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Vážení čtenáři, 
milí spolucestující,

na období letních dovolených, na které se všichni měsíce dopředu těšíme, bývá jedna nepěkná věc. 
Návraty… Známe to asi všichni, každý z nás se ale s tou neblahou skutečností vyrovnává po svém, ať 
už nás čeká škola, práce či jiné povinnosti. Zajímavé na tom je, že kdykoli máme pocit, že končí něco 
hezkého, jsme z toho přešlí, přestože nemůžeme přesně vědět, co přijde potom…

Co když nás totiž čeká něco ještě hezčího? Ideálním příkladem těch, kteří se s návraty dokážou bez 
potíží vypořádat, jsou Jana Janěková a Igor Chmela. Spokojení manželé milující svou práci, kteří také 
rádi se svými dětmi cestují po světě. Trochu si odpočinout od společného „čtvrtého dítěte“ – divadla. 
Přesto si po návratu vždy přiznají, že na zahradě u chalupy uprostřed přírody jsou stejně nejšťastnější… 
Cítí tam totiž svůj pravý domov.

Ne každý má takové štěstí, a tak se za svým pomyslným „domovem“ snaží cestovat. Jako třeba 
vypravěčka cestopisu. Vzpomínky na dny strávené v divoké přírodě Skalistých hor jí pak asi ještě dlouho 
po návratu rezonovaly v hlavě. A možná právě proto se rozhodla v Kanadě alespoň v myšlenkách ještě 
nějakou chvíli zůstat a napsala o ní pro magazín ČD pro vás pár řádek.

Jste na tom podobně a nemůžete na prázdniny zapomenout? Léto ale ještě nekončí a zářijové víkendy 
jsou nabité mnoha zajímavými akcemi. Vyrazte si je užít třeba na Den železnice do Lužné u Rakovníka 
nebo do klidné přírody v Českém lese, o kterém se dočtete v rubrice Cestování po ČR.

Klidný návrat domů a pohodové babí léto přeje

Johana Kvítková 
zástupkyně šéfredaktora
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DOBĚHNĚTE SI S BROOKSEM 
NA VLAK

S KNIHOU NA VÝLET 

Meziroční nárůst 2,5 procenta vykázala 
statistika počtu cestujících, kteří v prv-

ních šesti měsících letošního roku cestovali 
vlaky Českých drah. Největší zájem o přepra-
vu vlaky ČD je evidován tradičně v příměstské 
dopravě a také na klíčových dálkových lin-
kách. Zhruba patnáctiprocentní růst národní 
dopravce pozoruje mezi Prahou a Českými 
Budějovicemi, Prahou a Olomoucí nebo 
z Prahy do Ústí nad Labem. Důvodů, proč má 
železniční doprava rok od roku více příznivců, 

E-SHOP ČD

je více. V posledních letech se výrazně zlepšila 
kvalita vozidlového parku a také servis po-
skytovaný zákazníkům, jako jsou například 
odbavovací systémy, bezplatné wi-fi připojení 
k internetu i bezbariérový přístup. Snadný ob-
jednávkový systém asistence a míst ve vlaku, 
jednoduché vyhledávání bezbariérového 
spojení a především nabídka už 5 066 bezba-
riérových spojů denně po celé České republice 
i do zahraničí stojí za 14% růstem zájmu 
osob se zdravotním postižením o cestování 

Českým drahám stále přibývají cestující
Počty cestujících ve vlacích ČD už deset let rostou. V loňském roce České dráhy přepravily více než  
179 milionů cestujících a letos jich za první půlrok evidují už 91,6 milionu, což představuje nárůst  
o 2,2 milionu. Díky tržbám z jízdenek se národní dopravce může pochlubit i ziskem 300 milionů korun.

Kupte si v průběhu září jíz-
denku v e-shopu ČD a získejte 
20% slevu na nezlevněné 
běžecké boty od americké 
značky Brooks v e-shopu 
rockpoint.cz. Zařaďte se mezi 
komunitu běžců, kteří běhají 
proto, že jim běh přináší ra-
dost a pomáhá odbourávat 
starosti všedního dne. Právě 
na tyto běžce Brooks myslí 
nejvíce a vyvíjí pro ně svoje 
produkty. Slevu můžete uplat-
nit do 10. října 2019.

vlaky Českých drah. Investiční plán ČD počítá 
s tím, že v příštích pěti letech dojde k nákupu 
dalších nových vozidel za zhruba čtyřicet 
miliard korun. Desítky nových vozů, ale i uce-
lených jednotek se už vyrábějí. Jde například 
o padesát vozů pro dálkovou dopravu, pět 
netrakčních jednotek pro Moravskoslezský 
kraj a 31 elektrických jednotek pro linku spěš-
ných vlaků Plzeň–Cheb–Karlovy Vary, linku 
Klatovy–Plzeň–Beroun, pro Kraj Vysočina 
a Jihočeský kraj.

25%
SLEVA

Logo manuál
www.rockpoint.cz

Patříte mezi vášnivé čtenáře a jezdíte vlakem? Proměňte vašich 20 ČD Bodů 
na www.cd.cz za 25% slevu na celý sortiment knih a e-knih GRADA. Společnost 
Grada Publishing si od roku 1991 drží pozici největšího tuzemského nakladatele 
odborné literatury. Ročně vydává téměř 400 novinek ve 150 edicích z více než  
40 oborů. Zastřešuje značky, jako je Cosmopolis (beletrie), Bambook (dětská 
literatura), Alferia (literatura poznání), Metafora (literatura všech žánrů) a rychle 
rostoucí značku Bookport – online knihovna, která již dnes disponuje třetinou 
všech e-knih v ČR. Voucher lze uplatnit při zadání v nákupním košíku na  
www.grada.cz. Navíc získáte knižní dárky v hodnotě vaší objednávky a při nákupu 
nad 800 Kč dopravu zdarma. Slevový kód nelze kombinovat s jinými slevovými 
akcemi. Více na www.grada.cz.
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Nádražní prodejny 
PONT Market a PONT 
to go mají v září opět 
co nabídnout. Léto 
ještě neskončilo, 
a tak drobná dávka 
jablečného osvěžení 
nemůže uškodit. 
V akční nabídce 
PONTů jsou po celý 
měsíc exkluzivní cide-
ry Strongbow nebo 
Lišácké jablko. Po kte-
rém sáhnete vy?

ZÁŘIJOVÝ TIP Z POHODLNÝCH OBCHODŮ NA TRASE

WWW.PONTY.CZ

Mezi 16. a 25. říjnem bude opět z filmového plátna znít němčina. 
Festival německy mluvených filmů Das Filmfest otevře už počtr-
nácté filmovou sezonu. V letošním roce zavítá festival kromě Prahy 
i do Brna, Plzně a Jihlavy. Nabídne výběr těch nejaktuálnějších a nej-
zajímavějších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska a před-
staví českým filmovým fanouškům snímky, které by jinak cestu 
do zdejších kin hledaly jen těžko. Ať už jde o kvalitní „mainstream“ 
a dokumenty, nebo snímky, které sklidily úspěch na mezinárod-
ních filmových festivalech. Das Filmfest zároveň nabízí inspirativní 
setkání publika se zástupci evropské kinematografie. Podrobné 
informace na www.dasfilmfest.cz.

DAS FILMFEST zve do kina

N o v i n k y

Osm olympijských medailistů, sedm mistrů světa, devět evropských šam-
pionů a řada domácích hvězd – to je mimořádná krasobruslařská show 
Fire on Ice, kterou přivítá OSTRAVAR ARÉNA ve středu 6. listopadu 2019 
v Ostravě. Program jedinečné show bude věnován legendárnímu česko-
slovenskému krasobruslaři Jozefu Sabovčíkovi, který si na show v Ostravě 
(a den poté i v Bratislavě) naplánoval originální rozlučku se svou kariérou. 
Po Sabovčíkově boku nebude chybět ani český krasobruslař, mistr Evropy 
z roku 2008, Tomáš Verner. Účast však přislíbily i další krasobruslařské 
ikony, jako je Alexej Jagudin či Javier Fernandez. Vyrazte na tuto výjimeč-
nou krasobruslařskou show vlakem. Nákup vstupenek na Fire on Ice je 
už nyní možný na www.ticketportal.cz. Všem držitelům In Karty bude 
poskytnuta sleva na vstupné ve výši 10 %. Více na www.fire-on-ice.cz.

Na Fire on Ice levněji

Chladivý pomocník na cesty

FILMOVÝ PODZIM

Čas na cider!
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ČD CENTRUM

Ve vybraných ČD Centrech v železničních stanicích po celém Česku 
jsou od léta k dostání pro všechny cestující nové chladivé šátky Cool 
Towel ICE MATE. Tkanina šátku vyrobená ze speciálního vlákna  
Cool-X aktivně odvádí vlhkost od pokožky, čímž ji okamžitě ochlazu-
je. Chladivé šátky fungují za sucha i za mokra, přesně podle typu vaší 
aktivity. Jsou ideálním pomocníkem v horkých dnech na cestách vla-
kem, ať už na krátký výlet, nebo za náročným sportovním výkonem, 
v práci i třeba na bolestivá poranění. Jak dosáhnout chladivého efek-
tu? Stačí šátek namočit ve studené nebo teplé vodě. Efekt chlazení 
je dosažen bez použití chemie i kovů. Tkanina chrání proti UVA/UVB 
záření. Více informací získáte u obsluhy ČD Centra nebo na  
www.sportica.cz.



Přijeďte si zaběhat do Ústí nad Labem!
Třetí zářijovou sobotu se v Ústí nad Labem koná 
tradiční běžecký festival. Kromě půlmaratonu 
se bude závodit i v tříkilometrovém rodinném 
běhu, ve štafetách nebo o Český pohár 
v handbike. Na závody do Ústí nad Labem láká 
především rozmanitá trať. Ta vede podél řeky 
Labe s výhledem na České středohoří a také 
průmyslovou krajinou. Do Ústí nad Labem 
přijeďte vlakem ČD na výhodnou zpáteční 
jízdenku Vlak+ RunCzech se slevou 25 %. 
Aby vám tato zlevněná jízdenka platila i pro 
cestu zpět, nechte si ji orazítkovat u pultu 
ČD v předzávodním Expu. Máte In Kartu? 
Pak ji nezapomeňte doma, zejména pokud 
se chystáte na dm rodinný běh. Po jejím 
předložení totiž získáte slevu 50 % na startovné 
na tento závod. Bližší informace najdete 
na www.runczech.com. 

 Nejbližší železniční stanice: 
 Ústí nad Labem hl. n.

Už se vaří svatováclavské pivní speciály
Máte rádi pivo a nebojíte se experimentovat 
s druhy a chutěmi? Pak vás jistě potěší 
letošní Dny českého piva. Ty už se posedmé 
konají poslední zářijový týden, během něhož 
se napříč republikou ve stovkách hospod 
objeví na čepu svatováclavské pivní speciály, 
které připraví desítky velkých i malých 
pivovarů. Akce je již tradičně spojená se 
svátkem svatého Václava (28. 9.), který 
je nejen patronem českých zemí, ale také 
sládků a českého piva. Kromě pivních 
speciálů se můžete těšit i na doprovodné 
akce – prohlídky pivovarů nebo posezení se 
sládky, na speciální pivní pochoutky, hudební 
vystoupení a soutěže. Vše podstatné se 
dozvíte na webu www.dnyceskehopiva.cz 
nebo na facebookovém či instagramovém 
účtu Dny českého piva.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Praha hl. n./Plzeň hl. n. ad.

Letná na Kladně chce lidi dobře nakrmit
Karta je tu prudce jedlá. Kde? V kladenské 
restauraci Letná v Erbenově ulici. Senzační 
focaccia na stole, bůček (černošický), který 
opravdu nádherně voní po zauzení na bukovém 
dřevu, možná ho docela zbytečně doprovází 
lámaný, jinak skvělý sýr grana padano 
a také fajnové kořeněné džemy. Stejně 
překombinované mají i pastrami, každá složka 
je senzační – po vzoru burgeru dostalo k sobě 
ještě salát, k čedaru převýraznou gorgonzolu 
a parmezán, cibulku, bramborovou slámu 
a minihranolečky. A nebojte se ani steaků. 
Jestli vám ještě zbyde místo, dejte si jako 
dezert plněný kynutý knedlík s porcí tvarohu 
a zakysané smetany a už se nehnete. Letná 
je úžasná a chce lidi dobře nakrmit. A když si 
k tomu dáte čepované z Rodinného pivovaru 
Zichovec, bude to ráj na zemi. 

 Nejbližší železniční stanice: 
 Kladno město

ZA SPORTEM
21. září 2019

NA ZDRAVÍ
24. až 30. září 2019

PRO LABUŽNÍKY 
Každý den
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Ani teplo, ani zima. Sluníčka 
si ještě užijeme, ale teploty 
lákat ke koupání už nejspíš 
nebudou. Kolem sv. Ludmily 
nastupuje babí léto a to je 
ideální období pro výlety. Tak 
ho nepromarněte. Sedněte 
na vlak a vydejte se za zážitky. 
A ať je máte s kým sdílet, 
vezměte s sebou rodinu nebo 
přátele.

www.cd.cz/vlakemnavylet

VLAKEM
 NA VÝLET

Tip 
Lukáše 
Hejlíka
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Báječný víkend v Retroměstečku
Pokud si rádi zavzpomínáte, vydejte se 
o víkendu 14. a 15. září do Retroměstečka, 
které najdete v areálu bývalých kasáren  
T. G. Masaryka v Pardubicích na Zborovském 
náměstí. Nudit se tu rozhodně nebudete. 
Pestrou podívanou slibují vojensko-historická 
prezentace včetně tankiády a obsáhlé ukázky 
činnosti integrovaného záchranného systému 
a bezpečnostních složek státu. Příznivci 
světa na kolejích se mohou těšit na retro 
železniční techniku nebo třeba zahradní dráhu. 
Na akci jsou vítány rodiny s dětmi. Pro ně tu 
bude připravena celoplošná hra s plněním 
úkolů na různých typech stanovišť, retro 
hračkárna, šlapací plechová autíčka, retro herní 
vzpomínková stezka, obří Člověče, nezlob se 
nebo například nafukovací basketbal. Aktuální 
informace najdete na www.retromestecko.cz. 

 Nejbližší železniční stanice: 
 Pardubice hl. n.

Na podzimní Floru Olomouc se slevou
Letos si na podzimní Floře Olomouc připravili 
pro návštěvníky Zahradní slavnost. Hlavní 
expozice v pavilonu A nabídne ukázku těch 
nejlepších českých výpěstků. Nebudou 
samozřejmě chybět Podzimní zahradnické 
trhy, na nichž nakoupíte květiny, zeleninu, 
školkařské výpěstky a všemožné zahradnické 
potřeby. Na výstavu se svezte vlakem ČD 
na zpáteční jízdenku Vlak+ Flora se slevou 50 %. 
Zvýhodněná jízdenka vám bude platit pro cestu 
zpět v případě, když si ji necháte orazítkovat 
ve stánku ČD, který najdete ve foyer pavilonu A. 
Na tuto jízdenku je možné cestovat odkudkoli 
v České republice do všech stanic a zastávek 
začínajících jménem města Olomouc 
včetně zastávek Olomouc-Smetanovy sady 
a Olomouc-Nová Ulice, které leží na dohled 
od výstaviště.

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

ZA POZNÁNÍM
14. a 15. září 2019

NA VÝSTAVU
3. až 6. října 2019

S DĚTMI
11. až 15. září 2019

Z Jičína se opět stane pohádkové město

 

FO
TO

: R
ET

R
O

M
ĚS

TE
Č

K
O

, S
. R

. O
.

FO
TO

: V
ÝS

TA
V

IŠ
TĚ

 F
LO

R
A

 O
LO

M
O

U
C

Znám já jeden krásný zámek aneb Pohádky a pověsti z hradů a zámků Českého ráje. Tak zní 
podtitul letošního už 29. ročníku festivalu Jičín – město pohádky, který se koná od 11. do 15. září.  
Na co se můžete těšit? Na Valdštejnově náměstí najdete maketu hradu a u něj středověké 
podhradí s komentovanými ukázkami řemesel, které si můžete také sami vyzkoušet. Jednotlivá 
nádvoří jičínského zámku se promění na Nádvoří rozličných kratochvílí, kde budou probíhat 
soutěže, hry a dobové kejkle, na Nádvoří umění všelikého s barevným malováním a na Nádvoří 
arkádové, které bude cílem pohádkové hry Po stopách loupežníků. Na tomto nádvoří 
vyzdobeném erby šlechtických rodů si také každý může otestovat své znalosti v historickém 
kvízu. Zámecká zahrada bude patřit rytířským kláním a sokolníkům, na velkém pískovišti 
na Rynečku dostanou prostor stavitelé hradů, v parku objevíte sluj hodné ježibaby a cesta 
necesta za pověstmi vás dovede do farské zahrady. Součástí programu festivalu budou také 
výstavy, divadelní představení, autorská čtení a křty knih, koncerty včetně rockování v parku 
nebo večerní filmové projekce a chybět nebude sobotní ohňostroj. Na festivalu můžete potkat 
vzácné hosty a umělce včetně patrona pohádkového města Jiřího Lábuse.

 Nejbližší železniční stanice: 
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se v nové 
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     HOVOR 

TEXT:  EVA FRAŇKOVÁ
FOTO:  IVAN KAHÚN A ARCHIV DIVADLA VERZE

J A N A  J A N Ě K O V Á 
   &  I G O R  C H M E L A

Za herce a stand-up komika 
Igora Chmelu je Jana Janěková 
mladší provdaná už třináct let, 
příjmení si ale nechala původní. 
Jmenuje se tak stejně jako její 
maminka, herečka a režisérka. 
Říká se, že manželství dvou 
herců bývá divočina, a tihle dva 
prý nejsou výjimkou. Zároveň se 
k sobě ale chovají ohleduplně, 
s láskou a úctou. Společně si plní 
sny, i když za tím možná někdy 
stojí víc úsilí a námahy než 
potěšení. Momentálně věnují 
veškerou energii vlastnímu 
divadlu, které je pro ně zatím 
největší životní výzvou. A i když 
si oba v začátcích provozu sáhli 
na dno svých sil, je Divadlo Verze 
jako jejich čtvrté dítě.

FUNGUJEME
a kompromisům

díky  důvěře 
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Tak schválně, kdo z vás je doma větší 
generál?
Igor: Tak Jana se snaží, ale já si svůj názor ne-
nechám vzít. I když poslední slovo nechávám 
nakonec asi na ní.
Jana: Já mám dobré organizační schopnosti 
a někdy až moc lpím na tom, aby se dodržo-
val řád. Moje okolí s tím má někdy problém, 
protože dokážu být urputná. Ale myslím, že 
s Igorem fungujeme jako jing a jang, že se vzá-
jemně hezky doplňujeme. A někdy jsem ráda, 
že se manžel ujme vedení, když už nemůžu.

Váš vztah prý začal v Divadle Na zábradlí, 
kde jste oba hráli. Setkávali jste se ale už 
dříve, třeba v Národním divadle. Jiskra 
tedy přeskočila až po několika letech?
Jana: Já jsem Igora samozřejmě znala jako 
herce, ale nepotkávali jsme se v zákulisí. 
Možná jednou během zkoušení Letních 
shakespearovských slavností, ale tam jsme 
se jen pozdravili.
Igor: Jana nakonec tu roli na slavnostech ne-
chtěla hrát a já jsem si říkal, co je to za nafr-
něnou vytlemenou holčičku s opuchlýma 
očima, která celou noc určitě prokalila a pak 
položí roli.
Jana: Tak to nebylo, já jsem dostala nabídku 
jet pracovat do Skotska, což pro mě bylo v tu 
dobu zajímavější než hrát jen nějakou „malou 
roli na Hradě“.

V Divadle Na zábradlí jste se pak už dali 
do řeči?
Igor: Měli jsme tam představení Nože a růže 
od Miloše Urbana. Já tam hrál postavu, která 
se jmenuje Igor. Hráli tam samí muži a mezi 
nimi Jana. Šlo v podstatě o takový večírek 
na jevišti. Tak si představte tu konkurenci 
nabušených českých herců, jako je Leoš 
Noha, Láďa Hampl, Honza Moravec, a mezi 
nimi moje žena!
Jana: Já bych to více nerozváděla, protože 
jsme v tu dobu byli oba zadaní. Shodou 
okolností nás osud ale svedl dohromady. V tu 
samou dobu jsme totiž spolu znovu zkoušeli 
Letní shakespearovské slavnosti v předsta-
vení Romeo a Julie a do toho ještě točili film 
Pravidla lži. To zkrátka nešlo se nepotkávat, 
i kdybychom si to stokrát zakazovali.

Osudová láska vám zatím vydržela třináct 
let a kromě tří dětí spolu máte i vlastní Di-
vadlo Verze. Kde vznikl ten impuls, že jste 
se jako manželé rozhodli založit vlastní 
divadlo?
Jana: Ten úplně první popud byl mezi mnou 
a Davidem Prachařem, se kterým jsem byla 
dlouhá léta v angažmá v Národním diva-
dle. Už jsem tam účinkovala dlouho a byla 

hendikepu. A myslím, že to pro ně může být 
fajn zážitek – sedět v sále s někým, kdo před-
stavení nevidí, ale jen ho poslouchá.

Igore, nechybí vám improvizace? Přece jen 
je to vaše parketa.
Igor: My s kolegy pořád ještě jezdíme zá-
jezdovou Partičku, a to v průměru šestkrát 
do měsíce, takže to mi vážně nechybí.

Jak ovlivnil společný byznys váš vztah?
Jana: Musím se smát tomu slovu byznys, 
protože ten naše divadlo vidělo možná tak 
z rychlíku. Ale asi to se mnou občas bylo k ne-
vydržení, protože v jednu dobu jsem na sebe 
přebrala opravdu hodně funkcí a nešlo to 
oddělovat. Produkční práce se totiž nedá 
naplánovat, protože vám například herec za-
volá v devět večer, že kvůli nemoci druhý den 
nemůže hrát, a vy to musíte okamžitě řešit.
Igor: V byznysu se často stává, že si člověk 
udělá z dobrých přátel nenáviděné společ-
níky. Takže je dobře, že tohle skutečně není 
ten pravý byznys, ale že se snažíme vydělat 
nějaké peníze především na provoz diva-

jsem lehce unavená, navíc vždy byl můj sen 
mít vlastní divadlo, ale hlavně ho dělat s lid-
mi, s nimiž si máte co říct. Zkrátka být svým 
pánem. Chodila jsem s tou svojí představou 
po kamarádech, ale všichni, až na Davida, 
měli trochu strach. A tak jsme si řekli, že to 
zkusíme v rodinném kruhu. Do spolku jsme 
přizvali ještě našeho kamaráda, režiséra 
Thomase Zielinského. A ono to vyšlo!

Setkali jste se i s problémy a překážkami, 
třeba ze strany úřadů?
Igor: Víte, mít divadlo je strašně náročná 
práce, a tím nemám na mysli ani tak vznik 
představení. S našimi kolegy se známe a jsme 
všichni profesionálové, slyšíme na sebe, a tak 
nazkoušení představení probíhá u někoho 
z nás v bytě a je to docela pohoda. Nejnároč-
nější je ale samotný provoz divadla – marke-
ting, prodej představení. To, jak dostanete 
diváky do sálu.
Jana: Není to ani o úřednících jako spíš 
o tom, že nemáme žádné dotace jako třeba 
jiná divadla. Dlouho jsme neměli ani žádný 
sponzoring, a tak je těžké, aby si na sebe 
divadlo vůbec vydělalo. Na zájezdech to ještě 
jde, ale v Praze je obrovská konkurence, je 
tady 90 divadel. Ze začátku jsme střídali růz-
ná místa, teď jsme v pronájmu ve Vršovickém 
divadle MANA, což je krásné divadlo z doby 
první republiky. A zajímavé je, že mu dříve 
šéfoval prapradědeček Davida Prachaře.

NAŠE DIVADLO VIDĚLO BYZNYS 
MOŽNÁ TAK Z RYCHLÍKU.

Můžete si dovolit mít v divadle zaměst-
nance?
Jana: Dnes už ano, a moc nám to pomáhá. 
Dlouho jsme si ale opravdu všechno dělali 
sami. Linda Rybová třeba vymýšlela kostý-
my, já jsem se starala o produkci, Igor dělal 
upoutávky. Do toho byla šílená úředničina, 
vystavování faktur, účetnictví a tak dále. Teď 
už je to na dobré cestě.

