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Pomáhám seniorům, abych něco změnila

TAŤÁNA 
GREGOR  
BRZOBOHATÁ

MODELKA

Cestování po Podorlicku
Dny železnice 2021
Výletní vlaky



Navštivte svět historie, 
změny i zábavy  
a unikátní noční show!

Lužná  
u Rakovníka
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Vážení čtenáři, milí spolucestující,
bylo nebylo... Tak často začínají pohádky, které prý máme v Česku moc rádi. K báchorkám, legendám 
a pověstem jsme utíkali za každého režimu: za císaře pána, tatíčka Masaryka, báťušky Stalina, 
kolektivního vedení rozvinutého socialismu i za vlády, kterou si vždy po svobodných volbách po právu 
zasloužíme. Vždyť v pohádkách, snad kromě těch skandinávských, vítězí vždy dobro, byť někdy za cenu 
velkých vedlejších obětí. A děti si přes ně krásně utvářejí hodnoty a kladný vztah k životu. Nebo si to 

jen namlouváme? Není 
to spíš tak, že se na staré 
filmové pohádky dívají 
hlavně dospělí, aby si 
připomněli, že jim kdysi 
bylo méně let? A že dnešní 
děti chtějí hlavně rychlé 
a bláznivé animáky? 
V každém případě je 
pohádka nádherný únik 
z nepříjemné reality do vysněného světa plného morálky, 
naděje a bezpečí.
S reálným světem je to však malinko jiné. Do toho se 
spíš hodí „věřte nevěřte“. Stačí si pustit rodinné 
komedie a užasle shledáte, že jde vlastně 
také o pohádky. Hlavní 
hrdinové v nich primárně 
řeší vztahové problémy 
a jezdí na luxusně vyhlížející 
dovolené – a pokud možno 
nepracují. A komunikace 
na sociálních sítích? Ta se 
změnila v pečlivě vyleštěné 
reklamní pozlátko nebo 
v horor smíchaný s žumpou 
toho nejhrubšího zrna. 
A mediální papírová i elektronická smršť na nás každý den hází síť zavádějících titulků i témat.
Takže dost vymývání mozků a věšení bulíků na nos! Místo psaní a čtení hejtů a hoaxů 
na Facebooku se raději projeďte nostalgickým vlakem s parní lokomotivou. Tak vypadá 
opravdová pohádka! Na rozdíl od sociálních poměrů před sto lety je cenově dostupná prakticky 
pro každého. A vzhledem k tomu, že od října 1968 u nás platí pravidelný dvoudenní víkend, si 
na romantický výlet na kolejích můžete udělat čas každý týden...  A žili šťastně až do smrti.

Petr Horálek, zástupce šéfredaktora
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Čtyři zcela nové dvouvozové jednotky RegioPanter vyjely 
v polovině srpna do provozu na nedávno zavedenou linku 
spěšných vlaků Plzeň – Cheb – Karlovy Vary. Cestující 
v západních Čechách si zvykají na komfort, který je obvyklý 
hlavně na dálkových spojích. Národní dopravce plánuje  
nasadit další RegioPantery i do jiných krajů v řádu měsíců.

Odměna za nákup

Na přání krajů objed-
naly České dráhy 

výrobu 50 dvouvozových  
a 29 třívozových  
RegioPanterů. První čtyři 
jednotky z těchto kon-
traktů jsou již v provozu 
na tratích Plzeňského 
a Karlovarského kraje. 
Zhruba ve dvouhodino-
vých intervalech obslu-
hují zrychlenou linku 
z Plzně do Mariánských 
Lázní, Chebu a Karlových 
Varů, která byla zavede-
na letos v červnu. Trať 
Plzeň – Cheb ujedou 
za hodinu a půl,  
tedy za dobu pouze  

o 11 minut delší než 
expresy. Celou trasu mezi 
Plzní a Karlovými Vary 
pak urazí za 2 hodiny  
a 23 minut.

Pořízení nových  
vozidel zapadá do Stra-
tegie ČD do roku 2030, 
která počítá s rozši-
řováním služeb a od-
straňováním bariér pro 
cestování. RegioPantery 
nabízí podobný komfort, 
jako mají nejmodernější 
dálkové vlaky. Cestující 
mají v klimatizovaných 
oddílech k dispozici při-
pojení k internetu pomocí 
wi-fi, elektrické zásuvky 

a USB porty pro dobíjení 
cestovní elektroniky nebo 
přebalovací pult. Úplnou 
novinkouje i speciální 
zásuvka pro dobíjení 
elektrických vozíků.

Další RegioPantery bu-
dou dodány ještě v letoš-
ním roce pro regionální 
linku Klatovy – Plzeň –  
Rokycany – Zdice –  
Beroun a následovat 
budou také soupravy 
pro Jihočeský kraj a Kraj 
Vysočina. České dráhy 
též počítají s novými tří-
vozovými jednotkami pro 
Olomoucký a Moravsko- 
slezský kraj.

E-shop ČD
Pokud od 1. do 30. září 2021 nakoupí-
te v e-shopu ČD, získáte kupon na ná-
kup bio sirupu zdarma na webových 
stránkách www.camellus.cz. Slevový 
kód můžete uplatnit do 30. října 2021. 
Bylinné produkty Camellus vychází 
z léčivé síly bylin, které rostou u nás 
a mají prokázaný pozitivní vliv na naše 
zdraví. Camellus zapadá do pestré 
mozaiky činností integračního sociál-
ního podniku Pro-Charitu s.r.o., jehož 
hlavním cílem je vytvářet důstojná 
pracovní místa pro lidi se zdravotním 
omezením a udržitelné podnikání s re-
spektem k životnímu prostředí.

Bylinné produkty

Bio sirup CheerUp! zdarma!

Cestujte  
s jízdenkou Interrail 
staženou do mobilu
Síťová jízdenka Interrail, která umož-
ňuje cestování po evropské železnič-
ní síti, se po několika letech příprav 
prodává i ve stále populárnější elek-
tronické formě. Nákup je zatím mož-
ný výhradně přes webové stránky 
www.interrail.eu, na kterých si 
cestující zvolí, zda preferuje klasic-
kou papírovou jízdenku, nebo právě 
„dematerializovanou“ do mobilního 
telefonu. Zákazník, který zvolí dru-
hou variantu, potřebuje ke stažení 
bezplatnou aplikaci Rail Planner. 
České dráhy plánují umožnit nákup 
mobilních jízdenek Interrail v prů-
běhu roku 2022 a prodej tradičních 
papírových jízdenek ukončit v roce 
2024. Produkty Interrail zastřešuje 
společnost Eurail Group.

Novinky

NOVÉ REGIOPANTERY 
na lince Plzeň – Karlovy Vary
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Čokoládové kuličky 
pro jemné křupání

Už jste ochutnali cukrovinku Maltesers? Jde o čokoládové kuličky, 
které stihly šokovat miliony lidí na celém světě tím, jak skvěle 

chutnají. Určitě nezůstanete u jedné a budete si muset brát další 
a další a další… až bude sáček prázdný. Stačí si to jen představit –  
jemné křupnutí, kvalitní čokoláda a oříšková náplň. Prostě záži-

tek, který chcete zopakovat. Tenhle hit k nám dorazil teprve letos 
a jako tip měsíce ho nabízí nádražní prodejny PONT to go a PONT 

Market. Jsme moc zvědaví, co na tuto pochutinu řeknete!

Příští stanice:
Městské divadlo Brno
Chystáte se v Brně za kulturou? Potom vám doporučuje-
me představení v Městském divadle Brno. A pokud využi-
jete ČD Body z věrnostního programu Českých drah, 
získáte vouchery na vstupenky za poloviční cenu. 
Poukázky sice mají jen tříměsíční platnost, ale vzhledem 
ke koronavirovým opatřením zde akceptují i ty prošlé – 
stačí se zeptat při nákupu. A na co se můžete těšit? Třeba 
na slavnou romantickou komedii Pretty Woman v mu-
zikálové verzi (premiéra 11. září 2021) nebo na hořkou 
komedii Bella Figura o setkání pěti „dokonalých“ lidí 
(premiéra 25. září 2021). Více na www.mdb.cz.

Podpořte svou imunitu 
za nasbírané ČD Body
Za 30 nasbíraných ČD Bodů z věrnostního 
programu Českých drah získáte slevu 20 % 
na veškerý sortiment doplňků stravy a mě-
řicí techniky v e-shopu www.gsklub.cz. 
Česká farmaceutická společnost  
Green-Swan Pharmaceuticals CR,  
která vyvíjí a vyrábí léky, zdravotnické 
prostředky a účinné 
doplňky stravy pod 
značkou GS a Cemio,  
využívá prověřené 
přírodní suroviny  
a špičkové techno-
logie. Nákupem 
výrobků podpoříte 
zdraví a imunitu 
svou i svých blíz-
kých. Při nákupu 
nad 799 Kč budete 
mít navíc dopravu 
zdarma.

www.ponty.cz

Zářijový tip z pohodlných obchodů na trase

Do Česka přijede vlak 
oslavující Evropský rok železnice
EU vyhlásila letošek rokem železnice. Chce tak ukázat, že 
tento druh dopravy významně přispívá ke zlepšování ži-
votního prostředí. A jaká by to byla oslava bez zvláštního 
vlaku? Kontinentem jich projede hned několik. Na jejich 
palubě bude veřejnost moci zhlédnout výstavu předsta-
vující význam dopravních sítí pro evropskou ekonomiku, 
investice do dopravní infrastruktury a samozřejmě roli 
železnice a její potenciál. Vlak zastaví například 23. září 
v Ostravě, 25. září v Praze a 26. září v Plzni.

SLEVA
20 %
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Mělnické vinobraní  
za zvuků hudby

Na nejstarší akci svého druhu  
u nás vás 17.–19. září kromě přehlídky 
skvělých vín čekají koncerty, řemeslný 

jarmark a tvořivé dílny. Hlavní scéna 
bude připravena na náměstí Míru, za-

tímco na radničním dvoře vám nabídnou 
skvělá vína z Čech. Folkovou (country) 

scénu najdete v Palackého ulici, zámec-
kou scénu na nádvoří místního zámku 

a v parku u chrámu sv. Petra a Pavla 
bude k dispozici dětská scéna. K hlavním 
hvězdám vinobraní budou patřit skupiny 

J.A.R., Yo Yo Band a Horkýže Slíže, zpě-
vačky Bára Basiková a Aneta Langerová,  

zpěvák Michal Hrůza nebo herec  
a písničkář Jiří Schmitzer.

Nejbližší železniční stanice:  
Mělník
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NÁRODNÍ 
POUŤ

ZA 
VÍNEM

Turistická sezona rozhodně nekončí posledního srpna. I během září se můžete rozjet do všech 
koutů naší republiky za zábavou, poučením nebo dobrým jídlem a pitím. Čekají vás pravidelné 
akce i novinky. V aplikaci Českých drah Vlakem na výlet navíc snadno nasbíráte věrnostní 
body, které vyměníte například za jízdenky zdarma. A dostanete pak chuť na dodatečnou 
cestu do míst, kde jste třeba ještě nikdy nebyli.

Vlakem 
navýlet

Víkend se svatou  
Ludmilou v Tetíně

V září tomu bude 1 100 let od mučednické 
smrti české kněžny Ludmily. Ta byla na příkaz 
své snachy Drahomíry zavražděna na Tetíně 

15. září roku 921. V obci Tetín se od pátku 
do neděle (17.–19. září) uskuteční národní 

svatoludmilská pouť. Hlavní část programu 
se odehraje v sobotu: v 11 hodin začne slav-

nostní bohoslužba celebrovaná papežským le-
gátem a od 13 hodin poběží bohatý program, 
zakončený večerním koncertem. České dráhy 
v sobotu 18. září v souvislosti s poutí zajišťují 

přímé vozy ze Starého Města u Uherského 
Hradiště do Berouna s příjezdem kolem devá-
té hodiny a odjezdem zhruba v půl čtvrté zpět.  

Přesné spojení bude k dispozici na  
www.cd.cz v dostatečném předstihu před akcí.

Nejbližší železniční stanice:  
Beroun

Přehlídka Koně  
v akci v Pardubicích

O druhém zářijovém víkendu  
(11.–12. září) se na pardubickém dosti-

hovém závodišti uskuteční už 23. ročník 
výstavy Koně v akci. Na co se můžete 
těšit? Prim budou hrát chladnokrevná 

plemena koní. Prohlédnout si je můžete 
nejen při přehlídce chovatelů, ale také 

v rámci soutěží v orbě koňmi, v těžkém 
tahu a v ovladatelnosti s kládou. Pro 

rodiny s dětmi bude největším lákadlem 
plemeno shetlandský pony. Poníci se 
předvedou i v překážkovém dostihu 

s dětmi v sedle. Součástí programu bu-
dou ukázky dovedností a výcviku koní. 
V neděli se výstava propojí s dožínkami  

pardubického okresu.

Nejbližší železniční stanice:  
Pardubice hl. n.

DO 
SEDLA

Informace 
mohou být neaktuální. 

Dostupnost ověřte 
on-line. 

POZOR!

w w w . c d . c z / v l a k e m n a v y l e t
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Litoměřice rozkvetou  
na Zahradě Čech

Na výstavišti v Litoměřicích se koná už 
45. ročník podzimního veletrhu Zahrada 

Čech, na kterém nesmí chybět žádný 
správný zahrádkář, chalupář nebo kutil. 
Kromě bohatého sortimentu potřeb pro 

zahradu a chalupaření najdete na  
veletrhu nepřeberné množství květin 

i okrasných dřevin a stromků, zeleniny 
a ovoce. Každý den prohlídku výstavy 

zpříjemní doprovodný kulturní program. 
Otevřeno bude od pátku do středy  

(10.–15. září), vždy od 9 do 17 hodin. 
Jako v loňském roce bude zajištěna na vý-
staviště kyvadlová doprava z autobuso-

vého nádraží, které se nachází hned vedle 
vlakového nádraží Litoměřice město. 

Nejbližší železniční zastávka:  
Litoměřice město

Památník odposlechu  
v lomech u Lipnice

Běžnému oku skryté zatopené lomy ko-
lem Lipnice nad Sázavou ukrývají Národní 

památník odposlechu. Do žulových skal 
tu sochař Radomír Dvořák vytesal jako 
připomínku nekalých praktik minulých 

režimů tři sochy – Zlatý voči, Ústa pravdy 
a Bretschneiderovo ucho. Zlatý voči vidí 
všechno stejně jako dříve tajní agenti. 
Ústa pravdy slouží podle legendy jako 

detektor lži. Můžete do nich sáhnout, ale 
pozor, říká se, že se můžou zavřít. Bret-

schneiderovo ucho patří postavě tajného 
policisty ze Švejka, kterého psal Jaroslav 

Hašek právě v Lipnici nad Sázavou. Tento 
výlet byl připraven ve spolupráci se spol-

kem Díky, že můžem.

Nejbližší železniční zastávka:  
Pohleď

Rožnovské parní léto 
se blíží do finále

Na sobotu 18. září je naplánována  
poslední jízda v rámci letošního  
ročníku Rožnovského parního  

léta. Nostalgický vlak  
projede trasu z Valašského Meziříčí 

do Rožnova pod Radhoštěm,  
přičemž cestující budou moci nastoupit, 

respektive vystoupit i v zastávkách  
Zašová a Zubří. V čele historických  

vozů bývalé třetí třídy  
a služebního vozu pro přepravu  
dětských kočárků stane parní  

lokomotiva 423.041 (Velký bejček)  
z roku 1924. Souprava vyrazí  

na cestu z Valašského Meziříčí  
v 9.50 a 13.10 hodin, v opačném  

směru se vydá z Rožnova  
pod Radhoštěm v 11.12 a 15.34 hodin. 

Jízdenky včetně rezervace místa  
k sezení si můžete zakoupit  

předem ve kterékoli podkladně  
Českých drah, zbývající jízdenky  

(už bez rezervace) se budou  
prodávat přímo u vlaku  

a během jízdy. Ve stejný den bude  
v regionu probíhat Běh rodným krajem  

Emila Zátopka, a to z Kopřivnice  
do Rožnova pod Radhoštěm.

Nejbližší železniční stanice: 
Valašské Meziříčí / Rožnov pod Radhoštěm
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Taťána Gregor Brzobohatá
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Ještě jako studentka vyhrála prestižní světovou soutěž 
krásy Miss World. Jako první a zatím jediná Češka 
v historii. Procestovala kus světa, aby nakonec zakotvila 
ve šťastném manželství v Česku. Svůj čas a energii 
zdaleka nevěnuje jen modelingu, ale přes vlastní nadaci 
dlouhodobě pomáhá seniorům. Její život nebyl vždy 
procházka růžovou zahradou, hlavně v dětství. O svých 
názorech a pocitech napsala během koronavirové krize 
autobiografickou knihu, která právě vyšla.

T e x t :  E v a  F r a ň k o v á 
F o t o :  G r e t a  B l u m a j e r o v á  a  a r c h i v  T a ť á n y  G r e g o r  B r z o b o h a t é

FANDÍM 
MODELKÁM,
KTERÉ MAJÍ 
PLNĚJŠÍ TVARY,
zdravá krása je správný směr



rozhovor

Letos slavíte přesně patnáct let,  
kdy jste vyhrála soutěž Miss World. 
Jak se vám tehdy změnil život?
Zásadně! Byl to pro mě skvělý start 
a i po těch patnácti letech mám radost 
z kariéry, která se dál vyvíjí. Beru ji jako 
svou osobní devízu.

Když jste vyhrála, stále jste studo-
vala na střední škole…
Studovala jsem jazykový gympl v Hrad-
ci Králové, ale pak jsem se z Opočna 
přestěhovala do Prahy, abych to měla 
blíž do světa, takže poslední ročník 
už jsem absolvovala na Škvoreckého 
gymnáziu v hlavním městě. Byla jsem 
celkem svědomitá studentka a hlav-
ní pro mě bylo odmaturovat, což se 
mi nakonec bez větších problémů 
povedlo.

Co pro vás bylo nejnáročnější?
Byla jsem plná nadšení ze své nové 
role, kterou jsem si užívala, i když byla 
náročná. Odloučení od rodiny se dalo 
vydržet, ale měla jsem i slabší chvilky. 
Vždycky je ale záhy vystřídalo nadšení 
z poznávání nového a cestování, které 
miluju.

A co žárlivost nebo závist ze strany 
spolužáků? Setkala jste se s nimi?
Ano, asi jako každý. Je to přirozená 
lidská vlastnost. Někteří kamarádi 
a známí odpadli, ti opravdoví přátelé 
ale zůstali a drží se dodnes.

Nemáte pocit, že vám něco uteklo? 
V osmnácti letech vaši vrstevníci 
nejspíš obráželi diskotéky, zatím-
co vy jste už pracovala a jezdila 
po světě.
Já byla vždycky o něco vyspělejší než 
moji vrstevníci, asi to bylo dáno mým 
dětstvím a okolnostmi v rodině, taky 
mou povahou. Měla jsem zdravou am-
bici něco dokázat a vylétnout z hnízda. 
Nakonec se to povedlo, a proto své 
pracovní začátky hodnotím pozitivně. 
Splnily se mi přece sny.

Ale najednou jste byla v hledáčku 
médií, která propírala vaše vztahy, 
vzhled i váhu. Jak jste se s touhle 
stránkou slávy vypořádala?
Se ztrátou anonymity jsem musela 
počítat a postupně si na to zvykat. 
Nebylo to vždycky příjemné, ale  
těch pozitivních věcí to přineslo  
o hodně více.

Milovala jsem, když 
jsme si s babičkou 
povídaly o jejím mládí, 
starých časech, tradicích 
a poslouchala jsem její 
vzpomínky.
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Co se vám 
nejvíc povedlo?
Od založení nadace jsme 
podpořili seniory částkou přes 
50 milionů korun a pomohli 
tak tisícům z nich. Financuje-
me moderní sociální služby 
po celé České republice, 
které pomáhají seniorům 
žít důstojně a kvalitně 
v domácím prostředí, což je pro ně moc 
důležité. Náš tým je malý, ale efektivní.

Stále jste vyhledávanou tváří. 
Co je vaší hlavní pracovní 
náplní?
Fotím, natáčím a věnuju 
se influenceringu na so-
ciálních sítích. Pracuju 
pro firmy z oblasti módy, 
krásy, zdraví a péče o sebe, 
propaguju i osvětová témata 
a udržitelnost a jsem ráda, že stále 
více společností ke svému podnikání 
a byznysu přistupuje společensky 
zodpovědně. Těším se z toho, že 
se můžu podílet na kampaních 
s přesahem. Každý klient je jiný, 
a proto je to stále zajímavá 
a kreativní práce, která mě baví 
a naplňuje.

Kolik času vám zabere Nadace 
Krása pomoci, kterou jste 
v roce 2008 založila?
Nadaci mám na programu 
téměř každý den. Mám v ní 
mnoho rolí – od dobrovolnice, 
kdy se osobně setkávám se 
seniory, až po donátorku, 
kdy pomáhám vlastními 
penězi; také vystupu-
ju na konferencích 
k různým sociálním 
tématům, jako je 
stárnutí popula-
ce a problema-
tika seniorů.

Jak se podle vás za tu dobu změnil 
svět profesionálního modelingu?
Nepůsobím jenom v modelingu, ale 
z mého osobního pohledu je pořád stej-
ně švihlý a náročný. Fandím tomu, že 
se konečně více posouvá do parametrů 
zdravé krásy a nevidíme už jen vychrt-
lé modelky, ale i ženy plnějších tvarů 
a třeba i vyššího věku. Toho jsem velká 
příznivkyně a jsem přesvědčená, že je to 
správný směr.
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Prý jste měla moc hezký vztah se 
svou babičkou.
Milovala jsem, když jsme si s babičkou 
povídaly o jejím mládí, starých časech, 
tradicích a poslouchala jsem její vzpo-
mínky. Dělaly jsme si odpoledne černé 
hodinky s kafíčkem. Představovala pro 
mě životní kotvu a dávala mi bezpod-
mínečnou lásku. Děda byl zase velký 
sportovec a ke sportu mě vedl. Hezky se 
s babičkou doplňovali.

