdárny v Ondřejově. Na zpáteční 
cestě si můžete pochutnat na pečených bram-
borách na Šibeničním vrchu a v cíli dostane 
každý pamětní list. 

 Nejbližší železniční zastávka: 
 Mnichovice

Koňské eldorádo v Lysé nad Labem
Všichni milovníci koní by neměli chybět od  
18. do 20. září v Lysé nad Labem. Na místním 
výstavišti, které se nachází jen pár kroků od vla-
kového nádraží, se koná nejstarší výstava koní 
ve střední Evropě. V boxech a na předvadištích 
uvidíte na 120 koní. Mezi nimi nebudou chybět 
teplokrevná, plnokrevná, chladnokrevná, spor-
tovní, historická i malá plemena včetně poníků. 
Součástí atraktivního programu jsou vystou-
pení jízdní policie, westernová show, ukázky 
drezury, parkuru nebo stylizované vystoupení 
staročeských hasičů s originální stříkačkou 
taženou dvojspřežím. Na výstavě se budou 
prezentovat naše i zahraniční firmy z oboru 
s pestrou nabídkou výrobků a služeb. Páteční 
a sobotní program výstavy Kůň 2020 vyvrcholí 
večerní koňskou galashow s audiovizuálními 
efekty a živou hudbou. 

 Nejbližší železniční stanice: 
 Lysá nad Labem

ZA POZNÁNÍM
6. a 27. září 2020

NA TÚRU
19. září 2020 

NA VÝSTAVU
18. až 20. září 2020

DO MINULOSTI
18. až 20. září 2020

Do Prahy se vrátí vojska třicetileté války
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Letos uplyne 400 let od bitvy na Bílé hoře, kde se střetla vojska českých stavů se spojenými voj-
sky Katolické ligy a císařské armády. Jedna z nejvýznamnějších bitev třicetileté války rozhodla 
nejen o výsledku Českého stavovského povstání, ale výrazným způsobem ovlivnila osud našich 
zemí na dalších tři sta let. Přijeďte se do Prahy podívat na rekonstrukci této památné historické 
události. Akce začne už v pátek 18. září v 18 hodin, kdy od Písecké brány vyrazí slavnostní prů-
vod historických vojenských jednotek a dojde až do parku Maxe van der Stoela. O víkendu  
19. a 20. září pak proběhne samotná rekonstrukce bitvy na bělohorské pláni u zdi obory Hvěz-
da. Brány areálu se otevírají po oba víkendové dny ve 13 hodin a bitva začne v sobotu i v neděli 
v 15 hodin. Zúčastní se jí jednotky z celé Evropy. V plné zbroji uvidíte mušketýry, pikenýry, 
rondašíry, těžkou a lehkou jízdu. Těšit se můžete na poutavý komentář a pyrotechnické efekty. 
Celou bitvou vás provede herec Václav Vydra. Připravený je celodenní doprovodný program 
včetně zajímavých historických přednášek. Chybět nebude dobové tržiště ani dobré jídlo a pití. 
Aktuální informace o akci najdete na webových stránkách www.bilahora.eu nebo na faceboo-
kovém profilu Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře 1620.
 Nejbližší železniční stanice: 
 Praha-DejviceFO
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TEXT: ZDENĚK STON
FOTO: RED BULL CONTENT POOL A ARCHIV PETRA KRAUSE

PETR KRAUS

Odmalička se nebál zdolávat překážky, doma sjížděl schody a zničil při tom několik kol. Trpělivost rodičů a vlastní 
zarputilost se ale vyplatily. Třikrát vyhrál titul mistra světa v biketrialu. Postupně svůj um přetavil do natáčení videí 
na sociálních sítích z různých končin světa. Svými odvážnými kousky na dvou pneumatikách na sebe upozornil 
natolik, že ho jako jednu z prvních výrazných osobností ze sportovního světa stáhnul pod svá křídla Red Bull.  

ZÁVODY VÁS NEUŽIVÍ
MUSÍTE PRODAT TO, CO UMÍTE
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Na skok ve staré čtvrti Bejrútu (2018)
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protože musel z jednoho mrakodrapu sjet 
výtahem a pak k nám zase nahoru. 

A rozplýval se nadšením z povedených 
záběrů?
Seřval mě, že to bylo za hranou. Pode mnou 
bylo nějakých 55 pater. Takže bylo jasné, že 
kdyby se něco zvrtlo, je to můj konec. 

Šel bys do toho znovu?
Kdybych to plánoval dopředu, bylo by to 
mnohem těžší. Pak ale následovaly další věci 
po světě jako jízda po zadním kole na hraně 
mostu, kde se skákal běžně bungee jumping 

nad kamenitou řekou, 
nebo stání na předním 
kole na hraně dvacetipa-
trové budovy. Takže tyhle 
riskantní kousky se pak 
i opakovaly. Často to vy-
plývalo právě ze spontán-
ního natáčení, kdy jsem se 
cítil sebejistě. Je to hodně 
o vnitřním pocitu jistoty 
a kontroly nad kolem. 
Kdybych si naplánoval, že 
pojedu do Brazílie udělat to 

samé, tak bych se možná klepal už tady.

Třeba v Grónsku jsi skákal v přístavu 
na kole po rybářských lodích, kde jsi získal 
takovou jistotu?
Tyhle jednodušší věci, jako bylo Grónsko, 
jsou spíše zábavné pro kluky, co jezdí street. 
Je to hodně o milimetrech a o přesnosti. 
Naučíš se to na závodech, protože tam se 
taky jezdí extrémy na kamenech. Odrazit se 
a přeskočit z kamene na kámen. Často bývají 
závody ve skalách, takže i tam riskuješ nepří-
jemné pády. Je ale dobře, když lidi padají, je 
to součást vývoje. Říká se, že kdo nejezdí 
nad svoje limity a hranice, nepadá. Musíš se 
to naučit. 

Jak se učí padat na kole ve skalách?
U trialu je dobré, že je vždycky trochu času 
s tím něco udělat, odskočit, zabezpečit sebe 
a třeba nechat to kolo spadnout ze skály. To 
se člověk naučí. U spousty věcí, které si roz-
mýšlí, že zkusí poprvé, je jasné, že už předem 
plánuje, co by se stalo, kdyby… Pak jsou ale 
také situace, kdy třeba nepříjemně ustřelíte 
na mokru, člověk nestihne zareagovat a na-
jednou leží. Nebo když praskne řetěz, to se 
mi všechno za ty roky stalo. To pak v reakci 
nestihneš nic. Je to prostě riskantní a adre-
nalinový sport a musí se s tím počítat.

Měl jsi během kariéry nějaká vážnější 
zranění?
Měl jsem spíš vyvrtnuté kotníky, také vážně 
zlomenou klíční kost. Samozřejmě i naraže-
niny a otřes mozku, ale nic, co by mělo trvalé 
následky. Potkal jsem ale jezdce, kteří byli 
drsnější a šli do toho víc po hlavě a neměli 

Natočil jsi spoustu adrenalinových videí, 
která berou dech. Jak tě napadlo projet 
se na kole bez jištění po hraně střechy 
mrakodrapu? 
Byla to moje první cesta za oceán a s partou 
dalších bikerů jsme chtěli něco zajímavého 
natočit nebo nafotit. Tenkrát jsem ještě 
za Red Bull nejezdil. Bylo to v polovině 
devadesátých let a vymýšleli jsme, co mů-
žeme v Sao Paulu udělat. Původně jsme se 
na střeše toho mrakodrapu ocitli jen proto, 
abychom získali záběry z celého města. Tak 
jsme točili a točili a mě to tenkrát tak trochu 
nudilo. Po nějaké době jsem zjistil, že by se 
dalo naskočit na betonové 
zábradlí…

Takže to bylo chvilkové 
rozhodnutí? To sis tenkrát 
musel hodně věřit.
Tenkrát mi bylo devatenáct 
a čerstvě jsem vyhrál titul 
mistra světa, takže jsem 
si byl na tom kole víc jistý 
než na nohou. Nijak jsem 
o tom nepřemýšlel. Když 
jsem se vrátil do Sao Paula 
po deseti letech na Red Bull turné po celé 
Brazílii, tak jsem se k tomu mrakodrapu jel 
schválně podívat. Na té betonové zdi udělali 
ochranný plůtek. Asi to video někdo viděl 
a chtěl zabránit tomu, aby se to opakovalo. 

Uvědomoval sis v té chvíli vůbec, o jak ris-
kantní kousek se pokoušíš? Stálo to video 
za podstoupené riziko?
Když jsem jel po té betonové zídce, ani jsem 
netušil, jestli mě někdo z druhého mrako-
drapu natáčí. V té chvíli jsem si byl jistý tím, 
co dělám. Objel jsem jeden roh a část mra-
kodrapu a odskočil jsem bezpečně ze zídky 
zpátky na střechu. Za nějakou chvíli přiběhl 
kameraman, trvalo mu to docela dlouho, 

SPORTOVCI JSOU 
TLAČENI K TOMU, 

ABY PŘIDÁVALI 
VIDEA NA SÍTĚ 
A BYLI TAK CO 
NEJVÍC VIDĚT.

Během natáčení v Grónsku 
zbyl čas i na rybaření. 

I na elektrokole se dají vyvádět zajímavé kousky.Budapešť
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tak natrénováno. Mělo by se začínat pomalu 
a hodně zkoušet, opravdu to natrénovat, 
nadřít se u toho. A pak se o krůček posu-
nout. Někteří jezdci do toho šli fakt po hlavě 
a vydrželi třeba deset let a konec. Ani se 
nedokázali dostat na vrchol ve výkonnosti.

Jak a kdy jsi vůbec přišel k biketrialu? 
U nás tahle disciplína nebyla tak úplně 
populární.
První jezdci, kteří to okoukali ve Španělsku, 
se u nás objevili někdy v polovině osmde-
sátých let. A dali tomu název cyklotrial. Byl 
to takový kroužek u Svazarmu. Nabízela se 
tehdy spousta bikeových disciplín jako třeba 
kolová. Tenkrát jsem taky vůbec netušil, jak 
moc je tenhle sport rozšířený ve světě, ale 
bavilo mě ovládání samotného kola. Fasci-
novalo mě, jak někteří kluci umí odskakovat 
předním i zadním kolem. A já už jako malý 
kluk sjížděl schody a lámal na nich kola. 

Kolik vlastně stojí takové profi kolo, se 
kterým můžeš vyvádět takové kousky?
Tenkrát stálo asi 20 tisíc. Dnes je ta cena 
úplně někde jinde. Třeba moje streetové kolo 

jsem pořídil za nějakých 90 tisíc. Ale zrovna 
dnes jsem koukal na horská kola, která stojí 
klidně 350 tisíc. Jde o to, na které disciplíny 
je používáš. Na trial musí být co nejlehčí 
a jistou výhodou je, že se nepoužívá odpru-
žení. Takže o to je levnější. Tam si člověk 
musí vše odskákat jen svým tělem.

Stal ses před několika lety ambasadorem 
jedné české značky dnes velmi populár-
ních elektrokol. Co na to říkali tví kolego-
vé? Není to přece jen pro bikera, jako jsi ty, 
jistá dehonestace?
Jo, říkali, že už jsem línej a starej. 

A nezměnili časem názor?
Tak to prostě je. Jsou skalní výkonnostní bi-
keři, kteří na elektro nikdy nevlezou. Ale také 
ti, co mají třeba problémy s kolenem a běž-
nou zátěž nevydrží. Mohou být také ve věku, 
kdy se jim už nechce šlapat do kopce. Já to 
třeba vidím tady v okolí Hradce Králové. Jsou 
tu převážně roviny a člověk tady v zásadě 
elektrokolo nepotřebuje. Ale v horách na vás 
číhají pěkné krpály. Vychutnávám si, když si 
můžu ten kopec s minimálním úsilím několi-
krát vyjet nahoru a sjet dolů. 

Dalo by se to přirovnat ke sjezdovému 
lyžování?
Ano, baví mě technika a rychlost sjezdu. 
Elektrokola jsou prostě obrovská zábava pro 
každého, hlavně celoodpružená na freeride, 
kde navíc nejste závislí na lanovkách v hor-
ském resortu a můžete si užít větší kopce 
nahoru i dolů. Když mi bylo dvacet, tak jsem 
jel jednu sezonu sjezd na horských kolech. 
Moje hlavní disciplína byla ale vždycky trial.

Když se Petr Kraus dozvěděl, že přijedu 
na rozhovor do Hradce Králové vlakem, 
chtěl mě vyzvednout rovnou na nádra-
ží, jako by se obával o mou bezpečnost 
a komfort. To jsem od týpka, který jezdí 
na kole po mrakodrapech a i v civilu nosí 
funkční oblečení Red Bull, nečekal. Když 
jsem s poděkováním odmítl, navrhl 
alespoň sraz jen kousek od stanice, abych 
to neměl daleko. Jako pohodový sporťák 
mi rovnou nabídl tykání a rozpovídal se 
ještě dřív, než jsem se začal ptát. Přestože 
se svou show objíždí už 25 let celý svět, 
a chvíli dokonce uvažoval, že se přestě-
huje do jižní Afriky, zůstal věrný Česku 
a plánuje, že z Hradce Králové se jednou 
vrátí zpátky do rodného Vamberka, kde 
„jsou přece jen nějaké ty kopečky a hlavně 
krásná příroda“. 

OČIMA AUTORA

Kdy sis uvědomil, že by ses biketrialem 
mohl živit? 
Když jsem získal tři tituly mistra světa, začal 
jsem řešit, čím se budu živit, protože závody 
samy o sobě člověka neuživí. Říkal jsem si, 
že by bylo dobré využít a nějak prodat to, 
co umím. Byly tady už určité vzory ve světě. 
Šlo to trošku do komerce. Hlavní nebylo 
připravovat se na závody a závodit, ale natá-
čet videa. A taky exhibice naživo, kdy se dá 
umění předvést divákům. 

Jak moc byla v tomto ohledu zásadní tvoje 
spolupráce s Red Bullem?
Hodně. V roce 1996 jsem chtěl emigrovat. 
Bylo sedm let po revoluci a já jsem na zá-
vodech viděl, jak to chodí ve světě. Že tam 
funguje sponzoring. V Americe se tehdy ob-
rovským stylem rozjížděla horská kola. Takže 
jsme přenesli trial na horská kola a s výrobci 
kol natočili první videa. Právě kameraman, 
se kterým jsem natáčel v Brazílii, mě propojil 
s Red Bullem. Tam viděli, že se s koly dají 
natáčet šílená videa a využívat to jako formu 
exhibice na různých akcích. Podepsal jsem 
smlouvu a pak už to jelo ve velkém stylu. 

Promiň mi tu otázku, ale už ti přece jenom 
není dvacet let. Plánuješ se stát Jardou 
Jágrem v biketrialové komunitě?
V nějakých 35 letech jsem si už říkal, že to asi 
nemá význam. Pak jsem ale zjistil, že na růz-
ných akcích je vždycky přítomen obrovský 
dav dětí, které to nesmírně baví. Najednou 
jsem si jich začal víc všímat, začal jsem jim 
třeba i radit, jak by měly poladit svoje kolo. 
A když se svezly na tom mém, viděl jsem 
jejich nadšení a motivaci. Fascinovalo mě, 

Focení v Alžírsku 
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když jsem přijel po 15 letech na Kostariku 
a potkal jsem kluky na kolech, kteří mě tam 
tehdy viděli na exhibici. A že díky mně jezdí 
na kole. To hrozně zahřeje u srdce. 

Určitě u tebe nastala velká změna, když 
jsi založil rodinu. Troufneš si stále na ně-
které kousky, co jsi předváděl kdysi, nebo 
už tolik neriskuješ?
Byla to velká změna, ale ne hned. Až jednou 
v Alžírsku, když jsem dělal fotky na okraji 
budovy, jsem se přistihl, že přemýšlím jinak. 
Budova byla vysoká asi 
30 metrů a já stál na hra-
ně střechy na předním 
kole. To focení jsem mu-
sel několikrát opakovat 
a tehdy jsem měl měkčí 
přední kolo, než bych 
v tu chvíli potřeboval. 
Cítil jsem to a při jednom 
triku jsem si vzpomněl 
na svého syna. Říkal jsem 
si, sakra, co tady vlastně 
dělám? 

A tví potomci půjdou v otcových šlépějích?
Já si myslím, že asi trochu jo. První syn Ro-
bin, kterému je osm a půl, jezdí na všem, co 
se dá. Jezdí na BMX, na koloběžce i na skatu 
a na snowboardu už také umí. Hraje pinec 
a hokej a strašně ho baví parkour. Řekl bych, 
že je takový hyperaktivní, že kolikrát nevím 
co dřív a kam ho směřovat. Ale u těch dětí se 
to hodně střídá. 

To jsou také poměrně adrenalinové 
sporty. Tobě by nevadilo, kdyby tvůj syn 
prováděl podobné kousky jako ty?
Myslím, že ne. Určitě bych nechtěl, aby 
dělal tak riskantní věci jako já. To určitě ne, 
protože vím, co to obnáší a jak na to člověk 

MĚL JSEM VYVRTNUTÉ 
KOTNÍKY, VÁŽNĚ 

ZLOMENOU KLÍČNÍ 
KOST. SAMOZŘEJMĚ 

I NARAŽENINY 
A OTŘES MOZKU.

musí být v hlavě zaměřený. Bojím se, aby se 
do něčeho podobného nehrnul. Ale jinak, 
čím můžu nejvíc při takových sportech 
přispět, je poradit, jak na to a co dělat, nebo 
naopak nedělat. 

Nemyslíš, že nevětší problém mladých je, 
že často leží doma s mobily?
Určitě. Toho času na mobilu tráví hrozně 
moc. Já to vidím i na sobě, když sleduji něja-
ká videa. Člověka to může opravdu pohltit. 
Sportovci jsou tlačeni k tomu, aby přidávali 

videa na sítě a byli tak co 
nejvíc vidět. Je to takový 
začarovaný kruh a je 
potřeba najít nějakou 
rovnováhu. 

Jsou vůbec mezi bikery 
i holky?
Jsou dokonce i na motor-
kách. I když ta motorka 
je těžší a hrozí, že na ně 
může spadnout. Jednu 
dobu byla několikrát 
mistryní světa Slovenka. 

Sleduji třeba Španělku Sandru Gomez, která 
jezdí mototrial, a dokonce jela i Dakar. Trial 
je skvělý základ pro další disciplíny. Spousta 
sjezdových hvězd začínala na trialovém kole, 
kde jde především o ovládání brzd, o tom 
vědět kam a kdy se odrazit. Někdy koukám, 
co ty ženský dokážou.

Tvoje životní krédo zní: „Není to o tom, jak 
dlouho žiješ, ale jak žiješ“. Co tím přesně 
myslíš?
To je spojené i s rizikem, které jsem dříve 
absolvoval dost často. Když jsem byl mladý, 
tak jsem byl smířený s tím, že to třeba ně-
kdy nedopadne dobře. Teď už si ale dávám 
samozřejmě pozor, nechtěl bych se nějak 

zrakvit. Jeden můj kamarád v Anglii se při 
exhibici, což je, dá se říct, rutina, zranil a je 
na vozíku. Takže jde o náhodu, stačí jen 
malá chyba. Určitě bych se tedy nechtěl 
zranit, nicméně tohle krédo, myslím, 
nikomu neublíží. Když do toho jdou mladí 
trochu více po hlavě, vyjdou ze své kom-
fortní zóny a překonají své hranice, tak je to 
super. ▪

PETR KRAUS (44)
Nejznámější český biketrialista jezdí 
na kole od devíti let. Ve svém oboru je 
trojnásobným mistrem světa a pětiná-
sobným mistrem ČR. Proslul extrémními 
kousky jako jízdou na hraně střechy 
mrakodrapu v Brazílii nebo zdoláním 
Žižkovské věže v rekordním čase. Věnuje se 
focení a natáčení extrémních videí, k jeho 
koníčkům patří snowboarding, freestyle 
BMX nebo motokros. Baví ho cestování 
po celém světě a s tím spojené nečekané 
zážitky jako třeba pohled na velryby zblíz-
ka, který se mu naskytl v jižní Africe při 
jízdě na vodním skútru. Kromě adrenalinu 
a sportování miluje přírodu, ale jeho vel-
kým koníčkem je také hudba. Zpívá, hraje 
na kytaru i na bicí. Jako jeden z prvních 
sportovců začal již před 25 lety po světě 
propagovat značku Red Bull.

Na pláži na Seychelách 

Mezi ruinami v Egyptě 



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

Šťastný let,kapitáne

Bavilo by vás řídit a obsluhovat moderní vlaky, 
pracovat s vyspělými informačními systémy 
a celkově se podílet na bezpečné přepravě lidí 
za každodenními radostmi a povinnostmi? 
Staňte se naším novým kolegou!

I vy můžete být 
hrdinou 

všedního dne

Pomozte nám dopravit 
cestující do cíle na pozici
▪ strojvedoucí

Co můžeme nabídnout?
▪ stabilitu a jistotu práce 
 u prestižního dopravce 
▪ zkrácenou pracovní dobu
 bez snížení mzdy
▪ příspěvky na sport, stravování, 
 dovolenou a výuku jazyků
▪ školení a odborné kurzy 
 pro získání kvalifi kace na pozici
▪ levnější cestování v ČR a po Evropě 
 pro vás a vaši rodinu

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

CDPV_nabor_vizual_s_vyuzitim_fotek_z_kalendare_2020_STROJVEDOUCI_215x270_v05_tisk.indd   1 03/07/2020   09:54



12 DIVOKÉ 
DEVADESÁTKY

OBJEKTIVEM 
JAROSLAVA KUČERY

Tento rok byl nabitý událostmi, které však většinou vyvolávaly frustraci. Vyvrcholením vleklé politické krize 
byl prosincový projev Václava Havla v Rudolfinu, ve kterém připodobnil atmosféru ve společnosti k „blbé 
náladě“. Lidé ztráceli důvěru v ekonomické reformy a probouzeli se ze snů o bezstarostném žití. V únoru došlo 
k největší stávce v novodobé historii, kdy byl celých pět dní ochromen provoz na železnici. Pár dnů předtím 
přerušili práci také pedagogové, aby tak upozornili na nedostatečné platy ve školství. Provalily se temné 
stránky financování politických stran a skandálům čelily i jednotlivé politické osobnosti. Šíření rasistických 
postojů gradovalo vraždou súdánského studenta na pražské diskotéce. První závažná porevoluční krize 
společnosti měla být však vyřešena poměrně rychle, událostí, kterou nikdo nečekal. Ale o tom až příště.   

