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REŽISÉR A SCENÁRISTA

RUDOLF 
HAVLÍK
I ve filmech pro ženy  
musí být mužský element
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Reklamní časopis národního dopravce

Fascinace párou
Noční vlaky po Evropě
Cestování po Havlíčkobrodsku



Pojeďte s námi.
www.cd.cz

Cestujte výhodně 
po celý den bez 
ohledu na počet 
ujetých kilometrů

Celodenní jízdenka
•   pro jednoho 

cestujícího na všechny 
naše vlaky ve 2. třídě

•  platí celý den až do 
půlnoci

Skupinová víkendová jízdenka
•  platí v sobotu nebo v neděli 

nebo ve státní svátek
•  je určena až pro 5 osob 

(max. 2 osoby mohou být 
starší 15 let)

Neomezené
cestování vlaky ČD

Do vlaků s povinnou 
rezervací místa 
stačí přikoupit místenku.

celá ČR

699 Kč
regionální od

229 Kč celá ČR

599 Kč
regionální od

159 Kč

CD-C11182443-BTL2022-Skupinova_Vikendova_Celodenni_Jizdenka-215x270-CDproVas-220912.indd   1 12.09.2022   17:05



Obsah

ČD pro vás – reklamní magazín Českých drah  I  www.cdprovas.cz  I  cdprovas@cd.cz

editorial

1

PŘÍŠTÍ 
ČÍSLO VYJDE 
26. 10. 2022

6 Rozhovor
Rudolf Havlík

Naše města
Havlíčkův Brod

Tudy kráčely děj iny
Z novináře mučedníkem

Železnice
Fascinace párou

ČD serv is
Noční vlaky po Evropě

Cestopis
Maďarsko

Tajemno a záhady
Černá sanitka

KuchyňAPP
Zavařování

14

20
24

32

42

52

60

6

PRO AUTORY A SOUTĚŽÍCÍ:
Informace o poskytování a zpracování osobních údajů a jejich ochraně podle platné legislativy 

GDPR najdete  na www.cdprovas.cz.

tištěný náklad
60 000 ks

vydavatel
České dráhy, a.s. 

datum a místo vydání     
29. září 2022,  

Praha

redakce
ČD pro vás 

Generální ředitelství ČD
nábřeží L. Svobody 1222

  Praha 1 
110 15

ISSN
1210-9142

šéfredaktor
Václav Rubeš

redakční rada
Petr Horálek

Simona Smithová
Radek Joklík

Jiří Ješeta
Petr Vondráček

grafika / DTP / produkce
SEVENART s.r.o. 

inzerce a předplatné      
info@cdprovas.cz 

tisk 
Walstead  

Moraviapress s.r.o.

42

Vážení čtenáři, milí spolucestující,
nevím jak vy, ale já beru říjen jako měsíc, který se nás snaží relativně citlivě připravit 
na příchod zimy. A protože jsem „letní dítě“ a za opravdový život považuji jen podmínky 
s teplotou nad 20 stupňů Celsia, měl jsem říjen donedávna zaškatulkovaný jako „nic 
moc měsíc“. Jenže pak mi došlo, že náš pobyt na Zemi je příliš krátký na to, aby si člověk 
mohl vybírat, které roční období vezme na milost a které bude ignorovat. I v zimě můžete 

poznávat a cestovat, 
a když se navíc řídíte 
severským rčením, že 
neexistuje špatné počasí, 
jen špatné oblečení, 
pak se ani nemusíte bát 
teplotní nepohody. Nebo 
existuje jiná možnost, 
jak překonat období tmy 
a šedi, a sice odcestovat 
tam, kde žádné mrazy 
nejsou. Ano, dovolit si to může jen málokdo z nás, 
ale třeba osobnosti tohoto čísla – režiséru Rudolfu 
Havlíkovi – dala asijská pracovní zkušenost nejen 
život bez chladu, ale hlavně mu otevřela cestu 
do světa kumštýřů. Ale zpět 
do našich luhů a hájů. 
Přemýšleli jste někdy 
o tom, co bylo pro lidstvo 
tím významným objevem, 
který se nesmazatelně 
zapsal do historie 
světa? Střelný prach, 
automatická pračka, 
nebo mobilní telefon? 
A co parní lokomotiva? 
Nebyla to ona, kdo nám 
dal pohyb v masovém měřítku? Rozjímání nad 
významem páry pro zeměkouli najdete v železničním 
tématu. Ať už cestujete kamkoli a s kýmkoli, ať je 
vám dobře a v pořádku se vrátíte do svých domovů.

Srdečně Václav Rubeš, šéfredaktor
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V poslední době se v médiích často objevuje kritika, že 
vlaky Českých drah poskytují nižší komfort cestování. Jde 
zejména o nasazování starších vozů bez klimatizace nebo 
neposkytování služeb jako wi-fi či zásuvky pro napájení 
drobné elektroniky. Národní dopravce ovšem není viníkem 
tohoto stavu a jeho pracovníci denně řeší, jak problémy 
od dodavatelů a opravárenských firem nepřenášet 
do provozu na cestující.

Odměna za nákup

Zpoždění u nově dodávaných souprav 
se pohybuje v rozmezí od půl do 

jednoho roku. Kvůli řadě nedostatků je 
mohou České dráhy přebrat často až 
na několikátý pokus. Dodávky InterJetů 
se opozdily zhruba o půl roku, cca roční 
zpoždění mají jednotky push-pull a v řádu 
několika týdnů činí zdržení u souprav 
RegioPanter. Zpoždění kolem půl roku je 
avizováno u polských motorových vozů. 
Asi roční zpoždění má modernizace mo-
torových vozů Stadler. Plánované revize 
osobních vozů pro vlaky EC/IC trvají 
dva- až třikrát déle oproti plánu (110 dní 
místo 45). V obou případech probíhají 
práce u slovenských dodavatelů.

Národní dopravce v pozici zákazníka 
uplatňuje kvůli pozdním dodávkám a níz-
ké kvalitě provedené práce veškeré sankce 
a kompenzace, jež vyplývají ze smluv. 
Ačkoli lze do určité míry chápat problémy, 
které souvisí s válkou na Ukrajině nebo 
s koronavirovou pandemií, dodavatelé 
jsou povinni dodržovat termíny a kvalitu 
u dodávaných nových vozidel i u techniky, 
která prochází revizemi a modernizací. 
Obdobně to platí pro odstraňování ga-
rančních závad. České dráhy proto znovu 
vyzvaly své dodavatele, aby přijali urychle-
ná opatření k nápravě. V krajním případě 
jsou připraveny k razantním krokům 
a vypovězení příslušných kontraktů.

E-shop ČD

Perfektně 
padnoucí 
spodní prádlo

koupíte na 
Astratex.cz

Alej v Račiněvsi 
ponese Wintonovo jméno
V pátek 28. října proběhne v Račiněvsi 
na Roudnicku výsadba Aleje svobody, 
věnované odkazu sira Nicholase  
Wintona. K výsadbě 91 stromů  
a 65 keřů se mohou připojit dobrovol-
níci z celého Česka, stačí se registro-
vat na www.sazimebudoucnost.cz/
wintonova-alej. České dráhy vyčlení 
pro sázející z Prahy do Roudnice 
a zpět tři vozy. Cílem akce organizo-
vané Nadací Partnerství a Rotary Club 
Prague International je připomenout si 
a společně uctít památku sira Nicholase 
Wintona a 669 dětí, které se mu v roce 
1939 podařilo zachránit před transpor-
tem do koncentračních táborů. Winto-
nova alej vyroste podél obnovené polní 
cesty. Výsadby se zúčastní Nicholas 
Winton mladší s rodinou a také několik 
Wintonových dětí.

Novinky

PROBLÉMY DODAVATELŮ 
VOZIDEL PŮSOBÍ KOMPLIKACE 
Českým drahám i cestujícím

Pokud během měsíce října nakou-
píte v e-shopu ČD, získáte odmě-
nu v podobě slevy 22 % na nákup 
nezlevněného spodního prádla na 
Astratex.cz. Zákaznice zde ocení 
kvalitu, komfort, vybrané materiály, 
doručení do druhého 
dne a v neposlední 
řadě poradenství 
a zákaznický 
servis. Vybírají si 
zde generace žen 
společně, napříč 
rodinou. A každá 
pro sebe najde to 
pravé. Na Astratex.cz  
pracují odborníci s dvacetiletou pra-
xí a zákaznicím pomáhají s výběrem 
správného střihu i s volbou velikosti. 
Jejich mottem je, že každá žena si 
zaslouží zažít pocit dobře padnoucí-
ho spodního prádla.

SLEVA
22 %
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www.ponty.cz

Jídlo z pohodlných obchodů na trase

Galerie výtvarného umění v Ostravě:
druhá vstupenka zdarma za ČD Body
Vychutnejte si cestu vlakem za uměním a poznejte  
největší sbírkotvornou galerii Moravskoslezského kraje.  
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) sídlí v Domě  
umění, památkově chráněné budově z roku 1926. Sbírka GVUO 
čítá více než 23 tisíc uměleckých předmětů slavných českých, 
ale i zahraničních autorů. Konají se zde komentované prohlídky 
a tvůrčí dílny. Pokud využíváte věrnostní program národního  
dopravce, získáte za 50 ČD Bodů druhou vstupenku zdarma.  
Více na www.gvuo.cz.

Jak bojovat s útoky sprejerů 
a udržet přepravní kapacitu
Za prvních sedm měsíců letošního roku evidují České dráhy 
více než 225 případů graffiti na svých vozidlech. Škoda vzniklá 
v souvislosti s jejich odstraňováním převýšila tři miliony korun. 
K nejvíce útokům vandalů dochází v pražské aglomeraci a v Jiho-
moravském kraji. Jen v hlavním městě a jeho okolí České dráhy 
v uvedeném období zaznamenaly 82 případů graffiti. Oproti před-
chozím letům jde o mírný pokles této trestné činnosti. Národní 
dopravce hledá způsob, jak incidentům zabránit, a zároveň řeší, 
jak soupravy co nejrychleji vyčistit a přitom zachovat přepravní 
kapacitu podle smlouvy s objednateli.

Obědy z chladicích boxů 
s jednoduchou přípravou

Pokud se často stravujete na nádraží, asi nám dáte 
za pravdu, že produkty rychlého občerstvení se na pravidelné 
obědy moc nehodí. A menu v restauracích dnes stojí dokonce 
i 200 Kč. Právě z těchto důvodů mají prodejny PONT Market 

a PONT to go širokou nabídku hotových jídel. Najdete je 
v chladicích boxech a jejich příprava je díky mikrovlnné 

troubě velmi jednoduchá. Některé druhy jako saláty ohřev 
ani nepotřebují. S ohledem na kvalitní přípravu z čerstvých 

surovin jde o zajímavou alternativu.

Web ČD Nostalgie 
dostal nový kabát
Pro příznivce železniční historie a nostalgických jízd byla připra-
vena nová podoba webových stránek ČD Nostalgie. Upravená 
grafika uživatelům přináší větší přehlednost a použitelnost, a to 
na všech typech zařízení včetně tabletů a mobilních telefonů. 
S kalendářem akcí lze snadno naplánovat výlet parním vlakem. Web 
obsahuje množství informací a obrazového materiálu k historickým 
lokomotivám a vozům ze sbírek Muzea ČD v Lužné u Rakovníka 
a depozitáře v Olomouci. Více na www.cdnostalgie.cz.
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PROCHÁZKA

Hlubockým zámeckým 
parkem po naučné stezce

Znáte zámek v Hluboké nad Vltavou jako 
své boty? A co zámecký park? Důležitou 
součástí krajiny byly také obory, které 
sloužily jako rezervoár zvěře pro oblíbenou 
šlechtickou zábavu – hony. Při nich byl 
využíván jako zázemí nedaleký barokní 
zámek Ohrada. Dnes v zámecké zahradě 
a parku najdete deset zastavení naučné 
stezky. Na informačních panelech se do-
čtete o historii zeleně, kompozici parku, 
seznámíte se se zahradníkem Rudolfem 
Wáchou, ptačími i hmyzími obyvateli 
nebo s důmyslným zásobováním areálu 
vodou. Naučná stezka je dlouhá dva a půl 
kilometru a zvládnete ji i s menšími dětmi. 
Psi do parku mohou pouze na vodítku.

Nejbližší železniční stanice: 
Hluboká nad Vltavou-Zámostí
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Neseďte doma a pojeďte s námi na výlet. Zajeďte si třeba 
do přírody, kde to začíná hýřit všemi barvami, nebo využijte 
příležitost prohlédnout si památky, než bude letos hlavní turistické 
sezoně definitivně odzvoněno. Tipy na zážitky najdete v aplikaci 
a na volnočasovém portále Vlakem na výlet. Za každý navíc budete 
odměněni body do věrnostního programu ČD.

Vlakem 
navýlet

DO RAKOUSKA

Po úzkém rozchodu 
podél hranice a Lužnice

Zajeďte si do rakouského Gmündu a pro-
jeďte se po romantické úzkokolejce. Úzký 
rozchod byl zvolen proto, aby byly náklady 
na stavbu a provoz co nejnižší. Postupně 
byla vybudována síť tratí o délce 82 kilo- 
metrů, na kterou se dnes vydávají už jen 
nostalgické a turistické vlaky zemské 
dopravní společnosti NÖVOG, mimo 
sezonu zejména o víkendech a svátcích. 
Z Gmündu je možné vyrazit buď na sever 
do Litschau, nebo na jih do Gross Gerungs. 
Severní větev je dlouhá 25 kilometrů 
a vede z velké části podél hranice  
a okolo řeky Lužnice. Jižní větev měří přes  
40 kilometrů, má více horský charakter 
a připomíná krajinu jižních Čech.

Nejbližší železniční stanice: 

Gmünd NÖ

NA KOLO

Od Vltavy po Slaný 
s chutí čerstvých jablek

Projeďte se po nových cyklostezkách 
do královského města Slaný. Příjemným 
bonusem jsou okolní ovocné sady. Vzhle-
dem k tomu, že máme období sklizně, 
bude po trase dost míst k zakoupení 
čerstvé svačinky. Z vlaku vystupte v Kra-
lupech nad Vltavou a vydejte se podél Kno-
vízského potoka malebnou středočeskou 
krajinou. Na zastávku ve Slaném si nechte 
dost času, ať si můžete prohlédnout his-
torické památky a zdolat Slánskou horu. 
Pojedete-li zpět vlakem, zajděte si na pivo 
do místních pivovarů Antoš nebo Továrna. 
Případně se vydejte zpět přes Drchkov 
a Beřovice do Velvar a přes Nelahozeves 
podél Vltavy zpět na začátek výletu.

Nejbližší železniční stanice: 
Kralupy nad Vltavou

t i p y  n a j d e t e  v   a p l i k a c i  V l a k e m  n a   v ý l e t

Za každý 
výlet vás 

odměníme 
ČD Body
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DO MUZEA

Jak vypadal běžný 
život za normalizace

Ať už patříte mezi Husákovy děti, jejich 
rodiče, nebo znáte dobu normalizace 
jen z vyprávění, expozici Retro muzea 
Praha v obchodním domě Kotva si užijete. 
Pamětníci jistě objeví předměty, které 
bývaly součástí jejich domácností. Výstava 
je rozdělená do patnácti okruhů. Můžete 
přijmout pozvání do panelákového bytu 
a posedět v obýváku s elektronikou značky 
Tesla nebo nahlédnout do dětského pokoje 
s typickými palandami. K prohlédnutí jsou 
zde i hračky. V obchodě se „ženou za pul-
tem“ naleznete typický prodejní sortiment 
70. a 80. let minulého století. Atrakcí jsou 
originální turnikety z pražského metra 
nebo sbírka magnetofonů z Tuzexu.

Nejbližší železniční stanice: 
Praha hl. n. / Praha Masarykovo nádraží

NA VÝSTAVU

Do brněnského letohrádku 
za císařem Rudolfem II.

V brněnském Letohrádku Mitrovských je 
do 17. listopadu k vidění výstava o císaři 
Rudolfovi II. Tou vás provede digitálně 
oživený panovník, kterého zpodobnil syn 
Jana Wericha – herec, ekonom a pedagog 
Jiří Werich Petrášek. Pomocí hologramů 
se seznámíte se symboly majestátu, 
tedy s korunami, které mu byly vloženy 
na hlavu, a také s nejvýznamnějšími 
předměty legendárních císařských sbírek. 
Nechybí informace o jeho milenkách, po-
tenciálních nevěstách a další zajímavosti 
z panovníkova života. Na výstavě máte 
příležitost nahlédnout do kabinetu kurio-
zit či kunstkomory a zjistit, jak fungovala 
alchymistická laboratoř.

Nejbližší železniční stanice: 
Brno hl. n.

VLASTIVĚDA

Ve vile střeží odkaz 
prezidenta Beneše

Po vzoru venkovských domů na jihu 
Francie si v letech 1930–1931 nechal 
tehdejší ministr zahraničí Edvard Beneš 
postavit v Sezimově Ústí letní sídlo. 
Už jako prezident vilu v roce 1937 
rozšířil o nový trakt se salou terrenou. 
O zeleň v přilehlém lesoparku se staral 
nejen zahradník, ale i sami manželé 
Benešovi. V zahradě se na místě zvaném 
Kazatelna nachází hrobka prezidenta 
a jeho ženy Hany, která zde bydlela až 
do své smrti v roce 1974. V sezoně je ve-
řejnosti přístupný park, ve vybrané dny 
se v domě, který patří státu, konají pro-
hlídky. Od roku 2005 je součástí areálu 
Památník dr. Edvarda Beneše, v němž se 
promítá devět dokumentárních filmů – 
o vile, o životě druhého československé-
ho prezidenta, ale také o Sezimově Ústí. 
V památníku jsou k vidění autentické 
předměty z mobiliáře objektu.

Nejbližší železniční zastávka: 
Sezimovo Ústí
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rozhovor

Rudolf Havlík
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JAKO CHLAP 
NEMŮŽU 
ROZUMĚT 
ŽENSKÉ DUŠI,
jen hádám, co je dobře a co špatně
Rudolf Havlík je srdcem dobrodruh, vášnivý cestovatel, 
zapálený spisovatel a také úspěšný scenárista a režisér. Tím 
sice není ještě ani deset let, ale na kontě už má řadu filmů, 
které bodují hlavně u ženského publika. Ostatně, jeho historky 
z doby, kdy dohlížel na výrobu oblečení v Asii, by vydaly hned 
na několik celovečerních filmů. Vypracoval se natolik, že 
dnes může natáčet romantické a dobrodružné snímky podle 
vlastního námětu a navíc s lidmi, které má rád.

T e x t :  E v a  F r a ň k o v á
F o t o :  A b e l s o n a g e n c y  a   a r c h i v  R u d o l f a  H a v l í k a
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Pracoval jste všude možně. Spočítáte, 
kolik profesí jste vystřídal?
Hodně. Když je člověku dvacet, nepřijde 
mu to divné. Pracoval jsem třeba za ba-
rem, jako tiskař, vystřídal jsem několik 
grafických studií, měl jsem živnosťák 
na skákání s bungee jumpingem. Pak 
jsem začal dělat pro oděvní firmu, což 
mi změnilo život.

Narážíte na období, kdy jste měl 
na starosti výrobu oblečení v továr-
nách v Asii?
Tahle éra trvala dlouhých patnáct let. 
Nejdříve jsem pracoval pro velké oděvní 
firmy. Pak jsem si s kamarádem založil 
vlastní podnik. Navrhovali jsme a šili 
oblečení pro snowboarding. Létal jsem 
do Asie, aby se oblečení dalo vyrobit 
za konkurenceschopnou cenu. Trávil jsem 
spoustu času v Indii, v Číně, v Bangladéši 
nebo v Pákistánu. Navštěvoval jsem pří-
mo továrny, dohlížel na to, aby všechno 
šlapalo. A ono to často nešlapalo.

To ostatně popisujete v knize 
Zítra je taky den. Co vás v Asii 
nejvíce překvapilo?
Když jsem přijel poprvé do Číny, zažil 
jsem obrovský kulturní šok. Až postu-
pem času jsem zjistil, jak ti lidé pracují, 
naučil jsem se s nimi mluvit, poznal jejich 
schopnosti. Měl jsem na ně zprvu dost 
vyhraněný názor formovaný falešnou  
evropskou optikou. Došlo mi, že je 
vlastně vůbec neznáme. Čína je obrovská 
země, a i když v ní panuje komunismus  
a lidé jsou tam zabíjeni a posíláni do kon-
centračních táborů, v lecčem jsou tam 
mnohem modernější než u nás.

Viděl jste, jak v továrnách za nelid-
ských podmínek pracují i malé děti. 
Dokážete si dnes vůbec koupit tričko 
v běžném obchodě?
S tímhle problém nemám. Svět není spra-
vedlivý a nikdy se nedá vyhnout tomu, 
co jiná společnost považuje za normální. 
Stačí se jít podívat na chov slepic. Prošel 
jsem stovky továren a vždycky jsem se 
snažil žít a pracovat s místními lidmi, 
zajistit jim důstojné podmínky, pomáhat 
jim. Továrny s dětmi jsem nejprve zavíral, 
ale pochopil jsem, že ty děti pak jdou 
jednoduše pracovat jinam. Často přináší 
jediný příjem do své rodiny. Přes všechnu 
hrůzu jsme zažili hodně hezkých věcí. 
Jsou ale i takové, na které nelze zapo-
menout. Jen pevně doufám, že s tímhle 
lidská společnost jednou něco udělá.