Na podzim začíná nová divadelní sezo-
na. Přichystali jste si pro diváky i nějaké 
novinky?
Igor: Napadlo nás, že by naše divadlo, které 
je hlavně o mluveném slově, mohlo zajímat 
i nevidomé. Jeden náš kamarád z Českého 
rozhlasu byl na inscenaci Lež a tuto naši 
domněnku potvrdil. A tak jsme se spojili 
s nadací Světluška, se kterou jsme domluvili 
spolupráci charitativního rázu. Na to už se 
těšíme. Samozřejmě na ta komentovaná 
představení můžou přijít i diváci bez tohoto 

Úča musí pryč
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dla a na nové inscenace. A pořád se máme 
rádi a dokážeme spolu mluvit. Fungujeme 
na bázi kompromisů a společné důvěry 
a určitě to naše partnerství, ale i přátelství 
posunulo někam dál. Navíc když jedu teď 
třeba do Doudleb na zájezdové představení 
a přespím tam, tak jedu i se svojí manželkou, 
a ona tak nemá důvod žárlit.
Jana: To je pravda. Je hezké, že si spolu může-
me projít město, kam bychom se třeba jinak 
nikdy nepodívali, a vlastně je to takový čas 
pro nás, kdy jsme bez dětí a odpočineme si.

Jak vůbec vnímají vaše děti, že mají oba 
rodiče herce?
Jana: Už se mě párkrát ptali, proč nemáme 
normální práci. Ale já jim vysvětlila, že není 
normální a nenormální práce. Kdybychom 
ale dělali něco, co je vnímáno jako ta obyčej-
ná práce, přišli bychom domů v pět šest ho-
din, udělali večeři a úkoly a šli bychom spát. 
Neměli bychom třeba prázdniny. Takhle jsme 
si léto mohli naplánovat a vzít děti na delší 
dobu pryč, takže já myslím, že ta naše práce 
je fajn.

Herecké povolání je prý dost nejisté. Často 
jde vyloženě o čekání na telefonát od reži-
séra nebo pozvání na casting. Prožili jste si 
i tohle krušné období?
Jana: Je pravda, že na nabídku do televize 
jsem čekala dlouho, ale zase se více věnuju 
divadlu. Když jsem byla mladší, mohla jsem 
hrát i v několika seriálových rolích, ale ty 

a točila jsem nějaké malé role. Ale ono je to  
stavěné tak, že zahraniční produkce vyžadují, 
abyste byli kdykoli k dispozici, což není mož-
né, pokud máte zároveň angažmá v divadle. 
Ale Igor měl dobrou roli v Rudém baronovi…
Igor: Ano, to mi takhle jednou volali, že si 
mě vybral německý režisér do mluvené role 
umírajícího vojáka. Ptal jsem se režiséra, 
jak na mě přišel, a on, že viděl moje foto-
grafie. Točili jsme pak tři dny v Německu 
za poměrně slušné peníze. Přišel jsem první 
den do maskérny a maskér mě zmordoval 
takovým způsobem, že jsem nebyl vůbec 
poznat! Komparzisté mě pak nosili z polní 
nemocnice, hasiči dělali umělý déšť a já jsem 
měl jednu větu v angličtině s dnes velmi slav-
nou herečkou Lenou Headey. Rudého barona 
jsem pak viděl až za dva roky u rodičů a měl 
jsem radost, že mě nepředabovali.

Igore, prý máte také kapelu. Jak vás baví 
život rockera?
Igor: Kapelu Dafné mám už dva roky, já hraju 
na kytaru a zpívám, jinak máme ještě jednu 
kytaru, bicí, basu a pochodový trombón. 
Skládáme si svoje písničky, ale zatím moc 
často nehrajeme, protože kapel je strašně 
moc. Druhého listopadu ale budeme mít 
koncert ve Vršovickém divadle MANA a jako 
náš host vystoupí Anna Brateljević, nejlepší 
česká harfenistka, která hraje na elektrickou 
harfu.

Kromě zpívání a herectví jste taky vášni-
vým fotografem. Ještě pořád fotíte na kra-
bičku od sirek?
Igor: Tenhle koníček šel už trochu stranou, 
teď raději držím v ruce tu kytaru. Analogový 
způsob focení je časově dost náročný, hlavně 
to vyvolávání. Taky je to drahý koníček, 
do krabiček a různých nástrojů už zahučela 
spousta peněz. Mám asi pětadvacet různých 
fotoaparátů a vždycky mě bavilo je vyku-
chat a udělat z nich něco na způsob camery 
obscury. Jeden přístroj, který jsem dostal 
od Jany Bouškové, je starý 120 let a pořád 
funguje.

Neplánujete udělat zase nějakou výstavu?
Igor: Nikdy jsem neměl ambice svoje fotky 
někam tlačit, ale když o to bude zájem, tak 
proč ne. Měl jsem vernisáž v Uherském Hra-
dišti, ke které jsem byl tak trochu přemluven, 
rok nato v Břeclavi. V Divadle Na zábradlí 
jsem měl výstavu fotek mých kolegů herců, 
které jsem pořizoval na ty zvláštní přístroje, 
třeba krabičku od sirek. Jedna z nejlepších 
výstav, kterou jsem pořádal, se ale netýkala 
mých fotografií, přesto na ni rád vzpomí-
nám. V místě, kde máme chalupu, jsem se 

jsem z více důvodů odmítala. Myslím si, že 
tahle profese je hlavně o štěstí. Ale když už 
se ten vlak s vámi rozjede, tak vás mají lidé 
v paměti a většinou na role čekat nemusíte. 
Možná jen na ten Hollywood!

Pořád ještě máte ambice dostat se do ko-
lébky filmového průmyslu?
Jana: Byl to v mládí můj sen zahrát si v holly-
woodském filmu, speciálně u Tarantina. Teď 
je mým snem ale naše vlastní divadlo, kde 
máme svůj prostor, můžeme tam pořádat 
koncerty, mít tam kavárnu… Hollywood je 
spíš taková legrace, ale baví mě angličtina, 
ve které se hraje podle mého názoru lépe než 
v češtině.

Zahrála jste si někdy v zahraničním filmu?
Jana: Ano, ještě na škole v Brně jsem chodila 
na komparzy pořádané zahraniční produkcí 

JEDNOU BYCHOM CHTĚLI UTÉCT 
Z PRAHY NA CHALUPU.

Šťastný vyvolený

Se synem Tondou

S Davidem Prachařem
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dařit, tak to budou mít v životě sakra těžké. 
Navíc je tu obrovská koncentrace absolventů 
konzervatoře, JAMU, DAMU, vyšší odborné 
školy herectví a dalších soukromých škol 
a kde se pak mají ti lidé uplatnit? Většina 
z nich bohužel skončí jako moderátoři plesů 
nebo jdou do reklamní agentury.
Jana: Já učím herectví na Muzikálovém 
oddělení na Konzervatoři Jaroslava Ježka 
a řeknu vám, že je dost šílené, s čím děti 
chodí k přijímačkám. Spousta z nich nikdy 
nebyla v divadle nebo neviděla muzikál, ani 
v televizi. Hlásí se tam proto, že tam není 
matematika a vlastně se nemusí moc učit. 
Nebo chtějí hrát v seriálech a vidí jen to 
pozlátko. V patnácti se děti teprve vyvíjí, ale 
to herectví je strašně náročné.

A jak se díváte na herce v reklamách?
Igor: Já to beru, člověk se nějak živit 
musí. Zažil jsem období, kdy jsem po vystu-
dování DAMU byl příliš hrdý a říkal jsem si, 
že do reklamy bych nikdy nešel, pár nabídek 
jsem dokonce odmítal. Ale když máte rodinu 
a zrovna netočíte, tak se vám ty hranice 
posouvají. Pochopitelně bych ale nešel 
do reklamy na produkt, který mi je bytostně 
proti srsti. ▪

rodina pohromadě. Kdežto na chalupě už 
mají svoje kamarády, a tak sotva přijedeme, 
už se rozprchnou.

Vaší dceři Aničce už je třináct. Chtěla by 
být po vzoru rodičů také herečka?
Jana: Ne, ta vůbec. U naší mladší holčičky to 
možná hrozí, ta má talent, ale popravdě se 
děti snažíme vést k tomu, aby herectví ne-
dělaly. I když mě maminka od herectví taky 
odrazovala a nepomohlo jí to.

Je těžké se v dnešní době herectvím uživit?
Igor: Myslíme si, že se vnímání herectví 
ve společnosti trochu posunulo. Bohužel je 
to povolání strašně zdevalvované, a to neje-
nom nekonečnými seriály. Dnes každý může 
být celebrita, a to především díky sociálním 
sítím, i když 80 % z nich nic neumí. Ani hrát, 
ani zpívat. Z tohoto důvodu bych to svým 
dětem nedoporučoval. Navíc tahle práce je 
z poloviny o štěstí. Spousta talentovaných 
lidí bohužel žije na okraji společnosti, proto-
že si jich nikdo nevšímá.

Igore, jste rád, že jste nestudoval konzer-
vatoř?
Igor: Studoval jsem železniční průmyslovku 
a vím, že se kdykoli můžu k tomuto oboru 
vrátit. Mám maturitu a pracoval jsem jako 
traťový dělník, třeba bych se dostal i na po-
zici mistra. Bylo by fajn, aby děti měly taky 
nějaký základ. Protože když půjdou ve čtr-
nácti letech na konzervatoř a nebude se jim 

IGOR CHMELA (48)

JANA JANĚKOVÁ ML. (41)

Narodil se v Ostravě. Herectví ho v mládí nelákalo, proto vystudoval Střední průmyslovou školu želez-
niční a několik let pracoval jako dělník na trati. Po vojně nastoupil na DAMU v Praze, kam se dostal 
náhodou, když pouze doprovázel v dialogu svého kamaráda Martina Fingera. Přijímací komisi ale jeho 
projev natolik zaujal, že ho přemluvila k dodatečnému podání přihlášky. Už během studií hrál v Národ-
ním divadle, kde měl poté i první angažmá. Jeho domovskou scénou bylo pražské Divadlo Na zábradlí, 
kam nastoupil po angažmá v Dejvickém divadle a kde strávil 12 let. Igor je divákům známý z populár-
ních seriálů Ordinace v růžové zahradě, Zázraky života a Cesty domů, kde se objevoval po boku svojí 
manželky. Zahrál si například ve filmech El Paso, Román pro muže, Muži v říji, Ostravak Ostravski 
nebo v oblíbené improvizační televizní show Partička. Je podruhé ženatý.

Narodila se ve Zlíně do rodiny herečky a divadelní režisérky Jany Janěkové a Arnošta 
Janěka, který ji v dětství adoptoval. Biologickým otcem Jany je herec Petr Svojtka, který 
zemřel v roce 1982. Nikdy se však osobně nesetkali. Po gymnáziu Jana odešla do Brna 
studovat JAMU. Už na škole hrála například v Národním divadle v Brně. Po přestěhování 
do Prahy účinkovala v divadle Palace, Kalich, Na zábradlí nebo v Divadle Rubín. V roce 
2000 se stala členkou Národního divadla v Praze. Zahrála si například v seriálu Četnické 
humoresky a ve filmu Pravidla lži či Rodina je základ státu. S manželem má tři děti – dcery 
Aničku a Elu a syna Antonína.

ZÁJEZDOVÁ PŘEDSTAVENÍ JSOU FAJN, 
PROTOŽE MŮŽEME BÝT SPOLU.

začal pídit po tom, jak osada vypadala před 
padesáti lety, a začal jsem od místních shro-
mažďovat jejich archivy. Asi půl roku jsem ty 
obrázky skenoval, zvětšoval, tiskl a těch 120 
obrazů jsem vystavil na návsi s tím, že jsem 
na plotech udělal stříšky, aby fotky nezmokly. 
Bylo dojemné sledovat starousedlíky, kteří 
u těch fotek i plakali. Někdo tam viděl vůbec 
poprvé fotku svého dědečka. Taková výstava 
měla opravdu smysl.

Jezdíte často na chalupu relaxovat?
Jana: Pro mě je to více domov než chalupa 
a jednou bychom tam chtěli trvale bydlet. 
Máme sice dvě domácnosti, ale není to 
tak, že bych musela celý den balit. Chalupu 
máme kousek od Prahy, a dokud byly děti 
malé, tak jsme tam jezdili i na otočku. Dá 
se říct, že jsme tam částečně bydleli. Teď 
když děti chodí do školy, trávíme na chalupě 
hlavně víkendy. Ale přes léto jsme tam byli 
téměř pořád.

Cestování se třemi dětmi musí být docela 
náročné, že?
Jana: To ano, ale snažíme se cestovat, jezdí-
me k moři a loni jsme byli například ve Skot-
sku, kde jsem v mládí pracovala, mám tam 
kamarády a je to nádherný kraj. Je ale prav-
da, že pokaždé, když jedeme do zahraničí, 
si říkám, že to vlastně není potřeba. Že jsme 
nejšťastnější stejně na té zahradě.
Igor: Teď jsou ale děti ve věku, kdy je cesto-
vání s námi ještě baví, a tak můžeme být celá 
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Č E S K Ý  L E S

Krajina kolem trati z Domažlic přes Bor do Tachova 
není jen lesnatá, jak by blízkost CHKO Český les 
mohla napovídat. Při jízdě vlakem se tu naskýtá 
mnoho malebných výhledů přes rybníky a jezírka 
až na dominantu celé oblasti – vyhaslou sopku se 
zříceninou hradu Přimda. 
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Od nádraží dojdete do centra Tachova 
na náměstí Republiky asi za čtvrt 

hodiny. Určitě se neztratíte. Stačí zamířit 
k dominantě města – k věži kostela Nane-
bevzetí Panny Marie. Od velkolepé svatyně, 
kterou založil císař Karel IV., je to na hlavní 
tachovský rynek už jen pár kroků. Na náměstí 
Republiky najdete Regionální informační cen-
trum, kde vás nasměrují k hlavním atrakcím 
města. Pokud se vypravíte na výlet druhou 
zářijovou sobotu, můžete se zúčastnit pocho-

du Historie Tachova. Ten začíná na vlakovém 
nádraží (od 8:30 do 10:30). Na startu dosta-
nete program a mapu trasy dlouhé 10 km, 
startovné stojí jen 30 Kč. A navíc – v sobotu 
14. září budou v rámci Dnů evropského dědic-
tví otevřeny v Tachově také památky, které 
jsou jinak veřejnosti nepřístupné.

Na prohlídku zámku
Letos v prosinci uplyne pět let, co se v Tachově 
uskutečnily první klasické zámecké prohlídky 
bývalého sídla knížecího rodu Windischgrätzů. 
Přitom nechybělo moc a zdevastovaný ta-
chovský zámek byl v roce 1968 zbourán.  

TEXT: TOMÁŠ REZEK    FOTO: MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO TACHOV

Opravený zámek, druhá největší jízdárna ve střední Evropě nebo 
interaktivní muzejní expozice. Takovými turistickými lákadly se 
může pochlubit Tachov. A pokud rádi polykáte kilometry, z města 
vedou zajímavé výletní trasy po okolní lesnaté krajině, kde je 
radost dýchat z plných plic.

Na výlet? Pojeďte do Tachova!
Pro odpor místních naštěstí k demolici ne-
došlo. Oprav válkou poničené stavby se ujali 
řemeslníci v důchodu neboli dědkostroj, jak se 
jim přezdívalo. Po rekonstrukci sídlil v zámku 
až do roku 2012 městský úřad. V současnosti 
využívá jedno křídlo základní umělecká škola 
a ve druhém je od roku 2014 zpřístupněna 
zámecká expozice. Kromě torza původní 
hradní věže ze 13. století a výstavy o historii 
Tachova si v zámku můžete prohlédnout 
i honosné prostory upravené do podoby, která 
má přibližovat život posledních soukromých 
majitelů – rodiny Windischgrätzů.

Do kláštera za přírodou
V Tachově nevynechejte ani prohlídku 
bývalého františkánského kláštera na třídě 
Míru, v němž dnes sídlí Muzeum Českého 
lesa. V někdejším refektáři, tedy společné jí-
delně mnichů, je k vidění původní nástěnná 
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Knížecí rodové sídlo
Od roku 1784 byl Tachov 
hlavním sídlem Windisch- 
grätzů v Čechách. Při 
prohlídce zámku se dozvíte 
zajímavosti nejen o polním 
maršálu Alfredu Windisch- 
grätzovi, ale i o dalších  
členech knížecího rodu.

1

Největší česká jízdárna
V Česku nemá obdoby 
a ve střední Evropě jí může 
konkurovat jen Španělská 
dvorní jízdárna ve Vídni. Jíz-
dárna ve Světcích je unikátní 
stavbou, která nabízela poho-
dlné zázemí jak pro koně, tak 
i pro jezdce.

2

Městské hradby a věže
V centru Tachova nepřehléd-
nete další významnou památ-
ku – velkou část zachovaných 
městských hradeb. Viditelné 
jsou fragmenty většiny 
z původních 26 strážních věží 
z přelomu 13. a 14. století.

3

Muzeum s interaktivní stezkou
Prohlídka Muzea Českého 
lesa v Tachově bude bavit 
i děti. Mohou se vydat 
po tzv. zelené stezce, která 
zahrnuje exponáty, jichž se lze 
nejen dotýkat, ale také si je 
vyzkoušet nebo si s nimi hrát.

4
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a nástropní výmalba a také dřevěné sousoší 
v životní velikosti Poslední večeře Páně. 
V klášterních celách najdete expozici sezna-
mující se životem ve městě a na venkově 
na přelomu 19. a 20. století. Zaujme lidový 
malovaný nábytek, regionální kroje či různé 
hrací mechanismy včetně píšťalového 
orchestrionu. Samozřejmě v muzeu nechybí 
ani přírodovědná expozice, která předsta-
vuje typické zástupce flóry a fauny Českého 
lesa. V letní sezoně jsou její součástí terária 
plná života. Pozorovat v nich můžete třeba 
vzácnou kuňku žlutobřichou.

K minerálce, nebo k jízdárně?
Od kláštera se lze vydat po zelené turistické 
značce k Windischgrätzovu minerálnímu 
prameni, k nejjižnějšímu vývěru uhličité 
minerálky v Čechách. Po úpravách z roku 
2004 je minerálka opět pitná. Opačným 
směrem vás zelená značka dovede k roz-
hledně a památníku bitvy u Tachova na Vy-
soké a po 2,5 km až k jízdárně ve Světcích. 
Ta je po Španělské dvorní jízdárně ve Vídni 
druhou největší ve střední Evropě. Novoro-
mánská stavba postavená v letech 1858 až 
1861 byla dlouhou dobu v podobně žalost-
ném stavu jako tachovský zámek. S rekon-
strukcí se začalo až v roce 2000 a dodnes se 
jízdárna opravuje. Ve zrenovované části se 
konají koncerty a občas také komentované 
prohlídky – jako třeba druhý zářijový týden 
při Dnech evropského dědictví. ▪

Do konce října si na nádraží v Ta-
chově můžete vypůjčit jízdní kolo 
a objevovat krásy města a jeho 
okolí v sedle bicyklu. Podmínky 
výpůjčky najdete na www.cd.cz/
cdbike. Například půjčovné 
na pět hodin stojí 150 Kč (včetně 
slevy po předložení In Karty nebo 
jízdenky ČD). Jízdní kolo si ale 
raději předem rezervujte. Pokud 
rádi šlápnete do pedálů, z Tachova 
se můžete vydat třeba na pěkný 
cyklovýlet Českým lesem ke zříce-
nině hradu Šelmberk po cyklotra-
se č. 2171. 

PŮJČTE SI KOLO 
NA NÁDRAŽÍ!
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Ocelová rozhledna Havran stojící na stejnojmenném nejvyšším 
vrcholku Tachovska je díky místnímu Klubu vojenské historie 
a sportů volně přístupná českým i německým turistům od roku 
2014. Nabízí nejen úžasný výhled do kraje, ale i zajímavou exkurzi 
do nedávné historie, kdy byla cesta do těchto míst běžným 
smrtelníkům přísně zapovězena.

Pozorní čtenáři si už jistě všimli, že drtivá 
většina rozhlednových cílů, pravidelně otiš-

těných na této dvoustraně, je označena jako 
snadno dostupná. Nebudu lhát, jsem v jádru 
pohodlný člověk a nic mě nepotěší tak jako 
vyhlídka dosažitelná pohodovou chůzí do pěti 
minut od nádraží. Na druhou stranu – změna 
je život. Když mi tedy redakční kolegové v pří-
padě Tachovska vyfoukli rozhlednu Vysoká, 
o které se dočtete více v rubrice Příběhy zajíma-
vých staveb, rozhodl jsem se vzít to tentokrát 
z gruntu a vyrazit na pořádnou túru. Mým 
cílem se stalo bývalé stanoviště radiotechnic-

R O Z H L É D N I  S E  P O   K R A J I

Výška:  894 m n. m.

Výhled:  Bavorsko, Český les, 
 Slavkovský les, Šumava

Vrchol:  ocelová rozhledna

Nejbližší žst.:  Tachov

Výstup:  středně obtížný

kého průzkumu Československé lidové armády 
z dob studené války na vrcholku zvaném 
Havran. Od roku 1963 se tu odposlouchávaly 
vojenské cíle v tehdejším západním Německu. 
S dosahem až 500 km bylo možné sledovat ra-
dary či navigační systémy letadel armád NATO. 
Věž, jejíž ocelová nosná konstrukce dnes tvoří 
základ rozhledny, měla původně téměř dvojná-
sobnou výšku a 11 poschodí.

Ale zpět do současnosti. Posledním bodem 
civilizace od rozhledny je osada Stará Knížecí 
Huť. Víkendový autobusový spoj sem přijíždí 
až z Plzně, kam se z většiny českých koutů 
dostanete po železnici, třeba Západním 
expresem z Prahy. Od osady už vás čeká 

Přimda Stará Knížecí Huť Jedlina Čerchov

Výhled z Havranu chytne a nepustí

TEXT A FOTO:  MICHAL MÁLEK
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necelých sedm kilometrů pěší chůze převáž-
ně smrkovým lesem, což se dá zvládnout 
za zhruba dvě hodiny. Stejným způsobem je 
možné se pak vrátit zpět.

Říkáte si, kde je ta pořádná túra? Čtrnáct 
kilometrů přece není až tak světoborný 
výkon… Není! Ale pokud jste fotograf jako já 
a nechcete pořídit snímek s tvrdým poledním 
světlem, nezbývá než vyrazit s dostatečným 
předstihem – tedy za tmy. Dříve než po desáté 
k osadě totiž žádný autobusový spoj nepřijíždí, 
a tak nezbývá než vyrazit o den dříve. Rozhod-
nout se musím buď pro českou stranu a vyra-
zit z Tachova na (elektro)kole třeba z půjčovny 

ČD Bike v Mariánských Lázních, nebo pěkně 
po svých z německé strany hranice. Z horské-
ho střediska Altglashütte je to necelých pět 
kilometrů s přijatelným stoupáním.

Volím druhou variantu a po sladkém 
spánku v bavorském penzionu před pátou 
vyrážím k hraniční čáře, po které pak vede 
většina cesty k rozhledně. Pod rouškou noci si 
zde mohu připadat jako pomyslný naruši-
tel v podobě západního agenta. O tom, že 
ve skutečnosti tu československými pohra-
ničníky byli loveni spíše obyčejní lidé toužící 
po životě ve svobodě, se později mohu dočíst 
na informačních panelech během výstupu 

Z Prahy 
Západním expresem s přestupem 
v Plzni (bus)

Z Českých Budějovic 
rychlíkem s přestupem v Plzni (bus)

Z Ústí nad Labem 
rychlíkem s přestupem v Praze 
a Plzni (bus)

SPOJENÍ 

Fahrenberg FlossenbürgWaldkirch KogeriHohenstein

na samotnou rozhlednu, ke které přicházím 
s prvními slunečními paprsky.

Rozhledna je opravdu jedinečná. Dokonalý 
kruhový výhled umožňuje dohlédnout na Šu-
mavu, Český a Slavkovský les stejně jako 
na široké panorama bavorského pohraničí. 
Nebýt smogového oparu, byly by na hori-
zontu jistě rozeznatelné i Alpy. Po nafocení 
scházím dolů, ale záhy se otáčím a znovu 
stoupám vzhůru. Rozhledna jako by mě 
nechtěla pustit a já se toho pohledu a hlavně 
všeobjímajícího klidu nemohu nabažit. Vyna-
ložené úsilí rozhodně stálo za to a návštěvu 
Havranu proto mohu jen doporučit. ▪

VÝŠKOVÝ PROFIL

530 m n. m.

894 m n. m.

646 m n. m.
828 m n. m.

631 m n. m.