Čekání na rito 
U holešovického nádraží vyčkávali taxikáři hlavně 
na zahraniční turisty. Během čekání na rito rozbalili 
plátýnko a pustili se do hazardu. Takhle se hrával 
na haubně taxíku s přilepenými mariáškami gotes. 
A jak je známo z podobných her, většinou vyhrával 
ten, kdo držel bank. 

Pretty Woman z Kladna
V kladenské čtvrti Kročehlavy byla zdevastovaná ulice, kde 
zůstalo už jen pár romských domů před demolicí. Do jed-
noho z nich mě pozvala starší paní, že prý budu koukat. 

A fakt jsem koukal, když mě uvítala hezká blondýna Ester, 
koupající kudrnatého klučinu v plastové vaničce. Čímpak se 

asi živila?

Stará garda? 
Na pražské Letné se 

každoročně scházela stará 
garda komunistů, kde slavili „svůj“ 

1. máj. Obvykle tam chodíval i bývalý 
generální tajemník Jakeš nebo herečka 
Švorcová. Nejinak to bylo i v roce 1997, 
kdy by to podle fotky mohlo vypadat, 

že zájem mladých o jejich ideolo-
gii upadal. Ale zdání občas 

klame.



NÁSTUP BLBÉ 

NÁLADY

1997
?

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

č. 11/2020
1999
VSTUPUJEME 
DO NATO
uzávěrka zaslání 14. října 2020

FOTOSOUTĚŽ

DIVOKÉ DEVADESÁTKY 13

Bohumil Dobrovolský

GILOTINA JAKO PROGRAM
Během roku 1997 se konala řada protestů. Naštvaní spolu-
občané vyzývali blanické rytíře, aby zasáhli, nebo si rovnou 
přinesli (falešnou) gilotinu, která měla symbolizovat politiku 
tehdejší vlády. Jiní zase připomněli krach kdysi slavných firem.

Bohumil Dobrovolský

MIKROSVĚT U ODPADKŮ
V devadesátých letech prudce přibylo lidí, kteří se ocitli 
na ulici. Někteří dobrovolně, někteří kvůli finanční nebo ro-
dinné situaci. Po čase si už asi jiný způsob života nedokázali 
představit a ocitli se ve svém zvláštním světě, kde si povídali 
hlavně sami se sebou. 

Jiří Veverka

KDE JE SPRAVEDLNOST?
Listopad 1989 nepřinesl takové změny, 
jak si mnozí představovali. Lidé, kterým 
to doopravdy vadilo, to dávali najevo při 
mnoha tichých demonstracích.





CESTOVÁNÍ
PO ČR

VALAŠSKO-LAŠSKÉ 
POMEZÍ

Východní část Moravy si dodnes 
uchovala půvabný svéráz. Díky 
divoké kráse Beskyd a dodržování 
regionálních tradic má tato oblast 
kouzlo nejen pro turisty. Národní 
písničky, cimbálová muzika, 
dobové tance, výrazné kroje, 
lokální nápoje a pochoutky, úcta 
k domovu i k úspěšným rodákům. 
To vše je pro pomezí Valašska 
a Lašska typické. A jízda vlakem 
dodá vašemu výletu tu správnou 
atmosféru. 

15
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TEXT: TOMÁŠ REZEK

Štramberk je prý nejhezčí místo v republice. Alespoň to tvrdil Leoš Janáček. A nejen 
místní by potvrdili, že ani po sto letech se na tom nic nezměnilo. Ne nadarmo se 
malebnému městečku v podhůří Beskyd přezdívá Moravský Betlém. Kromě zážitků si 
z výletu do Štramberka určitě odvezete i sladký suvenýr.

ZAJEĎTE SI DO ŠTRAMBERKA

NEJEN PRO VOŇAVÉ UŠI

Stejně jako se vozí z Karlových Varů lázeň-
ské oplatky, z městečka pod Trúbou si 

musíte domů přivézt Štramberské uši. Jinak 
by vám to příbuzní neodpustili. Cukrovin-
ka z kořeněného těsta se ve Štramberku 

peče na počest vítězství nad mongolskými 
tlupami. Traduje se, že po vpádu Mongolů 
na Moravu v roce 1241 se Štramberčané 
ukryli před nelítostnými dobyvateli na horu 
Kotouč. Statečně odolávali přesile a modlili 
se za spásu před obrazem Panny Marie. 
V předvečer Nanebevstoupení Páně přišla 

záchrana. Strhla se nevídaná bouře. Roz-
vodněná říčka zaplavila tábor pohanů pod 
Kotoučem a zkázu dokonala protržená hráz 
nedalekého rybníka. Po krvelačných útoč-
nících zůstaly jen pytle s nasolenýma ušima 
křesťanů, které Mongolové posílali chánovi 
jako trofeje.
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OČIMA RODÁKA
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Ze Štramberka pocházeli 
mí předkové po otcově 

linii, takže k městu mám 
vztah velmi kladný a úzký. 
Ostatně příjmení Socha tam 
není neobvyklé. V dětství 
jsem s otcem jezdil do Stu-
dénky, kde jsme měli dům, 
a při té příležitosti jsme často 
navštěvovali Štramberk. 
Velké kouzlo tohoto města 
je spojené i s jeskyní Šipkou 
a samozřejmě s osobou  
výtvarníka Zdeňka Buriana, 
což jako popularizátor  
paleontologie a milovník pra-
věku velmi oceňuji. Když jsem 
ve Štramberku byl naposledy 
loni v listopadu, účastnil jsem 
se právě setkání příznivců 
Zdeňka Buriana a měl jsem tu 
čest přispět dvěma přednáš-
kami. Jsem rád, že tyto akce 
se zde konají každoročně, 

a případným zájemcům je 
mohu doporučit. Panuje 
na nich úžasná atmosféra. 
I kouzlo celého města, jak si 
ho pamatuji z dětství, nezmi-
zelo. Pořád tam je.

V každém případě si potr-
pím na vše, co má nějakou 
souvislost s pravěkem, takže 
čtenáře zvu na výlet na vrch 

Kotouč s jeho jurskými 
horninami z doby dinosaurů, 
do jeskyně Šipka s obje-
vem neandertálské čelisti 
a samozřejmě i do Muzea 
Zdeňka Buriana. Ale také 
výšlap na ikonickou Trúbu 
má rozhodně něco do sebe. 
Vůbec nejzajímavější zážitek 
spojený se Štramberkem 
mám z počátku devadesátých 
let, kdy jsem byl ještě žákem 
na prvním stupni základní 
školy. Tehdy jsem si šel sám 
prolézt jeskyni Šipku. Když 
jsem došel na její konec 
a vrátil jsem se zpět k jejímu 
ústí, zjistil jsem, že se mi 
na hodinkách zastavil čas. 
Možná dokonce ukazovaly 
o hodinu méně. Že by šlo 
o nějakou mystiku? Spíš to 
byla náhoda. Ale živě se mi 
vryla do paměti. 

tisíci až miliony lety nebo ilustrace dobro-
družných příběhů fascinují dodnes. V muzeu 
jsou vystaveny reprodukce i originály. Pokud 
vás po prohlídce muzea přepadne hlad a ží-
zeň, nemusíte daleko. Na hlavním štramber-
ském rynku si můžete dopřát něco dobrého 
na zub třeba v Městském pivovaru. 

Z hradní věže je rozhledna
Z náměstí je to už jen kousek k hlavní domi-
nantě Štramberka – k vyhlídkové věži zvané 
Trúba. Ta byla součástí gotického hradu, 
který postupně chátral, až z něj zbyla jen 
část opevnění. Na začátku minulého století 
došlo k zastřešení válcovité hradní věže 
a k její zdařilé úpravě na rozhlednu. V roce 
1925 vyrostla na místě horního paláce Ja-
roňkova útulna a dolní palác nahradila chata 
MUDr. Adolfa Hrstky, která nese jméno bý-
valého starosty a velkého propagátora měs-
ta. Možná bude Trúba z důvodu avizovaného 
pokračování rekonstrukce uzavřená. Pěkný 

výhled na město se vám naskytne i z vyhlíd-
ky před Hrstkovou chatou. A pokud toužíte 
pohledět na svět z ptačí perspektivy, vydejte 
se po Lašské naučné stezce k asi kilometr 
vzdálené rozhledně na Bílé hoře. ▪

POTRPÍM SI NA VŠE, 
CO MÁ NĚJAKOU 

SOUVISLOST 
S PRAVĚKEM, 

TAKŽE ČTENÁŘE 
ZVU NA VÝLET 

NA VRCH KOTOUČ.

Vladimír Socha 
Tento publicista, pedagog a spisovatel 
sice pochází z Hradce Králové, ale oblast 
okolo Štramberka zná velmi dobře. Však 
odtud pochází jeho otec. Pravidelně 
přednáší a píše články do časopisů, 
vystupuje v pořadech Českého rozhlasu. 
V roce 2009 se účastnil vykopávek pozdně 
křídových dinosaurů v americké Montaně. 
Publikoval zatím patnáct knižních titulů 
a šest brožurek o dinosaurech, pravěku 
i astronomii pro děti. Knihy také překládá, 
zejména z angličtiny. Jeho webová stránka 
Dinosaurusblog.com byla roku 2017 
nominována na cenu Magnesia Litera.

Na návštěvu k neandertálcům
Dnes na Kotouči najdete Národní sad – gale-
rii v přírodě, která vznikla krátce po založení 
Československa. V lesoparku objevíte sochy, 
busty a pamětní desky osobností našich 
dějin a po cestě se vám naskytnou pěkné 
výhledy na město s dominantní věží Trúbou. 
Hlavní atrakcí pověstmi opředené hory je ale 
jeskyně Šipka – naše nejznámější pravěké 
naleziště. Proslavil ji hlavně nález části čelisti 
neandertálského dítěte v roce 1880. Při dal-
ších průzkumech se tu našly kosti, kamenné 
nástroje nebo bronzové předměty našich 
předků a pozůstatky mnoha zvířat včetně 
jeskynního lva nebo třeba mamuta. Některé 
objevy si můžete prohlédnout v Muzeu Šipka 
v budově bývalých masných krámů nedaleko 
náměstí. Nechybí v něm ani model jeskyně 
z doby, kdy ji obývali neandertálci.

Za slavným malířem pravěku
V jeskyni Šipka si hrával i malý Zdeněk 
Burian. Narodil se v nedaleké Kopřivnici, ale 
část života prožil také ve Štramberku. Právě 
v jeskyni na Kotouči ho začal fascinovat svět 
pravěku, který pak věrohodně maloval. Kni-
hy s jeho ilustracemi vycházely nejen u nás 
a po celé Evropě, ale i v Japonsku nebo USA. 
Určitě zavítejte na náměstí ve Štramberku 
do Muzea Zdeňka Buriana a prohlédněte si 
zajímavou expozici o životě a díle tohoto 
znamenitého malíře. Jeho obrazy života před 
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Chystáte se na výlet do Štramberka? Nej-
lepší vlakové spojení si snadno vyhledáte 
na www.cd.cz nebo prostřednictvím 
mobilní aplikace Můj vlak. Pokud zadáte 
správné údaje, získáte i tip na nejvýhod-
nější jízdenku. Do mobilu nebo tabletu 
si také stáhněte bezplatnou aplikaci 
Vlakem na výlet. Za každý výlet, který 
podniknete s touto aplikací, můžete zís-
kat body do věrnostního programu ČD. 
Za výlet s názvem Lašskem ze Štramber-
ka do Kopřivnice dokonce až 27 bodů.

VLAKEM DO ŠTRAMBERKA
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Štramberk není na místa s výhledem skoupý. Myslím si, že ideální způsob, jak se kochat panoramaty, tu najde snad každý.  
Od tradiční formy v podobě rozhledny na vrcholku Bílé hory přes historickou věž Trúba po přírodní vyhlídková místa na okolních 
turistických trasách – třeba na kopci Kotouč. 

Štramberský Kotouč mě vlastně provází 
od raného dětství – jak jinak než skrze 

železnici. Už jako dítě školkou povinné mě 
při okukování vlaků během pravidelných 
procházek zaujaly v soupravách nákladních 
vlaků vozy pro přepravu sypkých hmot, 
mezi kovanými nádražáky přezdívané Rajky. 
Na mé rodné trati mezi veskrze monotónní-
mi soupravami uhláků do chvaletické elek-
trárny šlo o vagony s nástavbou v podobě 
zářivě žlutých nádob ve tvaru cibule. Nešlo je 
přehlédnout. Později, když už jsem bez pro-
blémů zvládal i četbu letmo zahlédnutých 

ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

Výška:  511 m n. m.

Výhled:  Beskydy, Hostýnské vrchy

Vrchol:  zalesněný kopec 
 s vápencovým lomem

Nejbližší žst.:  Štramberk

Výstup:  středně obtížný

popisků na projíždějících vlacích, mi utkvěly 
v paměti nápisy Kotouč Štramberk. Dlouhou 
dobu jsem si však vystačil se zcela nepod-
statnou a jen v nitru uloženou otázkou, kde 
a co to ten Kotouč vlastně je.

Dnes už dávno vím, že Kotouč je kopec 
v blízkosti malebného moravského měs-
tečka Štramberk, významné archeologické 
naleziště a lokalita, kde žije vzácný motýl 
jasoň červenooký. Chtělo by se však říci spíše 
půlkotouč, byť název kopce není odvozen 
od geometrického tvaru, ale od pověsti 
o čaroději Kotouči. Na hranici současného 
vrcholku (původní byl o cca 22 metrů vyšší) 
totiž následuje strmá stěna vápencového 

Kopřivnice Lysá hora Štramberk Červený kámen Radhošť

TEXT A FOTO: MICHAL MÁLEK

POLOVIČNÍ KOPEC 
S POLOLEGÁLNÍM VÝHLEDEM

lomu. Duše vyznavače industriálu zaplesá, 
oko milovníka archeologie zaslzí. Oblast, 
kde se od konce 19. století intenzivně těží, 
byla původně mytickým místem osídleným 
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již v mladší době kamenné. Archeologické 
nálezy z dob počátků těžby dávají tušit, že 
zde stávalo významné moravské oppidum. 
Pokrok však zastavit nelze a rozvíjející se 
průmyslové Ostravsko hladové po nerost-
ných surovinách – vápenec nevyjímaje – si 
ve své době žádalo své.

Lom je dodnes funkční a dá se i říci, že s tu-
risticky atraktivní půlkou kopce funguje v re-
lativní symbióze. Stezka vedoucí podél hrany 
lomu je lemovaná drátěným plotem. V místě 
označeném Kotouč s kvótou 485 m n. m. je 

v plotu otevřená branka opatřená omšelou 
značkou zakazující vstup. Asi tušíte, jak moc 
ji turisté berou vážně. Nutno podotknout, 
že s patřičnou obezřetností žádné nebezpečí 
nehrozí a je tak trochu škoda, že zde není vy-
budované zábradlí, které by vyhlídku patřičně 
zabezpečilo a legalizovalo daný stav. 

Nebudu vám nic nalhávat, když už jsem 
byl jednou za plotem, nedalo mi to a po-
kračoval jsem po vyšlapané cestičce dále 
směrem k nejvyššímu vrcholku. Bezpečně 
široká a viditelně udržovaná hrana kopce mě 

Z Prahy 
expresem s přestupem 
ve Valašském Meziříčí 
a Veřovicích

Z Olomouce 
rychlíkem s přestupem 
ve Studénce

Z Brna 
rychlíkem s přestupem 
v Olomouci a ve Studénce

SPOJENÍ DO ŠTRAMBERKA

ŽenklavaVelký Javorník

po chvíli dovedla k úpatí Kotouče. Posled-
ních osmdesát metrů vedoucích po strmé 
lesní pěšině mě dovádí k vrcholku, pod kte-
rým následuje prudká strž do hlubin lomu.

Objektivně však musím konstatovat, že 
výchozí vyhlídkové místo je o poznání poho-
dlnější a rozhled z něj téměř totožný. Cesta 
sem je tak spíše otázkou turistova ega (byl 
jsem až nahoře) než kvality výhledu. Když 
už jsem si ale dal tu práci a vyškrábal se až 
nahoru, doplňuji tento text snímkem právě 
ze samotného vrcholku Kotouče. ▪

VÝŠKOVÝ PROFIL

354 m n. m.

KotoučŠtramberk

511 m n. m.

455 m n. m.

495 m n. m.

408 m n. m.

jeskyně Šipka Jurova jeskyněŠtramberk Národní sad
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PŘÍRODNÍ BOTANICKOU ZAHRADOU 
K VÝŠKÁM I DO PODZEMÍ

POZNEJ ČESKO PĚŠKY

Bílá hora
vyhlídka

Váňův kámen 

 jeskyně Šipka

Pouťová 
jeskyně

Botanická 
zahrada

hrad Štramberk

Muzeum Šipka

Muzeum Fojtství

žst. Kopřivnice

žst. Štramberk

Na putování se vydáme z nádraží 
ve Štramberku. Zhruba po půl kilometru 

nás čeká první zastávka v bývalém vápenco-
vém lomu Dolní Kamenárka. Těžilo se v něm 
od roku 1860 do dvacátých let minulého 
století. Poté čekal opuštěnou lokalitu stejný 
osud jako jiné jí podobné – začala sloužit 
jako skládka komunálního odpadu. Nakonec 
byl povrch smetiště zavezen škvárou a pod 
lomovou stěnou vzniklo hřiště pro fotbalisty. 
Pozitivní změnu přinesl rok 1996, kdy v Dolní 
Kamenárce začala vznikat přírodní botanická 
zahrada s arboretem, která nyní zaujímá 
plochu přibližně deset hektarů. 

Dolní Kamenárka se před více než dvaceti lety 
proměnila v botanickou zahradu.

Rozhledna Bílá hora Přístup do Pouťové jeskyně vede po žebřících 
umístěných pod postaveným přístřeškem.

Překvapení v bývalém lomu
Než se lom dostal do původní podoby, bylo 
zapotřebí jej důkladně vyčistit. Obnova za-
čala až na přelomu let 1998–1999. Dnes už 
si sem na prohlídku četných cenných kous-
ků, které prezentují jak suchomilnou, tak 

i mokřadní vegetaci, našlo cestu množství 
návštěvníků. Velkou zásluhu na založení 
a správě této botanické zahrady má biolog 
Petr Pavlík. Příjemné překvapení tu ale če-
kalo i na speleology. Když došlo v roce 1999 
k odvozu hlušiny, byla objevena jeskyně, 

DÉLKA 
TRASY 
8 KM

Když už se vydáte na výlet do Štramberka, 
nezapomeňte na jeho nádherné okolí. 
Zdejší příroda totiž nabízí opravdové 
skvosty včetně jeskyní, rozhleden 
a zkamenělin. Není divu,  že sem často 
zavítají nejen turisti, ale i botanici, 
archeologové nebo filmaři.
TEXT A FOTO: EDWARD CHMIEL
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Z Prahy
dálkovými vlaky do Ostravy nebo 
Studénky a pak osobním vlakem

Z Ostravy
osobním vlakem, buď přímým,  
nebo s přestupem v Sedlnicích 
či ve Studénce

z Olomouce
dálkovými vlaky do Ostravy nebo 
Studénky a pak osobním vlakem

VLAKEM DO ŠTRAMBERKA

která dostala jméno Pouťová. Její průzkum 
dodnes neukončili. Je jisté, že se o ní vědělo 
už dříve. Dokládají to nalezené předměty, 
které dělníkům při těžbě vápence do pod-
zemí spadly či tam byly vhozeny a poté 
zasypány. Nad jeskyní stojí přístřešek, ze 
kterého vedou dolů žebříky. 

Avšak na Dolní Kamenárce nečekají objevy 
jen na speleology. Hned při vstupu do lomu, 
nedaleko prvních skal po pravé straně, se 
po deštích dají najít vyplavená zachovalá tě-
líčka dávných drobných živočichů – zkame-
něliny ježovek, žraločích zubů, články lilijic 
a dalších organismů. Skály bývají využívány 
zdatnějšími lezci a je opravdovým zážitkem 
pozorovat je, jak se snaží zdolat vápencovou 
stěnu.

Ráj pro milovníky flóry i fauny
Lom se svým okolím proslul mezi entomology 
zejména výskytem nádherného motýla jaso-
ně červenookého. Na jiných místech repub-
liky již byl vyhuben. A nutno dodat, že se tu 
nepříliš plachým jasoňům červenookým daří 
dobře, neboť zde mají právě ty rostliny, které 
potřebují k životu. Velmi vzácným zástupcem 
rostlinné říše je tu nádherná orchidej tořič 
včelonosný. Květy tořičů napodobují hmyz 
a pomocí feromonů a barevných skvrn jej 
také k sobě vábí. Přilákaný hmyz se pak snaží 
o kontakt, ale marně. Zmateně odletí i s při-
lepenými brylkami, jimiž opylí další rostlinku, 
na které přistane. A takto rafinovaně se tořiče 
rozmnožují.