Filipíny, ostrov Siargao

Na Špicberkách před jízdou se psím spřežením

Na fotkách vypadá krásně, 
když jsme u vodopádů,
 jenže my jsme tam museli 
dotáhnout a postavit techniku. 
Navíc jsme neměli kaskadéry.

Do Asie jste se vrátil kvůli filmu 
Ostrov, který jste točili v Thajsku…
Je to příběh o manželích na luxusní 
dovolené. Během hádky se Richard, 
kterého hraje Jirka Langmajer, svěří své 
ženě, kterou představuje Jana Plodková, 
že se s ní chce rozvést kvůli milence. 
Rozhodnou se okamžitě odjet, protože 
už spolu nechtějí být. Jenže během cesty 
starším letadýlkem havarují. Musí přežít 
na pustém ostrově a vydržet spolu 
do chvíle, než je někdo zachrání. Oba se 
přitom snaží přijít na to, proč se dostali 
do bodu, kdy jim vztah po dvaceti letech 
krachuje. Je to dobrodružný a zároveň 
humorný příběh o druhé šanci v manžel-
ství, v životě a v lásce.

Jaké bylo natáčení v džungli mezi 
hady a pavouky?
Na všelijakou havěť jsem ze svých cest 
do tropů zvyklý. Ne tak už Jana Plodková 
a někteří členové štábu. Bylo to hrozně 
náročné. Jít v noci do džungle s lampa-
mi není úplně dobrý nápad a setkávali 
jsme se s hady, se štíry i s jedovatými 
stonožkami. Točili jsme tři týdny v kuse 
a bylo obtížné dodržovat posloupnost, 
protože hercům dorůstaly vlasy, vousy, 
měli na těle různá zranění, jejich oble-
čení se trhalo... Na fotkách sice vypadá 
krásně, když jsme u vodopádů, jenže my 
jsme tam museli dotáhnout a postavit 
techniku, vytvořit zázemí. Navíc jsme 
neměli kaskadéry. A točit havárii  
letadla – to byla pořádná výzva!

Jak vznikl námět?
Úplně jednoduše. Během společné do-
volené jsem viděl, jak se Jirka Langmajer 
o něčem pořád na pláži dohaduje se 
svou ženou Adélou Gondíkovou. Bylo to 
hrozně legrační. A mě najednou napadlo 
natočit film se dvěma rozhádanými 
partnery. Protože naštvaná ženská je 
větší peklo než opuštěný ostrov a boj 
o přežití. Ještě ten den jsem námět začal 
psát. Jsem rád, že můžu točit filmy, kte-
ré mě opravdu baví, jsou dobrodružné 
a ještě mají speciální efekty. O tom jsem 
v dětství snil.

Nechápu, jak jste mohl pracovat 
na třech filmech najednou. 
Jak se to dá vydržet?
Projekty vznikaly v různé době, jen jejich 
dokončení se sešlo najednou. Ostrov 
už jsme potřebovali natočit, protože by 
nám jinak propadla povolení. U komedie 
Po čem muži touží 2 jsem musel dodržet 
termín. A film Prezidentka se rozjel 
ve chvíli, kdy jsme to nečekali. Bylo to 
náročné, ale dalo se to zvládnout. Natá-
čení filmu běží přece jen 25–30 dní.  
Každý projekt se připravuje dlouho 
dopředu, třeba na Prezidentce jsem 
pracoval sedm let, takže to nebylo tak, 
že bych filmy sekal jako Baťa cvičky.

Artové drama Minuta věčnosti, které 
jste natáčel na Islandu, jste si prý 
poprvé mohl udělat čistě podle sebe. 
Kdo vám mluvil do ostatních filmů?
Pořád někdo, hlavně investoři, produ-
centi, distribuce, dramaturgové. V pří-
padě Minuty věčnosti jsme točili v nej-

Meditace v Duhových horách v Číně
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Je to film s vážným tématem. 
Jak ho diváci přijali?
To téma je hodně těžké. Jde vlastně 
o můj první počin, který není komedie. 
Dostal jsem na něj málo peněz, ale 
televize si ho vzaly a distributoři mi také 
pomohli dostat ho do kin. Jezdíme s ním 
po festivalech a věřím, že tenhle snímek 
má zase jinou přidanou hodnotu. Mám 
ho rád.

Komedie jsou také dost těžký žánr. 
Aby se lidé na první dobrou zasmáli, 
to je přece kumšt, ne?
To ano, důležité je, aby humor vycházel 
ze situace, a ne ze slov. Tak to platilo 
ve starých českých filmech i v komediích 
s Belmondem. Samozřejmě, nechat říct 
herce na plátně vtip je ta jednodušší ces-
ta. Mnoho tvůrců se domnívá, že když 
je něco na papíře vtipné, lidé se tomu 
budou smát. Ale tak to nefunguje. Musí 
se vymyslet situace, aby byla správně 

načasovaná, nastříhaná, teprve potom 
možná vznikne vtip.

Vaše nejznámější filmy jako Pohádky 
pro Emu, Bábovky, Po čem muži touží 
jsou romantické komedie zaměřené 
na ženy. Je to váš cíl?
Moje filmy sice cílí na ženy, ale snažím 
se o to, aby v nich byl i mužský element. 
Příběh musí být vyvážený, aby ho byli 
schopní sledovat i pánové, kteří na něj 
jdou s manželkou či partnerkou do kina. 
Nechci, aby se u toho styděli. Je to 
podobné jako u animáků – jsou sice pri-
márně určené dětem, ale musí se u nich 
bavit i dospělí.

Myslíte si, že rozumíte ženské duši?
Snažím se o to, ale jsem chlap, takže 
rozumět jí nemůžu, můžu se jen dohado-
vat, co je správně a co špatně. Jako tvůrce 
se co nejlépe pokouším vykreslit danou 
situaci podle toho, jak ji já sám chápu.

přísnějším lockdownu. Měl jsem námět 
a Island byl tenkrát jediná otevřená de-
stinace. S malým štábem jsme se ze dne 
na den sebrali a řekli si, že to zkusíme 
zrealizovat. Je to film o člověku, který 
se ocitne na těžké životní křižovatce, 
ze které nemůže jen tak odejít. Musí si 
vybrat směr. A ta volba je děsivá. Strávili 
jsme s herci a štábem měsíc na jednom 
místě, kde nebyli žádní lidé, jen příroda, 
a intenzivně jsme na filmu pracovali, což 
bylo strašně hezké a osvobozující.

Očima autorky
Mám ráda lidi, které baví život. Když jsem před rokem přečetla knížku Rudolfa 

Havlíka o jeho cestách a zkušenostech z Číny, napadly mě hned dvě věci. 
Zaprvé, že tenhle člověk se ničeho nebojí a že snad neexistuje den, kdy by se 

nudil. Hltala jsem všechny jeho zážitky a trochu litovala, že už mi není dvacet 
a nemůžu prožít to (skoro) všechno co on. Zadruhé, že s tímhle člověkem chci 

strašně udělat rozhovor. Protože jeho vyprávění je nejen zajímavé a inspirativní, 
ale točí také filmy určené převážně ženám. A tím u mě získal další plusové body.

Kontrola kvality v Číně 

Premiéra filmu Po čem muži touží
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Při natáčení filmu Po čem muži touží 2 
měl Jiří Langmajer svou koučku. Ta ho 
prý hned na začátku upozornila, že si 
ženské chování představuje naprosto 
scestně…
Oba jsme byli z natáčení hodně ner-
vózní. Vůbec jsme nevěděli, jak bude 
převtělení muže do ženy na kameře 
vypadat, jestli si diváci nebudou myslet, 
že si děláme legraci z gayů nebo žen, což 
vůbec nebyl náš záměr. Chtěli jsme dělat 
humor, ne výsměch. Potřebovali jsme to 
ale provést výrazně, protože jinak žert 
nefunguje. Jirka hrál na divadle Hamleta 
a mnoho dalších těžkých rolí, takže 
představa, že vyleze před kameru v kal-
hotkách a podprsence, pro něj nebyla 
úplně jednoduchá. I když to samozřejmě 
zahrál skvěle a na Instagramu stále 
dostává pochvaly.

A co ta koučka?
Tu měl Jiří kvůli pohybům. Protože muži 
se samozřejmě nedokážou hýbat stejně 
jako ženy. Jsou to detaily, kterých si lidé 
všímají. Třeba jak si založíte ruce, jak 
se dotknete tváře, aby se vám neničil 
make-up. Nebo pohyb pánví při chůzi 
se liší. Tyhle drobnosti jsme potřebovali 
dostat na plátno v co největší míře.

Ve vašich filmech opakovaně účinkují 
populární čeští herci. Vyčítají vám 
někdy diváci, že obsazujete jen známé 
celebrity?
Samozřejmě, ale neberu si to osobně. 
Pokud mám šanci a možnost praco-
vat s těmi nejlepšími herci, kteří jsou 
zároveň mí kamarádi, byl bych hloupý, 
kdybych to neudělal. A pochopitelně je 
nepsaným pravidlem, že když jde režisér 
nabídnout svůj film investorům a řekne, 
že tam má neznámé herce, většinou mu 
nedají potřebnou sumu. Jestliže jim ale 
vydělám peníze a oni budou spokojení, 
třeba si pak můžu vymyslet natáče-
ní na severním pólu, kam obsadím 
neznámou tvář, a oni mi na to kývnou. 
A pokud mi někdo řekne, že by to udělal 
jinak a lépe, tak mu můžu odpovědět,  
ať si to tak udělá. Tu možnost  
přece máme všichni.  ▪

Vůbec jsme nevěděli, jak bude převtělení 
muže do ženy na kameře vypadat, 
jestli si diváci nebudou myslet, 
že si děláme legraci z gayů nebo žen.

Rudolf Havlík
Vyrůstal v Sokolově. Pracoval jako 
šéfgrafik pro firmu se sportovním oble-
čením. Následně založil vlastní oděvní 
značku se streetovým oblečením. Díky 
zkušenostem z cest po Asii pracoval pro 
textilní korporáty a psal o tom úspěš-
ný blog. Vydal několik knih. Jeho první 
film Zejtra napořád se částečně natáčel 
v Hongkongu a inspirací pro něj byly 
jeho vlastní zkušenosti. Pro Českou 
televizi napsal a natočil cestopisnou 
sérii Na vlastní nohy. Jeho přelomovým 
počinem byly Pohádky pro Emu z roku 
2014. Velký úspěch měly i další snímky, 
například Bábovky nebo Po čem muži 
touží, který se dočkal pokračování.



V případě dotazů nás kontaktujte na obchod@gr.cd.cz

Nová registrace

Naše jízdenky 
pro vaše zákazníky
Rozšiřte portfolio služeb 
vaší cestovní kanceláře 
o ekologickou a pohodlnou 
dopravu vlakem. Jako smluvní 
prodejce ČD získáte slevu při 
nákupu jízdních dokladů.

Jak na to?
•  Zaregistrujte vaši cestovní kancelář na 

www.cd.cz/smluvniprodejci.
•  Po úspěšné registraci nakupujte jízdní 

doklady v e-shopu ČD.
•  Za odměnu získáte 3% slevu na celkový 

objem nakoupených jízdních dokladů.
•  Vyúčtování nákupů proběhne jednou měsíčně 

formou faktury zaslané na váš email.

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/fi rmy
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Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdbike

Půjčovny kol 
a služby pro 
cyklisty

•  70 půjčoven kol (ve vybraných stanicích si lze vypůjčit 
i elektrokola a koloběžky)

•  k dispozici kvalitní kola s předpisovou výbavou 
a pravidelným servisem

•  přeprava a úschova vypůjčených kol zdarma*

* Platí na vybraných tratích a v určených stanicích.

ČD Bike

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

TIP

kolo 
od 190 Kč/den

elektrokolo 

od 340 Kč/den

CD-C11182443 CD_Bike-215x270-CDproVas_v4.indd   1 08.03.2022   9:34



Cestování 
po ČR

HavlíčkobrodskoVýlet do Havlíčkova Brodu (viz foto) a jeho širého okolí 
rozhodně nemusí být spojený s vlastivědným obdivováním 
slavného spisovatele a novináře z dob národního obrození. 
I když stop a památek s ním souvisejících tu najdete více než 
dost, zejména v jeho rodné Havlíčkově Borové. Vysočina je 
protkaná hustou sítí železnice, takže se pohodlně dostanete 
na spoustu zajímavých míst, ať už ve městech, nebo v přírodě. 
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Kromě toho, že zdejší kraj byl domovinou zakladatele české 
žurnalistiky a literární kritiky Karla Havlíčka Borovského, 
není bez zajímavosti, že „Havlbrod“, jak bývá lidově nazýván, 
leží takřka přesně ve středu republiky ve členité krajině 
Vysočiny. Je proto ideálním místem pro plachtaře, kteří 
z místního sportovního letiště dosahují zajímavých výkonů.

Původně to byla hornická osada 
u brodu přes Sázavu a jmenovala 

se Smilův Brod podle zakladatele Smila 
z Lichtenburka. První zmínky pochází 
z roku 1234. Jenže stříbro, které se 
získávalo právě v těchto místech, za-

jímalo i Přemysla Otakara II. Lokalitu 
považoval za královskou půdu a se 
Smilem vedl několik sporů. Většina 
pozemků následně připadla králi. Těž-
bu stříbra ukončila v roce 1422 bitva 
mezi husitskými vojsky a císařským 
regimentem pod velením Zikmunda 
Lucemburského, který tehdy ve městě 
pobýval. Husité zvítězili a Německý 

LETECKÝ POHLED 
NA HAVLÍČKŮV BROD 
z větroně i motorových strojů

Brod během této události srovnali se 
zemí. Opět vzkvétat začal v 17. století, 
kdy byl povýšen na královské město.

Město národního buditele
Název Smilův Brod nahradil Horníkův 
Brod podle tehdy typických obyvatel. 
V roce 1306 se ale změnil na Němec-
ký Brod, protože většina horníků byla 
německé národnosti. Toto pojmenování 
městu vydrželo až do května 1945, kdy se 
z něj stal dnešní Havlíčkův Brod. Známý 
národní buditel se zde sice nenarodil, ale 
jeho rodina se sem v roce 1830 přestě-
hovala a on sám zde vystudoval gymná-
zium. V domě, kde jeho otec provozoval 
živnost, najdete muzeum se stálou 

T e x t  a   f o t o :  J o s e f  V š e r u b



Vlakem  
do Havlíčkova 
Brodu
Město je významným želez-
ničním uzlem, takže sem bez 
problémů přijedete prakticky ze 
všech koutů republiky. Z Prahy 
a z Brna se do cíle dostanete 
rychlíky linky R9, které jezdí ve 
špičce v hodinovém taktu. Po-
kud pojedete z Českých Budějo-
vic, je potřeba absolvovat jeden 
přestup v Jihlavě. Pokaždé ale 
platí, že nejvýhodnější spojení 
najdete v aplikaci Můj vlak 
nebo na webu www.cd.cz.
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podmínkami pro bezmotorové létání.
Vidět zde můžete kolem 20 motoro-
vých letadel a 30 větroňů. Aerokluby 
provozují také leteckou školu, a to nejen 
pro bezmotorové letce, ale i pro ty, kdo 
by rádi získali oprávnění pro ultralehká 
nebo motorová letadla. Řada pilotů, 
kteří prošli výcvikem právě na letišti 
v Havlíčkově Brodě, úspěšně reprezen-
tuje v soutěžích větroňů a z „Havlbro-
du“ podniká bezmotorové lety v délce 
500–800 kilometrů, povedlo se dokonce 
i 1 000 kilometrů. Pokud chcete vy-
zkoušet krásu létání, podzim je ideální 
čas na to, začít s teoretickou výukou, 
a na jaře pak můžete sednout  
do kokpitu.  ▪

Nejúspěšnější stíhací pilot české 
národnosti, který bojoval proti 
nacistickému Německu ve druhé 
světové válce, se narodil 23. září 
1916 ve Svatém Kříži u Německého 
(nyní Havlíčkova) Brodu. V osm-
nácti letech se dobrovolně přihlásil 
k letectvu a po okupaci se přes 
Polsko dostal do Francie. Po vy-
puknutí války byl spolu s dalšími 
letci přeložen k jednotce GC III/3 
francouzského vojenského letectva. 
Na přelomu jara a léta 1940 dosáhl 
dvou sestřelů a z poražené Francie 
odcestoval přes Alžírsko a Gibraltar 
do Velké Británie.

V britském královském letectvu 
byl přidělen k 1. stíhací peruti se 
stroji Hawker Hurricane. Během 
roku 1941 zničil tři Messerschmitty 
Bf 109. V roce 1942 jednotka 
zahájila akce Night Intruder, které 
spočívaly v individuálních útocích 
na bombardéry luftwaffe v okolí 
letišť ve francouzském vnitrozemí. 
Karel Kuttelwascher zaznamenal 
při těchto nebezpečných akcích 
patnáct jistých vítězství, přičemž tři 
Heinkely He 111 sestřelil u letiště 
v Saint-André-de-l’Eure v noci  
ze 4. na 5. května 1942 během 
pouhých čtyř minut.

V červnu byl poslán na půlroční 
propagační cestu po USA a Kanadě. 
Koncem války pak pracoval jako 
zalétávací pilot. Do vlasti se vrátil 
v srpnu 1945, ale již za necelý rok 
odjel zpět za manželkou Ruby a dět-
mi do Velké Británie, kde pracoval 
jako dopravní pilot pro společnost 
BEA. Zemřel náhle na infarkt v noci 
na 18. srpna 1959 během dovolené 
v jižní Anglii. Za své mimořádné 
výkony obdržel řadu vyznamenání.

Karel Kuttelwascher
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expozicí věnovanou životu a dílu Karla 
Havlíčka Borovského. Odkazů na slavného 
novináře a jeho rodinu je ovšem ve městě 
mnohem více, například poměrně málo 
známá busta jeho matky Josefíny.

Z ptačí perspektivy
Dalším významným rodákem byl Karel 
Kuttelwascher, nejúspěšnější česko- 
slovenský stíhač za druhé světové války 
(viz box). Havlíčkův Brod je dodnes spo-
jený s letectvím. Na jeho okraji najdete 
kvalitní sportovní letiště, takže není 
problém prohlédnout si město z ptačí 
perspektivy. Působí zde jak místní aero-
klub, tak aeroklub z Prahy-Letňan, jehož 
členové dojíždí na Vysočinu za ideálními 

Osobnost regionu
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cestování po ČR l slavná filmová místa 

T e x t :  F i l i p  M a r t i n e c
F o t o :  W i k i m e d i a

DOBŘÍ HOLUBI SE VRACEJÍ
Protialkoholní léčebna 
s hvězdným obsazením
V experimentálním ústavu, kam se dostanete jen s protekcí, 
léčí těžké alkoholiky. Používané metody jsou zde avantgardní, 
pravidla chování přísná, naděje na uzdravení podle statistik pouze 
29 procent. I proto se sem řada pacientů vrací. Život na svobodě
je pro ně stejně svazující a nesnesitelný jako za klášterní zdí.

„Heslo týdne?“
„Zamysli se, jak jsi žil,
abstinence je tvůj cíl.“

Vaří se tu dobře a je tady výborná 
společnost, samí lepší lidé. Ale cho-

vají se ke mně pěkně. Tak začíná jeden 
z mnoha dopisů, které píše hlavní hrdina 
Lexa z protialkoholní léčebny, umístěné 
v nádherných prostorách středověkého 
kláštera. Psaní mu pomáhá zapome-
nout na „chlast“ a tvrdé podmínky v sys-
tému, kde vládne chápavý primář (Josef 
Somr) i despotický hlavní ošetřovatel 
(Rudolf Hrušínský). Lexa bere nemocen-
skou, jídlo také dostává – tak co by mu 
mělo chybět? Svoboda je přece poznaná 
nutnost.

Alegorie na totalitu?
Režiséru Dušanu Kleinovi se podařilo 
vytvořit pozoruhodný svět uzavřené 

společnosti se specifickými pravidly 
chování. Vše se zde točí kolem počtu 
přidělených červených, černých a zele-
ných (nezrušitelných) bodů. Většina věcí 
je zakázaná, pacienti musí opakovat lži 
a předstírat zájem při cvičeních. Když 
nikdo neposlouchá, vymýšlí způsoby, jak 
systém obejít. Kdo kolaboruje s hlavním 
ošetřovatelem na úkor ostatních, má 
se o něco lépe. Například za 10 korun si 
může koupit jeden červený bod.

Zamýšlel snad režisér natočit alegorii 
na komunistický režim v Českosloven-

sku? Tak daleko mistr mainstreamových 
filmů a seriálů asi zajít nechtěl. Z kva-
litní knižní předlohy ale v rámci svých 
možností vykouzlil silný příběh. Divák 
si stejně jako Lexa (Milan Kňažko) klade 
existenciální otázky, co ještě dává  
smysl, co se dá tolerovat a jak se  
vypořádat s realitou. Obecně to shrnuje 
postava malíře (Miroslav Macháček), 
který přijímá systém v léčebně s alibis-
tickým vysvětlením, že nespravedlivý je 
přece celý život. I on ale později uteče.