Lesná Knížecí stromStudánkaTachov žst. rozhledna Havran
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S Chody má většina z nás spjatý román Psohlavci 
od Aloise Jiráska. Kozinovo zvolání „Lomikare, 

Lomikare, do roka a do dne...“ doslova zlidovělo. 
Ani Chodové, ani Jan Sladký zvaný Kozina ovšem 
nebyli pouhým Jiráskovým výmyslem. Historič-
tí Chodové měli za povinnost střežit zemskou 
hranici, za což se těšili mnohým výsadám a privile-
giím. Společenská situace se ovšem proměňovala 
a v průběhu 16. a především 17. století začala být 
práva Chodů (často nikde písemně nezaznamena-
ná) porušována. Do čela chodského povstání se 
tehdy postavil právě Jan Sladký zvaný Kozina, který 
byl nakonec v Plzni roku 1695 oběšen. Kozinovou 
smrtí byl hlavní odpor Chodů zlomen. Připomeň-
me si dnes tyto ochránce hranic návštěvou jejich 
regionu a vydejme se z České Kubice přes Čerchov 
do Klenčí pod Čerchovem. Česká Kubice je dobře 
dostupná vlakem, leží na železniční trati č. 180 
vedoucí z Plzně až do německého města Furth im 
Wald. Z Klenčí pod Čerchovem můžeme vyrazit 
na cestu zpět domů některým z vlaků po trati  
č. 184 z Domažlic do Plané u Mariánských Lázní.

TEXT A FOTO: MICHAL BAŘINKA

T U R I S T I C K O U  S T O P O U

Přes Čerchov za odvážnými Chody

Muzeum J. Š. Baara
18 km

Capartice
13,5 km

rozhledna
na Čerchově

8,5 km

Baarův pomník
15 km

rozcestí Horizontálka
10 km

rozcestí Česká studánka
5 km

rozcestí 
Zelená chýše
4 km

Jubilejní hájek
3 km

Česká Kubice
0 km

Babylon

Havlovice

Trhanov

Pila

Klenčí pod Čerchovem
18,5 km

Pamětní kámen v Jubilejním hájku Kurzova věž na ČerchověRozcestí Zelená chýše

Jihozápadní hranici České republiky tvoří pás dvou chráněných krajinných oblastí – CHKO Šumava, 
jejíž nejcennější část byla vyhlášena roku 1991 za národní park, a CHKO Český les. Před rokem 1989 
šlo o přísně střežená území, zemskou hranici mezi Čechami a Bavorskem však lidé hlídali i dříve. 
V případě Českého lesa to byli pověstmi opředení Chodové...
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Kdysi zapovězený Český les
CHKO Český les, do níž vstupujeme hned 
u České Kubice, se rozkládá na úctyhodné 
ploše 473 km2. Protože se významná část 
tohoto území nacházela až do roku 1990 
v zapovězeném hraničním pásu, zachovala 
se tu člověkem doslova nedotčená příroda. 
Zdejší vodní toky jsou domovem vydry říční, 
mihule potoční, ale třeba i bobra evropské-
ho. Zahlédnout tu můžeme například tetřív-
ka obecného, spatřen zde byl dokonce i rys 
ostrovid. Naše cesta vede od vlakové stanice 
přes obec Česká Kubice k Jubilejnímu hájku.

Do korun stromů
Jubilejní hájek byl založen roku 1928 k příle-
žitosti 10. výročí existence Československa 
(odtud i jeho název). Na ploše menší než  
1 ha tu najdeme více než 300 stromů 
celkem 22 druhů, a to nejen domácích, ale 
i zahraničních dřevin. Od Jubilejního hájku 
pak stoupáme vedeni červenými a posléze 
žlutými turistickými značkami směrem 
na Čerchov (1 042 m n. m.), nejvyšší vrchol 
Českého lesa. Po cestě se však dívejte nejen 
pod nohy, ale také do korun stromů. Některé 
z nich se totiž tyčí do výšky více než 40 met-
rů! Až na vrchol Čerchova dojdeme po ma-
lebné Hanově cestě. 

Zašlá sláva Čerchova
První, dřevěná rozhledna vyrostla na Čercho-
vě díky Klubu českých turistů (KČT) už roku 
1894. O tři roky později pak k této stavbě 
přibyla ještě turistická chata, tzv. chýše Pa-
sovského. O stoupající popularitě Čerchova 
svědčí mimo jiné i stavba dnešní Kurzovy 
věže v letech 1904–1905. Zájem turistů však 
bohužel ukončilo období totalitní diktatury, 
nejprve nacistické, posléze komunistické, 
kdy na Čerchově vyrostlo hned několik 
nevzhledných vojenských budov. Rozhled-
na, poskytující nádherný kruhový výhled 
do širokého okolí, je od roku 2000 naštěstí 
opět přístupná.

Baarovy Výhledy
Z nejvyššího vrcholu Českého lesa scházíme 
přes Capartice na Výhledy. Zdejší dominan-
tou je přibližně 13 metrů vysoký pomník 
Jindřicha Šimona Baara, spisovatele a kněze 
z nedalekého Klenčí pod Čerchovem. Baar 
měl k Chodsku velmi vřelý vztah a nejčastěj-
ším prostředím v jeho dílech je právě chod-
ská vesnice. Na místo, které dnes zdobí jeho 
socha v nadživotní velikosti, prý Baar často 
chodíval na vycházky. Pomník od sochaře 
Ladislava Šalouna byl na Výhledech odhalen 
roku 1933, tedy pouhých 8 let po Baarově 
smrti.

Posmrtný odkaz
Po zeleně značené Baarově stezce pokra-
čujeme do Klenčí pod Čerchovem. Pokud 
se chcete blíže seznámit se zdejším nej-
slavnějším rodákem a s historií dnešního 
městyse, pak vám doporučujeme navštívit 
Muzeum J. Š. Baara, nacházející se v centru 
obce. Muzeum vzniklo na základě Baarovy 
poslední vůle, v níž odkázal celý svůj majetek 
rodnému městu s přáním, aby jeho dům 
dále sloužil jako knihovna a malé muzeum. 
Expozici obsahující sbírky, které sám spiso-
vatel nashromáždil, mohli zájemci poprvé 
navštívit už roku 1926.

Nenávist až za hrob
Návštěvu Chodska nelze zakončit jinak než 
vzpomínkou na Jana Sladkého Kozinu a jeho 
nepřítele Lomikara. Kde je pohřben vůdce 
Chodů, to dnes nevíme. Ostatky Lomikara, 
tedy historického Wolfa Maxmiliána Lamin-
gera z Albenreuthu, jsou však uloženy v ba-
rokním kostele sv. Martina v Klenčí. Spíše 
jako zajímavost doplňme, že nenávist Chodů 
vůči Lomikarovi  měla jít doslova až za hrob. 
Ještě dlouho po jeho smrti prý totiž házeli 
do hrobky s jeho rakví kamení. K železniční 
stanici nás z centra Klenčí pod Čerchovem 
dovedou zelené turistické značky. ▪

Přes Čerchov za odvážnými Chody

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem Turista.

Baarův pomník na Výhledech

Muzeum J. Š. Baara

Kostel sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem



Projekt Stavba čtvrtstoletí mapuje 25 let stavitelství a architektury u nás. Tvoří obsáhlou databázi novostaveb i rekonstrukcí napříč 
všemi kategoriemi oboru a její výsledky prezentuje široké veřejnosti. Chcete přihlásit stavbu nebo máte tip? www.stavbactvrtstoleti.cz

rozhledny, která svým tvarem připomíná po-
stavu štíhlé ženy, lodní stěžeň, figurku šachové 
dámy, husitský kalich nebo přesýpací hodiny. 
Fantazii se meze nekladou. V každém případě 
je rozhledna elegantní, štíhlá a neobyčejně 
zajímavá. Svůj vzhled cudně halí pod průhled-
nou košilku lan, které ji objímají. Základnu roz-
hledny tvoří tři metry vysoká železobetonová 
stěna obložená kamenným zdivem a lemovaná 
lavičkami. Nad ní se vzhůru vytahuje ocelový 
sloup s točitým schodištěm, jehož hmota jako 
by se někam vytrácela. Potřebnou stabilitu 
konstrukce a její pevnost zajišťují už zmíněná 
celkem subtilní lana, jejichž statickou funkci jim 
neznalý člověk skoro nechce uvěřit.

Ani při pobytu na horní vyhlídkové plošině 
se stavba nechová jako obyčejná rozhledna. 
Nekývá se jako kyvadlo, ale její obvodová lana 
směřují výkyvy plošiny do kruhového pohybu 
připomínajícího houpání paluby lodi nebo 
ladné pohyby sukně vlnící se na bocích ženy. 
Stačí se trochu zasnít a na horní plošině jste 
rázem jako na vyhlídce lodního stěžně plujícího 
k poznání nikoli dalekých krajů, ale k objevům 
nových pohledů na okolní, tak důvěrně známou 
krajinu našeho domova. Tak charakterizují 
novou dominantu Tachova její autoři Oldřich 
a Jiří Hyskovi a David Chmelík. ▪

Rozhledna Vysoká vznikla v rámci nové 
koncepce zatraktivnění města Tachov 

a jeho okolí. Volně navazuje na zdejší rekreač-
ně sportovní městskou zónu, ze všech směrů 
je dobře viditelná a svým urbanistickým řeše-
ním se stala novou součástí městské siluety. 
Je cílovým bodem každodenních vycházek lidí 
i častou zastávkou na turisticky frekventova-
né cestě k jízdárně ve Světcích.

Zastavení u jízdárny
U té se alespoň na chvilku zastavme. Jde totiž 
o jednu z nejhonosnějších památek v kraji 
a každého ohromí svou architekturou a pro-
porcemi. Postavit ji dal v polovině 19. století 
kníže Alfred Windischgrätz a po Španělské 
dvorní jízdárně ve Vídni je druhou největší 

Rozhledna – málokteré slovo tak jednoduše a přitom libozvučně 
vystihuje účel toho, co označuje. Jde navíc o druh stavby, který 
u nás v poslední době zaznamenal nebývalý a ne vždy smysluplný 
nárůst. Ovšem stavba, která vyrostla v roce 2014 na kopci Vysoká, 
smysl bezesporu dává.

ve střední Evropě. Tak jako mnoha jiným 
zdejším stavbám i jízdárně hrozil v 80. letech 
definitivní konec. Byla určena k demolici, 
na kterou však naštěstí nebyly peníze. Díky 
tomu ji můžeme obdivovat dodnes.

Když od jízdárny pozvolna vystoupá-
te turistickou stezkou skrze listnatý les 
na vrchol Vysoké, budete míjet ještě jedno 
neméně zajímavé historické místo. Betono-
vý památník tu připomíná husitské vojsko, 
vedené Prokopem Holým, které tu v srpnu 
1427 „vyprášilo kožich“ rytířům třetí křížové 
výpravy.

Šachová dáma, nebo kalich?
Ale teď zpět k původnímu bodu našeho zájmu. 
Za památníkem nad stromy už vidíte siluetu 

Lanovím opředená krása

PŘÍBĚHY  
        ZAJÍMAVÝCH 
          STAVEB

TEXT:  PETRA MIŠKEJOVÁ, STANISLAV SCHNEEWEIS



Občerstvení ve vlaku 
od 10 Kč

ČD Minibar

www.cd.cz/minibary

Využijte nabídku drobného 
občerstvení ve vybraných vlacích 
vyšší kategorie!
» na trasách z Prahy do Ostravy,    
  Českých Budějovic, Plzně, Chebu  
  a Hradce Králové nebo zpět

» v nabídce teplé i studené nápoje,  
  slané i sladké pečivo, drobný snack,  
  pochutiny, bagety, ovocné  
  a zeleninové saláty z Libeřských  
  lahůdek

» nově jemně perlivé víno Frizante  
  Wine (Víno Hruška)

» minibarista vás obslouží přímo 
  na vašem místě

CDPV_Nabidka_minibaru_2019_215x270_v02.indd   1 20.08.19   15:16



KOŠICE: město s duší 
kulturního velkoměsta

TEXT: JOHANA KVÍTKOVÁ
FOTO: MIROSLAV VACULA

VLAKEM
     PO EVROPĚ

Kdysi významná metropole uherské říše je dnes se svým více než čtvrt milionem obyvatel druhým 
největším městem Slovenska, které se v roce 2013 stalo Evropským hlavním městem kultury. Přesto 
jsou Košice často při našich výletech do této země opomíjeny. Může za to vzdálenost? Dostat se ale 
vlakem na východní Slovensko nebylo nikdy tak jednoduché jako dnes. Z Česka jsou Košice dostupné 
za pár hodin každý den přímým denním i nočním spojem Českých drah.
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Je pravda, že industriální ráz města už 
Košice dávno hodily za hlavu. Pokud jste 
milovníky historie a kultury, zde se trefíte 

do černého! Nemusíte ani opustit centrum, 
a i tak budete potřebovat určitě celý víkend, 
abyste poznali alespoň ty nejkrásnější 
z místních památek a atrakcí. Shrňme si ty 
nejvýraznější z nich.

Na Hlavnej ulici
V málokterém historickém centru se dá 
zorientovat tak jednoduše jako právě v tom 
košickém. Dříve bylo obehnáno hradbami 
a dnes tvoří jen malou část celé rozlohy 
Košic. Hlavní ulici, která se nachází pár minut 
chůze od vlakového nádraží, lemuje většina 
nejzajímavějších městských budov i uliček  
plných malebných zákoutí. Dominantou 
Hlavní ulice je gotický Dóm sv. Alžběty, nej-
větší kostel na Slovensku, z jehož severní  
věže je krásný výhled na celé Košice. Uvnitř 
navíc můžete obdivovat jediný celokovový 
oltář v Evropě, který byl údajně odlit ze 
zbraní z 1. světové války. Nedaleká Kaple  
sv. Michala a Urbanova věž společně s dó-
mem dotvářejí historické srdce města obklo-
pené nespočtem galerií, kulturních center 
a uměleckých zón. Severně od dómu se nedá 
přehlédnout ani budova Státního divadla 
od architekta Adolfa Langa nebo Stará radni-
ce, před kterými stojí zpívající fontána z roku 
1985. Její kouzlo spočívá v tom, že synchron-
ně reaguje na nedalekou zvonkohru, ale 
i na živou hudbu znějící ze Státního divadla. 
Při rozhlížení po kráse místní architektury 
se ale nezapomeňte podívat i na zem. Skrz 
skleněný průhled si tu můžete prohlédnout 
podzemí s pozůstatky hradeb. 

Když přijde chuť
Při toulkách městem se vyplatí zabočit 
z Hlavní i do okolních uliček. Zvlášť pokud 
hledáte něco k snědku. Nedaleké Domini-
kánské náměstí se každé ráno hemží lidmi 
a místními trhovci, kteří nabízejí sezonní 
ovoce, zeleninu a domácí produkty. Skoro až 
čarovná je také historická Hrnčířská ulička 
s dobovou dlažbou a malými domečky. Je 
domovem tradičních řemeslníků, jako je 
obuvník, kovář, hrnčíř nebo třeba bylinkář. 
Právě v této uličce nesmíte minout Raňaj-
kárnu Rozprávka s minikinem, lákající třeba 
i na domácí koláče. Výjimečný na ochutnání 
místních dobrot během celého dne je také 
Street Food Corner na Kasárenském náměstí 
nebo Tabačka Kulturfabrik, která je zároveň 
nezávislým kulturním centrem s kinosálem, 
bistrem, koncertním sálem a přednáškovou 
místností. Skvělá jídla nabízí rustikální re-
staurace Villa Regia nebo Med Malina přímo 

železnice dlouhá 4,2 kilometru. Kromě toho 
se na Alpince nachází i lanový park Tarzánie, 
který sestává z 32 překážek ve výšce 4 až 10 
metrů nad zemí. S dětmi se vyplatí vyrazit 
i do košické zoo. Ale pozor, bude to oprav-
du výlet na celý den! Zoologická zahrada 
v Košicích je totiž se svými 288 hektary třetí 
největší zoo v Evropě a kromě přibližně 1 200 
živočichů nabízí i oddychové zóny, dětská hři-
ště a různé atrakce, jako například DinoPark.

Přírodní bohatství
Pokud plánujete prozkoumat i trochu vzdá-
lenější oblasti, září a říjen jsou jako stvořené 
pro návštěvu Tokaje, nejmenší, ale zato jedné 
z nejromantičtějších z celkem šesti vinař-
ských oblastí na Slovensku. Odrůdy Furmint, 
Lipovina a Muškát žlutý, sladká vína (díky bo-
hatému přísunu slunečního svitu), která zrají 
v dubových sudech v krásných středověkých 
sklípcích, si prý oblíbil i Ludvík XIV. Pokud byste 
tento jantarový lahodný mok chtěli ochutnat, 
zamiřte například do vesničky Veľká Tŕňa.

Zhruba 40 kilometrů západně od Košic se 
pod povrchem země skrývá další z památek, 
na kterou jsou Slováci právem hrdí. Tentokrát 
jde však o památku přírodní – národní park 
Slovenský kras. Málokde na světě se vyskytu-
je tak unikátní množství rozmanitých kraso-
vých útvarů jako právě zde. Z několika tisíců 
jeskyní je veřejnosti přístupných sice jen pár 
z nich, některé jsou však zapsány na seznamu 
světového dědictví UNESCO (např. Jasovská 
jeskyňa) a při návštěvě košického regionu by 
byla škoda jejich prohlídku opomenout. ▪

na „Hlavnej“ ulici, která si zakládá na tradič-
ní slovenské a polské kuchyni. V září také 
Košice pořádají dva velmi oblíbené degus-
tační festivaly – Košice Pivo Fest a Košické 
slavnosti vína.

Když se žije během
V Česku se říká: kdo neskáče, není Čech. 
V Košicích by mohlo platit: kdo neběhá, není 
Košičan. Ve východoslovenské metropoli je 
mezi obyvateli velmi oblíbený Mezinárod-
ní maraton míru, kterého se každoročně 
účastní obrovské množství profesionálních 
i amatérských sportovců. Tento závod je 
nejstarší v Evropě a druhý nejstarší na světě 
(hned po Bostonu), v Košicích se pořádá už 
od roku 1924. Není tedy divu, že nedaleko 
Hlavní ulice narazíte na Náměstí Maratonu 
míru i na sochu maratonce. Patříte-li mezi váš-
nivé sportovce, příležitost k zaběhnutí tohoto 
slavného závodu budete mít hned v neděli  
6. října. V předvečer maratonu se bude konat 
festival současného umění Bílá noc, který byl 
první svého druhu ve střední Evropě.

Do zoo a za tokajským
Poloha uprostřed východoslovenského regio-
nu dělá z Košic perfektní výchozí bod na výle-
ty za poznáním krás této trochu nedoceněné 
části Slovenska. Kam se tedy vydat v okolí 
Košic? Mnoho turistů míří do rekreačního are-
álu Alpinka v Čermeľském údolí, vzdáleného 
necelých 7 kilometrů od centra města. Nabízí 
totiž široké možnosti pro rodiny s dětmi. 
Jeho největším lákadlem je Dětská historická 

Prahu, Ostravsko a Košice spojuje každý den komfortní rychlovlak SC Pendolino Košičan. 
V pátek ve směru z Prahy a v sobotu opačným směrem ho doplňuje posilové SC Pendo-
lino Košičan. Na palubě pohodlného vlaku SC Pendolino dorazíte z Prahy do Košic již 
za 7 hodin 16 minut, z Olomouce za 5 hodin 7 minut a z Ostravy za 4 hodiny 10 minut. 
Pokud nechcete řídit, můžete využít pohodlné lůžkové a lehátkové vozy v nočním vlaku 
EuroNight (EN 443 Slovakia), který sveze i vaše auto. Z Prahy odjíždí ve 22:15 a do Košic 
dorazí v 8:23.

PENDOLINEM DO KOŠIC
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Radek Hortenský

Umění přírody
Slovenský kras je protkán nádhernými jeskyněmi. Jedna z největších (na fotografii) se jmenu-
je Domica. Když je dost vody, dá se část prohlídky absolvovat na lodičkách, bohužel takové 
štěstí jsme při návštěvě neměli. Další zajímavostí je, že se jeskyní lze dostat až do Maďarska. 
Za návštěvu ale stojí určitě také krásná Gombasecká jeskyně, která je známá svými štíhlými 
dutými krápníky zvanými brčka.

Staňte se spolutvůrci této rubriky! 
Fotografie korespondující s danou destinací v rubrice Vlakem po Evropě doplněné 
několikařádkovým popisem (datum a okolnosti pořízení – zejména zajímavosti zdoku-
mentovaného místa, zobrazení aktéři, „historky z natáčení“ atd.) posílejte elektro-
nicky (naskenované) přes webové rozhraní www.cdprovas.cz (záložka soutěže/ Vlakem 
po Evropě). Každý uveřejněný snímek bude honorován částkou 600 Kč. 

Z VAŠEHO 
  ALBA

Pro nejbližší čísla magazínu 
vyhlašujeme následující témata:

č. 10/2019: Štýrský Hradec
uzávěrka zaslání 18. září

č. 11/2019: Krakov
uzávěrka zaslání 16. října

Vlasta Sýkorová

Zpívající fontána
Jediná věta „Ještě jsme nikdy 
neviděli košický Dóm sv. Alžbety“ 
rozhodla o směru naší dovolené. 
Z Karlovarska by nás však čekala 
příliš dlouhá a únavná cesta au-
tem, což se nám podařilo skvěle 
vyřešit za pomoci Českých drah. 
Autem jsme jeli jen do Prahy, najeli 
a nasedli na autovlak a ráno jsme 
odpočatí vystoupili v Košicích. 
Cestou jsme ještě obdivovali 
nádherné panorama Vysokých 
Tater. V Košicích jsme si prohlédli 
nejen slavnou katedrálu, ale i řadu 
dalších pamětihodností, jako třeba 
krásnou hrající a zpívající fontánu, 
která upoutá hrou světel a vodních 
gejzírů stříkajících synchronně 
s tóny hudby, jež zde stále zní.

Bohumil Dobrovolský

Návštěva romské osady
V roce 1990 jsem jel vlakem 
do Košic, kde jsem měl na ne-
dalekém předměstí nafotit 
pro časopis Květy romskou 
vesnici Ida a školu v Hutní-
kách. Atmosféra byla velmi 
působivá a vstřícná. Děti byly 
milé a krásné, i když některé 
trochu rozcuchané. I dospělí 
byli ke mně přívětiví a fajn. 
Moc rád jsem si při skenování 
filmů zavzpomínal.

V l a k e m  p o   E v r o p ě
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Hledáme:

●  zdokonalíte se v komunikaci s lidmi 
●  férové jednání a ohodnocení je samozřejmostí 
●  získáte neomezené cestování vlakem po ČR,

SR a výhodné cestování po Evropě 
●  užijete si 35 kalendářních dnů dovolené 
●  přispějeme vám na stravování, rekreaci a penzijní připojištění
●  můžete pracovat kdekoliv v ČR 
●  služební oděv zdarma a další výhody

VLAKVEDOUCÍ/PRŮVODČÍ

www.cd.cz/kariera
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Velkou výzvou je už přilehlá sakristie. 
Za normálních okolností to bývá míst-

nost pro přípravu kněží k obřadům. Jsou zde 
uložena roucha a knihy. Tady se však pod ok-
nem nachází oltář, a to znamená, že prostor 
původně sloužil jako malá soukromá kaple. 
Možná ji v době před dohotovením této  
části hradu, tedy někdy v druhé polovině  
13. století, využíval samotný král Václav I.  
Ale pak nechápeme, proč zdi pokrývají tak 
zvláštní výjevy. Je zde biskup, za nímž kráčí 
jakési těžce rozpoznatelné zvíře, trojice mni-
chů v děsivých maskách i neznámý předmět 
s templářskými kříži. Na severní stěně roz-
poznáme podivnou bytost s lidskou hlavou 

Ptačí monstra na Zvíkově
V kapli svatého Václava na hradě Zvíkov něco nehraje. 
Přesněji řečeno: na první pohled vše dokonale ladí. Nádherné 
malby i přes několik poškozených míst dovedou návštěvníka 
uhranout. Ale když v tomto posvěceném prostoru chvíli 
posečkáte, budete jen tak stát, pomalu se rozhlížet okolo 
a očima pečlivě rentgenovat výjev po výjevu, zmocní se vás 
silné znepokojení. Hned několik překvapivých detailů se 
dožaduje pozornosti.

     ZÁHADY
NA DOSAH                       RUKY

S ARNOŠTEM 
VAŠÍČKEM

a tělem ptáka. V jedné ruce svírá velkou kra-
bici, jako by ji chtěla podat protější postavě 
s korunou na hlavě. Podle velmi dlouhých 
vlasů jde spíš o královnu než o krále. V levé 
ruce drží snad zástavu či korouhev, pravou 
zakrývá oči a ústa chlapci za sebou. Vypadá 
to, že mu chce zabránit v kontaktu s ptačím 
monstrem. Co má tato neobyčejná scéna asi 
znamenat?