Nad botanickou zahradou se nachází další 
zajímavá lokalita, a to přírodní památka Ka-
menárka. Jedná se opět o starý lom, v němž 
se daří živočichům, jako je například rosnička 
zelená, čolek obecný, mlok skvrnitý, ropucha 
obecná či kuňka žlutobřichá, a stejně tak 

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

i rostlinám. Procházet se zde můžete volně, 
pozor však ve vyšších patrech, kde hrozí pád 
kamenů.

Za nálezy krystalů i lidských kostí
Z Dolní Kamenárky budeme pokračovat 
ke kopci Kotouč. Ač už jej zčásti uhlodal lom, 
přesto zůstává jednou z dominant okolí 
Štramberka. Právě na Kotouči se nachází pro-
slulá jeskyně Šipka. Ale už málokdo ví, že se 
při těžbě v tomto obrovském kopci nacházely 
nádherné, až dvacet centimetrů velké krys-
taly a obrovské drúzy kalcitu. Nálezy odtud 
představují jedny z nejkrásnějších a největ-
ších krystalů kalcitů v republice. Kromě nich 
se na Kotouči našla i řada zkamenělin. Vstup 
do lomu je ovšem zakázaný. Ukázky nálezů 
můžete spatřit v muzeích, ale objevují se 
i na mineralogických burzách. 

Značené cesty vás zavedou až na samotný 
vrchol Kotouče, odkud se pokocháte nádher-
ným výhledem do lomu, a pak můžete poho-
dlně sejít k už zmíněné jeskyni Šipka. Kromě 
toho, že se v ní našla část čelisti neandertálce, 
posloužily její prostory také k natáčení záběrů 
pro pohádku Když draka bolí hlava. Od vstu-
pu do jeskyně je nádherný výhled na město 
i na jeho dominantu – Štramberskou Trúbu.

Krajem, kde lítali čerti
Za dalšími výhledy lze pokračovat na neda-
leký kopec Bílá hora, kde stojí stejnojmenná 
rozhledna. Ač už stromy pomalu dosahují 
do nejvyšších pater, je odtud krásný výhled. 
Z kopce se dá sejít k přírodní památce Váňův 
kámen. Jde o vápencový skalní útes, jeden 
z mála zachovalých přirozených skalních 
útvarů, které neporušila těžba vápence. 
Kdysi se mu říkalo Čertův kameň. Tradovala 
se totiž pověst, že kámen kdysi upustil při 

přeletu Bílé hory čert na její úpatí. Současný 
název dostala skála po sedlákovi, kterému 
i s okolními pozemky patřila. Váňův kámen 
bývá i oblíbeným cílem horolezců.

Podle času se odtud můžete buď vrátit 
zpátky do Štramberka, nebo pokračovat 
dál do nedaleké Kopřivnice, kde se dá opět 
nastoupit na vlak. Cesta vede kolem Muzea 
Fojtství, které může být další zastávkou. 
Velkým lákadlem Kopřivnice se jistě stane 
nově zrekonstruovaná souprava bývalého 
rychlíku Slovenská strela – vůz motorové řady 
M290.0. A pokud by vám zbýval do odjezdu 
vlaku ještě čas, doporučíme vám návštěvu 
volně přístupné zříceniny hradu Šostýn. 
Na kopřivnické nádraží je to od ní necelé dva 
kilometry. ▪

V okolí roste divukrásná
 orchidej tořič včelonosný.

Skály okolo Štramberka 
lákají i horolezce.

Z jeskyně Šipka pochází vzácný 
nález čelisti neandertálce.
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V Kopřivnici najdete zatím přes dvě stovky 
exponátů dokumentujících zrození 

a historický vývoj prvních dopravních 
prostředků v tehdejším Rakousko-Uhersku, 
především ale automobilů značky Tatra. 
Nachází se hned ve třech muzeích s jednou 
stálou expozicí. Ke vzniku jí v roce 1997 
pomohla dostavba dlouho nedokončené 
přístavby zdejšího kulturně-osvětového 
zařízení, takzvaného KOZ. 

Rozestavěný objekt z osmdesátých let 
dostal nový obsah, kterému musela odpovídat 
konečná koncepce stavebních úprav. Konečné 
tvarosloví plně odpovídá trendům konce 
„devadesátek“. Přístavba byla definována 
jako kontrastní hmota s převážně skleněnou 
fasádou, v čelní části sešikmenou, jež navazuje 
na poměrně komplikované tvarosloví původní 
budovy. Tím se zároveň vyřešil palčivý estetic-
ký problém uprostřed města a ani po více než 
dvaceti letech tu nepůsobí rušivě.

Stopa po Slovenské strele
Komunikaci s vnějším prostorem zajišťuje 
diagonálně natočené venkovní schodiště 
napojené na hlavní pěší tah do centra. Řeší 
bezbariérový přístup do budovy i přístup 
na parking. U vstupu do prvního podlaží je 
do prostoru vytažená výrazná pergola, která 
do roku 2018 sloužila jako kryt exponátu 

Slovenské strely, svého času nejrychlejšího 
vlaku na tuzemských kolejích. Už v době 
svého vzniku, v polovině 30. let minulého 
století, byla také designerským unikátem, 
jenž se na přelomu tisíciletí stal rovněž nedíl-
nou součástí veřejného městského prostoru.  

Panoptikum i Relaxační centrum
Bylo nutné přehodnotit funkci hlavního 
sálu (původně divadelního), doplnit stavbu 
o nové konstrukce jako například hydraulic-
kou plošinu pro vertikální posun exponátů či 
přístavbu s rampou pro expozici nákladních 
aut. Výstava provádí návštěvníka umělou 
krajinou s množstvím světelných, zvukových 
a pohledových efektů do druhého podlaží. 
Do centrální expozice se dostane také přes 
Panoptikum – aranžovaný prostor zobrazu-
jící prostředí a dobu vystavených exponátů. 
Ve druhém podlaží se pokračuje prohlídkou, 
která je zakončena Relaxačním centrem, 
kde můžete vstřebávat dojmy. Dispoziční 
řešení navíc umožňuje samostatný provoz 
jednotlivých částí budovy. Z boční strany bu-
dovy skrz prosklenou stěnu je zajištěn návoz 
exponátů na místo určení přímo z terénu. 

Pohled do minulosti i vpřed
Právě během návštěvy tohoto muzea si lze 
asi nejlépe uvědomit, že život bez aut si už 
ani nedokážeme představit. Jsou to aerody-
namické vozy, které svým designem dodnes 
ovlivňují celosvětový vývoj, vozy se vzduchem 
chlazeným motorem, ale také prototyp mo-
torových saní, osmiválcový tankový motor, 
akrobatický dvouplošník, podvozky, karo-
sářské studie a samozřejmě vůbec první zde 
vyrobený automobil Präsident. Tatrovka tu 
představuje sbírku těch opravdu nejkrásněj-
ších automobilů a zajímavostí. Nejen pro svůj 
obsah, ale i poutavě vyjádřený prostor, který 
pro tyto účely vznikl, se Technické muzeum 
TATRA stalo cílem statisíců návštěvníků.  ▪

PŘÍBĚHY  
ZAJÍMAVÝCH 
STAVEB
TEXT: PETRA MIŠKEJOVÁ, STANISLAV SCHNEEWEIS
FOTO: ARCHIV TECHNICKÉHO MUZEA TATRA

Letos již druhá instalace výstavy Stavby čtvrtstoletí, která je součástí projektu mapování stavitelství období  
novodobé republiky, je ve dnech 12.–20. září 2020 součástí Dnů evropského dědictví, jejichž hostitelem je letos  
město Olomouc. Přijeďte, je to krása!

Není náhoda, že právě letos, kdy si kopřivnická společnost Tatra připomíná 170. výročí svého vzniku, dochází k finalizaci projektu Muzeum 
automobilů Tatra. Jeho výstupem bude nově koncipovaná výstavní hala, která umožní zpřístupnění dosud nevystavovaných exponátů.

Z NOUZE CTNOST V KOPŘIVNICI Foto před rekonstrukcí Slovenské strely
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TEXT: PROKOP TOMEK
FOTO: VOJENSKÝ ÚSTŘEDNÍ ARCHIV, JAN JINDRA

Nelehké bylo vynucené soužití československých železničářů a sovětských vojáků v letech 1968 až 1991. 
Po podpisu smlouvy o „dočasném pobytu“ v říjnu 1968 začaly všední dny okupace. 

DVĚ ŠEDIVÁ DESETILETÍ 
SE SOVĚTSKOU ARMÁDOU
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Osobní dopravu pro sovětské okupanty 
symbolizoval legendární rychlík Družba 

Moskva – Milovice. Jeho provoz byl zahájen 
již 17. května 1969. Ale šlo spíše o epizodní 
záležitost. Ve velkém rozsahu využívala 
sovětská vojska kolejovou síť v prvních 
letech k dopravě povolanců a propuštěnců 
z vojenské služby (později cestovali letecky). 
Železnice po celých dvacet let sloužila jako 
hlavní prostředek přepravy vojenské techni-
ky, pohonných hmot a zásob ze Sovětského 
svazu přes železniční hraniční přechod 
Čop – Čierná nad Tisou. O stavu sovětské 
ekonomiky svědčil i fakt, že každoročně se 
převážela sovětská vojenská nákladní auta 
na žně do SSSR a zpět. 

Vojenský provoz ve Velké Bystřici
Běžnou praxí byly převozy vojenské pásové 
techniky na našem území mezi sovětský-
mi posádkami a vojenskými výcvikovými 
prostory. Hojně využívanou se stala stanice 
Velká Bystřice u vojenského výcvikového 
prostoru Libavá. Sloužila jako vykládací 
a nakládací stanice pro transporty tanků 
převážených sem na častá vojenská cvičení. 

Kolony tanků z Libavé ale přijížděly po sil-
nici do stanice s předstihem i několika dnů. 
Důstojníci spěchali do svých posádek a doža-
dovali se přednostního naložení bez ohledu 
na rozpisy. Čekající mužstvo se potulovalo 
po Velké Bystřici, nabízelo na prodej benzín, 
hodinky a jiné zboží. V noci pak vojáci „sklíze-
li“ ovoce a zeleninu na zahrádkách bez-
mocných obyvatel. Jako záchody využívali 
široké okolí, protože drážní toalety byly jen 
pro důstojníky. Kolem stanice se hromadily 
odpadky. Stálé stížnosti místních neměly 
žádnou odezvu.

Munice na vlečce
Asi nejrizikovější událost ve Velké Bystřici se 
stala v lednu 1987. Téměř celý měsíc zůstaly 
na vlečce podniku Obalovna odstavené 
sovětské vojenské nákladní vozy s municí. 
Jak hlásil agent StB „Forman“: „Uvedené 
vagony zde hlídali pouze tři sovětští vojáci, 
kteří zprvu vykonávali službu svědomitě, 
avšak po zhruba desíti dnech nepřetržité 
služby jim došly potraviny k obživě a často 
stanoviště byla neobsazená. O tyto vagony 
s municí neměl nikdo ze sovětské strany zá-
jem a nikdo nevěděl, kam mají být tyto při-
děleny. Po celou dobu došlo ke zbytečnému 
ucpání vlečky Obalovny a nebezpečí zneužití 
této munice ze strany nepovolaných osob.“ 
Nakonec vagony jednoho dne bez vysvětlení 
a omluvy zmizely. 

Benzínová stanice Milotice
V železniční stanici Milotice nad Opavou 
zase v roce 1982 sovětští vojáci prodávali 
zcela otevřeně vojenský benzín a naftu. 
Stanice sloužila sovětské 31. tankové divizi 
z Bruntálu. Jak uvedl agent StB „Jan“ ve své 
zprávě: „Situace dospěla až tak daleko, 
že třeba dva tři dny před příjezdem vlaku 
s cisternou benzínu telefonují naši občané 
do železniční stanice, zda už je určená zásil-
ka ve stanici. Když jsou pak vagony odsta-
vené, čeká zde již několik aut a řidiči berou 
naftu či benzín přímo z vagonu. Značná část 
přitom uniká mimo nádoby do země.“ Zájem 
opravdu byl, vždyť vojáci prodávali benzín 
za polovinu běžné ceny, tedy za tři až čtyři 
koruny za litr. 

Šotouši v ohrožení
Těžké časy měli i šotouši. Kdo fotografoval 
nebo si jen prohlížel vojenskou techni-
ku na kolejích, riskoval výslechy i skryté 
sledování Státní bezpečností. Milan Klimeš 
z Olomouce fotografoval v únoru 1980 jen 
nádražní budovu a nakládací rampu v Dolní 
Lipce u Králík. Nebyla tam právě žádná 
technika ani vojáci. Přestože StB nezjistila 
nic závadného, dostal se Milan Klimeš do da-

Dne 26. ledna 1971 se u Lysé nad Labem srazil 
sovětský nákladní automobil s motorovým  
vozem Hurvínek. Všichni sovětští vojáci přežili.

Odvoz sovětské raketové 
brigády z Hranic na Mo-

ravě v březnu 1988 byl 
velkou událostí. 
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Převozy těžké techniky patřily na některých 
tratích k rutině všedního dne. 

S dodržováním pravidel si vojáci hlavu 
příliš nelámali. 

Sovětská armáda byla doslova překážkou 
normálního života. 

tabáze podezřelých osob s tím, že mu bude 
věnována pozornost v době skutečných 
přesunů techniky. 

Nehody na přejezdech 
Nelze snad ani spočítat, ke kolika střetům 
vlaků se sovětskými vojenskými vozidly 
došlo na železničních přejezdech. K tragic-
kým situacím vedlo především nerespekto-
vání varovných signálů i spuštěných závor.  
K mimořádně nebezpečné nehodě došlo 
na přejezdu v Holické ulici v Olomouci  
27. března 1985. Sovětský řidič, vojín 
Serdjukov, vjel v době činnosti výstražného 
zařízení na přejezd s nákladním automobi-
lem ZIL-131 plně naloženým protiletadlový-
mi dělostřeleckými náboji. Do středu vozidla 
pak narazila lokomotiva nákladního vlaku 
a tlačila jej před sebou do vzdálenosti  
150 metrů. Nákladní auto začalo hořet 
a v ohni vybuchovala naložená munice.  
Zranění utrpěla posádka auta, dva prochá-
zející sovětští důstojníci (jeden z nich vážné) 
a dva civilisté byli zraněni lehce. 

Typický průběh měla nehoda 26. ledna 
1971 na přejezdu silnice z Lysé nad Labem 
do Stratova. Řidič, vojín Anatolij Kon-
stantinovič Afanasenko, vjel s nákladním 
automobilem ZIL-555  na železniční přejezd 
s výstražným zařízením v chodu. Stalo se to  

kládka vozů). Sověti odmítali hradit poplat-
ky za používání drážní telefonní sítě. Jejich 
vyjednavači se hádali o každou položku. 

Ekologické škody 
Významným zdrojem znečištění životního 
prostředí se stala přečerpávací stanice 
leteckých pohonných hmot v oblasti Ča-
chovice – Všejany na trati Mladá Boleslav – 
Nymburk. Sovětská armáda ji spolu s potru-
bím postavila bez povolení hned počátkem 
sedmdesátých let. Zařízení sloužilo dopravě 
pohonných hmot z železničních cisteren až 
na letiště Boží Dar u Milovic. Celých dvacet 
let úniky ropných látek negativně ovliv-
ňovaly široké okolí. Stížnosti nepomohly. 
Náprava přišla až s ukončením dislokace 
sovětských vojsk v Československu v polovi-
ně roku 1991. ▪

právě v okamžiku, kdy tudy projížděl moto-
rový vůz M 131.1509 osobního vlaku č. 1909 
z Lysé nad Labem do Milovic. Motorový vůz 
Hurvínek najel do pravého boku auta, které 
před sebou hrnul deset metrů. Nakonec 
zůstal stát na zdeformované karoserii auto-
mobilu. Ve vlaku se z 35 cestujících zranili tři 
lehce a jeden těžce. Vlakvedoucí utrpěl lehké 
zranění. Posádka sovětského auta také 
utrpěla zranění, ale nehodu přežila.  
ČSD vyčíslily škodu na 26 tisíc Kčs. 

Nedodržování dohod
Obecně řečeno, sovětská vojska se necho-
vala jako odpovědný uživatel železniční sítě. 
Ještě koncem osmdesátých let neuznáva-
la například právo ČSD na náhrady škod 
způsobených poškozením železničních vozů, 
pomalou jízdou, tzv. zdržným (pozdní vy-
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Osamělý vrch Štandl je od nepaměti spojován s tajemstvím. Prudce se zvedá z roviny, jako by ani nebyl dílem přírody, ale spíš uměle 
navršenou mohylou. Dodnes není jasné, co vše se zde odehrálo. Všechny zvěsti se ale pozoruhodně shodují: Hluboko v podzemí je 
uloženo cosi nesmírně cenného, tajemného a zároveň i velmi nebezpečného. Jsou to jen výplody lidové fantazie?  

V dobách, kdy vrch v sousedství  
Frýdku-Místku měl ještě původní 

slovanský název Stojín, se na něm usadil 
lašský velkovojvoda Maribud. Jeho panství 
bylo značně rozsáhlé a přinášelo velké zisky. 
Sklepení hradu ukrývalo nahromaděné zlato 
a cennosti. Pak jeden z cizinců najatých 
do strážní služby zradil. Cizí horda vtrhla 
na hrad. Maribud byl zabit. Když jeho dcera 
Živena viděla, že poslední obránci se vzdáva-
jí, odevzdala klíče od podzemních pokladů 
nepříteli. Byla to past. Sotva cizáci sešli 
do sklepení, Živena využila svou magickou 
moc a vyřkla strašnou kletbu. Najednou 
zaburácel vichr, strašlivý praskot a hukot 
kolem, země se rozevřela, vyšlehly plameny 
a hrad se propadl se všemi živými i mrtvý-
mi. O něco později stál na stejném místě 

hrádek. Místo dobrého a laskavého pána ho 
tentokrát spravovala zlá „Frau Štandl“. Týrala 
poddané i služebnictvo, až toho jedna ze slu-
žek měla dost, rozhodla se skočit do studny, 
ale ještě předtím celé místo proklela. V tu 
chvíli sjel z oblohy blesk a rovnou do hrádku. 
Ten se za hromového rachotu i s panstvem 
propadl pod zem. Služebná s hrůzou pozo-
rovala, jak do země zajíždí poslední střecha. 
Naráz začaly padat okolní kameny a velkou 
jámu i s hrádkem zasypaly.

Příliš mnoho katastrof
Pavel Kouřil z brněnského Archeologického 
ústavu AV ČR prováděl na Štandlu výzkum. 
Keramické a kovové nálezy dokazovaly, že 
vrch byl osídlen již v 11. století před naším 
letopočtem, později v době halštatské se zde 

PROKLETÝ KOPEC ŠTANDL

ZÁHADY NA 
DOSAH RUKY

S ARNOŠTEM VAŠÍČKEM
FOTO: ARCHIV AUTORA 

NACHÁZÍ SE NA NAŠEM ÚZEMÍ HROBKA HUNSKÉHO KRÁLE ATTILY? 

usadili i reprezentanti púchovské kultury. 
Někdy ve 12. století vznikl na vrcholu dobře 
opevněný hrádek. Obklopoval ho prstenec 
příkopů, který byl vylámán do skály. Ze dna 
čněly dlouhé a úzké kamenné výstupky, které 
bránily sestoupit dolů. To pozoruhodně přesně 
odpovídá legendě o princezně Živeně, kde se 
vypráví o kamenných „klech“, které jako jediné 
zůstaly trčet ven zpod propadlého hradu. Ani 
nová stavba dlouho nevydržela a zničil ji oheň.

Docent Kouřil našel ohořelé kameny 
a mazanici vypálenou velkým žárem. Zapálili 
hrádek dobyvatelé, nebo blesk, jak naznaču-
je legenda? Šlo o přírodní katastrofu, nebo to 
bylo dílo nadpřirozených sil? Pověsti o smrtí-
cí kletbě, která zabíjí s pomocí otřesů země 
a úderů blesků, se možná zrodily z reálné 
historické události. 
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Kde spočívá Bič Boží?
Hunský král Attila, přezdívaný Bič Boží, 
zemřel pravděpodobně 15. března roku 453. 
Podle pověsti se tak stalo na svatebním loži 
s burgundskou princeznou Ildiko. Attilovo 
tělo mělo být na radu čaroděje pohřbeno 
za temné noci pod vodu i pod zem, do pa-
prsků slunce i svitu luny. Král byl tedy uložen 
do zlaté rakve, kterou s velkým množstvím 
zlatých mincí, šperků a drahokamů vložili 
do stříbrné rakve, a tu zas do obrovské 
železné bedny. 

Podle legendy Attilovi synové nechali 
zhotovit tři další naprosto stejné železné 
rakve a naplnili je kameny. Do temné noci 
pak různými směry vyrazily čtyři pohřební 
průvody. Ten pravý mířil k pahorku připomína-
jícímu mohylu. Attila byl uložen do jeho útrob. 
Hned po pohřbu byli všichni zúčastnění otroci 
i vojáci povražděni, aby nemohli nic prozradit. 
O utajeném pohřbu se dochovalo několik 
zpráv. Žádná z nich ale neuvádí, kde Hunové 
tehdy tábořili a kam odnesli rakev i s ohrom-
ným pokladem. Doposud bylo marně pro-
zkoumáno na pět tisíc míst v celé Evropě.  

Podezřelé nálezy v půdě
V polovině minulého století přišel doktor 
František Pokorný s hypotézou, že Attila 
je pohřben v kopci Štandl. Nikdo ho nebral 
vážně. Když jsem se po této stopě vypravil, 
ukázalo se, že některé archeologické nálezy 
tuto verzi podporují. Právě na severu Moravy 
se našly již tři úlomky hunského kotle. Tyto 
unikátní kotle nesloužily k vaření, byly rozbí-
jeny na kusy a ukládány do vody několik dnů 
po pohřbu krále, popřípadě vysoce postave-
ného hunského šlechtice. Mohl být pohřbe-
ným samotný Attila? 