Pozor na básníky
Mezi vrcholy filmu patří několik scén, 
které vám zřejmě uvíznou v paměti. 
Noční brigáda pacientů na záchytce 
ve městě, „blicí hodiny“ v sanatoriu 

ČSFD: 81 %, IMDb: 75 %
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 slavná filmová místa l cestování po ČR 

DOBŘÍ HOLUBI SE VRACEJÍ
Československo, 1988, premiéra 1989, 109 min.
 Režie: Dušan Klein
 Scénář: Ladislav Pecháček, Dušan Klein
 Knižní předloha: Ladislav Pecháček
 Kamera: Josef Vaniš
 Hudba: Harry Macourek
 Hrají: Milan Kňažko, Rudolf Hrušínský, 
 Vladimír Menšík, Miroslav Macháček, 
 Josef Somr, Pavel Zedníček, 
 Evelyna Steimarová, Luděk Kopřiva, 
 Zdeněk Řehoř, Alicja Jachiewiczová, Jiří Hálek, Marián Labuda, Petr Čepek a další

Opatrná 
kritika 50. let
Vzhledem k politickému tání 
ve druhé polovině 80. let se 
do filmu Dobří holubi se vracejí 
dostala řada narážek a vtipů 
na komunistický režim. Cenzura 
však zasáhla už při schvalování 
scénáře, kdy autoři museli 
oželet vysvětlení, proč šel strýc 
hlavního hrdiny (hraje ho Petr 
Čepek) v 50. letech do vězení. 
Podle schváleného dialogu 
za to mohl prostě alkohol. 
Dušan Klein si to vynahradil 
ve svém následujícím (už 
vyloženě politickém) filmu 
Vážení přátelé, ano, ze kterého 
prý nemusel vyhodit ani jednu 
scénu.

Vladimír Menšík 
se filmu nedožil
V březnu 1989 měly premiéru 
hned dva české filmy 
s Vladimírem Menšíkem. 
V dětském příběhu Hurá za ním 
hraje vyšetřovatele, který 
pátrá po ukradeném rysovi 
z pionýrské zoo. Snímek Dobří 
holubi se vracejí ho ukázal 
jako bývalého vedoucího 
pracovníka ministerstva, který 
kvůli alkoholu – po absolvování 
léčení – skončí jako prodavač 
v zelenině a rozdává podpultové 
banány. Dodnes není zcela 
jasné, který z těchto filmů byl 
jeho „poslední“. Vladimír Menšík 
se každopádně už ani na jeden 
z nich nepodíval – zemřel 
v květnu 1988.

(kloktání alkoholu přes chuťové 
buňky a zvracení do kyblíku), zkouš-
ka odolnosti před propustkou domů 
(testování prostřednictvím herecké 
etudy v baru) nebo Lexovy vzpomín-
ky na mládí, kdy třeba před školním 
inspektorem a plnou třídou zazpíval 
přisprostlou písničku.

Občas ale snímek nebezpečně 
připomíná Kleinovu původně trilogii 
o básnících. Částečně za to může 
podobné herecké obsazení, časté 
monology hlavního hrdiny, stejně 
modulovaný hlas Josefa Somra i pro-
fesionální rutina režiséra. Nad tímto 
prohřeškem se však dá přimhouřit 
oko. Některým divákům může vadit 
happy end. Lexa totiž přestane 
pít. A dokonce se rozhodne vrátit 
do sanatoria jako topič, aby si mohl 
v kotelně dále psát.

Gotická a barokní nádhera
Želivský klášter, kde se většina filmu 
natáčela, najdete kousek od Humpolce, 
respektive Pelhřimova. Svému původ-
nímu účelu sloužil do roku 1950, pak se 
z něj stal na šest let internační tábor pro 
nepohodlné kněze a řeholníky. Patřil mezi 
ně i pozdější kardinál František Tomášek. 
Ve zdejším areálu fungovala pobočka 
psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě. 
Dnes v něm sídlí hotel a pivovar.

Až se tu budete procházet, snadno 
najdete místa, která filmový štáb využil. 
Hlavní schodiště, kde pacienti pod dozo-
rem lékařů zpívali, nádvoří, kde skládali 
uhlí, místnosti, kde probíhaly terapie. 
Klášter však prošel výraznou rekonstrukcí, 
takže už nepůsobí tak omšele. A na zá-
věr železničářská otázka, která vychází 
ze scénáře filmu. Opravdu mohl rychlík 
zastavit v Chrudimi?  ▪

Režisérský 
vrchol Dušana 

Kleina s hereckou 
elitou česko- 
slovenského  
filmu. 

Mchnk, ČSFD.cz

Želivský klášter vypadá dnes podobně jako v době natáčení. Prošel však rekonstrukcí (pohledy z různých stran)

Budova opatství s hlavním schodištěm Kostel Narození Panny Marie v komplexu kláštera
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cestování po ČR l poznej Česko pěšky

LESNÍMI HVOZDY 
PODÉL HUMPOLAČKY 
na Divoký západ a drážní zahradu

Až do husitských válek drželo 
herálecké panství pražské 

arcibiskupství a poté je získali 
Trčkové z Lípy. Zdejší původní 
věžovitou tvrz rozšířili 
a další majitel Kryštof Karel 
z Roupova ji nechal přestavět 
do podoby trojkřídlé jedno- 
patrové stavby s okrouhlými 
věžemi. Zámek prošel po roce 1838 
novogotickou přestavbou a dostal  
romantickou podobu s krásným  
průčelím a věžemi s cimbuřím.

V roce 1945 byl zkonfiskován 
a posléze přidělen národnímu pod-
niku Československé textilní závody. 
Nacházela se zde textilní škola a po roce 

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za tuto 

trasu  
20 ČD Bodů 

Cestu začneme v Herálci, kam nás doveze vlak po Humpolačce. 
Tak se říká regionální trati Havlíčkův Brod – Humpolec, která je 
v provozu od roku 1894 a podle původních plánů se měla napojit 
až na trať do Benešova u Prahy. Během výletu se podíváme 
k obnovenému zámku, ke zřícenině lesní kaple, do westernového 
městečka i do železničního muzea a projdeme se kolem vodních 
ploch nádhernou přírodou Vysočiny.

1958 zvláštní internátní 
škola. Od roku 2004 budovu 

vlastní manželé Kasperovi, 
kteří nechali zdevastovaný 
zámek kompletně opravit. 
Projekt rozsáhlé památko-

vé a historické rekonstrukce 
začal v roce 2009. Na podzim 

2011 byl objekt znovu otevřen 
jako luxusní pětihvězdičkový 

hotel. Jeho pokoje si volně prohlédnout 
nelze, ale můžete se podívat do revita-
lizovaného zámeckého parku. V něm 
je k vidění několik druhově zajímavých 
solitérů, například střihanolistý jírovec 
maďal, liliovník tulipánokvětý nebo 
kaštanovník jedlý.

Dobře ukrytá hrobka
Pro Herálec jsou charakteristické staré 
javorové a lipové aleje rozbíhající se 
na všechny strany. Jednou z nich nás 
modrá turistická značka přivede k ryb-
níku Velký Jankov. Za ním si můžeme 
udělat krátkou odbočku po sotva zna-
telné cestě přes pole do lesa, v němž se 
ukrývá zřícenina kaple sv. Kříže. Pro její 
stavbu se v roce 1913 rozhodla šlech-
tická rodina Milner-Fügnerů, tehdejší 
majitelé panství. Poté, co sovětští vojáci 
herálecký zámek zabrali, pobývali zde až 
do konce srpna 1945. Co se jim hodilo, 
ukradli, co nepotřebovali, zničili.

O hrobce ukryté v lesích možná ani 
nevěděli, faktem je, že ji někdo v prvních 
měsících po osvobození vyraboval. Spolu 
se zámkem se do vlastnictví státu dosta-
la i hrobka (stejně jako nedaleká sýpka). 

T e x t  a   f o t o :  J a r o s l a v  V á l a

Zámek v Herálci dnes slouží jako hotel



zámek Herálecbývalá kaple sv. Kříže

Kamenický rybník

drážní muzeumStonetown 
(westernové městečko)

rozhledna Rodinného pivovaru BERNARD

žst. Herálec

žst. Humpolec
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poznej Česko pěšky l cestování po ČR

Amerika jako živá
Pokračujeme dále po modré turistické 
značce, ale už po půl kilometru ji opus-
tíme, abychom navštívili westernové 
městečko. Protože se nachází nedaleko 
Kamenice, dostalo jméno Stonetown. 
Výstavba městečka, jehož námětem je 
osidlování Ameriky v letech 1860–1890, 
byla zahájena v roce 2004. V létě se tu 
konají tábory pro děti a rodiče s malými 
dětmi. Lidé se mohou ubytovat ve sty-
lových srubech, zkusit si střelbu z luku, 
kuše nebo hodit tomahavkem, ti nej-
menší si mohou v dílně vyrobit indián-
ské čelenky a náhrdelníky. Organizátoři 
zajišťují také školní výlety, firemní akce, 
rodinné oslavy i další podniky připravené 
přímo na míru.

Po návratu na značenou cestu se 
můžeme zastavit u malého jezírka 
uprostřed lesů nedaleko Plačkova. Místní 
pamětníci vyprávějí, že si u něho panstvo 
z heráleckého zámku nechalo vybudovat 
letní sídlo, z něhož už ale nic nezbylo.

Přes muzea na rozhlednu
U rozcestníku Pod Oborou vyměníme 
modrou turistickou značku za zelenou, 
po níž budeme pokračovat až do centra 
Humpolce. Ve městě můžeme navštívit 
Muzeum dr. Aleše Hrdličky, kostel  
sv. Mikuláše, skanzen Zichpil, skládající 
se z Nápravníkova stavení a tolerančního 
kostela, či Hliníkárium, které již svým 
názvem evokuje vtipné scénky z neza-
pomenutelného filmu Marečku, podejte 
mi pero!, natočeného podle scénáře 
Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka. 
Výlet ukončíme výstupem na rozhlednu 
obestavěnou kolem funkčního komína 
Rodinného pivovaru BERNARD, která 
byla zpřístupněna 1. června 2022.  ▪

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

drážní muzeum. Exponáty buď koupil 
za cenu šrotu, nebo je dostal za pomoc 
při demontáži. V jeho soukromé sbírce 
nalezneme mechanické závory, návěs-
tidla, předvěst, přejezdník, stanoviště 
telefonu. Návštěva muzea je možná 
v době přítomnosti majitele – od března 
do října zpravidla v sobotu odpoledne 
a v neděli dopoledne.

Vlakem do Herálce
Z Prahy/Brna
Rychlíkem do Havlíčkova Brodu  
a dále regionálním spojem

Z Jihlavy
Regionálními vlaky s přestupem  
v Havlíčkově Brodě

DÉLKA 
TRASY 
13  KM

Plačkovské jezírko Drážní muzeum v Kamenici

Trosky bývalé kaple a hrobkyWesternové městečko

Nikdo se o nic příliš nestaral. Prvních pár 
let ji ještě používali myslivci a zemědělci 
jako seník, ale brzy do ní začalo zatékat 
a byla ponechaná napospas osudu.

Návěstidla na zahradě
Vrátíme se na modrou značku, která nás 
doprovodí k přírodní památce Kamenic-
ký rybník. Ten má rozlohu 3,57 hek-
taru a tvoří součást soustavy rybníků 
na Boňkovském potoce. Zdejší biotop 
je předmětem ochrany, vyskytují se tu 
některé druhy silně či kriticky ohrože-
ných rostlin a obojživelníků. Hnízdí tady 
několik ohrožených druhů ptáků.

Na okraji Kamenice přejdeme 
železniční trať a na opačném konci vsi 
nahlédneme přes plot do zahrady, ze 
které si její majitel, bývalý železničář 
z Kolína Roman Mach, vytvořil malé 
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cestování po ČR l tudy kráčely dějiny

Dnes nám přijde samozřejmé, že se můžeme svobodně 
rozhodnout, kde a s kým budeme žít či jakou práci chceme 
vykonávat. V totalitním režimu takový luxus neplatí. Týkalo 
se to i rakouské monarchie v 50. letech 19. století. Absolutní 
panovník, který stál nad zákonem, tehdy poslal novináře 
Karla Havlíčka Borovského do tyrolského exilu. Češi byli 
v šoku, ale ze strachu o existenci mlčeli.

Z NOVINÁŘE SE STAL 
NÁRODNÍ MUČEDNÍK 
jako oběť totalitní zvůle

Na zatýkání politicky nepohodlných 
osob v totalitním režimu neexis-

tuje univerzálně platný návod. Každá 
státní policie si pracuje po svém. Jedna 
věc se ale osvědčila: zásah v časných 
ranních hodinách. Okolní obyvatelstvo 
ještě nebo už spí, takže nehrozí odpor či 
pobouření veřejnosti, případně sousedů. 

Pro novináře a spisovatele Karla Havlíč-
ka Borovského si ozbrojená moc přišla 
16. prosince 1851 kolem třetí hodiny 
po půlnoci.

Neomezená moc státu
„Uslyším domovní zvonek a náhle se 
mě zmocní panika. Jeho zvuk zlověstně 
přetrhne ticho. Nedokážu se pohnout, 
sedím ochromeně a bez hnutí uprostřed 
věcí, které jsou mi tak drahé – knih, 

obrazů a nábytku. Pomozte mi! Signál se 
ozve znovu a někdo zkouší brát za kliku. 
Žádný z mých přátel by nebyl tak hloupě 
netrpělivý…“ Těmito slovy začíná skladba 
The Visitors (Návštěvníci), jednoznačně 
nejpolitičtější píseň švédské skupiny 
ABBA, která popisuje zásah příslušníků 
KGB proti disidentům v Sovětském svazu 
na sklonku Brežněvovy éry. V případě 
Karla Havlíčka Borovského možná císař-
ská policie zvonek nepoužila (určitě ne 
elektrický), pocity nepřítele režimu však 
musely být podobné. Nejistota, strach 
z budoucnosti a vydání se na milost prak-
ticky neomezené státní moci.

Zákrok proti Havlíčkovi, který v té 
době žil v Německém Brodě, řídil policej-
ní komisař František Dedera. Jím vedená 
hlídka si prý spletla dům a napoprvé 
vnikla do místní lékárny. Napodruhé se 
už trefila. U zatčení asistoval okresní 

T e x t :  F i l i p  M a r t i n e c
F o t o :  W i k i m e d i a

Tyrolské elegie vycházely časopisecky od prosince 1860

Pomník v Havlíčkově Borové
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Zahradník s luxusním příjmem
Havlíček žil v Brixenu pod policejním 
dohledem. Stát na něj platil nejdříve 400, 
později 500 zlatých ročně, což odpovídalo 
příjmu vyššího státního úředníka. Nej- 
prve pobýval v luxusním hotelu, později 

si pronajal domek, zahradničil, cho-
val ptáky a včely. V dubnu 1852 

za ním přijela se svolením úřadů 
manželka Julie s malou dcerou 
Zdeňkou. Hmotně nestrádali, 
ale pro Havlíčka to stále bylo 
vězení na dobu neurčitou. 
Jeho korespondence prochá-

zela kontrolou, málokdo se 
mu však odvážil psát. Ze svých 

zážitků se vypsal v Tyrolských 
elegiích, básních, o kterých v té 

době netušil, kdy vyjdou veřejně. Na-
konec se rozhodl poslat manželku i dceru 
domů, aby psychicky netrpěly s ním. Obě 
odjely v září 1854.

Osudová tuberkulóza
Po opakovaných intervencích svého 
švagra Františka Jaroše se mohl Havlíček 
15. května 1855 vrátit do českých zemí. 
Jeho exil v Brixenu trval asi tři a půl roku. 
Byl to však hořký příjezd. Už během 
cesty se dozvěděl, že jeho manželka 
v dubnu zemřela na tuberkulózu. Úřady 
mu rovněž přikázaly nucený pobyt v Ně-
meckém Brodě. A „přátelé“ se mu nadále 
vyhýbali – s čestnou výjimkou Boženy 
Němcové a Františka Ladislava Riegera.

Na jaře následujícího roku se Havlíč-
kovi zhoršoval kašel. S úřady si musel 
vyjednat osmidenní návštěvu Prahy kvůli 
lékařskému vyšetření. Tehdy na konci 
července opustil Německý Brod, aby se 
do něj už nevrátil. Během pobytu u švag-
ra Jaroše zemřel – stejně jako manželka –  
na tuberkulózu v pouhých 34 letech. 
Teprve potom se Češi odvážili k protestu, 
to když 1. srpna přišli na jeho pohřeb.  ▪

hejtman Ferdinand Voith, 
Havlíčkův blízký přítel. 
Emocionálně nevydržel lou-
čení a vyšel raději ven, aby 
se na nespravedlivou scénu 
nemusel dívat. Na balení 
zavazadel byly Havlíčkovi 
přiděleny pouhé dvě hodiny. 
Manželka s dcerou zůstávaly 
doma. Nikdo v tu chvíli nevěděl, zda se 
celá rodina ještě shledá a zda exil potrvá 
rok, či až do konce života.

Vláda z boží milosti
O Havlíčkově internaci nerozhodl žádný 
soud. Nebyl to trest za překročení záko-
na, ale odplata režimu za jeho před-
chozí společenské aktivity včetně psaní 
kritických či satirických článků v tisku. 
Deportaci navrhl ministr vnitra Alexandr 
Bach a osobně ji schválil panovník. Fran-
tišek Josef I. v tomto případě nevystupo-
val jako pohádkový stařeček (v té době 
mu bylo pouze 21 let), ale jako totalitní 
vládce s neochvějným přesvědčením 
o své vyvolenosti. Císař dokonce odmítl 
původně zamýšlený Salcburk jako příliš 
prominentní město, takže Havlíčka 
odvezli do menšího a vzdálenějšího 
Brixenu, který dnes leží na území Itálie. 
Exulant tam dorazil 22. prosince. Jen 
o několik dní později, přesněji na Silves-
tra, vydal mocnář patent, ve kterém ofi-
ciálně zrušil ústavní pořádek a obnovil 
svou vládu z boží milosti.

Po pádu absolutismu se Češi 
odvážili oslavovat Karla Havlíčka 
Borovského ve větší míře. Od konce 
roku 1860 vycházely jeho Tyrolské 
elegie, nejdříve časopisecky 
na pokračování, později knižně. 
V roce 1862 došlo k odhalení pamětní 
desky na Havlíčkově rodném domě 
v Borové – za účasti deseti tisíc lidí. 
V průvodu kráčeli sokolové a přední 
čeští politici. Národní mučedník byl 
oslavován i později. Během světové 
války po něm získala jméno 3. divize 
československých legií v Rusku. 
V květnu 1945 se na jeho počest 
změnil Německý Brod na Havlíčkův 
Brod a rodná Borová na Havlíčkovu 
Borovou. V obou obcích dodnes 
funguje muzeum s expozicí o jeho 
životě a díle. Spousta ulic a náměstí 
po celé republice nese jeho jméno. 
Jen pražským Havlíčkovým sadům 
místní zarputile říkají po jejich 
zakladateli Grébovka.

Havlíček jako kult

Dcera národa
Předmětem sentimentálního 
uctívání se stala i Havlíčkova 
osiřelá dcera Zdeňka, kterou tisk 
přejmenoval na dceru národa. 
V době úmrtí otce jí bylo teprve 
sedm. Několik let se o ni starala 
rodina Jarošova, tedy teta (sestra 
její maminky) s manželem, která ale 
čelila velkým finančním starostem. 
Národní listy proto vyzývaly čtenáře 
k zasílání peněz na Zdeňčinu 
výchovu. Za stejným účelem se 
pořádaly i loterie! Dívka později 
šokovala veřejnost svými milostnými 
avantýrami. V roce 1872 však ve věku 
23 let zemřela na tuberkulózu stejně 
jako její rodiče. Na pohřeb jí přišly 
tisícovky lidí.

František Dedera

Rodný dům Karla Havlíčka Borovského koupila v roce 1880 
městská spořitelna. Do vlastnictví města přešel v roce 1920

Chvíle loučení
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DO PŘÍRODY

Naučná stezka kolem 
rybníků a Zelené hory
Tenhle výlet s dětmi vede stezkou 
po dřevěných chodníčcích lesem 
kolem rybníků a vystoupat můžete až 
k monumentálnímu klášteru na Zelené 
hoře na okraji Žďáru nad Sázavou. Celá 
trasa je sjízdná s kočárkem. Cesta vede 
pod klášterem kolem Konventského 
rybníka. Procházíte příjemným prostředím 
v lese. Doporučujeme si to vyšlápnout 
až ke klášteru, námaha za to určitě stojí. 
Dýchne tu na vás zvláštní atmosféra. Sami 
si zvolte, jak dlouhý výlet podniknete. 
Pokud se projdete jen kolem Konventského 
rybníka, délka bude 2,5 kilometru, lze však 
jít i k Bránskému rybníku – tato trasa měří 
3,6 kilometru. Jestliže dojdete ke klášteru, 
přidejte si další cca kilometr.

Turistická sezona končí, ale při dobrém počasí si stále můžete naplánovat 
zábavný výlet do přírody, nebo aspoň do zoologické zahrady. Řada atrakcí 
je celoročně ukrytá pod střechou, takže se nemusíte bát větru ani deště. 
A děti vás zase překvapí tím, že mají více energie, než tušíte.

VÝSTAVA

Modelové kolejiště 
s lavičkou a zábradlím
V suterénu kulturního domu 
ve Žďáru nad Sázavou lze 
navštívit stálou výstavu 
modelového kolejiště, které znázorňuje 
Českomoravskou vrchovinu. Je zde 
k vidění například žďárská stanice 
s vlečkou, Zelená hora, hrad Pernštejn 
nebo vítochovský kostel. Počítá se tady 
i s malými návštěvníky, protože okolo 
celého kolejiště ve tvaru písmene U  
vede lavička se zábradlím, ze které děti 
na vláčky dobře vidí. Na kolejišti jezdí 
parní, motorové i elektrické lokomotivy, 
součástí scény jsou též hasiči nebo 
zemědělci. Při večerním stmívání si užijete 
osvětlené vláčky. A pozor – děti se vydrží 
na kolejiště dívat i hodinu a půl v kuse.