Skryté svědectví
Rozluštění je možná mnohem jednodušší, 
než bychom čekali. Kaple je přece zasvěce-
na svatému Václavovi. A ten podivný výjev 
zřejmě zobrazuje dvě důležité epizody z jeho 

života. Když v roce 921 zemřel Václavův 
otec kníže Vratislav I., byl chlapec svěřen 
do výchovy babičky Ludmily. Jeho matka 
Drahomíra se ujímá vlády. Ve stejný čas se 
mění politická situace u našich západních 
sousedů. Bavorsko oslabuje. Roste moc 
saského vévody Jindřicha Ptáčníka, který 
začíná expandovat na území polabských 
Slovanů. Ludmila se toho obává. Odmítá 
se Sasku podvolit. Drahomíra to vidí jinak. 
Konflikt mezi oběma ženami končí zavraž-
děním Ludmily 15. září 921 na jejím hrádku 
Tetín. O osm let později již nastolený Václav, 
aby zabránil válce, podepsal dohodu, v níž se 
zavázal platit říši daň za mír. Jindřich Ptáčník 



Z á h a d y  n a   d o s a h  r u k y 27

ho uznal jako politického a křesťanského 
partnera a věnoval mu relikviář s ostatky 
sv. Víta.

Malíř spojil obě tyto události do jedno-
ho výjevu. Zobrazil Jindřicha 
Ptáčníka s tělem nadýmajícího 
se holuba, jak podává schránku 
s relikvií. Naproti němu Ludmila, 
rukou nastavenou před chlapco-
vy oči a ústa, se snaží zabránit 
Václavově dohodě se saským 
agresorem. Záhada této malby 
je ovšem pouze malým předkr-
mem před skutečnou hostinou 
velkých zvíkovských rébusů.

Mniši v maskách
Na protější stěně se dochovala 
už částečně vybledlá a po-
škozená freska ze 14. století. 
Zobrazuje tři postavy v kutnách. 
Hlavu každé z nich pokrývá maska, z níž 
vybíhá čapí zobák. Jsou to snad lékaři z dob 
morové nákazy? Jejich ochranné masky měly 
ovšem mnohem kratší a širší zoban, aby 
se do něj vešel pytlík s bylinami a houbička 
s octem, kterým filtrovali nakažený vzduch. 
Postavy na Zvíkově mají z tohoto pohledu 
zobáky zbytečně dlouhé a úzké. A především 
ochranný kožený oděv a masku s brýlemi vy-
nalezl až lékař Ludvíka XIII. Charles de Lorme 
na počátku 17. století.

Vzhledem k tomu, že se freska nachází 
v těsné blízkosti svatostánku, snažil jsem se 
najít řešení odpovídající duchovnímu poslání 
tohoto místa. Napadlo mě, zda nejde o zob-
razení hříšníků, kterým za jejich provinění 
byla nasazena maska hanby.

Znamení hříšníka?
Maska hanby byla zvýšeným trestem pro 
odsouzence, kteří se dopustili nějakých 

mravnostních deliktů, nevěry nebo pomluvy. 
Odsouzený ji musel nosit na hlavě. Na krku 
měl cedulku s popisem svého provinění. Tak-
to byl voděn po obci, případně byl připoután 

k pranýři na posměch všem 
ostatním. Maska hanby mívala 
většinou velmi jednoduchou 
podobu. Uvnitř byl roubík, který 
bránil odsouzenci mluvit, nebo 
z masky vycházela rourka, která 
fungovala jako píšťala, takže 
když odsouzenec promluvil, 
vydával jen směšný, pisklavý 
zvuk.

Už jsem si byl skoro jistý, že 
freska na stěně zobrazuje trojici 
hříšných mnichů, jejichž podo-
bizny nechal opat namalovat 
jako výstrahu pro ostatní. A pak 
jsem si všiml, že prostřední 
z ptačích mužů má u pasu meč, 

pro obyčejného mnicha naprosto nevhod-
nou rekvizitu. Nebyli tedy ti tři příslušníky 
nějakého tajného bratrstva?

Satanisté, nebo vymítači?
Ve stejný čas, kdy malba vznikla, se v Ně-
mecku, ve Švýcarsku a v severní Itálii objevu-
jí takzvaní luciferiáni, kteří hlásají, že Satan 
byl neprávem odsouzen a že se opět dočká 
své slávy. Jejich obřady se nelišily od černé 
mše. Svou roli v nich hrály ropuchy, černý 
kocour i lidské oběti. Mešní liturgie byla 
mumlána pozpátku, víno nahrazovala voda 
ze studny, do níž byly vhozeny nekřtěné děti. 
Černé mše se měly konat na nějakém kultov-
ním místě, aby znesvěcení bylo co nejsilnější.

Vznikla na Zvíkově sekta stejného vyznání 
a scházela se přímo v kapli, nebo pro neob-
vyklý výjev na stěně sakristie najdeme něja-
ké jiné vysvětlení? Nepokoušeli se ti tři tak 
podivně vystrojení mniši naopak proti zlým 

silám bojovat? Jsou jejich masky součástí 
vymítání démona, který se podle některých 
náznaků na tomto hradu usadil? Ani tuto 
verzi nelze zcela vyloučit. O Zvíkovu koluje 
řada strašidelných pověstí. Vypráví se, že 
především v korunní síni se projevuje jakási 
záporná energie, která vyřazuje z provozu 
kamery a u citlivých jedinců vyvolává silné 
deprese. První písemnou zprávu o kontak-
tu s neviditelnými silami nám zanechal 
stavební mistr Jan Antonín Vlach, který zde 
v roce 1597 opravoval omítku. Jednou v noci 
byl prý ve své komoře napaden zlým duchem 
a musel se zachránit útěkem. Děsivou udá-
lost popsal v pamětní tabulce, kterou vsadil 
do zdi nedaleko vchodu. Z jejího textu ale 
bohužel nevyplývá, co vlastně mistra Vlacha 
oné noci tak vyplašilo. ▪

Tato maska hanby je 
opatřena zobáčkem, 
který při pokusu od-
souzeného promluvit 
vydával pisklavý zvuk.

?
SOUTĚŽ O KNIHU  
ČESKÉ TAJEMNO
Odpovězte na soutěžní otázku a zbrusu 
nová kniha České tajemno od Arnošta  
Vašíčka může být vaše.

Kdy podepsal kníže Václav dohodu 
s Jindřichem Ptáčníkem, v níž se zavázal 
platit Sasku daň za mír?

A   v roce 929
B   v roce 912
C   v roce 921

Odpověď zadejte 
do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz 
do 18. září 2019.

Více o záhadách najdete na www.mysteryfilm.cz.

„Do vzdálených končin světa jsem se vydával lovit záhady sám. Tajemství 
Evropy jsme odhalovali dva. České tajemno dostalo celý televizní štáb. Česko 
je zemí záhadám zaslíbenou. Přímo na dosah ruky se skrývají četná tajemství, 
nejen s ryze domácím původem. Některá z nich se dotýkají největších mysterií 
naší planety. Překvapilo mě, že i na místech, která jsem již dobře znal, jsme 
najednou objevili něco výjimečného a až sžíravě tajemného.“  

Je v Čechách ukrytý nejzáhadnější okultní objekt světa? Kde spočívá Bič Boží? 
Jaké poselství zašifrovali templáři do unikátních maleb kostela sv. Jana Křtitele 
v Jindřichově Hradci? Jak blízko jsme rozluštění Voynichova rukopisu? Kde se 
nacházela tajná laboratoř císaře Rudolfa II.? Co můžeme říct o autorovi Ďáblovy 
bible? Jaká tajemství skrývají útroby Žuráňské mohyly? Bylo tajemné světlo 
v Miličíně jen ojedinělým zjevením, nebo k podobným úkazům došlo i jinde?

Arnošt Vašíček nabízí čtenářům možné odpovědi na tyto a další vzrušující otázky. 
V jednotlivých kapitolách se s pomocí týmu vynikajících vědců z nejrůznějších 
oborů a s nasazením moderní techniky snaží přijít na kloub nejpozoruhodnějším 
záhadám naší vlasti. Nevysvětlitelné se tak ocitá ve zcela jiném světle nových 
objevů a souvislostí.
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ISBN 978-80-7404-322-2

Doporučená cena 329 Kč

Představuje ptačí monstrum s lidskou hlavou Jindřicha Ptáčníka? Není jasné, zda trojice mnichů se Satanem bojovala, nebo ho vyznávala.
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ČD Restaurant 
Ochutnávka gastronomie na kolejích 

Den železnice 
Parné babí léto v Lužné 

Můžete potkat ve vlaku 
Martin Červíček 
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Na podzim čeká cestující v jídelních 
vozech národního dopravce opět 

lahodná jízda! S přicházejícími chladnými 
dny roste chuť a naše tělo potřebuje doplnit 
energii, vitaminy a posílit imunitu. Proč 
tedy nevyužít volný čas na cestách vlakem 
právě degustací specialit v ČD Restaurant? 
Na zahřátí připravil tým kuchařů tentokrát 
květákovou polévku s česnekovými crosti-
ni. Hustý krém, který nasytí menší jedlíky, 
ale také připraví na další chutný chod. Těch 
je na výběr hned několik. Dietnější vari-

antou hlavního jídla je pečené kuřecí prso 
s kůží na rozmarýnu s grilovanou zeleninou. 
Specialitou Jirky Eichlera je ale grilovaná pa-
nenka na slanině s citronovým bešamelem, 
brambory grenaille a restovanou červenou 
cibulkou. Pro zastánce bezmasých pokrmů 
je připravena vegetariánská specialita – 
risottové koláčky s bylinkami a grilovanou 
zeleninou. Také máte po jídle chuť na slad-
ké a neumíte si oběd představit bez kávy 
a dezertu? Pak je to pravé pro vás náš český 
švestkový koláč s drobenkou. ▪

Květáková polévka s česnekovými crostini

55 Kč *

Nechte se pozvat mladými kuchařskými hvězdami a vychutnejte si jejich originální recepty! Sezonní 
nabídku ČD Restaurant letos připravuje úspěšný Juniorský národní tým Asociace kuchařů a cukrářů 
ČR. Podzimní sezona je tentokrát v režii Jiřího Eichlera, šéfkuchaře z hotelu PECR WELL a PECR DEEP 
v Peci pod Sněžkou.

Gr
ilo

va
ná

 panenka na slanině s citronovým bešamelem, bram
bory grenaille a restovanou červenou cibulkou

199 Kč *

Novou 
nabídku pokrmů 

i od kuchaře Jiřího 
Eichlera můžete 

ochutnat od 28. srpna 
do 26. listopadu 

2019.

Podzimní ochutnávka 
gastronomie na kolejích

FOTO: DAVID TURECKÝ
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* Uvedené ceny platí pouze v rámci Happy hours.

Člen Juniorského národního týmu AKC ČR, který se právě připra-
vuje na mezinárodní soutěž IKA/Culinary Olympics. Dříve působil 
v restauraci Café Imperial nebo Aureole Fusion Restaurant and 
Lounge. Baví ho pracovat s rybami, masem a mořskými plody. 
Má rád jak studenou, tak i teplou kuchyni. Rád kombinuje českou 
a francouzskou kuchyni, ale baví ho i molekulární gastronomie.

JIŘÍ EICHLER

Ri
so

tt
ov

é k
oláčky s bylinkami a grilovanou zeleninou 

149 Kč *

Pe
če

né kuřecí prso s kůží na rozmarýnu s grilovanou zeleninou

169 Kč *Šv
es

tk
ový koláč s drobenkou

55 Kč *

dezert



Do Drážďan u Maurerova stolu

Trasa Praha–Drážďany (a zpět) vla-
kem dnes nabízí ještě další příjemné 

atrakce. Především pohled z okna a pohled 
do talíře. Neuvěřitelně romantický výhled 
z kupé, klikatá trať procházející nádher-
ným údolím řeky Vltavy a Labe. Můžete se 
kochat pohledem na velké výletní lodě, ale 
i nafukovací čluny a kajaky vodáků. Řeka 
prostě čaruje a my ji máme jako na dlani. 
Trať kopíruje také chráněnou krajinnou 
oblast Labské pískovce a národní parky 
Saské a České Švýcarsko s okouzlující Prav-
čickou bránou. Tradiční domky přilepené 
na skály v Hřensku i okolní obce na české 
a německé straně mají velké kouzlo. Proto 
jsme se rozhodli, že tuto unikátní cestu 
vlakem ještě trochu vylepšíme a doplní-
me skvělým gastronomickým zážitkem 
v jídelním voze ČD Restaurant se servisem 
společnosti JLV.

Barokní Zwinger, kultura, historie, 
nákupní zóny. Zajímavostí Drážďany nabízí 
nekonečně mnoho. U mě ale vede gastrono-

mie. Většina místních restaurací a kaváren 
má „meníčko“ kromě němčiny, angličtiny, 
francouzštiny a ruštiny také v češtině. Při 
naší návštěvě jsme se zastavili náhodně 
ve dvou podnicích. Pivo u řeky nám přinesl 
číšník původem z Košic a kávu u nádraží 
jsme si objednali u Češky… 

Čas na degustaci
Když jsem připravoval nový projekt 
Maurerův stůl (www.maureruvstul.cz), 
ochutnávali jsme, s ředitelem pro obchod 
a marketing JLV Janem Valešem, nové menu 
určené pro jídelní vozy Českých drah. Bylo 
kreativní, přitažlivé, tým mladých šéfku-
chařů myslel nejen na oblíbené delikatesy 
naší kuchyně (svíčkovou, palačinky, lívance, 
telecí pečeni nebo líčka), ale nezapomněl 
ani na vegetariány či milovníky sladkých 
dezertů. Řekněme si to upřímně, dobré 

Moje nejvzdálenější vzpomínky na Drážďany jsou spojené 
s amatérským rodinným pašováním „luxusního“ zboží, 
v tehdejším Československu nedostatkového. Zajímavé 
je, že i dnes, když pozorujete naše občany nastupující 
do rychlíku „nach Prag”, jsou vždy obtěžkáni nákupními 
taškami, zvláště pak před Vánoci. Proč si ale na cestě 
za nákupy neužít i degustaci kvalitního jídla ve vlaku?

a kvalitní jídlo ve vlaku – kdo vám to dnes 
nabídne? Většinou se na cestách spíše 
„odbudeme“ sendvičem nebo fastfoodem 
a po výstupu rychle míříme do restaurace. 
Když je ale přímo ve vlaku kvalitně navaře-
no, jde o zcela odlišný zážitek!

A tak vznikl i nápad na Maurerův stůl 
ve vlaku. Mezi třiceti mnou vybranými 
prestižními podniky, kam se vracím a které 
doporučuji, je zařazen i jídelní vůz (JLV) 
na trase Praha–Drážďany. Je tak v seznamu 
hvězdných podniků jako třeba Alcron, Aromi, 
Asian Temple a řada dalších. Ve vlaku cestou 
do Drážďan si tak pochutnáte na snídani 
„na vidličku“, cestou zpět na bohatém tří-
chodovém menu se sektem (Bohemia Sekt 
Prestige) a pivním speciálem JLV 60 – výroč-
ním pivem od pivovaru Chroust. Mám radost 
a slibuji, že společně s ČD připravíme i další 
gastronomické zážitky na jiných trasách! ▪

TEXT: PAVEL MAURER

ZÁŽITEK SI MŮŽETE ZAREZERVOVAT NA WWW.MAURERUV-VYBER.CZ/VLAK.
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Lužnou u Rakovníka 
čeká parné babí léto
V železničářském světě je začátek podzimu vždy obdobím hrdého 
nadšení a příležitostí k oslavám. Jako každý rok má železnice svůj 
velký den. A protože je ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka už dvacet 
let, důvodů k radosti je letos o něco více. Na Den železnice můžete 
vyrazit některým ze speciálních historických vlaků v sobotu  
21. i v neděli 22. září 2019. Tentokrát se totiž bude slavit celé dva dny!

Den železnice budou letos v září hostit 
v největší železniční expozici u nás – 

v ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka, které 
slaví 20. narozeniny. Oslavy proto budou 
rozvrženy oproti zvyklostem předchozích let 
do dvou dnů, aby si muzeum mohl užít ma-
ximální počet milovníků železnice. Na oba 
dva dny je připraven bohatý program, který 
začne vždy v 10 hodin (otevření areálu 
v 9:00) a skončí v 5 odpoledne. V sobotu 
večer je od 20:00 na točně v areálu akce na-
plánovaná také noční dvouhodinová show 
s přehlídkou historických lokomotiv.

Hvězdy změny i historie
Během dne proběhnou vždy dvě komento-
vané prohlídky exponátů na točně ve Světě 
historie, mnoho zajímavostí však na návštěv-
níky čeká i ve Světě změny a zábavy. Část 
Světa zábavy a Svět změny budou situovány 
v neplacené zóně u železniční stanice, vstup 

do druhé části Světa zábavy s občerstvením 
a Světa historie v areálu muzea budou zpo-
platněny. Jednodenní vstupné vyjde dospě-
lého na 100 Kč, děti (od 6 do 18 let) na 50 Kč. 
Pokud si však zakoupíte jízdenku na kterýkoli 
zvláštní vlak, který pojede v rámci Dne želez-
nice, poslouží vám zároveň jako vstupenka 
do areálu. Ve stanici, odkud budou vyrážet 
do okolí všechny speciální vlaky, jsou připra-
vené také prostory k prezentaci pro partnery 
akce – např. ČD Cargo nebo SŽDC.

Svět změny bude jako každý rok věnován 
představení nových přírůstků ve vozovém 
parku Českých drah i ČD Cargo. K vidění 
budou modernizované vozy (řad ARmpee 
a Bdmtee) nebo nová posunovací lokomo-
tiva EffiShunter. Největšími taháky ve Světě 
historie bude stodvacetiletý Kafemlejnek 
(řady 310.072) nebo parní lokomotiva He-
ligón (řady 414.096). Lístky na noční show 
za 250 Kč i jízdenky na zvláštní vlaky jsou již 

v prodeji na www.denzeleznice.cz. Jízdné se 
dá zakoupit také na e-shopu ČD po vyhledá-
ní konkrétního spoje.

Retro jízdy po Rakovnicku
V sobotu i v neděli ráno vyrazí z Prahy dva 
protokolární vlaky v čele s parní lokomoti-
vou, jako je Šlechtična nebo Štokr. V přípa-
dě, že bude vyhlášen zákaz jízdy parních 
lokomotiv kvůli suchu, nahradí je motorové 
mašiny. Další retro soupravy vyjedou i mezi 
Lužnou u Rakovníka a Berounem, Louny či 
Žatcem. Bude zajištěna bezplatná kyvadlová 
doprava z Rakovníka, kde lze využít také 
odstavné parkoviště. Pokud se návštěvníci 
vypraví autem až do centra dění, organi-
zátoři je odkloní na záchytné parkoviště 
v areálu muzea historických automobilů, 
odkud budou do ČD Muzea jezdit autobu-
sy. Kapacita parkovišť je však omezená, 
doporučujeme tedy využít primárně vlakové 
dopravy pravidelnými spoji nebo zvláštními 
vlaky. Parkování v bezprostřední blízkosti  
ČD Muzea v Lužné u Rakovníka není možné. ▪
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Šestadvacet let oblékal Martin Červíček policejní uniformu, aby před 
sedmi lety došel na absolutní vrchol. Stal se policejním prezidentem. 
Sbor ale nakonec opustil, uniformu vyměnil za oblek a vrhnul se 
do víru velké politiky. „Veřejnosti jsem sloužil u policie, nyní jí 
sloužím v pozici politika,“ shrnuje svůj profesní život. První náměstek 
hejtmana Královéhradeckého kraje a senátor je zastáncem rozvoje 
veřejné dopravy na krajské i celostátní úrovni.

Stýská se vám po práci policisty?
Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Pro mě policie 
znamená 26 let života, který jsem zasvětil, 
a nevnímám to jako klišé, službě veřejnos-
ti. Protože policie tu je skutečně od toho, 
aby pomáhala a chránila. Dodnes na ni rád 
vzpomínám. Ale člověk i prostředí okolo 
něj se vyvíjí a někdy je prostě třeba jít dál 
za stejným cílem novou cestou. Tím cílem 
je pro mě i nadále sloužit veřejnosti, mít 
možnost věci kolem nás ovlivňovat a měnit. 
Proto jsem se rozhodl po více než čtvrtsto-
letí odejít a vstoupit do veřejného života 
z trochu jiné strany. Tam, kde budu moci 
své získané zkušenosti a dovednosti využít 
a dále rozvíjet.

Kdy jste se začal zabývat dopravou?
Velmi intenzivně to bylo zejména v dobách, 
kdy jsem byl šéfem celorepublikové dopravní 
policie. Tehdy jsem začal mít skutečně ob-
rovský vhled do celé dopravní problematiky. 
Do té doby jsem za vším viděl jen policejní 
dohled na silnicích, dopravní inženýrství 
anebo dopravní stavby. Teprve v době, kdy 
jsem dopravní policii vedl, jsem si uvědomil, 
že doprava není jen o bezpečnosti a ply-
nulosti provozu, ale také o infrastruktuře 
a v neposlední řadě o prevenci orientované 
na všechny účastníky silničního provozu.

Na co jste z této éry nejvíce hrdý?
Při nástupu do pozice ředitele dopravní poli-
cie umíralo ročně na našich silnicích až 1 300 
lidí. Prioritou se pro mne i mé kolegy stalo 

tento trend zásadně změnit. Věděli jsme, 
že to není jen o policejní práci v terénu, ale 
o komplexních opatřeních. Rozjeli jsme stra-
tegii dopravního čtyřlístku, která zahrnovala 
práci policie, zlepšení dopravní infrastruktu-
ry, rozumné a smysluplné zákony a účinnou 
prevenci. Jsem dodnes bytostně přesvědčen 
o tom, že pokud má docházet k menším 
následkům nehod, musí být všechny tyto 
atributy v souhře.

Zužitkoval jste zkušenosti ve výkonu služ-
by i v pozici náměstka hejtmana?
Jistě. Jsem vděčný za vše, co jsem měl mož-
nost u policie poznat. Ať už se moje praxe 
týkala dopravní či jakékoli jiné bezpečnostní 
odbornosti nebo získávání manažerských 
dovedností, byla v každém ohledu velmi 
intenzivní a velkou část získaných zkuše-
ností a informací mohu efektivně využívat 
i ve svých současných pozicích regionálního 
i celostátního politika, třeba k navrhová-
ní fundovaných změn. Podílet se svými 
zkušenostmi na větším zajištění plynulosti 
a hlavně bezpečnosti na našich silnicích, 
ale také umím účinně nacházet a využívat 
dostupné příležitosti k získávání potřebných 
investic do dopravy.

Kam by se měla železniční obslužnost 
v kraji posunout?
Problém se zatíženými silnicemi máme 
všichni. Kdo si myslí, že bude vyhráno, až 
vybudujeme několik nových kilometrů silnic, 
mýlí se. I proto jsem velkým zastáncem in-
vestic také do železniční dopravní infrastruk-
tury, která je bohužel v Královéhradeckém 

kraji v mnoha ohledech velmi zanedbanou 
příležitostí. To znamená, že mým cílem je 
nejenom zachování a v lepším případě na-
výšení 5,5 milionu doposud objednávaných 
vlakokilometrů, ale také zvyšování úrovně 
cestování. Tím mám na mysli modernější 
a bezpečnější koleje umožňující vyšší rych-
lost a větší počet vlakových spojů, ale také 
možnost nasadit modernější vlakové sou-
pravy. Ale vše se odvíjí od dostupných peněz 
v krajském rozpočtu, a proto je třeba citlivě 
volit priority, abychom například namísto 
navýšení počtu cestujících veřejnou dopra-
vou nedosáhli opaku tím, že investujeme 
primárně do modernizace souprav na úkor 
počtu spojení a kilometrů. Do budoucna 
chci, aby kraj veřejnou dopravu nasmlou-

TEXT: JOSEF HOLEK    FOTO: MICHAL MÁLEK

MARTIN ČERVÍČEK (47)

K policii nastoupil v roce 1990. Byl 
například vedoucím cizinecké a po-
hraniční policie Náchod, velitelem 
Služby kriminální policie a vyšetřo-
vání Okresního ředitelství Náchod. 
Poté přešel na Policejní prezidium, 
kde se stal ředitelem dopravní 
policie. Dále byl v čele Krajského 
ředitelství hlavního města Prahy, 
náměstkem policejního prezi-
denta a policejním prezidentem. 
V roce 2016 však odešel do civilu 
z funkce ředitele královéhradeckého 
ředitelství PČR. Nyní je senátorem 
a náměstkem hejtmana pro dopra-
vu a silniční hospodářství. Martin 
Červíček miluje kolektivní sporty, 
dříve byl aktivním hráčem a rozhod-
čím fotbalu a je fanouškem ledního 
hokeje. Ve volném čase holduje 
pěším túrám nebo cykloturistice. 
Velmi rád sedlá i motocykl Triumph. 
Je ženatý a má dvě děti.