Podle legendy se tak mělo stát u soutoku 
tří řek či potoků. Popis přesně odpovídá. Ko-
pec Štandl těsně obtéká řeka Olešná. Hned 
na konci úpatí do ní vtéká potok a o pár 
kilometrů dál se jejich vody spojují s Ostra-
vicí. Podezření, že jsme na správném místě, 
posiluje ještě jedna zajímavá okolnost. 
Předčasně zesnulý archeolog Lumír Jisl se 
zmiňuje o medailonu západořímského císaře 
Honoria, který byl nalezen u Frýdku. 

 „Aby bylo možné udržet mezi Římem 
a nájezdníky alespoň křehké příměří, dochá-
zelo k výměně vzácných rukojmích. Proto se 
třináctiletý Hun Attila po smrti svého otce 
Mundiucha stal rukojmím na dvoře západo-
římského císaře Honoria v Raveně.“ Pokud 
je tato informace pravdivá, pak začínáme 
chápat, odkud se tento artefakt z první po-
loviny pátého století v blízkosti Štandlu vzal. 
A navíc se nedávno podařilo poblíž vykopat 
značné množství římských mincí. Byly sou-

částí hunské kořisti při plenění Itálie? Je to 
další důkaz, že Hunové táhli touto krajinou? 

 
Ochranná kletba
Legenda vypráví, že když byl Attila uložen 
do zlaté rakve, čaroděj na ní uvalil ochran-
nou kletbu. Říkalo se jí Fulgur conditum – 
Zakopaný hrom. Kdyby se někdo nepovolaný 
přiblížil ke královu hrobu, měla se za ohlu-
šujícího hřmění pohnout zem a vetřelec 
propadnout do hlubin. Zkázu pak završil 
neuhasitelný oheň. Věřit na kletby nemusí-
me, ale je přinejmenším podivné, že vše, co 
bylo na vrcholu Štandlu postaveno po době 
Hunů, podlehlo záhadné zkáze. Budovy zmi-
zely nenávratně pod zemí a trosky pohltily 
ničivé plameny. Archeologové zde nalezli 
kameny spečené nesmírným žárem. Co ho 
vyvolalo, není jasné. Naplnila se ve všech 
těchto případech kletba střežící nedotknu-
telnost Attilova hrobu?  ▪

?SOUTĚŽ O DVD 
MORAVSKOSLEZSKÁ MYSTERIA
Odpovězte správně na soutěžní otázku 
a DVD Moravskoslezská mysteria může 
být brzy ve vašich rukách.

Jak se jmenovala  
princezna, která podle 
legendy vlákala cizí  
dobyvatele do podzemí 
a pak nechala hrádek 
na Štandlu zasypat?

A   Živena       B   Žírana       C   Žala

Odpověď zadejte do příslušného formuláře  
na www.cdprovas.cz do 16. září 2020. Kopec Štandl se ve slovanských dobách nazýval Stojín.

Hunové byli kdysi postrachem Evropy. Nálezy z jejich kultury 
můžete najít i ve Slezském muzeu v Opavě.



Pojeďte s námi.
www.cd.cz/nocnivlaky

Zažijte atmosféru velkých měst odpočatí a vyspalí, 
náš vlak vás pohodlně převeze stovky kilometrů daleko.

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

Pohodlně přes noc do Evropy

Vlakem 
do zahraničí

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

CDPV_Vlakem_do_zahranici_2020_215x270_v01_tisk.indd   2 13/08/2020   17:17
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ČD Restaurant
Sezonní nabídka JLV

Nostalgické jízdy
Regionální dny železnice

Můžete potkat ve vlaku
Václav Krása

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



K polovině roku obvykle patří festivaly, nejen hudební, ale i gastronomické, ty 
s označením „food“. Pravda, letos jsme si jich tolik neužili, a tak neuškodí, když 
si jejich atmosféru připomeneme třeba na palubě vlaků národního dopravce. 
S dobrým jídlem přece cestování probíhá vždy příjemněji.

Food festival na palubě 
národního dopravce

Kulajda 
s bramborem 
a lesními 
houbami  

55 Kč*

Novou 
nabídku sezonních 

pokrmů můžete 
ochutnávat 
od 26. srpna 

2020.

32

Juniorský národní tým kuchařů zazářil v únoru na kuchař-
ské olympiádě. V létě se chystal změřit síly s ostatními 

národními týmy během další prestižní soutěže. Kvůli koro-
navirové pandemii se mezinárodní akce bohužel nekonala, 
a tak měli naši mladí kuchaři alespoň čas ladit nové gastro 
vychytávky. Pro aktuální sezonní menu ČD Restaurant si re-
prezentační tým připravil dobroty, které vás určitě zaujmou 
svou nápaditostí.

Během jízdy ochutnejte pastrami sendvič – hit newyorské 
streetfoodové scény. V našem podání si ho užijete s hořčičnou 
omáčkou a salátem Coleslaw. Uvidíte, jaká to je poctivá dob-
rota s geniální kombinací chutí. I zaryté milovníky masa může 
mile překvapit vegetariánská mňamka – koriandrem provo-
něné cizrnové kari s květákem a jasmínovou rýží. Jeho výrazná 
chuť vás určitě zaujme. A dezert? Už jste zkusili brownie trochu 
jinak? Co třeba fazolové s hustou zakysanou smetanou? 

Nechte se cestou vlakem okouzlit foodfestivalovou atmosfé-
rou! Věříme, že vám naše vzpomínka na léto, ke kterému patří 
setkávání u hudby a jídla, bude chutnat. ▪

FOTO: DAVID TURECKÝ



* Uvedené ceny platí pouze v rámci Happy hours.

VOJTA PETRŽELA

Cizrnové kari 
s květákem, 
koriandrem 
a jasmínovou 
rýží 

149 Kč*

Fazolové brownie se zakysanou 
smetanou 
55 Kč*     Sendvič 

s hovězím 
pastrami, 
hořčičným 
dresingem 
a zelným 
salátem 
Coleslaw 

159 Kč*

dezert

Recepty pro nové sezonní menu připravil kapitán juniorského národního 
týmu kuchařů Vojta Petržela. Rád proměňuje tradiční pokrmy v moderní 
jídla a sází při tom na kreativitu. Je trojnásobným držitelem ocenění Gastro 
Junior roku 2017, 2018 a 2019. Zvítězil i v prvním ročníku soutěže KU Young 
Chef. Je také úspěšný ve vyřezávání obrazců a složitých motivů do ovoce, 
zeleniny i dalších pokrmů, což dokazují zlaté medaile z kuchařské olympiády 
v Erfurtu 2016 i z letošní olympiády ve Stuttgartu. 
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Regionální dny železnice 2020
Také v letošním roce si milovníci nostalgie mohou užít historické mašinky a vozy v rámci regionálních dnů železnice. Koronavirová krize 
bohužel zasáhla všechny druhy veřejných akcí, proto se těchto oslav koná výrazně méně než obvykle. I tak si ale přijdete na své.

Život je vždy dynamičtější než zpravodaj-
ství o něm. Snažili jsme se pro vás připra-

vit co nejaktuálnější informace o chystaných 
regionálních akcích na oslavu železnice 
v září. Vzhledem k proměnlivé situaci kvůli 
vládním opatřením v boji s koronavirem vám 
ale doporučujeme ověřit si případné změny 
v termínech či programech akcí, především 
na stránkách www.vlakemnavylet.cz nebo 
www.cdnostalgie.cz.

Olomouc 5. září
V těchto dnech uplynulo 175 let od zahájení 
provozu na klíčové trati Praha – Olomouc. 
Toto výročí si České dráhy připomenou na re-
gionálním dni železnice v Olomouci v sobotu 
5. září. Akce se uskuteční v prostorách zdej-
šího depozitáře ČD Muzea. Nebude chybět 
prezentace nostalgických vozidel na točně 
a komentované prohlídky depozitáře. Pro 
zájemce o svezení bude připraven vlak taže-
ný parní lokomotivou 423.041 Velký bejček 
a motorový vůz M 131.1 Hurvínek, a to 
na trasách z olomouckého hlavního nádraží 
do stanice Hlubočky, respektive do stanice 
Olomouc-Řepčín. V souvislosti s oslavou  
150 let provozu na trati Olomouc – Nezamy-
slice zde v tento den bude nasazen na vybra-
né spoje legendární pantograf EM 475.1045. 

Karlovarsko 5. září
Regionální den železnice v Karlovarském 
kraji proběhne rovněž v neděli 5. září, a to 
hned na několika místech. Program začne 
na horním nádraží v Karlových Varech  
v 9 hodin ráno, přičemž o zábavu se zde po-
stará Švejk-band a výstava fotografií Jindřicha 
Nového. Na oslavách bude mimo jiné jezdit 
vlak s parní lokomotivou 475.179 Šlechtič-
nou, a to mezi Karlovými Vary a Chebem, 
tedy na trati, která slouží cestujícím právě 
150 let. Zvláštní vlak zajede po 16. hodině 
i do Mariánských Lázní, kde se po jeho příjez-
du návštěvníci budou moci podívat do nově 
zrekonstruovaného císařského salonku, kde 

bude k vidění výstava fotografií. Jak v Karlo-
vých Varech, tak v Chebu budou České dráhy 
prezentovat službu ČD Bike.

Praha 12. září
Centrum oslav v Praze bude v sobotu 12. září 
od 9 hodin na Masarykově nádraží. Můžete 
si zde prohlédnout Legiovlak, modelovou 
železnici a v depozitáři Národního tech-
nického muzea výstavu vozidel. Program 
samozřejmě počítá se zvláštními vlaky: 
s parní lokomotivou Šlechtična do Velesla-
vína, Českého Brodu nebo Lysé nad Labem, 
dnes už historickým pantografem řady 451 
do Úval a Českého Brodu či parním motoráč-
kem Komarek do Dejvic. Po Praze pojedou 
historické tramvaje i autobusy.

Ostravsko 26. září
Na poslední sobotu v září se připravují oslavy 
železnice na Ostravsku. Zvláštní vlaky s parní 
lokomotivou Velký bejček by měly jezdit 
po trase Bohumín – Ostrava hl. n. – Ostrava-
-Stodolní  – Ostrava střed – Ostrava-Kunčice – 
Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Svinov – Ostrava 
hl. n. – Bohumín. Také se počítá se zvláštními 
jízdami na vlečkách AWT. Předprodej jízde-
nek bude možný ve stanicích Ostrava hl. n. 
a Bohumín. ▪
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Druhou firmou, která byla také součástí 
Kovodružstva Náchod, ale její kroky 

se dnes ubírají trochu jiným směrem, je 
společnost KADEN. Zaměřuje se na výrobu 
do detailu propracovaných sběratelských 
kovových modelů aut či traktorů, které jsou 
dokonalými zmenšeninami originálů. Vedle 
hlavního výrobního programu se KADEN 
věnuje i postupnému oživování ikonických 
hraček a modelů ze zlaté éry Kovodruž-
stva, jako je například oblíbená stavebnice 
VARIANT. 

Vlajkovou lodí firmy je model TATRA  
Terrno 8 x 8 v měřítku 1 : 43, který je 
nejpopulárnějším a nejlépe prodávaným 
výrobkem firmy KADEN. Mezi další oblíbené 
modely patří třeba Tatra 815-7 10X10.1R 
v zelené barvě nebo model Tatra 16 x 8 podle 

VÍCE NA KOVAP.CZ

VÍCE NA WWW.KADEN.CZ

Sběratelské modely propracované 
do detailu

Tradiční hračky 
nejen pro malé kluky
Když si v roce 1945 registroval Jaromír 

Sedlák svou živnost, nemohl asi tušit, 
že jeho nápad vyrábět v severovýchodních 
Čechách kovové hračky přetrvá více než 
sedm desítek let. Jeho firma se sice v 60. le-
tech začlenila do vznikajícího Kovodružstva 
Náchod, s výrobou hraček se však nepře-
stalo. Prvním výrobkem byl silniční válec 
s tehdy zcela novým typem „pohonu“ – šlo 
vůbec o první českou hračku na klíček, kdy 
pohyb kolům dával pérový strojek. 

V průběhu bohaté historie vznikla ve spo-
lečnosti KOVAP řada legendárních hraček 

v čele s traktůrkem na klíček, kte-
rý se pyšní sice miniaturní, přesto 
ale plně funkční řadicí pákou. 
Oblíbená byla i horská dráha, kluk 
na tříkolce nebo beruška na klíček, 
co nikdy nespadne ze stolu. Není 
tedy divu, že hračky, které znají už 
dědečci dnešních dětí, se v továr-
ně KOVAP nedaleko Semil vyrábějí 
dodnes. 

V historii firmy je i období, kdy se 
výroba věnovala převážně hračkám 
z levnějšího a dostupnějšího plastu. Když 
se u nás poprvé začaly objevovat pestro-
barevné a levné plastové hračky, zažívaly 
ohromný boom. Postupem času se ovšem 
lidé začali vracet ke kvalitním a ekologicky 
nezávadným hračkám. Plechové hračky 

i lépe pomáhají dětem s budováním moto-
riky, protože na rozdíl od těch plastových 
pevně drží svůj tvar. Vzhledem k materiálu 
také vydrží mnoho let. Jsou totiž odolné 
i při ne příliš jemném zacházení, což u dětí 
nepřekvapí. Hračky z továrny KOVAP jsou 
navíc držitelem certifikátu Bezpečná hrač-
ka. Jen na jedno si musí dát děti velký pozor 
– aby jim hračku pro sebe nezabavil tatínek 
nebo dědeček. ▪

speciálu TATRA na převoz ropné plošiny. 
Výroba kovových sběratelských modelů 
konkrétních vozů je přitom nejen v České 
republice, ale i v rámci Evropy velkou vzác-
ností. Většina všech modelů se dnes sériově 
vyrábí v Číně a v Malajsii. KADEN patří mezi 

pár firem, které drží poctivou ruční výrobu 
navázanou na nejlepší československou, 
potažmo evropskou strojírenskou tradici. ▪
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MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

Pod heslem moderní vlak si obvykle představíme lepší sedačky s větším prostorem na nohy, tlačítkové otevírání dveří,  
klimatizaci nebo zásuvky na drobnou elektroniku, případně vyšší rychlost. Ale v poslední době k tomu bezpochyby patří 
i bezbariérovost, kterou ocení všechny skupiny cestujících. K výraznému pokroku v této oblasti přispěla i Národní rada osob  
se zdravotním postižením ČR, která si letos připomíná dvacet let existence. Přinášíme proto rozhovor s předsedou tohoto 
občanského sdružení, panem Václavem Krásou. 

Jak vůbec začala spolupráce mezi Národ-
ní radou osob se zdravotním postižením 
a Českými drahami? 
Započala někdy kolem roku 2007. Lidé se 
zdravotním postižením chtěli stále více 
využívat k cestování železniční dopravu, což 
upozornilo na velké nedostatky tehdejších 
způsobů přepravy. Bylo málo bezbariérových 
spojů. Ačkoli mají držitelé průkazu ZTP nebo 
ZTP/P ze zákona velké slevy ve veřejné hro-
madné dopravě, nemohli ji řádně využívat. 
Bariéry na železnici jsou dvojího typu.  
Zaprvé je to přístup na nádraží a na nástu-
piště a zadruhé vlastní vstup do vlaku. Co 
se týče vstupu do vagonů osobní dopra-
vy, nemohli jsme souhlasit s tím, aby se 
převážná část přepravy osob se zdravotním 
postižením uskutečňovala prostřednictvím 
takzvaných poštovních vozů, což bylo velmi 
nedůstojné. Společně jsme vyvinuli zdvihací 
plošiny, které umožnily nástup do osobních 
vagonů. Těchto plošin bylo postupně vyro-
beno přes sto kusů a byly dostupné ve všech 
větších stanicích. Byl to první výrazný krok 
ke zpřístupnění železniční dopravy oso-
bám se zdravotním postižením. Efekt byl 
jednoznačný a poměrně rychle viditelný, což 
potvrzuje i fakt, že v současné době provo-
zují České dráhy více než 600 bezbariérových 
vozů a jednotek a denně vypraví přes 5 tisíc 
bezbariérových spojů z celkového počtu  
7 tisíc spojů. V roce 2007 jsme začali spo-
lupracovat také v rámci projektu Euroklíč, 
který rovněž funguje dodnes. 

Jak hodnotíte systém objednávání  
bezbariérové přepravy na železnici?
Objednávání bezbariérových železničních 
vozů se v minulosti ukázalo jako velmi 
problematické. Proto jsme začali spolupra-
covat na vyvinutí elektronického systému 

TEXT: SABINA PLISKOVÁ   FOTO: MARTIN HARÁK

Ideálem je bezbariérový 
vůz do každého vlaku

VÁCLAV KRÁSA (68)
Od roku 2002 je předsedou Národní 
rady osob se zdravotním postižením 
ČR. Narodil se v Benešově u Prahy, 
po ukončení střední ekonomické 
školy pracoval jako účetní, v letech 
1988 až 1992 jako ředitel domova 
důchodců. Od června 1992 vykoná-
val deset let funkci poslance. V roce 
2013 ukončil vysokoškolské studium 
na soukromé Metropolitní univerzitě 
Praha (obor veřejná správa). Jeho 
osobní krédo zní: „Když vás odně-
kud vyhodí dveřmi, tak tam vlezte 
oknem.“
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objednávání přepravy osob se zdravotním 
postižením tak, aby České dráhy mohly 
konkrétnímu cestujícímu na vozíku přistavit 
v určený čas bezbariérový osobní vůz, případ-
ně vůz, kde by se dala použít zdvihací plošina. 
Tento systém již funguje více než deset let 
a znamenal zásadní pokrok ve zpřístupnění 
osobní železniční dopravy osobám s pohybo-
vým, zrakovým, případně jiným zdravotním 
postižením. I proto získaly České dráhy v roce 
2015 Cenu Mosty, kterou Národní rada osob 
se zdravotním postižením uděluje za vý-
znamné činy. Počet cestujících se zdravotním 
postižením na železnici se díky uvedeným 
systémovým změnám zvyšoval, a to až 
na dnešních přibližně deset tisíc ročně. 

To byla minulost. Pojďme se teď věnovat 
budoucnosti. Určitě existují další problémy 
i výzvy, které je třeba dořešit. 
To ano. V roce 2019 a 2020 skončila platnost 
kontraktů Českých drah na krajskou i celo-
republikovou přepravu. To v praxi znamená, 
že na železnici nyní zajištují osobní přepravu 
různí přepravci, kteří však často nemají k dis-
pozici přístupné vozové jednotky, a lidem se 
zdravotním postižením tak vznikají různé 
komplikace. Nezapomínejme, že železniční 
cesta byla oddělena od Českých drah a dnes 
ji má v kompetenci Správa železnic. Tím se 
logicky rozšířil okruh subjektů, se kterými 
musíme jednat v rámci zpřístupňování že-
lezniční dopravy. Přesto považujeme České 

dráhy za dominantního dopravce v republi-
ce. Národní rada zdravotně postižených se 
domnívá, že liberalizace železniční dopravy 
nemusela být ještě spuštěna. Evropská 
legislativa ji umožňuje odložit až do roku 
2030. Okolní státy ji oddálily až na uvedený 
termín. Z tohoto pohledu situace v České 
republice přináší nové problémy. 

Jak vidíte další rozvoj spolupráce mezi 
Českými drahami a Národní radou osob se 
zdravotním postižením?
Máme před sebou mnoho úkolů. Především 
je nezbytné dále rozšiřovat park bezbarié- 
rových vozových jednotek tak, aby byly 
uzpůsobeny nejen pro lidi na vozících,  
ale také nevidomé a neslyšící. Tento úkol  
je dlouhodobý. V současné době je lhůta 
u Českých drah na objednání bezbariérové-
ho vozu 48 hodin, i když České dráhy jsou 
schopny přistavit takový vůz již do 24 hodin.  
Je potřeba však reagovat na nové tren-
dy, kdy Evropská komise vydala nedávno 
směrnici, že lhůta pro objednání bezbarié-
rové přepravy by měla být zkrácena na dvě 
hodiny. Tato podmínka je, a to nejen v České 
republice, ale i ve většině zemí Evropy, ne-
realizovatelná, ale trend zkracování tohoto 
času je zřejmý a je jisté, že se České dráhy 
tomuto trendu musí přizpůsobit. Ideálem 
samozřejmě je, aby v každém vlaku byl 
jeden bezbariérový vůz, a tím by odpadly 
jakékoli čekací lhůty. Musím na rovinu říci, 
že to jsou obrovské investice, které budou 
muset být realizovány ke splnění tohoto cíle. 
Je nutné také zdůraznit, že bariéry nejsou 
pouze ve vozových jednotkách, ale také 
na nádražích a na nástupištích. To je však 
již jiné téma, které musíme řešit se Správou 
železnic. 