ZA POZNÁNÍM

V centru Eden se přiučíte, 
jak se dříve žilo na vesnici
Zábavné a naučné centrum Eden 
v Bystřici nad Pernštejnem vás 
zaujme interaktivními expozicemi, 
horáckou vesnicí, farmou a jízdárnou. 
Areál je částečně krytý, takže ho lze 
navštívit i při nepřízni počasí. Děti si 
po příchodu vezmou dřevěný vozíček. 
Potom zjistí, že jsou na panském 
dvoře, kde se nachází i pivovar. Asi 
nejzajímavější je expozice o příběhu půdy. 
Zábavnou formou se dozvíte, kdo a co 
v ní žije a co na ní závisí. V horácké vesnici 
si prohlédnete všechna stavení a přiučíte 
se, jak se dříve vyrábělo třeba vlákno 
nebo svíčky. V ekopavilonu si vyšlapete 
elektřinu na kole a získáte pár tipů 
na ochranu životního prostředí.

Aby děti 
nezlobily

t i p y  n a j d e t e  v   a p l i k a c i  V l a k e m  n a   v ý l e t

ZA ZVÍŘATY

Zoologická v Jihlavě 
je nápaditá a zábavná
Jihlavská zoo je neobyčejná, nepřeplněná, 
vynalézavá, originální a ještě s výhledem 
na kostelní věže. Sice tu nepotkáte 
pandu jako ve Vídni ani slony jako v Praze, přesto 
jsou zdejší zvířata dostatečně zajímavá, aby to 
tu na děti nepůsobilo jako prohlídka selského 
dvorku s několika opicemi. Areál není velký, 
ale stejně jsme zoo za celé odpoledne nestihli 
projít. Pavilony, jednotlivé expozice i dětská 
hřiště působí neotřele. Naprosto perfektní je 
australský pavilon v podobě opuštěné farmy, 
kterou zabrala zvířata. V tropickém pavilonu 
na vás čeká hrozivě obrovská anakonda 
i havarované letadlo.
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Osudový vynález

V dějinách lidstva bylo objeveno a sestrojeno mnoho vynálezů, avšak 
jen jeden dal světu pohyb a mobilitu v masovém měřítku – parní 
lokomotiva. Dodnes je tento objev pana Stephensona vnímaný jako 
cosi přelomového, snad až pohádkového, a stále přitahuje nové 
obdivovatele jako magnet. Co je tak podmanivého na tunách železa 
zahalených do popela a kouře?

PŘÍBĚH FASCINACE 
PARNÍ LOKOMOTIVOU 
pokračuje i v době elektrické

T e x t :  J o s e f  V š e r u b
F o t o :  a u t o r  a  a r c h i v  Č D
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Parní lokomotiva. Symbol živlů spou-
taných ve prospěch lidstva, dálek 

a romantiky. Stroj obdivovaný, perso-
nifikovaný a velebený. Vynález, který 
změnil moderní historii světa a dodnes 
se považuje za vrchol epochy objevů 
a poznání. Nestárnoucí plod lidského 
důvtipu a odvahy. Stroj pro opravdové 
chlapy, kteří se nebáli špinavé dřiny, 
pekelné výhně a potu.

Budeme vám vyprávět příběh nemoci, 
která postihla miliony lidí po celém 
světě. Fenoménu, který se dodnes dědí 
z generace na generaci. Ságu důmysl-
nosti rámovanou potem, špínou, nesku-
tečnou dřinou a odhodláním. Román 
napsaný zástupy strojvedoucích, topičů, 
vymývačů a celé řady dalších, dnes již 
zapomenutých profesí. Skutečný příběh 
o nevysvětlitelném okouzlení tunami 
železa, kterým člověk vdechl život, 
a pohnul tak celým světem. Syrovou 
krásu časů, ve kterých záleželo na umu 
a na citu a jedinou hranicí byla schop-
nost sžít se se strojem. Příběh parní 
fascinace.
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Zrozena v hrdém Albionu
Jako každá revoluce začal i tento 
příběh nenápadně. Dne 8. října 1829 se 
v Rainhillu nedaleko Liverpoolu odehrál 
pozoruhodný závod. Proti sobě se 
postavily konstrukce pánů Ericssona, 
Hackwortha a Stephensona. Tehdy 
nemohl nikdo tušit, že posledního jme-
novaného budeme už navždy považovat 
za otce parní lokomotivy. Fenomenální 
triumf Stephensonovy lokomotivy The 
Rocket, která nejenže splnila, ale do-
konce předčila limity soutěže a dosáhla 
průměrné rychlosti patnáct mil za ho-
dinu, byl téměř pohádkou, protože její 
konstruktér neuměl do svých osmnácti 
let číst ani psát. George Stephenson byl 
pacientem nula, člověkem, od kterého 
se šířila nákaza parní fascinací geome-
trickou řadou. Jeho výtvor nesl všechny 
atributy, aby nemoc šířil úspěšně dál. 
Z pár bláznů a snílků se za několik let 
staly celé zástupy železničářů. Nebylo 
nic, co by páru mohlo zastavit.

Anglie se stala kolébkou železnice 
a její věhlas se rychle rozkřikl po celém 
světě. Přibývalo národů a států, které 
si pára podmanila. Překročit kanál La 
Manche nebyl pro tuto nakažlivou cho-
robu žádný problém ani podle tehdej-
ších měřítek, a tak trvalo necelých deset 
let a rozšířila se i do naší země. Stalo se 
to 6. června 1839, kdy přijel první parní 
vlak do Břeclavi. Bylo marné snažit se 
vzdorovat vábničce píšťaly, jejíž podma-
nivý hlas se rychle nesl od města k měs-
tu, od vesničky k vesničce. Míst, kde 
železnice pravidelně zanechávala svou 
vizitku – obláčky kouře na obloze –, při-
bývalo. Nenasytná nadvláda železnice 
si žádala další a další služebníky. Nebylo 
složité je získat, protože příslib dobro-

družství, jedinečnosti a sounáležitosti 
s něčím tak ohromujícím, jako byla ona, 
fungoval skvěle. A parní lokomotiva 
coby pohybující se reklama na odvahu 
překročit vlastní stín nemá konkurenci 
ani dnes. Pára dobyla svět a vyhřívala se 
na výsluní zájmu veřejnosti. Spojit s ní 
svůj život znamenalo stát se obdivova-
ným mágem a pokořitelem. Začal zlatý 
věk železnice a lidí kolem ní.

Naše byly nejkrásnější
Rukopis konstruktérů z mnoha zemí se 
otiskl do jejich tváří i těl. Aristokratické 
Angličanky, strohé Němky, přízemní 
Rakušanky, lehkonohé Francouzky, 
vykulené Polky… A co ty naše? Stavěli je 
tak, aby se do nich zamiloval celý svět. 
Byla to umělecká díla na omezeném 
prostoru, bezchybná dítka technické 
dokonalosti a bohů estetiky. Kombina-
ce štíhlých kotlů na vysokých rámech 
s koly, před kterými si i velcí frajeři připa-
dali nicotní, byla dechberoucí. Nikoho 
nenapadlo obléknout ty nejoslnivější 
do fádní černé. Kdyby Mikádo v zelené 
s mosaznými doplňky vyrobili v Jaguaru, 
stálo by dnes v síni slávy této věhlasné 
automobilky a Albatros i v tom nejšedi-
vějším zimním dni působil jako vyslanec 
blankytně modrých nebes.

Všechna tato krása ukrývala netu-
šenou sílu empiricky vyjádřenou čísly, 
avšak mnohokrát překonanou pilova-
ným uměním strojvedoucích a topi-
čů. Když mašina šlapala, někteří byli 
schopní takřka popřít fyzikální zákony. 
Mikádo zběsile oddechující v čele rych-
líku z Přerova do Prahy dokázalo nejen 
dohnat několikaminutové zpoždění, ale 
přistát v cíli i o osm minut dříve. To pak 
na fíru i hajcra koukali nejen malí kluci 
s otevřenou pusou a chlapi v kuchyni se 
dmuli pýchou tak, že úplně zapomněli 
na dvě tuny uhlí naházeného za posled-
ní hodinu do kotle. Vodili mašinu, která 
přijela psát dějiny!

Splněné klukovské sny
Fíra a topič. Šlechta pocukrovaná 
mourem, vonící esencemi kouře, vařící 
vody, oceli, tabáku a oleje. Než se v depu 
převlékli do pracovního, byli to jen 
obyčejní smrtelníci. Teprve u mašiny 
se z nich stali krotitelé stotunového 
majestátu. Moc toho nenamluvili, oba 
věděli, co mají dělat. Dobře znali každý 
stroj, jeho slabiny a bolístky. Co nesmí 
podcenit, aby dojeli, i co jim odpustí. 
Všechno podle citu a zkušeností, které 

Díky dobrovolníkům 
žije pára dále
Většina příběhů začíná a končí, jen 
zlomek z nich plyne napříč časem 
a generacemi. Buďme pyšní, že 
jeden z nich je náš. A nikdo nám ho 
nevezme. Naše stroje si na filmovém 
plátně dojely až pro Oscara a génius 
Antonína Dvořáka byl poháněný 
obdivem právě k parním krasavicím. 
Navíc máme to štěstí, že stále existu-
jí lidé, kteří jen nerozjímají o starých 
časech, ale dělají mnoho pro jejich 
připomínku. Jejich nemoc zatím stále 
trvá a šíří se dále. Jen už to není kaž- 
dý den na každém nádraží, ale pro 
přežití páry to zatím stačí. Nevěříte? 
Zkuste dát nakreslit malému klukovi 
vlak a uvidíte. Pokud bude mít kotel 
a komín, pak je svět ještě v pořádku.

Film 
o parních kráskách
České dráhy v roce 2021 natočily 
a uvedly dokumentární film, ze 
kterého vychází i tento článek. 
Premiéru měl v září 2021 na Dni 
železnice v Lužné u Rakovníka, kde 
sklidil velký ohlas. Dílo je zdarma 
dostupné na platformě YouTube 
pod názvem Parní fascinace. Autoři 
vytvořili jakýsi filmový remake knihy 
Parní symfonie, kterou v roce 1988 
vydalo nakladatelství NADAS a z níž 
čerpali inspiraci. Podobně jako autoři 
zmiňované knihy chtěli i tvůrci filmu 
nejen připomenout význam, jaký má 
železnice pro lidstvo a svět, ale také 
poděkovat lidem, kteří se dodnes sta-
rají o parní lokomotivy a uchovávají 
živoucí odkaz o umění našich předků 
budoucím generacím.

Všechny své 
symfonie bych 

dal za to, kdybych 
vynalezl parní 
lokomotivu.

 
Antonín Dvořák
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předávali dále. Dědkovské rady se cenily 
zlatem a vyrostly na nich celé genera-
ce strojních čet. Některé mašiny byly 
hodně náročnými milenkami, které 
neodpouštěly sebemenší chyby, když 
ale věděli, jak na ně, odvděčily se jim 
nepopsatelnými zážitky.

Šlechtična uhánějící s rychlíkem 
tak, že se z tyčí a táhel stala ocelová 
mlha a z pražců dřevěný běhoun, byl 
splněný sen těchto mlčenlivých chlapů. 
Když se řítili dnem i nocí, ruka žádného 
výpravčího, hláskaře, pochůzkáře nebo 
závoráře, ale ani malých kluků podél 
trati nezůstala nezdvižená na počest 
kolosální krásy několika set tun oceli. 
S otevřeným regulátorem, ukazatelem 
rychloměru ve trojciferných číslech 
a manometry s ručičkami v pozoru sta-
čilo vyhlédnout z budky a zaposlouchat 
se. Teď! Teď a tady jsme to my a je jedno, 
co si kdo myslí. Tohle je naše touha i roz-
hřešení. Svět lidí v okouzlení strojem, 
který se stal nesmrtelným. A oni s ním.

Smutné loučení
Jednou to přijít muselo. Zatímco ve dvo-
raně Škodovky se novotou blýskali 
Štokři, uvnitř výrobních hal se už rodily 
jejich pokořitelky – elektrické Bobiny. Ty 
a mnohé další moderní mašiny jednoho 
dne zapřáhly konvoj více či méně utaha-
ných a opotřebovaných parních strojů 

a odvezly je do stanice, odkud nebylo 
návratu. Smutný pohled za zdi mnoha 
kovošrotů po celé zemi dokazoval, že 
i něco tak podmanivého jako pára se 
může během chvilky proměnit v hro-
madu beztvarého starého železa. Bez 
smutečních proslovů, bez kondolencí, 
bez poděkování, bez patřičného roz-
loučení. Jen pár slov „Byla jsi kouzelná, 
nezapomeneme“, načmáraných křídou 
na troskách, které byly ještě nedávno 
elegantním štíhlým kotlem, prozrazova-
lo, že to nebylo jen chvilkové vzplanutí, 

Zajímá vás železnice hlouběji a chtěli byste si přečíst více 
článků s touto tematikou? Zkuste oborový magazín Železničář, 
který koupíte v ČD centrech a pokladnách nebo si jej můžete 
předplatit a získat navíc 4× ročně oboustranný plakát 
ve formátu A2. Více informací na stránkách zeleznicar.cd.cz

12×
ročně
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ale něco, co bychom v románě nazvali 
láskou až za hrob.

Za 140 let své vlády dokázala pára změ-
nit svět a milionům lidí dala smysl života. 
Vychovala celé generace železničářů, dala 
jim prestiž a obdiv. Stroj, jehož účinnost 
se počítala v jednotkách procent, roz-
pohyboval lidstvo, vybudoval celé státy, 
pomáhal vyhrávat světové války. Defino-
val železničářskou kulturu a stal se jejím 
symbolem. Teď měl odejít. Do nejednoho 
polštáře se rozpilo pár slaných slz. Větší 
pocta člověka stroji neexistuje.  ▪
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www.locomotif.cz
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Pojeďte s námi.
www.cd.cz

Předplaťte si svoje 
cestování pomocí 
účtu ČD Kredit 
a nakupujte jízdenky 
snadno a rychle.

•  nejrychlejší nákup jízdenky v e-shopu, 
na mobilním webu ČD a v mobilní aplikaci 
Můj vlak 

•  částku na účtu máte stále pod kontrolou
•  snadné dobíjení kreditu na jedno kliknutí

Zaregistrujte se na 
www.cd.cz 
a aktivujte si službu 
ČD Kredit.

ČD Kredit

CD-C11168882_CD_Kredit_2022_215x270-CDproVas_v01.indd   1 12.01.2022   14:15



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

ČD Night
Noční vlaky po Evropě

Nabídka vozů
Oslavy na kolejích

Naše tváře
Lada Kožmínová
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V Evropě dochází k postupné renesanci noční dopravy a ubytovací 
vozy – lůžkové a lehátkové – spojují významná města a metropole 
na kontinentu. Mezinárodní vlaky míří do turistických oblastí, 
ať už do hor, nebo k moři. Z České republiky je možné cestovat 
do šesti států – na Slovensko, do Švýcarska, Polska, Maďarska, 
Německa a Rakouska.

Švýcarsko dvěma směry
Národní dopravce bude od prosince 
2022 zajišťovat dvě spojení do Curychu: 
tradiční přímý lůžkový vůz přes Inns-
bruck a Bludenz a nově přes německý 
Baden-Baden a Freiburg im Breisgau 
a švýcarskou Basilej. Spoj přes Rakous-
ko do Švýcarska mají v oblibě zejména 
aktivní turisté, skupinky cestovatelů, 

Noční vlaková doprava je pohodlná, 
bezpečná, ekologická a hlavně mo-

derní. V současné době při ní cestovatelé 
naleznou větší míru soukromí, a tím 
i preventivní ochranu před zdravotními 
riziky. České dráhy se zaměřují na nároč-
nější cestující a poskytují především kva-
litu s důrazem na komfort a bezpečnost 
v lůžkových vozech.

NAPŘÍČ EVROPOU 
PŘES NOC VE VLAKU 
do všech světových směrů
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Mapa 
cestovatele
Před cestou do zahraničí 

doporučujeme sledovat vládní 

protipandemická opatření 

v cílových zemích a podmínky 

pro vstup. Při přípravě cesty je 

třeba zohlednit, že každá země 

přijímá vlastní opatření. Z toho 

důvodu se vyplatí sledovat 

„mapu cestovatele“ na stránkách 

Ministerstva zahraničních věcí ČR 

(https://www.mzv.cz/jnp/cz/

mapa_cestovatele.html) nebo 

v aplikaci Re-open EU (https://

reopen.europa.eu/cs/from-to/CZE), 

kde zadáte cílovou zemi. 

Jak cestovat  
v lůžkovém voze
Lůžkové vozy nabízí bezpečné 

a pohodlné cestování. Oddíly jsou 

zabezpečeny jako v hotelových 

pokojích – bezpečnostními zámky 

na kartu a přídavnými zámky, pro 

komunikaci s průvodcem po celou 

noc slouží hotelový telefon. Už 

volba počtu cestujících v oddíle – 

od jednoho v uspořádání Single 

až po trojici spolucestujících 

v oddíle Triple – splňuje požadavky 

na soukromí a na komfort podle 

vlastních potřeb. Po celou dobu 

jízdy přes noc je cestujícím 

k dispozici průvodce, který dbá 

na dodržování nočního klidu  

od 22 hodin večer do 6 hodin ráno.

kteří chtějí poznávat turistická lákadla 
alpské země. Jako výchozí stanice pro 
vysokohorskou turistiku a lyžování vám 
poslouží Bludenz, Buchs a Sargans. 
„Severní“ spoj využijí zvláště cestující, 
kteří míří do Curychu a do švýcarsko-ně-
meckého pohraničí.

Slovensko a Polsko
Noční vozy, v první řadě lůžkové, které 
svým uspořádáním od kupé Single 
až po Triple představují nejvyšší míru 
soukromí a komfortu, můžete použít při 
jízdě na Slovensko a do Polska. Noční vlak 
EuroNight EN 442/443 Slovakia, který vy-
jíždí z Prahy, Olomouce do Popradu, Košic 
a Humenného, je složený z moderních 
lůžkových vozů, které v oddílech Deluxe 
disponují vlastní sprchou a toaletou, 
zatímco pro ostatní cestující v oddílech 
Economy jsou připravené společné sprchy 
a toalety ve voze. Noční spoj nabízí i po-
pulární autovlak mezi Prahou a Košicemi, 
do Vysokých Tater, do Popradu, tradičního 
cíle českých turistů.

Moderní lůžkové vozy spojují Prahu 
s Varšavou a pohodlně vás přesunou 
mezi hlavními městy obou sousedních 
států pro obchodní nebo služební cesty. 
Krakov se v poslední době rovněž stává 

turisticky přívětivějším a najdete v něm 
více klidu při procházkách městem.

Maďarsko
V nočním spoji IC 585 / EN 477 z Prahy 
do Budapešti se cestující setkají  
s modernizovaným lůžkovým vozem  
WLABmee, který umožňuje zamykání 
dveří na bezpečnostní kartu, jsou v něm 
USB zásuvky, nové hygienické kouty 
a jinak koncipovaná sprcha. V každém 
kupé se nachází tři sklopná lůžka a umy-
vadlo. Vůz je vybavený dvěma vakuovými 
toaletami a jedním oddílem se sprchou.

Soukromí a pohodlí 
Již při nákupu jízdních dokladů si zákaz-
ník může vybrat způsob cestování podle 
svých požadavků na soukromí a kom-
fort. Oddíly ve vlaku jsou uspořádané 
pro jednoho v úpravě Single, pro dvojice 
v uspořádání Double nebo Triple pro tři 
spolucestující. Každý z těchto oddílů 
je možné rezervovat jako Economy 
(s vlastním hygienickým koutkem v od-
díle a se společnou sprchou a toaletou) 
nebo v téměř hotelovém uspořádání 
v nejvyšší kategorii Deluxe (s vlastní 
toaletou a sprchovým koutem). Všechny 
oddíly jsou vybavené bezpečnostními 

zámky na kartu a přídavnými zámky, 
pro komunikaci s průvodcem po celou 
noc slouží hotelový telefon.

Pro dobré ráno
Součástí rezervace v lůžkovém voze je 
snídaně, složená z teplého nápoje podle 
výběru (káva nebo čaj – bylinkový, ovocný 
či černý), sladká nebo sýrová snídaně, 
balené pečivo, stoprocentní džus a jemně 
perlivá minerální voda. Samozřejmostí 
jsou při cestování v lůžkovém voze ruč-
níky a hygienický balíček s mýdlem, jedno-
rázovým zubním kartáčkem a pastou 
a hotelové pantofle. V kategorii Deluxe 
máte ve vlastním sprchovém koutě spr-
chový gel. Přejeme vám šťastnou cestu.  ▪
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Přemýšlíte o netradiční firemní prezen-
taci nebo chcete využít cestu vlakem 

pro obchodní jednání? Soukromý vlak či 
vůz vás doveze jak na teambuilding, tak 
na svatbu nebo na narozeninovou osla-
vu. A nemusíte jet nasucho a s prázdným 
žaludkem – během cesty může probíhat 
pořádná hostina i s obsluhou.