Chceme dát veřejnosti 
šanci více cestovat
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nebudeme mít supermoderní vlaky, ale pů-
jdeme cestou, kdy zvýšené náklady zaplatí-
me, abychom veřejnosti zachovali možnost 
více cestovat.

Kam nejčastěji v rámci kraje cestujete 
vlakem?
Naposledy jsem jel z Jaroměře do Odolo-
va, v kombinaci s autobusem. Měl jsem 
možnost svým studentům z jedné střední 
školy, na které učím bezpečnost, vyprávět 
něco o dopravě a představit jim železnici 
i ČD a popsat jim, jak se doprava objednává. 
Dříve jsem často dojížděl do práce a velmi 
rád jsem vlaky využíval i na výlety s přáteli 
a rodinou. Kraj mimochodem vydal publikaci 
Veřejnou dopravou po zajímavých místech 

Královéhradeckého kraje, která je malým 
návodem na více než třicet výletů.

Jaký je váš nejhezčí zážitek z cesty vla-
kem?
S kolegy ve vedení kraje jsme se domluvili, že 
by bylo fajn, kdybychom neseděli jen za sto-
lem, ale vyrazili do terénu. Často jezdím 
osobně kontrolovat silnice nebo řešit se sta-
rosty aktuální problémy spojené s dopravou, 
a tak jsem uvítal i inspekční cestu po ko-
lejích. Chtěli jsme vidět realitu. Jeli jsme 
vlakem z Hradce Králové do Trutnova, poté 
lokálkou do Adršpachu a autobusem zpět. 
Uvědomili jsme si, co vše je ještě před námi, 
abychom dali veřejné dopravě odpovídající 
úroveň a kvalitu. ▪

val v daleko větším rozsahu. To znamená 
primárně investovat do infrastruktury a sou-
běžně postupně i do modernějších vlaků. 
Nedělám si iluze, že lidé masově přesedlají 
z aut na vlaky. Pokud jim ale nabídnete 
kvalitní a časté spojení, máte šanci je pře-
svědčit, že cestování hromadnou dopravou 
má své výhody.

Takový přístup k obslužnosti ale nebývá 
příliš zvykem.
V minulosti se k tomu i v našem kraji 
přistupovalo jinak. Nasmlouvaly se vlaky 
a autobusy. Když nebyly peníze, snížily se 
počty spojů. Jsem přesvědčený, že toto je ale 
zcestné myšlení. I přesto, že se nám výrazně 
zvýší náklady, přiznávám, že v nejbližší době 
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Čokoládový Festival pořádaný agenturou 
ChrisEvents je u nás prvním a největším veletrhem 
svého druhu. Od podzimu do jara putuje postupně 
po celkem 18 městech České republiky od Ostravy 
až po Karlovy Vary, a je tak jedinečnou událostí pro 
všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří 
mají chuť se pobavit, pochutnat si a třeba se i něco 
přiučit o vaření s čokoládou.

Čokoládový Festival, který letos zavítá třetí říjnový víkend nejdříve 
do Prahy a poté až do jara příštího roku poputuje po dalších se-

dmnácti českých městech, přináší spoustu zajímavých akcí a zábavy. 
Během víkendů plných čokolády budou vždy probíhat kulinářské 
přehlídky, na nichž špičkoví kuchaři předvedou své umění a seznámí 
návštěvníky se svými čokoládovými recepty. Často je pro mnohé pře-
kvapením, s čím vším je možné čokoládu kombinovat. Už jste třeba 
někdy ochutnali vepřovou panenku plněnou švestkami a přelitou 
bylinkovou čokoládou? Nebo bramborovo-tvarohové noky v pome-
rančové čokoládě? Těšit se samozřejmě můžete i na spoustu dalších 
jídel, která se budou vždy lišit region od regionu.

Podrobnější informace o programu a všech osmnácti místech ko-
nání najdete také na www.cokoladovy-festival.cz. Všechna města 
jsou dobře dostupná vlakem.

Laskominy s fantazií
Na Čokofestu na vás čeká široká nabídka delikates a výrobků 
z čokolády, na které jen tak nezapomenete a které jste možná ještě 
nikdy neviděli. Čokolády ze všech koutů světa, bonbony, pralinky, 

VÍCE NA WWW.COKOLADOVY-FESTIVAL.CZ

makronky, horká čokoláda, čokoládový kebab, cookies, čokoládové 
víno či likér a mnoho dalších laskomin přesahujících hranice vaší 
nejbujnější fantazie. Například čokoládové pivo jen tak v super-
marketu nekoupíte, o čokoládovém kebabu nebo nářadí z výborné 
čokolády ani nemluvě.

K čokoládě ale patří i umění, a tak kromě představení regionál-
ních uměleckých společností můžete sledovat i různorodá vystou-
pení tanečních skupin i jednotlivých tanečníků, zaposlouchat se 
do tónů jihoamerické hudby nebo si poslechnout tradiční českou 
muziku. Nedílnou součástí festivalu je i výstava čokoládových oba-
lů, které jsou ceněným sběratelským artiklem. Na festivalu uvidíte 
část jedné z nejrozsáhlejších světových soukromých sbírek. K vidění 
budou obaly rozmanitých velikostí, barev a tvarů i další předměty 
související s čokoládou. 

Ráj pro děti
Ve festivalovém programu samozřejmě nechybí ani workshopy 
a četné aktivity pro děti včetně dětského koutku, takže si tu na své 
přijde skutečně celá rodina. Čokoládový festival však nezapomíná 
ani na soutěžící. V rámci každého festivalového zastavení probí-
hají soutěže o hodnotné ceny. Na konci půlročního čokoládového 
maratonu navíc jeden výherce získá cenu největší a nejhodnotnější. 
Jakou? Navštivte jakýkoli z festivalů a dozvíte se více. ▪

Milujete čokoládu? 
Přijeďte na Čokofest



Cestování s dětmi, ať si kdo chce co chce říká, vyžaduje kus odvahy a trpělivosti. Pro dospělé vytoužený 
výlet do přírody může být pro ratolesti zcela nezáživným. V Jeseníkách, Rychlebských horách a pod 
Králickým Sněžníkem ovšem existují místa, kde se ani děti nudit nebudou.
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Jeseníky šité dětem na míru

Milujete-li vy i vaše děti horské túry, 
vydejte se na naučné stezky, které 

v Hrubém Jeseníku vytvořil spolek Actaea. 
Přírodní i kulturní dědictví jesenických hor 
totiž prezentují nenucenou a hravou for-
mou. Okolí Pradědu tak poznáte se skřítkem 
od Petrových kamenů, s Koprníčkem zase 
oblast mezi Ramzovou a Červenohorským 
sedlem. Velkým kotlem provází malý skákají-
cí „hmyzák“ chvostoskok Jesenikia Filiformis. 
Z dílny spolku Actaea pochází i naučná stez-
ka Bílá Opava nebo NS Údolím Lapků kolem 
Černé Opavy, která vede z Mnichova u Vrbna 
pod Pradědem až na Rejvíz a je ideální také 

pro kola s vozíky. V nedalekých Priessni-
tzových lázních se můžete s dětmi vydat 
za tajemstvím Studničního vrchu třeba díky 
Stezce živé vody, stezce Vincenze Priess-
nitze nebo dětské stezce. Zavítat můžete 
také do tamního Háje víly Ozdravy, v němž 
je ukryt báječný labyrint. V Koutech nad 
Desnou mají dětskou naučnou stezku Rysí 
skála vyprávějící pohádkový příběh o zblou-
dilé rysí samici s mláďaty. Pěšky, na kole 
nebo s kočárkem také v pohodě zvládnete 
4,5 kilometru dlouhý okruh ekostezky ve  
Švagrově u Vernýřovic.

Za pohádkovými bytostmi
Bludičku Tulinku, skřítka Kokeše, čaroděje 
Dobroděje a mnohé další naopak potkáte 
v Čarovném lese v Šumperku. Z příměst-
ského lesa se pak vydejte Andělskou stezkou 
lemovanou velkými sochami andělů až 
do Andělária v Rejcharticích. U tamního 
venkovského kostela totiž objevíte An-
dělskou louku s tuctem těchto nebeských 
bytostí. Na řezbářské řemeslo jsou hrdí také 
v Pradědově galerii u Halouzků v Jiříkově 
u Rýmařova s celkem pěti stovkami vyřezá-

vaných plastik, mezi nimiž nechybí domácí 
i exotická zvířata.

V malebném údolí říčky Olešnice nedaleko 
Zlatých Hor se také nachází zlatokopecký 
skanzen s funkčními replikami středověkých 
hornických mlýnů a s NS Údolí ztracených 
štol. Možná vás tu natolik překvapí provoz 
vodou poháněných mlýnů, že budete chtít 
síle vody přijít na kloub osobně. V tom přípa-
dě musíte navštívit Mamutíkův vodní park, 
kde poznáte Archimédovy zákony, tyrolský 
jez, ztracené kolo i jak funguje buchar.

Kam za zvířátky?
Přejí si vaše děti poznat zblízka divoká zvířa-
ta? Takový sen vám splní jelení farma v Dětři-
chově u Jeseníku nebo nedaleký FaunaPark 
v Lipové-lázních, jehož raritou jsou volně 
létající papoušci, tygr Diego, lemuří rodinka, 
páreček surikat a mnoho dalších exotických 
tvorů. V malé osadě Jelení, jen jedenáct 
kilometrů od Vrbna pod Pradědem, se 
nachází malé muzeum Afriky. Nenápadné 
dvoupodlažní stavení ukrývá na dva tisíce 
exponátů hmyzu, ptactva i velkých zvířat 
Afriky i Evropy. ▪
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CALGARY

EDMONTON

NÁRODNÍ PARK 
BANFF

NÁRODNÍ PARK 
JASPER



TEXT A FOTO: OLGA KOPTOVÁ

      CES
   TOPIS 

K A N A D A

Nevím, kde se to vzalo. 
Rodokmeny mám prozkoumané 
až do 16. století a nic 
nenasvědčuje tomu, že by 
kterýkoli z mých předků 
kdy opustil Evropu. Můj 
biorytmus je však celoživotně 
bezesporu „americký“ 
a možná právě proto pro mě 
sever Ameriky dlouhodobě 
představuje vytoužený životní 
i cestovatelský cíl. Splnit si sen 
mi nakonec umožnil vánoční 
dárek od manžela. Čtrnáct dní 
v prostředí nejvytouženějším 
– v podzimní divoké kanadské 
přírodě Skalistých hor.

KDYŽ  MEDVĚDI 
                    voní po 
                     brusinkách
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Sice se nechystáme na půlroční cestu, ale 
skoro to tak vypadá. Balíme pro každého 

z nás kufr „loďák“ s kompletní turistickou 
výbavou na čtrnáct dní do kanadské přírody 
a velký fotobatoh jako kabinové zavazadlo. 
Celí nedočkaví vyrážíme ve třicetistupňo-
vém vedru na pražské letiště směr kanad-
ské Calgary s přestupem v Amsterdamu. 
Hned po výstupu z letadla nás upoutají 
usměvaví senioři jako dobrovolníci u příletů 
a odletů. Mají slušivé uniformy: bílou košili, 
černé kalhoty, červenou vestu a na hlavě 
nezbytný bílý stetson s červenou stužkou. 
Špatně pohyblivé osoby odvezou na elek-
trickém vozítku k výdeji zavazadel a se 
zavazadly potom k autu. Před odletem 
každé čekající skupině cestujících poradí, 
kde odevzdat kufry, jaké dokumenty si 
mají k odbavení připravit, ke které bráně 
jít a kdy. Tomu říkám krásně a smysluplně 
využitý seniorský čas, darovaná možnost 
mít i ve stáří pocit užitečnosti a být mezi 
lidmi z celého světa!

Letiště nás přivítá bohatou uměleckou 
výzdobou, která vychází z kanadské přírody 
– skleněnou „ledovcovou stěnou“ (Glacier 
Wall), za kterou jsou na zdi sestaveny z bí-
lého drátu ovce tlustorohé na skalních řím-
sách. Příletové hale vévodí bronzové sousoší 
pádících koní. Je chladno, proto vybalujeme 
teplé bundy a půjčujeme Ford Edge 2,7 se 
skleněnou střechou, aby nám neunikl ani 
kousek z omamné krásy Skalistých hor. 
Míříme pouze do přírody, naším chrámem, 
galerií i muzeem nám budou přírodní zají-
mavosti provincie Alberta, národní parky 
Banff a Jasper ve výšce 1 500 až 2 000 metrů 
nad mořem.

Vlakem mezi štíty
Hned po cestě z Calgary do Banffu se nám 
naskýtá možnost na dálku pozorovat 
severoamerického národního ptáka orla 
bělohlavého, první příslib darů kanadské pří-

rody. Asi 130 kilometrů západně od Calgary 
dorazíme na naši první základnu, do hotelu 
v městečku Banff. Zařízení všech pokojů nás 
překvapí. Je totiž poněkud odlišné od našich 
zvyklostí. Každý máme „americkou“ širokou 
postel, na které by se celkem pohodlně vy-
spali i dva běžně rostlí Evropané. Umyvadlo 
se zrcadlem je přímo v pokoji, v koupelně jen 
vana a WC. Každý pokoj je vybavený kuchyň-
ským koutkem s nabídkou rozpustné kávy 
i čaje. Vše pokojská každý den automaticky 
doplňuje, což oceníme večer po návratu 
i ráno, když odjíždíme brzy před hotelovou 
snídaní. Z Banffu vyrážíme na každodenní 
vyjížďky do okolního národního parku.

Banff je malé, čisté městečko, které se 
rozkládá na východní straně Skalistých hor 
v ohybu řeky Bow, jejímž údolím je vedena 
atlanticko-pacifická železnice překračující 

ABY ČLOVĚK VYDRŽEL V POHODĚ 
A DOBRÉ NÁLADĚ CELÝ DEN 
VENKU, JE NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ 
VYBAVENÍ BUNDA, KALHOTY I BOTY 
S KLIMATICKOU MEMBRÁNOU.

celé hory. Železničářského ducha v sobě ne-
zapřu, proto si dovolím krátkou poznámku. 
Po této dráze se přepravuje zejména náklad. 
Ikonické jsou 100 a vícevagonové nákladní 
soupravy, v nichž jsou většinou naloženy 
dva kontejnery na sobě. V čele i na postrku 
jsou vždy dvě dieselové lokomotivy. Někdy 
je další dvojice lokomotiv uprostřed vlaku. 
Rychlost soupravy sice není nijak závratná, 
odhadli jsme ji tak na 20–30 km/h, tento 
gigant však určitě stojí za vidění. Třikrát 
v týdnu jezdí z Banffu do Jasperu také slavný 
vyhlídkový osobní vlak Rocky Mountaineer, 
na jehož palubě si cestující mohou užívat 
servis skoro jako v Orient expresu.

Sami v divočině
Je druhá polovina září, ale počasí tu připomí-
ná spíše předzimní období. Je něco kolem 
 -5 až 5 °C, často poprchává nebo prší a fou-
ká studený vítr. Aby člověk vydržel v pohodě 
a dobré náladě celý den venku, je nezbytnou 
součástí vybavení bunda, kalhoty i boty 
s klimatickou membránou. Vítaná je  
1. i 2. vrstva z merino vlny. Naše nacpané 
loďáky se vyplatily! Národní park Banff oplý-
vá krásnou jezernatou krajinou a někdy až 
neskutečně bohatou faunou. Během cesty 
pod štíty Storm Mountain, Castle Mountain 
a Mount Rundle tu kromě běžných racků 
delawarských poletuje také fotogenický 
jespák, který si ve svém bílo-černém peří 
shání u břehu něco k snědku. Potkáváme tu 
i u nás známé potápky roháče nebo křivky 
bělokřídlé. Kolem jezer v proužkovaném 
kožíšku vesele pobíhají na sluníčku sysli zla-
taví a zahlédneme také větší jelence ušaté. 
Toužili jsme po setkání s losem, pánem zdej-
ší divočiny, ale měli jsme smůlu. Na treku 
do nedalekého Johnston Canyon obdivuje-
me Horní a Dolní vodopád. Síla vody se tu 
nezapře, cestou zahlédneme skálu, kterou 
narážející vodní tříšť opracovala do podoby 
ženského obličeje.

Podzim v městečku Banff

Panoramatický vlak Rocky Mountaineer
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Dostaveníčko jelenů wapiti
Následující den padá v Banffu první letošní 
mokrý sníh a my se vydáváme na skoro 
300 km dlouhý přejezd přes Athabasca Pass 
na pacifickou stranu Skalistých hor. Jen je 
nám líto, že nás sněžení připraví o krásné 
výhledy na horské štíty. Zhruba v polovině 
cesty si vyšlápneme k Athabasca Glacier 
a necháme se unášet jeho ledovou krásou 
a precizně opracovanými různobarevnými 
kameny, které před sebou tlačí. Snad jeho 
život není u konce tak, jak tomu je u mno-
ha evropských ledovců… Večer dojíždíme 
do údolí řeky Athabasca, do centra druhého 
národního parku Jasper a stejnojmenného 
městečka. Hned ráno vyrážíme na první ob-
hlídku zdejších říjišť jelenů wapiti. Zatím je 

CO VE SKALISTÝCH 
HORÁCH POTĚŠÍ

■ Mimořádná čistota. Všude. 
Na ulicích ve městě i v turistických 
cílech Skalistých hor. Na každém, 
i tom nejodlehlejším parkovišti je 
čisťounké, byť i suché WC s papírem 
a hygienickým gelem na ruce. U vět-
ších parkovišť jsou restaurace a WC 
s tekoucí vodou.

■ Ticho a prostor. Městečka rostou 
do šířky, do výšky mají téměř všechny 
domy pouze přízemí a maximálně 
jedno patro. V kanadské přírodě se 
duše člověka přímo rozplývá v tichu 
a nekonečnosti volného prostoru 
a nedotčené přírody. Nádhera štítů 
Skalistých hor je umocněna spoustou 
jezer uprostřed lesů, které poskytují 
úkryt mnoha druhům zajímavých 
živočichů.

■ Vzhledem k rozlehlosti území jsou 
národní parky Banff a Jasper zaslíbené 
autoturistice. Silnice mají u každé 
přírodní zajímavosti či vyhlídky 
parkoviště. Pokud návštěvníka něco 
zaujme po cestě, všude je k dispozici 
široký odstavný pás, kde se smí zasta-
vit a kochat se.

■ Ve snaze zachovat divoká zvířata 
závislými na přírodě, ne na člověku, 
jsou všude v přírodě i v obou měst-
ských lokalitách veškeré popelnice 
opatřeny uzávěrem proti medvědům. 
Může být však občas až problém po-
pelnici otevřít.

Skoro osmdesát kilometrů na západ 
od Banff nás láká další železniční atrakce 
– slavné spirálové tunely (Spiral Tunnels), 
které pomáhají vlakům překonávat údolí 
Kicking Horse Valley. Původní stoupání trati 
45 ‰ (tedy 45 m/km) prý vyžadovalo ještě 
před výstavbou tunelů čtyři lokomotivy 
na přepravení 762 tun (14 vagonů) nákla-
du. Po vybudování spirálových tunelů bylo 
stoupání trati sníženo na polovinu. Délka 
trati se sice zdvojnásobila, rychlost jízdy 
se ale pětkrát zvýšila a jen dvě lokomotivy 
tak dokážou přepravit 980 tun (18 vagonů) 
nákladu. Výstavba spirálových tunelů, které 
byly uvedeny do provozu v roce 1908, přines-
la nejen snížení nákladů na přepravu, ale 
i zvýšení bezpečnosti při jízdě dolů.

Rozbouřená voda Athabasca Falls
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tu jen ticho před bouří, dochází k drobnějším 
potyčkám a vzájemnému oťukávání. Mladší 
samci přihlížejí z uctivé vzdálenosti, laně 
jsou shromážděné na louce za kopečkem 
a čekají, kdo bude jejich příštím pánem.

Nedaleko odsud konečně potkáváme 
první menší exemplář medvěda černého 
baribala, jak se pase na brusinkách. Zima 
je za dveřmi, a tak už medvědi neztrácejí 

energii lovem, ale krmí se zralými brusinka-
mi, aby z cukru rychle nabrali na váze a zimu 
přečkali ve zdraví. Než se stihneme s méďou 
skamarádit, přijede sličná rančerka, jedna 
ze správců parku, s puškou na plastové 
kuličky a zahání nás. Prý kvůli naší bezpeč-
nosti a také abychom medvěda nerušili. 
Jak později poznáváme, kuličky vystřelené 
do slabin třeba rozvášněného jelena wapiti 
jsou natolik nepříjemným zážitkem, že jsou 
rančeři zvířaty velice respektováni. Jakmi-
le je zahlédnou, raději se klidí jinam. Tak 
poznáváme, že pokud budeme chtít vyfotit 
pěkné záběry, rančeři budou naší velkou 
překážkou. Medvěd na vzdálenost 100 m, 
jak zní zdejší předpis, není moc fotogenický. 
Ale v Národním parku Jasper je všechno zlé 
pro něco dobré…

Severní vítr
Projíždíme podél Athabasca River a tu nás 
upoutá jakási mateřská školka orlů bělo-
hlavých. Na kládách na mělčině se koupou 

KDY DO SKALISTÝCH HOR
V letních měsících dochází ve Ska-
listých horách k častým požárům 
lesa, což má za následek dlouhodobé 
uzavření celých oblastí. Hustý kouř 
zakrývá výhled na panorama hor, 
a tak se dovolená musí podřizovat mo-
mentálním přírodním podmínkám. 
V zimních měsících teploty přesahují 
i -40 °C. Místní říkají, že nemá cenu 
chodit ani sportovat, protože než 
nazujete brusle nebo lyže, je už člověk 
tak promrzlý, že kouká utíkat domů, 
do tepla. Ideálním časem na návštěvu 
Skalistých hor je proto časný podzim 
nebo pozdní jaro.

tři ještě nevybarvená mláďata a z hromady 
větví je pozoruje a hlídá jeden z rodičů. Jen 
tak „mezi řečí“ si v řece uloví rybu. Pomalu se 
dostáváme do oblasti Talbot Lake, vyhláše-
ného území ovce tlustorohé. Na vrcholku 
skály se ovce sluní s odrostlými mláďaty, 
některá ještě pijí mateřské mléko. Cestou 
na skálu objevujeme podél cestičky vlčí 
stopy. Okamžitě nám vytane na mysli slavná 
píseň od Jaroslava Uhlíře. Už tušíme, proč 
asi stopy vedou zrovna na vrchol. Ovce i jeh-
ňata, lákavé vlčí kořisti, tu obratně šplhají 
a k přesunům využívají každou, i tu nejužší 
římsu.

Ve sbírce pozorovaných exemplářů místní 
fauny nám však stále chybí jeden zástupce 
– los evropský. Navštěvujeme proto Moose 
Lake (Losí jezírko), kam se losi chodí pást 
na podvodních rostlinách, které jim dodá-
vají potřebné látky pro posílení organizmu 
před nadcházející zimou, a konečně potká-
váme samici s mládětem. Samec se svým 
mohutným parožím je bohužel v nedohled-

Jezero Morain Lake



C e s t o p i s 43

méďa tolerovat. Je tak blízko, že si můžeme 
prohlédnout každý jeho chlup či vous. Přímý 
pohled do očí je prý výzva k boji a zásadně se 
nedoporučuje! Přestávám fotit a užívám si 
kouzlo okamžiku. Vnímám i jeho vůni: vážně 
voní po brusinkách! Žádný nepříjemný odér, 
tak důvěrně známý u zvířat žijících v zaje-
tí. Medvěd se znovu vrací k pastvě, a když 
podruhé zvedne hlavu a sám se nám zadívá 
do očí, všichni upalujeme pod ochranu auta.

Ověřila jsem si, že medvěd má jistou 
mimiku. Dovede dát velice zřetelně najevo, 
jak se v příštích okamžicích zachová. A je 
mi jedno, že většina chovatelů a cvičitelů 
tvrdí pravý opak. Jakmile medvěd dosáhl 
svého, zašel za brusinkové keříky a uložil se 
k odpočinku. Asi ho blízké setkání s homo 

Chvilka s baribalem
Nedaleko od Ashlar Ridge ho znovu potká-
váme! V lese hned nad silnicí doplňuje své 
zimní tukové zásoby krásný exemplář med-
věda černého baribala. Dokonce nám dovolí, 
abychom se přiblížili na deset metrů. Nej-
prve se nenechá rušit a krmí se. Až cvakání 
fotoaparátů ho přiměje, aby se podíval, kdo 
ho vyrušuje. Stojíme tiše jako pěna a sna-
žíme se vycítit, jak dlouho ještě nás bude 

nu… Scenérie je však nádherná, bezvětří, 
hladina jezera jako zrcadlo, pohoda,  
ticho a klid.