V létě vám vyšla autobiografická 
knížka, ve které na dětství vzpomí-
náte. Vše asi nebylo úplně šťastné 
vzhledem k rozvodu rodičů a časté 
změně bydliště. Zůstaly ve vás nějaké 
křivdy?
S křivdou a nenávistí se žít nedá. Z pohle-
du dítěte tam byla zranění, ale během 
dospělého života jsem si to srovnala. 
Dneska už je to naprosto běžný jev – bo-
hužel se rozvádí každé druhé manžel-
ství. Zpětně jsem tu situaci pochopila 

a rodičům odpustila. Rozhodně jsem 
neměla na růžích ustláno, ale na druhou 
stranu i tyhle negativní zážitky dokážou 
motivovat. Prostě jsem viděla něco, co 
ve svém životě nechci opakovat. Dnes 
už jsem psychicky připravená založit si 
vlastní zdravou rodinu.

Vídáte se se svým biologickým  
otcem, který žije na Slovensku?
Ano, jsme v kontaktu a vídáme se s ce-
lou slovenskou rodinou.

Už v deseti letech jste absolvovala 
dětskou talentovou soutěž Miss mlé-
ko. Jak na to vzpomínáte?
S úsměvem. Samozřejmě si mě spolužá-
ci z vyšších tříd pěkně vychutnali a měli 
narážky na to, že jsem soutěž vyhrála, 
i když jako miss mléko nemám ještě 
žádné kozy. (smích) Přihlásila mě tehdy 
učitelka ze základní školy a díky tomu, 
že jsem vyhrála, jsem mohla vzít celou 
rodinu na dovolenou do Tuniska. A ještě 
jsem získala parádní nové kolo. No 
neberte to!

Loni jste se zúčastnila pouti na Tetín, 
kde byla zavražděna česká kněžna 
svatá Ludmila. Letos to bude  
1 100 let od její tragické smrti.  
Chystáte se navštívit i další místa, 
která jsou s touto historicky  
významnou osobností spjatá?
Ano, jsem fanynka historie a sama 
pro sebe si ji studuju. Osobnost svaté 
Ludmily má více rovin, jednou z nich 
je právě role babičky. Obecně vnímám 
postupný rozpad rodin v západní civi-
lizaci. Také jsou bohužel upozaďovány 
vícegenerační rodiny, takže klesá i podle 
mě nezastupitelná role babiček. Proto 
jsem se rozhodla více se zapojit. Pro mě 
je svatá Ludmila vzorem a tváří snahy 
tento neblahý trend zastavit.

Ovlivnila koronavirová pandemie 
fungování nadace? Bylo například 
složitější shánět sponzory?
Jistě! Zaměřili jsme se více na podporu 
seniorů v institucích, rozeslali jsme tisí-
ce balíků se zdravotnickými, dezinfek- 
čními a jinými pomůckami, kupříkladu 
rouškami, motivačními kartičkami, 
iPady. S umělci, kteří vystupovali pro 
seniory a zdarma jim hráli před domovy 
seniorů, jsme podporovali projekt Hraje-
me do oken. Ta doba byla sice náročná, 
ale hodně nás prověřila a utvrdila v naší 
práci a směru.

Proč jste se vlastně rozhodla pomá-
hat právě seniorům?
Ovlivnilo mě více faktorů, zejména rodi-
na a vlastní prarodiče. Chtěla jsem vložit 
energii a pomoc do oblasti, která podle 
mě zůstávala opomíjená. V tomhle 
případě jsem měla pocit, že mohu něco 
změnit a současně mě to samotnou 
duševně obohatí.

Očima autorky
S Taťánou jsem se osobně při rozhovorech 
již párkrát setkala a vždy na mě působila 
jako připravená, cílevědomá a ambiciózní 
profesionálka, která má práci na prvním místě. 
Zapáleně mluví především o své nadaci, která 
pomáhá v první řadě osamělým seniorům. Líbí 
se mi na ní, že nepatří mezi typické modelky 
s vyhublou postavou, ale že je to děvče 
půvabných ženských tvarů. A to na ní zřejmě 
oceňuje i její manžel Ondřej Gregor Brzobohatý, 
se kterým tvoří moc hezký a pohodový pár.

S manželem Ondřejem na plese v Rudolfinu

V roli ambasadorky OSN

Při práci pro Nadaci 
Krása pomoci
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Od založení nadace jsme 
podpořili seniory částkou 
přes 50 milionů korun. 
Financujeme moderní sociální 
služby po celé republice.

Křest své knihy jste měla v zahra-
dě Kláštera svaté Anežky České. Je 
vám téma významných českých žen 
v historii blízké? Co na nich nejvíc 
obdivujete?
Jejich odvahu, odhodlání a víru v dobro.

Léto právě končí, jak jste si ho užila? 
Byla jsem na cestách po Itálii v Toskán-
sku a v Chorvatsku. Užila jsem si i chalu-
paření ve východních Čechách, kde jsem 
vyrůstala a prožila dětství.

Do Itálie se pravidelně vracíte. Co vás 
na téhle zemi upoutalo nejvíc? 
Miluju jejich jídlo, víno a způsob užívání 
si života. Taky jejich jazyk mě moc baví.

Jídlo? To je u modelky zajímavé. Jíte 
ráda, nebo si kvůli práci striktně 
hlídáte postavu? 
Jídlo zbožňuju a těžko mu odolám, o to 
více se pak musím otáčet. Ale našla jsem 
způsob, jak to mít pod kontrolou, proto-
že většinou zblajznu všechno, co mi můj 
muž připraví. To se nedá odmítnout.

Co vy a vaření? Troufnete si třeba 
na svíčkovou s domácím knedlíkem?
Asi bych si troufla, ale kuchyně je domé-
na především mého manžela. Svou roli 
v ní vidím tak, že tam pomáhám a na-
konec uklízím. A vůbec s tím nemám 
problém.  ▪

Topmodelka, která jako jediná Češka v historii vyhrála soutěž Miss 
World (v roce 2006). Založila Nadaci Krása pomoci, kde působí jako 
předsedkyně správní rady. Věnuje se influenceringu na sociálních 
sítích, je ambasadorkou OSN. V roce 2014 byla zařazena 
do prestižního žebříčku časopisu Forbes nazvaného 30 pod 30 
jako jedna z nejúspěšnějších mladých osobností ČR. Natočily 
se o ní dokumenty GEN – galerie elity národa Fera Feniče nebo 
Top moment Pavla Zuny. Vedle mezinárodní kariéry v modelingu 
a komerčním byznysu se přes třináct let věnuje podpoře sociální 
oblasti a mentoringu na podporu seniorů. Letos v létě jí vyšla 
autobiografická knížka Pokračování příště.

Taťána Gregor Brzobohatá
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LUŽNÁ U RAKOVNÍKA

NEJVĚTŠÍ ŽELEZNIČNÍ EXPOZICE V ČR

Výlety 
za historií železnice

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

Na co se můžete těšit

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

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

www.cdnostalgie.cz

OTEVÍRACÍ DOBA  

Doporučujeme si před plánovanou návštěvou muzea  
ověřit aktuální situaci.

DALŠÍ INFORMACE

Skupinové návštěvy mimo otevírací dobu po předchozí domluvě  
na tel. 313 537 700 nebo na e-mailu CDmuzeum@cd.cz
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Při cestě vlakem z Prahy do Ostravy nebo Brna zdejší krajinu nemůžete, aspoň za denního světla, 
nepoznat. Vysoké kopce, romanticky vyhlížející zákoutí kolem Orlice, ale v zimě také nižší teploty nebo 
déletrvající sněhová pokrývka. V srpnu tu mají záplavu ostružin a rodinných výletníků na kolech, v lednu 
zase davy lyžařů. Pokud se nenecháte odradit aktuálně probíhající modernizací železničního koridoru, 
patří Brandýs nad Orlicí se svým labyrintem (viz foto) a okolní příroda mezi žhavé turistické tipy. 
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cestování po ČR l naše města

T e x t :  R o m a n  V e l e c h o v s k ý
F o t o :  a u t o r ,  W i k i m e d i a

Malebná poloha Brandýsa nad Orlicí v romantickém údolí 
Tiché Orlice přímo láká k zastavení a rozjímání. Že má toto 
místo silného ducha, dokládá i skutečnost, že právě tady 
napsal Jan Amos Komenský jeden ze svých nejznámějších 
spisů. A nejen to, dokonce se tu oženil. Brandýs toho však 
nabízí mnohem víc ze své bohaté historie i současnosti, 
kterou mimo jiné významně ovlivnila železnice.

Brandýs nad Orlicí patří mezi sídla, kde 
je železniční stanice pár kroků od sa-

motného centra. Na náměstí Komenské-
ho dojdete od vlaku volnou chůzí za pět 
minut. Na hlavním městském rynku 
můžete přímo v secesní budově radnice 

z roku 1901 navštívit pamětní síň věnova-
nou Janu Amosi Komenskému. Expozice 
odkazuje na život a dílo největšího čes-
kého pedagoga. Přirozeně se věnuje jeho 
pobytu v Brandýse v letech 1622–1626, 
během kterých právě tady napsal (v roce 
1623) své umělecky nejvýznamnější dílo 
Labyrint světa a ráj srdce. Nejcennějším 
exponátem výstavy je kniha svatebních 

smluv, která dokládá sňatek Komenského 
s Dorotou Cyrillovou, dcerou významného 
bratrského činitele Jana Cyrilla.

Pánové na hradě
Z náměstí se vydejte po modré značce 
ke zřícenině hradu. Cesta, během které 
budete míjet bývalý hřbitov Jednoty bra-
trské, sice vede vzhůru, ale v cíli budete 
odměněni nejen úchvatným výhledem 
na město a okolí, ale také působivým 
příběhem hradu. Jeho zakladatelem 
byl pravděpodobně Jindřich z Brandisa 
na přelomu 13. a 14. století. Hrad ale 
záhy padl do rukou loupeživého rytíře 
Oldřicha z Brandýsa. Poté se v držení 
hradu a panství vystřídala řada rodů: páni 
z Boskovic, Šternberkové nebo Kostkové 

HOPSA HEJSA 
DO BRANDEJSA 
vlakem, na kole i pěšky



Ve všední den odpoledne zastavují v Brandýse každou hodinu osobní vlaky mířící do Kolína 
nebo do České Třebové, které jsou aktuálně z důvodu výluky nahrazeny autobusy. Při cestě 
ze vzdálenějších destinací je vhodné přestoupit z dálkových vlaků v Ústí nad Orlicí, Chocni 
nebo České Třebové. Nejvýhodnější vlakové spojení si snadno vyhledáte na stránkách  
www.cd.cz nebo v bezplatné mobilní aplikaci Můj vlak.

Vlakem do Brandýsa nad Orlicí
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naše města l cestování po ČR

po operacích a úrazech. Součástí areálu je 
udržovaný park, posedět a načerpat síly 
můžete ve zdejší kavárně.

Železnice přiváží hosty
Údolí Tiché Orlice vytváří ideální pro-
stor pro vedení všech druhů dopravních 
spojení. Vědom si toho byl i Jan Perner, 
který právě tudy naplánoval železniční 
trať z Olomouce do Prahy, po které projel 
slavnostní vlak už 20. srpna 1845. Napo-
jení na železnici se stalo klíčovým pro další 
rozvoj Brandýsa. Mezi významné návštěv-
níky města v 19. a 20. století patřily takové 
osobnosti jako Tomáš Garrigue Masaryk, 
spisovatelé Julius Zeyer, Alois Jirásek, malíř 
Rudolf Kremlička, violoncellista Hanuš 
Wihan nebo hudební skladatel Karel Weis. 
Ten se přátelil s králem houslí Františkem 
Ondříčkem, který si tu nechal posta-
vit vilu. Dnes lemuje údolí říčky kromě 
železničního koridoru také vyhledávaná 
cyklostezka.  ▪

z Postupic, kteří se hlásili ke kališnictví. 
Patřil také pánům z Pernštejna, Žerotí-
nům a Trauttmansdorffům, kteří nechali 
vystavět zámek a pozdně barokní kostel 
Nanebevstoupení Páně.

Zdraví ve vodě
Bylo by hříchem navštívit Brandýs nad 
Orlicí a nepřipomenout si jeho lázeňskou 
historii. Působivou budovu dnešního 
rehabilitačního ústavu nemůžete minout, 
když se napojíte na červenou značku smě-
rem na Choceň. Lázně v Brandýse vznikly 
už v roce 1898, jejich zakladatelem byl 
dr. Josef Wieser (žák známého dr. Kneippa,  
jednoho z otců přírodní léčby vodou) 
společně s Janem Horským. Ústav se 
specializuje na léčbu pohybového ústrojí 

V roce 1905 se v Ústí nad Orlicí narodil 
Radim Nováček. Vystudoval gymná- 
zium ve Vysokém Mýtě a následně po-
kračoval ve studiu na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho 
oborem byl přírodopis a chemie, poz-
ději mineralogie. Od roku 1929 působil 
v Mineralogickém ústavu, po uzavření 
českých vysokých škol 17. listopadu 
1939 se stal zaměstnancem Národního 
muzea v Praze. Zavedl a zdokonalil me-
tody analýzy nerostů a minerálů. Byly 
po něm pojmenovány i dva minerály: 
nováčekit a metanováčekit.

V roce 1939 se zapojil do odboje jako 
člen organizace Politické ústředí, která 
udržovala kontakt s exilovou vládou 
v Londýně. Měl na starosti ilegální vy-
sílačku Sparta I. a vykonával šifrovací 
a dešifrovací práce pro depeše určené 
československým zpravodajcům v An-
glii pod vedením Františka Moravce. 
V říjnu 1941 provedlo pražské gestapo 
zatýkací akci, při které byl v konspirač-
ním bytě zatčen jiný člen odboje – Josef 
Jedlička. Ten při brutálním výslechu 
udal jména dalších členů odbojové 
skupiny, mezi nimiž nechybělo ani to  
Nováčkovo.

Gestapo si pro Radima Nováčka 
přišlo 10. října 1941 do jeho pražského 
bytu. Byl vězněn a vyslýchán v Petsch-
kově paláci na Novém Městě praž-
ském. Přes mučení žádné další členy 
odboje nevyzradil, takže ti pak  
mohli pokračovat v jeho práci. Dne  
15. listopadu 1941 Nováčka převezli 
do Terezína a poté ho stanný soud 
odsoudil za velezradu k trestu smrti. 
Začátkem února 1942 byl deportován 
do koncentračního tábora Mauthau-
sen, kde byl následujícího dne ve věku 
pouhých 36 let popraven.

Osobnost regionu
 Radim Nováček
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V přírodním bludišti 
v Brandýse se neztratíte

Schovat se rodičům patří k nejvděčnějším 
dětským šprýmům. Každý rodič bude jistě 
souhlasit, že následné hledání je mnohem 
méně stresující, pokud víte, že své ratolesti 

najdete v omezeném prostoru. Třeba 
v přírodním labyrintu v Brandýse nad 

Orlicí. Vypadá velmi důmyslně a jeho uličky 
evokují rovnoběžky a poledníky (aby také 

ne, když je Brandýs spjatý s osudy Jana 
Amose Komenského, který tu napsal svůj 

Labyrint světa a ráj srdce), ale pořád jde 
o čtverec, kde děti bez problémů naleznete. 

Zejména pokud jste vyššího vzrůstu, 
protože s dospěláckým nadhledem budete 
mít na vyvýšených betonových schůdkách 

v srdci bludiště značnou výhodu. 

KUDY?  

Z brandýského nádraží se vydejte rovně 
a pak doprava ulicí Žerotínova. Za ná-

městím Komenského zahněte doprava 
do ulice Klopotská. Cesta vás provede pod 
železniční tratí rovnou k bludišti a trvá asi 

deset minut.

Září je měsíc, kdy se dá dohnat ještě spousta plánů, na které 
se během prázdnin nedostalo. Počasí většinou stále ještě láká 
k venkovním aktivitám. Využijte náruč babího léta a nechte 
děti vydovádět před nejistým podzimem a dlouhou zimou. 
K většině našich tipů vás pohodlně zavezou vlaky ČD a spojení 
si během chvilky najdete v aplikaci Můj vlak.

V PINGUin parku v Přívrati 
se krásně unaví i dospělí

Žádné hřiště není pro děti 
dostatečně velké, ale čím více 
atrakcí nabízí, tím delší dobu 

odpočinku si mohou rodiče dopřát. 
V PINGUin parku jsou hlavním 

lákadlem šlapací autíčka různých 
velikostí a provedení, ale najdete 
tu i věž se skluzavkou, pískoviště, 

domeček, kolotoč, trampolíny, 
kuličkovou i opičí dráhu a mnoho 

dalšího. Strávit zde můžete prakticky 
neomezenou dobu, záleží jen 

na tom, kolik energie necháte své 
potomky vydat. A pokud nechcete 

jen pasivně přihlížet, můžete se 
vydovádět také. Třeba na sjezdových 

kárách nebo koloběžkách dolů ze 
sjezdovky.

KUDY? 

Z vlaku vystupte v Dlouhé Třebové 
a vydejte se po žluté turistické 

značce směrem na rozcestník Pod 
Kozlovcem, kde se napojíte na zele-
nou trasu. Ta vás po chvilce přivede 

do Přívrati. Cesta je dlouhá  
necelé 3 km. 
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Domácí dráha Bažov 
láká ke svezení

Zahradní železnice představují 
ideální možnost, jak zabavit 

celou rodinu na dlouhou dobu. 
Na návštěvu drážky, kterou 

kompletně vybudovaly šikovné ruce 
vlastníka, si proto vyhraďte alespoň 

půlden. Překrásné dílo s délkou 
tratě přesahující 500 m, na které 

nechybí tunel, most přes jezírko ani 
železniční přejezd, najdete ve vesnici 
Smetana, nedaleko Chocně. Kromě 

svezení ve vláčku o rozchodu 
450 mm si děti vyzkouší jízdu 

na šlapací drezíně. Jen dávejte při 
jejich doprovodu pozor, ať z mostu 
nezahučíte mezi lekníny do jezírka. 

Drážka je otevřena obvykle 
o víkendech od 9 do 17 hodin.

KUDY?  

Od železniční zastávky Plchůvky 
se vydejte na Plchovice. Tam pak 

zahněte doprava na Smetanu. Cesta 
je dlouhá asi 3,5 km.

ZA 
MAŠINKAMI

DO 
LABYRINTU

ZA 
POHYBEM

Informace 
mohou být neaktuální. 

Dostupnost ověřte 
on-line. 

POZOR!

Aby děti 
nezlobily

w w w . c d . c z / v l a k e m n a v y l e t
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14.-18. 9.

Vstup pro registrované 
účastníky zdarma

#prististanicesvet

Příští stanice svět
Festival 

mezinárodního

vzdělávání

NASKOČ DO VLAKU
ZA NOVÝMI ZÁŽITKY 
S PROGRAMY  
ERASMUS+ A EVROPSKÝ 
SBOR SOLIDARITY

14. 9. PRAHA 
15. 9. PLZEŇ 
16. 9. LIBEREC 
17. 9. OLOMOUC
18. 9. BRNO ❬ 

Z
A
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T

Á
V

K
Y 
❭workshopy/besedy/soutěže

dobrovolnictví, eko cestování, 
zahraniční studium, odborné 
stáže, život v cizině...

Klára Vytisková

Thom Artway
Barbora Poláková

Ventolin
a další

C

www.prististanicesvet.cz

Zábavná výuka historie 
v letohradském Muzeu řemesel

Nejen hraním a zábavou živ je člověk, občas je potřeba 
také poznávat naši historii. Atraktivní formou se rozhodli 

vzdělávat děti předškolního a školního věku v Muzeu 
řemesel v Letohradě. Přes 50 ucelených expozic představuje 

řemesla a živnosti v období let 1840–1930. Působivý je 
mechanický skanzen s vyřezávanými řemeslníky, kteří vám 

představí podstatu svých profesí. Na děti určitě zapůsobí 
i 100 let stará školní třída, zabaví se ve tvořivých dílnách 

nebo dětském koutku. 

KUDY? 

Z letohradského nádraží dojdete na místo asi za sedm mi-
nut. Vydejte se doleva ulicí Tyršova a na jejím konci zahněte 

doprava do ulice Šedivská. Muzeum uvidíte po levé ruce.
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Interiérový funpark Skipi 
pro malé neposedy

Pokud vám zrovna nepřeje počasí a vy už nevíte, jak děti zabavit, 
máme pro vás skvělý tip na místo, kde nezmoknete, a přesto budete 

za hrdiny dne. V Letohradě zamiřte do dětského zábavního centra 
(funparku) s názvem Skipi, kde najdete opravdu velkou dětskou 

hernu s horolezeckou stěnou, trampolíny, jízdní dráhu s motokárami 
a odrážedly, lanové překážky, obří prolézačky a skluzavky nebo 

malou herničku pro batolata. Součástí centra je prosklená kavárna 
s kvalitní nabídkou. Jde o areál kombinující tělocvičnu a hernu, takže 

o několikahodinovou zábavu pro malé neposedy bude postaráno. 

KUDY? 

Park najdete přímo u letohradského nádraží. Stačí se od výpravní 
budovy vydat doprava a doslova za minutku jste na místě. 