Naplánujte si cestu
Cestu vám vymyslíme na základě vašich 
požadavků. Zákazníci se často rozhodují 
podle doby jízdy. Pokud si přejete akci 
s délkou 1,5 hodiny, můžete vyrazit na-
příklad z Prahy do Tábora nebo do Plzně, 
z Brna do Olomouce nebo rovnou do Víd-
ně, případně z Ostravy do Olomouce. 
Chcete-li si na jízdu vyhradit dvě hodiny, 
lze nabídnout trasu z Brna do Kutné 
Hory nebo do Znojma. Klient si samozřej-
mě může vybrat i cestu podle svého přání, 
například z Prahy do Českého Krumlova  
(jízda trvá tři hodiny) nebo do Olomouce  
(2,5–3 hodiny), z Ostravy do Štramberku 
(necelá hodina) či do Krakova (2–3 hodiny).  
Vyrazit lze prakticky odkudkoli a dojet 
kamkoli, kde leží koleje.

Pomalu se blíží doba adventu a s ním spojených 
vánočních večírků a rodinných setkání. Co třeba 
vyzkoušet firemní party nebo narozeninovou oslavu 
ve vlaku a pak společně vyrazit na nákupy či prohlídku 
svátečně vyzdobených trhů? Objednávka vozu a výběr 
trasy jsou jednodušší, než si myslíte.

NA ADVENTNÍ TRHY 
ZVLÁŠTNÍM VOZEM 
Nebo si objednejte celý vlak

Vyberte si vůz
Do vlaku se dají zařadit jeden či dva 
společenské vozy, které mohou sloužit 
jako základna pro catering nebo pro 
společnou zábavu během jízdy. I delší 
cesta vám uteče velmi rychle. Po příjezdu 
do cíle si prohlédnete město, v před-
vánoční době navštívíte adventní trhy 
a cestu zpět můžete opět využít ke kon-
zumaci a zábavě. Při menším počtu 
osob (orientačně do stovky) si mohou 
účastníci sami zajít do společenského 
vozu pro občerstvení a posedět zde. Při 
větší účasti je lepší uvažovat o roznášce 

občerstvení na místo nebo catering v po-
době švédských stolů, u kterých si každý 
vybere dle svého gusta.

Nic vám samozřejmě nebrání usku-
tečnit podobnou cestu třeba v dubnu. 
Atraktivní společenské akce se konají 
v průběhu celého roku a vždy se dá 
vymyslet vhodný cíl tak, abyste tam 
měli co obdivovat. Objednat si můžete 
samostatný motorový vůz, ale i vlastní 
oddíl v moderní soupravě. České dráhy 
rovněž zajišťují vlaky a vozy pro účely 
filmování. Podívejte se na nabídku vlaků 
a vozů k pronájmu na webu, kde najdete 
též fotografie. Určitě si vyberete.  ▪

Kontaktní adresa
Chcete si objednat vůz nebo rovnou 

celý vlak pro soukromé či firemní 

účely? Potřebujete pomoct s plánem 

výjezdního zasedání na kolejích pro 

svou firmu? Uvažujete o zajištění 

cateringu do najatého vlaku? Pro 

více informací kontaktujte obchodní 

oddělení Českých drah na adrese 

specialtraincd@cd.cz nebo  

obchod@gr.cd.cz. V e-mailu můžete 

uvést svou představu o službě 

a základní požadavky. Kalkulace ceny 

probíhá vždy individuálně.

Více na 
www.cd.cz/firmy
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Cykloturistika je čím dál populárněj-
ší. Svědčí o tom počet vypůjčených 

kol v rámci služby ČD Bike. Za prvních 
sedm měsíců roku 2022 zde zákazníci 
využili 3 442 kol pro dospělé a 107 kol 
dětských. Stoupá i zájem o elektrokola 
nebo koloběžky.

Je libo brašnu nebo dětský vozík?
Všech 70 půjčoven ČD Bike má otevřeno až 
do konce října. I potom zůstane v pro-
vozu 12 poboček s celoročním režimem. 
Tři nejvytíženější půjčovny se nachází 
v Břeclavi, na karlovarském dolním nádraží 
a ve Františkových Lázních. Na 23 místech 
mají klienti k dispozici elektrokola, ve 20 
pobočkách též koloběžky. Mezi novinky le-

tošní sezony patří spuštění služby ČD Bike 
v železničním muzeu v Lužné u Rakovníka 
nebo obnovení provozu po rekonstrukci 
v zastávce Litoměřice město.

V poslední době zákazníci čím dál 
častěji využívají vypůjčená kola ČD Bike 
především na delší výlety. S tím souvisí 
větší počet dotazů na možnost vypůjčit 
si ke kolu nejrůznější příslušenství. Na zá-
kladě poptávky se proto České dráhy 
rozhodly postupně půjčovny dovybavit 
cyklistickými brašnami na kola. Zejména 
v letních měsících byl registrován  

velký zájem ze strany rodičů o samo- 
statnou výpůjčku dětských vozíků 
za kolo, která rovněž představuje letošní 
novinku. Tuto službu poskytují v Třeboni 
a v Karlových Varech na dolním nádraží. 
Pro rodinné výlety jsou populární vý-
půjčky kol s dětskou cyklosedačkou.

Jednotný ceník
Také letos mají ve všech půjčovnách  
ČD Bike jednotný ceník. Například zá-
kazníci s platnou jízdenkou ČD nebo  
In Kartou zaplatí za jízdní kolo jedno-
denní půjčovné 190 Kč, půldenní výpůjč-
ka je vyjde na 160 Kč a za jednodenní 
zapůjčení elektrokola zaplatí 340 Kč. 
Cestující zapojení do věrnostního  
programu národního dopravce si mohou 
za 50 ČD Bodů vyzvednout voucher na  
bezplatné zapůjčení kola na jeden den.  ▪

Vratná kauce při zapůjčení  
kol a koloběžek

1 kolo nebo koloběžka 1 000 Kč

2–5 kol nebo koloběžek 2 000 Kč

1 elektrokolo 2 500 Kč

Ceník služeb v půjčovnách ČD Bike v roce 2022

služba základní nájemné zlevněné nájemné*

půldenní výpůjčka kola/koloběžky (do 6 hodin) 190 Kč 160 Kč

celodenní výpůjčka kola/koloběžky 230 Kč 190 Kč

celodenní výpůjčka elektrokola 390 Kč 340 Kč

celodenní výpůjčka dětského kola 130 Kč 110 Kč

zapůjčení dětské cyklosedačky/den 50 Kč 50 Kč

zapůjčení vozíku za kolo/den 130 Kč 130 Kč

zapůjčení přilby pro dospělé/den 25 Kč

zapůjčení dětské přilby zdarma
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VÝLETY NA KOLE 
SE SLUŽBOU ČD BIKE 
se vyplatí i na konci sezony
Má smysl se na podzim 
vydávat na výlety na kole 
a vlakem? Samozřejmě! Někdo 
ocení, že mu tolik nesvítí 
slunce do očí a nepotí se mu 
horkem záda, jiný si zase rád 
otestuje hranice fyzických 
možností. Lesní a polní cesty 
navíc nejsou tak plné jako 
o letních prázdninách. Ale 
co je nejdůležitější, půjčovny 
ČD Bike fungují v sezonním 
provozu až do 31. října.
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Profesí jste historik architektury a pa-
mátkář. Jak vnímáte samotnou budo-
vu Národního technického muzea?
Objekt na pražské Letné postavený 
podle plánů architekta Milana Babušky 
je naším exponátem číslo jedna. Vysta-
vujeme zde všechny podstatné sbírky 
muzea, celkem patnáct stálých expozic. 
A budova je navržená velmi dobře. Při 
poslední rekonstrukci, která skončila 
v roce 2013, nebylo potřeba měnit 
její dispozici. Jen se vrátila do původní 
podoby a vyčistili jsme ji.

Které místo v ní máte nejraději?
Pokud bych si měl vybrat, byla by to pa-
trně střední část střechy, kde je přístup-
ná terasa a zcela úchvatný a ojedinělý 
výhled na celé historické jádro Prahy.

Pamatujete si svou první návštěvu?
Když jsem byl malý kluk, rád jsem 
postával za plotem v Letohradské ulici, 
kde „parkovaly“ lokomotivy na venkovní 
koleji. Pamatuju si, že mě to sem vždy 
táhlo. Dnes už vím, že se oněm lokomo-
tivám tehdy venkovním stáním hrozně 
ublížilo. Jsem rád, že je dnes máme pod 
střechou a mnohé z nich jsou opravené 
tak, aby se zastavila jejich degradace.

Kvůli tomu jste si před deseti  
lety pořídili soubor budov  
bývalého depa v Chomutově,  
ze kterého je nyní veřejnosti 
přístupný depozitář. Jaký plánujete 
jeho další rozvoj?
Budeme tam stavět ještě jednu de-
pozitární halu, protože řada vozidel, 
například těch, které jsme nedávno 
koupili od Českých drah, stále stojí 
pod širým nebem. To, že se nám v roce 
2012 podařilo chomutovský areál 
zakoupit a budovat tam depozitář, 
pokládám za malý zázrak. V plánu je 
podobná stavba jako nová depozit-
ní hala v areálu Muzea ČD v Lužné 
u Rakovníka, jen by měla být přibližně 
šestkrát větší.

Jak funguje vaše spolupráce 
s Muzeem ČD v Lužné?
Rozvíjí se. Zavedli jsme pravidelné letní 
jízdy historických motorových vlaků 
mezi Lužnou a Chomutovem, o které je 
poměrně velký zájem. Do budoucna se 
zde nabízí ojedinělá příležitost propojit 
vznikající Muzeum železnice a elektro- 
techniky na Masarykově nádraží s Luž-
nou a Chomutovem v ose takzvané 
Buštěhradské dráhy.

MUZEUM ŽELEZNICE
V CENTRU PRAHY 
vznikne ke 110. výročí republiky
Jako kluk obdivoval Karel Ksandr vystavované lokomotivy. 
Dnes jako generální ředitel Národního technického muzea 
shání peníze na opravu vzácných exponátů a rozhoduje 
o jejich nasazení do provozu. Mezi největší projekty, 
které nyní připravuje, patří kromě rozšíření depozitáře 
v Chomutově především výstavba Muzea železnice 
a elektrotechniky v areálu pražského Masarykova nádraží.

Karel Ksandr

Stále platí, že bychom se do nového 
muzea na „Masaryčce“ měli podívat 
v roce 2028?
Ano. Jsme ve fázi, kdy máme hotovou 
architektonickou studii, schválenou studii 
proveditelnosti a vládní rozhodnutí  
o financování. Věřím, že se to podaří.  
Předpokládám, že samotné stavební  
práce začnou do dvou let. Mimochodem,  
rok 2028 není náhodný. Bude to 120. výro-
čí založení Národního technického muzea 
a zároveň 110. výročí vzniku republiky.

Co tam návštěvníci uvidí?
Přijdou do historické budovy, kde bude 
v krásném klenebním prostoru poklad-
na, muzejní obchod a restaurace. Pak 
dorazí do nového vestibulu, kde vlevo 
uvidí jednu z úzkorozchodných parních 
lokomotiv jako symbol vstupu do  
expozice železnice. Na druhé straně 

Exponáty v Národním technickém 

muzeu v Praze na Letné
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Provozní jsou Rosnička (464.202),  
EP 1000 (526.001), Věžák (M 120.417), 
Hurvínek (M 131.1001), Elinka  
(EM 400.001), Bardotka (T 478.1010), 
vagony Salon, Brcm a salonní 
vůz Františka Ferdinanda. Ušatá 
(464.102) se aktuálně rekonstruuje 
za evropské peníze, měla by být ho-
tová zhruba za rok a půl. Rekordního 
Albatrose zprovozňovat nebudeme. 
Vzhledem k jeho unikátnosti ho pouze 
vyčistíme a vystavíme. V rekonstruk-
ci máme též lokomotivu Conrad 
Vorlauf (411.019) z roku 1873, třetí 
nejstarší mašinu, která se na našem 
území dochovala. Lokomotiva Serényi 
(210.001), která jezdila v Luhačovi-
cích, se také rekonstruuje. Obě se sta-
nou součástí stálé expozice na Masa-
rykově nádraží. Komarek (M 124.001) 
se také chystá na rekonstrukci.

Podle čeho se rozhoduje, která vozidla 
budou pouze v expozici a která se 
podívají ven na širou trať?
Do provozu nasazujeme obvykle vozidla 
duplicitní. Například Ušatou máme 
ještě v jednom exempláři, který zůstane 
v expozici. Kdyby se nedej bože s tou 
rekonstruovanou něco stalo, stále nám 
zůstává muzejní exponát. Obdobně to 
funguje u vagonů. Existují samozřejmě 
i vozidla, která jsou provozní, přičemž 
další exponát už nemáme – například 
Bardotka. Ale ta je v takovém stavu, 
že by byla škoda ji nenasadit do pro-
vozu. Navíc, u ostatních subjektů se 
jich nachází vícero. Co se týče jízd, 
platí princip, že muzeum vystavuje, 
zatímco České dráhy s našimi vozidly 
jezdí. Předpokládám, že i do budoucna 
pro nás zůstanou tím nejdůležitějším 
dopravcem.  ▪

bude elektromotor Bergmann, ten  
zase bude upozorňovat na výstavu  
elektrotechniky vpravo. Ty expozice 
patří k sobě stejně jako například v muzeu 
Deutsche Bahn v Norimberku nebo 
v muzeu železnice ve francouzských  
Mylhúzách. Ostatně elektrotechnika 
byla pro rozvoj železnice nesmírně 
důležitá. Od telegrafního spojení po za-
bezpečovací systémy. Ještě bych rád 
dodal, že díky spolupráci se společností 
Penta se nám podařilo zajistit přístup 
do muzea z Hybernské ulice, jinak by 
návštěvníci museli chodit ze Žižkova, 
což by nebylo úplně praktické.

Přejděme k samotným exponátům. 
V jakém stavu se nachází lokomotivy 
a vagony?
Národní technické muzeum má 
ve sbírce zapsaných 225 vozidel.  

Vizitka
Vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval mimo 
jiné v Pražském ústavu památkové péče a v Národním památkovém ústavu. V letech 
2006–2010 vykonával funkci náměstka generálního ředitele Národního muzea pro 
centrální sbírkotvornou a výstavní činnost. Posledních dvanáct let vede Národní tech-
nické muzeum jako generální ředitel. Často odborně přednáší v oblasti architektury 
a památkové péče.



Kde depozitář  
najdete
Pod olomouckým hlavním 

nádražím vede podchod, který 

míří do městské části Hodolany. 

Jakmile jím projdete, máte po levé 

straně bránu depa, za kterou se 

nachází i vstup do Muzea ČD. 

Informace o plánovaných akcích 

či nostalgických jízdách najdete 

mimo jiné na stránkách  

www.cdnostalgie.cz.

ČD servis

Olomoucký depozitář Muzea ČD 
je vyhledávaným cílem místních 

obyvatel i turistů během nostalgických 
jízd. Zdejší exponáty stejně jako výborná 
poloha přímo u hlavního nádraží tomu 
jen napomáhají. Letos v březnu se zde 
odehrálo tradiční odemykání točny a ná-
sledně areál prošel zásadní rekonstrukcí.

Atraktivní prostor pro fanoušky
Točna nejdříve sloužila motorovým 
vozům a v posledních deseti letech de-
pozitáři železničního muzea. Po déle než 
sedmdesát let trvajícím provozu se však 
nacházela v nevyhovujícím technickém 
stavu. Za více než 13 milionů korun proto 
vznikla nová betonová vana, moderni-
zací prošla mostovka točny a prostor 
kolejiště byl vydlážděn, což ocení zejmé-
na návštěvníci muzea, jejichž pohyb zde 
bude mnohem bezpečnější a příjemnější. 
Výhledově se každopádně bude moct 
rozšířit provozní doba depozitáře, který 
se tak dostane do většího povědomí 
veřejnosti.

Kompletní rekonstrukce točny v olomouckém depozitáři 
Muzea ČD trvala pět měsíců. Opravou prošlo také kolejiště 
u depa historických vozidel, kde se nachází nová žulová 
dlažba. Veřejnost zrekonstruované prostory poprvé uviděla 
na regionálním Dni železnice v polovině září.

OLOMOUCKÝ DEPOZITÁŘ 
MÁ OPRAVENOU TOČNU 
a bude se dále zvelebovat

České dráhy budou areál dále zve-
lebovat. Po točně, která je v provozu 
od 1. května 1950, dojde v další fázi 
na střechu remízy, tedy prostoru, kde se 
nachází zázemí pro historická vozidla 
a probíhá zde jejich údržba. Pak přijde 
na řadu modernizace budov. Cílem je 
vytvořit atraktivní místo pro malé i velké 
fanoušky železnice.

Domov pro vzácné lokomotivy
Hlavní zázemí Centra historických 
vozidel ČD se nachází v muzeu v Lužné 
u Rakovníka. V Olomouci však sídlí depo-
zitář a dílna muzea. Ve zdejším areálu jsou 
aktuálně deponované parní lokomotivy, 
motorové vozy a také motorové a jedna 
elektrická mašina. Depozitář v Olomouci 
je domovem řady zajímavých strojů.  
Patrně nejvzácnějším z nich je jedna 
z nejstarších parních lokomotiv na našem 
území – Kocúr (314.303) z roku 1898. 
Dále jsou zde k vidění parní lokomotiva 
Rosnička (464.202) nebo motorový vůz 
Kredenc (M 262.018) z roku 1950.

Obyčejně zde sídlí i Matylda, tedy par-
ní lokomotiva 313.432. Ta ovšem nyní 
prochází rozsáhlou opravou v Lužné. 
Na její renovaci můžete přispět zakou-
pením stejnojmenného pivního speciálu 
z plzeňského pivovaru Proud, který je 
v nabídce na palubě vlaků prostřed-
nictvím služby ČD Minibar. Získat jej 
můžete též přímo v železničním muzeu 
v Lužné.  ▪
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Co vás přivedlo na železnici?
Odmalička jsem jezdila s rodiči k babičce 
přes celou republiku vlakem a ráda na to 
vzpomínám. Hlášení rozhlasu, rozmanité 
zvuky a znělky na každém nádraží. Ruch 
na těch velkých a krásný klid na těch 
nejmenších. Přesto jsem si první zaměst-
nání vybrala mimo toto prostředí, ale 
nebavilo mě to. Přátelé mě nasměrovali 
na myšlenku zkusit práci vlakvedoucího. 
Pak už to bylo rychlé: pohovor, psycho- 
testy, zdravotní prohlídka, zácviky, 
zkoušky. Nejsem tedy jedna z těch, kdo 
o práci na dráze snili už od dětství, ale 
kdybych to dnes komukoli tvrdila, jistě 
by mi to uvěřil.

Kdybyste si mohla vybrat ještě jednou, 
šla byste na železnici znovu?
Rozhodně ano! Jako vlakvedoucí máte 
volnost. Ač je to práce náročná jak fyzic-

ky, tak psychicky, zamilovala jsem si ji. 
Kontakt s lidmi k životu potřebuju, mám 
ráda šrumec. Jsem na dráze jen pár 
let a zatím jsem o jiné pracovní pozici 
nepřemýšlela.

Jak jste si zvykla na život v pohybu 
a nepravidelnou pracovní dobu?
Zvykla i nezvykla. Ta nepravidelnost je 
znát. Práce v pohybu a mezi lidmi, to je 
můj šálek kávy, která mě ostatně každý 
den drží na nohách. Na železnici svátky 
a víkendy nevnímám, čas na dráze letí 
neuvěřitelnou rychlostí a mě tohle  
tempo baví čím dál víc.

Jaké cestující máte nejraději?
Hlavně ty s úsměvem na tváři a s při-
pravenou jízdenkou při mém příchodu. 
(smích) Na svých pravidelných trasách 
potkávám stejné tváře a je milé, že si mě 

pamatují a kolikrát navážou na téma, 
u kterého jsme skončili při našem před-
chozím rozloučení. Ptají se mě na radu, 
jak nalézt trasu, na nápad na výlet nebo 
když se seznamují s naší již hojně využí-
vanou aplikací Můj vlak. Vždy je to hezký 
pocit. Snažím se, aby pro ně cestování 
vlakem bylo radost, ne starost.

Našla jste mezi kolegy i přátele?
No jeje. A že jich je. A to i díky sociálním 
sítím. To jsou potom, panečku, hezká 
setkání, třeba při cestě za rodiči do se-
verních Čech. Ani je všechny neznám 
jménem, ale kolikrát se dokážeme 
pobavit, jako bychom se znali léta. 
Setkáváme se i mimo práci, pokud to 
čas a služby dovolí. Když tak nad tím 
přemýšlím, i díky nim se každý den tě-
ším do zaměstnání. Koho zase potkám, 
jak se zasmějeme…

Co byste popřála lidem, kteří se 
rozhodnou pro působení jako vlakový 
doprovod?
Buďte sví. Každý den může být jen tak 
úžasný, jak si ho sami uděláte. Není to 
jen sranda, přestože to tak může vypa-
dat. Je to i velká zodpovědnost za všech-
ny lidi, které doprovázíme do práce, 
do školy, za lékařem nebo třeba na výlet. 
Vlastně si myslím, že to není práce ani 
zaměstnání, je to životní styl, který buď 
člověka nadchne jako mě, nebo ne.  ▪

Lada Kožmínová
Pochází z České Lípy, vystudovala 

informační technologie. K Českým 

drahám nastoupila na podzim 2020 

a doprovází vlaky na Brněnsku. Má 

ráda posezení u kávy, cestování 

po České republice i do zahraničí, 

wellness, četbu psychologických 

titulů a spánek.

naše tváře l ČD servis

PRÁCI NA DRÁZE 
BERU JAKO ŽIVOTNÍ STYL, 
který vás musí nadchnout
Ačkoli působí jako rozená železničářka, k zaměstnání 
na dráze se dostala až díky přátelům. Jako vlakvedoucí miluje 
neuvěřitelné tempo, ve kterém se pohybuje mezi lidmi, 
a nepravidelnou pracovní dobu, v noci a o víkendech, už 
skoro nevnímá. Největší radost jí udělají pravidelní cestující 
s úsměvem, kteří s ní rádi prohodí pár slov.