O bezbariérové dopravě se v poslední době 
hodně hovoří, což je jistě dobře. Stal se z ní 
dokonce trend…
Chtěl bych zdůraznit, že bezbariérová dopra-
va na železnici není potřebná jen pro lidi se 
zdravotním postižením, ale že je potřebná 
také pro rodiny s malými dětmi, pro seniory, 
ale také pro lidi, kteří mají nějaký úraz nebo 
nějakou indispozici a můžou mít krátkodobě 
problém nastoupit do bariérového vlaku. 
Bezbariérová přeprava a přístupné prostředí 
jsou výhodné pro všechny lidi. Velmi si vážíme 
spolupráce s Českými drahami, protože 
za uplynulé roky jsme prošli dlouhou cestou 
ke zlepšování kvality cestování po železnici 
lidí se zdravotním postižením. Je nepochyb-
né, že spolupráce s nimi vedla k dosažení 
dnešních výsledků, a věřím, že tato spoluprá-
ce bude dále pokračovat. ▪
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VÝHODNÉ CENOVÉ BALÍČKY
Lázeňské balíčky Royal Spa, Fit 
týden pro zdraví, Lázeňský týden 
a Lázeňská relaxace jsou na šest nocí 
a zahrnují  polopenzi a 5–10 procedur. 
Relaxační a wellness balíčky na dvě 
nebo tři noci jsou s polopenzí a třemi 
procedurami. Balíček Podzimní 
dovolená pro rodiny s dětmi si můžete 
koupit na tři, pět nebo sedm nocí. 
Pro milovníky cykloturistiky, tenisu 
a golfu doporučujeme balíčky na dvě 
až pět nocí. Ceny jednotlivých balíčků 
jsou zvýhodněné od 4 500 Kč za 
pobyt. U pobytů na šest nocí, které 
obsahují alespoň pět léčebných 
procedur, je možné využít také státní 
příspěvek na dovolenou v lázních 
ve výši 4 000 Kč na osobu. Základem 
však zůstává klasická lázeňská léčba 
na sedm a více nocí.

VÍCE NA WWW.ENSANAHOTELS.COM

V Mariánských Lázních můžete vyzkoušet 
minerální koupel v Královské kabině, jak 

si ji dopřával britský král Edvard VII. Nebo 
máte chuť relaxovat v originálních Římských 
lázních z roku 1896? Není problém. Nechte 
se hýčkat ve čtyřhvězdičkových a pětihvěz-
dičkových hotelích Nové Lázně, Centrální 
Lázně, Maria Spa, Hvězda, Imperial a Pacifik 
společnosti Ensana Health Spa Hotels  
Mariánské Lázně. 

Pro pohodlí hostů má každý hotel vlastní 
léčebné oddělení, ve kterém poskytuje 
procedury z místních přírodních léčivých 
zdrojů – minerálních pramenů, unikátního 
Mariina plynu a rašeliny. Jednotlivé hotely 
nabízejí také různé druhy masáží, koupe-
lí, zábalů a dalších léčebných a wellness 
procedur. K relaxaci slouží hostům také 
hotelové bazény, sauny, fitness i outdoor 
park. Můžete se také nechat hýčkat  

Fascinující svět lázeňské tradice
Navštivte Mariánské Lázně, město, kde se léčili státníci, monarchové i významné kulturní 
osobnosti z celého světa. Objevte sílu přírodních léčivých zdrojů. Svěřte se do rukou 
lékařů a specialistů, relaxujte a nechejte se hýčkat jako kdysi králové a císaři.  

i v  beauty salonech. Pro pohodlí hostů 
jsou hotely Nové Lázně, Centrální Lázně, 
Maria Spa, Hvězda a Imperial propoje-
né podzemními i nadzemními koridory 
a promenádami. Díky propojení mohou 
hosté využívat služeb všech hotelů, aniž by 
museli vyjít na ulici. 

Kromě výše uvedených procedur mohou 
návštěvníci využít v Centrálních Lázních 
moderní Premier fitness centrum s možností 
individuálního tréninku s trenérem. V hotelu 
Maria Spa na hosty čeká unikátní Mariino 
plynové jezírko, ve Hvězdě láká k návště-
vě Aqua wellness centrum s největším 
hotelovým bazénem, saunami, tepidáriem 
a solnou jeskyní. V Imperialu zapůsobí na  
každého návštěvníka stylový interiér  
Café Imperial s dobovou lázeňskou atmosfé-
rou nebo se můžete nechat hýčkat v beauty 
salonu Comfort Zone. ▪
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První prodejna Smajlík byla otevřena 
v roce 2017. Síť se postupně rozrůstá 

i do dalších měst. Dva obchody s denně 
čerstvými, výhradně bezlepkovými dobro-
tami dnes najdete v Brně, další v Olomouci 
a v Ostravě. Již brzy se otevře v Praze a dal-
ších městech. 

Luxusní chuť každý den
Hlavní konkurenční výhodou u Smajlíka 
je, že zákazníkovi nehrozí kontaminace 
lepkem. Koncept si však zakládá na chuťově 
velmi exkluzivních výrobcích a produktech, 
o které je velký zájem. Zákazníci například 
často říkají, že párek v rohlíku nebo pořádný 
větrník jedli naposledy před dvaceti lety. 
Mít možnost si každý den nakoupit čerstvé 
rohlíky, kváskový chléb nebo obložený chle-
bíček pro ně byl donedávna nepředstavitelný 

luxus. Samozřejmostí je kvalitní káva, zmrz-
lina v bezlepkových kornoutcích a spousta 
dalších dobrot.

To vše doplněné lidským přístupem 
a úsměvem v rámci provozu malých chráně-
ných dílen dávajících příležitost i dalším oso-
bám s hendikepem. Zajít a ochutnat může 
každý. I ten, kdo nemá žádnou alergii.

I zrníčko rozhoduje
Lepek je alergen, který člověku trpícímu 
intolerancí nebo alergií může velmi ublížit 
i ve stopovém množství. V podstatě mikro-
skopické zrníčko může člověka paralyzovat 
na několik hodin, anebo jej dokonce poslat 
do nemocnice. Rozhodně nejde o nic pří-
jemného. Tuto skutečnost si výrobci a pro-
dejci mnohdy ani neuvědomují. Velkým 
rizikem je například společná výroba nebo 

Život bez lepku, 
ale přesto s úsměvem
Lidé s bezlepkovou dietou už to nemají tak těžké. Nemusí trávit hodiny u plotny nebo 
konzumovat balené pečivo s tříměsíční trvanlivostí chutnající spíše jako piliny. 
A v nedávné minulosti pro ně přibyla další dobrá zpráva. Po republice začala fungovat síť 
bezlepkových pekařství a cukráren Smajlík.

VÍCE NA WWW.SMAJLIK.INFO 

příprava. Částečky obsahující lepek totiž 
i po běžném umytí mohou zůstat například 
na nástrojích.
 
Dejte na radu lékaře
S tím, jak je především z marketingových 
důvodů pro výrobce výhodné deklarovat mi-
nimální obsah lepku a honosit se označením 
bezlepková potravina, se o této problemati-
ce daleko více mluví. Stoupá i množství lidí, 
kteří vysazují lepek bez lékařského doporu-
čení. To však nemusí být dobře. Tělo, které 
je zvyklé běžně přijímat potraviny s obilo-
vinami, si totiž může postupně odvyknout. 
Obecně tedy platí, že vyvarovat se výrobkům 
obsahujícím lepek by měli především lidé, 
kterým to doporučil lékař. I těch ovšem 
postupně přibývá, protože kvalita potravin 
není tak vysoká jako dřív. ▪
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TEXT A FOTO: MONIKA HOLEMÁ 

ROTTERDAM

ŽIVOT V ROTTERDAMU 
POHLEDEM PRACOVNÍKA 

NA VOLNÉ NOZE
Většina turistů mířících do Nizozemí zvolí provařený Amsterdam, 
hlavní město země i hříchu. Ale co Rotterdam? Je tak trochu 
opomíjený a přitom i zde najdete nádhernou architekturu, skvostná 
místa a především největší přístav v Evropě. Strávila jsem tam 
pracovně půl roku, poznala plno úžasných a přátelských lidí, ale 
řešila i každodenní problémy včetně časté změny bydlení. 
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LETIŠTĚ

ZOO MUSEUM 
BOIJMANS VAN 
BEUNINGEN

PŘÍSTAV

ROTTERDAM
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Schody jako žebřík
Probouzí mě přítel. S radostí mi oznamuje, 
že jsme konečně na místě! Rozhlédnu se 
a všude je tma. Parkujeme na malém sídlišti 
a já se po několika hodinách protahuji. Čtvrť 

nevypadá nijak luxusně. 
Otevírám dveře č. A52 
a vidím nekončící strmé 
schodiště. „No to si ze mě 
dělá někdo srandu,“ od-
větím stranou a šplhám 
vzhůru. Po třetím zava-
zadle už lezu po čtyřech 
a škrábu se nahoru jako 
pes. Vcházíme dovnitř 
a mé smysly šílí. Všude 
cítím zápach spáleného 
jídla a cigaret. Zjišťuji, že 

bydlíme ve velkém sdíleném bytě, který má 
ještě další patro. 

Dole je malá kuchyň, obrovský nevyužitý 
obývák a vzadu náš pokoj – malý kamrlík 
s postelí, stolem a skříní. Když zdolám 

Balím kufry. I když se může zdát, že jde 
pouze o dovolenou, počet zavazadel 

mluví jinak. Stěhuji se do Rotterdamu. Přítel 
Martin tam bydlí už několik měsíců a já se 
rozhodla přestěhovat za ním. Je to v mém 
životě asi už desáté stěhování, takže žádný 
problém. Město nám padlo do oka především 
díky dobré dopravní dostupnosti, lepším 
finančním vyhlídkám a také možnosti oprášit 
angličtinu. Rodina se křižuje nad pomyš-
lením, že jedeme do města plného neřestí 
a drog. Přítel se směje pod vousy, naloží 
poslední kufr (čti loďák) a vyrážíme autem 
na cestu. GPS ukazuje čtrnáct hodin do místa 
určení, což bereme jako příjemný výlet.

Cesta nekonečným Německem
Po čtyřech hodinách tvrdého spánku se pro-
bouzím v Německu. Páni, to byla rychlost! 
Martin na mě vrhá nelibý pohled, že by se 
už rád napil vody, kterou celou dobu pevně 
svírám v ruce. Vítězoslavně mu podávám 
neperlivou vodu a počítám, kolik kilometrů 
nám ještě zbývá. Jako 
klasická žena během pár 
minut prosím o zastáv-
ku – potřebuji na záchod 
a mám hlad.

Cesta Německem mi 
připadá nekonečná. Krá-
tím si ji zpěvem, povídá-
ním a pohledem na větrné 
elektrárny, které jsou všu-
de kolem nás. Vypadají 
jako bílá monstra, která 
tak trochu ničí přírodní 
scenerii, ale pak si na ně vlastně i zvyknete. 
Začnu přemýšlet nad tím, jak fungují a jestli 
může hlava turbíny spadnout a dokutálet se 
až přímo k nám. S touto myšlenkou zavírám 
oči a opět usínám.

další schody, tak najdu koupelnu se zácho-
dem a další dva pokoje. V jednom z nich 
nacházím staršího Čecha, který okamžitě 
začne vyprávět o své rodině a jak neumí 
vařit. V dalším pokoji je přítelův kamarád, 
který věčně spí, hraje hry nebo telefonuje. 
Na jeden den toho bylo až až, tak se raději 
zalézáme schovat do našeho pokoje.

Grilování v parku
Jako digitální nomád můžu pracovat prak-
ticky odkudkoli, ale určitě ne z místa, kde 
vládne zápach a nepořádek. V následujících 
dnech proto kromě vybalování věcí jen 
uklízím. Drhnu koupelnu a kuchyň a hlavně 
větrám všechny místnosti, aby se zde dalo 
žít. Obývák si zabírám jako svou pracovnu, 
nikdo naštěstí nic nenamítá. Asi je zastrašil 
můj otrávený výraz, když jsem kvůli nim 
vysmýčila celý byt.

Odpoledne se vydávám do mého oblíbe-
ného parku, který mám hned za rohem.  
Zuiderpark není tak moc známý jako 

VŠUDE CÍTÍM 
ZÁPACH SPÁLENÉHO 

JÍDLA A CIGARET. 
ZJIŠŤUJI, ŽE 

BYDLÍME VE VELKÉM 
SDÍLENÉM BYTĚ.

V mobilním domečku jsme 
chtěli zůstat. Bohužel to nevyšlo. 
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například Het Park nebo Boompjes Park, 
ale považuji ho za skvělé místo na odpoči-
nek, piknik nebo běhání. Začali jsme tam 
i grilovat s přáteli a pořádat pikniky na dece 
v trávě. Když žijete v rušném a zalidněném 
městě, často vám takový kousek přírody 
udělá velkou radost.

Cyklománie
První, čeho si zajisté v celém Nizozemí 
všimnete, jsou jízdní kola. Narazíte na široké 
ulice rozdělené do tří zón – pro auta, chodce 
a cyklisty. Když čekáte na zelenou, musíte 
se rozhlížet do všech stran, jestli do vás 
nevrazí kolo nebo skútr. Ani po půl roce jsem 
si na to nikdy pořádně nezvykla. Častokrát 
uvidíte jen obyčejné „herky“, zato s luxusním 
zámkem, často dražším než kolo samotné. 
Jízdní kolo se zde bere jako hlavní dopravní 
prostředek při cestování po městě. Když si 
ovšem nasadíte helmu, budete za jasného 
outsidera. Nizozemsko je jedna velká placka, 
takže se jízdou na kole opravdu nenadřete.

Alkohol na ulici nepatří?
V cizí zemi si samozřejmě musíte zvykat 
i na rozdílné myšlení a hlavně nulovou tole-
ranci pro pití alkoholu na veřejnosti. Přítel si 
výjimečně jednou za čas rád vychutná pivo 

po cestě domů. Hned po otevření plechovky 
ho jednou zastavila hlídka a musel pivo vylít 
do kanálu. Ironií toho všeho bylo, že kolem 
projížděl senior na elektrickém vozíku s vy-
sokými ponožkami se vzorem marihuany. 
Když jsem se pořádně podívala, potahoval si 
zrovna „práska“ a smál se na všechny strany. 
Když uviděl policajty, tak jen jointa schoval 
nenápadně v dlani a jel dál. Martin vylíval 
pivo do kanálu a jako správný Čech nadával 
na nespravedlnost. Naštěstí neumí dobře 
anglicky, takže to nemělo další následky.  
Pro příště jsme věděli, že alkohol musíme 
mít na ulici v papírovém nebo jiném obalu.

Není kavárna jako kavárna
Jak asi každý ví, je zde legální konzumace 
lehkých drog. Jde spíše o dekriminalizaci, 
jelikož můžete lehké drogy užívat v určených 
místech, jako jsou například coffeeshopy. 
Nepleťte si je s kavárnou, které tu najdete 
jako café nebo koffiehuis. Ať místo našleha-
ného cappuccina nestojíte před barem s trá-
vou – jako my! Obecně jsme se od místních 
dozvěděli, že nemají v lásce žádné zákazy, 
a proto jsou poměrně šťastní a cítí se svo-
bodně. Potvrzuje to třeba i fakt, že Nizozem-
sko jako první země na světě přiznala ho-
mosexuálům právo na sňatek. Je zde legální 

JACÍ JSOU HOLANĎANÉ
Jak jsem stihla poznat, jsou Holanďané 
velmi vstřícní a spořiví. Nepotrpí si 
na drahá horská kola, jelikož se hodně 
kradou. Udivilo mě, že nejsou žádní 
gurmáni. Vaří si jednoduchá a vydatná 
jídla. Ochutnali jsme například jejich 
klasický pokrm Hutspot, národní jídlo 
z hovězího masa, brambor a mrkve. 
Také jsme dostali na košt smažené 
bramborové kuličky Bitterballen, které 
se nejčastěji podávají k pivu. Celkově 
bych kuchyň hodnotila jako nijak 
zvlášť výjimečnou a překvapivě hodně 
kořeněnou. Pokud jste ale milovníci 
sýrů, tak si zde přijdete na své.
Obecně bych také řekla, že Holanďané 
jsou velmi šťastný národ, podobně 
jako Dánové. Z nějakého důvodu jsou 
i nejvyšším národem, takže pokud 
máte pod 160 centimetrů, budete si 
zde připadat jako v zemi obrů. Považují 
se většinou za liberály. Řekla bych, že 
podplatit Holanďana se vám nejspíš 
nepodaří. Měla jsem velké štěstí a vždy 
jsem narazila na milé lidi s ochotným 
přístupem. Ať už šlo o prodavače, 
personál v restauracích nebo 
na úřadech. Možná až na šéfa mého 
přítele, který příliš šetřil na výplatách 
svých zaměstnanců. 
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i prostituce a tu si na vlastní oči můžete 
prohlédnout v Red Light District v Amsterda-
mu. Společnice ve čtvrti červených luceren 
pracují na živnost a můžete je zde každou 
noc vidět v hojném počtu. Zajímalo by mě, 
jak vypadá jejich daňové přiznání.

Po památkách i za jídlem
Míst, kam v Rotterdamu vyrazit, je tolik, 
že ani nevím, čím začít. Mě osobně nejvíce 
uchvátil krásný most Erasmusbrug, kterému 
se přezdívá Bílá labuť. Tvoří důležitou část 
mezi severním a jižním Rotterdamem 
a doporučuji se na něj podívat ve večerních 
hodinách, kdy krásně svítí. Další skvělou vol-
bou je Euromast, televizní věž s restaurací, 
kde se můžete i ubytovat. Nádherný výhled 
ze 185 metrů vysoké věže vám vyrazí dech. 

Pokud vás přepadne hlad, určitě navštiv-
te Market Hall a nebudete litovat. Stavbu 
připomínající tunel s tržištěm místních  
a čerstvých produktů si zamilujete. Objevíte 
zde snad všechna různá jídla a nápoje. Jen 
pozor, je tady opravdu hodně rušno. A ne-
zapomeňte si prohlédnout i strop, který se 
skutečně vydařil.

Skloubení moderny a historie
Nejvíce se mi líbil výlet do nejstaršího přísta-
vu v Rotterdamu – Oude Haven. Můžete zde 
objevit historickou loděnici ze 14. století. 
Panuje tu jedinečná atmosféra, kdy máte 
pocit, že se zastavil čas. Možná vás pře-
kvapí, že jen kousek od loděnice se nachází 
moderní Cube Houses, což jsou krychlové 
domy a opravdové skvosty architektury. 

Někteří lidé při pohledu 
na ně trpí závratěmi, tak 
jaké to musí být teprve 
uvnitř! V bytech normál-
ně žijí nájemníci a do jed-
noho z nich můžete 
i nahlédnout. My tuto 
možnost ale nevyužili 
a raději se vydali k Witte 
Huis (Bílý dům), což byl 
první nejvyšší mrakodrap 
Evropy. Poblíž se nachází 
červený most Willems- 
brug, který je takovým 

kontrastním rotterdamským mostem, 
především díky své barvě a stylu. Doporučuji 

Poblíž Rotterdamu se nachází síť mlýnů 
v Kinderdijk-Elshout. Jedná se o památku 
UNESCO, kde se může-
te těšit na devatenáct 
větrných mlýnů, kanálů 
i krásné krajiny. Nám 
bohužel nevyšlo počasí, 
ale i tak to stálo za to. 
Pokud jste nadšenci 
do umění, pak vám 
udělá radost Muzeum 
Boijmans van Beunin-
gen, kde naleznete 
vrcholná díla od Rem-
brandta po Dalího. Ne-
jen v Rotterdamu jsou 
muzea poměrně drahá, ale co jsou peníze 
v porovnání s kvalitním zážitkem, že?

KDYŽ ČEKÁTE 
NA ZELENOU, MUSÍTE 

SE ROZHLÍŽET 
DO VŠECH STRAN, 

JESTLI DO VÁS 
NEVRAZÍ KOLO 
NEBO SKÚTR.

PRAKTICKÉ RADY DO ŽIVOTA
■ Buďte připraveni na to, 
 že marihuanu a hašiš tady ucítíte 
 na každém rohu. 

■ Hory ani kopce zde neuvidíte. 
 Nejvyšší bod v Holandsku je 
 Vaalserberg, který leží pouze 
 323 metry nad mořem.

■ Bez jízdního kola tady dlouho 
 nepřežijete.

■ Když prší, nemá cenu vytahovat 
 deštník, protože díky větru prší 
 ze všech stran. Noste s sebou 
 raději pláštěnku.

■ Všechna květinářství mají velmi 
 nízké ceny a puget růží nebo kytici 
 tulipánů koupíte téměř za hubičku.

■ Potraviny v obchodech mají 
 podobné ceny jako u nás, ale maso 
 je citelně dražší.

■ Dají se zde vydělat hezké peníze. Jízdní kolo má v Rotterdamu snad každý.
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se tu zdržet až do večera, protože se tohle 
místo považuje za nejpopulárnější zábavní 
oblast s nočním životem v Rotterdamu.

Pokud plánujete delší pobyt v Rotterda-
mu, tak doporučuji navštívit i Miniworld 
Rotterdam, což je vlastně miniatura celého 
města. Řekla bych, že je to spíše atrakce pro 
děti, ale chodí sem velké zástupy lidí různé-
ho věku. Za návštěvu stojí i Arboretum Trom-
penburg, Grote of Sint-Laurenskerk (gotický 
kostel) nebo Photo Museum.

Přístav jako velké mraveniště
Několikrát jsme se vydali do rotterdamského 
přístavu, největšího přístavu Evropy. Tady 
vám opravdu spadne čelist, jelikož zaujímá 
celkovou plochu asi 126 čtverečních kilome-
trů. Všude kolem jsou obrovské doky, lodě, 
jeřáby a neuvěřitelné množství barevných 
kontejnerů a různého zboží. Neustále kolem 
vás pobíhají lidé jako pracovití mravenci. 
Můžete si zde objednat okružní plavbu 
vyhlídkovou lodí nebo takzvaný obojživelný 
autobus, který vás sveze po souši i po vodě.

Hlavně žádnou paniku
Po pár měsících a již třetím stěhování 
do jiného bytu jsme zažili nezapomenutelný 
okamžik. Vraceli jsme se v noci z procház-
ky a najednou oba stojíme přede dveřmi 
a čekáme, až ten druhý otevře. Po hysteric-
kém smíchu nám došlo, že nemáme klíče 
ani mobily. Zachovala jsem klid a řekla si, že 
prostě přelezu pár střech, skočím na za-
hradu a otevřu dveře. Byl by to smrtící plán 
s nejednou nedokonalostí, protože i zahrad-
ní dveře byly zamčené. Většina venkovních 
dveří má malou prosklenou část, kterou lze 
malým zobáčkem zevnitř otevřít. Přebíráte 
si tak třeba poštu nebo se vám taky může 
stát, že vás někdo vykrade. 