Funpark se nachází na rohu ulic Tyršova a U Distance.

ZA 
DEŠTĚ
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Vrch Zátvor je nejvyšší bod naší cesty
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NAHORU A DOLŮ 
NAD TICHOU ORLICÍ 
za živou vodou i hrdinstvím

Naše putování zahájíme v Brandýse 
nad Orlicí. Z náměstí vystoupá-

me po modré značce ke zřícenině 
středověkého hradu. Pilně se zde 
pracuje, proto nebudeme rušit 
a za výstup se odměníme 
výhledem na město. Značka 
nás dovede okrajem vzrostlé-
ho bukového lesa k třešňové 
aleji. Místo zvané Třešňová 
láska, kde se nachází pomní-
ček (kámen) zamilovaných, údaj-
ně pojmenoval Jára Cimrman, který 
se coby student účastnil vyměřování 
železniční tratě Praha – Olomouc. Český 
velikán si prý zamiloval zdejší třešně 
natolik, že vymyslel i recept na slavnou 

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za tuto 

trasu  
20 ČD Bodů 

Mezi nejpůvabnější zákoutí Tiché Orlice bezesporu patří 
krajina mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí. Tomu, 
kdo cestoval vlakem mezi těmito městy a pozorně se díval, 
nezbude nic jiného než souhlasit. Hluboká údolí se zařezávají 
do kopců, tmavé tajemné lesy a svěží zeleň přímo vybízejí 
k pěšímu výletu. 

lihovinu třešňovku. My se můžeme 
potěšit překrásným pohledem do údolí 

obce Perná, ukončeného vrchem 
Hůrka a vpravo lemovaného 

vrchem Zátvor.

Sýpka a staronová 
zvonička
Právě místy, na která jsme 

shlíželi shora, povede naše 
další cesta. Jedná se o její fy-

zicky nejnáročnější část, jelikož 
výškové metry, které při sestupu 

od pomníčku zamilovaných ztratíme, 
musíme zase vystoupat na vrchol 
Zátvoru. Ještě než se k němu vydáme, 
můžeme v obci Perná zhlédnout velmi 

T e x t  a   f o t o :  J a r o s l a v  Č a d a

pěkně opravený objekt bývalé sýpky. 
Dvoupatrová barokní budova byla sou-
částí panského dvora připomínaného již  
v 16. století. Jelikož se jedná o hodnot-
nou panskou zemědělskou stavbu se 
zachovalou vnitřní sýpkovou konstruk-
cí, má objekt status technické památky.

Cesta z Perné k vrcholu stoupá 
pozvolna a můžeme se na ní ochladit 
ve stínu mohutných stromů. Poté, co ji 
zdoláme a vystoupíme z lesa, se ocitne-
me přímo proti roubené zvoničce v obci 
Rviště. Zvonička, jejímž účelem bylo 
varovat obyvatele před požáry, je v této 
obci doložena již v roce 1753. Stavba 
stávala ve středu obce, ale v roce 1960 
musela ustoupit silnici. Původní  

Městečko Brandýs nad Orlicí

Barokní sýpka v Perné



Z Prahy/Pardubic
rychlíkem do Chocně a dále autobusem 
náhradní přepravy

Z Olomouce
rychlíkem či vlakem vyšší kvality do Ústí 
nad Orlicí nebo České Třebové a dále 
autobusem náhradní přepravy

Vlakem  
do Brandýsa nad Orlicí

Jirouškův pramen v Říčkách 
má kvalitu kojenecké vody

Pod kaplí Panny Marie Pomocné 
v Klopotech vyvěrají prameny léčivé vody
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do dnešní doby je patrné, kde se nachá-
zel rybník, mlýnský náhon a odtokový 
kanál. Mlýn je zmiňován již od roku 1695!

Vlastenci ze samoty
Nesmíme vynechat ani návštěvu bývalé 
Dolečkovy hájovny v místě zvaném Luh, 
kam nás z Klopot dovede žlutá cyklo-
stezka. Žila zde rodina hajného Čeňka 
Dolečka, která se zapojila do odbojové 
činnosti proti německým okupantům. 
Za ukrývání ilegálních pracovníků 
a parašutistů z výsadku Intransitive byl 
Čeněk Doleček v roce 1944 popraven, 
jeho manželka Marie a dcera Hana, 
které byly odsouzeny k několikaletému 
trestu vězení, válku přežily. Sedmnácti-
letý syn Oldřich, jehož ani kruté výslechy 
gestapa nezlomily, zemřel na následky 
nacistických lékařských pokusů v roce 
1945 v táboře pro mladistvé. Pomník, 
jenž stojí před hájovnou, připomíná 
hluboký lidský příběh a statečnost 
místních lidí.

Textilní tradice
Vrátíme se do Klopot a budeme po-
kračovat do Říček. Pro zdejší kraj je 
příznačná textilní tradice. Díky tabulím 
naučné stezky se seznámíme nejen se 
zajímavými stavbami, ale také s postu-
pem zpracování lnu, což patřilo k tradič-
nímu způsobu obživy zdejších obyvatel. 
V krajině jsou dodnes k vidění místa, kde 
byl len máčen (močidla) nebo zbavován 
dřevnaté části stonku – pazdeří (základy 
pazderny). V Říčkách se napojíme 
na červenou značku a nedaleko rozcestí 
U Tří chalup sestoupíme do Kerhartic, 
které jsou dnes součástí Ústí nad Orlicí. 
A za pár minut jsme na nádraží, kde si 
počkáme na vlak.  ▪

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

Dřevěná kaple byla v roce 1863 nahraze-
na zděnou stavbou, stejně tak i budova 
lázní. V současnosti jsou poutní místo 
i lázně již jen dávnou historií, to však 
nic nemění na kráse údolí, ve kterém se 
Klopoty nacházejí. 

Voda, a to nejen ta léčivá, nás bude 
doprovázet po zbytek putování. V Klo-
potech se u bývalých lázní totiž naše 
cesta napojí na okruh naučné stezky se 
zastávkami a informacemi o historii, 
vodním hospodářství a místní flóře 
a fauně, která byla vytyčena v roce 2013 
kolem obce Říčky. Než se však do Říček 
dostaneme, zastavíme se v dolní části 
Klopot u podříčského mlýna. Mouka se 
v něm sice již od roku 1943 nemele, ale 

zvonička byla zbourána a na novém 
místě postavena její přesná kopie, což  
jí však na půvabu nijak neubralo.

Po stopách živé vody
Ze Rviště se přes vesničku Dobrá Voda 
dostaneme do Klopot. Osadu, která 
dnes slouží hlavně k rekreačním účelům, 
proslavila léčivá moc místních pramenů. 
Ty údajně uzdravily v napoleonských 
válkách i setníka Josefa Růžičku, který 
nad nimi nechal v roce 1812 posta-
vit dřevěnou kapličku Panny Marie 
Pomocné. O pár let později zde majitel 
pozemku vystavěl hostinec a dřevěnou 
budovu lázní. Věhlas léčivých pramenů 
rostl a s ním došlo i ke zvelebení místa. 

barokní sýpka

rozcestí Rviště

rozcestí Perná

kaplička

pomník hajného Dolečka

vyhlídkové místo

rozcestí Říčky

rozcestí U Tří chalup

zřícenina 
hradu Brandýs 

žst. Brandýs nad Orlicí

žst. Ústí nad Orlicí

Tichá Orlice

zvonice

rozcestí Klopoty

DÉLKA 
TRASY 
16  KM

Roubená zvonička ve Rvišti

Hluboká údolí, příkré kopce, tajemné lesy – taková je krajina nad Tichou Orlicí
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T e x t :  R o s t i s l a v  Š m í d a
F o t o :  W i k i m e d i a ,  Ú T K D

Měl se stát mlynářem jako jeho otec a děda, ale svému osudu se 
vzepřel a postavil první parostrojní dráhu do Prahy. Život projektanta 
a stavitele Jana Pernera vypadá jako filmový scénář. Je plný napětí, 
zvratů, osudových setkání a okamžiků. Ukončil ho úraz u Chocně 
a tragická smrt v mladém věku. 

MUŽ, KTERÝ 
POSTAVIL ŽELEZNICI 
a potkal na ní svou smrt

Chudým bratčickým mlýnem 
na Čáslavsku se 7. září 1815 

rozezněl dětský pláč. Mlynáři Janu 
Pernerovi a jeho ženě Kateřině se narodil 
prvorozený syn. Po svém otci dostal 
jméno a počítalo se i s tím, že převezme 
jeho řemeslo. Zpočátku neduživý chla-
pec, který nebyl ani příliš silný ve škole 
v Potěhách, se však rozhodl jinak. 

Student bez prostředků
Postupem času a s přibývajícím rozu-
mem se z něj nakonec stal vzorný žák 
a zamířil na školu do Prahy. Tam se mu 
zalíbilo, a když ho otec povolal zpět 
na mlýn, aby převzal rodovou tradici, 
raději zběhl a skoro bez prostředků se 
protloukal životem jako student pražské 
polytechniky. Peníze na živobytí si zajiš-

ťoval tím, že dával lekce méně nadaným 
studentům z bohatých rodin.

Ani po ukončení studia neměl Perner 
na růžích ustláno. Skončil v provinčním 
Jičíně a místo velkých staveb, o kterých 
snil, opravoval a stavěl zdejší cesty a hos-
podářská stavení a dál čekal na svou 
příležitost. Ta přišla znenadání v únoru 
1836, když rytíř Gerstner hledal prostřed-
nictvím pražských novin inženýry, kteří 
by chtěli odjet stavět železnice do car-
ského Ruska. Perner popadl příležitost 
za pačesy a hned se bývalému učiteli 
z pražské polytechniky přihlásil.

Ze světoběžníka ředitelem
I když byl Jan Perner vlastenec a hrdý 
Čech, světa se rozhodně nebál. V po-
znávání cizího a budování železnice 

viděl cestu, jak český národ a svou 
vlast povznést a zařadit mezi úspěšné, 
bohaté a rozvinuté země. Jen pár týdnů 
po podpisu pracovní smlouvy s Gerstne-
rem se vydal na studijní cestu po Evropě: 
z Prahy zamířil do Norimberka, Mohuče, 
Kolína nad Rýnem, Bruselu, Antverp 
a přes kanál do Anglie. Zblízka poznával 
první evropské železnice, přes svršek 
z pražců a jednoduchých kolejnic, mosty, 
které unesly těžké lokomotivy, nádražní 
budovy, skladiště i lokomotivní výtopny.

Teprve pak se vydal se svým zaměst-
navatelem na stavbu prvních ruských 
drah v okolí Petrohradu. Tamní působe-
ní pro něj nebylo dlouhé, ale intenzivní 
práce v nehostinných podmínkách mu 
přinesla cenné zkušenosti. Z Ruska se 
vrátil bez vindry, ale zato velmi dobře 

Pražské nádraží (dnešní Masarykovo) vděčí za svou polohu rovněž Janu Pernerovi
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Na podrobném projektu dráhy 
z České Třebové do Prahy začal jeho tým 
pracovat v říjnu 1842 a už 20. srpna 
1845 byla dráha slavnostně otevřena. 
Stavbu úseku dlouhého 105 kilometrů 
z Pardubic do Prahy nejen projektoval, 
ale přímo na ni také dohlížel. Pravidelný 
provoz s cestujícími na dráze z Olomou-
ce do Prahy začal 1. září 1845. Zahájení 
nákladní dopravy proběhlo přesně o mě-
síc později. Toho už se ale Jan Perner 
nedočkal.

Tragédie u Chocně
K tragédii došlo jen devět dní po zahájení 
pravidelného provozu. Ten den se Perner 
vracel vlakem do Prahy. Seděl v prvním 
voze za lokomotivou a sledoval své dílo. 
Když si chtěl v Chocni prohlédnout portál 
tunelu, který vlak právě opustil (dnes 
už neexistuje, byl nahrazen hlubokým 
zářezem), sestoupil na poslední stupačku 
vozu, vyklonil se a ohlédl. V ten okamžik 
byl z vlaku sražen nárazem o sloup.

Silný mladík se však otřepal a navzdo-
ry varování se rozhodl pokračovat dál 
stejným vlakem. Jeho zranění však bylo 
vážnější, než se na první pohled zdálo. 
V Pardubicích omdlel, ztratil vědomí 
a byl dopraven do domu svých rodičů. 
Následujícího dne dopoledne, pouhé tři 
dny po svých třicátých narozeninách, 
zemřel. Na jeho pohřeb se 12. září 1845 
vypravily zástupy lidí; z Prahy kvůli tomu 
dokonce přijel zvláštní vlak. ▪

vybaven technickými a manažerskými 
schopnostmi. A hned se zapojil do práce 
na soukromé Severní dráze císaře Ferdi-
nanda z Vídně na Moravu a dál do Kra-
kova. Když se pak prosadila myšlenka 
na stavbu státních drah a v roce 1842 
bylo zřízeno jejich generální ředitelství, 
získal Jan Perner post jednoho z šesti 
vrchních inženýrů s měsíčním platem 
1 000 zlatých a dalšími příplatky ve výši 
400 zlatých. Doslova královský plat, 
uvážíme-li, že ve své předchozí práci 
u severní dráhy pobíral pouze 120 zla-
tých za měsíc.

Životní dílo
Železnice se stala Pernerovou největší 
vášní. Věnoval jí snad každý okamžik 
svého života a ve svém oboru si vedl 
skutečně znamenitě. Dostával ty nejdů-
ležitější úkoly. Jedním z nich bylo najít 
a vytyčit trasu budoucí dráhy z Vídně 
do Prahy a do Drážďan a najít místo pro 
stavbu pražského nádraží. Zvažovaných 
variant a míst bylo hned několik a jejich 
výběr ovlivnil železnici na dalších 200 let. 

 Jeho jméno nese náměstí před 

 železničním nádražím v Pardubicích 

 a České Třebové.

 V Praze se po něm jmenuje více než 

 kilometr dlouhá ulice v Karlíně, 

 která začíná u Negrelliho viaduktu 

 a vede souběžně s tratí na Kolín.

 V Úvalech se po něm jmenuje ulice, 

 která má počátek v místech, kde se trať 

 směrem od Prahy noří mezi domy. 

 Dlouhá ulice Pernerova se nachází 

 i v Chocni – najdeme ji, nepřekvapivě,

 přímo před nádražím.

 V Pardubicích nese jeho jméno 

 dopravní fakulta tamní univerzity.

 V roce 2015 vydala Česká národní 

 banka na jeho počest pamětní 

 stříbrnou minci v nominální 

 hodnotě 200 korun.

 V minulosti nesly jeho jméno dálkové 

 spoje Českých drah, například 

 v roce 2016 EC jezdící na trase  

 Praha – Návsí – Žilina.

Putování po stopách nejznámějšího 

českého stavitele železničních tratí 

můžete začít v Pardubicích. Před 

nádražím tu od roku 2017 mají jeho 

realisticky vyhlížející sochu od Jaroslava 

Brože. Asi o tři kilometry dál se nachází 

centrální hřbitov, kde má Perner 

společný hrob s architektem Ladislavem 

Machoněm – o ten se dnes stará 

Společnost Jana Pernera.

Vlakem se pak snadno dostanete 

do České Třebové. Ještě předtím si 

v úseku mezi Chocní a Brandýsem nad 

Orlicí můžete zavzpomínat na nejstarší 

železniční tunel (o délce 248 metrů) 

na území dnešního Česka, se kterým je 

spojena Pernerova tragická smrt. Tunel 

byl v letech 1947–1950 odstraněn. 

V České Třebové si lze po výstupu 

z vlaku odpočinout u druhé velikánovy 

sochy z roku 2010, která je tentokrát 

vyvedena surrealisticky. Pokud máte čas, 

turistické trasy vás provedou nádhernou 

kopcovitou krajinou do Dlouhé Třebové 

nebo Ústí nad Orlicí.

Tip na výlet

Jak si ho připomínáme

Socha před nádražím v Pardubicích

Bývalý tunel u Chocně ve směru od Prahy... 
... a ve směru od Olomouce

Rodný dům 
Jana Pernera 

v Bratčicích
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cestování po ČR l slavná filmová místa 

T e x t :  Z d e n ě k  S t o n

PARDUBICKÉ  
HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

Ve filmu si role sparťanských 
mladíků zahrála řada 
tehdy vycházejících hvězd 
v čele s Jiřím Langmajerem, 
Martinem Dejdarem, Janem 
Potměšilem nebo Danielem 
Landou. I díky jejich hereckým 
výkonům, zneklidňující 
hudbě Michala Pavlíčka 
a až dokumentaristicky 
pojatému způsobu snímání 
vyvolal film velkou odezvu 
napříč celou společností. 
Otázku „proč?“ si kladli nejen 
šokovaní občané, ale i tehdejší 
politická garnitura. Ukázalo 
se, že ani zdánlivě bezpečný 
záliv socialismu není imunní 
vůči vlně fanouškovského 
násilí a vandalství, která 
tehdy rezonovala především 
v západní Evropě.

Ani narychlo přivolaní příslušníci železniční policie 
nedokázali po zastavení rychlíku Hron v Pardubicích učinit 
přítrž řádění fotbalových fanoušků. Když se muži zákona 
pokusili na nástupišti usměrnit několik podnapilých 
sparťanských příznivců, strhla se bitka. Přesto vlak po 
chvíli pokračoval dál.

 Otázka proč?

 Železniční scény

PROČ?

ČSSR, 1987, 86 min

 Noční rychlík Hron

 O filmu Vyvolávání 
sparťanských vlajkonošů:
„Co je? Coje! Co je? Coje! Co je?!“

Drsnou filmovou výpověď o běsnění 
fotbalových ultras natočil režisér Karel 
Smyczek podle scénáře Radka Johna. 
Ten vycházel ze skutečných událostí 
a účastnil se i samotného soudního 
přelíčení. Událost popisovaná ve filmu 
se stala v noci z 18. na 19. června 1985 
při cestě sparťanských fanoušků z Prahy 
na poslední ligový zápas do Banské 
Bystrice. A nešlo o nic míň než o titul. 
Sparta totiž měla stejný počet bodů jako 
konkurenční Bohemians. Cesta nočním 
rychlíkem se postupně zvrhla v kolektivní 
demolování vnitřního vybavení vagonů, 
čtyři z nich musely být nakonec 
odstaveny v Žilině.

Natáčení v reálném prostředí uvnitř vagonů bylo 
poměrně náročné. Do kupé se muselo vtěsnat 
až dvanáct lidí, kameraman stál na chodbičce 
a zvukař ležel na policích určených pro zavazadla. 
Když se točila erotická scéna na WC, museli se 
do malého prostoru, kam se sotva vejde jeden 
cestující, vtěsnat čtyři lidé. Železniční scény se 
točily také na pražském hlavním nádraží, ve stanici 
Praha-Braník, na zkušebním okruhu u Velimi 
a v neposlední řadě na pardubickém hlavním 
nádraží, které aktuálně prochází modernizací.

V jízdním řádu 1985/1986 byl spoj R 649 
Hron veden v trase Praha hl. n. – Přerov –  
Bohumín – Žilina – Martin – Banská 
Bystrica – Zvolen s odjezdem z metropole 
ve 21.21 a příjezdem do cílové stanice 
v 8.23. Ve čtrnáctivozové soupravě 
byly řazeny lůžkové a lehátkové vozy 
i vozy 2. třídy řady Bm s klasickými 
kupé s koženkovými sedačkami. V čele 
soupravy se pravidelně objevovala 
na tehdy prioritních výkonech dosluhující 
elektrická legenda E 499.0 
(Bobina), ve sklonově 
náročném úseku 
Jablunkov – Čadca dokonce 
s postrkem. Z Martina 
do Zvolena rychlík tahala 
dvojice dieselových 
Brejlovců.
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Každý občas potřebuje únik ze všední reality. Naši předci v 19. století to měli o dost 
horší. Ve městech tehdy tovární komíny chrlily černý uhelný dým, pracovní doba byla 
nekonečná, zuřily nemoci, na které ještě nebyly účinné léky, neexistovala kanalizace, 
v úzkých uličkách byla samá špína. Není divu, že si kdekdo chtěl vyjet v neděli 
do přírody. Ale i člověk moderní, technikou zhýčkaný, utíká pryč z města, aby si 
„vyčistil hlavu“. A železnice mu v tom stále vydatně pomáhá.

ÚTĚKY ZA ODPOČINKEM, 
POZNÁNÍM I POHYBEM 
aneb sláva nazdar výletům po kolejích

T e x t :  R o s t i s l a v  Š m í d a
F o t o :  a r c h i v  a u t o r a ,  a r c h i v  R o m a n a  J e s c h k e h o ,  Ú T K D ,  R O P I D

železnice
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Už brzy po stavbě prvních drah v po-
lovině 19. století se začaly objevo-

vat vlaky pro turisty. Někde se nazývaly 
výletní, jinde zábavní, ale všechny nabí-
zely alespoň na pár hodin únik z těžkého 
každodenního života. Z velkoměst jako 
Londýn, Paříž nebo Vídeň odvážely tisíce 
lidí do populárních výletních míst s lesy, 
parky, koupališti a restauracemi s hud-
bou a tanečním parketem. Z Paříže lidé 
utíkali třeba do Saint-Germain-en-Laye  
nebo Orsay, z Vídně do Mödlingu 
či Badenu a z Frankfurtu nad Mohanem 
do nedalekého pohoří Taunus.