Můžete ji potkat

 Jako vlakvedoucí osobních 
 vlaků nejčastěji na linkách IDS JMK
 S2 Křenovice horní nádraží – 
 Letovice (aktuálně Blansko)
 S3 Hustopeče u Brna – Tišnov
 S41 Brno hl. n. – Ivančice/Bohutice
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Zpožděné vlaky ze zahraničí v první 
řadě ovlivňují cestování lidí, kteří 

na ně čekají. Kvůli tomu pak často ne-
stíhají přípoje. Jenže spoj, který přijede 
pozdě z ciziny, má negativní vliv také 
na předjíždění vlaků nižší kategorie 
na trase v Česku – ty musí čekat a tím se 
také opožďují.

Jak sehnat lidi a stroje
Pokud mají mezinárodní vlaky zpoždění 
nad 60 minut, musí dispečink ČD v kaž-
dém případě řešit, zda původně pláno-
vaný strojvedoucí a vlaková četa mohou 
být vůbec nasazeni. Jejich pracovní doba 
není neomezená a nebylo by dobré, aby 
na konci směny skončili někde „v polích“ 
v průběhu trasy. Je proto třeba prověřit to, 
aby strojvedoucí a vlaková četa neměli po 
výkonu na zpožděném vlaku doprovázet 
i následující spoj, na který by se zpoždění 
přeneslo, nebo by to mohlo vést k jeho 
odřeknutí. Řešením je nasadit pohoto-
vostní zaměstnance nebo změnou turnu-
su vytvořit možnost doprovodit zpožděný 
vlak jiným strojvedoucím a četou.

Při vysokém zpoždění musí na dis-
pečinku ČD rovněž co nejdříve prověřit 

plán oběhu lokomotiv a vozů. Někdy je 
třeba zajistit jinou soupravu či hnací vo-
zidlo, aby se zpoždění dále nepřenášelo. 
Pokud má mezinárodní spoj na území 
Česka dlouhý běh, snaží se dispečeři 
ve větších stanicích, kde má národní 
dopravce depo, sestavit náhradní sou-
pravu i s lokomotivou. Tímto opatřením 
tak aspoň v části trasy docílí toho, že 
vlak pojede včas – i když třeba na úkor 
kvality a pohodlí.

Plány na několik dní
Některé vlaky mají v řazení vícero 
skupin přímých vozů, které se po trase 
různě odpojují a na jiné spoje připojují. 
V případě zpoždění proto existují rám-
cové plány, podle kterých se dispečeři 

Pohled do zákulisí dispečinku
Za první pololetí 2022 představovalo zpoždění mimo území republiky celkově 3,3 % příčin zpoždění, 

u dálkové dopravy dokonce 8,5 %. Při řešení dopadů na provoz musí dispečeři ČD intenzivně 

spolupracovat s kolegy od jedenácti zahraničních dopravců, a to nejen ze sousedních zemí. Výměna 

informací probíhá obvykle v německém jazyce (kromě Slovenska a u některých regionálních 

dopravců v Polsku).

Spousta cestujících si možná řekne, že se jich zpoždění mezinárodních vlaků vůbec netýká. 
Vždyť oni přece jezdí jen v tuzemsku. Když se ale podíváme do statistik, zjistíme, že v prvním 
pololetí roku 2022 šlo o šestý nejčastější důvod zpoždění na české železnici a u dálkové dopravy 
se tato příčina dokonce umístila na pomyslné třetí příčce.

JAK SE PŘENÁŠÍ ZPOŽDĚNÍ 
Z CIZINY NA VLAKY V ČESKU?

rozhodují, kdy ještě čekat, případně 
jakým dalším vlakem či skupinou vozů 
se cestující dostane do svého cíle.

V dálkové dopravě jsou zásahy 
do oběhu vozů a lokomotiv poměrně 
složité. Dispečeři musí vše dobře pro-
myslet, aby jejich opatření byla vůbec 
proveditelná a zejména aby pomohla 
cestujícím i dopravci. Provizorní plán se 
připravuje i na několik dní dopředu, než 
se vše dostane zpět do původního stavu. 
Zvláště nepříjemná situace nastane, 
když mezinárodní spoj do Česka vůbec 
nedojede. Chybějící lokomotivu a vozy 
se pak dispečeři pokouší ve spolupráci 
s kolegy z dep nahradit. Důležité přitom 
je, aby se cestující dostal vždy včas k in-
formacím o provedených změnách.  ▪



ČD Taxi s Liftagem

Pohodlně na vlak
či z nádraží za
zvýhodněnou cenu
pro zákazníky ČD

•  při nákupu jízdenky v aplikaci Můj vlak
obdržíte slevový kód, který uplatníte 
v aplikaci Liftago

•   k dispozici ve vybraných železničních 
stanicích

NOVINKA

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdtaxi

CD_Taxi Liftago_2022_215x270-CDproVas-v1-220916.indd   1 19.09.2022   11:56
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ZAHŘEJME SE 
V TERMÁLNÍCH 
LÁZNÍCH 
a udělejme něco 
pro tělo i pro duši
Pokud bychom si museli vybrat jen jeden jediný 
důvod, proč se vypravit do Maďarska, bez váhání by 
to byly termální lázně. Jsou prostě špičkové. Možná že 
v Rakousku by se našly luxusnější, ale ty zdejší mají své 
osobité kouzlo a na nic si nehrají. V mnoha aspektech 
k nim jako Češi máme blíže. A buď se vám v nich líbí, 
nebo ne, nic mezi tím.

T e x t :  T o m á š  V o ž e n í l e k  a   D e n i s a  B u k v a j o v á
F o t o :  w w w . h e v i z . h u ,  w w w . s a r v a r . h u ,  a u t o ř i
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Maďarsko je zemí s mnoha léčivými 
lázněmi. Ohřát se v jejich vodách 

můžete celoročně. Pokud si koupele 
chcete užít mimo ruch budapešťských 
bulvárů obklopení klidem a přírodou, 
zkusit můžete ty v Sárváru nebo Hévízu. 
Tato lázeňská města jsou od sebe vzdá-
lená asi hodinu cesty autem a pobyt 
v Maďarsku si zde můžete zpříjemnit 
cestou k Balatonu nebo od něj. Měli 
jsme štěstí, že jsme obě střediska na-
vštívili mimo zákazy související s pande-
mií, takže se na nás nevztahovala žádná 
omezení.

Hévízské jezero
Nejprve se vykoupáme ve vzdáleněj-
ším Hévízu, který leží v jihozápadní 
části Maďarska. Nachází se jen kousek 
od Balatonu a celkovým charakterem 
částečně připomíná Středozemí. Nej-
větším turistickým magnetem je místní 
hévízské jezero – jedno z největších bio-
logicky aktivních přírodních termálních 
jezer na světě. Je několik tisíc let staré, 
má rašelinové dno a napájí ho termální 
pramen, který obsahuje sloučeniny 
síry a nerostných látek. Pro zajímavost, 
tento pramen je schopný během  
72 hodin vyměnit celý obsah jezera, 
které je hluboké až 38 metrů!

Voda má v zimě teplotu 
lehce nad 20 stupňů a v létě 
se ohřeje až na 36 stupňů. 
V jezeru proudí pomalu zleva 
doprava a zároveň zdola nahoru.

Voda má v zimě teplotu lehce nad  
20 stupňů a v létě se ohřeje až na  
36 stupňů. V jezeru proudí pomalu 
zleva doprava a zároveň zdola nahoru. 
Dvousměrné proudění udržuje vodu 
v neustálém pohybu, čímž koupající se 
hosty zároveň masíruje. Sami na sobě 
jsme to pocítili vydatně. Ovšem těžko 
říct, jestli celkový pocit nezkreslovali 
všudypřítomní živě se cachtající plavci  
kolem nás.

Kromě klasického koupání čili slast-
ného nicnedělání si zde můžete dopřát 
i bahenní zábaly, léčebné masáže či pit-
nou kúru a věhlasnou zátěžovou koupel. 
Ale stejně je v termálech nejlepší chovat 
se jako čajová lžička ponořená do kávy. 
Prostě nedělat vůbec nic, což dá také 
práci, nemyslete si.

Gumou proti utonutí
Ale teď vážně. Metodu zátěžové koupe-
le vyvinul v 50. letech minulého století 
doktor Károly Moll starší. Po význam-
ných lékařích jsou v Hévízu pojmeno-
vané ulice, promenády, často narazíte 
i na jejich bustu. Odkazy na lékaře tu 
zkrátka najdete na každém rohu. Stejně 
jako kvetoucí pestrobarevné květiny, 
přispívající k potěše oka i duše.

Hévízské lázně zahřejí i v zimě

Denisa se saunuje
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Vše se tu jednoduše točí kolem 
jezerních lázní. Zapomenout vám na ně 
nedají četné motivy ani lidé s gumový-
mi pomůckami proti utonutí. A mají je 
s sebou správně, protože toto nejsou 
typické maďarské termální lázně, kde 
dosáhnete nohou na dno bazénu. Spíše 
zámek na pěkně hlubokém jezeru! 
A proto se i zkušení plavci raději drží 
svých stébel.

Zdejšími koupelemi se léčí kloubová 
onemocnění, revmatické potíže, nemoci 
pohybového ústrojí, páteře a gyneko-
logické problémy. Bahno ze dna jezera 
je tvořeno materiály bohatými na jod 
a estrogen. Jako pitná kúra voda pomá-
há při léčení poruch zažívacího systému 
a poklesu dásní.

Spánek na varhanním koncertě
Byla by škoda prolenošit celý den pouze 
ve vodě, říkáme si. Ostatně, ani se to 
v takovém množství nedoporučuje. 

A tak si po krátkém spánku, po koupeli 
jste totiž tak trochu vysátí, vyšlápne-
me za místními památkami. Cestou 
kolem vináren míjíme unikátní moderní 
římskokatolický kostel sv. Ducha. Jeho 
sedm věží představuje sedm darů Ducha 
svatého. A sice dar moudrosti, rozumu, 
rady, síly, poznání, zbožnosti a bázně 
boží. Uvnitř kostela se snoubí moderní 
architektura s tradičními křesťanskými 
motivy. Díky dobré akustice je kostel 
vhodný také k pořádání varhanních 
koncertů.

Na jeden takový jsme měli štěstí. Sice 
jsme si při něm trochu zaklimbali, ale 
ten nahoře, minimálně varhaník, nám 
to jistě odpustí. Dovolená v termálních 
lázních zkrátka není o nějakém kvapíku. 
Tady se čas trochu zastavil. A koupele 
vás ještě více zpomalí. Před odjezdem 
z města si dopřejeme vydatný spánek 
v místním hotelu. Lepší tečku za návště-
vou Hévízu jsme si ani nemohli přát.
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Co si odvézt 
domů?
Lázně v Maďarsku jsou úžasná 
věc. Bohužel, odvézt si je domů 
nemůžete. Dalším zážitkem, který 
si můžete v zemi horkých pra-
menů dopřát, je tamní kuchyně. 
A z té už si něco málo po návratu 
připomenout lze. Když chcete 
sami sobě nebo svým blízkým do-
přát něco dobrého, vždy je prima 
k tomu mít ty pravé ingredience, 
nejlépe ze země, kde je pokrm 
tradicí. Ať už mluvíme o paprikáši, 
který připomíná naše kuře na pap-
rice, jen je v něm trochu více tem-
peramentu, nebo o výborné rybí 
polévce zvané halászlé, u obou se 
používá sladká paprika. Není žád-
ným tajemstvím, že ta maďarská 
patří k těm nejkvalitnějším  
v Evropě. Další úžasnou kuli-
nářskou záležitostí jsou domácí 
klobásy. Kromě zmíněného koření 
a uzenin si z Maďarska vozíme 
ještě výtečné tokajské víno, které 
se hodí skoro pro každou spole-
čenskou příležitost.

Tomáš míří do vody Dobová pohlednice

Kousek od Hévízu leží Balaton
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Sárvár jako hrad z bláta
Náš druhý cíl se nachází na východ 
od města Szombathely a blíže našich 
hranic. Řeč je o Sárváru, jenž je mezi 
českými turisty velmi oblíbený. Leží 
na řece Rábě a jeho lázně jsou daleko 
mladší než ty hévízské. Za jméno Sárvár 
vděčí svému hradu. Název je totiž 
složeninou slov sár (bláto) a vár (hrad). 
Původně se nejspíše jednalo o hliněný 
hrad obklopený močály. Jeho současná 
podoba v sobě spojuje renesanci s prvky 
baroka. První písemná zmínka o hradu 
tohoto jména pochází z roku 1288. Až 
do roku 1534 patřil rodu Nádasdyů. 
Svůj život s tímto hradem tak má díky 
Ferencovi I. Nádasdymu spojený i jeho 
žena Alžběta Báthoryová, známá jako 

kulturního centra a knihovny také 
Muzeum Ference Nádasdyho. Nejimpo-
zantnější síní hradu a zároveň i muzea 
je ta vybudovaná na podnět Ference III. 
Nádasdyho. Stropní fresky slavnostní 
síně znázorňují bitevní scény hrdiny 
protiturecké války. Postranní stěny síně 
zdobí biblické výjevy. Sbírka užitého 
umění muzea je též velice pestrá.  

čachtická paní. Se jménem jejich  
vnuka – zemského soudce Ference II. 
Nádasdyho – se pojí poslední fáze roz-
sáhlé a velkorysé výstavby hradu.

Po druhé světové válce čekalo hrad 
Nádasdyů několikaleté období nepřízně 
osudu. Po rekonstrukci provedené  
v 60. a 70. letech se stal centrem kul-
turního života. Dnes zde funguje kromě 

Stejně je v termálech nejlepší 
chovat se jako čajová 
lžička ponořená do kávy. 
Prostě nedělat vůbec nic, 
což dá také práci, nemyslete si.

Hrad Sárvár pamatuje i čachtickou paní

Chutná svačinka
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Malované porcelány jsou mezi návštěv-
níky také velmi oblíbené.

Hrad Nádasdyů patří v Maďarsku mezi 
chráněné historické památky, jimž se po-
dařilo bez úhony obstát ve vichřicích dějin 
regionu. Je obklopený krásným parkem, 
vybudovaným na místě bývalého hradní-
ho příkopu. A zdejší obyvatelé si dodnes 
jeho bohatou historii náležitě připomínají.

České nápisy na každém rohu
Ještě než vkročíme do sárvárských 
vod, procházíme se v místním arbo-
retu. Patří mezi nejstarší v Maďarsku. 
Původní arboretum, předchůdce 
toho dnešního, bylo založeno v roce 
1546 jako ovocná a zeleninová 
zahrada. Sárvár je vlastně jeden velký 
park. Jen ty volně přístupné vám dají 
zabrat, než je všechny projdete.

Léčebné a wellness lázně Sárvár 
patří mezi nejpopulárnější a nejna-
vštěvovanější termální komplexy 
v Maďarsku. A češtinu tu uslyšíte té-
měř na každém kroku. Sympatické je, 
že vás za ruku vedou všudypřítomné 
nápisy v naší mateřštině. Jednoduše 
se díky nim dozvíte, co vás kde, za ko-
lik a na jak dlouho čeká. Mnoho tu-
ristů z Česka sem jezdí s dětmi, které 
se zde vyřádí v bezpečí brouzdališť. Ty 
starší blbnou na toboganech a jiných 
atrakcích. Jejich rodiče či prarodiče 
si mezitím vyhřívají kolena, kyčle, 
jsou tu na rehabilitacích po operaci, 
případně zranění. A přitom, ponoření 
nohama ve vodě, mohou třeba hrát 
šachy nebo se zamilovaně dívat jeden 
druhému do očí.

Dopřejte si léčivé masáže

Sárvár 
očima Denisy
Kvůli pracovním povinnos-
tem jsem v Maďarsku strávila 
poměrně hodně času. Měla jsem 
výhodu v tom, že jsem si s sebou 
mohla brát své rodinné přísluš-
níky a přátele. Jednou jsem do-
stala k dispozici velký apartmán 
v Sárváru, kam se vešlo asi šest 
lidí. Tenkrát jsem zlanařila svého 
dospívajícího syna Míšu, svého 
tátu, aby na něj dohlédl, a ka-
maráda Tomáše. Díky nim jsem 
si mohla vzít pár dní volna a užít 
si ho v sárvárských termálech. 
Vždycky když jsem si dopřála 
minimálně pět dní v teplých 
maďarských koupelích, měla 
jsem pak na rok pokoj od jakých-
koli bolestí zad, kloubů a všech 
částí pohybového aparátu, které 
mohou po čtyřicítce potrápit.

Mužská část výpravy se při 
vyslovení společného poby-
tu v lázních vůbec netvářila 
nadšeně. A pojala obavy z nudně 
stráveného času. To se ukázalo 
jako velký omyl. Měli jsme pár 
dní a chtěli jsme je prožít spolu. 
Každý den velel někdo jiný. První 
den chlapi přetrpěli v úžasně 
teplounkých lázních. Druhý den 
jsme si na Míšovo přání vypůjčili 
kola a brázdili velký vycházkový 
park s rybníkem a různými fit-
ness prvky. Třetí den jsme se pod 
otcovým vedením, je to zaslouži-
lý železničář, šli podívat na místní 
vlakové nádraží a hlavně na vla-
ky, které v Maďarsku jezdí. A také 
zkontrolovat ceny do místního 
supermarketu. Otec byl tenkrát 
nastávající penzista a potřeboval 
zjistit, kde se mu bude za obdrže-
ný důchod žít lépe.

A poslední, čtvrtý den byl pod 
taktovkou humanitně založené-
ho Tomáše prolnutý vzděláním 
a historií. Šli jsme se podívat 
na místní hrad, kde nám kama-
rád povyprávěl o tom, že se tu 
kdysi zastavila i sama čachtická 
paní. Kolem hradu proletěl velký 
černý pták a my věděli, že pobyt 
je za námi. Slunečné počasí nám 
dopřálo zažít v krásném Sárváru 
pár různorodých dní.

Tomáš nad pramenem

Festivalový rej v Sárváru

Kontrola místního nádraží
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Mnoho turistů z Česka sem jezdí s dětmi, 
které se zde vyřádí v bezpečí brouzdališť. 
Ty starší blbnou na toboganech.

Láska mimo objektiv
Mimochodem, když jsme u té lásky. 
Dejte si pozor na fotografování a foťte 
či točte opravdu jen sebe a své blízké. 
Z očí některých párů totiž tryská přímo 
nevole, když mají jen trochu pocit, že 
je zabíráte. Inu, lidé sem vážili cestu, 
protože chtěli být sami. A ne snad nedej 
bůh, aby je někdo přistihl. A tak jsme  
si i my všímali hlavně sami sebe.  
Ale nevšímaví jsme nebyli tak docela.

Díky asistentce ředitele výroby lázní 
jsme se mohli vydat až do zázemí léčeb-
ných koupelí. V suterénu jsme viděli spe-
ciální ultra filtry, díky kterým se léčivá 
voda dostává do bazénu v přirozené po-
době. Takový ultra filtr zachycuje nečis-
toty, ale propouští všechny rozpuštěné 
minerální látky, soli a stopové i mikro-
prvky. A další složky, které zajišťují léčivé 
účinky vody. Ty zůstanou v nezměněné 
formě a blahodárné působení vody se 
může naplno projevit. Mohli jsme si 
také prohlédnout unikátní nádrž, která 
vyrovnává optimální množství vody 
v bazénech. Už jen stát na místě, pod 
kterým v hloubce dvou kilometrů vyvěrá 
jeden ze sárvárských pramenů o teplotě 
43 stupňů, stálo za to.

Ať už si termální koupele užijete 
aktivně, či pasivně (i při zdánlivém 
nicnedělání vaše tělo regeneruje!), 
obecně se po nich doporučuje relaxace. 
Čili v žádném případě nesedejte do auta. 
Těch pár set kilometrů vám neuteče. 
Domů nespěchejte a cestu si nechte 
třeba až na druhý den. Vaše tělo vám to 
jistě vrátí. A během jízdy můžete zapře-
mýšlet nad odpovědí na otázku, proč 
se do Maďarska napříště zase vrátit. 
Bude to jókai bableves, čabajka, nebo 
perkelt? Historické centrum Budapešti? 
Nebo že by snad zase termální lázně? 
Ať už se rozhodnete jakkoli, určitě si 
kromě forintů s sebou vezměte též 
plavky a dobrou náladu. Na shledanou 
v koupelích.  ▪

Koupání je pro všechny generace
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Práce
s nejlepšími 
vyhlídkami
Dejte se na dráhu, která dává smysl. 
Staňte se operátorem/operátorkou kontaktního centra 
v Praze u největšího českého železničního dopravce.