Chtěli jsme toto okénko rozbít, ale majitel 
bytu, Polák, nebyl příliš shovívavý, a tak můj 
přítel vymyslel skvělou věc. Utrhl si dlouhý 
proutek a otvorem na schránku se snažil 
z vnitřní strany dveří tento zobáček nad-
zvednout, aby se otevřelo prosklené okénko 
a my si mohli otevřít. Nemohla jsem uvěřit 
vlastním očím, ale opravdu se mu to během 
pár minut povedlo. Nikdo na nás nezavolal 
policajty a my si na to vzpomeneme ještě 
dnes, když při odchodu z domu bereme klíče.

Život tropí hlouposti
Problémů s bydlením jsme ale zažili více. 
Jednou, když přítel změnil práci, jsme se 
přestěhovali do malinkého, ale útulného 
mobilního domu (mobilhuis). Nacházel se 
v krásné, velké osadě, kde podobných domů 
byly stovky, možná tisíce. Měli jsme tam 

Krychlové domy jsou skvostem 
zdejší architektury. Jen z nich padá 
na některé lidi závrať.
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bílo-šedý obývák s fialovou kuchyní, malou 
ložnicí a záchodem, venkovní krásné pose-
zení, gril a velkou vrbu, která místu dodávala 
ten pravý útulný pocit domova. V domě sice 
nebyla koupelna, ale ve-
řejné sprchy byly na velmi 
slušné úrovni. Okamžitě 
jsme si to tam zamilovali 
a chtěli si mobilní dům 
od majitele odkoupit 
nebo pronajmout aspoň 
na rok. Naše nadšení 
stoupalo a my si dělali 
návrhy, jak domek upra-
víme, zvětšíme a kam 
dáme sprchu. Venku jsme 
vyčlenili místo pro vířivku 
a nemohli se dočkat toho, 
jak si to zde budeme zvelebovat. Přítel jezdil 
do nové práce, kterou neměl daleko, a já 
pracovala z „našeho“ mobilního domečku. 
Byl zde i tenisový kurt a lidé ze sousedství 
působili velmi přátelsky.

Po deseti dnech nám majitel, napůl Ho-
lanďan, napůl Čech, oznámil, že to nakonec 
prodat nechce. Zrovna jsem krájela zeleninu 
k večeři a po jeho výroku jsem mu chtěla 
nůž zapíchnout do ruky. Po pár minutách 

jsme se oba uklidnili a pochopili, že se prostě 
rozmyslel. Jeho další informace nás ale 
šokovala: „Máte už zařízené jiné bydlení?“ 
Po těchto slovech jsem raději položila nůž 

bokem a sedla si vedle 
partnera, abych ho stihla 
chytit, kdyby chtěl ma-
jitele uškrtit. Po našich 
nechápavých pohledech 
řekl: „Já se nezmínil, že tu 
jako moji hosté nesmíte 
zůstat déle než čtrnáct 
dní?“ Ne, to se opravdu 
nezmínil! Proběhla nemi-
lá diskuze o tom, co to 
má za přístup a že se od-
mítáme znovu stěhovat. 
Vtom začal jako smyslů 

zbavený surfovat na internetu a hledat nám 
další bydlení, v pořadí už čtvrté.

Směr rodná hrouda
Cítili jsme velkou lítost. Mobilní dům byl 
totiž na holandské poměry opravdu levný. 
Do velkého bytu, sdíleného s dalšími ná-
jemníky, jsme už po předchozí zkušenosti 
nechtěli. A nájem samostatného bytu 1+1 
nebo 2+1 nám přišel poměrně drahý. Mu-

seli bychom platit v přepočtu 35 až  
50 tisíc korun měsíčně a také se vypořádat 
s realitní kanceláří a složit kauci majiteli. 
Do toho se nám dvakrát nechtělo. Navíc 
jsme za sebou měli i problémy v práci, když 
příteli nechtěli poslat výplatu a mně pro-
platit fakturu. A tohle všechno rozhodlo. 
Po půlročním „výletu“ jsme opět sbalili věci 
a vrátili se do rodné země. ▪

OD MÍSTNÍCH JSME 
SE DOZVĚDĚLI, ŽE 

NEMAJÍ V LÁSCE 
ŽÁDNÉ ZÁKAZY, 
A PROTO JSOU 

POMĚRNĚ ŠŤASTNÍ.



Během prohlídky Vás seznámíme
s historií a vývojem naší společnosti,  
ochutnáte všechny naše výrobky
včetně originální kávy MARLENKA Café 
a projdete si řízenou prohlídku výroby 
medových dezertů. Na závěr prohlídky si 
za zvýhodněnou cenu můžete medové 
výrobky MARLENKA® také zakoupit. 
Nabízíme také možnost degustace AR-
MÉNSKÉ BRANDY. 
Těšíme se na vaši návštěvu!
Exkurze objednávejte na tel. č.:
734 412 657 nebo 595 177 406. 
Více informací na www.marlenka.cz

21 000
návštěvníků
v roce 2019

Návštěvnické centrum:
přijďte ochutnat a zažít Zázrak z medu

8,5 mil.
vyrobených

produktů
za rok

14 tun
spotřebovaného 
medu za měsíc 
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TEXT: ZDENĚK STON
FOTO: WIKIMEDIA.COM

POD AFRICKÝM 
SLUNCEM

Nádraží v egyptské Alexandrii

FO
TO

: W
IK

I C
O

M
M

O
N

S 
/ 

M
O

N
A

 H
A

SS
A

N
 A

B
O

-A
B

D
A



49ŽELEZNICE

LESK A BÍDA KOLEJÍ 
V MOŘI PÍSKU A ÚPLATKŮ
Vyprahlý a chudý kontinent, divukrásná příroda, politická nestabilita, nerostné bohatství, bídná 
infrastruktura, všudypřítomná korupce. O Africe koluje spousta pověr a řada předsudků. A právě stav 
železniční sítě, její rozvoj i úpadek vypovídají o tomto světadíle a jeho pohnuté historii lépe než cokoli jiného. 

Převažující 
rozchody kolejí 
(v mm)

1 435

1 067

1 000

950

BEZ ŽELEZNICE
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Možná vás překvapí, že z více než pade-
sátky dnešních afrických států pro-

vozovala většina z nich vlakovou dopravu. 
Svou vlastní železnici neměla jen asi  
čtvrtina států, není náhodou, že většina 
z nich dodnes patří mezi ty nejchudší nebo 
nejproblematičtější v regionu – například 
Somálsko, Niger, Burundi, Rwanda. Úroveň 
jednotlivých železničních systémů je však 
značně odlišná. Na vyprahlých kamenitých 
pláních, uprostřed zarostlé džungle, na ná-
horních plošinách či v okolí písečné Sahary se 
můžete setkat s vozidly, kterým chybí okna 
i dveře, čalounění sedadel vyhřezlo v čase, 
vozové přechody bez chybějících můstků 
si dovolí přeskočit jen odvážní kaskadéři. 
V ostrém slunečním kontrastu pak o „kousek“ 
dál brázdí africký kontinent klimatizované 
soupravy moderních příměstských jednotek 
a dálkových vlaků. Jak k tomu došlo, když 
startovní podmínky se před necelými dvěma 
staletími jevily pro všechny státy nejzaosta-
lejšího kontinentu podobně? 

Děkujeme, kolonizátoři, odejděte!
Stavba většiny železnic v Africe probíhala 
ve druhé polovině 19. století a na přelomu 
20. století a nejvíce se o ni zasloužili Britové 
a Francouzi. Slovo „zásluhy“ je však nutné 
používat velmi obezřetně, je totiž horké jako 
kámen uprostřed Sahary. Kolonizátorům, ať 
už to byli oni Britové nebo Francouzi, Němci, 
Belgičané, Portugalci, Španělé nebo Italové, 
šlo o to podmanit si své kolonie a využít 
ve svůj prospěch vše, co se v daných zemích 
nabízelo. Třeba zemědělské produkty. 
Především šlo ale o velké nerostné bohatství 
– diamanty, železnou rudu, měď, fosfáty či 
kobalt. 

Vůbec první železniční tratí uvedenou 
do provozu v Africe se stalo spojení egyptské 
Káhiry a Alexandrie. To se psal rok 1854. 
Velký stavební boom pak nastal po berlínské 
konferenci (1884/1885), která zformalizova-
la rozdělení afrických kolonií mezi jednotlivé 
evropské mocnosti. Železnice kromě přepra-
vy substrátů měla ale také další strategické 
významy. Snazší ovládnutí a kontrolu území, 
v případě potřeby přesun vojenských jedno-
tek. Není tedy divu, že domorodé obyvatel-
stvo se těmto snahám bránilo. Obchodníci 
v karavanových průvodech se obávali o svou 
živnost, rebelové zase útočili na stavební 
dělníky nebo prováděli na železnici atentáty. 
Pro domorodé obyvatelstvo totiž mnohdy 
provoz samotné železnice moc velký význam 
neměl. 

První železniční tratě totiž vznikaly větši-
nou v pobřežních oblastech na ose přístav 
– vnitrozemí – důlní oblast bez širší vazby 

na propojení jednotlivých měst 
nebo regionů. Jen zvolna se síť 
rozšiřovala o další odbočné větve. 
Příkladem je kontroverzní stavba 
britské železnice z přístavní Mom-
basy směrem k Viktoriinu jezeru. 
Britové toužili tuto oblast ovládnout 
dříve než draví Němci, kteří prakticky 
paralelně budovali svoji železnici. Jenže 
stavba budila pochybnosti i v samotné 
Británii. Dokonce se jí začalo přezdívat 
trať duchů, neboť nevedla v zásadě nikam. 
Hlavní keňská metropole Nairobi vznikla 
na její trase až o mnoho let později.    

Sen, který se dodnes nenaplnil
S prvním strategickým plánem na propojení 
celého kontinentu vstoupil do širšího pově-
domí až britský podnikatel, politik a vizionář 
Cecil Rhodes (1853–1902). Pohádkově zbo-
hatl na těžbě a obchodu s diamanty, když už 
v mládí ovládl nejproduktivnější jihoafrický 
důl v Kimberley. Postupně získal i značnou 

politickou moc. Toužil vybudovat transkon-
tinentální železnici ze severu Afriky až na jih, 
konkrétně z Káhiry do Kapského Města, 
čímž by propojil většinu Brity ovládaných 
kolonií. Do cesty se mu však nepostavily jen 
složité přírodní podmínky, ale také Francou-
zi a Němci a jejich politické zájmy.

Francouzští kolonisté ovládali své državy 
na severu Afriky a toužili po transkonti-
nentální železnici z východu na západ tak, 
aby propojili Atlantský a Indický oceán. 

Metro Rail v Kapském Městě, Jižní Afrika

NEJRYCHLEJŠÍ VLAKY V AFRICE

160 km/h

120 km/h

90 km/h

LGV Casablanca – Tanger, Maroko

vlaky SNTF, Alžírsko
příměstská železnice v provincii Gauteng, Jižní Afrika

320 km/h

regionální vlaky, Egypt
Madaraka Express, Keňa
Addis Abeba – Djibouti, Etiopie
vlaky SNCFT, Tunisko

Abuja – Kaduna, Nigérie
metro v Káhiře, Egypt

100 km/h

Madaraka Express v Keni

Nigérie

Koloniální sny Cecila Rhodese



ŽELEZNICE 51

Spor byl nevyhnutelný, konflikt začal v roce 
1898 a v učebnicích se pro něj ujal název 
Fašodská krize. Francouzi nakonec odešli ze 
sporu zostuzeni, ale k realizaci odvážného 
plánu Rhodese došlo jen částečně propo-
jením železničních systémů na jihu Afriky. 
V cestě mu totiž stálo množství samostatně 
fungujících železnic o různém rozchodu, 
únosnosti, zabezpečení a v neposlední řadě 
jejich nevhodné trasování. Do toho začala 
první světová válka. I když po ní Británii 
připadlo i poslední německé území, byla tak 
ekonomicky vyčerpaná, že už neměla zdroje 
na velkolepé projekty kdesi u rovníku. 

Památník evropské blbosti 
Dekolonizace Afriky sice přinesla jednotlivým 
národům pocit svobody, ale také množství 
problémů. Podle některých odborníků mohla 
mít železnice dokonce podíl na úpadku 
regionu, neboť se zkorumpované vlády více 
orientovaly na vývoz přírodního bohatství 
než na rozvoj území. Železnice většinou 
chátraly tak, jak se vyčerpávala ložiska. 
K novým stavbám docházelo spíše ojediněle, 
příkladem je známá Mauritánská železnice 
uvedená do provozu v roce 1961. Jedná se 
o 704 km dlouhou trať, jedinou v Mauritánii, 
která spojuje povrchové doly na železnou 
rudu v oblasti Zouérat s přístavem Nuadhibú.  
Na této dodnes funkční trati je denně provo-
zováno několik párů nákladních vlaků, které 
mají přes 200 vagonů. Jezdí tu tak jedny 
z nejdelších vlaků na světě. Kvůli koloniál-
ním sporům o hraniční území se Španělskou 
(Západní) Saharou byl vybudován v žulové 
skále zbytečný téměř dva kilometry dlouhý 
tunel o velkém sklonu, tzv. Šúmský tunel. 
Dnes už je opuštěný a je považován za jakýsi 
památník evropské blbosti v Africe. 

Když Evropané ztratili o Afriku zájem 
a Američané se k ní stavěli zdrženlivě, přišly 
ve druhé polovině dvacátého století na řadu 
čínské zájmy. A nebyly příliš odlišné od těch 
evropských. Tedy touha po nerostném 
bohatství. Čínští soudruzi nabídli v šedesá-
tých letech minulého století dvěma čerstvě 
nezávislým republikám, Tanzanii a Zambii, 
pomoc při stavbě 1 860 km dlouhé trati 

z přístavu Dar Es Salaam na břehu Indického 
oceánu do Kapiri Mposhi, kde se napojovala 
na stávající železnici vedoucí k měděným 
dolům. Pro Zambii jako vnitrozemský stát to 
znamenalo faktický přístup k moři, pro Číňa-
ny přístup k surovinám. Stavba trvala pou-
hých pět let, pracovalo na ní neuvěřitelných 
50 tisíc dělníků a byla uvedena do provozu 
v roce 1976. Očekávaný ekonomický efekt 
z provozu trati pojmenované jako TAZARA 
se nekonal. Pro Číňany to však byla cenná 
zkušenost, neboť se jednalo o jejich první 
velký rozvojový projekt v zahraničí. Národní-
mi hrdiny se nakonec stalo dvanáct čínských 
inženýrů, kteří pěšky po dobu devíti měsíců 
vyměřovali optimální trasu železnice. 

Čínští hrdinové s levnými penězi 
Za těch padesát let od začátku stavby že-
leznice TAZARA se ve světě mnohé změnilo 
a Čína se stala mocností, která čeří světo-
vé oceány. Na africkém kontinentu patří 
v současné době k největším zahraničním in-
vestorům a nejinak je tomu i s mnohdy pom-
pézními dopravními projekty. Co se železnice 
týče, importuje Čína do Afriky své výrobky, 
technologie a hlavně mění převládající úzký 
rozchod na „normální“, který je dnes pova-
žován z pohledu výkonnosti za optimální. 
Známé jsou především projekty v Etiopii,  

AFRICKÉ STÁTY 
S NEJDELŠÍ ŽELEZNICÍ

1. Jihoafrická republika  22 000 km
2. Egypt  5 600 km
3. Súdán  5 100 km
4. Alžírsko  4 500 km
5. Nigérie  3 700 km

Celková délka železniční sítě na africkém 
kontinentu činí asi 75 tisíc km. Hustota 
sítě je pouze 2,5 km na 1 000 km2 
(pro srovnání v ČR 122 km na 1 000 km2).

Trať TAZARA byla postavena 
v 60. letech za čínské peníze. 

Mauritánie
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Djibouti, Keni, Tanzanii a Nigérii. I když pro 
tyto africké země jsou nové železnice ob-
rovským kvalitativním posunem, zahraniční 
pozorovatelé varují před několika skuteč-
nostmi. Zdánlivě výhodné půjčky Čínské 
rozvojové banky mohou být pro některé 
chudé státy v budoucnosti velkým problé-
mem. Potvrdila se též značná míra korupce 
mezi vysokými státními úředníky a čínskými 
firmami. Pro samotné obyvatele je strate-
gický přínos některých dopravních staveb 
diskutabilní. Přesto stojí za zmínku.

Více než 750 km dlouhá páteřní trať z pří-
stavu Djibouti do etiopské Addis Abeby byla 
dokončena v roce 2018 a stala se tak první 
mezinárodní elektrifikovanou tratí na afric-
kém kontinentu. Už o rok dříve se uskutečnil 
slavnostní ceremoniál za účasti keňské vlády 
a čínských představitelů u příležitosti uvede-
ní do provozu zcela nové téměř 500 km dlou-
hé trati z přístavu Mombasa do keňského 
hlavního města Nairobi. Trať vede paralelně 
se starou úzkorozchodnou železnicí a je 
na ní provozován tzv. Madaraka Express, 
který výrazně zkrátil jízdní dobu mezi oběma 
městy. V roce 2019 bylo dokončeno prodlou-
žení z Nairobi do Suswy a v budoucnosti se 
plánuje napojení na chystanou síť normálně 
rozchodných železnic v Ugandě, Rwandě, 
Burundi, Jižním Súdánu a Demokratické 
republice Kongo. Číňané se výrazně podíleli 
také na stavbě lehké městské železnice 
v Addis Abebě. V letošním roce by měl být 
dokončen již druhý úsek páteřní nigerijské 
trati a společně s čínskými investicemi se 
skloňuje i projekt transkontinentální želez-
nice napříč africkým kontinentem. 

Železniční perly: JAR a Maroko
Ne všechny africké železniční rozvojové pro-
jekty jsou ale v posledních letech spojovány 
s čínskými investicemi. Železniční síť v Jiho- 
africké republice patří mezi nejhustší a nej-

rozvinutější, její celková délka pokrývá zhru-
ba třetinu všech ostatních železnic v Africe. 
Jako jedna z mála byla už v době koloniální 
éry projektována i pro potřebu přesunu 
obyvatel, a tak dodnes plní svoji hlavní roli. 
Spojuje většinu velkých měst a důležitých 
obchodních center. V Kapském Městě funguje 
například rozsáhlá síť příměstské železnice 
Metro Rail a vlaky Gautrain na 80 km dlouhé 
futuristické železnici zase spojují hospodář-
ská centra Johannesburg, Pretorii, Ekurhuleni 
a mezinárodní letiště Tambo. Z Kapského 

Města též vyráží po několika trasách směrem 
na sever nejluxusnější africký zážitkový vlak 
The Pride of Africa (Pýcha Afriky), srovnatelný 
snad jen s evropským Orient expresem. 

Maroko se rozhodlo jít ale ještě dál. 
V roce 2007 byl tamní vládou schválen 
záměr stavby první vysokorychlostní trati 
na kontinentu. Za pouhých jedenáct let 
od představení projektu pak Maročané 
s vydatnou francouzskou pomocí mohli 
přivítat v Casablance první rychlovlak na-
zvaný Al-Boraq. Zhruba 320 km dlouhou trať 
mezi středomořským Tangerem a největ-
ším městem v Maroku urazí souprava LGV 
Duplex od Alstomu za pouhé dvě hodiny, což 
je výrazné zrychlení oproti původním téměř 
pěti hodinám. Modernizují se ale i další 
tratě, například dálkové spojení Casablancy 
a turisticky oblíbeného Marrákeše. 

Jako symbol zmaru i příležitosti 
Své megalomanské plány na rozvoj železnič-
ní infrastruktury mají ale i další severoafrické 
státy. Například Alžírsko chce svou na místní 
poměry kvalitní síť rozšířit o další tisíce 
kilometrů a třeba problematická Libye plá-
nuje vzkřísit z mrtvých celý svůj železniční 
systém, který přestal fungovat v šedesátých 
letech minulého století. Jenže není všechno 
zlato, co se třpytí. Někde se železnice ve své 
původní podobě ukázala jako neefektivní, 
jinde se časem úplně vytratila do zapomnění 
a na mnoha místech ji už porazila silniční 
doprava. Přesto existují smělé plány na pro-
pojení celých regionů i vybudování dlouhých 
transkontinentálních železnic. Nezbývá než 
Africe popřát, aby se železnice nestala jen 
prostředkem, jak ze země vyvézt ještě stále 
velké zásoby nerostného bohatství, ale aby 
se definitivně změnila ze symbolu útisku 
v symbol naděje. ▪

LEGENDA O LIDOŽRAVÝCH LVECH
Není překvapením, že kvůli nehostinným podmínkám umíraly při 
stavbách koloniálních železnic tisícovky dělníků. Dělo se tak kvůli vy-
čerpání z vedra, nemocem, pracovním úrazům, nájezdům rebelů nebo 
nedostatku pitné vody. Někdy ale zasáhla divoká příroda. Asi nejzná-
mější incident, který byl zfilmován i Hollywoodem (Lovci lvů, 1996), se 
odehrál v roce 1898 na stavbě železnice z Keni do Ugandy. Na tábory 
stavebních dělníků v noci opakovaně útočili lvi a zabíjeli. Nepomohlo 
rozdělávání ohňů, bezpečnostní ploty ani noční hlídky. Ukázalo se, 
že jde o párek lvů, samce a samici, kteří dostali přiléhavá jména Duch 
a Temnota. Oficiální čísla hovoří o 35 mrtvých, některé údaje připisují 
tomuto páru 135 obětí. Přítrž krvavému běsnění učinil až železniční 
inženýr John Henry Patterson, který oba lvy vystopoval a zabil. Důvod, proč útočili opakovaně 
zrovna na tábor dělníků, když si mohli vybrat mnohem výživnější a vhodnější kořist v okolní buši, 
odhalili odborníci teprve nedávno. Byl to velmi špatný stav chrupu obou lvích jedinců. Zvlášť Duch 
prý kvůli zánětu a zlomenému špičáku musel pociťovat značnou bolest. Lvi tak upřednostnili 
snazší a stále dostupnou kořist.  