Pro další porci kanadské romantiky se vy-
dáváme na Pyramid Island uprostřed Pyramid 
Lake. Počasí konečně vyšlo. Výhled na Py-
ramid Mountain je čistý, jen malé kumuly 
tvoří ideální pozadí pro fotečku. Po klidné 
vycházce po ostrově se vydáváme do vod-
ního království Athabasca River a na výšlap 
ke krásným vodopádům Athabasca Falls. 
Tyrkysová voda zde vytváří ve skalách eroze 
různých tvarů a barev. I nedaleké Sunwapta 
Falls nám nabídnou další možnost prozkou-
mat práci, kterou tu voda za staletí odvedla, 
a cestou se v lese seznámit s dalším obyvatelem 
kanadských lesů – veverkou čikarí červený.

ZIMA JE ZA DVEŘMI A MEDVĚDI SE 
KRMÍ ZRALÝMI BRUSINKAMI, ABY 
Z CUKRU RYCHLE NABRALI NA VÁZE.

Jezero Bow Lake
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sapiens poněkud unavilo. Z mého pohledu 
to byl vrcholný zážitek našeho pobytu v ka-
nadské přírodě. Medvěd si vše obstaral sám, 
ani rančer s kuličkovou puškou nikomu z nás 
nechyběl. Plni nečekaných, pro většinu z nás 
i adrenalinových zážitků vyrážíme na vy-
cházku po Maligne Canyon, abychom pod 
sprchou z vodní tříště zchladili před večeří 
své rozjitřené smysly.

Čas na odpočinek
V Jasperu je dnes rušno! Přijel sem moderní 
panoramatický vlak Rocky Mountaineer. 
Na malém nádraží mu konkuruje hliníko-
vý veterán, který byl jako jediná souprava 
postaven v roce 1955 a dodnes slouží. 
Po krátké obdivné prohlídce těchto gigantů 
vyrážíme znovu na říjiště podívat se, jestli 

odletem, nabízí v probouzejícím se ránu. 
Pár extrémních fotografů kolem nás vyčítá 
počasí, že není absolutní bezvětří, ale my 
jsme vděční i za lehce zvlněné Bow Lake, 
ve kterém se na drobných vlnkách zrcadlí 
třítisícovky. Nad Skalistými horami vychází 
slunce a současně zapadá měsíc. ▪

už nenazrál čas. Drobné potyčky se změnily 
v líté souboje. Na kolbišti vaří matka příroda 
v obrovském kotli adrenalin. Doporučení, 
abychom se k zápolícím wapiti nepřibli-
žovali na méně než 30 metrů, začínáme 
ochotně respektovat ve chvíli, kdy se jeden 
z bojovníků zprudka rozežene po nedalekém 
autu. Zase budou mít v autoservisu o práci 
postaráno! Další den vítězný wapiti jen leží, 
po očku hlídá svůj harém a nechce už vůbec 
nic, jen chvilku odpočívat…

Nás už čeká „jen“ 300 km dlouhý přejezd 
na letiště do Calgary. Naše obavy, že bude 
silnice přes Athabasca Pass kvůli sněže-
ní uzavřená a my budeme mít problém 
stihnout letadlo, je lichá. Silnice je suchá, 
asfaltově černá. Co nám cesta k Pacifiku 
zatajila v mlze, to nám nyní, pár hodin před 

Jak se dostanete z pražského hlavního nádraží na Letiště Václava Havla Praha? S jízdenkou Vlak+ letiště Praha vás České dráhy odvezou poho-
dlně až k terminálům a po návratu ze zahraničí i zpět domů, a to za zvýhodněnou cenu (sleva 25 % ze zpáteční jízdenky). Stačí si z kterékoli 
stanice v ČR zakoupit zpáteční jízdenku 2. třídy Vlak+ letiště Praha do cílové stanice Praha letiště/Airport a ve stanici Praha hl. n. přestoupit 
na autobusovou linku Airport Express (AE). Nízkopodlažní autobusy odjíždí každou čtvrthodinu od Fantovy budovy, kam vás nasměrují na-
vigační panely přímo z nástupišť. Za zhruba 30 minut (podle hustoty provozu) se ocitnete přímo na ruzyňském letišti před terminály T1 a T2. 
Pro zpáteční cestu je nutné si nechat na letišti jízdenku orazítkovat podle platných pokynů. Více na www.cd.cz.

VLAK+ LETIŠTĚ PRAHA

Pohledu do očí medvěda 
je lepší se vyhnout.
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V L A K Y  V E R S U S  L E T A D L A

  ŽELEZ
           NICE

TEXT:  PETR ŠŤÁHLAVSKÝ
FOTO:  PICFAIT, AUTOR A ARCHIV

Cestovat vlakem, nebo letadlem? 
V poslední době se ve vyspělé 
Evropě prosazuje stále častěji  
ta první možnost. Evropu  
v čele se Skandinávií zasáhl stud 
z létání. Lidé začínají při svých 
dovolených objevovat místo 
rychlého letadla romantický 
vlak. Za jejich volbou je 
především odpovědnost 
k životnímu prostředí a dnes již 
citelné změny klimatu. Letecká 
doprava totiž představuje 
jednoho z největších producentů 
skleníkových plynů.

Lety v hladině nula 
ZÍSKÁVAJÍ PRIORITU
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Pro nový životní styl se vžilo označení 
flygskam, což lze přeložit jako stud 
z létání. Objevuje se hlavně ve Skan-

dinávii. Švédský provozovatel velkých letišť 
zaznamenal několikaprocentní pokles zájmu 
o vnitrostátní i mezinárodní lety, a to na-
vzdory tomu, že Švédsko nemá se zbytkem 
Evropy ideální pozemní spojení. Relativně 
bohatí Švédové létají v průměru častěji než 
zbytek Evropanů, ale přitom jsou dobře 
známí svým silným vztahem k přírodě. Kon-
frontace se změnou klimatu a vlivem letecké 
dopravy na klima vyvolává silné pnutí a lidé 
hledají řešení. Tím je dnes cestování vlakem. 
Použít dopravu po železnici místo auta, 
nebo dokonce letadla je čím dál víc „cool“.

Švédové po mnoha letech objevují kouzlo 
prázdninové cesty vlakem na jih. Celá rodina 
spolu tráví čas, který na sebe během roku 
nemá. Povídají si, hrají společenské hry, čtou 
si nebo poslouchají hudbu a audio- 
knihy, zatímco za okny ubíhá pro ně dosud 
neznámá krajina. Přitom tento způsob 
cestování vlakem na prázdniny byl ve druhé 
polovině 20. století běžný. Lidé i tenkrát 
prchali za sluníčkem a teplem na jih Evropy. 
Cílem bylo pobřeží Španělska, Francie, Itálie 
nebo bývalé Jugoslávie. Lidé z komunistic-
kých zemí mířili alespoň do černomořských 
letovisek v Rumunsku a v Bulharsku. 

Čas turistických expresů
Hospodářský zázrak 50. a 60. let minulého 
století vytvořil v Evropě širokou střední 
třídu, která si prázdniny u jižních moří mohla 
dovolit. Jenže letecká doprava byla v té době 

toužili trávit dovolenou u teplých moří, 
a protože jedinou příležitostí byly pláže spřá-
telených socialistických zemí v Rumunsku 
a v Bulharsku, směřovaly zvláštní vlaky prá-
vě tam. Vlaky známé jako Trakia nebo Tourex 
mířily do bulharské Varny nebo Burgasu.

Auta sbalená do vlaků
Stavba dálnic a nástup automobilismu před-
stavovaly pro železnici velkou konkurenci, 
na kterou dráhy odpověděly speciálními 
autovlaky. Lidé strávili cestu v pohodlí želez-
ničního vozu, a přesto měli v cíli k dispozici 
své auto. Úspěch slavily autovlaky v dobách 
ropných krizí v první polovině a na konci  
70. let minulého století. V té době těžila želez-
nice z elektrifikovaných tratí, na kterých nebyl 
provoz závislý na ropě. Ropné krize zasáhly 
také rychle se rozvíjející leteckou dopravu.

Železnice zajišťovala s úspěchem letní 
i zimní turistickou dopravu napříč celým 
kontinentem, na Východě i na Západě, 
do začátku 90. let 20. století. Například 
v létě 1985 vypravila německá Deutsche 
Bahn denně po jednom vlaku do Splitu, 
Rijeky, Kardaljeva, Neapole, Ancony, Nice, 
Biarritzu a směrem k Barceloně na španělské 
hranice do Port Bou. Až tři vlaky denně mířily 
do Ventimiglie nebo přes Rimini a Anconu 
do Pescary.

Jenže na konci minulého století zesílila 
konkurence v individuálním motorismu 
i v letecké dopravě. Nová, větší a silnější 
auta, na Západě prakticky dokončená dál-
niční síť a obří letadla společně s liberalizací 
letecké dopravy zaútočily na železnici hned 

ještě stále příliš drahá a auta pro velmi dlou-
hé cesty nebyla dost pohodlná. Když k tomu 
připočteme chybějící síť dálnic, která teprve 
vznikala, byl vlak jednoznačnou volbou. Re-
kreační turistice tehdy železnice kralovala.

Napříč Evropou jezdila řada pravidelných 
i sezonních spojů, ve kterých byly vedle 
klasických vagonů stále častěji komfort-
nější lůžkové, ale hlavně kapacitnější a pro 
prázdninové cesty typické lehátkové vozy. 
V sezoně mířilo na jih množství vlaků, které 
měly běžně kolem 15 vagonů a nesly zvučná 
jména jako Dalmatia-Express nebo Riviera-
-Express. Na severu začínaly v Hamburku, 
tam přijížděli i turisté ze Skandinávie, 
v hustě osídleném Porúří nebo v zemích 
Beneluxu, kam na lodích přijížděli britští 
turisté. Jejich cíle byly v létě v Koperu, Rijece, 
Rimini, Ventimiglii, Avignonu, Nice nebo 
Biarritzu a v zimě v alpských lyžařských 
střediscích, jako jsou Zeel am See, Kitzbühel 
nebo Innsbruck.

Podobné to bylo i na východ od železné 
opony. Také v komunistických státech lidé 

TGV je nejrychlejším vlakem Evropy. Díky rychlosti 
až 320 km/h dokázal na mnoha linkách vytlačit 
i konkurenční letecká spojení.
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Úspěšné vysokorychlostní tratě
Moderní železnice ve srovnání s leteckou 
dopravou není tak bezzubá, jak by se mohlo 
z předchozích řádků zdát. Navzdory nastave-
ným nerovným podmínkám dokážou vlaky 
na krátkých a středních vzdálenostech letecké 
dopravě úspěšně konkurovat, a dokonce 
na mnoha trasách přebírají její úlohu. Je to 
hlavně tam, kde vyrostly moderní vysokorych-
lostní tratě. Podle zahraničních studií domi-
nuje vysokorychlostní železnice všem relacím, 
které mají jízdní dobu vlakem do 2 hodin. 
Příkladem může být spojení Paříže a Bruselu. 
Tam se prakticky nelétá a letecké společnosti 
přenechaly trh železnici.

U míst dosažitelných vlakem do 3,5 hodi-
ny je dominantním dopravním prostředkem 
vlak a letečtí dopravci zde musí těžce bojo-
vat o své zákazníky. Při současné průměrné 
rychlosti rychlovlaků okolo 200 km/h jsou 
to vzdálenosti i přes 700 kilometrů. Více si 
z dopravního trhu ukousne letecká dopra-
va až při cestách vlakem nad 3,5 hodiny 
a teprve při cestách nad 5 hodin dominuje 
až s 80% podílem. Ale ani v těchto případech 
není železnice bez šance. Jak ukazují české 
zkušenosti, vlak nemusí nad leteckou dopra-
vou vítězit jen na vysokorychlostních tratích. 
Moderní spoje v Česku převzaly letecké 
cestující mezi Prahou a Ostravou, Bratislavou 
nebo Berlínem. Tam jedou vlaky 3 až 4 hodiny 
z centra do centra a přímo letecky se do těch-
to míst v podstatě nedostanete.

Vlak s „příletem“ 14:57
Letecké společnosti už poznaly výhody želez-
nice na krátké a střední vzdálenosti a uvědo-
mují si nemožnost dlouhodobě udržet drahý 
a neekologický provoz krátkých linek. Proto 
se stále častěji objevují případy, kdy cestující 
raději zvolí „lety ve výši nula“. Spolupráce má 
řadu podob, např. běžné železniční spoje, 
které jezdí přímo na významná mezinárodní 
letiště a prakticky tak po celé zemi nahrazují 
vnitrostátní lety. Takovým příkladem je Švýcar-
sko. Tamní železnice SBB nabízí i různé způso-
by odbavení a dopravy zavazadel na letiště.

z několika stran. Evropské dráhy tomuto ne-
rovnému tlaku začaly ustupovat a z jízdních 
řádů mizel jeden turistický vlak za druhým. 
Nakonec zmizelo i mnoho běžných nočních 
spojů. Bitvu o transkontinentální rekreační 
dopravu v tu chvíli železnice prohrála. Pod-
lehla nerovným podmínkám, kdy uživatelé 
aut a letadel neplatí veškeré náklady, hlavně 
ty spojené s poškozením životního prostředí.

Náklady z našich kapes
Je to tak. Navzdory mnohaletým diskusím se 
zatím nepodařilo nastavit rovné podmínky 
pro konkurenci jednotlivých dopravních 
systémů. Zatímco u železnice jsou všechny 
náklady velmi dobře známé a v komerční 
dopravě, kam patří rekreační a turistické 
vlaky, je hradí cestující prakticky v plné výši, 
u provozu aut a letadel to stále neplatí. 
Mnohé náklady, především ty externí spoje-
né s provozem těchto systémů, stále platíme 
z celospolečenských zdrojů. Zní to učeně, 
ale v podstatě to znamená, že jde o skrytou 
úhradu z našich daní.

Prohraná bitva však není prohraná válka. 
Doprava dnes představuje jednu z největších 
zátěží pro naše životní prostředí. Ve světě 
existuje mnoho studií, které porovnávají 
dopad různých dopravních prostředků 
na životní prostředí, na to, co dýcháme, 
a ve Skandinávii a v západní Evropě se pod 
jejich vlivem začíná objevovat nová skupina 
lidí – ekocestovatelé. Lidé, kteří volí dopravu, 
a dokonce celou dovolenou, podle znečištění 
přírody. Místo letecké cesty do Kanady raději 
zvolí jízdu vlakem po Evropě. Už dokonce  
existují různé aplikace a webové stránky,  
které srovnají naši uhlíkovou stopu při  
cestování. Patří mezi ně například stránka  
www.ecopassenger.org.

Díky velkému podílu čisté elektrické ener-
gie ve většině západních států jsou rozdíly 
mezi vlivem železnice a automobilismu nebo 
letecké dopravy větší než u nás. Letadla navíc 
produkují emise až v desetikilometrové výšce 
nad zemí a přímo tak působí na horní vrstvy 
naší atmosféry. Například na cestujícího mezi 

Berlínem a Kolínem nad Rýnem tak ve vlaku 
připadá až 9x méně CO2 než v letadle. Také 
u nás, i s velkým podílem uhelných elekt-
ráren, je to ve vlaku z Prahy do Vídně stále 
přibližně 4x méně CO2 než v letadle.

LUFTHANSA AIRPORT EXPRESS
Nejznámější spolupráci železnice a ae-
rolinek představuje Lufthansa Airport 
Express. Elegantní elektrické jednotky 
s přezdívkou Kačer Donald jezdily v letech 
1982 až 1993 ve žluto-šedých barvách 
Lufthansy mezi Düsseldorfem, Kolínem 
nad Rýnem, Bonnem a mezinárodním 
letištěm ve Frankfurtu nad Mohanem. 
Cílem bylo odlehčit vzdušnému prostoru 
v okolí Frankfurtu. Čtyři páry vlaků denně 
nabízely letecký servis a byly uvedeny 
pouze v letových řádech. Využít je mohli 
pouze cestující s letenkou. V letech 1990 
až 1993 byla v provozu i druhá linka 
mezi Stuttgartem a letištěm Frankfurt 
obsluhovaná klasickou soupravou. Ročně 
využilo Lufthansa Airport Express okolo 
čtvrt milionu cestujících a vlaky nahradily 
kolem 3 000 letů na krátké vzdálenosti. 
Díky jízdě kouzelným údolím Rýna s mno-
ha hrady, zříceninami a pohádkovými 
městečky byly oblíbené hlavně u turistů ze 
zámoří. Po roce 1993 byly speciální vlaky 
nahrazeny sítí rychlovlaků ICE. Některé 
z těchto spojů jsou dnes provozovány 
v codesharovém režimu také jako letecké 
spoje. Cestující s letenkami v nich mají 
vyhrazená zvláštní místa se samostatným 
servisem. 

Letiště Frankfurt n. M. je rušnou žel. stanicí obsluhovanou rychlovlaky ICE. V 60. a 70. letech byl vlak stále nejvýznamnějším dopravním prostředkem.
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Nejvyšší stupeň spolupráce představují  
tzv. codesharové spoje. Jde o sdílení jed-
noho spojení více leteckými společnostmi 
a v případě vlaku o spolupráci mezi železnicí 
a leteckým dopravcem. Vlak nese vedle svého 
obvyklého železničního čísla také označení le-
teckého spoje. To najdeme v letových řádech 
světových leteckých společností. Třeba rych-
lovlak ICE 109 z Kolína nad Rýnem na mezi-
národní letiště ve Frankfurtu nad Mohanem 
najdete v letovém řádu jako let LH 3619 
a spoj railjet RJX 161 s odjezdem ze Salcburku 
ve 12:08 a s „příletem“ na vídeňské letiště 
Schwechat ve 14:57 pod číslem OS 3532.

Podobná spolupráce existovala také mezi 
ČSA a ČD při provozu rychlovlaků SC Pen-
dolino z Prahy do Ostravy. Vlaky dnes obě 
města spojují za pouhé 3 hodiny a nabízejí 
vysoký komfort, takže letecká doprava se 
na této trase prakticky zastavila. Pro větší 
spolupráci drah a aerolinek u nás ale chybí 
železniční spojení na mezinárodní letiště 
Václava Havla. Všechna velká evropská letiš-
tě už ho mají nebo plánují. Přitom nejde jen 
o městské linky, ale také o dálkové rychlo-
vlaky, jako má Paříž, Frankfurt, Amsterdam, 
Kolín nad Rýnem, Curych, Ženeva, Vídeň 
a mnoho dalších.

Díky úzkému spojení železnice a letiště 
vzdušní dopravci některé lety úplně nahra-
dily vlaky. Třeba letový řád Air France vám 
pro cestu z Bruselu do Paříže nabídne buď 

jeden a půl hodiny trvající jízdu rychlovla-
kem TGV, nebo více než 3 hodiny trvající 
„okružní“ let s přestupem na amsterdam-
ském Schipolu nebo na lyonském letišti 
Saint Exupéry.

Díky dalším vysokorychlostním spojům 
se možná brzy do vlaků vrátí i prázdninoví 
turisté spěchající za sluníčkem jižní Evropy. 
První „vlaštovky“ už jsou tu. Nadnárodní 
železniční dopravce Eurostar nabízí letní 
přímé vlaky z Londýna do Marseille u Azuro-
vého pobřeží a spoje TGV vás přepraví přímo 
bez přestupu z Paříže do Barcelony za 6,5 
hodiny. Budoucnost letních cest za jižním 
sluncem je tak opět v rukou železnice. Jen 
pomalé noční vlaky jedoucí den a noc zřejmě 
nahradí spojení, která turisty dopraví do cíle 
za pár hodin. ▪
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EKOLOGICKÁ ZÁTĚŽ PRAHA–VÍDEŇ  na jednoho cestujícího (při průměrné obsazenosti, podle ecopassenger.org)

ZKUSTE WWW.ECOPASSENGER.ORG
Zajímá vás, jak se podepíše vaše cesta 
na přírodě kolem vás? Kolik spotřebujete 
primární energie a kolik za vámi zbude 
oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusíku (NOx) 
nebo uhlovodíků? V takovém případě 
můžete vyzkoušet některou ze specializo-
vaných aplikací nebo webových stránek. 
Například pro trasu Praha–Vídeň vám 
webové stránky www.ecopassenger.org 
vypočítají, že při cestě letadlem ušetříte 
pouze 75 minut, ale spotřebujete 3,5x 
více energie a ve vzduchu za vámi zůstane 
4x více CO2, skoro 15x více NOx nebo 45x 
více uhlovodíků. Vlak je ke vzduchu, který 
dýcháme, šetrnější, i když zdroje naší elek-
třiny zatím nejsou tak čisté jako v jiných 
zemích. V Německu, Švýcarsku nebo v Ra-
kousku s malým nebo žádným podílem 
tepelných elektráren jsou 
rozdíly v exhalacích mezi 
vlakem, autem 
a letadlem 
podstatně 
větší.

Autovlaky byly reakcí železnic na rostoucí 
motorismus. Dnes jich jezdí málo, ale možná 
se jejich zlatá éra brzy vrátí.
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Jaroslav Rudiš patří mezi autory, jejichž knihy jsou 
spojeny s výrazným očekáváním, a nejinak tomu bylo 
před pěti lety v případě novely Národní třída. Setkala se 
s úspěchem jak u čtenářů, tak u kritiky, získala nomina-
ci na cenu Magnesia Litera. A nyní je z temného příběhu 
plného černého humoru film. Jeho hrdinou zůstává 
chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než Vandam, má 
to ostatně napsané i na mikině. Žije sám v bytě na pa-
nelákovém sídlišti na kraji Prahy a každý den doma 
cvičí, aby byl v kondici. Večer, když sídlištěm bloudí 
divoká zvířata, chodí se svými kumpány na jedno. 
Vandam se také snaží udělat dojem na Lucku, 
která v sídlištní hospodě točí pivo. Často a rád se 
porve. Je znalec dějin a válek. Má pocit, že svět 
míří k zániku, že se schyluje k velké bitvě. A tak 
cvičí, aby byl na tu poslední rozhodující bitvu 
nachystaný. A taky k tomu vychovává Psycha, 
mladého kluka, se kterým natírá střechy 
panelových domů. Kumpáni z hospody 
Vandamovi přezdívají „národní hrdina“. Prý 
dal tehdy v listopadu na Národní třídě dějiny 
jednou ranou do pohybu…
ČR, 91 MIN. / REŽIE – ŠTĚPÁN ALTRICHTER 
HRAJÍ – HYNEK ČERMÁK, KATEŘINA JANEČKOVÁ, 
JAN CINA, VÁCLAV NEUŽIL A DALŠÍ

V KINECH 
OD 

26. ZÁŘÍ

DIVADLO
ČARODĚJKA
Čarodějka, v originále Wicked, je jedno z nejpozoru-
hodnějších děl, které světová muzikálová scéna vy-
produkovala. K nám se dostává šestnáct let po své 
premiéře v San Franciscu. Dobrá čarodějka Galinda 
v něm obyvatelům země Oz, kteří se radují ze 
smrti zlé čarodějky Elphaby, vypráví svůj ne zrovna 
jednoduchý příběh. Kdysi se obě čarodějky potkaly 
na univerzitě – rozmařilá slečna Galinda a Elphaba, 
dívka se zelenou kůží, která se přijela starat o svou 
mladší sestru Nessarose, upoutanou na inva-
lidním vozíku. Zatímco krásnou Galindu všichni 
milují a obdivují, Elphabě se kvůli jejímu vzhledu 
vyhýbají a za zády posmívají. Jí to ale nevadí, má 
totiž jediný sen – setkat se s Velikým čarodějem, 
tedy Čarodějem ze země Oz! Elphaba v sobě skrývá 
mocné čarodějné schopnosti, kterých si zanedlou-
ho všimne ředitelka školy Madam Morriblová. Je 
z Elphaby nadšená a slíbí jí, že se za ní u Čaroděje 
přimluví. Nedopatřením způsobí, že se obě znepřá-
telené dívky ocitnou společně na jednom pokoji 
na studentské koleji. Galinda se všemožně snaží 
Elphabu zesměšnit a ráda by se jí zbavila. Nečekaný 
sled událostí na slavnostním plese ale způsobí, že 
k sobě obě dívky záhy najdou cestu, a dokonce se 
i spřátelí. Elphaba si pak Galindu vezme i na audi-
enci u Čaroděje – tam ale zjistí, že některé věci jsou 
ve skutečnosti úplně jinak, než jak 
si obě myslely…
GOJA MUSIC HALL 
HRAJÍ – NATÁLIE GROSSOVÁ, 
ELIS OCHMANOVÁ, MARIAN VOJTKO
KATEŘINA HERČÍKOVÁ A DALŠÍ