Za Prahou je blaze
Stejně se žilo i v hlavním městě Českého 
království. Po celé 19. století rostly 
po obvodu Prahy jako houby po dešti to-
várny, hlavně v oblasti Smíchova, Libně 
a Vysočan, a v jejich blízkosti se stavěly 
nové obytné čtvrti. Po namáhavé práci 
prchali místní obyvatelé o volných nedě-
lích v zástupech za odpočinkem mimo 
město. Šikovní podnikatelé a restaura-
téři v okolí Prahy si snadno spočítali, že 
davy výletníků mohou být zajímavým 
zdrojem příjmů. Okolo velkoměsta za-
čala vznikat populární výletní letoviska, 
kde si návštěvníci užili svěží vzduch 
v lesích, na loukách i v nově zakládaných 
parcích a poseděli v oblíbených zahrad-
ních restauracích.

Už před vznikem železnice byly 
vyhlášeným výletním místem Roztoky 
ve vltavském údolí. Státní dráha z Prahy 
do Drážďan toho dokázala náležitě 
využít a zaváděla řadu výletních vlaků 
o nedělích a svátcích od jara do podzimu. 

Když lidé spěchali večer zase domů, stálo 
na roztockém nádraží několik výletních 
vlaků a před pokladnami se tvořily dlou-
hé fronty. Někdy se jízdenky dokonce 
prodávaly přímo v restauracích.

Populárními místy pro výlety byly 
i Sedlec, Podbaba a sousední Lysolaje. 
Restaurace U Kapitána v Sedlci měla 
navíc unikátní atrakci: nadživotní model 
slona zhotovený z betonu, ve kterém 
se nacházela i část restaurace. Zážitků 
chtivé obecenstvo zaplavovalo i další 
pražská nádraží, zvláště pak za pěkné-
ho počasí. Výletní vlaky začaly zavádět 
i další železnice.

Údolí Berounky
Velkou popularitu si získalo údolí 
Berounky. Česká západní dráha tam 
vypravovala takzvané zábavní vlaky 
už od 60. let 19. století. Zpočátku 
jen jeden, pár let nato už však nápor 
cestovatelů pomáhalo zvládat několik 
nedělních speciálních spojů. Dokonce se 
používaly i upravené nákladní vagony. 
Vlaky jezdily do Berouna a Karlštejna. 
Lidé mířili i na legendami opředený 
Tetín, sídlo zavražděné kněžny Ludmi-

ly, nebo do Svatého Jana pod Skalou. 
Později se stala populárními i další místa 
podél Berounky.

V období mezi světovými válkami sem 
mířilo tolik turistů, že ČSD musely zavá-
dět zvláštní nedělní jízdní řád. Smíchov 
a Beroun propojovaly kyvadlové osobní 
vlaky. Za pěkného počasí tu železnice 
přepravila skoro 50 tisíc osob za den. 
Není divu, když dráhy podporovaly 
zájem o výlety speciálními rekreačními 
tarify.

Posázavský pacifik
Ovšem největší legendou se mezi cestu-
jícími stal Posázavský pacifik, se kterým 
se pojí fenomén trampingu. I zde mu-
sely dráhy zavádět speciální víkendové 
jízdní řády. Až do 60. let vypomáhaly 
zvládat nápor víkendových cestovatelů 
jednoduché vagony vycházející z kon-
strukce nákladních „dobytčáků“, ná-
sledně jezdily na Posázavském pacifiku 
dokonce patrové soupravy. (Ty přepra-
vovaly pracující lačné po odpočinku také 
kolem Berounky nebo na trati z Ostravy 
do podhůří Beskyd.) Ještě v 60. letech 
bylo nádraží v Braníku třetím nejvytíže- 

Turistický výlet do Olomouce ČSD uspořádaly výlet na soukromou dráhu Kounice – Ivančice – Oslavany

1935
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1927

1934

Školní výlet do Lednice
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nějším v Praze – právě tam často začína-
la či končila cesta do Posázaví k vyhláše-
ným trampským osadám.

Na zájezd vlakem
Železničáři však nabídli ještě víc a ne-
skončili pouze u nedělních výletních vla-
ků v okolí velkoměst. Už za Rakouska- 
-Uherska přišli s vlaky, které bychom 
dneska nazvali nejspíš jako zájezdové. 
V ceně jízdenky byl program, například 
prohlídka památek, za příplatek strava 
a při delším putování také ubytování. 
Česká západní dráha organizovala tako-
vé vlaky třeba z Prahy až do Mnichova. 
Na tuto tradici navázaly v roce 1927 
ČSD, které tak suplovaly cestovní kance-
láře, kterých bylo tehdy pomálu a navíc 
se specializovaly na cesty do zahraničí.

Statistická čísla dokládají, že o tento 
typ výletních vlaků byl velký zájem. 
Železnice tímto způsobem přispívala 
k rozvoji cestovního ruchu a hospodář-
ství v odlehlých oblastech Českosloven-
ska. Pražské ředitelství státních drah 
zorganizovalo v roce 1927 prvních  
13 výletních vlaků. Ten úplně první  
si to zamířil z Prahy do Hluboké  

Zájezd do Hluboké nad Vltavou zastavil v Benešově u PrahyLesní dráhou na Kozmeščik na Podkarpatské Rusi

Jak vypadal výlet  
s ČSD v roce 1927
Dobová reportáž z roku 1927 
v ilustrovaném týdeníku Nová 
Praha představuje zájezd vlakem 
následovně:
„Zakoupením jízdenky, vlastně 

knížečky, která sama o sobě jest 

malým průvodcem s jízdním řádem 

a popisem kraje, zbavili jsme se 

všech starostí o výlet, kromě té, 

abychom včas před odjezdem vlaku 

přišli na nádraží. To byla jediná naše 

starost a práce. Takový výletní vlak 

je pěkné zařízeníčko! U zcela nové 

garnitury vozů, opustivších právě díl-

ny, vítá nás revisor v civilním obleku, 

který s uniformou jako by shodil se 

sebe veškerou úřednost, a s úsmě-

vem nás usazuje do vozu, kde každý 

máme zajištěno místo. To je rovněž 

velký plus výpravy.

Pochvalujeme si pohodlné, vy-

leštěné vozy, pozorujeme obratné 

průvodčí v nových uniformách a v ru-

kavičkách, kteří zbaveni starostí 

revisních, vykonávaných revisory, 

stojí výhradně k dispozici obecenstva 

i správě vlaku a ochotně odpovídají 

na všetečné dotazy. Hned za tunelem 

pozorujeme, že ani za tříhodinové 

jízdy nemáme postrádati péče o své 

tělesné já. Bělokabátní číšníci nám co 

chvíli hlásí, co že všechno neopomněl 

vzíti s sebou pan restauratér Zavřel 

ve svém dobře zásobeném bufetu.“

nad Vltavou. V roce 1936 už existovalo  
115 takových spojů. Za deset let jich 
bylo celkem 482 a ČSD za ně utržily 
skoro devět milionů korun. Dalších  
15 milionů se zaplatilo za turistické 
služby, především za ubytování a stra-
vování, partnerům železnice. Z Prahy 
jezdily výletní vlaky nejčastěji do Krko-
noš, Vysokých Tater, Karlových Varů, 
Teplic a do Orlických hor.

Na Podkarpatskou Rus i do Prahy
Od roku 1932 organizovalo pražské 
ředitelství také cesty na Podkarpatskou 
Rus. Zájezdy to byly populární a pro 
místní obyvatele představovaly atraktiv-
ní přilepšení. Hned v prvním roce  
tam z Prahy dorazily tři výletní vlaky 
s 2 132 účastníků, kteří za ubytování, 
stravu a další služby utratili 180 tisíc 
korun. Tehdy velké peníze. A k tomu 
lze ještě připočítat útratu za suvenýry 
a další předměty, které si návštěvníci 
z exotického východu přivezli.

Výletní vlaky organizovala i ostatní 
ředitelství ČSD po celé republice. Třeba 
na Slovensku byly zase oblíbené zájezdy 
do Prahy. Jeden takový organizovali 
železničáři 28. října 1932 z Banské Bys-
trice na fotbalové utkání Itálie s Česko- 
slovenskem. Cesta i se vstupným na fot-
bal a obědem vyšla jednu osobu na  
145 korun. Komu se nechtělo na fotbal 
a oběd, ten ušetřil 20 korun. Naopak ten, 
kdo si navíc dopřál půldenní projížďku 
města autokarem, si 25 korun připlatil.

Výletní, zájezdové, rekreační a turi-
stické vlaky fungovaly také v socialis-
tickém Československu. Dopravovaly 

1935

1936

1927
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účastníky odborových rekreací ROH 
nebo letní hosty k Černému a Baltské-
mu moři. Zahrály si i ve filmech – kdo 
by neznal scény s věčně nabručeným in-
spektorem elektrických drah Gustavem 
Andělem při cestě na rekreaci do Tater. 

Žhavá současnost
Výletní vlaky jsou populární i v sou-
časném Česku. Příkladem může být 
Cyklohráček. Několik barevně pomalo-
vaných vagonků skrývá kopu dětských 
her, hraček nebo balonků. Jeden z vozů 
je bezbariérový a další zase připravený 
pro cyklisty. Cílem vlakového putování 
se může stát zřícenina hradu Okoř, 
na které podle slov populární písničky 
„světla už nehoří, bílá paní šla už dávno 
spát“, zoologická zahrada v obci Zájezd 
nebo románská rotunda na Budči.

Jak už jméno napovídá, vlak Český ráj 
doveze své cestující do malebné krajiny 
Jičínska a Turnovska. Cílem může být 
pohádkové město Jičín, Prachovské 
skály, zřícenina hradu Trosky, Hrubá 
Skála či další místa. Na jihozápad míří 
výletníci vlakem Cyklo Brdy. Na turisty 

a cyklisty tam čekají rozlehlé brdské 
hvozdy a romantické zámky v Březnici 
nebo v Blatné. Výletní vlak Cyklo Ohře 
zve na výlet podél horního toku největší 
západočeské řeky a v Ústeckém kraji 
vyráží výletní vlaky po horské dráze 
do Moldavy v Krušných horách.

Z Brna se můžete vydat dvěma tra-
dičními výletními vlaky. Už jejich jména 
slibují úžasné zážitky v kouzelné krajině 
jižní Moravy. Expres Pálava-Podyjí vás 
doveze do jedinečné krajiny Lednicko-
-valtického areálu, mezi vinice u Mikulo-
va a dál do Šatova na hranici s Rakous-
kem a národním parkem Podyjí. Druhý 
vlak – Pernštejn – vozí výletníky údolím 
Svratky až pod hrad Pernštejn a dál 
do chráněné krajinné oblasti Žďárské 
vrchy.

Jak vidíte, výletní vlaky stále vybí-
zejí k podnikání turistických výšlapů, 
putování na jízdním kole a odhalování 
krás naší země. Ne nadarmo se říká, že 
nejhezčí pohled do krajiny je z hřbetu 
koně a z jedoucího vlaku. A v mnoha pří-
padech se i sama cesta stane cílem.  ▪

Tipy do ciziny
 Země helvétského kříže je doslova 

 rájem turistických vlaků. Glacier 

 Expressem, nejpomalejším 

 expresem světa, se vydáte na 

 osmihodinovou jízdu od úpatí 

 Matterhornu, údolím Rhôny 

 vystoupáte do výšky 2 033 m n. m.  

 a pokračujete údolím Rýna, 

 abyste cestu zakončili v Davosu 

 nebo ve Svatém Mořici. Přitom 

 překonáte 291 mostů a 91 tunelů.

 V Bernina Expressu potkáte za 

 jediný den ledovce i palmy ve 

 slunné Itálii. Panoramatická 

 souprava vás sveze z Churu skrz 

 55 tunelů a přes 196 mostů 

 do sedla Bernina ve výšce  

 2 253 m n. m. Na výlet se můžete 

 vydat i Gotthard Panorama 

 Expressem, Čokoládovým 

 expresem a mnoha dalšími.

 Typické výletní vláčky jezdí i tam, 

 kde byste je rozhodně nečekali. 

 Například Tren de Sóller zpestřuje 

 pobyt dovolenkářů na populárním 

 ostrově Mallorca. Když je nebaví 

 ležet na pláži a chytat bronz, 

 vydávají se v dřevěných vagoncích 

 z hlavního města napříč ostrovem

 přes hory do Pomerančového 

 údolí s romantickým městečkem 

 Sóller. Odtud je doveze do

 nedalekého přístavu Port de Sóller 

 stařičká dřevěná tramvaj.

 Populární je Reblaus Express, 

 který si to razí mezi vinicemi 

 z Retzu do Drosendorfu hned 

 za hranicemi v Dolním Rakousku. 

 Nádech nostalgie mu dodávají 

 historické vozy a stará motorová 

 lokomotiva. Další výletní vlaky 

 míří do romantického dunajského 

 údolí Wachau s vinicemi 

 a legendárními meruňkovými 

 sady, malebnými městečky 

 a romantickými zříceninami.

 Výletní vlaky a železnice najdeme 

 také v Německu. Nejblíž nám 

 jsou například úzkorozchodka  

 z  Žitavy do klimatických lázní 

 Oybin  a Jonsdorf. Podobné drážky

 vozí obyvatele Drážďan a turisty 

 na výlety podél říčky Weißeritz 

 do Krušných hor nebo kolem 

 rybníků na severu saské metropole 

 k Popelčinu zámku Moritzburg.
Cyklohráček

Výletní vlak na ostrově Mallorca

Nostalgický vlak v Posázaví 



Využijte cestu vlakem pro nerušené 
obchodní jednání či netradiční akci 

Vlaky 
na objednávku 

▪ exkluzivně pro vás vypravíme zvláštní vlak v čase a na místo dle vašeho přání

▪ k dispozici máme speciální konferenční vozy s projektorem a plátnem 
 nebo společenské vozy, kde zajistíme občerstvení dle vašich požadavků

▪ ekonomickou variantou je připojení zvláštního vozu k pravidelnému vlaku

Kontaktujte nás na obchod@gr.cd.cz

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/firmy

CDPV_inz_vlaky_na_objednavku_2021_215x270_v01.indd   1 26/05/2021   13:23



Koupit si jízdenky 
online je tak lehké
Navíc získáte
vagón výhod

Nakupujte jízdenky 
na www.cd.cz/eshop
nebo přes apku Můj vlak

online je tak lehké

▪ nejlevnější dostupné jízdenky

▪ místenky zdarma

▪ možnost vrácení jízdenky 
 až do 15 minut před odjezdem

▪ jízdenky z e-shopu 
 můžete dostat i jako SMS

▪ každý měsíc zajímavá odměna 
 na nákup u smluvních partnerů

Pojeďte s námi.
www.cd.cz

Zaregistrujte se do věrnostního programu
ČD Body, sbírejte body za každý online
nákup jízdenek a vyberte si další odměnu.

TIP

CDPV_e-shop_2021_215x270_v08.indd   1 24/03/2021   09:32



Dny železnice 2021
Oslavy v regionech

Můžete potkat ve vlaku
Milan Fiala

Svět pohádek
Výstava nejen 

o Boženě Němcové

Články v této rubrice mají pouze informativní charakter. 
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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Po dvou letech opět oslavíme Den železnice. Stejně jako v roce 
2019 se uskuteční v Muzeu Českých drah v Lužné u Rakovníka. 
Na sobotu 18. září a neděli 19. září jsou naplánovány jízdy 
historickými soupravami do blízkého okolí, speciální vlaky 
z Prahy a prezentace moderních vozidel v barvách národního 
dopravce. Na řadě míst v republice se během září uskuteční 
i regionální oslavy železnice.

Třetí víkend v září se Lužná u Rakovníka 
stane neoficiálním hlavním městem 

české železnice. Areál muzea totiž přivítá 
tisícovky zájemců, kteří zde mohou 
oslavit nostalgickou minulost, rozvíjející 
se přítomnost i slibovanou budoucnost 
dopravy na kolejích. Oslavy budou rozdě-
leny do tří sekcí: „svět změny“ bude hostit 
nejmodernější techniku, „svět historie“ se 
bude pyšnit hlavně parními a dieselovými 
lokomotivami a „svět zábavy“ nabídne 
program plný radosti a soutěží zaměřený 
především na děti. Chybět nebudou ani 
jízdy po muzeální úzkokolejce.

Čtyřkolák opět na scéně
Kdybychom chtěli vypsat všechny 
exponáty, které v Lužné na Dni železni-
ce uvidíte, byl by to dlouhý list papíru. 

DEN ŽELEZNICE 
SE VRACÍ DO LUŽNÉ 
s párou i moderní technikou 

A tak jsme pro vás vybrali aspoň dva 
tipy. Na milovníky parních lokomotiv 
čeká například Čtyřkolák 434.2186. Ten 
byl dosud nepojízdný a nyní se konečně 
představí v plné kráse a hlavně v pohy-
bu. Fanoušci moderní techniky zde zase 
najdou zbrusu nové osobní vozy od kon-
sorcia Škoda Transportation – Siemens 
Mobility, které České dráhy za několik 
měsíců nasadí na Západní expresy a rych-
líky Krušnohor. Sobotní program zakončí 
exkluzivní světelná show. Na točně se od  
20 hodin ve scénickém osvětlení představí 
vybrané historické stroje doplněné ko-
mentářem a doprovodným programem.

S jízdenkou ušetříte
Pokud si zakoupíte jízdenku na zvláštní 
vlak, který v rámci Dne železnice pojede, 

budete mít vstup do areálu Muzea Čes-
kých drah zdarma. (Jízdní řády nalez-
nete na webu.) Některé atrakce, „svět 
změny“ a část „světa zábavy“ na vás 
budou čekat vedle prostranství nádraží 
v Lužné – a to zdarma. A nesmíme zapo-
menout, že technické skvosty na osla-
vách kromě Českých drah představí 
i partnerské organizace, třeba Výzkum-
ný Ústav Železniční a ČD Cargo.

Doprava a bezpečnost
České dráhy kvůli oslavám posílí po oba 
dny běžné spoje. Do Lužné samozřejmě 
můžete přijet zvláštními (nostalgickými) 
vlaky. Pokud se přece jen rozhodnete 
pro automobil, doporučujeme zaparko-
vat u vyhrazeného místa už u nádraží 
v Rakovníku a zbytek cesty dojet vla-
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kem. Přímo v Lužné totiž bude parko-
vání nemožné – organizátoři uzavřou 
pro dopravu i příjezdovou komunikaci 
9. května, která vede kolem nádraží 
i muzea. Parkování v blízkosti akce bude 
vyhrazeno pro pořadatele.

Upozorňujeme, že je striktně zaká-
záno chodit přes kolejiště a přelézat 
mobilní ploty a zábrany. Dále nebude 
možné fotografovat z železničního 
náspu v blízkosti točny (směr Kladno). 
Na akci se budou vztahovat aktuální 
platná epidemiologická opatření.

Česká Třebová 
Oslavy železnice proběhnou i v regio-
nech. Hned první sobotu v září se konají 
v České Třebové v areálu místního depa. 
Mezi nádražím a depem bude kyvadlově 
a zdarma jezdit RegioNova. V plánu jsou 
mimo jiné zvláštní jízdy starým panto-
grafem Žabotlam na trasách Šumperk –  
Jablonné nad Orlicí, Česká Třebová –  
Svitavy a Česká Třebová – Dlouhá  Tře-
bová a zpět či vlaky s parní lokomotivou 
do Borové u Poličky a zpátky. V areálu 
depa potkáte vláček tažený lokomo-
tivou Prasátko nebo vám organizátor 
umožní návštěvu na stanovišti Žehličky.

Olomouc
V sobotu 11. září si České dráhy připo-
menou památné výročí 180 let od příjez-
du prvního vlaku do Olomouce (v roce 
1841), a to od Přerova po Severní dráze 
císaře Ferdinanda. Akce se uskuteční 
v prostorách depozitáře Muzea Českých 
drah. Nebudou chybět prezentace nos-
talgických vozidel na točně ani komen-
tované prohlídky. Pro zájemce o svezení 
bude připraveno několik historických 
vozidel včetně parní lokomotivy.

Praha
Regionální den železnice proběhne v so-
botu 11. září rovněž v Praze. Centrem 
oslav tentokrát bude Masarykovo nádra-
ží. Mezi největší atrakce se právem zařa-
dí zvláštní vlaky tažené parní lokomoti-
vou Šlechtična, které pojedou po třech 
trasách: do Hostivic, Neratovic a do Čes-
kého Brodu. Dále se plánují okružní 
jízdy historickou patrovou soupravou 
Bpjo po pražských spojkách. Do nádra-
ží Praha-Dejvice se tentokrát svezete 
zvláštním vlakem taženým Heligonem. 
V plánu jsou i kratší jízdy po Negrelliho 
viaduktu. Zatímco do Českého Brodu 
bude z Masarykova nádraží vyjíždět nos-
talgický pantograf Žabotlam, do Kralup 
nad Vltavou se dostanete moderním 
RegioPanterem.

Oslavy železnice se chystají i na dal-
ších místech Česka. V době uzávěrky 
tohoto čísla byly známy základní  
informace o oslavách v Trutnově  
(5. září) a Ostravě (26. září). Pro získání 
aktuálních a podrobných informací 
doporučujeme sledovat webové stránky 
www.cd.cz/vlakemnavylet.   ▪

Cestujte 
výhodně
V sobotu 18. září lze využít  

skvělou nabídku, se kterou  

ušetříte. V tento den může na 

Skupinovou víkendovou jízdenku 

cestovat až pět osob bez ohledu  

na věk, přičemž její cena se  

nemění. Můžete tak vyrazit nejen  

do Lužné u Rakovníka, ale oslavit 

svátek železnice výletem  

kamkoli po celé ČR.