•   průměrnou měsíční mzdu 35 000 Kč po zapracování
•   zkrácenou pracovní dobu bez snížení mzdy (jen 37,5 hodiny týdně)
•   5 týdnů dovolené + 5 dní placeného volna navíc
•   příspěvek na penzijní připojištění 1 000 Kč měsíčně
•   MultiSport kartu
•   příspěvek na stravování, rekreace, tábory pro děti a výuku jazyků
•   jízdní výhody pro vás i vaši nejbližší rodinu
•   a řadu dalších příplatků nad rámec zákoníku práce

•  schopnost telefonické komunikace v češtině a v angličtině nebo němčině  

Co nabízíme:

Co požadujeme:

Hledáme

OPERÁTORY
kontaktního centra
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STROJÍRENSKÉ NOVINKY 
a pokrývání celostátních potřeb

Na III. sjezdu Socialistického svazu mládeže si mnohdy velmi odrostlí svazáci navolili nové 
vedení. Členové delegace Ústřední rady odborů si zase mohli během služební cesty do Francie 

obstarat v mírném předstihu vánoční dárky stejně jako posádka mírové expediční jachty 
Ostrava, která právě dorazila po Seině do Paříže. Také začaly podzimní výlovy rybníků, lidé 

v obchodech marně sháněli žárovky a pokračovala kampaň proti obezitě.

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

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

 Pro radost i zlost na silnicích
Stranický tisk se ještě vrátil k brněnskému veletrhu, na kterém se představily novinky pro naše silnice. Tak třeba vůz Škoda 1203 v kempinkové 
úpravě z Trnavských automobilových závodů sliboval mimo jiné lůžkovou úpravu pro dva dospělé a dvě děti, přesto se mu kvůli řadě nedostat-
ků přezdívalo trnavská pomsta. V moravské metropoli se též představila Babetta – Jawa 210. Byla krásná, ale automatická převodovka za moc 
nestála. Zato nový městský autobus Karosa B 731 své místo v historii obhájil. Například pražský dopravní podnik se s ním oficiálně rozloučil až 
v roce 2014. Jako záskok jsou tihle dříči z Vysokého Mýta ale najímáni i dnes.

 Otylost 
na tapetě
Poměrně masivní 
kampaní se o přízeň 
zákazníků ucházela 
novinka Mlékárenské-
ho průmyslu – čajové 
máslo. Šlo o reakci 
potravinářů na neutěše-
ný stav populace, pokud 
jde o obezitu. Nový výro-
bek měl snížený obsah 
tuku. Jak psalo Rudé 
právo na začátku 80. let: 
„Jeden ze statistických 
údajů uvádí, že je u nás 
kolem 30 procent mužů 
otylých, žen téměř po-
lovina a nadváhou trpí 
i každé čtvrté dítě…“

 Humberto ve finále
Redaktor Rudého práva se zastavil na bratislavské štaci cirkusu 
Humberto, aby pak referoval o tom, že „na 100 zaměstnanců 
prožívá závěr úspěšné sezony, jejíž program při 330 představe-
ních uvidí celkem na 600 tisíc lidí“. Skutečnost ale byla taková, 
že cirkus, který vznikl v roce 1951, byl těsně před bankrotem 
a sezona 1982 pro něj byla na léta poslední. Až o 11 let později 
značku obnovili bratři Bohumil a Hynek Navrátilovi.
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Z d r o j  r e p r o d u k c í :  D i g i t á l n í  a r c h i v  č a s o p i s ů 
Ú s t a v u  p r o  č e s k o u  l i t e r a t u r u  A V  Č R

 Nedá se svítit
Vleklým problémem maloobchodní-
ho trhu byl nedostatek žárovek – jak 
běžných, tak speciálních pro výrobní 
podniky. Roční spotřeba v ČSSR dělala 
tehdy nějakých 20 milionů kusů. Rudé 
právo se problému věnovalo celé léto, 
aby v říjnu přineslo reakci obchodního 
náměstka holešovické Tesly. Radost 
čtenářům asi neudělal, když psal, že 
situace s dodávkami se zlepší „již v prů-
běhu roku 1984, kdy zahájí výrobu 
první dovezená linka“, a že „plné krytí 
celostátních potřeb zajistí nové linky 
od roku 1986“.

 Francouzi první
Poměrně nenápadně se na na-
šem finančním trhu odehrála 
událost, která v poúnorovém 
vývoji Československa neměla 
obdoby – ve Vodičkově ulici v Pra-
ze otevřela své zastoupení první 
západní banka. Byla jí francouz-
ská Société Générale. Působení 
v tuzemsku jí později zlepšilo 
pozici při privatizaci tehdy třetí-
ho největšího finančního domu 
u nás – Komerční banky – v roce 
2001. Za odkup šedesátipro-
centního státního podílu nabídla 
tenkrát 40 miliard korun.

 Stvořitel Stvoření světa odešel
V říjnu 1982 zemřel francouzský karikaturista Jean Effel, který se do povědomí 
Čechoslováků zapsal především jako rozhodující spoluautor filmu Stvoření 
světa. Režie snímku se na základě jeho kreseb ujal Eduard Hofman, a vznikl 
tak vůbec první československý celovečerní kreslený film, nezapomenutelně 
namluvený Janem Werichem. Do kin šel v osmapadesátém. Jean Effel byl ob-
rovským přítelem Československa, což se psalo i v Rudém právu. Jako by chtěl 
od něj převzít pomyslnou štafetu, měl právě před 40 lety v kinech premiéru dal-
ší domácí animovaný „celovečerák“ – Dobrodružství Robinsona Crusoe, námoř-
níka z Yorku –, který rovněž sklidil skvělé recenze. V koprodukci se západními 
Němci ho režíroval Stanislav Látal, výtvarně za ním stál Adolf Born.

 Osvobozené lodě
Dunaj tehdy sužovalo sucho, které prý 
čtyři dekády nemělo obdoby. Hladina kles-
la natolik, že třeba u Ruse místy nedosa-
hovala ani metr a mělčiny uvěznily několik 
plavidel včetně lodě Tatra československé 
plavby. Všechna se nakonec díky bulhar-
ské lodi Vasil Levski a jednomu dalšímu 
plavidlu dostala do bezpečí. Ve stejné 
době se ode dna odpoutala i Mary Rose, 
vlajková loď flotily Jindřicha VIII. – ta ale 
po dlouhých 437 letech. Záchranná opera-
ce u anglického Portsmouthu trvala  
14 let. Vrak je dnes spolu s plachetnicí  
HMS Victoria hlavním magnetem tamního 
Národního muzea královského námořnictva.
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Zkazka o černé sanitce se v Česko- 
slovensku šířila od konce 80. let. 

Na východě Čech dokonce učitelky 
ve škole varovaly děti, aby si na ni dávaly 
pozor. Už tehdy ale bylo některým lidem 
jasné, že je to jen fáma. Regionální 
noviny Pochodeň psaly, že jde pouze 
o pomluvy, které šíří škůdci ze Západu. 
Vyjádřeno dnešním slovníkem, šlo o ty-
pický příklad fake news.

Jak je vidět, dezinformace se šířily  
i v době, kdy ještě lidé neměli Facebook 
ani žádné jiné sociální sítě. Pověst se 
předávala ústně a vyprávěly si ji přede-
vším děti. I když v její existenci věřili i ně-
kteří dospělí. Před pár lety před černou 
sanitkou zcela vážně varovala policie 
v Rimavské Sobotě na Slovensku. Když 
kriminalisté zjistili, že skočili na vtip, 
zprávu dementovali.

Legenda vznikla  
v Sovětském svazu
A kde se vyprávění vzalo? Tajemné  
vozidlo odvážející pacienty kvůli ne- 
legálnímu prodeji orgánů vyjelo do ulic 
v představách lidí už před skoro 100 lety.  
„Poprvé se černé auto, které unáší lidi, 
objevuje ve 30. letech v Sovětském 
svazu,“ vypráví etnolog a autor knihy 
Černá sanitka a jiné děsivé příběhy Petr 
Janeček. Tehdy to nebyla ještě sanitka. 
A nešlo vlastně ani o pověst. Černé 

automobily, a asi ne jen černé, používala 
tajná služba, která občas někoho za jeho 
protistátní činnost sebrala.

V pobaltských zemích se o černých 
vozech mluví taktéž. Zde už se objevuje 
i legenda o únosech dětí, dodává etnolog 
Janeček: „V černých autech jezdí židé, kteří 
unáší děti a berou jim krev.“ To už je pověst, 
ve které se projevuje dobový antisemitis-
mus. Obyvatelé pobaltských republik ale 
měli jasno. Ruští židé, kteří byli komunisty, 
jezdili černými automobily a unášeli děti. 
A tento příběh se vyprávěl dlouhá  
desetiletí. Avšak jen v Sovětském svazu.  
V 70. letech se story dostává do Polska.

Díky knize o moderních legendách, která měla černou sanitku 
přímo v názvu, už dnes spousta lidí ví, že toto vozidlo je jen 
pověst. Kde se ale vůbec vzalo? A co černý vlak plný kostlivců 
nebo duchů, který se objevuje o půlnoci? Je to také jen 
povídačka? A pokud ano, odkud tento tajemný spoj přijel? 
A jak se fámy šířily bez moderních sociálních sítí?

Tajemno
a záhady 

T e x t :  M a r t i n  K a r l í k
F o t o :  J a k u b  B o u č e k ?ČERNÁ SANITKA 
UNÁŠELA PACIENTY 
na nelegální trh s orgány

Maso pro doktora Jacksona
U našich severních sousedů se už mluví 
i o konkrétní značce. Jde o černou volhu. 
„Je to nejvýznamnější polská fáma. 
A ta volha unáší děti kvůli orgánům,“ 
líčí cestu tajemného černého auta Petr 
Janeček. Do Československa dorazil 
temný vůz až v 80. letech. A vinu na tom 
má částečně i západoněmecký film 
Kandidáti života a smrti. Tento thriller 
pojednává o sanitce, která loví lidi na  
orgány. Některé diváky dodnes mrazí, 
když slyší hlášku z tohoto snímku: Maso 
pro doktora Jacksona. Film se sice neza-
kládal na skutečné události, byl nicméně  

Etnolog Petr Janeček
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kritikou rozmáhajícího se obchodu 
s orgány. V hlavách českých diváků se 
tak zrodil fenomén černé sanitky, který 
se šířil mezi dospělými i mezi dětmi.

Černý vlak zabije a ujede
Své černé auto nebo sanitku mají též 
v Itálii nebo na Balkáně. A historky 
o únosech dětí na orgány se vypráví 
i v USA, odkud pochází pověst o černém 
nebo vraždícím vlaku. A takový vlak 
jezdí i po českých kolejích. A dokonce 
víme po které trati. Tedy, podle pověsti. 
O temném vlaku, který zabíjí lidi, si 
začali zhruba před 100 lety povídat 
američtí trampové a lidé bez práce, kteří 
se zadarmo vozili na nákladních vlacích. 
Jejich počet stoupl za hospodářské krize. 
Je možné, že někdo z vagonu spadl a ze-
mřel, což mohlo dát podnět ke vzniku 
zvěstí o vraždícím vlaku.

V Čechách nebo na Moravě či ve Slez-
sku si o černém vlaku vypráví často děti 
na táborech, když nějaký slyší potmě 
houkat. Povídají si, že místo cestujících 
v něm jezdí kostlivci. Kdo se k soupravě 
přiblíží, zmizí a nikdo už o něm neuslyší.  

V Americe vraždí klauni
Jedna americká verze o vraždícím autě se od té evropské trochu liší. V 80. letech se šířily 
pověsti, že po Americe jezdí dodávky řízené klauny ozbrojenými samopaly. Fáma měla 
reálný základ v příběhu vraha, který se dostával na dětské večírky v přestrojení za klau-
na. A fantazii mohla podnítit i kniha It (česky To) od Stephena Kinga, ve které děti zabíjí 
záhadné monstrum. V úvodu knihy má To podobu klauna. Černou sanitku nebo černé 
auto ale v Americe nemají. Vraždící klauni tam jezdí dodávkami blíže neurčené barvy.

Když budete hledat na YouTube, najdete 
video, ve kterém svědek popisuje, jak 
tajemný černý vlak přejel mladého muže 
v Uherském Hradišti. Vlak jel velmi 
rychle a strojvedoucí po srážce s člově-
kem nezastavil. Pak se prý stalo něco 
podobného i na přejezdu. Závory byly 
nahoře, blikalo bílé světlo, nebylo slyšet 
žádný vlak, přesto se najednou objevila 
souprava, která smetla ženu přecházejí-
cí koleje. Ta naštěstí přežila.

Strašidelné video
Zní to děsivě a neuvěřitelně? Dejme 
slovo autorovi těchto videí: „Je to, jako 
když člověka napadne písnička. Začne 
mu v hlavě hrát melodie. I mě napadlo, 

že natočím strašidelné video. A protože 
tady nedávno vlak doopravdy srazil hol-
ku, inspirovalo mě to,“ přiznává interne-
tový tvůrce vystupující pod přezdívkou 
Muhy, že si vše vymyslel. „Inspiroval mě 
jeden film, který jsem viděl jako malý 
kluk,“ dodává Muhy. Vše je tedy jen 
fikce. Zatímco legenda o černé sanitce 
se šířila ústně od ucha k uchu, příběh 
o černém vlaku se aspoň v Česku zrodil 
vyloženě na internetu.  ▪

 Obyvatelé pobaltských republik 

měli jasno. Ruští židé, kteří byli 

komunisty, jezdili černými 

automobily a unášeli děti.

Černý vlak straší jen ve fantazii

Kam zmizely děti?
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Ustálené fráze mají jedno společné. Nemůžeme je brát tak úplně 
doslova, protože jejich význam je přenesený. Kdo přijde na bu-

ben, ten se dostane na mizinu a bubny s tím dnes už nemají co do či-
nění. V době, kdy toto pořekadlo vznikalo, tomu ale bylo jinak. Když 
ještě neexistoval internet, televize, a dokonce ani rozhlas, zprávy se 
musely předávat osobně. Důležitá sdělení vyhlašovali úředníci ústně 
na návsích, náměstích a v ulicích a na příchozí zprávu upozorňovalo 
hlasité bubnování. Tímto způsobem se vyhlašoval také bankrot 
místních obchodníků, takže když v obci zkrachoval třeba hokynář, 
obyvatele na to upozornil buben. Přijít na buben, jinými slovy dostat 
se do zpráv, tedy nevěstilo nic dobrého.

Útěk s pytlem a balíkem
Kdo se dočkal veřejné ostudy, mohl si už jen sbalit své saky paky 
a zkusit štěstí jinde. Ale co si to náš zchudlý nešťastník těmi saky 
paky vlastně balil? Úplně všechno! Saky paky mají stejný původ 
jako jejich zkomolené varianty sakumpak, sakumpikum a sakum- 
prásk, a to v německém spojení mit Sack und Pack. Doslovný 
význam tohoto spojení je s pytlem a balíkem, ale míní se tím česky 
řečeno se vším všudy. Kdo si balí saky paky, ten si s sebou bere 
sakumpak všechen svůj majetek.

V češtině máme spoustu pořekadel, přísloví a rčení, nad kterými příliš nepřemýšlíme. Všichni přece 
víme, co to znamená, když se řekne přijít na buben, sbalit si saky paky nebo začít od píky. Ale 
kdybych se vás zeptala, proč přijít zrovna na buben, a ne třeba na trumpetu, věděli byste? Pokud 
ne, nevadí, důvod se hned dozvíte.

Hezky 
česky

podle Markéty 
Gregorové
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Saky paky, brdo a píka: 
o čem mluvíme v příslovích

Když si náš zkrachovalý hokynář rozbalí saky paky na novém místě, 
začíná od píky. Základ pořekadla opět vychází z historických skuteč-
ností. Jako píka se označuje dlouhé dřevěné kopí, které ve středověku 
sloužilo jako jednoduchá válečná zbraň. Vycvičit pěšáky k boji s píkou 
bylo ve srovnání s jinými zbraněmi poměrně nenáročné. Vojáci vyzbro-
jení píkou, takzvaní pikenýři, byli proto snadno nahraditelní a měli 
nejnižší postavení. Ti z pikenýrů, kteří se v bitvě osvědčili, se pak mohli 
postupně vypracovat a dosáhnout na vyšší pozice. Začít od píky se 
nakonec stalo synonymem pro situaci, kdy člověk začíná od nuly.

Zacyklené přadleny
Ať ale naše povídání není na jedno brdo, opusťme hokynáře, bube-
níky i pikenýry a podívejme se na právě zmíněné brdo. Ve spojení se 
souslovím na jedno brdo vás možná napadne název vrchoviny Brdy. 
Pokud ano, nejste daleko od pravdy. Jeden z významů slova je totiž 
hřbet hory, což skutečně vedlo k pojmenování Brdské vrchoviny. 
Dalším významem je hřeben tkalcovského stavu čili tkací hřeben. 
Touto pomůckou si kdysi přadleny při ruční práci přichycovaly nitě, 
aby postupovaly stejným způsobem a výsledná tkanina byla rovno- 
měrná. Opakování téhož, tedy doslova tkaní podle stejného brda, 
pak dalo vzniknout obratu na jedno brdo.  ▪
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Jsou to dva roky, co přišel hudební 
a filmový svět o jednu ze svých ikon – 
skladatele Ennia Morriconeho. Římský 
rodák složil hudbu k více než 500 filmů 
a televizních seriálů, získal řadu cen 
včetně dvou Oscarů a tří Zlatých glóbů. 
Režisér Giuseppe Tornatore, taktéž drži-
tel Oscara za nostalgický příběh Bio Ráj 
s Philippem Noiretem v hlavní roli, byl 
Morriconeovým spolupracovníkem, pří-
telem i obdivovatelem, a tak se po jeho 
smrti rozhodl připomenout skladatele 
celovečerním dokumentem nesoucím 
jeho křestní jméno.

 Film měsíce

 Výstava

ELVIS
Australský režisér Baz Luhrmann se pro-
slavil filmy Austrálie, Velký Gatsby nebo 
Moulin Rouge!. A právě v Moulin Rouge! 
vystrojil opulentní obrazovou i hudební 
hostinu, kterou si nyní zopakoval v Elvi-
sovi. Ve strhujícím tempu vypráví o životě 
hudební legendy nejen prostřednictvím 
jeho písní oblečených do moderního 
kabátu, ale také přiblížením komplikova-
ného vztahu Presleyho s jeho manažerem 
plukovníkem Tomem Parkerem. A též 
Priscillou Presleyovou, která ho dvacet 
let provázela po cestě vzestupu, nebývalé 
slávy až k tajemstvím obestřené smrti.

Kulturní tipy 
a recenze
Jana Kábrta

VELETRŽNÍ PALÁC, PRAHA 

OTEVŘENO DO 8. LEDNA 2023

 Film na doma

 Divadlo

USA, AUSTRÁLIE, 159 MIN.

REŽIE – BAZ LUHRMANN

HRAJÍ – AUSTIN BUTLER, TOM HANKS, 

OLIVIA DEJONGEOVÁ, DACRE MONTGOMERY, 

RICHARD ROXBURGH, HELEN THOMSONOVÁ 

A DALŠÍ

BIOGRAF LÁSKA
Smutná zpráva o nečekané smrti Hany Zagorové 
zastihla herce a zpěváky pražského Divadla Kalich 
nedlouho před velkou premiérou, na které měla 
mimořádná zpěvačka vyhrazené velmi čestné místo. 
Nový muzikál Biograf láska je totiž oslavou jak jejího 
nevšedního talentu, tak generacemi oblíbených písni-
ček. Konkrétně z 24 skladeb sestavila spisovatelka a pu-
blicistka Uljana Donátová příběh tří kamarádek, které 
s humorem a nadhledem překonávají menší či větší 
životní peripetie. „Napsala jsem laskavý příběh, který 
může prožít úplně každý,“ dodává autorka.

V KINECH 
OD 

27. ŘÍJNA

ENNIO

DIVADLO KALICH, PRAHA

Často notoricky známé skladby v něm 
doplňují rozhovory s Quentinem Taran-
tinem, Clintem Eastwoodem, Johnem 
Williamsem nebo Hansem Zimmerem, 
slavnými režiséry a hudebníky, se kterými 
Morricone spolupracoval nebo je ovlivnil. 
Život génia nahlíží i prostřednictvím 
dosud nezveřejněných archivních záběrů 
či ukázek z mimořádných koncertů a kul-
tovních filmů.

ITÁLIE, BELGIE, 

NIZOZEMSKO, JAPONSKO, 150 MIN.

REŽIE – GIUSEPPE TORNATORE

HRAJÍ – ENNIO MORRICONE, QUENTIN 

TARANTINO, CLINT EASTWOOD, OLIVER 

STONE, BARRY LEVINSON, KAR-WAI WONG, 

HANS ZIMMER, JOHN WILLIAMS

V KROUŽCÍCH DÝMU:  
PORTRÉT MODERNÍHO 
UMĚLCE
Výstava v pražské Národní galerii si 
všímá zajímavého momentu, který spojil 
známé výtvarníky jako Jana Preislera, 
Františka Kupku, Emila Fillu, Bohumi-
la Kubištu i řadu jejich zahraničních 
kolegů, kteří v jednu chvíli odložili paletu 
a štětec a zobrazili se na svých auto- 
portrétech s dýmkou či doutníčkem. Vý-
stava sleduje motiv umělce jako kuřáka 
v českém výtvarném umění od baroka 
až po meziválečné období, kdy fajfka, 
případně cigareta proměňuje člověka 
v dandyho, dekadenta či básníka. Vedle 
toho nechybí ani připomínka zobrazení 
ženy kuřačky, k vidění jsou též fotografie 
od Františka Drtikola nebo Josefa Sudka.
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Členové filmové a televizní akademie 
v úctě prominou, ale byl by to asi  

největší omyl v dějinách Oscarů, kdyby 
Il Boemo vyhrál. Pokud by film opravdu 
zhlédli – a rozumím tomu, že to je při jeho 
kvalitě a stopáži 140 minut poměrně ná-
ročné –, věděli by, že do zámořské soutěže 
posílají outsidera. Na snímek režiséra 
a scenáristy Petra Václava se krásně kou-
ká, to je bez debat. Točilo se ve vizuálně 
vděčných italských kulisách, na plátně 
hrají dobové kostýmy i barevný operní rej. 
Zároveň je to bohužel téměř to jediné, co 
film nabízí.