HELMUT NEWTON IN DIALOGUE. MÓDA A FIKCE
Ikonu aktu a módní a portrétní fotografie, slavného Helmuta Newtona, představuje pražské Museum Kampa. 
Newton byl berlínským rodákem, narodil se v roce 1920 a jeho život v mnohém kopíruje dějiny 20. století – kvůli židovské-
mu původu musel odejít, respektive ještě včas se mu podařilo opustit rodné Německo, a přes Singapur se dostal do Aus-
trálie, kde rozvíjel fotografické vzdělání, které začal získávat v předválečném Německu. V Austrálii se brzy vypracoval 
v uznávaného portrétního a módního fotografa; dnes je považován za jednoho z nejprogresivnějších a také nejkontro-
verznějších fotografů druhé poloviny 20. století – respektive od začátku šedesátých let, kdy se začal věnovat 
portrétní a módní fotografii a fotografiím aktů. Jeho pojetí zobrazení ženy v portrétu i aktu změnilo charakter 
obou těchto rozsáhlých klasických fotografických žánrů. Proslavil se především fotografiemi pro časopis Vo-
gue, pro jehož australskou, londýnskou a pařížskou redakci pracoval dlouhých 23 let. Kromě modelek Newton 
fotografoval i slavné osobnosti světa umění a módy. Známé jsou kupříkladu portréty Karla Lagerfelda, Andyho 
Warhola, Sigourney Weaver nebo Palomy Picasso.                                                                        MUSEUM KAMPA, PRAHA

FILM NA DOMA

OTEVŘENO 
DO 

28. ŘÍJNA

NA STŘEŠE
Nenucený humor, neokoukaný příběh, dobří herci, pozoruhodné 
vyprávění. To je v kostce druhý film Jiřího Mádla, k němuž sám napsal 
scénář i si ho zrežíroval. Vypráví příběh profesora Rypara, který najde 
na střeše svého domu ukrytého Vietnamce Songa a poskytne mu, 
i přes svoji všeobecnou nevrlost a neochotu, dočasné útočiště. Jeho soužití s mla-
díkem, který je v Česku krátce a už se stihl dostat do zoufalé životní situace, přináší 
mnoho třecích ploch, tragikomických situací i nečekaných nápadů, jak mu pomoci. 
Vztah dvou mužů se postupně mění a profesor se rozhodne neznámému klukovi 
důvěřovat a něco pro něho udělat – i za cenu toho, že bude muset slevit ze svých 
zásad. Je ale otázkou, zda Song tuto důvěru dokáže Ryparovi oplatit.
ČR, 97 MIN. / REŽIE – JIŘÍ MÁDL / HRAJÍ – ALOIS ŠVEHLÍK, DUY ANH TRAN, DAVID ŠVEHLÍK  A DALŠÍ

VÝSTAVA

NÁRODNÍ TŘÍDA

PREMIÉRA 
14. ZÁŘÍ
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KNIHA DESKA TV TIP

Třináctá oběť 
Tony Parsons
Chlapík se zajímavým osudem, který ho v šest-
nácti zavál ze školy do londýnského lihovaru, 
posléze poslal sbírat zkušenosti do hudebního 
časopisu New Musical Express, až ho nakonec 
posunul do pozice cenami ověnčeného autora 
bestsellerů, jehož romány dnes vycházejí 
ve čtyřiceti jazycích. Úspěchy sbírá jeho série 
s detektivem oddělení vražd Maxem Wolfem, 
který také figuruje v novince Třináctá oběť. 
Musí přijít na kloub tomu, kde právě ona 
třináctá oběť je – v chladírenském kamionu, 
který nalezli v londýnské Čínské čtvrti, je totiž 
12 mrtvých žen, ale 13 pasů… Pokud byste 
chtěli mít tuto novinku nebo jakoukoli z Par-
sonsových knih podepsanou autorem osobně, 
můžete navštívit autogramiádu, kterou plánu-
je na 22. října od 17 hodin v Paláci knih Luxor.

THREADS
SHERYL CROW
S novou deskou přichází originální písničkářka 
a devítinásobná držitelka ceny Grammy Sheryl 
Crow. A deska to bude s největší pravděpodob-
ností také poslední, neboť zpěvačka už před 
časem vyjádřila své pochybnosti o smysluplnos-
ti vydávání desek s tím, že se po této, v pořadí 
jedenácté, zaměří pouze na singly. 
„Alba jsou tak trochu umírající umělecká forma. 
Lidi víc zajímají singly. Rozhodla jsem se, že 
deska, kterou teď vydám, bude mou poslední. 
Pak budu vydávat už jen opravdu dobré skladby, 
které budu v té chvíli tak cítit,“ vysvětlila zpěvač-
ka v show Kyle Meredith With. S deskami končí 
nahrávkou, na které se vyznává z hudebních 
přátelství, a to současných i dávno minulých – 
třeba při nahrávání písně Redemption Day se 
potkala s Johnnym Cashem. 

TVOJE TVÁŘ  
MÁ ZNÁMÝ HLAS
Tahle show si získala diváckou přízeň, a tak není 
divu, že už má za sebou pět sérií. A ta šestá je 
trumfem Novy letošního podzimu. Nic zásad-
ního se nemění, osm známých tváří se postaví 
výzvě nejen zazpívat hit některého ze světových 
(nebo o něco slavnějších domácích) zpěváků, 
ale také se mu přiblížit vizuálně. Tentokrát 
do toho půjdou herečky Zuzana Norisová, Ka-
teřina Brožová a Kateřina Marie Fialová, herec 
Roman Zach, zpěvačka Debbie Khalová a herci 
Robert Urban, Ján Jackuliak a Marek Lambora. 
Moderátorem je od první série Ondřej Sokol 
a nejinak tomu bude i tentokrát. Se zpěvem 
soutěžícím pomůže Linda Finková, s tanečními 
čísly choreograf Yemi A. D. a hereckým koučem 
se nově stane herec Patrik Děrgel.
NOVA, OD SOBOTY 7.  ZÁŘÍ, 20:20

O Pérákovi jste už určitě slyšeli, a pokud 
ne, pak vězte, že jde o tuzemskou legen-

du, možná naši nejslavnější mytickou bytost 
20. století, naději lidí žijících v někdejším na-
cisty okupovaném Česku. Příběh muže, který 
za druhé světové války skákal po pražských 
střechách a ze zálohy bojoval proti nepříteli.

V moci nacistů
Prostě takový český Spiderman, neboť 
chlapík, odchovanec cirkusu, má na nohou 
železná péra, která mu jeho nadlidské kousky 
umožňují realizovat. Někdy ale ani ty nestačí, 
ostatně hned v úvodu, kdy svádí boj se svým 
letitým nepřítelem, krvelačnou zrůdou 

a nacistickým spojencem Žiletkářem, padne 
do léčky a pár měsíců stráví v koncentračním 
táboře. Ač se mu po řadě hrůzných zážitků 
podaří uprchnout, je následně opět lapen 
majorem Vernerem, šéfem organizace Thule, 
kterou vůdce pověřil pátráním po magických 
artefaktech. Aktuálně touží po lebce kněžny 
Libuše, od níž si slibuje, že mu zjeví budouc-
nost. Verner s pohrůžkou zabití Pérákovy 
těhotné přítelkyně přinutí hrdinu ke spolu-
práci a společně se vydávají najít tajný Libušin 
hrob. Jenže ve chvíli, kdy se Pérák dozvídá, 
že svým zavrávoráním stejně žádné životy 
nezachránil, stává se z něj ještě mnohem 
nebezpečnější mstitel.

Komiks z války je mimořádný
Po seriálovém komiksu Dechberoucí zázrak přišla autorská dvojice 
Petr Macek a Petr Kopl s výpravným knižním komiksem Pérák.  
Moc se jim povedl.

Příběh jak z velkého plátna
Akce střídá akci, děj se žene kupředu mílový-
mi kroky a čtenář komiks, který se vešel zhru-
ba na šedesát stran (plus několik bonusů), 
zhltne na posezení. Nejsou tu hluchá místa, 
a ač si autoři pohrávají s řadou odkazů a od-
boček, čtenáře jimi nezahlcují a příběh udržují 
v přehlednosti, i když se v závěru s mystikou 
pohybují na tenké hraně.

Též samotný vpád do děje může být pro 
někoho až příliš příkrý, neboť „zrod“ Péráka 
ilustruje pouze (parádní) kresba na přebalu, 
na níž montuje nástroje svých mimořádných 
schopností. Zkušenost autorů se promítla 
nejen do příběhu, ale také do kresby, v níž si 
Petr Kopl nezadá s nejlepšími kousky konku-
rence. Naivní obrázky (Pérákova milá) střídá 
s ostře řezanými charaktery a akčním scénám 
dokáže dát náboj, až má člověk pocit, že 
nečte komiks, ale sleduje velkolepý souboj 
na filmovém plátně. A tak, jakmile čtenář 
dojde k poslední stránce, začne toužit po po-
kračování. A ruku na srdce, u jaké knihy nebo 
příběhu se vám to stalo naposledy? ▪

RECENZE
90 %
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Dceru Peštové si spletli s klukem
Dcera modelky Daniely Peštové a zpěváka 
Pavola Habery Ella oslavila 
sedmnácté narozeniny 
a při té příležitosti 
její matka zveřejnila 
na Instagramu 
její aktuální fotku 
s textem „Všechno 
nejlepší k naroze-
ninám nejlepšímu 
dítěti na světě“. Topmo-
delka Elle Macphersonová 
fotku okomentovala: „Jaký nádherný chla-
pec!“ a rozpoutala tím diskusi o tom, zda je 
Ella podobná spíše děvčeti, nebo chlapci. 
Přitom krátký sestřih hnědých vlasů mladé 
slečně tak sluší!

Hackeři napadli tenistku Halepovou
Instagram rumunské tenistky sleduje okolo 
1,3 milionu fanoušků z celého světa, a toho 
se rozhodli využít hackeři. Nejprve na jejím 
účtu zveřejnili žádost 
o zaslání 500 dolarů 
s tím, že tenistka 
uvízla ve Švýcarsku, 
kde nefunguje její 
účet. „Potřebuji 500 
dolarů, po víkendu 
vrátím 1 500,“ psali 
zloději. Napodruhé 
lákali osobní údaje 
z fanoušků s tím, že za ně 
tenistka rozdává Apple AirPods. 
Po několika hodinách ale tenistka prolome-
ní hesla a krádež svého účtu vyřešila.

Jen pro představu několik příkladů 
z poslední doby. Jeden z nich zveřejnili 

pracovníci chráněné krajinné oblasti Český 
ráj. Podle nich měla dvojice návštěvníků 
do jedné z pískovcových skal vyrýt nápis 
svého instagramového účtu a fotografii 
poté sdílet se svými fanoušky. „V tomto 
případě však ještě dotyční ‚umělci‘ své dílo 
po zapózování smazali. Jak? Vydřeli jej ze 
skály. Hloupost lidská je bezbřehá!“ napsali 
lidé z Českého ráje v příspěvku nazvaném 
Stupidní exhibice.

Dvojice, jejíž účet z Instagramu již zmizel, 
tvrdí, že se ničeho nedopustila a někdo se 
je snaží zdiskreditovat, jiní je konfrontují se 
stopami po nápisu.

O řadu fandů zase přišla americká youtu-
berka Brooke Houtsová, která proslula videi 

CO SE DĚJE NA SÍTÍCH
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TO NEJ Z INSTAGRAMU
?

SOUTĚŽ O KNIHU 
NEJDELŠÍ CESTA DOMŮ
Přečtěte si psychologický román Nej-
delší cesta domů od spisovatelky Sabiny 
Zelené o nelehké životní cestě dvaceti-
leté Jindřišky. Stačí správně odpovědět 
na soutěžní otázku a s trochou štěstí 
vyhrajete jeden ze tří výtisků.

Který časopis 
celosvětově 
proslavil fotografa 
Helmuta Newtona?

A  Elle
B  Cosmopolitan
C  Vogue

Odpověď zadejte do příslušného 
formuláře na www.cdprovas.cz 
do 18. září 2019.

Honba za obdivem, vytahování, sběr lajků a sledovatelů, jejichž vysoké 
počty mohou znamenat slušné příjmy. Kvůli tomu ale někteří dělají 
věci, nad kterými zůstává rozum stát.

se svým psem Sphinxem. Omylem zveřejnila 
nahrávku, na které svého dobrmana nevybíravě 
bije a pak na něj i plive.

Jeden z nejhorších příkladů, který by nemusel 
zůstat bez následků, pak předvedla dvaceti-
letá  Anna Šulcová na svém Instagramu. Při 
převlékání má přes hlavu nasazený igelitový 
sáček, prý rada od maminky, aby se neroz-
mazalo líčení. Vzhledem k tomu, že ji sleduje 
přes 600 tisíc uživatelů, převážně dětí, setkala 
se okamžitě s vlnou kritiky od jejich rodičů 
i kolegů influencerů. „Byla to blbost, nedávejte 
si igelitové sáčky na hlavu! Nikoho jsem tím ne-
chtěla ovlivnit. Nemyslela jsem si, že se malují 
malé děti. Bylo to spíše mířené na slečny, které 
se malují. Ale i tak jsem si raději měla vzít kus 
látky. Omlouvám se, byla to chyba,” prohlásila 
Anna poté, co s videem tvrdě narazila.

CO SE ŘEŠÍ

Čeho všeho jsou lidé schopní?

Taťána Gregor Brzobohatá navští-
vila legendárního Pierra Richarda 

na jeho rodinné vinici. Je patronem 
její nadace Krása pomoci.

Každý občas 
potřebuje 
vypnout, 

odpočinout si 
a meditovat. 

Tady fotbalo-
vá megastar 

Cristiano 
Ronaldo radí, 

jak na to.

Slušným úlovkem se 
pochlubila modelka Iva 
Kubelková. Stačila jí na to 
hodinka.
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Zdraví zde nacházejí lidé nejen s nemocemi srdce 
a  cév, ale i lidé s nemocemi pohybového aparátu, 
nervové soustavy či s cukrovkou,  především s je-
jími cévními a nervovými komplikacemi. Pacienti 
mohou být překládáni přímo z nemocnice po 
kardiochirurgických či ortopedických operacích 
rovnou z lůžka na lůžko na tzv. časnou rehablitaci. 
Právě tato časná rehabilitace umožňuje nemocným 
nejrychlejší návrat k aktivnímu životu a celkové 
zotavení. 
Na základě rozhodnutí zdravotních pojišťoven
a po konzultacích se špičkovými onkology, rozšíří 
lázně již na podzim tohoto roku spektrum léčených
pacientů. Nabídneme špičkovou péči pacientům
s onkologickým onemocněním, konkrétně léčbu  
ženám po karcinomu prsu a mužům po karcinomu
prostaty. Ti při ukončení náročné léčby, kdy je 
onkologem konstatováno, že jsou zdrávi, mohou 
nastoupit lázeňskou léčbu. Nové metody i léky 
způsobují, že ženy po prodělaném karcinomu 
nemají již tak závažné komplikace jako tomu bylo 
dříve, nicméně zásah, kdy dojde k ablaci prsu
a k poměrně drastickému ozáření tkání, může 
nějaké komplikace zanechat. V lázních bude
právě pro tyto ženy připraven léčebný program, 
který takové komplikace léčí. U mužů je léčba 
karcinomu prostaty komplikována inkontinencí 
nebo poruchami erekce. Lázeňská léčba bude 
zaměřena i na zlepšení těchto stavů. Obě skupiny 
nemocných pak jsou zatíženy velkým tlakem na 
psychiku v souvislosti s vážným onemocněním,
v našich lázních naleznou klid i přátelskou atmo-
sféru, které budou balzámem i na jejich duši. 

Konstantinovy Lázně, jediné lázně Plzeňského kraje, leží ukryté v lesích na okraji 
Tepelské vrchoviny v jedné z ekologicky nejčistších oblastí České republiky. 
Jsou zasazeny v lesoparku 40 km západně od Plzně směrem na Karlovy Vary a asi
s 900 obyvateli patří mezi menší lázeňská místa a nabízí tak svým návštěvníkům 
klidné rodinné prostředí s nenarušenou přírodou. Do lázní se dostanete automobi-
lem, autobusem, na kole nebo přímým vlakovým spojem z Plzně.

Hlavní léčebné metody jsou založeny na využití
přírodních léčivých zdrojů. Pramen přírodní mine-
rální uhličité vody, která je čerpána z hloubky 40 m
při teplotě 9,9 °C, má největší obsah volného oxidu 
uhličitého v České republice. Právě pitná kúra 
lázeňského pramene Prusík je velmi vhodná pro 
muže jako prevence onemocnění ledvin
a močového měchýře.
Samotné lázně nabízejí relaxaci v rozlehlém parku, 
okolí je přímo stvořené pro turistiku v přírodě.
V nejbližším dosahu se nacházejí naučné stezky 
Hradišťský vrch, Šipín, Úterský potok, Krasíkov -
Ovčí vrch a stezka ke  „Studánce lásky“. Naleznete 
zde i několik historických památek a přírodních 
objektů, které je možné navštívit pěšky či na 
kole. Využít můžete desítky kilometrů cyklistický 
tras, inline dráhu či moderní wellness a fi tness 
centrum. 
Ubytování v hotelích s příjemnou rodinnou atmos-
férou doplňuje racionální strava s možností výběru 
z různých diet. Ochutnat můžete pokrmy z čerstvé 
zvěřiny, drůbeže, sladkovodních ryb, nabídku jídel 
podtrhuje výběr kvalitních vín, káv a zákusků. 

  LÁZNĚ VAŠEHO SRDCEO SRDCE

Tel.: 374 615 512, 511
e-mail: rezervace@konstantinovy.cz

  www.konstantinovylazne.cz

V Konstantinových Lázních nechybí ani možnost 
kulturního a společenského vyžití, tradičně je při-
praven i kulturní program v podobě hudebních 
vystoupení různého žánru, klavírních večerů, 
swingových tanečních večerů, letních nedělních 
koncertů v amfi teátru v lázeňském parku či besed 
nebo přednášek na různá témata. 
Konstantinovy Lázně nabízejí celou škálu pobytů, 
přes pobyty hrazené zdravotními pojišťovnami,
samoplátecké pobyty, wellness pobyty, pobyty pro 
seniory, pobyty pro zaměstnance či management 
podniků, až po pobyty vánoční či silvestrovské.

Věříme, že si hned při prvním setkání tento zelený 
ráj vytvoří pevné místo ve Vašem srdci a že se do 
Konstantinových Lázní budete stále velmi rádi vra-
cet a  nalézat zde tolik potřebné  léčivé pohlazení 
nejen na srdci ale i duši.

INZERCE
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Vyhlížíte zlatý hattrick?
Jsem ráda, když absolvuji každý trénink a závod 
ve zdraví a jdu krok po kroku k lepším výsled-
kům. Jsem pokorná, ale sebevědomá, věřím, že 
všechno půjde dobře a budu dobře připravená. 
Jak to tam ale dopadne, je ve hvězdách. Ale 
vždy udělám maximum pro dobrý výsledek.

Kdyby to „klaplo“, co by to bylo?  
Splněný sen? Neuvěřitelný návrat? Zázrak? 
Povzbuzení pro Tokio?
Byl by to zázrak, něco neuvěřitelného. Ale budu 
šťastná za jakoukoli medaili.

O vás se ví, že máte ráda teplo až horko. Těší 
vás, že se mistrovství světa koná v Kataru, 
kde se očekávají i na přelomu září a října 
vysoké teploty?
Teplo přispívá k dobrým výkonům. Téměř 
každý atlet závodí raději v teple. Osobně 
z toho nemám velké obavy, zažila jsem různé 
podmínky pro trénink i závody. Člověk se musí 
přizpůsobit.

Jak komplikuje přípravu fakt, že se šampio-
nát i kvůli počasí koná tak pozdě?
Bude záležet na trenérech, aby vše dobře naplá-
novali, protože nebývá zvykem mít největší for-
mu na přelomu září a října. Navíc je to náročná 
a dlouhá sezona, která má přesah až do přípra-
vy na olympijské hry 2020 v Tokiu.

V čem je jiné ladění formy na tak pozdní 
vrchol sezony?
Vše se dělá pomaleji, více se zaměřujeme 
na kondici a tréninky na vyladění zařazujeme 

později. Také je nutné vložit při tak dlouhé sezo-
ně nějaký odpočinkový týden, abych nabrala 
ještě více energie směrem k mistrovství světa.

V letošní sezoně téměř v každém závodě 
vylepšujete své časy. Co to signalizuje?
Že jsem zdravá a že se na každý závod těším. 
Příprava dosud probíhala dobře a doufám, že to 
tak bude až do šampionátu. Pak už jde jen o to, 
aby forma gradovala právě v Kataru. Pokud se 
to všechno podaří, věřím ještě v další výkon-
nostní posun.

Stíháte se věnovat v přípravě na MS i své 
akademii HESU pro výchovu atletických 
talentů?
Samozřejmě. Během prázdnin jsme měli dva 
týdenní kempy, při kterých jsem předávala 
zkušenosti mladým atletům. To mě baví a jsem 
ráda za každý jejich posun. Občas pomohu 
i při kroužcích, které odstartovaly se začátkem 
školního roku.

Co si s sebou na mistrovství přibalíte? Bez 
čeho byste se neobešla?
Vždy a všude s sebou vozím plyšového medvě-
da, maskota Česťu, a dva polštářky na spaní. 
Základ totiž je se dobře vyspat (smích).

Kdybyste v hotelovém baru našla klavír, 
zahrála byste ostatním reprezentantům pro 
zlepšení nálady?
Určitě ne, takto „z fleku“ bych si netroufla, pro-
tože jsem už spoustu let nehrála a skoro všech-
no zapomněla. Musela bych si někde sama vše 
připomenout a pak bych snad něco zvládla.

CO SE DĚJE
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Překážkářka Zuzana Hejnová patří k největším českým medailovým ambicím 
na atletickém mistrovství světa, které se koná kvůli horkům netradičně 
až v termínu od 28. září do 6. října v katarském Dauhá. Držitelka bronzové 
medaile z OH v Londýně 2012 a dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů 
překážek z let 2013 a 2015 sní o završení zlatého hattricku.

ST
R

Á
N

K
U

 P
Ř

IP
R

A
V

U
JE

: V
ÍT

 C
H

A
LU

PA

ZAUJALO NÁS

FO
TO

: A
LE

X
A

N
D

R
 K

LI
M

EN
T

FO
TO

: M
A

R
TI

N
 H

LA
D

ÍK

Zlatý hattrick Zuzany Hejnové?

Dvanáct chce čtyři místa
Dvanáct českých vodních slalomářek 
a slalomářů vyrazí do španělského Seu 
d’Urguell na mistrovství světa (25. až 
29. září) se dvěma cíli. Získat medaile 
a vybojovat místa pro olympijské hry 
2020 v Tokiu. Vodní slalom patří mezi 
nejúspěšnější české sporty na letních 
olympiádách, medaile bývají pravidlem 
(na snímku držitel bronzu z Ria 2016 Jiří 
Prskavec). Pro Tokio však z programu 
zmizela kdysi parádní disciplína deblka-
noistů, kterou nahradí singlkanoistiky. 
„I tak máme ve všech čtyřech disciplí-
nách ambice vybojovat jedno účastnické 
místo na olympiádě pro stát. To je ma-
ximum a s tím bychom byli spokojení,“ 
říká reprezentační šéftrenér Jiří Pultera.
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Olympijský sen baseballistů
Také v kolektivních sportech se letošní 
šampionáty konají jako olympijské kva-
lifikace. Jedni z posledních Čechů, kteří 
ještě mohou snít o postupu do Tokia 
2020, jsou baseballisté a basketba-
listé. První absolvují od 6. do 15. září 
mistrovství Evropy v Německu, druzí se 
představí začátkem září na mistrovství 
světa v Číně. Baseballisty čeká v zá-
kladní skupině Nizozemsko, Německo, 
Švédsko, Izrael a Velká Británie. Pokud 
by Češi skončili do pátého místa, oka-
mžitě by se přesunuli do Itálie k olym-
pijské kvalifikaci evropsko-africké zóny 
(18. až 20. září). „To je hlavní cíl na cestě 
k Tokiu. Pokud by se to podařilo, pak se 
může stát vše, ale svůj olympijský sen 
stále žijeme,“ říká Jan Beneš z České 
baseballové asociace.

Nadhazovač Radim Chroust
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  KŘÍ
ŽOVKA 

SOUTĚŽ 
Pošlete nám vyluštěnou tajenku 
a můžete vyhrát dvě vstupenky na tři 
představení Divadla Verze – Šťastný 
vyvolený (6. října), Sudí (24. října) 
a Život s krajtou (30. října). 

Správnou odpověď zadejte do  

formuláře na www.cdprovas.cz 
do 18. září 2019. 

?