Nádražní budova v Maroku 

Meziměstská linka Gautrain v Jihoafrické republice
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Realizátorem kampaně je Asociace Záchranný kruh, nezisková organizace, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce. Společně vyvíjíme a realizujeme projekty týkající se informování,
vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí. Více o nás najdete na našemwebu www.zachrannykruh.cz.

USEDÁŠ ČASTO NEBO OB
ČAS ZA VOLANT, ANEBO

NA MOTORKU?

• Nováčci na silnici

• Co dokáže agresivita

• Jezdíme na motorce a č
tyřkolce

• Bezpečnost v autě

SKUTEČNĚ VÍŠ O VŠECH
RIZICÍCH, I KDYŽ JSI JEN

CHODEC?

• Respekt k tramvaji

• Železniční přejezdy

• Drogy a alkohol

MÁŠ JEDINEČNOU ŠANC
I UČIT SE Z CHYB OSTATN

ÍCH!

• Etika na silnici

• Nepozornost, bezpečný
odstup

• Bezpečnostní pásy

Kampaň Ty to zvládneš
- setkání s realitou před

stavuje úderná a inovati
vní instruktážně analytic

ká videa vycházející z re
álných dopravních neho

d.

JEŠTĚ DNES SE PODÍVEJ

NA SETKÁNÍ S REALITOU
!



FILM NA DOMA
JÍT KRÁST KONĚ
Snímek, který loni Norsko vyslalo 
do boje na Oscary a jenž se blýskl na fil-
movém festivalu Berlinale jak nominací 
na hlavní cenu Zlatého medvěda, tak 
ziskem Stříbrného medvěda za mimo-
řádný umělecký počin pro kamerama-
na Rasmuse Videbæka. S režisérem 
a scenáristou Hansem Petterem 
natočili citlivý příběh uprostřed krásou 
ohromující drsné přírody, v níž jako by 
se zastavil čas. A tady, uprostřed samoty, žije sedmašedesáti-
letý Trond. Píše se rok 1999 a on se těší na to, že i následující 
rok stráví v osamění. S příchodem zimy ale zjišťuje, že se jeho 
nečekaným sousedem stal muž, kterého kdysi, v roce 1948, 
znal. A pokud někdy ve své hlavě vytěsnil tragédii a vášeň, které 
zformovaly celý jeho další život, vzpomínky jsou s objevením 
muže z minulosti zpět. Vzpomínky na léto, kdy bylo Trondovi 
čerstvých patnáct let, on najednou dospěl a také poprvé ucítil 
vůni ženy, po které toužil. Stejné ženy, s níž jeho otec hodlal 
strávit zbytek života... 
NORSKO, ŠVÉDSKO, DÁNSKO, 122 MIN. / REŽIE – HANS PETTER 
MOLAND / HRAJÍ – STELLAN SKARSGÅRD, TOBIAS SANTELMANN, 
JON RANES, BJØRN FLOBERG, DANICA CURCIC, SJUR VATNE BREAN

V KINECH 
OD 

17. ZÁŘÍ

54 KULTURNÍ TIPY
A RECENZE

JANA KÁBRTA

Byl to muž, který vždycky dokázal jitřit emoce. Pro někoho perverzní a machistický, 
pro jiné génius… Ale hlavně: mimořádný fotograf, který psal dějiny portrétu a módní 
fotografie. Berlínský rodák, který v osmnácti utekl před nacismem, se proslavil pře-
devším provokativními fotografiemi nahých žen. Byly pro něj jen sexuálními objekty, 
nebo ztělesněním krásy a síly? I tím se zabývá německý režisér Gero von Boehm 
ve svém intimním dokumentu, v němž často mluví i sám fotograf – režisér s ním 
natáčel už od devadesátých let (Newton zemřel při autonehodě v roce 2004) a nyní 
také získal exkluzivní přístup do jeho archivu. Souběžně s tím pátrá, co si slavné dámy, 
které Newton portrétoval, herečka Charlotte Rampling, modelka Claudia Schiffer 
nebo herečka Isabella Rossellini myslí o vzájemné spolupráci, o fotografově osobnosti 
a jeho vztahu k ženám, o významu jeho manželky June či o vlivu dospívání v před-
válečném nacistickém Německu na jeho tvorbu. A italská hvězda Rossellini přidává 
podnětné návody, jak se na Newtonovy módní fotografie správně dívat.
NĚMECKO, 89 MIN. / REŽIE – GERO VON BOEHM / HRAJÍ – CHARLOTTE RAMPLING, 
ISABELLA ROSSELLINI, CATHERINE DENEUVE, GRACE JONES, MARIANNE FAITHFULL, 
CLAUDIA SCHIFFER, ANNA WINTOUR, HELMUT NEWTON

VÝSTAVA
SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ
Několik desetiletí se ji uspořádat nedařilo, až nyní je 
k vidění v pražském Národním muzeu. Výstava Sluneč-
ní králové. Je mimořádná, což ostatně předznamenal 
i fakt, že exponáty na ni putovaly s ozbrojeným policejním dopro-
vodem. Se spoustou zápůjček ze světových muzeí, z nichž některé 
dosahují stáří 5 tisíc let, dokumentuje největší archeologické objevy 
českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starově-
kého královského pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se 
Sakkárou. Návštěvníkům se představují  
exponáty z Egyptského muzea v Káhiře, 
z Velkého egyptského muzea v Gíze, z muzeí 
v Berlíně, Lipsku, Hannoveru, Heidelbergu, 
Hildesheimu a Frankfurtu nad Mohanem. 
K vidění jsou i předměty, které Národní  
muzeum získalo jako československý podíl  
na nálezech učiněných expedicí Univerzity 
Karlovy v Abúsíru. Jsou tu i poklady z doby  
3. až 1. tisíciletí př. n. l., například unikátní 
královská socha panovníka Raneferefa, jed-
noho ze čtyř faraonů pohřbených v Abúsíru, 
nebo rozsáhlý soubor soch z hrobek princez-
ny Šeretnebtej a písaře Nefera.
NÁRODNÍ MUZEUM, PRAHA

OTEVŘENO 
DO 

7. ÚNORA
2021

HELMUT NEWTON: NESTOUDNÁ KRÁSA

KINO

DIVADLO
DIVADLO PAMĚTI NÁRODA
Ideální příležitostí, jak seznámit starší děti s divadlem 
i naší nedávnou historií, jsou divadelní kroužky Paměti 
národa. Chlapci a dívky ve věku 12–18 let se na nich se-
znamují s příběhy pamětníků, které se týkají především 
období druhé světové války a komunismu, které pak 
převádějí do divadelní podoby. A na jejich pozadí nejenže 
porozumí historickému kontextu 20. století a seznámí se 
s podstatou totalitních režimů, ale přímo si vyzkouší, jak 
události minulého století tehdy prožívali jejich vrstevníci, 
mají prostor pro společnou tvorbu a reflexi. Společně 
hledají vhodný prostor pro závěrečné představení, při 
kterém se snaží oživit zapomenutá místa. Pod hlavič-
kou Divadla Paměti národa vznikají navíc i jednorázové 
projekty ke zvláštním příležitostem, třeba vystoupení 
ke Dni válečných veteránů nebo připomínka meziná-
rodního Dne památky obětí holokaustu. První předsta-
vení tohoto typu se v roce 2019 odehrálo na pražském 
Masarykově nádraží. Nyní během září je pro přihlášky 
nejvhodnější čas, kroužky se otevřou v Praze, Brně, 
Českých Budějovicích, Hradci Králové, Pardubicích, Plzni, 
Olomouci, Ostravě, Kladně a na Klatovsku.
VÍCE INFO A PŘIHLÁŠKY NA DIVADLO.PAMETNARODA.CZ
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Čtivá, obsahem nijak mimořádná předloha 
mapuje osudy dvanácti žen, které se 

vzájemně ovlivňují a propojují. Nesou s sebou 
klasické atributy ženského románu, jako jsou 
nevěra, těhotenství, manželská zrada či ste-
reotyp, děti, osamělost, zpackané životní sny.

I v knize je občas poměrně složité oriento-
vat se v tom, kdo je kdo, a převést na plátno 
všechny její příběhy by vedlo buď ke zmatku, 
nebo k nesnesitelně dlouhé stopáži, a tak 
autorka předlohy Radka Třeštíková, která 
psala scénář společně s režisérem Rudolfem 

Havlíkem, Bábovky proškrtala a téměř polovi-
nu příběhů vynechala, což jejich filmové verzi 
prospělo.

Velký film to není
Na pozadí formy a stylu je cítit ambici natočit 
něco mezi Americkou krásou a Láskou nebes-
kou v českém prostředí, ještě před premiérou 
živenou prohlášením režiséra: „Podařilo se 
nám natočit skvělý velký český film.“ Nepo-
dařilo. Bábovky sjely z pásové linky na výrobu 
českých komedií, a i když se v něčem povedly 

o trochu víc, po zmíněných dvou titulech 
mohou jen závistivě pokukovat, scenáristicky 
ani režisérsky se duo Třeštíková – Havlík jejich 
tvůrcům zatím neblíží.

Bravo, dámy
I tak mají Bábovky zaděláno na úspěch, jenž 
vyjde z obliby knihy a velmi atraktivního 
hereckého obsazení. V něm se najde několik 
výkonů, které filmu pomohou od zmíněného 
průměru odskočit. Lenka Vlasáková hraje 
ženu uvězněnou ve stereotypní domácnosti, 
zklamanou z manželství i dcery a realizo-
vanou péčí o vnuka, která se dozví zdrcující 
lékařskou diagnózu. Ač role není hlavní, 
Vlasáková ji hraje nezapomenutelně, emoce 
své hrdinky dokáže předávat i krotit a stačí jí 
k tomu přesné pohledy, gesta, pár slov.

Táňa Pauhofová má roli úspěšné nadnárod-
ní manažerky a současně selhávající matky 
dospívající dcery, jejíž matkou ve skutečnosti 
ani není. V obou polohách, jako byznysová 
suverénka i její domácí opak, je Pauhofová 
bezchybná a Bábovky jsou dalším důkazem, 
jak mimořádná herečka z ní vyrostla.

Její zmíněnou dceru si zahrála mladá 
Denisa Biskupová, která svým přirozeným 
hereckým projevem zastínila i některé ze slav-
nějších kolegyň. V dalších rolích se objevují 
výkonnostně spolehliví Ondřej Vetchý nebo 
Rostislav Novák ml., naopak na prostitutku 
v podání Jany Plodkové si divák delší čas zvyká 
a Marek Taclík coby její pasák ve snaze o drs-
ného asociálního burana vytváří spíše jeho 
karikaturu. ▪

KNIHA DESKA TV TIP
KONEČNÁ STANICE OSVĚTIM 
EDDY DE WIND
Holandský lékař Eddy de Wind 
i jeho manželka Friedel byli během 
druhé světové války odvlečeni 
do Osvětimi. Po příjezdu přežili 
krutou selekci a byli pracovně zařazeni na ošetřov-
ny. Každý den a každou hodinu se v koncentrač-
ním táboře odehrával nelítostný boj o přežití – pro 
Eddyho to znamenalo přizpůsobit se nepředví-
datelným reakcím dozorců, Friedel musela čelit 
hrozbě oběti „lékařských“ experimentů Josepha 
Mengeleho. Sílu jim dodávala vzájemná láska: 
Friedel a Eddy si občas dokázali prostrčit přes plot 
lístek a výjimečně se dokonce odvážili kratičké-
ho objetí. Když na konci války uprchli poslední 
dozorci, Eddy se schoval v opuštěných barácích 
a začal se zuřivým úsilím zapisovat svoje zážitky. 
Vznikl zcela ojedinělý záznam vězeňského života 
ve vyhlazovacím táboře zachycující z bezprostřed-
ní blízkosti každodenní boj o život.    LEDA, 278 KČ

KONEČNĚ SPOLEČNĚ
HANA ZAGOROVÁ 
A ŠTEFAN MARGITA
Manželé a současně 
populární zpěvačka a tenorista se světovým 
renomé, Hana Zagorová a Štefan Margita, 
neměli nikdy společné turné, a když už ho 
připravili – s výmluvným názvem Konečně 
společně – překazila ho pandemie korona-
viru. Koncerty se musely zrušit a z celého 
turné nakonec zbyl jediný – megakoncert 
v pražské O2 areně, který byl ale přeložen 
až na příští rok, konkrétně 19. května 2021. 
U příležitosti původně zamýšleného turné 
bylo naplánované také vydání alba. Zagoro-
vá s Margitou se rozhodli, že o to je korona-
virus neochudí, a tak se na přelomu června 
a července přesunuli do studia Daniela Hádla 
a natočili v něm několik nových duetů. Des-
ku, kterou nazvali stejně jako zrušené turné, 
představí svým fanouškům 18. září.

NA SCHOVÁVANOU 
Na začátku osmidíl-
ného ukrajinského 
krimi seriálu si v obyčejně vypadajícím bytě 
na sídlišti hraje otec se svou sedmiletou 
dcerou na schovávanou. Ovšem když ji hle-
dá, není nikde k nalezení… Později se objeví 
na internetu video, v němž dcera drží ceduli 
s tajemnou sadou čísel. Je první z několika 
dětí, které v malém průmyslovém městě 
zmizí beze stopy. Na scénu tak přicházejí 
mladí detektivové Varta Naumová a Mak-
sim Shumov, kteří musí vyřešit nejen tento 
případ, ale také bojovat se svými vlastními 
démony. Varta je odtažitá žena, která si ex-
trémně chrání svůj osobní prostor, zatímco 
Maksim je pohodový chlap, lehce navazující 
nové vztahy. Oba zažili ve svých životech 
traumata a tento případ se jich dotkne 
na nejcitlivějších místech.
PRIMA COOL, OD ÚTERÝ 1. ZÁŘÍ, 22:30

Bábovky, ženské čtení od Radky Třeštíkové, se před pár lety staly bestsellerem, a tak není divu, 
že se nyní podívají také do kin. I ve filmové podobě aspirují na hit, ačkoli je od průměrné vztahové 
komedie dělí jen několik pozoruhodných hereckých výkonů.

RECENZE

I PRŮMĚRNÉ BÁBOVKY BUDOU HIT

60 %
V KINECH

OD 24. ZÁŘÍ



Madonnu sekli přes prsty
Sociální síť Instagram zakročila proti zpě-
vačce Madonně, která na svém účtu zveřej-
nila video s konspirační 
teorií o koronaviru. 
Napsala k němu, 
že vakcína proti 
Covidu-19 už 
existuje, ale 
není k dispo-
zici, protože 
„bohatí chtějí 
být ještě bohat-
ší“. Správci sítě 
text překryli nápisem 
Zavádějící informace a pře-
směrovali fanoušky zpěvačky na zprávu 
o tom, že očkovací látka zatím není. 

Raper se obul do „tlusťošek“
Rozruch na sociálních sítích vzbudil ostrav-
ský raper Sergei Barracuda, když na 
Instagram napsal svůj 
názor na obezitu 
u žen. „Obézní 
holky jsou 
tfuj, odporné. 
Obézní, ne 
s pár kily na-
víc.“ A dodal: 
„Přestaň být 
nas*aná na mě, 
buď nas*aná 
na sebe a začni se 
sebou něco dělat.“ Jeho názor pak proletěl 
Twitterem, kde se dočkal odsouzení, ale 
i souhlasných reakcí. 

Scénu, jak divočák nejprve muži snědl 
pizzu schovanou v batohu a potom „sba-

lil“ jeho žlutou igelitku, natočila jedna z re-
kreantek. Majitel tašky s laptopem se v tu 
chvíli koupal, jakmile ale krádež zaregistro-
val, začal prasečí rodinku pronásledovat.

Později se ukázalo, že štětináč je v místě 
známou firmou. Ztratil plachost a při 
hledání potravy se prý běžně mezi lidmi 
u jezera prochází. A Berlínská zemská lesní 
správa prohlásila, že se právě proto – kvůli 
možnému nebezpečí – na jeho chování za-
měří.  V reakci na to okamžitě vznikla petice 

CO SE DĚJE

TO NEJ Z INSTAGRAMU
?

SOUTĚŽ O KNIHU  
VOLÁNÍ DIVOČINY
Vyhrajte klasiku, jednu z nejčtenějších 
knih světa od legendárního Jacka Londona, 
která opojným způsobem vypráví 
o hlubokém přátelství člověka a psa. 

Jak se jmenuje norský 
film, který získal 
Stříbrného medvěda 
na Berlinale 2019?

A Jít krást koně
B Jít pást koně
C Jít uspat koně

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 16. září 2020.

s názvem Zachraňte drzou, ale mírumilovnou 
prasnici od Teufelssee, v níž mimo jiné stojí, že 
i vzhledem k mediální prezentaci případu hrozí 
bachyni odstřel. „Kdoví? Třeba se najde nějaká 
zoo nebo útulek, který jí zaručí další život 
a ochranu před lidmi, kteří chtějí střílet jako po-
minutí,“ napsala autorka petice, kterou během 
chvíle podepsaly na internetu tisíce lidí.

Podle lesní správy sice není odstřel zvířete 
nyní v plánu, ale je nejisté, zda přežije nadchá-
zející podzimní loveckou sezonu. Během ní 
zemře na území německé metropole každoroč-
ně až dva tisíce divokých prasat.

NECHTE PRASE ŽÍT!

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Velký nárůst fanoušků zazna-
menala zpěvačka Monika 
Bagárová, stala se třetí nejvliv-
nější na Instagramu v Česku. 
Před ní jsou jen Kovy a Leoš 
Mareš.

Nejslavnější MMA 
bojovník Conor 

McGregor oznámil, 
že se bude ženit. 

Partnerku Dee 
Devlinovou, se 

kterou má dvě malé 
děti, požádal o ruku 
na jejích dvaatřicá-
tých narozeninách.

Přítelkyně 
fotbalisty 
Ronalda, 
šestadvaceti-
letá Georgina 
Rodriguez, 
sdílela fotku 
z rodinné 
idylky při 
dovolené 
na jachtě.

O vtipný příběh, který rezonoval na internetu i sociálních sítích, se postarala bachyně se dvěma 
mláďaty v Berlíně. U tamního jezera Teufelssee sebrala igelitovou tašku s notebookem. Když 
později bachyni lesní správa pohrozila vztyčeným prstem, vznikla na její záchranu petice.
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SOUTĚŽ 
Pošlete nám vyluštěnou křížovku a tři 
z vás mohou vyhrát praktický plecháček 
v barvách národního dopravce, který 
je vhodný na cesty, ale i na další chvíle 
pohody, například s dobrou kávou nebo 
silným čajem. 

Správnou odpověď zadejte do formuláře 
na www.cdprovas.cz do 16. září 2020.

?

MUŽSKÉ
JMÉNO

(28. 11.)

KRÁL
ZVÍŘAT

POMOC? ?
POMŮCKA:

AGA,
AMADO,
EREBOS

ODVĚTVÍ TAHLE PŘEDLOŽKA VODNÍ TOK
(SLOV.)EDÉM

DOBRÝ
NÁPOJ

(KNIŽNĚ)
NEOCHOTNĚ POLSKÉ

MĚSTO SPORTOVEC CHOBOT-
NATCI

HYBNÁ
SÍLA

ČÁSTICE
HMOTY

POHOVKA

JMÉNO
BÁSNÍKA
BŘEZINY

TÝKAJÍCÍ SE
SYMETRÁLY

MALÉ DÍTĚ

MEZIPATRA

DVANÁCT
MĚSÍCŮ

MONGOLŠTÍ
ROLNÍCI

JMÉNO
KOMEN-
SKÉHO

RÝBRCOUL

2. ČÁST
TAJENKY

SVALOVÁ
BÍLKOVINA

STAVEBNÍ
LEPENKA

?

?

? ?

?

ČÁST
PRAHY 8

TA I ONA

BRAZILSKÝ
SPISOVATEL

SLOVENSKÝ
NÁRODNÍ

PARK

BELGICKÉ
LÁZNĚ

ST. JEDN.
HMOTNOSTI

ZN. OHÝB.
NÁBYTKU

MOŘSKÝ
PTÁK

AFRICKÝ
STÁT

ČÁST
PODSVĚTÍ

ZN. MLÉČ.
VÝROBKŮ
3. ČÁST

TAJENKY

ZPŮSOB
BARVENÍ
TKANIN

ŠATNÍ
MOTÝLCI

ZN. KANCEL.
POTŘEB

NEMOC ŠÍLE-
NÝCH KRAV
PĚSTOVÁNÍ

(ZVÍŘAT)

TURECKÝ
DŮSTOJNÍK

STŘEVÍC

SPORTOVNÍ
POTŘEBA

TAMTI

SOUBOR

JM. HERCE
MONTANDA

PROSKUR-
NÍK

PLOŠNÉ
MÍRY

ZBYTEK
KARET

PO ROZDÁNÍ

ZPĚVNÝ
PTÁK

FIALKOVÁ
SILICE

PÁS
KE KIMONU

USRKNUTÍ

HAD
ŠKRTIČ

ŠŤÁVA
Z KVĚTŮ

MRAČNO
HMYZU

DOJNICE
ZÁSOBNÍKY

NA OBILÍ

JANINSKÝ
PAŠA

ZÁPADOČ.
MĚSTO

ZÁZNAMOVÝ
SYSTÉM
VIDEO-

REKORDÉRŮ

SOUČÁSTI
TŘÍSLOVIN

KUS LEDU JAMAJSKÁ
HUDBA

TYP
LYŽAŘSKÉ-
HO VLEKU

ULTRA-
ZVUKOVÝ
PŘÍSTROJ

PŘEDSTA-
VENÍ

KLÁŠTERA

1. ČÁST
TAJENKY

VLOHA

BLÁZEN
(EXPR.)