Proč jsou 
oslavy v září
Den železnice slavíme v září proto,  

že si tak připomínáme zahájení 

provozu s parní lokomotivou 

konstruktéra Georgea Stephensona 

mezi anglickými městy  

Stockton-on-Tees a Darlington 

na trase dlouhé 140 km. Tato událost 

celosvětového významu se stala 

27. září 1825. Tehdy byly nahrazeny 

koňské povozy, železniční síť se 

začala pomalu rozšiřovat a přeprava  

zboží i cestujících se díky vlakům 

zrychlila.

Vstupné do Muzea 
Českých drah 
v Lužné u Rakovníka 
18. a 19. září 2021
 Jednodenní vstupenka 

 pro dospělého: 100 Kč

 Jednodenní vstupenka 

 pro dítě od 6 do 17 let: 50 Kč

 Děti do 5 let včetně mají vstup

  zdarma (je třeba prokázat věk)

 Sobotní noční show: 250 Kč 

 Jízdenka na zvláštní vlak v rámci 

 Dne železnice platí jako 

 vstupenka do areálu

 Mezi Rakovníkem a Lužnou 

 pojedou zvláštní kyvadlové 

 vlaky zdarma

Více na 
www.cd.cz/vlakemnavylet

www.cdnostalgie.cz
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Hledáte tipy na dovolenou v Německu? Vydejte se do Postupimi. 
Město plné kultury i architektonických skvostů se nachází 
v bezprostřední blízkosti velkého Berlína. Pro turisty je rovněž 
atraktivní jih Braniborska, kde se třpytí obrovská jezera i největší 
umělá vodní krajina v Evropě.

POZNEJTE POSTUPIM 
A JIH BRANIBORSKA 
třeba o prodlouženém víkendu

Hlavní město Braniborska je mag-
netem pro turisty, kteří prahnou 

po kultuře. Proslulé Museum Barberini 
aktuálně pořádá expozici Surrealismus 
a magie a vystavuje sbírku zakladatele 
muzea Hasso Plattnera, která čítá více 
než stovku obrazů. Hlavní atrakcí Pos-
tupimi je ovšem zámek Sanssouci s par-
kem o rozloze 290 hektarů. Bývalá letní 
rezidence krále Fridricha Velikého, dnes 
součást světového dědictví UNESCO, 
vás jistě zláká k procházce městem. 
Za návštěvu také stojí ruská kolonie 
Alexandrovka nebo Nizozemská čtvrť. 

Neopomeňte palác Krongut Bornstedt, 
luteránský kostel sv. Mikuláše,  
Hans-Otto-Theater, zámek Cecilienhof 
nebo Belvedere na hoře Pfingstberg.

Cyklostezky kolem jezer
Pokud máte v plánu strávit svou dovole-
nou aktivně, doporučujeme jih Branibor-
ska. V Lužické jezerní krajině se můžete 
těšit na více než dvě desítky jezer, kanály, 
přístavy a pláže. K projížďce vybízí mno-
ho cyklostezek, z nichž většina prochází 
velmi blízko nových jezer. Nemusíte se 
přitom bát náročného terénu – asfalto-
vé stezky vedou po rovině. Trasy podél 
břehů nabízejí nejen potěšení z jízdy bez 
aut, ale také nádherné výhledy na obrov-
ské třpytivé vodní plochy. Po rozsáhlé síti 
cyklostezek projedete malebnými ves-
nicemi a druhově bohatými přírodními 
rezervacemi v okolí. Cyklovýlety si může-
te naplánovat kolem jezer Geierswalder 
See (16 km) a Senftenberger See (18 km). 
Nejdelší okružní trasy se rozprostírají 
kolem Partwitzer See a Bärwalder See 
(v obou případech 21 km).

Fantastická panoramata
Kolem jezera Großräschener See se 
nedávno otevřela osmnáctikilometrová 
cyklostezka. Nabízí fantastická panora-
mata a zajímavá zastavení. Na kole se 
po ní pohodlně dostanete k vinici nebo 
modernímu městskému přístavu, odpo-
činete si na IBA terase s bistrem nebo se 
pokocháte vyhlídkou v bodech Victoria 
Höhe a Reppister Höhe. Od ostatních 
rovinatých jezerních stezek ji odli-
šuje kopcovitý terén. Všechny zdejší 
cyklotrasy jsou samozřejmě vzájemně 
propojené, takže si můžete zvolit výlet 
podle preferované délky i náročnosti –  
pro každý den něco jiného podle své 
chuti a fyzické formy.   ▪

Více na 
www.lausitzerseenland.de/cs

www.potsdam-tourism.com/en
www.brandenburg-tourism.com

F o t o :   P M S G  ( S P S G )  A n d r é  S t i e b i t z
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Kdo by neměl rád pohádky? Nejen 
na děti čeká na ploše větší než  

1 000 m2 interaktivní expozice zaměře-
ná na pohádkové příběhy nejznámější 
české spisovatelky. K největším láka-
dlům patří přes 40 originálních kostýmů 

Chystáte se s dětmi na výlet do hlavního města? Procházku 
po pražském centru můžete spojit s návštěvou velkolepé výstavy 
Svět pohádek Boženy Němcové, kterou najdete ve čtvrtém patře 
obchodního domu Kotva, nepřehlédnutelné ikony brutalistní 
architektury z dílny manželů Machoninových, v docházkové 
vzdálenosti zhruba půl kilometru od Masarykova nádraží.

ze snímků Tři oříšky pro Popelku, S čerty 
nejsou žerty, Pyšná princezna, Byl 
jednou jeden král, Sedmero krkavců, Tři 
bratři nebo Princ a Večernice. Na retro 
i současných televizorech je doplňují 
filmové ukázky. Nechybí ani původní 
kostýmy z nové televizní minisérie Bo-
žena, v níž v roli literátky zazářily Anna 
Kameníková a Aňa Geislerová.

Pracovat jako Popelka
Středobodem přehlídky je osm te-
matických pokojíčků, které nejmenší 
návštěvníky vtáhnou do různých 
prostředí, jež znají z pohádek. Děti si 
tak zařádí v pekelném kotli, ve světnici 
si zase po vzoru Popelky zkusí oddě-
lit hrách od popela a také si mohou 
vyzkoušet polštářovou bitvu. Zábavu 
s edukací na výstavě spojuje pracovní 
list plný hravých úkolů, kterými provází 
malá Barunka.

Děti i dospělí se s pohádkami sezná-
mí rovněž v původní literární podobě 
prostřednictvím vystavených historic-
kých edic. V unikátní elektronické knize 
si jimi mohou sami listovat anebo se lze 
zaposlouchat do audio verzí načtených 

Více na 
www.vystavapohadek.cz

známými osobnostmi, ať už jde o Vojtu 
Kotka, Eriku Stárkovou, Davida Kollera, 
Martu Jandovou, Kryštofa Hádka, Daru 
Rolins, nebo filmového prince Pavla 
Trávníčka. 

První vydání Babičky
Jak Božena Němcová pracovala, uka-
zuje vystavená replika autorčina stolu. 
Nejvzácnějším exponátem je potom 
první vydání Babičky z roku 1855. 
Čtveřice šedesátistránkových sešitů 
bude po skončení výstavy vydražena 
a výtěžek z aukce půjde na dobročinné 
účely. Expozice Svět pohádek Boženy 
Němcové, kterou najdete na adrese 
nám. Republiky 656/8, má otevřeno 
denně od 9 do 20 hodin až do kon-
ce roku 2021. Vstupenky zakoupíte 
na místě či v síti Ticketstream. A pokud 
na pokladně řeknete heslo S VLAKEM 
DO POHÁDKY, získáte až do konce září 
desetiprocentní slevu na vstupném.  ▪

SVĚT POHÁDEK 
BOŽENY NĚMCOVÉ 
na vás čeká v centru Prahy
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Jak často jezdíte vlakem?
Minimálně třikrát čtyřikrát do týdne. 
Pak sednu na tramvaj, která mě vyhodí 
přímo před školou na Žižkově, kde učím. 
Je to praktické.

Zkoušeli jste jako kapela cestovat 
po železnici na koncert?
Pokud bychom někde hráli jen s nástroji 
a nemuseli stěhovat bubny, myslím, 
že by to šlo. Ale zatím jsme o tom jen 
přemýšleli.

Jak jste se dostal k hudbě?
S hudbou jsem začal už takřka v pre-
natálním období. Moje maminka totiž 
učila celý život hru na harmoniku, 
později ještě na kytaru a klavír. Vyrůstal 
jsem tedy v hudebním prostředí. Zamilo-
val jsem se do kytary, na kterou jsem 
chtěl hrát už jako malé dítě, ale tehdy 
se na všech hudebních školách začínalo 
s výukou až od druhé třídy. Takže jsem 
si musel počkat do osmi let. Řekl bych, 
že mě nejspíš hodně ovlivnila tehdejší 
muzika jako Rolling Stones, Beatles, 
celkově bigbít konce 60. let. Bratranci ze 
Slovenska, kteří byli strašné „máničky“, 
měli desku kapely Beach Boys. Písnička 
Barbara Ann mě dostala, takže jsem si ji 
pustil asi tisíckrát za prázdniny. Na big-
bítu jsem prostě ujížděl.

Skládáte také vlastní písničky?
Občas něco napíšu do šuplíku a doma to 
pak natočím. Mám teď pár věcí rozděla-
ných, ale bohužel mi na skládání nezbývá 
čas. Naše kapela se prezentuje převzatý-
mi hity od Karla Gotta, takže jiná tvorba 
musí bohužel stranou.

Jak vůbec vznikla vaše kapela?
Úplně náhodou. Kapela Karel Gott Cover 
Band vznikla přerodem skupiny Fire  
Water (v překladu ohnivá voda – pozn. red.),  
která hrála bigbít a americkou jižanskou 
muziku, tzv. dixieland. Stylově se tomu 
přibližuje třeba Ondřej Hejma a jeho 
Žlutý pes. To bylo koncem 90. let. Pak 
jsme si ale řekli, že chceme změnu, a to 
i z obchodního hlediska, abychom si 
hudbou byli schopní vydělat i nějakou 
tu korunu. Plánovali jsme založit Elvis 
Presley revival, který však už v té době 
existoval. A někoho z nás napadlo, že 
zkusíme zahrát skladby od Karla Gotta. 
A jak se říká, najednou to tam bylo.

Dostala se k vám reakce od samotné-
ho Karla Gotta?
Účastnili jsme se otevření muzea 
Gottland v roce 2006 a pak jsme se tam 
objevili ještě během dalších dvou roční-
ků. Kdybychom hráli špatně, tak by si nás 
tam Karel Gott přece nepozval. Když jsme 

tam hráli poprvé, měli jsme strašnou 
trému. Karel za námi přišel a říká: „Ko-
lego, zpíváte opravdu výtečně. Ale já si 
říkám, proč ten chlapík mluví tak směš-
ně.“ A také: „Hoši, to jsem tak rád, že 
slyším ty písně, protože jsem zapomněl, 
že jsem některé z nich kdysi nahrál.“ 
On měl svůj specifický humor. Před pár 
dny jsme hráli v Jevanech a stavili jsme 
se u té vily, kde Gottland byl. Slza mi 
kanula, protože tam už nikdo nebydlí. 
Dole přitom byla velká síň slávy a v ní 
jste mohli vidět různé trofeje, třeba Zla-
té slavíky, zlaté a platinové desky, mohli 
jste si tam koupit suvenýry s logem 
Karla Gotta. A teď je to tam rozbité.

KAREL GOTT NAUČIL  
NĚMECKÉ FANOUŠKY ČESKY 
minimálně jedno slovo – babička
Se zpěvákem kapely Karel Gott Cover Band Milanem Fialou jsme se 
potkali na pražském Masarykově nádraží. Dojíždí sem pravidelně 
z Kladna, kde bydlí. Masaryčka, jak říká, je už dlouho jeho srdeční 
záležitost. Po práci se ještě chystá na Bertramku a na hřbitov 
Malvazinky, aby vzdal poctu Karlu Gottovi, který měl shodou okolností 
v den našeho setkání výročí narození.

Milan Fiala

S Karlem Gottem při otevření 

bývalého muzea Gottland
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Vizitka
Kapela Karel Gott Cover Band je 
na scéně od roku 2004. Pravidelně 
koncertuje nejen v České republice, 
ale také v Německu, Polsku nebo 
na Slovensku. Samotný Karel Gott 
jim – jako jediné skupině vůbec – 
schválil, že mohou mít v názvu jeho 
jméno a hrát jeho písně v originál-
ním provedení. Zpěvák kapely Milan 
Fiala dříve pracoval jako rozhlasový 
moderátor, léta působil například 
na Frekvenci 1, nyní je učitelem zpěvu 
na Mezinárodní Konzervatoři Praha. 
Dalšími členy kapely jsou: Michal 
Němec – basová kytara, Pavel Skála –  
klávesové nástroje, Petr Urbánek – 
kytara, Tibor Adamský – bicí.

Na který zážitek s Karlem Gottem 
rád vzpomínáte?
Měli jsme krásné zážitky třeba z Gott-
landu, kde bylo ojedinělé prostředí. 
Občas jsme se ale setkali i jinde, například 
v pražském karlínském divadle na kon-
kurzu na muzikál Čas růží. Karel mě 
na něj osobně pozval. Začali jsme si tam 
spontánně povídat a nakonec to dopad-
lo tak, že mě produkční prostě vyhodil, 
protože jsem moc rušil. To jsem Karla 
viděl naposledy. Byl právě po nemoci, 
prodělal rakovinu, ale já ho nepoznával, 
protože mi připadalo, že o 20 let omládl.

Jaké skladby od Karla Gotta hrajete? 
Pozorujete, že by se měnil vkus a po-
žadavky posluchačů?
Pořád si žádají to samé. Nesmí chybět 
Lady Carneval, Včelka Mája, Být stále 
mlád, Trezor, Dám dělovou ránu… Větši-
nou děláme hodinové představení. A pro-
tože jsem se 25 let živil jako moderátor, 
tak ho navíc uvádím Karlovým hlasem.

Liší se přání publika u nás  
a v zahraničí?
V Německu musí být Babička, což je 
píseň, která byla v 70. letech v hit-
parádě rádia Hvězda. Karel Gott s ní 
tu hitparádu pořád vyhrával, až ho 
museli vyřadit. To je písnička, která 
byla natočena jenom německy. Karel 
o ní říkal, že díky ní naučil všechny 
své německé fanynky alespoň jedno 
české slovo. Samozřejmě nesmí chybět 
„Biene Mája“. Skladbu Být stále mlád 
v Německu před lety zpopularizoval 
rapper Bushido. Pozval si Karla Gotta, 
aby mu v ní zpíval refrény.

Zahrála si kapela i mimo Evropu?
Kapela ne, ale já ano. Byl jsem ve Střední 
Asii na dovolené a v Uzbekistánu jsem 
zazpíval pár věcí pro přátele. Všichni ko-
lem ty písničky znali. Když se průvodce 
dozvěděl, že zpívám Karla Gotta, byl 
úplně unesený. V jeho očích jsem najed-
nou stoupl o 300 procent.  ▪

Tento rozhovor vzniká v den, kdy by 
se Karel Gott dožil 82 let…
... a my jsme pro něj kdysi nastudovali 
speciální narozeninovou píseň. Bylo to 
v roce 2008 a jmenovala se Karel. Líbila 
se mu, z jeho strany byla přijata kladně, 
ale bohužel zmizela v propadlišti dějin. 
Záměrně, protože byla určena k jedno-
mu výjimečnému dni. Oslavovalo se 
druhé výročí Gottlandu, ale také  
69. narozeniny Karla Gotta.



38

ČD servis l advertorial

Co si zabalit na cestu? Pokud jedete k vodě, na výlet 
po hřebenech hor a údolím řek, na procházku historickým 
městečkem, na veletrh nebo do zábavního parku, nezapomeňte 
si do batohu dát něco dobrého k jídlu. Možností máte plno, 
záleží na náročnosti výletu i na tom, zda si hlídáte správnou 
životosprávu a váhu.

DEJTE SBOHEM 
PŘIDANÉMU CUKRU 
v kteroukoli denní dobu

Výlet bez svačiny? To snad ani 
nepřipadá v úvahu. V dětství nás 

přesvědčovali, že pořádná svačina jsou 
vepřové řízky, chleba se salámem nebo 
třeba sušenka. Také nám říkali, že k pití 
je třeba něco sladkého, abychom měli 
dostatek cukrů, a tedy i energie. V po-
sledních letech však cukr pro spotře-
bitele představuje stále více hlídanou 
surovinu. A právě toho si je vědom 
český výrobce snídaní a svačin Emco, 
který usilovně pracuje na tom, aby 
ve svém portfoliu nabízel i alternativy 
bez přidaného cukru.

Nepodceňujte snídani
Nikdo si nechce sníst svačinu dříve, než 
bude v cíli. Proto si ráno před výletem 
vyhraďte dostatečné množství času 
a připravte si nutričně hodnotnou sní-
dani. Pokud patříte mezi ty, kdo prefe-
rují sladkou snídani, sáhněte po Super 
snídaňových produktech bez přidané-
ho cukru značky Emco. Ať už zvolíte 
křupavé müsli, nebo ovesnou kaši, 
nezapomeňte do jídla zakomponovat 
i pořádnou porci mléčného výrobku 
a ovoce. Díky dostatečnému množství 
vlákniny vás taková snídaně zasytí 
na delší dobu a nemusíte mít strach, že 
o svačinu vlastním přičiněním přijdete 
už po nástupu do vlaku.

Jak doplnit energii?
Není důležité, zda vás čeká náročný 
výšlap do hor, či pohodová návště-
va zoo, kvalitní svačina by v batohu 
zkrátka chybět neměla. Jak na to?  
Ideálně by se měla skládat ze sacha-
ridů, bílkovin a zdravých tuků. Pokud 
ve své svačině zkombinujete vše 
vyjmenované, prodloužíte si tím pocit 

zasycení. Připravte si plátky celozrn-
ného nebo žitného pečiva s čerstvým 
sýrem a avokádem, zeleninou a ořechy. 
Sladkou tečkou pak může být ovoce 
a příjemně sladké Super sušenky bez 
přidaného cukru značky Emco, které 
díky ovesným vločkám dotvoří vlákni-
nou nabitou svačinu.   ▪
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Organizátory výletu obvykle při plánování cesty větší 
skupiny lidí napadají dvě otázky: Je možné sedět 
pohromadě? Dostaneme množstevní slevu? V obou 
případech je odpověď kladná, ale vyžaduje přípravu, a to jak 
ze strany dopravce, tak ze strany cestujících.

CO KDYŽ NÁS JEDE VÍC?

Díl
devátý vlakem prakticky l ČD servis

Cestování skupiny 20 a více osob je 
vhodné řešit dříve než pár minut 

před odjezdem vlaku. Ideální doba je 
alespoň 72 hodin předem. Samozřejmě 
se můžete poradit s pokladníkem na ná-
draží těsně před nástupem, existují 
ale i pohodlnější způsoby. Rádi vám 
pomohou jednak operátoři Centrálního 
zákaznického servisu ČD na telefonním 
čísle 221 111 122, ale zvládnete to 
i sami prostřednictvím objednávkového 
formuláře na webu ČD.

Potřebujeme jízdenku s rezervací
Asi nejčastějším případem je zajištění 
jízdenek spolu s rezervacemi míst pro 
celou skupinu. Na webu www.cd.cz 
najdete ve spodní části tlačítko Objed-
nat cestu skupiny. Po kliknutí na něj se 
otevře objednávkový formulář, v němž 
vyplníte klíčové údaje: kromě kontakt-
ní osoby je nutné se zaměřit zejména 
na zadání trasy a spoje. Do objednávky 
je možné zanést i požadavek na mimo-

řádné zastavení vlaku. Za tuto službu 
se ovšem platí, a to v závislosti na typu 
vlaku; pro skupinu 40 a více osob je pak 
tato možnost zdarma. 

Dalším důležitým parametrem je 
počet osob ve skupině. Abyste mohli 
objednávku realizovat, musí vás být mi-
nimálně 20. Jestliže jsou ve skupině děti 
do šesti let, budou přepraveny zdarma. 
Po vyplnění objednávkového formuláře 
můžete svou cestu buď jen nahlásit (aby 
mohla být případně navýšena kapacita 
vlaku), nebo rovnou objednat a přejít 
k nákupu skupinové jízdenky a zajištění 
rezervace – ta je pro skupinu zdarma.

Někdo z nás už jízdenku má
V případě, že někdo ze skupiny už 
jízdenku má (například studentskou 
nebo seniorskou), je postup téměř 
shodný s předchozím popisem, jen je 
potřeba v příslušné kolonce uvést, kolik 
cestujících ze skupiny bude cestovat 
na svůj vlastní doklad. Tento počet se 

pak automaticky odečte ze součtu lidí 
ve skupině, pro kterou se bude vypočítá-
vat a vydávat skupinová jízdenka.

O úspěšném odeslání formuláře 
a schválení objednávky budete infor-
mováni e-mailem, ve kterém najdete 
transakční kód. Nejpozději 48 hodin 
před odjezdem vlaku je nezbytné jízden-
ku zakoupit u pokladní přepážky nebo 
v e-shopu ČD (s uplatněním transakční-
ho kódu), jinak objednávka propadne. 
Pokud není možné zajistit dostatečnou 
kapacitu použitých vlaků, mohou vám 
ČD nabídnout alternativní řešení.  ▪

Výhody  
skupinové jízdenky
 Stačí jeden doklad pro všechny.

 Není třeba prokazovat 

 nárok na slevu.

 Platí ve všech vlacích ČD ve 2. třídě.

 Druhý cestující má slevu 25 %.

 Třetí a každý další cestující 

 mají slevu 40 %.

 U skupiny 20 a více osob 

 má každý cestující slevu 50 %.