VSTRČENÍ

BUŠENÍ

? ??
POMŮCKA:

TAEL,
TYLA,
ZEIN

DVANÁCT
MĚSÍCŮ

VOJENSKÝ
NÁRAMENÍK

ČESKÝ
HUDEBNÍK

NÁZEV
PLANETKY

1. ČÁST
TAJENKY

3. ČÁST
TAJENKY SKOPCI ZNAČKA

DLAŽDIČEK

ZNAČKA
PRACÍHO
PRÁŠKU

PŘEDLOŽIT
DRUH
SAMO-
HLÁSKY

ZNIČENÍ
NAJETÍM

VÍŘENÍ

DĚTSKÉ
VOZÍTKO

SEVERO-
ITALSKÉ
MĚSTO

HRA
SE ZPĚVY

ČESKÝ
PRÁVNÍK

OBLAST

ČÍNSKÉ
PLATIDLO

SEVERŠTÍ
PŘEŽVÝ-

KAVCI

ŘÍMSKY
2101

VODNÍKOVA

SESTAVO-
VAT

?

?

?

? ??

CIZÍ
PLOŠNÁ

MÍRA

JUDSKÝ
KRÁL

ŽELET

ELEKTRÁRNA 
MĚLNÍK
(ZKR.)

ZUŘIVOST

NEŠIKA
(EXPR.)

JEDNOHRBÝ
VELBLOUD

POSCHODÍ

VOJENSKÉ
LŮŽKO

ZAŘÍZENÍ
K PŘÍPRAVĚ

ČAJE
(V RUSKU)

ČESKÁ
METALOVÁ

KAPELA

KÓD BÝVALÉ
SLOVENSKÉ

KORUNY

OTČINA

VIDA

VYUČ. PŘED-
MĚT (SLANG.)

DRAVEC

LEDAŽE

RUSKY HLE

VYSOKÉ
KARTY
ČESKÝ

SBORMISTR

OSTROV
PÁSU

ATOLŮ

OPATŘITI
DATEM

VOJ. TRHAVI-
NA (ZKRÁC.)

ČISTIDLO
MOTORŮ

LIBELA
LENÍK

UMÍNĚNÝ
ZÁPOR

SEDADLO
(ZASTAR.)

DIETLOVA
HRDINKA
SIBIŘSKÁ

ŘEKA

KUS LEDU
SOUDRŽ-

NOST (ODB.)

KRESLIT
VE SVÉM

BYTĚ

BEDUÍNSKÝ
PLÁŠŤ

TYRAN
(PŘENES.)

PRVNÍ
LATINSKÝ
PŘEKLAD

BIBLE

SEVEŘAN

VÝRŮSTEK
BUŇKY

POBÍDKA

POLÉVKOVÝ
KNEDLÍČEK

LIKÉRNÍK

OCHOTNĚ

ZNOJ

PŘÍBUZNÁ

VÝCHODNÍ
SLOVANKLOUDNÁ

EL. NABITÁ
ČÁSTICE

SILNÉ
PROVAZY

ZNOVU

STARO-
ŘEKOVÉ

POTÉ

URČITĚ
(SLOV.)

AFROASIAT

ZPŮSOB BAR-
VENÍ TKANIN

KLAM
(KNIŽNĚ)

KLADNÁ
ELEKTRODA

2. ČÁST
TAJENKY

ČÍSLOVKA

CHEMICKÝ
VZOREC
NITRIDU
TANTALU

DRÁŽDIT

DLOUHÝ
ZÁLIV

(GEOGR.)
VÁZANKA

SPOJKA PAPOUŠEK EJHLE
(Z LATINY)

KONEC
ŠACHOVÉ

HRY

KUKUŘIČNÁ
BÍLKOVINA

JMÉNO
LEGENDÁRNÍ

LVICE

Velšské přísloví:
viz tajenka

Tajenka z minulého čísla: 
Kdysi jsme cestovali tam, kde bylo možné 
vidět něco pěkného. Dnes cestujeme tam, 
kde je možné parkovat.

CÍP
KVĚTNÍHO
KALICHU
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Den, který začne tím, že se vám v puse rýpe 
zubař, nebude pravděpodobně aspirovat 

na umístění v TOP 10. Ale co se dělo minulý 
čtvrtek, to by nevymysleli ani scenáristé Ulice. 
V euforii, šťastná jako blecha, že sadistka v bílém 
plášti konečně dokonala svou řeznickou činnost, 
jsem naskočila do vlaku. Spokojeně jsem se za-
četla, vlak cuknul a už se jelo. Ale! Jezdím stejnou 
trasu denně a mám „v těle“ každé drcnutí na vý-
hybce i každou zatáčku. Vyhlédla jsem z okna 
a leknutím zcepeněla: Kam to jedeme? Pod námi 
se rozkládalo hluboké údolí a rychle řídnoucí 
domy vystřídaly temné hvozdy. Letmé rozhlédnutí 
po vagonu mě dorazilo, nikde ani noha! V prvních 
minutách jsem se pokoušela nalhávat sama 
sobě, že se nic neděje: dojedeme do depa a odsud 
se určitě do práce už nějak dostanu. Ale jak čas 
plynul, začala jsem se pomalu, ale jistě opocovat. 
Drandili jsme si to vesele skoro hodinu, pak se 
stal zázrak a vlak hladce zabrzdil na Masaryčce. 
Kudy jsme se tam dostali? To ví jen pánbůh a fíra.

Toho dne už podruhé ve šťastném rauši jsem 
opustila pekelný povoz a vmísila se mezi cestující 
směřující do haly. Tu mi ale něco hodilo do očí 
takový šajn, že jsem na chvíli lehce oslepla. Mezi 
pasažéry rozvážně tlapala dobře živená pouliční 
dealerka zaručeně značkových parfémů světových 
značek a v prapodivném smotanci kadeří měla 
s nedbalou elegancí uvázaný vánoční řetěz 
ve zlaté barvě. To byly ty šajny. Jen co jsem se 
rozkoukala, už byla módedáma u mě a cpala mi 
do zorného pole několik krabiček z denní nabídky. 
Pamatujte! Když nekoupíte, distributorka se 
naštve a vy se obratem dozvíte, co jste. Ani tak 
jsem si nic nekoupila…

Cesta domů z jinak celkem klidného pracov-
ního dne (vlakem, jak jinak) si opět nezadala 
se zdařilým varietním programem. Ze čtení mě 
tentokrát nevyrušila změna trasy, ale postarší 
podnapilý, lehce kymácející se pantáta, který 
zakotvil vedle mě. Sice mi při brzdném manévru 
hamtl na nohu, ale to byla jen nepodstatná 
maličkost. Když se mu podařilo (zjevně zcela 
náhodně) na mě zaostřit rozházené světlomety, 
ztuha artikulující se mi omluvil a sundal hňápu 
z mé čerstvě vzniklé ploutve. Sykla jsem, že se 

nic nestalo, jenže! Muž natankoval asi hodně 
nad normu, protože varovně škytnul a začal 
provozovat takzvaný výtah. Pro neznalé vysvět-
livka: Obsah žaludku při výtahu stoupá nahoru, 
následně je vrácen zpět do žaludku, odkud opět 
stoupá nahoru a tak pořád dokola. Instinkt mě 
vymrštil a skokem jsem přistála u okna přes ulič-
ku. Taťulda vyklidil vrávoravě pole. Kde se mohl 
takhle zrubat ve tři odpoledne? Hloupá otázka, 
možností je asi spousta.

Po chvilce si proti mně přisedla postarší dáma 
s foxteriérem. Paní se uvelebila a pes se svalil 

pod sedadlo, částečně na moji ploutev. Po chvíli 
starostlivých pohledů se panička jala nenápadně 
mazlíka odšoupávat. No… Čoklík po ní vyjel tak, 
že kdyby neměl tesáky v košíku, má madam v tu 
ránu invalidní důchod navrch. Řeknu vám, špička 
nohy mě svrběla… Když jsem vystupovala, byla 
jsem v pokušení toho vlkodlaka alespoň přišláp-
nout, ale ta potměšilá bestie (myslím samozřej-
mě zvíře) byla rychlejší. Zavrčela, vyrazila a vjela 
mi pod nohy s takovým grifem, že jsem měla co 
dělat, abych nechtěně neknokautovala paní prů-
vodčí. Jak říkám, den, který začne zubařem... ▪

 FE     JE
  TON

TEXT:  JULIE KOVAŘÍKOVÁ
ILUSTRACE:  DIGISHOCKDen plný úskalí
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Povstante! 
Jdeme na pivo.

Povstante! 

24. 9. - 30. 9. 2019 ve všech dobrých hospodách

Oslavte se svatým Václavem Dny českého piva. Vychutnáte si pivní 
speciály, okoštujete speciální menu nebo se seznámíte se sládkem. 
Protože Václav prostě ví, co je pro Čechy dobré!

dnyceskehopiva.cz    /    fb: dnyceskehopiva   /   insta: dnyceskehopiva

speciály, okoštujete speciální menu nebo se seznámíte se sládkem. 

dnyceskehopiva.czdnyceskehopiva.cz

mediální partner akce 
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Konec prázdnin! Škola volá! Zazářit v září! To je jen malá 
ukázka těch zvolání, které jsme jako děti nenáviděly. 

Na druhou stranu možná mi někteří z rodičů dají za pravdu, 
že letní prázdniny dokážou být někdy delší, než jsme sami 
čekali. Abychom bez újmy na zdraví zvládli následující období, 
bude potřeba se dostatečně vybavit zásobou tělu prospěšných 
látek, zejména vitaminů a minerálů obsažených v potravinách 
všude kolem nás. Toto doporučení však platí samozřejmě i pro 
bezdětné smrtelníky, a to bez výjimky. Jak na to? Jednoduše 
prostřednictvím vydatného a pestrého jídelníčku.

V září si můžeme dopřávat jídla připravená ze švestek, kte-
ré snižují cholesterol a umožňují detoxikaci trávicí soustavy. 
Vitaminovou bombou je mimo jiné dýně bohatá na vitami-
ny A, C anebo zinek. Kromě toho obsahuje velké množství 
vlákniny a skvěle se hodí do redukčních diet. Připravit si ji 
můžeme jak naslano, tak i nasladko. Ke zlepšení imunitního 
systému zase přispívají houby. Ať už si budeme pochutnávat 
na bedlách, hřibech nebo těch sušených ze supermarketu, 
měli bychom vědět, že houby mají díky vysokému množství 
vitaminů, minerálů a dalších látek léčivé schopnosti, a navíc 
jsou bez tuku a cukru. Pozor, na září připadá také sběr šípků, 
které obsahují celou řadu prospěšných látek v čele s vitami-
nem C, a díky tomu jsou velkými bojovníky proti podzimnímu 
nachlazení. Kromě toho takový šípkový čaj s medem skvěle 
chutná, a to jak teplý, tak i studený.

Bez práce nejsou koláče ani víno!
Zapomeňme na chvíli na konec okurkové sezony a začátek 
nového školního roku. Před námi je přehlídka a ochutnávka 
toho nejlepšího, co nám letos naše vinice a chmelnice daly, 
kulturní a společenské akce spojené s oslavou vína a piva 
a ještě mnohem víc. To jsou tradiční vinobraní a dočesné! 
Pokud patříte mezi ty, kteří holdování alkoholickým nápojům 
přenechají ostatním, možná vás potěší, že v rámci těchto fes-
tivalů organizují města a obce po celé České republice mimo 
jiné také vystoupení nejrůznějších hudebních interpretů, ať 
už těch více či méně známých, ne však horších. To všechno 
si pro nás přichystal měsíc září. Protože je toho víc než dost, 
není čas ztrácet čas. Připravíme si proto chutnou a zdravou 
rychlovku z jednoho hrnce. Lžíce v ruce, mísa plná dobrého 
jídla a minimum špinavého nádobí. Alespoň já si takto před-
stavuji dokonalou odměnu po náročném dni.

Dlouhý den? Chtělo by to něco rychlého. Společně si připravíme tři jednoduché recepty, ke kterým 
budeme potřebovat jen prkénko, nůž, mixér a zapékací mísu. Není čas na hrdinské činy, je potřeba se 
obrnit a pečlivě se připravit na blížící se podzim. Tentokrát tedy opustíme pravidla stolování a dáme 
přednost domácí pohodě. Po náročném dni jistě přijde vhod večeře podávaná na gauči. Cíl je jasný: 
nakrmit celou rodinu v co možná nejkratším čase. Odměnou nám budiž pocit z dobře vykonané práce 
nebo sklenka vína. Vždyť září je pro to jako stvořené!

ZÁŘIJOVÝ EINTOPF 
aneb Hummus v hlavní roli

RYCHLÉ 
SEZONNÍ MENU

Salát z rajčat, avokáda a uzeného lososa
Do původního receptu patří syrový losos, osobně 
však dávám přednost uzené variantě. Salát 
díky tomu získá výraznější chuť. Doplnit jej 
můžeme opečeným celozrnným toustem.

Ingredience pro 1 osobu:
I   200 g cherry rajčat 
I   1/2  

středně velkého zralého avokáda  I  sůl, pepř
I   100 g uzeného lososa  I  1 lžíce majonézy
I   šťáva z jedné limetky  I  pár kapek sójové omáčky

Hummus s pečenou zeleninou
Jde o základní variantu cizrnového pyré. Vylepšit si jej můžete chilli 
nebo olivami. Skvěle se hodí také jako dip k zeleninovým ty-
činkám, například z řapíkatého celeru, mrkve či okurky.

Ingredience pro 1 osobu:
I   250 g vařené cizrny (může být z konzervy)
I   1 polévková lžíce tahini (sezamová pasta)
I   2 polévkové lžíce olivového oleje
I   šťáva z jedné limetky  I  1 stroužek česneku
I   špetka mletého římského kmínu  I  dýně
I   čajová lžička červené papriky  I  lilek
I   asi 1,5 dcl pitné vlažné vody  I   cuketa
I   paprika  I  červená cibule  I  sůl, pepř
I  bylinky (tymián, rozmarýn…)

Chia pudink s ovocem
Snadný dezert, který zvládne i méně zdatný cukrář, 
se dokonale hodí také jako vydatná svačinka 
do školy nebo do práce. Dochutit si jej můžete 
jakýmkoli oblíbeným ovocem anebo kous-
kem čokolády s vysokým obsahem kakaa.

Ingredience pro 1 osobu:
I   2 polévkové lžíce chia semínek
I   1/2   

zralého banánu
I   6 polévkových lžic sójového mléka 
 (nebo mandlového)
I   čerstvé ovoce na ozdobu 
 (hruška, jablko, nektarinka, hroznové víno…)

TEXT A FOTO:  EVA NEVAŘILOVÁ
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1 
Na přípravu chia pudinku budeme potře-
bovat menší skleničku nebo dózu, pokud 
budeme brát dezert s sebou do práce, 

doporučuji vybrat nějakou s uzávěrem, aby 
se nám pudink nevylil do aktovky. V mixéru 
smícháme chia semínka, banán (nejlepší je 
pro tento recept přezrálý) a mléko. Během 
několika málo sekund nám vznikne kašovitá 
směs, kterou naplníme skleničku a dáme 
vychladit alespoň na dvě hodiny do ledničky. 
Takto vzniklý pudink ještě navrch ozdobíme 
plátky čerstvého ovoce, které máme zrovna 
doma. Díky mandlovému mléku získá dezert 
sladkou ořechovou chuť, a proto není potře-
ba už dále doslazovat sirupem či medem.

2 
Omyjeme si mixér, protože jej budeme 
potřebovat také k přípravě hlavního 
chodu. Smícháme cizrnu, tahini, olivový 

olej, šťávu z limetky, prolisovaný česnek, 
římský kmín, červenou papriku, sůl a pepř. 
Směs přelijeme dostatečným množstvím 
vody tak, aby její hladina byla asi centimetr 
nad ostatními surovinami, a důkladně 
rozmixujeme do hladkého pyré, které dáme 
odpočinout do lednice. 

3 
Během chladnutí si připravíme zeleninu. 
Dýni, lilek, cuketu, papriku a červenou 
cibuli nakrájíme na kostičky, přendáme 

do zapékací mísy, pokapeme olivovým ole-
jem, osolíme, opepříme a přidáme větvičky 
bylinek (tymián nebo rozmarýn). Pečeme 
asi 20 minut v předehřáté troubě na 190 
stupňů.

4 
Než se nám zelenina upeče, využijeme 
zbývající čas na náš předkrm – salát. Nej-
dříve si připravíme jednoduchou zálivku, 

která bude potřebovat chvilku na to, aby 
se všechny chutě a vůně spojily. V hrnečku 
na čaj smícháme majonézu, šťávu z limetky, 
sójovou omáčku, sůl a pepř. Směs důkladně 
promícháme, můžeme k tomu použít i tyčo-
vý mixér. Díky tomu bude zálivka krémo-
vější. Rajčata, avokádo a lososa nakrájíme 
na podobně velké kousky, které opatrně 
smícháme v míse tak, aby se nám losos 
nerozpadl. Nakonec přelijeme salát zálivkou 
a opět velice opatrně vše promícháme.

5 
Podáváme na stůl. Jako první salát, 
po něm hummus s pečenou zeleninou 
a jako sladkou tečku chia pudink. Málem 

bych zapomněla na vychlazený tramín čer-
vený. Co myslíte, nezní to dokonale?

Krásné babí léto a vínu zdar!

Jak na to?
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1 Jan Petrás
 Vagon, nebo most?

2 Dana Koubínová
 Můj dům, můj vlak  

3 Nicole Herzánová
 Ten už asi nepojede

     FOTO
SOUTĚŽ                            ŽELEZNICE, 
        KDE BYSTE JI  NEČEKALI

Vše o soutěži 
na  www.cdprovas.cz/fotosoutez

2 3
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ETIKETA

                        S DANIELEM ŠMÍDEM

Z á b a v a 63

V této myšlence mě, prosím, nechte 
pokračovat dál. Při jídle nejde jen o jídlo. 

Jde také o to, jak se cítíme, jak vnímáme lidi, 
kteří s námi jedí, a jak oni vnímají nás. Jsme 
vždy těmi, kteří zážitek z jídla vytvářejí nebo 
k zážitku alespoň přispívají? Chování u stolu 
má svá pravidla a doporučení. Nemám však 
na mysli direktivní „ Jestli to nedojíš, nejdeš 
od stolu!“ nebo případně „Co je na stole, 
to se bude jíst“, to jsou věty příšery, které 
dětem čas u jídla (s vámi) znepříjemňují. To, 
prosím, nedělejte. Nechte děti, ať určí, co 
budou z dané nabídky jíst. Také zřejmě nejíte 
vše, co je jedlé.

U domácího stolu to začíná. Učte to své 
děti. Muž by měl i doma pomáhat ženě used-
nout na židli. Muži vždy čekají, až začne jíst 
jejich partnerka nebo žena, která je u stolu. 
Muži přizpůsobují rychlost, s jakou jedí, 
tempu, jaké mají ženy u stolu. Proto, aby jedli 
a dojídali společně. Všichni, kteří sedí u stolu, 
mající svá jídla před sebou, čekají na poslední-

ho. Začínejte společně. U jídla klidně mluvte, 
ale ne se soustem v ústech. Nemlaskejte. 
Při jídle nedělejte nic jiného. Časopis, noviny 
nebo program v televizi jsou stejně tak 
nevhodné jako mobil. I když jste sami, jíte 
s nejdůležitějším člověkem vašeho života. 
Sami se sebou.

Nápoje, pokud jsou součástí vašeho stolo-
vání, přelévejte do vhodných sklenic. Nepijte 
z hrdla do hrdla. U stolu neříhejte, nepoužívej-
te kapesník ke smrkání, nehledejte párátkem 
ani jazykem zbytky jídla v zubech. Hlasité 
smrkání nebo používání párátka u stolu není 
před lidmi včetně dětí vhodné. Omluvte se 
a odejděte. Během jídla však neodcházejte 
kouřit ani telefonovat.

S největší pravděpodobností držíte příbor 
u jídla nesprávně. Vím, že jistě máte v levé 
vidličku a v pravé ruce nůž. Vím také, že lžíci 
držíte, jste-li praváci, v pravé. Mám na mysli 
způsob uchopení. Hroty vidličky dolů, střenku 
nože i vidličky v dlani a hřbety rukou nahoru. 

Chování u stolu
Teoreticky se každý den nacházíte třikrát až pětkrát v blízkosti jídla. 
Obvyklé je, že si k němu sednete. Čas spojený s jídlem je pro náš 
organizmus důležitý. Z důvodu nasycení a uspokojení hladu nebo 
doplnění potřebných živin, ale také z hlediska psychiky a pocitu 
štěstí. V situacích, kdy si pochutnáváte a přitom se bavíte, sedíte 
s dětmi u stolu, večeříte při svíčkách nebo třeba snídáte v posteli,  
ale nejde jen o jídlo.

Daniel Šmíd je lektor a mentor, přednáší o ko-
rektním chování a vztazích, soudobé společenské 
a obchodní etiketě a tématech spojených s moud-
rým oblékáním. Jeho vizí je zlepšit chování a ob-
lékání lidí kolem něj. Více na www.danielsmid.cz. 
Přehled jeho aktuálních otevřených kurzů etikety 
najdete také na www.etiketaustolu.cz. 

Používejte také ubrousky. Ano, i doma.  
Po každém soustu, po kterém se chcete  
něčeho napít, si otřete ústa ubrouskem. 
Ubrousek přehněte dvakrát na poloviny 
a vsuňte poté, co dojíte, pod příbory, které 
odložíte šikmo dolů doprava, na pomyslnou 
čtvrtou hodinu, vidličku vedle nože.

Ke každému jídlu přistupujte jako k daru. 
Oblečte se podle toho. Nedělní oběd s rodi-
nou, večeře, kterou připravíte s přáteli, nebo 
snídaně s partnerem si zaslouží adekvátní 
oděv. Podobně jako váš stůl. Ten také připrav-
te. Svíčky, ubrousky, decentní květiny nebo 
dekorace by neměly být výsadou vánočních 
nebo slavnostních tabulí. Udělejte slavnost 
z každého dne, z každého jídla. I z toho, které 
si objednáte v jídelním voze.

Chcete-li přidat, poproste. Případně nabíd-
něte, že přidání zařídíte. Nošení jídla na stůl 
a sklízení nádobí není záležitost žen nebo 
rodičů. Pánové, synové či dcery, pokud to 
neděláte, začněte. Za jídlo vždy děkujte. ▪

ILUSTRACE:  DIGISHOCK



 SOU
     TĚŽ PRO 
CHYTRÉ HLAVY

Z á b a v a64

1 V jakém divadle začal vztah Jany Janěkové ml. 
a Igora Chmely?

 A  v Národním divadle
 B  v Divadle Na zábradlí
 C  v Divadle Verze

2 Kde se nachází největší  
česká jízdárna?

 A  v Tachově
 B  v České Kubici
 C  ve Světcích

3 Které evropské město pořádá pravidelně každý 
rok Mezinárodní maraton míru?

 A  Vídeň
 B  Budapešť
 C  Košice

4 Kolikrát více energie spotřebujete, pokud se 
z Prahy do Vídně nevydáte vlakem, ale letecky?

 A  3,5x
 B  15x
 C  45x

5 Jak se přezdívá stodvacetileté parní lokomotivě, 
která bude hvězdou na letošním Dni železnice?

 A  Kafemlejnek
 B  Heligón
 C  Šlechtična

6 Který článek v tomto čísle  
vás nejvíce zaujal?*

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

Soutěžit můžete na www.cdprovas.cz, 
kde vyplníte příslušný formulář,  
své odpovědi zadávejte do  
18. září 2019.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový  
kontakt nebo zpětnou adresu.

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

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – Seznam
2 – Vest pocket revue
3 – v Budapešti
4 – 11 km
5 – v Lužné u Rakovníka

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

Soutěž o koloběžku SEAT
Kolik kilogramů 
váží koloběžka 
eXS KickScooter? 
B 12,5 kg

Soutěž o knihu
Který český režisér pře-
ložil novou knihu Jona 
Boorstina o hollywood-
ském filmovém světě?
C Jan Svěrák 

Soutěž o voucher VaNa1
Tajenka zní:
Kdysi jsme cestovali 
tam, kde bylo možné 
vidět něco pěkného. 
Dnes cestujeme tam, 
kde je možné parkovat.

www.cd.cz

ČD 0735 2 4270

Kilometrická 
banka ČD
2000 km

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

Kompletní pravidla soutěží najdete na 

www.cdprovas.cz.



v

Lítejte s In Kartou 
po Praze a Středočeském krajipo Praze a Středočeském kraji

Nahrajte si 
dlouhodobý časový kupón 
na vaši In Kartu v e-shopu 

pid.litacka.cz



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

Současně oslavíme 20 let naší 
největší železniční expozice.

Lužná 
u Rakovníka
21. a 22. září
od 10 hod.

www.denzeleznice.cz
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