ČAJ
Z CESMÍNY

SMYČKY
SLOVAN

(BÁS.)

NÁRODO-
HOSPODÁŘ

SEVEŘAN
SARMAT

PROJEVOVA-
TI (KNIŽNĚ)

RODOVÁ
ZNAČKA

OMÁČKA
(OBECNĚ)

BĚLOVESKÁ
KYSELKA

OTROK
(KNIŽNĚ)

ZKUŠEBNÍ
TV OBRAZ

BEDUÍNSKÝ
PLÁŠŤ

POBÍDKA
K ODCHODU

(Z ITAL.)

POHYB
VZDUCHEM

PLEŤOVÁ
VODA

PLNĚNÁ
TĚSTOVINO-
VÁ TAŠTIČKA

(Z ITAL.)

FRANCOUZ-
SKÝ PRO-
TESTANT

USTAVIČNĚ PATŘÍCÍ
VLASTĚ

Václav Havel:
Nikdy nesmíte posuzovat situaci podle 
toho, kolik lidí oslavuje vítězství, ale 
jedině... 
(dokončení v tajence)

Citát z minulého čísla: 
Zatímco utopistické filmy nám líčí, jak to 
v budoucnosti vypadat nebude, historické 
filmy ukazují, jak to nevypadalo v minulosti.

STARO-
GERMÁNI

KŘÍŽOVKA

Tři výherci 
získají stylový 
plecháček  
v barvách  
národního  
dopravce.
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Takže vážení, opravdu nechápu, 
proč se tolik nadělá s bábovkou. 

Podle mě patří tak do doby národ-
ního obrození, kdy se na ni lákali 
ženichové pro přebývající dcerušky. 
Osobně dávám přednost pořádné 
sklenici okurek se schwarzwaldskou 
šunkou. Ale budiž, lidi ji mají rádi, 
dokonce i příbuzní, tak proč bych ji 
taky neupekla, že? Zvláště když mi 
sestra Rozálie trapně naznačovala, 
že bych se už konečně mohla revan-
šovat. Tím narážela na opakované 
a hlavně nevyžádané zásilky z jatek, 
kde pracuje její manžel. Prý tam 
dostávají jitrnice a tlačenku místo 
prémií. Asi toho berou tolik, že už to 
nedokážou sníst ani zamrazit. A já 
abych jim na oplátku připravovala 
hody za svoje peníze! 

„Ale, ale, copak to neseš v tašce, 
Maruško?“ ozvalo se s ironickým 
tónem za mými zády. To není 
možný, bláznivá sousedka Voříšková 
na nádraží! Vždyť mi pořád vypráví, 
jak se bojí vlaků. Rychle jsem 
nahodila sebejistý výraz a s křečo-
vitým úsměvem zašveholila: „Ale 
drahoušku, to víš, jedu za sest-
rou a upekla jsem jí tvarohovou 
bábovku. A co ty tu vůbec děláš?“ 
Voříšková byla kupodivu střízlivá, 
oči měla navrch hlavy a zlehka se 
opírala o zavřený stánek bufetu. 
Vypadala jako vojanda připravená 
do útoku. „Ale co by, čekám tu 
na Libušku od hřbitova, za chvilku jí 
končí směna v nemocnici. Vyrážíme 
na tah po cukrárnách,“ zasmála se 
a znělo to, jako by drnčel náklaďák 
po rozkopaném náměstí. „Můžeš mi 
tu bábovku ukázat? A tos do ní dala 
hrozinky nebo oříšky? A posypala jsi 
ji moučkovým cukrem? To je strašně 
hezký, když sestry držej při sobě. 
Tak mi ji přece ukaž a pochlub se,“ 
mlela neodbytná Voříšková a začala 
se s drzým úšklebkem nebezpečně 
přibližovat k tašce s bábovkou.

Ztuhla jsem. Jak se jí mám probo-
ha zbavit? „To víš, rodina je rodina. 
Sama to znáš nejlíp,“ vyhrkla jsem 

neurčitě a pak si vzpomněla na pra-
vidlo, že na blbce je nejlepší úplná 
blbost. „Však ty máš taky dobré 
srdce. Pamatuju si, jak jsi u mě 
na gauči plakala, když tehdy zastře-
lili Bobbyho v Dallasu.“ Sousedka 
se zarazila. Tohle tedy absolutně 
nečekala. „Tam přece zabili Kenne-
dyho, ne?“ pronesla pochybovačně.  
V hlavě mi cvaklo, ona nebude tak 
hloupá, jak vypadá, musím si na ni 
dávat větší pozor! Ale hlavně že se 
zastavila. Zamračené čelo bláznivé 
Voříškové povolilo: „No jo, ty myslíš 
v televizi, jak měl bráchu Džejára. 
Ale to už je dávno. A on pak stejně 
obživnul a vrátil se do děje.“ Teď 

jsem zase trhla hlavou já: „Cože? 
Jako zombie?“ Moje znalosti seriálů, 
které se u nás vysílaly v devadesá-
tých letech, byly přece jen o něco 
slabší. Účelu ovšem bylo dosaže-
no. Sousedka prošvihla správný 
okamžik, rychle jsem se rozloučila, 
protáhla se kolem ní a vnořila se 
do chumlu cestujících mířících 
k přijíždějícímu pantografu.

„No sláva, že už jsi tady. Proč si 
už konečně nekoupíš auto?“ přiví-
tala mě sestra Rozálie, když jsem 
se k ní dostala za slabou hodinku 
od odchodu z domova. „Prosím 
tě, co blázníš? Vlakem se dostanu 
všude. Ještě budu řešit pojištění, po-

škrábanej lak a výměnu pneumatik, 
když píchnu,“ odpověděla jsem sviž-
ně, protože jsem od ní byla na tyhle 
řeči zvyklá. „No jo, já zapomněla, že 
jsi neuvěřitelně spořivá. V tom jsi 
po mámě,“ zasmála se bez vedlej-
ších úmyslů Rozálie. „Tak kde máš 
tu bábovku od Tomáše? Holka, tys 
měla štěstí, žes našla manžela, co 
umí vařit a píct. Vždyť všichni vědí, 
že u plotny dokážeš akorát chleba 
s paštikou. Proto ani nikoho nezveš 
k sobě domů. Tak pojď dál, tlačenka 
už bude rozmražená. Nepřivezla jsi 
náhodou cibuli?“ Odevzdaně jsem 
na ni houkla: „ Je přece pod bábov-
kou. Jako posledně.“ ▪

SVĚT PODLE MARUŠKY
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od větévky. Toto pravidlo však neplatí u všech 
odrůd. Pak nám pomohou další znaky jako 
barva jadérek, vybarvení slupky i padání 
plodů za bezvětří. Pokud necháme podzimní 
odrůdy jablek na stromě přezrát, hodí se 
prakticky jen na rozváření.  

Čas tykví
Tykve jsou na skladování zralé tehdy, až jsou 
jejich stopky uschlé a dřevnaté, plně vyzrálé 
s co nejtvrdší slupkou. Zkuste do slupky zarýt 
nehtem, tak nejlépe poznáte její tvrdost. 
Obecně lze říci, že plody nejblíže ke koře-
nům jsou nejvíce vyzrálé. Tykve sklízíme co 
nejpozději, před příchodem mrazíků. Před 
uskladněním plody uložíme zhruba na jeden 
týden na slunce a necháme je „vytvrdnout“, 
což výrazně prodlouží jejich trvanlivost.  

Cibulové hlízy 
Podle aktuálního průběhu počasí začínají 
rostlinám žloutnout listy, to je doba, kdy je 
nutné hlízy sklidit. Pokud bychom je nechali 
v zemi déle, riskujeme, že budou napadeny 
chorobami a škůdci. Hlízy vyryjeme, očistíme 
od zeminy, zakrátíme co nejníže, abychom 

TIPY PRO SKLADOVÁNÍ
■  Teplota pro skladování ovoce 

 by se měla pohybovat v rozmezí 

 2 až 5 stupňů Celsia.

■  Plody tykví skladujeme v suchu, 

 snesou i vyšší teplotu, téměř 

 pokojovou. Naopak chladný a vlhký 

 sklep není pro tykve vhodný.

■  Pro uskladnění cibulových hlíz 

 volíme suché místo, kde se teplota 

 pohybuje okolo 10 stupňů Celsia, 

 neměla by klesnout pod 5 stupňů. 

■  U zeleniny si pamatujte, že cibuloviny 

 mají odlišné nároky na vlhkost vzduchu 

 a nelze je skladovat s ostatními druhy.

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.

ZASLOUŽENÁ SKLIZEŇ
ÚRODNÉ ZÁŘÍ
Ze zahrady nosíme plné koše zeleniny, češeme slivoně, jádrové ovoce, révu. Dozrávají také plody 
jako aronie, rakytník, dřín, trnka, ale i pozdní maliny či ostružiny. Září je stále měsícem hojnosti, ale 
i předzvěstí, že vegetace pomalu končí a že je nutné se připravit na zimu.

ROK 
NA ZAHRADĚ

TEXT: JANA LAPÁČKOVÁ, IVAN DVOŘÁK
FOTO: SHUTTERSTOCK

Nastává čas vyčistit sklep a připravit si 
obaly, do kterých budeme uskladňovat 

ovoce. Nezapomínejte přitom sklepy za chlad-
ných nocí a rán otevřít, aby pořádně vychlad-
ly. Ovoce v nich pak bude pomaleji zrát. Pro 
skladování vybíráme jen kvalitní plody. 

Jádroviny
Česané ovoce ukládáme do lísek v jedné vrst-
vě stopkou nahoru, vyhneme se jejich uložení 
v sousedství brambor, řepy a další kořeno-
vé zeleniny. Stejně nevhodné je skladovat 
společně s jablky i celer, pór a jinou podobnou 
zeleninu výraznou svou vůní, protože jablka 
i hrušky tyto pachy snadno přijímají. Správná 
sklizňová zralost jádrového ovoce nastává 
zpravidla při snadné odlučitelnosti stopky 

omezili přenos infekce z odumírajících ston-
ků. Na dobře větraném místě je pak necháme 
asi dva týdny při pokojové teplotě dobře 
oschnout. Pokud jde dobře oddělit staré 
hlízy s kořeny od hlíz nových, je hlíza mečíku 
dostatečně suchá. Uložíme je do novin či 
papírových sáčků a pak do krabice. 

Uložení zeleniny
Ideálními podmínkami pro uložení zeleniny 
je chladné a více méně bezmrazé prostředí. 
Společně můžeme skladovat druhy zeleniny 
s podobnými nároky a ty, které se vzájem-
ně nepříznivě neovlivňují. Zásadně nelze 
společně ukládat zralé a nezralé plody, rané 
a pozdní odrůdy, s jablky nelze kombinovat 
košťáloviny (opad listů vlivem etylénu) ani 
okurky (žloutnutí) a mrkev (hořknutí). Ne-
zapomínejte, že kořenová zelenina zkracuje 
uchovatelnost košťálovin. ▪
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Je až neuvěřitelné, kolik cukru jsme jako děti 
byli schopni pozřít, aniž by se to podepsalo 

na našich útlých, z pohledu babiček dokon-
ce i vychrtlých postavách. Mohli jsme se 
na snídani naládovat buchtou, která zbyla 
z víkendu, na svačinu si dát čokoládovou 
tyčinku a na oběd ve školní jídelně spořádat 
pořádnou kalorickou bombu s laskavým 
souhlasem všech výživových poradců. Vždyť 
kdo by odolal!

Šodó, krém, nebo pudink?
To máte bavorské vdolečky, kynuté knedlíky 
s ovocem, palačinky s marmeládou, nebo 
dokonce s nutellou, lívance, krupicovou 
kaši s kakaem, buchtičky se šodó. Poslední 
zmiňovaný pokrm byl jasným hitem školních 
jídelen, aniž by kdo tušil, co je to nějaké šodó. 
Bylo to jedno z jídel, na kterém většina z nás 
ujížděla. Ti, kterým zůstal zmlsaný jazýček 
i do dospělosti, však brzy pochopili, že je ob-
rovský rozdíl mezi pravým šodó, obyčejným 

Zatímco na smažené řízky byl ve školním jídelníčku vyčleněn nejčastěji pátek, na sladké přicházela 
řada minimálně dvakrát týdně. Co na tom, že nás tím hlavně babičky hýčkaly doma. Sladká jídla totiž 
většinou představovala mezi všemi těmi tlustými masy, hašemi a perkelty bezpečný přístav. 

ŠKRALOUPY ZE 
ŠKOLNÍCH JÍDELEN

TEXT:  PAVEL FREJ
FOTO:  ČTK, SHUTTERSTOCK

vanilkovým pudinkem a střední cestou, če-
muž se většinou říkalo krém. Zatímco na pu-
dink potřebujete ingredience tři, na pravé 
šodó čtyři a trochu víc píle a odvahy. Žloutky, 
krupicový cukr, drcená vanilka a – bílé víno! 

Zemlbába versus zemlbabička
Ne všechny sladké pokrmy se ale v jídelnách 
setkaly s většinovou radostí. Kontroverzní bylo 
všechno s mákem – třeba nudle a škubánky. 
Nebo taková rýžová kaše či nákyp. A pak tu byla 
žemlovka. Tradiční staročeský pokrm z bílého 
pečiva a jablek. Ve školním podání se z toho 
však mnohdy stala rozplizlá směs s jablečným 
a skořicovým ocáskem. I přesto se našli tací, 
kteří na ní ujížděli. Mnozí z nich teprve na dru-
hém stupni pochopili, že kromě jablek tvoří její 
základ zbytky rohlíků utopené v mléce a vraže-
né na plechu bez ladu a skladu do trouby. Odtud 
pravděpodobně pochází i název zemlbába 
(semmel = německy houska neboli žemle). 

Žemlovka se tak neprávem stala v našich 
očích synonymem školního a závodního stra-
vování. Pokud ale někdo měl tu čest ochut-
nat nedělní žemlovku od babičky, pochopil, 
že bílé pečivo, jablka, vejce, láskyplná péče 
a další ingredience mohou proměnit tento 
obyčejný pokrm v luxusní dezert, po kterém 
se jen zapráší.  ▪

CUKRU ZADOSTI, SPOUSTA RADOSTI
SLADKÉ MÁMENÍ

Vymazlená 
žemlovka

Jak udělat z obyčejné zemlbáby nonšalantní 
madam žemlovku? Jednoduše. Nestačí jen namo-

čit zbytky tvrdého pečiva do mléka a vajec, nastrouhat 
jablka, osladit, vyskládat na plech a vše nechat zapéct. 

Už na pečivu totiž záleží. Taková bílá veka krásně nasaje 
tekutinu a zapadne do nitra jako kostička lega. A taky stojí 

za to oddělit žloutky od bílků a každou tuto část nechat 
vyniknout. Bílky dát na křupavou krustu (vyšlehaný sníh) 
a žloutky do směsi s mlékem a do tvarohové náplně. Tva-
roh pozvedne nejen chuťový výraz, ale také vzhled. A ne-

musíte se bát přidat ani rozinky vymáčené v rumu 
nebo najemno nasekané arašídy. Nejlepší základ 

žemlovky dělá směs nastrouhaných a 
předem zkaramelizovaných jablek 

a hrušek.  

TIP REDAKCE
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Přiznávám, že tento článek bude více či 
méně citově zabarvený. Moje maminka, 

teta a obě babičky jsou totiž učitelky. Z toho 
jasně vyplývá také to, že náš (tedy i můj) život 
se neodehrává v konvencích gregoriánského 
kalendáře, ale v cyklech řízených školním 
rokem. Září je tak u nás začátek nového roku, 
na který jsme se vždy v posledním týdnu 
letních prázdnin intenzivně připravovaly. 
Tento týden patřil vždy dovoleným u moře, 
abychom byly na první školní den opálené. 
V zahraničí jsme si kupovaly i nové šaty. Ma-
minka chtěla udělat dobrý dojem na rodiče 
a děti a já se sestrou jsme se snažily vytáh-
nout před spolužačkami.

Už dávno nechodím do školy, jsem 
zaměstnaná máma dvou úžasných ho-
lek, které vyrážejí první den školního roku 

Nenechte se třídními schůzkami a hodno-
cením vašich ratolestí zastrašit, bohatě po-
stačí, když se budete držet zdravého selského 
rozumu. Zvolte outfit, který běžně nosí lidé 
v kanceláři. Ti zpravidla rozlišují tři typy dress 
codu, které se nejlépe prezentují na pánské 
módě. Nejpohodovější z nich je pravděpodob-
ně business casual, který zpravidla tvoří tma-
vé jednobarevné džíny, chino kalhoty (u žen 
jsou to košilové šaty, áčkové sukně v mini-
mální délce těsně nad kolena), kožený pásek 
v barvě bot a polo tričko, které v tropických 
dnech můžete nahradit bavlněným nebo 
lněným jednobarevným tričkem s krátkým 
rukávem. Dámy, špagetová ramínka nechte 
na dovolenou u moře nebo bazénu. Do práce, 
školy, úřadu a jiných institucí nepatří za žád-
ných okolností. 

Takovou zlatou střední cestou je smart 
casual – plátěné kalhoty a košile s dlouhým 
rukávem. Třetím typem je business informal, 
což je pracovní oblek. Na den volte světlý, 
na večerní jednání sáhněte spíše po tmavém 
obleku. Kravatu můžete sladit do tónu košile 
a kapesníčku. U tohoto dress codu si pohlí-
dejte hlavně délku rukávů saka a košile, ta 
musí vždy na dva prsty vykukovat. Neméně 
důležitá je také délka nohavic, ponožky klidně 
ukazujte. Analogicky tyto poučky platí i pro 
dámy, avšak vždy dávejte na svůj instinkt. 
Pokud i přesto nevíte, jak na to, vzpomeňte 
si na Pelíšky. Tento díl věnuji všem učitelům 
a učitelkám. Krásný nový školní rok! ▪

Třídní schůzka. Jedna z mála akcí školního roku, na kterých se potkávají rodiče a učitelé tváří 
v tvář. Přestože nejde o bitvu, je vždy dobré se vybavit patřičnými výstrojními součástmi. 
Zkrátka kupte si nové šaty, ať ten začátek nového roku zvládnete. Kromě toho dáte učitelům 
jasně najevo vaši úctu a respekt.

JAK PŘEŽÍT ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU?

KUPTE SI NOVÉ ŠATY!

vystrojené v nových šatech a paní učitelky 
vědí, že je to kvůli nim. Šaty dělají z člověka 
ještě lepšího člověka, pokud ví, jak na to. 
Vzpomeňte si na nerudného pana Krause 
(Jiřího Kodeta) v legendárních Pelíškách, 
který přišel na třídní schůzky dcery Jindřišky 
(Kristýny Badinkové Novákové) a spletl si 
třídu. O patro výš nebo níž? Ani učitelka Eva 
(Eva Holubová) v tom neměla jasno. Kdo by 
si to pamatoval! Jde ale o to, že pan Kraus se 
na tuto významnou událost v životě rodičů 
dětí školou povinných pečlivě připravil, 
a hlavně vhodně oblékl. I učitelé jsou totiž 
jenom lidi, kteří si vytvářejí stejně jako my 
rodiče škatulky, a je dobré vědět, do jaké 
chceme patřit. Takový dobře zvolený outfit 
dokáže zlepšit známku až o jeden stupeň, 
a to se vyplatí.

MÓDA 
& STYL

TEXT: TEREZA DALECKÁ
ILUSTRACE: DIGISHOCK



ZÁBAVA64 SOUTĚŽ PRO 
CHYTRÉ HLAVY

1 Ve kterém městě v současnosti bydlí 
biketrialista Petr Kraus?

 A  v Hradci Králové
 B  v Jindřichově Hradci
 C  v Praze

2 Kterou část lidského těla mají připomínat 
oblíbené cukrovinky ze Štramberka?

 A  prsty
 B  oči
 C  uši

3 Kde končila trasa legendárního  
rychlíku Družba? 

 A  ve Frenštátu pod Radhoštěm
 B  v Milovicích
 C  v Karlových Varech

4 Ve kterém roce byla otevřena  
Mauritánská železnice? 

 A  1951
 B  1961
 C  1971

5 Co můžete ochutnat jako dezert v rámci nového 
sezonního menu nabídky ČD Restaurant? 

 A  fazolové brownie
 B  buchtičky se šodó
 C  nudle s mákem

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  
16. září 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 – Kytice
2 – v Rybářské
3 – Žatec
4 – v roce 1930
5 – Petřík

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

Soutěž o audioknihu 
Setkání s tajemnem
Jak říkala Ema 
Destinnová 
lidské kostře 
ve své ložnici?
A  Ivánek

Soutěž o renovaci 
hodinek PRIM
Strojek s označením  
PRIM kalibr  
98.01 má:
A  automatický 
     nátah

Soutěž  
o prohlídku Prahy
Kde pobýval 
Václav, než se stal 
bezdomovcem?
B  v Rakousku 
     a v Kanadě

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.

Soutěž o knihu 
Vše, co vím o lásce

Jak se jmenuje 
scenárista filmu 
Šarlatán?
A  Marek Epstein



Budapešť, 
perlu Dunaje

Poznejte

točené pivo
a teplé jídlo 
na palubě

jezdíme každé 2 hodiny

jízdní doba - 6:36 (z Brna - 3:59)

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/eshop

z Prahy

536od
Kč

z Brna

322od Kč
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