Více na 
www.cd.cz v sekci 

Typy jízdenek 
Jede nás skupina
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V jedné ruce jsem držel tašku s inkubátorem, na zádech jsem nesl 
krosnu a na břiše malý batoh a snažil se nastoupit do vlaku na ruském 
Dálném východě. Žádné betonové nástupiště a mezi zemí a podlahou 
vagonu obří vzdálenost. Bez pomoci kolegyně Nadi bych to nedal. Když 
jsem vehementně funěl, abych se vůbec dostal dovnitř, jako kamzík mě 
předběhla čiperná osmdesátiletá stařenka s nůší. I tak vypadá realita na 
transsibiřské magistrále.

PTAČÍ ODYSEA 
NA DÁLNÝ VÝCHOD 
jako úspěšná záchranná mise

T e x t :  P e t r  S u v o r o v 
F o t o :  a u t o r ,  M i r o s l a v  B r t n i c k ý ,  I r i n a  B a l a n o v á ,  N a d j a  K u ž n ě c e v o v á
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Příroda versus byrokracie
Zatímco jsem se po večerech učil, přes 
den jsem musel podstupovat vyčerpáva-
jící maraton obtížných administrativních 
a logistických procesů. Ty se mnohdy 
zpomalovaly nejen kvůli několika- 
hodinovému časovému posunu, ale 
také kvůli kulturním odlišnostem obou 
světů. Zároveň jsem tehdy narazil na to, 
že v ostatních evropských zemích mimo 
Rusko neměl téměř nikdo zkušenost 
s transportem vajec mimo EU, pokud se 
nejednalo o vejce násadová (například 
slepičí, kachní).

U násadových vajec započne samotný 
vývin zárodku až po snesení celé snůšky. 
Obvykle lze pár dní počkat, až jsou 
všechna vejce v hnízdě, poté je odebrat, 
umístit do chladu a ve vhodný moment 
uměle vyvolat inkubaci zvýšením teploty 
a vlhkosti. V případě jeřábů se ale na nic 
čekat nedá, protože embryo se začíná 
rýhovat hned poté, co je vejce sneseno. 
Samotný termín transportu se tedy 

určí až v momentě, kdy je první vejce 
„venku“. Líhnutí pak probíhá zhruba 
za měsíc.

Měsíční čekání mi zpestřovaly každo-
denní změny vyplývající z toho, jak jsem 
se s ruskými kolegy snažil shodnout 
na dokladech a metodice. Původně 
jsme plánovali, že pořídíme cestovní 
inkubátor napájený z místní elektrické 
sítě nebo z autobaterie a v letadle ho 
umístíme do nákladního prostoru. Jenže 
se ukázalo, že to nelze. Museli jsme 
se tedy uchýlit k náhradnímu řešení 
a podle ruské metodiky transportovat 
vajíčka v dřevěné bedničce se stěnami 
izolovanými polystyrenem a vyhřívané 
gumovými láhvemi plněnými teplou 
vodou.

Původně jsem si představoval sofis-
tikované zařízení, které bude elektro-
nicky hlídat teplotu, vzdušnou vlhkost 
a málem i pohyby plodu ve vejci, ale 
přede mnou se objevila bedna o velikosti 
a váze malého taburetu do obýváku, 

Na začátku bylo vejce. Ale asi 
budu muset vyprávět o něco 

podrobněji. Pracuji jako kurátor, tedy 
metodický vedoucí ptačí kolekce 
v brněnské zoologické zahradě, kde 
se nám v roce 2014 podařilo navázat 
kontakt s Chinganskou státní přírodní 
rezervací v Amurské oblasti v Rusku. 
Jde o rezervaci, která se rozkládá asi 
450 kilometrů do vnitrozemí od města 
Chabarovsk a hraničí s Čínou. Žije zde 
mnoho ohrožených druhů živočichů, 
mimo jiné i tři charismatické druhy 
ptáků – jeřáb mandžuský (Grus japo-
nensis), jeřáb daurský (Antigone vipio) 
a čáp východní (Ciconia boyciana).

A právě kvůli prvním dvěma zmí-
něným jsme se rozhodli spojit síly. 
V evropských zoologických zahradách 
jsou tito jeřábi zařazeni do záchranné-
ho programu a populace obou druhů 
je v Evropě už dostatečně silná na to, 
abychom mohli tyto nádherné ptáky 
vracet do volné přírody. Proto jsme 
zahájili spolupráci s kolegy z Chingan-
ské státní přírodní rezervace, abychom 
naplnili smysl záchranného chovu.

Rusky za pět měsíců
Když jsem se připravoval na první 
transport vajec, nevěděl jsem o Rusku 
nic. Do ruky jsem dostal lísteček  
s e-mailovou adresou, na kterou 
jsem měl napsat. Začátky pro mne 
byly složité. Kolegové z chinganské 
rezervace totiž neuměli anglicky a já 
jsem Rusům se svým příjmením horko 
těžko vysvětloval, že jsem ruštinu 
viděl leda tak v závěrečných titulcích 
pohádky Mrazík. K ruce jsem sice měl 
rusky mluvícího kolegu, avšak to hlav-
ní z celé akce leželo stejně na mně. 
Probíhala zdlouhavá a krkolomná 
komunikace. Po pár týdnech bylo 
jasné, že se rusky budu muset naučit. 
Měl jsem na to pět měsíců.

Okolí mě uklidňovalo: azbuka se 
dá hravě naučit za 14 dní a ruština 
je lehká, vždyť jde o slovanský jazyk. 
Není to pravda! Ruskou abecedu se 
s obrovskými komplikacemi naučíte 
zhruba za měsíc a řeč jako taková ur-
čitě lehká není. Používal jsem dětský 
slabikář „Vesjolaja azbuka“ s medvíd-
kem na titulní straně a večery jsem 
trávil „malováním“ cizích písmen. 
V duchu jsem záviděl předchozím  
generacím, které se rusky učily 
povinně ve škole a byly schopny číst 
i dlouhé texty. 

Okolí mě uklidňovalo: 
azbuka se dá hravě naučit 
za 14 dní a ruština je lehká, 
vždyť jde o slovanský jazyk. 
Není to pravda! Mladí jeřábi mandžuští, vypuštěni do přírody 
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která byla velmi nepraktická na přená-
šení i jakékoli uložení. Rusové mne ale 
neustále ujišťovali, že takto vejce vozí 
již mnoho let. Bylo jasné, že transport 
se neobejde bez neustálé přítomnosti 
člověka, který bude muset inkubá-
tor kontrolovat, případně doplňovat 
teplou vodu do termoforů. S ohledem 
na čas, který se krátil, jsme neměli šanci 
vymyslet jiné zařízení, takže jsem na to 
přistoupil a vydal se vyřídit si vízum 
do Ruska.

Stres před cestou
Blížil se den D a já jsem stále čekal 
na ruské dovozní povolení, jehož pří-
prava trvala zhruba dvojnásobek času, 
který by zabralo vyřízení stejného doku-

Jeřábi  
v ohrožení
Jeřába mandžuského mohou 
čtenáři znát z japonských 
obrázků, neboť v Japonsku je 
tento pták považován za ná-
rodní symbol dlouhověkosti 
a šťastného života. Jako 
součást kulturního bohatství 
země je zde chráněn zvlášt-
ním zákonem. Málokdo ale 
ví, že část těchto ptáků žije 
v Rusku a Číně. Jeřáb daurský 
má pouze kontinentální 
populaci, jež se s jeřábem 
mandžuským hodně překrý-
vá. Oba druhy zimují na jihu –  
v Číně, Koreji a Japonsku.

Hlavní příčinou klesají-
cích stavů obou druhů je 
ztráta a znehodnocování 
jejich přirozeného prostředí 
a zimovišť. Jen vysoušením 
mokřadů bylo v Číně od  
50. let zničeno až 90 procent 
hnízdních lokalit. K dalším 
hrozbám patří pytláctví nebo 
chemizace v zemědělství. 
Kromě toho se v mnoha 
asijských zemích jeřábi 
loví k domácímu chovu 
a využívají se jako ptačí 
návnada. Jeřáb mandžuský 
byl v minulosti vysazován 
v Japonsku, kde je dnes jeho 
populace už stabilizovaná, 
a v Číně. Chinganská státní 
přírodní rezervace jej do pří-
rody vypouští od roku 1988 
a v současné době je jediným 
místem, kde se jeřábi vracejí 
zpět do volné přírody.

Divoký jeřáb 
mandžuský 

Jeřábi daurští, vypuštěni do přírody, vlevo mladý pták, 
vpravo dospělci

Transport ptáčat do letní stanice na Klešenském jezeře
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mentu v EU. Nakonec jsme ho obdrželi 
asi za minutu dvanáct, ale i tak jsem 
žil v obavách, že se mi vajíčka kvůli zpož-
dění vylíhnou cestou do Ruska někde 
v letadle. Povolení bylo totiž vystaveno 
na vejce, nikoli na mláďata; na ta bych 
musel mít úplně jiné dokumenty.

Během stresujících příprav, kdy jsem 
myslel zejména na vajíčka a malé jeřáby, 
jsem se ruských kolegů úplně zapomněl 
zeptat, kde budu po příletu přespávat já 
sám. Odpověď, která přišla, zněla: „Jesť 
vagončik. Nět duša. Toalet na ulice. Jesť 
postěl. Čajnik.“ V mé mysli se vykreslila 
představa zrezivělé maringotky s kovo-
vým zahnutým komínkem od kamen. 
A slova „toalet na ulice“ jsem si v duchu 
přeložil jako římskou podobu hro-
madných WC na volném prostranství 
pod širým nebem. V žaludku jsem cítil 
nepříjemné mrazení, a tak jsem se raději 
soustředil na komunikaci s leteckými 
společnostmi a bezpečnostní složkou 
Letiště Praha, kterým jsem poslal para-
metry inkubátoru.

Létající vejce
V půlce května 2015 jsem se s inkubáto-
rem obsahujícím dvě jeřábí vejce vydal 
na více než 10 tisíc kilometrů dlouhou 

a téměř dva dny trvající úmornou cestu 
z České republiky na Dálný východ. 
Z bezpečnostních důvodů nebylo možné 
uložit inkubátor na podlahu paluby 
letadla, tedy pod sedadlo, takže jsem 
ho coby příruční zavazadlo musel dát 
do prostoru nad sedadly. Naštěstí 
jsem si dopředu zjistil, že se tam vejde. 
Během téměř čtyřicetihodinové cesty 
bylo nutné inkubátor kontrolovat v asi 
patnáctiminutových intervalech. Na le-
tištích jsem zjišťoval, zda je k dispozici 
zdroj vody nejen před rentgenovou 
kontrolou, ale také za ní.

Po přestupu v Moskvě jsem vyměnil 
malé letadlo za zhruba trojnásobné 
a připravil se na cestu přes celou Sibiř. 
Během asi sedmnáctihodinového 
letu mě letušky zásobovaly veškerým 
dostupným kofeinovým pitím, abych 
zůstal bdělý. I tak jsem do Chabarovska 
dorazil na pokraji vyčerpání. Na letišti 
mě už čekali pracovníci přírodovědné 

stanice, kteří si inkubátor převzali 
do péče. Následně jsme všichni na-
stoupili do vlaku a pokračovali v cestě 
po slavné transsibiřské magistrále.

Jeřábi ve vlaku
Konečně jsem mohl usnout a dohnat 
tak obří spánkový deficit. Když jsem se 
probudil, stála přede mnou malá skle-
něná konvička v kovovém držáku a dvě 
skleničky v témže stylu. Rusové velmi 
rádi pijí silně oslazený černý čaj. Čeští 
milovníci tohoto klasického horkého ná-

Rusové velmi rádi pijí 
silně oslazený černý čaj.
Je jednoduchý, lahodný 
a posilňující!

Vypuštěný jeřáb daurský má v přírodě velkou šanci na adaptaci

Ruský Dálný východ
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poje by si asi rvali vlasy hrůzou, ale ruský 
silně přeslazený čaj je jednoduchý, la-
hodný a posilňující! Kolegyně ze stanice 
mě celou cestu po očku pozorovala, aby 
zjistila, jestli „nekoušu“. Oba jsme si ale 
uvědomovali, že předchozí týdny byly 
extrémně náročné. Pořád jsem přitom 
doufal, že to nedělám zbytečně, že as-
poň jedno vajíčko celou tu strastiplnou 
cestu přežilo.

Ruskou tajgou putovala jeřábí vejce 
osm hodin čistého času. Za okny jsem 
viděl nedozírné mokřady, rozsáhlé 
březové háje protkané mnohde porosty 
fialově kvetoucích pěnišníků. V Rusku 
se vlak stále považuje za velmi spoleh-
livý dopravní prostředek, neboť kvalitu 
asfaltu na silnicích silně zatěžují extrém-
ní teplotní podmínky. Na kolejích zde 
jezdí vlaky, které byly u nás běžné ještě 
před deseti patnácti lety – s červenými 
koženkovými sedačkami, na kterých se 
v případě nouze dá i docela pohodlně 
spát.

Jsou vypuštění jeřábi  
úspěšnými  
kolonizátory?
V poslední pětiletce se zoologickým zahra-
dám v Brně a Olomouci spolu se Zooparkem 
Chomutov podařilo díky spolupráci 
s Chinganskou státní přírodní rezervací 
vypustit do přírody pět jeřábů mandžuských 
a jednoho daurského. Jeden z jeřábů man-
džuských – samice Tulungin – úspěšně přežil 
zimu ve volné přírodě a v roce 2018 byl opět 
pozorován. Od roku 2019 probíhá GSM tele-
metrické sledování vypuštěných jeřábů.

Samec jménem Pikan byl zastřelen 
lovci během honu na kachny. Díky vysí-
lači na noze ptáka bylo možné dohledat 
kadáver a zahájit trestní řízení za zabití 
živočicha z Červené knihy ohrožených 
druhů Ruské federace. Tři jeřábi (dva 
mandžuští, jeden daurský) přeletěli Čínu 
na jih k mořskému pobřeží. Samec jeřába 
daurského Aret zimoval na Korejském 
poloostrově a samice jeřába mandžuského 
Bomnak byla zastižena v páru s divokým 
samcem v zálivu Žlutého moře. Aret i Bom-
nak se po zimě vrátili do Ruska. Bomnak 
zdárně vyvedla s divokým samcem dvě 
mláďata, což byl obrovský úspěch. Tři 
čtvrtě roku po jejím vyhnízdění byla s ce-
lou rodinou zastižena na čínském jezeře 
Š’-ťiou v provincii An-chuej. Její přítomnost 
vyvolala zájem médií. Bomnak zahnízdila 
také v roce 2021 a ruští kolegové její osud 
nadále sledují.

V letošním roce se podařilo do Ruska 
dopravit další dvě vysílačky. Celkem jsme 
označili šest vypuštěných jeřábů, jejichž 
osudy sledujeme (nebo jsme sledovali). 
Příběh označených jeřábů potvrdil, že 
vypuštění obou druhů na Dálném východě 
mělo smysl. V budoucnu plánujeme ozna-
čit všechny vypuštěné jeřáby vysílačkami. 
Doufáme, že hromadné značení umožní 
sledovat jejich adaptační proces v přírodě 
a ukáže důležitost stanovišť jeřábů 
v povodí Amuru v Číně i na Korejském 
poloostrově.

Za posledních 17 let se do přírody vrátilo 
celkem 74 jeřábů mandžuských a 34 daur-
ských. Někteří z nich doletěli do zimoviště, 
vrátili se z něj a ti nejšťastnější se stali 
rodiči nových generací jeřábů ve volné 
přírodě. Jejich osud tak byl naplněn. Pevně 
doufám, že budeme i v budoucnu moci 
zvyšovat šance těchto krásných ptáků 
na přežití.Transsibiřská magistrála, stanice Chabarovsk

Z vejce se ozývá pípání! 

Manželé Irina a Nikolaj zasvětili péči o mladé jeřáby část života
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Tenoučké, ale vytrvalé pípání
Městečko Archara – moje finální des-
tinace – leží přímo na magistrále. Tam 
nás i s inkubátorem naložili a dovezli 
do stanice. Vejce přebrala pracovnice, 
která měla na starosti výchovu jeřábích 
kuřat. Jedno vejce z dřevěné bedny 
vytáhla a přiložila si ho k uchu. K mému 
velkému údivu se zevnitř ozvalo tenouč-
ké, ale vytrvalé pípání. Emoce se ve mně 
uvolnily. Měl jsem co dělat, abych po-
tlačil slzy, které se mi draly do očí. Moje 
cesta měla smysl! Druhé vejce se bohu-
žel ukázalo jako neoplozené. Do dvou 

První transport tedy dopadl úspěšně. 
A naštěstí nebyl poslední. Později se 
nám podařilo najít efektivnější metodu, 
takže místo dřevěné bedny používáme 
polystyrenový inkubátor s termostatem 
napájený powerbankou. Ověřili jsme si, 
že s tímto zařízením lze cestovat v soula-
du s mezinárodními leteckými standar-
dy. Obrnili jsme se trpělivostí a dali se 
do díla, u kterého budeme na výsledky 
čekat mnoho let. A tak se postupně z čes-
kých vajec líhnou malí jeřábi a za asis-
tence pracovníků přírodovědné stanice 
se připravují na návrat do své původní 
domoviny – nedozírných ruských blat.  ▪

dní po mém příjezdu se z prvního vajíčka 
vylíhla malá jeřábí samička, která dostala 
jméno Kohany.

V Chinganské státní přírodní 
rezervaci vypouštějí jeřáby 

do volné přírody už od roku 1988 

Vajíčka jsme 
transportovali 
v dřevěné bedničce 
izolované polystyrenem 
a vyhřívané gumovými 
láhvemi s teplou vodou.

Druhý přepravní inkubátor už fungoval lépe

S inkubátorem ve vlaku

Měření oplozenosti 
vejce tzv. plavením
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49před 40 lety

Takoví jsme 
(ne)byli
T e x t :  M i c h a l  P e t r o v

F o t o :  a r c h i v  a u t o r a 

PRÁZDNINY NA ZEMI SKONČILY, 
buďte rádi za to, že vůbec žijete

Obilí už se sklidilo, ale brambory, vinná réva a chmel zatím ne. 
Noviny proto ještě v září pěly ódy na brigádníky, ovšem většina mediální pozornosti 

už mířila jinam – do škol, továren, na veletrhy a pravidelně se opakující slavnosti. 
Zatímco v severních Čechách došlo k obří tragédii s desítkami mrtvých horníků, lid se chodil bát 

do kina na západoněmecký béčkový thriller o obchodu s lidskými orgány.
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Jestli na něčem Rudé právo pozorností opravdu 
nešetřilo, byla to oslava sebe sama. Září tradičně 
patřívalo Slavnosti Rudého práva, která i toho 
roku dešti navzdory přitáhla do Parku kultury 
a oddechu Julia Fučíka davy lidí. Zněly dechovky 
a rozjely se kolotoče. A ti mladší se určitě těšili 
na „supraphonský“ blok, v jehož rámci táhl Vladi-
mír Mišík a kapely Olympic a Marsyas. Olympic 
měl za sebou čerstvě vydanou komponovanou 
desku Prázdniny na Zemi, a tak bezesporu platil 
za hlavní hvězdu programu.

Hladinu novinářského zájmu rozvlnily dvě lodní 
zprávy. V Americe se podmořské expedici povedlo 
vyzvednout milionový poklad z vraku italského 
parníku Andrea Doria, který klesl na dno Atlantiku 
v roce 1956. A v Leningradě bylo potřeba přeparko-
vat pomníkový křižník Aurora, který se hnul z místa 
naposledy v roce 1967. Důvod byl prozaický – bylo 
pod ním moc bahna.

 Slavnosti RP propršely

V našich kinech si před 40 lety odbyl premiéru 
západoněmecký thriller Fleisch (Maso), uvá-
děný pod názvem Kandidáti života a smrti. 
Řada diváků ho dodnes považuje za legendu, 
a to nejen v bývalé ČSSR. I když šlo vlastně 
o „pokleslý“ žánr, zase tak sžíravé kritiky, 
jak by se dalo čekat, se tomuto kasovnímu 
trháku kupodivu nedostalo. Asi proto, že 
ve filmu – jak tehdy Rudé právo psalo – „za-
znívá realisticky nota beznaděje v pohledu 
na americkou společnost“. Pozoruhodné je 
i to, že do distribuce šel film propagován pla-
káty, které vycházely ze západoněmeckých 
pramenů, což nebylo běžné.

 V kinech táhlo Maso

 Pohled za moře

Ve vysokomýtské Karose 
zahájili před 40 lety 
výrobu nových autobusů 
typové řady 730. Byly 
hranatější než jejich 
předchůdci z „eškové“ 
kolekce, ale pořád z nich 
bylo vidět ze sedaček 
u zadního okna, což je 
něco, co dnešní cestující 
už skoro nezažijí. Před-
chozích karos se vyrobilo 
téměř 27 tisíc kusů. A jak 
tehdejší noviny spočí-
taly, kdyby se seřadily 
za sebou, zaplnily by oba 
jízdní pruhy silnice z Vy-
sokého Mýta až do Prahy.

 Nová karosa
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Den železničářů se připomínal i v roce 1981. 
Ačkoli Rudé právo obvykle v souvislosti s dopra-
vou na kolejích psalo o přepravě uhlí, najednou 
si vzpomnělo, že důležitá je i osobní doprava. 
Skoro symbolicky se tento měsíc objevila zpráva 
o nové, univerzální lokomotivě typu 69E z plzeňské 
Škodovky. Ale ve Francii dostala modrá armáda 
skutečně dárek nad dárky – poprvé se tam rozjely 
vlaky TGV, nejrychlejší soupravy v Evropě. Pro za-
čátek na tratích mezi Paříží a Lyonem či Ženevou. 
Není železnice jako železnice.

Rudé právo se teprve 5. září rozhodlo informovat  
o tragédii, ke které došlo o dva dny dříve na dole  
Pluto II v severočeském hnědouhelném revíru.  
Ze 105 horníků výbuch uhelného prachu nepřežilo 65. 
Téma, které by se za normálních okolností drželo na ti-
tulní stránce novin týdny, ze stranického tisku ale zmi-
zelo na celých 20 dní. Ovšem ani potom pod titulkem 
„Zpráva komise vlády ČSSR“ žádné informace osvětlující 
příčinu katastrofy nevyšly. Čtenáři se jen dozvěděli, že 
se zatím podařilo ze závalu vyprostit 53 těl. Přitom šlo 
o jedno z největších důlních neštěstí, ke kterému kdy 
v tehdejším Československu došlo. Je pozoruhodné, 
že až do současnosti neexistuje v Mostě, tolik spjatém 
s hornictvím, žádný pomník obětem. To by se mělo 
letos změnit.

Z d r o j  r e p r o d u k c í : 
D i g i t á l n í  a r c h i v  č a s o p i s ů  Ú s t a v u  p r o  č e s k o u  l i t e r a t u r u  A V  Č R

 Dárek pro modrou armádu

Noviny už v srpnu varovaly: 
Prázdninám je odzvoněno! A vy-
cházela řada článků o tom, jak se 
všichni ve školách připravují nebo 
jak třeba v Severografii tisknou 
nové učebnice či v Brněnských 
papírnách vyrábějí sešity. Stra-
nický tisk přesvědčoval, že letos 
bude na sešity dost obalů. Fyzika 
se nově ocitla v osnovách šes-
ťáků, tedy o rok dříve, než tomu 
bylo dosud. A radovat se mohli 
i vysokoškoláci: do prospěcho-
vého stipendia se začaly počítat 
známky z branné výchovy, které 
byly skoro zadarmo.

 Škola volá

 Potichu kolem tragédie
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Případ z 1. srpna 1998 nebyl ojedině-
lý: u obce Hořátev padaly 10. června 

1817 v dopoledních hodinách za silné-
ho hřmotu velké kroupy. Na okraj vsi 
dopadl obrovský kus ledu o hmotnosti 
pár desítek kilogramů, jenž připomínal 
stůl. Ještě o pět dnů později stále vážil 
několik kilogramů. Rychtář ho přinesl 
ukázat do panské kanceláře.

Opakovaná kamenopalba
Na Kutnohorském Předměstí v Kolíně 
bydlela v roce 1905 v domě U Dejdarů 
početná rodina Francova. Počátkem 
listopadu se do dvora, na zahradu 
i na samotný dům začala snášet sprška 
kamení. Oblázky různých velikostí pada-
ly na střechu a odtud se s rachotem řítily 
dolů. Při natáčení seriálu Planeta záhad 
mi událost popsal poslední žijící očitý 
svědek – paní Marie Křížová.

„Nikdo se neodvažoval vyjít z domu, 
jen dědeček se pokusil zjistit, co se děje. 
Déšť kamení ale zhoustl a donutil jej 
vrátit se. Vše se opakovalo s příchodem 
noci i další dva dny. Dědeček tedy šel 
pro pomoc na četnickou stanici. To už 
se o nevysvětlitelném úkazu mluvilo 
po celém Kolíně. Četníci přišli v hel-
mách, prohlédli důkladně celý dům, 
dvůr i zahradu, ale nepřišli na to, odkud 
kamení padá. Jakmile nastal soumrak, 
útok přišel znovu. Z bezpečí protějšího 
chodníku ho pozorovaly davy lidí.  

Obrovská bílá hrouda udeřila do země ničivou silou. Ledová 
kroupa měla průměr půl metru a na malou vísku Hůrky, jež 
se nachází na sever od Plzně, se v srpnu 1998 zřítila z jasné 
oblohy, i když v té době neletělo poblíž žádné letadlo. 
Ledová střela dopadla pod úhlem 60 stupňů. Odkud se 
tedy ten kus ledu vzal? A pokud přiletěl z vesmíru, proč se 
nerozpustil při vstupu do zemské atmosféry?

Záhady na 
dosah ruky 
s Arnoštem Vašíčkem

F o t o :  a r c h i v  a u t o r a ?TAJEMNÉ DEŠTĚ 
Z PARALELNÍCH SVĚTŮ 
ignorují fyzikální zákony

Teprve zkraje třetího týdne začala 
invaze kamení slábnout. Zprvu trvaly 
jednotlivé produkce obvykle více než 
hodinu, ale později se čas zkracoval 
a velikost kamenů zmenšovala. Ke konci 
rachotil po střeše jen hrubý říční písek.“

Přestože jinde docházelo pouze  
k jednorázovým přesunům hmoty, zde 
byly transportní kanály v určitý čas ote-
vírány s jedinečnou pravidelností. Téměř 
to vyvolává dojem, že kamení muselo 
být umístěné v jakési schránce, která 
se nepřestala otevírat, dokud se zcela 
nevyprázdnila.

Pokrm shůry
Kroniky jsou zpráv o obdobných událos-
tech plné. Například poslední květnový 
den roku 1550 padaly v Praze a v Žatci 

V Singapuru padaly z nebe ryby a pokryly 
území o rozloze přesahující 20 hektarů. Teorie 
o podmořské sopce se nepotvrdila

V Německu zaznamenali déšť kamenných 
křížů. Po několika hodinách všechny zmizely

z nebe kusy síry. Když ji lidé pálili, velmi 
smrděla. Zvláštní bylo, že jednotlivé 
kusy měly sice různou velikost, ale 
stejný čtverhranný tvar. Vypadaly jako 
dlaždice. Anebo 16. července 1805, 
kdy v zemi panoval hlad, přišla do Čech 
prudká bouře, která přinesla hustý déšť 
smíšený s kroupami. V Pelikovicích, u Že-
lezného Brodu a u Liberce padala místo 
krup zrnka velká jako hrášek a čočka, 

Hned na několika místech padaly nejen ryby, ale i drůbež
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Například nalezení živočichů uvězně-
ných v kompaktní hornině, do níž nikdy 
nemohli proniknout vlastní silou, by 
vlastně nebylo ničím jiným než důkazem 
o přestupech mezi různými realitami. 
Cosi, co dříve bylo jinde, se náhle objeví 
na nepatřičném místě u nás a naopak.

Zásah z jiné dimenze?
V roce 1964 odjeli výtvarnice Taťáňa 
Billerová a fotograf Otakar Chmel 
z Prahy na společnou dovolenou na hor-
skou samotu Kyvňačky ve Vsetínských 
Beskydech. Jednoho slunečného dne se 
šli opalovat na malou mýtinu, která byla 
ukončená prudkým srázem. Na toto 
místo vedla pouze úzká pěšina, z obou 
stran obrostlá hustým mlázím. Na kraji 
mýtiny stál více než tři metry vysoký 
kříž, na němž byl z plechu vylisovaný 
Ježíš. Kříž byl trochu nakloněný, a tak se 
ho výletníci snažili narovnat. Ale nehnuli 
s ním ani o milimetr – kříž pevně vězel 
v zemi a v homoli z kamení. 

Jak později oba vyprávěli, lehli si 
na trávu jen několik metrů od kříže. 
„Luštili jsme křížovku, četli si, fotogra-
fovali se. Byli jsme tam asi hodinu a ni-
koho jsme neviděli ani neslyšeli. Náhle 
jsme si všimli, že kříž je pryč. Zbyla tam 
jen díra do země, jako kdyby někdo kříž 
vytáhl jako párátko. Prohledali jsme celé 
okolí, jestli se náhodou nezřítil k zemi, 
ale byl pryč. Zmizel, jako by se rozplynul 
ve vzduchu.“

Takových podivných případů jsou 
zaznamenány stovky. Zcela beze stop 
se ztrácejí předměty i lidé. Jako kdyby se 
někdy někde rozevřela brána, za níž pa-
nují jiné fyzikální zákony. A co v ní zmizí, 
nemůže se již nikdy vrátit zpět.  ▪

Soutěž 
o knihu Záhady na dosah ruky   

Odpovězte správně na soutěžní otázku a nová kniha 
Záhady na dosah ruky od Arnošta Vašíčka může být 
brzy u vás doma.

Jaký předmět připomínal kus 
ledu, který spadl 10. června 
1817 u obce Hořátev?

A kolo
B stůl
C židli

Odpověď zadejte do příslušného 
formuláře na www.cdprovas.cz do 15. září 2021. 

?

 Souvisí podivné deště s tornády? 

A proč potom padají věci z oblohy 

i za úplného bezvětří? 

a to v takovém množství, že jich lidé na-
sbírali plné ošatky. Byla různého tvaru, 
některá více nebo méně podlouhlá jako 
zrna žita, jen poněkud silnější. Někteří 
lidé si je vařili v mléce.

Mezi dvěma realitami
Co vyvolává tyto tajemné deště mnohdy 
velmi roztodivné povahy? Způsobují je 
neobvyklé poruchy fyzikálních zákonů, 

anebo snad v některých místech do-
chází k samovolnému průniku našeho 
a paralelního světa? Francouzský astro-
nom Flamarion považoval tuto možnost 
za stejně vzácnou, jako když vajíčko 
propadne bez úhony loukotěmi rychle 
se otáčejícího kola. Ale vyloučit to nelze.

Přijetím teorie občasného propojení 
s paralelním světem bychom mohli 
uspokojivě vysvětlit mnohé hádanky. 
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Věděli jste třeba, co je takový pikel? Jedná se o malou bodnou 
zbraň podobnou jednoduché dýce. Díky svým nevelkým roz-

měrům se pikel dal nenápadně ukrýt, takže to byl oblíbený nástroj 
pro úkladnou vraždu. Kdo kuje pikle, ten buď doslova vyrábí zbraně 
pro zákeřný útok, nebo přeneseně zkrátka spřádá pletichy. Jedno je 
jisté: kdo kuje pikle, ten má něco za lubem! A rčení mít něco za lu-
bem mělo původně také doslovný význam. Jako lub se totiž dříve 
označoval kryt mlýnských kamenů. Při mletí obilí za ním ulpívala ta 
nejjemnější mouka, kterou mlynář obvykle neodevzdal a ponechal 
si ji pro sebe. 

Mezi čtyřma očima
Když už má někdo něco za lubem, mohou se pak dít i pěkné techtle 
mechtle. Tohle spojení jsme převzali z němčiny, která si ho zase 
vypůjčila z italštiny. Východiskem pro dnešní techtle mechtle tak 
pravděpodobně byla italská fráze a teco meco, což znamená mezi 
čtyřma očima. A kde jsou čtyři oči, tam jsou dvě osoby, a tak není 
divu, že techtle mechtle označují nejen pletky obecně, ale přede-
vším pletky milostné. 

Rýmované fráze jako mírnix týrnix či saky paky k pohádkám neod-
myslitelně patří, protože dobře zní. Mnohá z těchto pořekadel, jako 
už zmiňované techtle mechtle, k nám přišla přes němčinu. Stejně 
tomu je i u složeného výrazu mírnix týrnix, který jsme si k nepoznání 

přetvořili z původního mir nichts, dir nichts. To doslova znamená 
mně nic, tobě nic. Jinými slovy, dělat jako by nic. Saky paky také 
pochází z němčiny, kde fráze mit Sack und Pack znamená doslova 
s pytlem a balíkem, přeneseně pak se vším všudy.

Kdo je tady na draka?
U jiných rýmovaných sousloví bychom ale po jejich původu pátrali 
marně. Zvolání jako třesky plesky, čáry máry nebo láry fáry nemají 
hlubší význam a vytvořena byla opakováním podobných zvuko-
malebných slabik, tak aby vznikl rytmus a rým. Když už mluvíme 
o slovech bez hlubšího významu, nesmíme zapomenout na nadáv-
ky. I v pohádkách se sakruje, jen v nich uslyšíme spíše výrazy, které 
jsou mládeži přístupné. Zrovna zmíněné sakra a jeho obměny jako 
sakryš či sakraholt mají zajímavou historii. Jsou založeny na latin-
ském termínu sacramentum, kterým se označuje svátost. A protože 
boží jméno, natož svátost, není radno brát nadarmo, vznikly pro ně 
opisné výrazy jako sakraholte, safraporte, či dokonce kakraholte.

Ale co by to bylo za pohádku, kdyby v ní chyběl drak! Na zoubek 
se podívejme jednomu zdánlivě nevinnému pořekadlu, a to že něco 
je na draka. Jak to souvisí s pohádkovou bytostí? Možná už správně 
tušíte: vůbec nijak. Ve skutečnosti jde o nenápadný germanizmus 
a drak je zkomolenina německého Dreck. To znamená špínu, případ-
ně slušně řečeno výkal. A pak že draci jsou jen pro princezny.  ▪

Postavy z pohádek k nám často promlouvají neobyčejným jazykem. Ten je plný hříček, 
rýmů a pořekadel. Provádějí se tu čáry máry, kují se pikle a ten čerchmant tam vzadu má už 
od pohledu něco za lubem. Podívejme se blíže na to, jak tato vynalézavá mluva vznikla.

Hezky 
česky

podle Markéty 
Gregorové
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Pohádkové třesky plesky, 
čáry máry a láry fáry
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Po bondovce Spectre, v níž agent 007 svedl 
boj se stejnojmennou organizací, se jeho 
představitel Daniel Craig nechal slyšet, že 
by si raději podřezal žíly, než aby Jamese 
Bonda opět ztvárnil. Rozmyslel si to, a tak 
se soukolí pětadvacátého pokračování roz-
běhlo i s ním. Se 163 minutami jde zatím 
o nejdelší film o známém agentovi vůbec. 
Titulní písničku k němu nazpívala soudobá 
superstar Billie Eilishová a Léa Seydou-

VÁCLAV BROŽÍK

Kresby
Nevšední talent, mimořádná píle a bez-
břehá vůle prosadit se ve velké konkurenci 
malířů působících v Paříži, kde na výstavním 
Salonu v roce 1878 získal zlatou medaili  
II. třídy. Také jediný Čech v historii, který byl 
jmenován členem Académie des Beaux-Arts.  
To byl malíř Václav Brožík. Jeho osm kreseb, 
dvě malby a dvě zmenšené reprodukce 
s historickou tematikou jsou teď k vidění 
v Ostravě. Tedy k vidění naživo, protože 
během pandemie byla výstava v březnu 
a dubnu přístupná online a prohlédnout 
na webových stránkách si ji lze i nyní.

NENÍ ČAS 
ZEMŘÍT

 Film měsíce

 Výstava

Den, který změnil Norsko
Den 22 . července lze považovat za černý den 
v novodobých dějinách Norska. Tehdy v roce 
2011 šílenec Anders Breivik nejprve zabil sedm 
lidí bombovým útokem nedaleko vládních bu-
dov v Oslu a následně zastřelil 69 dětí na táboře 
na ostrově Utøya. Šestidílná rekonstrukce bo-
lestných událostí ovšem místo Breivika sleduje 
několik fiktivních postav – obyvatel Norska, 
kteří se museli s následky katastrofy bezpro-
středně vypořádat – a zaměřuje se na práci 
zaměstnanců silně přetížené nemocnice v Oslu, 
migranty, zprvu vyděšené, že vraždil muslim, 
novináře, policisty nebo extrémně pravicové 
blogery patřící ke stejné online komunitě jako 
masový vrah.

Kulturní tipy 
a recenze
Jana Kábrta

OTEVŘENO 
DO 

31. ŘÍJNA

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ

D
 Film na doma

 Divadlo

NORSKO, 6 × 50 MIN.

REŽIE – GJYLJETA BERISHAOVÁ, 

PÅL SLETAUNE 

HRAJÍ – METTE LANGFELDT 

ARNSTADOVÁ, MARKUS TØNSETH, 

FREDRIK HØYER, MARIUS LIEN A DALŠÍ

PRETTY WOMAN
Kdo by neznal stejnojmennou moderní pohád-
ku o chudé prodejné Popelce, kterou ztvárnila 
Julia Robertsová, a byznysovém princi v podá-
ní Richarda Gerea. Scenárista filmu Jonathan 
Frederick Lawton a jeho režisér Garry Marshall se 
kdysi rozhodli tenhle příběh zpracovat i pro jeviště. 
A ačkoli Marshall během příprav zemřel, Lawton 
s producenty pokračovali – k napsání hudby a písní, 
kterými příběh prošpikovali, oslovili Bryana Adamse 
a Jima Vallance. Muzikál měl premiéru před 
třemi lety v Chicagu, odkud se záhy přesunul 
na Broadway a do Londýna. V Brně se ho ujal 
režisér Stanislav Moša.

VB, USA, 163 MIN.

REŽIE – CARY JOJI FUKUNAGA 

HRAJÍ – DANIEL CRAIG, 

RAMI MALEK, ANA DE ARMASOVÁ, 

RALPH FIENNES, NAOMIE HARRISOVÁ, 

LÉA SEYDOUXOVÁ

PREMIÉRA 
11. ZÁŘÍ

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO / REŽIE – STANISLAV MOŠA

HRAJÍ – HANA HOLIŠOVÁ, SVETLANA JANOTOVÁ, 

PETR GAZDÍK, PETR ŠTĚPÁN, KRISTÝNA DAŇHELOVÁ A DALŠÍ

V KINECH 
OD 

30. ZÁŘÍ

V ČEŠTINĚ 
NA 

VOYO.CZ

xová bude teprve druhá herečka, která si 
kdy zopakovala roli bond girl (poprvé si ji 
zahrála v předchozím snímku Spectre).

Příběh zastihne Bonda na odpočinku 
na Jamajce, poté co s aktivní službou 
skončil. Klid však nemá dlouhého trvání – 
objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter 
ze CIA a požádá ho o pomoc. Následná 
mise na záchranu uneseného vědce se 
ukáže být zrádnější, než se na počátku 
zdálo. Bond se dostane na stopu zločince, 
který disponuje nebezpečnou a velmi 
ničivou novou technologií.
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Olmovi Omerzu nestačí 
jen vyprávět příběh –  

chce se svým postavám 
dostat pod kůži, vtlačit 
na plátno jejich pocity, 
myšlenky i vnitřní přerody, 
kterými procházejí. Jeden 
takový čeká i Ivo Rónu, po-
staršího majitele prosperu-
jícího rodinného podniku 
na malém městě. Vydě-
lává, rozvíjí se, pracuje 
ve firmě se synem a zetěm, 
může se na své lidi spoleh-
nout. Do chvíle, než zjistí, 
že mu někdo vyvádí z firmy 
peníze. Vypadá to na mi-

liony, jsou jich ale desítky. 
Do této chvíle býval Róna 
samolibý, úspěšný, hrdý 
a energický chlap. Zrada 
ho však zlomí.

Sázka na Miroslava Donu-
tila do hlavní role vyšla bez 
připomínek. Ukazuje se, jak 
zkušený je to herec, který 
pouhým pohledem do ka-
mery dokáže zprostředko-
vat koktejl emocí.

Obtížnější je najít cestu 
k postavě účetní v podání 
Aleny Mihulové – ne tím, 
že by Donutilově herectví 
nestačila, ale pochopením 

jednání její postavy, jejíž 
naivita se navenek rozchází 
s jejím věkem i nespornou 
inteligencí.

Atlas ptáků je komorní 
film natočený stylem, jejž 
vídáme spíše na festiva-
lech, alternativa k přemíře 
banální tuzemské produkce. 
Pochlubit se může nejen 
atraktivním hereckým obsa-
zením, ale i dávkou tajem-
ství. Nadbytečně naopak 
vyznívají titulky při záběrech 
ptáků s banálními slogany 
typu „Člověk nemůže žít bez 
lásky“.

HUH! 
WOHNOUT
Matěj a Jan Homolovi (kytary, 
zpěv), Jiří Zemánek (baskytara) 
a Zdeněk Steiner (bicí) – to je ka-
pela Wohnout, která již pětadva-
cet let patří k ikonám tuzemské 
hudební scény. A právě tohle výročí 
slaví vydáním desáté řadové desky 
s netradičním pojmenováním 
HUH!. Čtrnáct písní s klasickým 
„wohnoutím“ rukopisem vznikalo 
v období lockdownu ve spolu-
práci s producentem Michalem 
Skořepou. Jeho dílem jsou i kresby 
v bookletu alba. A co kapela říká 
k podivnému názvu desky? „Název 
vznikl tak nějak spontánně, když 
jsme se smáli výkřiku uprostřed 
vznikající písničky.“

MŮJ AFRICKÝ PŘÍBĚH 
 HANA HINDRÁKOVÁ

Jak se autorka dostala do Afriky a k psaní knih 
z afrického prostředí? Proč se z nadšené dobro-

volnice, která chtěla spasit celý kontinent, stala 
téměř odpůrkyně rozvojové pomoci? A jak se jí 

podařilo během několika let vydat devět románů 
u tří renomovaných nakladatelství, zaplnit diář 
besedami a stát se první českou spisovatelkou 
publikovanou v Keni? Odpovědi na tyto otázky 
nabízí Hana Hindráková ve své knižní novince. 
A k tomu i vtipné a dramatické příhody z jejího 

afrického putování. Kniha exkluzivně  
k zakoupení na www.mujafrickypribeh.cz.

PAN PROFESOR
Rodinnou podívanou s Voj-
těchem Dykem v hlavní roli 
přinese na obrazovky nový 
seriál Pan profesor. Příbě-
hům z běžného městského 
gymnázia vévodí Dykův uči-
tel Marek Vlček, samorost 
a nekonvenční učitel s neob-
vyklými pedagogickými po-
stupy, pro kterého je učení 

celoživotní vášeň a jediné hobby zároveň. Žije jen pro studenty, dokonce 
se angažuje i v jejich osobních problémech. Když vtom se ve škole objeví 
nová a atraktivní profesorka češtiny Karolína Beránková…

 CD

Slovinský scenárista a režisér Olmo Omerzu má svůj rukopis 
a jeho filmy mají duši, která je odlišuje od ostatních. Tentokrát 
i díky výraznému hereckému výkonu Miroslava Donutila.

 Kniha

ATLAS PTÁKŮ JAKO 
DONUTILŮV TRIUMF

80 %

kultura l zábava

C

 TV tip

TV NOVA / OD ČTVRTKA 9. ZÁŘÍ

V KINECH 
OD 

2. ZÁŘÍ
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zábava l kultura

Posledních třináct let 
měl nad blonďatou 

zpěvačkou opatrovnický 
dohled zahrnující i správu 
majetku její otec Jamie 
Spears. Tu mu přiřkl soud 
po řadě dceřiných excesů, 
závislosti na drogách a al-
koholu a tahanici o malé 
syny. Když se s nimi kdysi 
zavřela v domě a odmí-
tala je předat bývalému 
partneru rapperovi Kevinu 

Federlineovi, skončila 
několikrát na psychiatrii. 
Následně soudce kon-
statoval, že zpěvačka se 
není schopná sama o sebe 
postarat a představuje 
nebezpečí i pro své okolí. 

Tomu se nyní Britney, 
podpořená mohutnou 
fanouškovskou iniciativou 
za její svobodu #FreeBritney,  
vzepřela. A už také částeč-
ně uspěla. Ještě než došlo 

na soud, vzdal se otec 
správy jejích obchodních 
záležitostí. A ač je teprve 
čeká stání o zrušení celého 
nuceného opatrovnictví, 
Britney už svou částečnou 
svobodu oslavuje. Třeba 
záplavou nahých fotek 
na Instagramu, ke kterým 
napsala: „Jsem krásná 
a citlivá žena, která se 
na sebe potřebuje dívat 
v nejčistší podobě.“

Soutěž o knihu 
Královražda na Křivoklátě
Vyhrajte novinku spisovatele Vlastimila Vondrušky, 
v níž se oslava patnáctého výročí korunovace 
Přemysla Otakara II. českým králem a rytířský 
turnaj stanou začátkem série krutých vražd, které 
musí Oldřich z Chlumu co nejdříve objasnit.

Kde si užívá odpočinek James 
Bond na začátku filmu Není čas 
zemřít?

A ve Skotsku
B na Havaji
C na Jamajce

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 15. září 2021.

Výstavní postavou se 
pochlubila snowboardistka 
a lyžařka Ester Ledecká. 
Napsala k ní jen: „Freedom!“

Opět bylo slyšet o Britney Spearsové. Někdejší hudební 
sexsymbol ovšem tentokrát neplní první příčky hitparád, 
ale otřásá sociálními sítěmi – bojem za svobodu proti 
vlastnímu otci i nahatou oslavou částečného vítězství.

NAHÁ BRITNEY 
oslavuje svobodu

 To nej z Instagramu

Cose děje

Shánějí krev na sítích
Nemocnice v celém Česku se potýkají 
s nedostatkem krve a některé proto začaly 
hledat pomoc i prostřednictvím sociálních 
sítí. Nové dárce tak 
„loví“ například 
nemocnice 
v Plzni. Příčin 
výrazného 
poklesu 
krevních 
zásob je podle 
lékařů několik – 
strach z korona-
viru, častější úrazy 
dárců o dovolené a odklady odběrů kvůli 
přisátému klíštěti.

Smazala dceři 1,7 milionu lidí
Byla hvězdou sociálních sítí, ale stačil jedi-
ný zásah její matky a virtuální svět je pryč. 
Čtrnáctiletou Brazilku Valentinu, která 
používala identitu Nina Ros, sledovalo 
na TikToku a Instagramu úctyhodných 

1,7 milionu lidí. 
Jenže její maminka 
Fernanda jí oba 
účty smazala. 
Prohlásila: „Nechci, 
aby se moje dcera 
jen předváděla 
na sítích jako 
cvičená opice.“

?

Herecká megahvězda 
Orlando Bloom 
v Česku natáčí 
seriál Carnival Row 
a fanoušky pobavil 
fotkou od Berounky. 
„Zlato, na dva 
dny tě nechám 
samotného…“  
komentovala to jeho 
přítelkyně zpěvačka 
Katy Perryová.

Svatební 
fotkou oslavila 
moderátorka 
Klára 
Doležalová 
dvacetileté výročí 
svatby se Srbem 
Miodragem 
Maksimovićem.
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Bohemír právě pil svou oblíbenou 
kávičku bez cukru, ke které přiku-

soval čokoládovou špičku. Vyrušil ho až 
telefon z recepce. Vypadalo to na Bohe-
mírův první velký případ. Za chvíli před 
ním stanula povedená trojice. Velela jí 
upravená žena v nejlepších letech, která 
se představila jako architektka Brau-
nová. Ti dva, co stáli vedle, mohli být 
docela dobře její synové anebo milenci. 
Jak se záhy ukázalo, Bohemír se příliš 
nemýlil. Ten v sáčku s pláštíkem v ruce 
se představil jako syn Karel, ten druhý, 
v košili v módních pastelových bar-
vách a zastrčenými slunečními brýlemi 
ve vlasech, jako asistent Vaněček. Paní 
Braunová ukázala Bohemírovi zarámo-
vaný obraz, na kterém více než napodo-
benina jakési parní lokomotivy upoutala 
díra uprostřed plátna. „Vidíte to, pane 
nádražní?“ lamentovala. „Nadnádražní,“ 
opravil ji suše Bohemír a vyzval ji, aby 
mu řekla, co se vlastně stalo.

Bohemír se během předlouhé řeči do-
zvěděl, že architektka Braunová zdědila 
po svém nedávno zesnulém manželovi 
mimo jiné i tento obraz. Její muž rád 
maloval všelijaké mašinky a po smrti 

chtěl věnovat dle svých slov nejcennější 
obraz železničnímu muzeu na hlavním 
nádraží. A aby to bylo stylové, paní 
Braunová se rozhodla dílo přivézt vla-
kem. A protože se o cenný obraz bála, 
vzala si s sebou jako doprovod svého 
syna Karla a asistenta Vaněčka. Během 
cesty v uzavřeném kupé ale všichni tři 
usnuli, a když se architektka probudila, 
se zděšením zjistila, že uprostřed obrazu 
zeje černá díra.

K činu se nikdo z trojice samozřejmě 
nechtěl přiznat. Přitom všichni svorně 
tvrdili, že do kupé během cesty nikdo 
cizí nepřistoupil, a to ani v době, kdy 
spali. „To bychom přece slyšeli, šoupání 
dveří!“ nenechala se dotazem inspektora 
rozhodit vdova. Bohemír přemítal, zda 
díru v obraze mohly způsobit nápadně 
ostré stranice slunečních brýlí asistenta 
Vaněčka. Nebo snad něco schovává pod 
kabátem Karel? Jaké tajemství asi ukrý-
vá kabelka samotné Braunové?

Bohemír si povzdychl. Tohle na velký 
případ moc nevypadá, bůhví jakou má 
ten obraz cenu. V mašinkách ani umění 
se moc nevyznal, ale tohle připomínalo 
spíše vyřizování nějakých soukromých 

účtů. Bohemír poslal trojici za dveře, se 
sebezapřením upil studené kávy a pak 
si pozval jednoho po druhém na výslech 
mezi čtyřma očima. Každý měl možnost 
vyjádřit se k ostatním. 

Asistent Vaněček tvrdil, že lže Karel. 
Ten zase říkal, že lže jeho matka. A paní 
Braunová si stála za tím, že lže jak asis-
tent Vaněček, tak syn Karel. 

Případy inspektora 
Bohemíra

OBRAZ

Pokud si je 
Bohemír jistý, že 
pouze jeden z nich 
mluvil při výslechu 
mezi čtyřma očima 
pravdu, kdo to je?
Zkuste postupovat 
vylučovací metodou. 

?
Pravdomluvný je Karel, když tvrdí, že lže jeho máma. 

Žádná jiná kombinace nevychází. Když si to Bohemír 

uvědomil, nechal před zraky ostatních vysypat obsah 

kabelky paní Braunové. Našel se přitom ostrý pilník 

jako dělaný na zářez do obrazu manžela, jehož zálibu 

v malování vláčků nesnášela.

Fejeton

Řešení:

T e x t :  Z d e n ě k  S t o n
I l u s t r a c e :  D i g i s h o c k
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Bistrofood
meníčkomazací

VYMAZLENÉ DOMÁCÍ  
PAŠTIČKY A POMAZÁNKY 
podávané s čerstvým pečivem

T e x t :  Z d e n ě k  S t o n
F o t o :  S h u t t e r s t o c k

Z prasátka se dají 
vytěžit i zdánlivě 
nepoživatelné části, 
což hezky dokazují 
škvarky se sádlem.

Jsme národem 
paštikářů?
MÁJKA JAKO  
VÝVOZNÍ ARTIKL
V cizích jazycích zní slovo 
paštika mnohem honosněji 
(pâté, crème, pastete či 
terrine), zatímco u nás je 
stále spojeno s výrobkem 
Májka. Název vznikl podle 
pamětníků v roce 1965 
z maďarského výrazu 
májkrém, což znamená 
játrový krém. Májka se 
dřív prodávala především 
v konzervách, dnes už 
převažují hliníkové vaničky či 
skleněné nádoby. Ročně sjede 
z výrobních pásů v Babicích 
a Kunovicích na 40 milionů 
kusů výrobků této značky 
a vyváží se skoro do celého 
světa.

Označení „největší 
paštikáři Evropy“ se český 
národ dočkal hlavně po roce 
1989, když začal masově 
cestovat do vytoužených 
a dříve nedostupných 
přímořských letovisek –  
s bílými ponožkami 
v sandálech a prázdnou 
peněženkou v kapse. Bylo 
proto logické, že pohotoví 
a vynalézaví Češi začali 
kromě pivních bas přes 
hranice převážet i tuny 
konzerv výživných a dobře 
skladovatelných paštik. 
Některým to zůstalo dodnes. 
Buďme však alespoň paštikáři 
na úrovni a udělejme si svou 
vlastní paštiku!

Škvarky se sádlem a jarní cibulkou 
POČET PORCÍ PODLE DIETY
PŘÍPRAVA: 10 MINUT   ŠKVAŘENÍ: 40 MINUT   FINALIZACE: 20 MINUT
I  1–2 kg syrového hřbetního sádla  I  mléko  I  sůl  I  jarní cibulka

Objednat si v dobré restauraci k jídlu pouze chléb se škvarky nebo 
toast s paštikou bylo ještě před časem téměř nemyslitelné. Pak ale 
do kuchyní přišli skuteční mistři a obě chuťovky povýšili o několik 
úrovní. A to nejen cenou, ale hlavně přístupem. Kuchaři totiž 
oprášili staré recepty a taky začali trochu experimentovat.

1 Vyškvařit syrové hřbetní sádlo je jednoduché, vyžaduje to pouze trpělivost a pozornost. Snadno 
totiž může dojít ke spálení nebo přeškvaření.

2 Hřbetní sádlo pokrájejte na kostičky o velikosti zhruba 1–3 cm, vložte do vyššího hrnce a podlij-
te vodou. Pomalu přiveďte k varu a vařte, dokud se voda nevypaří a škvarky se nezačnou smažit 

ve vlastním sádle. Chvíli to trvá, poznáte to podle pěny.

3 Škvařte na mírném ohni a vyškvařené sádlo odlévejte do připravené sklenice. Škvarky nezapo-
meňte občas zamíchat, aby se nepřichytávaly ke dnu. Jsou hotové, když začnou zlátnout.

4 Přesuňte škvarky do cedníku a vymačkejte z nich přebytečný tuk. Nakonec všechny vložte zpět 
do hrnce a zalijte trochou mléka, které následně nechte vyvařit. Má to zásadní vliv na chuť 

i strukturu škvarků.

5 Škvarky prosolte a vložte do sklenice se sádlem. Po chvíli je v pomalu tuhnoucím sádle promí-
chejte. Skladujte je v lednici, podávejte s krajícem čerstvého chleba a posypte jarní cibulkou.

6 Pokud upřednostňujete jemnější formu debužírování, udělejte si škvarkovou pomazánku.  
Ta sestává ze sádla, pokrájených škvarků, cibule, hořčice, nakládaných okurek, vařených vajec 

a trochy majonézy nebo jogurtu.
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Čerstvá paštika 
vydrží v lednici 
zhruba tři dny, 
konzervovaná 
tukem či zavařením 
i několik týdnů.

Játrová paštika s pečeným masem
POČET PORCÍ PODLE MNOŽSTVÍ PEČIVA
PEČENÍ: 2 HODINY   SMAŽENÍ: 10 MINUT   FINALIZACE: 10 MINUT
I  0,5 kg vepřového bůčku  I  0,5 kg kuřecích jater  I  olej  I   sůl  I  pepř  I  0,2 dcl alkoholu  I  2 cibule  I  česnek  I  sladká sójová omáčka

1 Vepřový bůček osolte, opepřete a zakápněte sójovou omáčkou. Vložte do zapékací mísy 
a zakryjte. Pozvolna pečte dvě hodiny. Vytáhněte z trouby a nechte chvíli odpočinout.

2 Cibuli a česnek pokrájejte na menší kousky a z kuřecích jater odstraňte blanky. Na pán-
vi rozehřejte olej a pozvolna na něm opečte cibuli s kuřecími játry; česnek přidejte až 

později.

3 Zalijte menším množstvím alkoholu (vína, brandy, koňaku nebo něčeho, co máte 
po ruce a co rozvine a zvýrazní výslednou chuť paštiky). Vařte, dokud se nevypaří alko-

hol a nezbude zhruba polovina původní tekutiny.

4 Pečené maso pokrájejte na menší kousky a vložte ho společně s restovanými játry 
a trochou výpeku do mixéru (můžete i postupně, ale vždy ve stejném poměru). Přidejte 

sůl a rozmixujte dohladka.

5 Směsí naplňte připravenou uzavíratelnou sklenici, ale nahoře nechte trochu volného 
prostoru. Pro zvýšení trvanlivosti můžete na vychladlou paštiku nalít vrstvu rozpuště-

ného sádla nebo přepuštěného másla.

6 Sklenici uzavřete a uchovávejte v chladu. Servírujte s brusinkovou marmeládou nebo 
třeba netradičně se semínky granátového jablíčka.



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

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

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

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

SVAZ SPOTŘ.
DRUŽSTEV 

VÁLCOVITÉ
POUZDRO

SCHRÁNKA
S VÍKEM

SAMOSTŘÍL

?

?

? ?POMŮCKA:
ATAIR

CITOSLOVCE
SYČENÍ POHODNÝ INDICKÝ

CHLÉB

ZAŘÍZENÍ
KE ZPOMA-

LOVÁNÍ

PODE-
STÝLKA

REZIGNO-
VANÝ

SOUHLAS

ČTVEREČNÝ
NEROST VÝROBEK OZDOBY

LUSTRŮ NADPIS SLOVENSKY
TEHDY

OCHLUPENÍ
SAVCŮ

1. ČÁST
TAJENKY

BEZVÝ-
CHODNÁ
(SITUACE)

SLAVNÝ
ROMÁN

Z. JIROTKY

KUROVITÝ
PTÁK

LISTINA

STŘEŠNÍ
TRÁM

KRÁL
ZVÍŘAT

DRAHÝ
KOV

2. ČÁST
TAJENKY

OHMATATI

?

?

?

?

SYMETRÁLA

ČÁST
CHODIDLA

MEZINÁR.
KÓD LETIŠTĚ

LONDÝN

PŘIBLIŽNĚ

STÁTNÍ
PLÁNOVACÍ

KOMISE
(ZKR.)

NAPŮL

PÍCNINA

NEVKUSNĚ
OKÁZALÁ

DÍLA

PLEVEL
ZBĚHOVEC

NÁZEV
PLANETKY

HVĚZDA
SOUHV. ORLA

SLONÍ ŠPIČÁK

NĚKDY
(KNIŽNĚ)

NA KTERÉM
MÍSTĚ

DOPOSUD

ÚTOČIŠTĚ
(-S-)

KOPNUTÍ

ŽVÁST

SPOJENÉ
STÁTY

AMERICKÉ

EVROPANKA
LATINSKY
VZDUCH

JITŘENKA

ČÁST
KARTOTÉČ-

NÍHO
LÍSTKU

OPRAVNA
TR. VEDENÍ

JMÉNO 
KOMENSKÉHO

STAVEBNÍ
LEPENKA
DVANÁCT
MĚSÍCŮ

KAINŮV
BRATR

ŽEMLOVKA
ZÁHROBÍ
(ZASTAR.)

ODSTRANIT
ZÁVADU

INDONÉSKÁ
TISK. AGENT.

SICILSKÁ
SOPKA

4. ČÁST
TAJENKY

OTVORY
PRO ČEPY
3. ČÁST

TAJENKY

PODSVINČE
VAJÍČKO VŠI

SPRÁVA
SOC. ZABEZP.

STŘ. ODB.
UČILIŠTĚ

POBÍDKASTÁVAT SE
ZELENÝM

ŽENSKÝ
HLAS

MAĎARSKÝ
ZÁPOR

HRDINA
(KNIŽNĚ)

NEVIDO-
MOST OTYLOSTSADA

SPORTOVNÍ
POTŘEBA
DVOJICE

KUJNÝ
NEROST

ZN. BARVIVA
NA VAJÍČKA

PODMÍTKA
SMYČKY

BALONY
TLUMOK

SKUČET
DRAHÁ

(OSOBA)

UBYTOVACÍ
ZAŘÍZENÍ

JIHOEVROPAN

CHUTNÁ
DRAVÁ
RYBA

AVŠAK
SARMATI

TESTAMENTY

ÚDAJEDOMÁCKY
ALENA

PŘEDLOŽKA

ÚŘAD
(ZASTAR.)

BUDOVATEL

MALÁ
INSTRU-

MENTÁLNÍ
SKLADBA

Susan Heller Andersonová, 
současná americká spisovatelka a novinářka: 

Když se chystáte na cestu, připravte si všechno potřebné  
šatstvo a peníze. (Dokončení v tajence.)

Citát z minulého čísla: Nepotřebuji velkou vilu, stačí mi můj byt. Raději bych za peníze chtěla poznat celý svět.

LABORA-
TORNÍ

ODMĚRNÉ
TRUBICE

Křížovka
o hodnotné ceny

Soutěž o vstupenku na Svět pohádek
Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a tři z vás získají rodinnou vstu-
penku na výstavu Svět pohádek Boženy Němcové spolu se Skupinovou 
víkendovou jízdenkou Českých drah. Výstava probíhá ve čtvrtém patře 
obchodního domu Kotva na náměstí Republiky v Praze. 

Svou odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz do 15. září 2021.

?
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Soutěž pro 
chytré hlavy

Každý měsíc s námi 
můžete vyhrát  
Kilometrickou  
banku ČD,  
poukázky PONT  
a další ceny.

Soutěžit  
můžete na 
www.cdprovas.cz

Na webových stránkách 
vyplňte příslušný formulář a své 
odpovědi zadávejte do 15. září 
2021. Nezapomeňte uvést 
svůj e-mailový kontakt 
nebo zpětnou adresu. 
Jednoho výherce odměníme 
Kilometrickou bankou  
ČD – poukazem na volné 
cestování vlaky ČD v hodnotě 
2 200 Kč. Další tři z vás obdrží 
poukázky do obchodní sítě 
PONT v hodnotě 1 000 Kč. 

Správné odpovědi 
z minulého čísla:
1 – výpravčího
2 – v 17. století
3 – pětina
4 – ve Vietnamu
5 – 25 tisíc

1  Kterou soutěž vyhrála  
 Taťána Gregor  

 Brzobohatá v deseti letech?
 
 A Miss mléko
 B Miss tvarůžek

 C Miss paprika

2 Kdy byly založeny  
 lázně v Brandýse  

 nad Orlicí?
 
 A v roce 1623
 B v roce 1845
 C v roce 1898

3 Na který hrad  
 se dostanete  

 Cyklohráčkem? 

 A na hrad Karlštejn
 B na hrad Český Šternberk
 C na zříceninu hradu Okoř

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

Soutěž o knihu  
Stopy neznáma
Jakou barvu měla záře, 
kterou pozoroval Josef 
Samek v osadě Bahýnko?
B zlatou

Vyhrajte 1x voucher na hru Expedice  
a 2x voucher na únikovou hru  
(každý voucher platí pro dvě osoby)

4 Co symbolizuje  
 jeřáb mandžuský  

 v Japonsku? 

 A velké množství peněz 
 B dlouhověkost a šťastný život 
 C cestu za moře

5 Co se stalo na Slavnostech  
 Rudého práva v roce 1981? 

 A přišlo zemětřesení
 B sněžilo
 C pršelo

6  Který článek v tomto  
 čísle vás nejvíce zaujal?

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

Soutěž o knihu  
Šedý muž
Kdo se účastní večírku ve 
stejnojmenném filmu od 
Michala Suchánka?
C bývalí spolužáci

Soutěž o hru ve 
virtuální realitě
Tajenka zní: 
Raději bych za peníze 
chtěla poznat celý 
svět.



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

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

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

▪   přeprava a úschova 
vypůjčených kol zdarma*

*   Platí na vybraných tratích a v určených stanicích.

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdbike

Služby pro 

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

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

a v určených stanicích.

kolo 

od 180 Kč/den

elektrokolo 

od 300 Kč/den 

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

TIP
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