Italský vzestup a pád u nás nedoceněné-
ho českého hudebního génia v cizině pře-

HEARTBREAK CULTURE
LENNY
Zpěvačka Lenny, dcera Lenky Filipové, 
přichází se třetí deskou, která je ještě 
našlapanější a rockovější než ty před-
cházející. „Rock je pro mě potrava pro 
duši. Když začne hrát skvělý kytarový 
riff, něco uvnitř mě se zažehne a mám 
pocit, že vše je možné. Patrně na lidi 
působím mile a stydlivě, na pódiu 
nicméně dostává prostor moje dravá 
stránka a nic mě nezastaví,“ říká zpě-
vačka, která na albu spolupracovala 
třeba s Mikem Shinodou, producen-
tem a členem kapely Linkin Park. 
Desku představí naživo 24. listopadu 
v pražském O2 universu.

KOCOUR, 
KTERÝ ZACHRAŇOVAL KNIHY

SÓSUKE NACUKAWA
Bestseller japonského lékaře, spisovatele 

a scenáristy oslavuje knihy, kočky a všechny, 
kteří je milují. A to prostřednictvím příběhu 

samotářského Rintaróa, který postupně 
přišel o všechny blízké a nyní mu hrozí i ztráta 

dědečkova knihkupectví – jediného místa, kde 
se cítí spokojeně a bezpečně. Nečekaně je však 

sám požádán o pomoc mluvícím kocourem 
jménem Tygr. Chce, aby společně osvobodili 

osamělé knihy od majitelů, kteří je zanedbáva-
jí. Fascinující záchranná výprava může začít!

JEDNOU JSI DOLE,  
JEDNOU NAHOŘE
Moderátor Miloš Pokorný, bý-
valý člen pěveckého dua Těžkej 
Pokondr, dostal svou talk show 
na stanici Prima Cool s názvem 
Jednou jsi dole, jednou nahoře. 
Každý týden si pozve na pražskou 

žižkovskou věž dvě známé tváře, aby s nimi probral vztahy a sex. „Jak říká 
klasik Woody Allen – chceme se bavit o věcech, které lidi zajímají, ale tak 
trochu se na ně bojí zeptat. Rozkryjeme témata vztahů, sexuality – a ne-
bojíme se toho,“ vysvětluje Pokorný. Tomu budou navíc k ruce vztahový 
specialista a sexuální koučka. Mezi prvními hosty budou Daniela Šinko-
rová, Petr Švancara nebo Leoš Noha.

Po Janu Žižkovi chce ambice velkofilmu naplnit nový český 
snímek Il Boemo. S Vojtěchem Dykem v hlavní roli mapuje 
italskou životní pouť hudebního skladatele Josefa Myslivečka. 
Akademici ho letos vysílají i do boje o Oscara.

 Kniha

kultura l zábava

 TV tip

 Hudba

DYKOVA ITALSKÁ POUŤ 
K VELKOFILMU NEVEDE

20 %

tv

zdívaného Il divino Boemo snímek odříkává 
prost jakýchkoli emocí, režijních nápadů 
či vedení hlavního představitele Vojtěcha 
Dyka. Oheň, který by měl Myslivečka, zde 
tedy Dyka, hnát za vysněným úspěchem 
na operní scéně i do náruče jeho vnadných 
hvězd, shořel s prvními minutami filmu. 
Režisér Petr Václav servíruje unylého hrdinu 
v cyklickém a nestravitelnými minutami na-
tahovaném příběhu. Obdiv si zaslouží snad 
jen fakt, že se Dyk naučil roli přeříkat v ital-
štině. Kromě mimořádné výtvarné stránky 
je esem snímku opera, její světové hvězdy 
a magie, která naopak emocemi sálá. Výlety 
na jeviště dodávají zprvu naději, později 
aspoň chatrnou náplast na promarněný čas.

PRIMA COOL / OD 3. ŘÍJNA / 21:20
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zábava l kultura

Před několika lety uvítal komentátor CNN 
Jeffrey Lord svého oponenta v diskusi na-

cistickým pozdravem. Stanice s ním okamžitě 
ukončila spolupráci, byť Lord ujišťoval, že šlo 
jen o parodii. Nepovedené vtípky jsou vůbec po-
travou sociálních sítí i pastí veřejných vystoupe-
ní. Nedávno sítě ovládl „vtip“ starosty Poděbrad 
Jaroslava Červinky, který na městském zastupi-
telstvu přihodil k lepšímu rasistickou historku 
s Romy, v níž se za dopravní nehodu nabízí 
zastřelení lidí místo psů. Starosta se omluvil 
s tím, že nešťastným způsobem poukazoval 
na nepořádek a nečistoty ve městě.

Soutěž o voucher
na film Pánský klub
Terapie pro eroticky závislé svede dohromady 
nesourodou pětici mužů. Psycholožka však 
nezvládne sezení a otěže přebírají klienti. 
A rozjíždí se svižná mozaika neuvěřitelných 
příběhů o lásce. Na tři z vás čeká voucher 
na zhlédnutí komediálního filmu Pánský klub 
v iTunes zdarma. Stačí správně odpovědět 
na otázku.

Jak se jmenuje muzikál 
postavený na písničkách 
Hany Zagorové?

A Kamarád
B Žízeň po životě
C Biograf láska

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 12. října 2022.

Takhle herce Štěpána 
Kozuba zřídili… filmoví 
maskéři na natáčení! 
Fotografie působí natolik 
věrohodně, že mu fanoušci 
na Instagramu začali 
projevovat soustrast 
po přepadení.

 To nej z Instagramu

Cose děje

Falešné registrační  
značky pobavily
Hitem sítí se stala fotka slovenské policie 
z Trnavského kraje, jejíž příslušníci dopadli 
devětačtyřicetiletého muže v autě Škoda 
Fabia s falešnými SPZ. Ty si chlapík sám 
namaloval na čtvrtku. Policisté při kontrole 

zjistili, že muž měl 
řidičský průkaz 
zadržený stejně 
jako registrační 
značky a vůz byl 
bez technické 
kontroly.

S královnou se loučilo  
písmenem F
Smrt britské královny Alžběty II. zasáhla 
i nejmladší uživatele internetu, kteří se 
s panovnicí loučili po svém – v diskusích 
a komentářích pouhým písmenem F. Jeho 

původ najdeme 
v počítačové 
hře Call of 
Duty – v jedné 
její části stačilo 
zmáčknout klá-
vesu F a počí-
tačová postava 
přistoupila k rakvi 
a rozloučila se 
s nebožtíkem.

?

Internetový producent, 
influencer a moderátor 

Kazma Kazmitch se 
na chvilku stal knězem. 

„Napsal mi @sykora.kuba, 
kluk co našel moje zakopané 

auto, jestli bych neoddal jeho 
mladší sestru. Normálně tohle 

fakt nedělám, ale tak pro 
jednou…“

Herec a moderátor 
David Gránský se 
chlubí snímky svého 
tříměsíčního chlapečka 
Matea. „Pro každého 
syna by měl být prvním 
hrdinou jeho táta. Snad 
jím pro tebe budu,“ 
napsal k fotce.

ACH, TY VTÍPKY!
Sociální sítě jsou moderním velkým bratrem – nejenže vše 
vidí, ale také rychle roznesou. Mnohým to stále nedochází 
a ve veřejném prostoru si opakovaně a nepoučitelně nedávají 
pozor na jazyk. A to se často nevyplácí!

„Předvedl“ se také fotbalový expert 
Luděk Zelenka v České televizi. Sociální 
sítě zaplavila jeho hláška z 24. minuty 
utkání Kolína nad Rýnem a Slovácka 
v Evropské konferenční lize. Když se 
totiž na obrazovce objevil záběr na dvě 
fanynky tmavé pleti, pronesl sarkastic-
ky: „Typický Němky!“ Rychle se začaly 
množit reakce, jedna od šéfredaktora 
redakce sportu ČT Michala Dusíka 
za všechny: „Pokud chce někdo posuzo-
vat národnost podle barvy pleti, tak je 
typický trouba.“

Jeffrey Lord
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bez výrazu jako robot. „I kdybych přiletěl 
z vesmíru, co je vám po tom? Jste snad 
policajt?“ odpověděl mu nečekaně 
vysokým hlasem. Bohemír se rozhodl 
pro přímý útok. „Skoro, jsem železniční 
detektiv,“ pravil pyšně. Na hocha to však 
velký dojem neudělalo. „Jako Martin 
Tomsa z Brna? I když trochu vypadáte jako 
ten americký ňouma Remington Steele,“ 
pronesl s neskrývanou drzostí. Bohemír 
sklonil hlavu, chvíli přemýšlel a pak mu 
v hlavě naskočila vzdálená vzpomínka 
na seriál s Piercem Brosnanem. Nasadil co 
nejpřísnější výraz a znovu se na chlapce 
podíval. Ten však mezitím zmizel.

Zmatený Bohemír se rozhlížel na všechny 
strany, ale postavičku s kšiltovkou nezahlé-
dl. „To není možné, vždyť žádný vlak nejel,“ 
mumlal si pro sebe. Najednou uslyšel výkřik 
a vzápětí startér auta. A pak mu to všechno 
docvaklo. „No ovšem, Marek Vašut!“

Případy inspektora 
Bohemíra

CHLAPEČEK

Proč chlapeček 
najednou zmizel? 
A přiletěl opravdu 
z vesmíru??

Fejeton

T e x t :  F i l i p  M a r t i n e c
I l u s t r a c e :  D i g i s h o c k

Řešení:

Bohemír pochopil, že klučina ve věku dvanácti let by aktivně neznal brněnský seriál o detektivu Tomsovi z 90. let s Markem  Vašutem v hlavní roli, natož pak americký seriál Remington Steele, který se u nás vysílal 
před čtvrt stoletím. Dnešní děti se dívají hlavně na animáky a akční marvelovky s digitálními postavami. Ze zprávy o pozoruhodných událostech vydedukoval, že jde o kriminálníka, který krade na nádraží zava-
zadla, obvykle nákupy – v sektoru A0, tedy v Praze. Jeho kumpáni čekali na parkovišti u nedalekého obchodního centra. Policie později identifikovala „chlapečka“ jako recidivistu M. P., 42 let, který trpěl vrozenou 
vadou, dokázal rychle běhat a maskoval se za dítě. Kšiltovka skrývala jeho částečnou plešatost. Z vesmíru tedy nepřicestoval, spíše z vězení.

Bla, bla, blaaa, bum, bum. Bohemír 
seděl na pravidelné poradě úseku 

a slova se kolem něj měnila v soustavu 
tlumených tónů. Marně přesvědčoval ná-
městka, že tam chodí zbytečně. Zúčastnit 
se musel i tohoto výjezdního zasedání 
v depu na periferii. Oči se snažil zavírat jen 
na dobu nezbytně nutnou, aby neusnul. 
„Další zpráva by mohla zajímat támhle 
inspektora,“ zasmál se náměstek a vyzval 
horlivou podřízenou k přečtení výkazu 
„pozoruhodných událostí“ za minulý 
měsíc. Bohemír se nenápadně napřímil, 
otevřel oči dokořán a chvíli i vnímal slova, 
která kroužila okolo jeho hlavy jako drzá 
vosa kolem piva.

„Hlášení o výskytu podvodníků, vodníků 
a nadvodníků máte v červené složce. Nově 
jsme zavedli kategorii Návštěvy mimo- 
zemšťanů. Mizení vlaků v oblasti Sever bylo 
dementováno, mizení zavazadel v sektoru A0  
nadále trvá, kategorie Přerušování toku 
času byla přejmenována na Nedovolené 
zásahy vyšší moci, v ostatních zprávách se 
často objevuje transformace osob…“ odří-
kával monotónní ženský hlas, až Bohemír 
upadl do osvobozujícího spánku.

Když se probudil, byl v zasedačce 
sám. Před ním ležel papírek se vzkazem: 
„Za trest pojedeš zpátky vlakem!“ V noticce 
rozpoznal náměstkovo písmo. Stále napůl 
omámený obešel uklízečku s hučícím 
vysavačem, minul přivázaného štěkajícího 
psa u hlavní brány a zablácenou stezkou 
se dostal na hlavní silnici. Protože byl 
velmi šetřivý, odmítl nastoupit do přijíž-
dějící tramvaje a raději těch pět kilometrů 
na nádraží ušel pěšky. S úlevou zjistil, že 
spoj do centra mu pojede už za 15 minut.

Ve stanici vládl čilý ruch. Každou chvíli 
někdo prošel krokem manažerským, turis-
tickým, povalečským, bezstarostným i ne-
jistým. Lidé se usmívali, nadávali a hlavně 
si vyměňovali zážitky z nedalekého ob-
chodního centra. Bohemírovo školené oko 
však upoutala postava chlapečka s kšiltov-
kou, který stál osamocený a působil napůl 
zklamaně, napůl bezradně. Chvíli těkal 
pohledem po nádraží, chvíli připomínal 
skrčenou sochu. Vypadal na dvanáct, 
možná čtrnáct let.

Bohemír zašel za roh a pozoroval ho. 
Pak na něj zavolal: „Ty ses ztratil?“ Kluk 
se rychle otočil, ale tvář měl kupodivu 
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KuchyňAPP
zavařování

ÚRODA ZE ZAHRÁDKY 
VYDRŽÍ ČERSTVÁ DO ZIMY, 
stačí sklenice a zavařovací hrnec

T e x t :  E v a  F r a ň k o v á
F o t o :  S h u t t e r s t o c k

Nejčastěji zavařujeme 
okurky. Ideální jsou 
menší a tvrdší kusy, 
které zůstanou krásně 
křupavé.

Praktické rady
NA CO NEZAPOMENOUT?

 Sklenice musí být dokonale 
 čisté. Před plněním je 
 umyjte v horké vodě, 
 sterilujte v páře a nechte 
 okapat (nikdy je neleštěte 
 utěrkou).
 Dobrá marmeláda se uvaří 
 jen z dobrého ovoce. 
 Nahnilé kousky vyhoďte, 
 nebo aspoň odkrojte.
 K ovoci a zelenině zkuste 
 přidat různé koření a bylinky
 (například zázvor, skořici, 
 mátu, bazalku) nebo ořechy.
 Na chuť můžete přilít trochu
 alkoholu, třeba rum nebo 
 pálenku.
 Okurky před zavařováním 
 dobře očistěte, aby vám 
 nezplesnivěly. Při nalévání 
 octa do nálevu buďte 
 opatrní, raději ho přidávejte 
 postupně. Všechny okurky 
 musí být pod hladinou, jinak
 změní barvu a změknou.

Ze starých  
kuchařek
Víte, co je klevela? Jedná se 
o řídká povidla s trochou 
cukru. Je to ideální pochoutka 
do jogurtu, ovesné kaše nebo 
litého těsta na moučníky. Kilo 
vypeckovaných švestek ponořte 
do hrnce s 250 gramy cukru 
a nechte stát přikryté aspoň 
24 hodin. Poté je vařte nejdříve 
na prudším, pak na mírném ohni. 
Klevela má mít řidší konzistenci 
než povidla. Leje se ještě horká 
do sklenic a zavíčkuje se. Není 
nutné ji sterilovat, ale nic tím 
nezkazíte.

Mít ve spižírně vlastní zásoby zavařeného ovoce a zeleniny se 
vyplatí už kvůli rostoucím cenám. A kdo by si nechtěl v zimě 
připomenout chuť babího léta? Stačí se zasnít a olíznout prsty 
od malinové marmelády nebo si k řízku naservírovat zavařené 
okurky ze zahrádky. Případně si uprostřed ledna dát do buchty 
vlastnoručně nasbírané švestky.

V přírodě teď na vás čeká spousta dozráva-
jícího ovoce a zeleniny, jako jsou švestky, 

hrušky, jablka, ostružiny, dýně, okurky či 
cukety. K jejich zavařování budete potřebovat 
dostatek čistých a suchých sklenic s těsným 
víčkem a troubu. Na plech vyskládejte uzavře-
né sklenice s naloženým ovocem nebo zeleni-
nou tak, aby mezi nimi byla aspoň centimet-
rová mezera. Zamezíte tím popraskání. Plech 
položte do spodní části trouby. Nalejte na něj 
teplou vodu do výšky asi dva centimetry. 
Větší sklenice sterilujte 15–30 minut, menším 
postačí 10–12 minut. Obecně platí, že tvrdší 
plody potřebují zůstat v troubě o něco déle.

Ponořit a přivést k varu
Pokud máte velký hrnec s pokličkou, můžete 
zavařovat i přímo na sporáku. Do hrnce si 
připravte zavíčkované sklenice s obsahem, 
ponořte je až po okraj do teplé vody a přiveďte 
k varu. Nezapomeňte, že sklenice se nesmí 
vzájemně dotýkat! Chcete-li do své záliby 
investovat, zvažte nákup elektrického zava-
řovacího hrnce, ve kterém máte díky zabudo-

vanému termostatu přehled o teplotě, již 
můžete jednoduše regulovat. Výsledky 
zavařování jsou pak spolehlivější, zavařo-
vací hrnec je navíc přenosný, takže s ním 
můžete pracovat všude, kde je zásuvka.

Maliny a jablka
Kdo by odolal malinové marmeládě? 
Její příprava je přitom snadná. Maliny 
v hrnci rozvařte, propasírujte přes cedník, 
doslaďte cukrem, zakápněte šťávou 
z citronu a přidejte želírovací přípravek 
nebo želírovací cukr. Pěna při vaření mar-
melády znamená, že se v hrnci objevila 
sražená bílkovina z ovocné dužiny. Tu je 
potřeba odebírat, nejlépe děrovanou lžící, 
kterou opláchnete ve vlažné vodě. Pokud 
je hmota moc řídká, přidejte kyselinu cit-
ronovou nebo želírovací cukr. Potýkáte se 
s přebytkem jablek na zahradě? Připravte 
si z nich džem, kompot nebo rozvar jako 
směs na štrúdl. Stačí je oloupat, zbavit 
jádřinců, nastrouhat nebo nakrájet a za-
vařit s trochou cukru, skořice a hřebíčku.
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Těsto na lívance 
by mělo být hustější 
než na palačinky. 
Pokud ho ale potřebujete 
zředit, přidejte trochu mléka.

Kynuté lívance s marmeládou a malinami
PRO 4 OSOBY
PŘÍPRAVA: 60 MINUT     
I  300 ml mléka  I  40 g cukru krystal  I  200 g polohrubé mouky  I  20 g čerstvého droždí  I  1 vejce  I  špetka soli  
I  1 lžíce moučkového cukru  I  máslo nebo ghí na smažení  I  200 g malinové marmelády  I  hrst malin

1 Rozdrobené droždí (pokojové teploty) rozetřete v misce s cukrem, 
trochou vlažného mléka a lžící mouky. Nechte kynout asi deset 

minut.

2 Do velké mísy prosejte mouku, přilejte vykynutý kvásek, přidejte 
vejce a zbylé vlažné mléko. Směs dobře promíchejte a osolte. Tak-

to připravené těsto nechte pod utěrkou kynout asi 25 minut.

3 Lívanečník rozpálený na střední teplotu (nebo teflonovou pánvič-
ku) vymastěte máslem a nabírejte těsto, které smažte pozvolna 

z obou stran pěkně dozlatova. Obracejte je, až se na těstě začnou 
tvořit bublinky. Během smažení lívance potírejte máslem.

4 Když jsou lívance usmažené, odsajte z nich přebytečnou 
mastnotu papírovou utěrkou.

5 Lívance potřete z jedné strany malinovou zavařeninou, posypte 
malinami a zaprašte moučkovým cukrem.
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ZOLŮV
ROMÁN

MOŘSKÁ
RYBA

NĚMECKY
ČERVENÝ

SEKNOUTI

NÁSTRAHY
(MYSL.)

PŘEDLOŽKA

SEVEŘAN
TAMTI

PLYNNÝ
UHLOVODÍK
TYP LYŽAŘ.

VLEKU

VYSOKÉ
KARTY
TYČE

ŽEBŘIŇÁKŮ

LATINSKY
VZDUCH

SATELITNÍ
TV KANÁL

PRES
DVANÁCT
MĚSÍCŮ

DROBNÝ
ČLENOVEC
BÝV. ČESKÝ
KLAVÍRISTA

STAVEBNÍ
LEPENKA

ZA ŽÁDNOU
CENU

4. ČÁST
TAJENKY

RUSKÉ UKAZ.
ZÁJMENO

3. ČÁST
TAJENKY
TELEVIZNÍ

KUTIL

František Šesták (*1941),
bývalý cyklozávodník a současný cyklocestovatel a publicista:

Nejsilnější zážitky nechá v člověku... (dokončení v tajence). 

Citát z minulého čísla: 
Cestování udělá člověka skromným. Zjistí, jak malý kousek světa zabírá.

Křížovka
o hodnotné ceny

Soutěž o zboží Locomotif
Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a na tři z vás čeká voucher  
na stylové oblečení značky Locomotif v hodnotě 1 100 Kč. Je libo tričko nebo 
mikinu s originálním železničářským motivem? V nabídce najdete i čepice, 
sportovní vaky, batohy a další doplňky jako plecháčky, pexeso či sklenice.  
Více na www.locomotif.cz.

Svou odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz do 12. října 2022.

?

Vyhrajte voucher v hodnotě 1 100 Kč
na stylové oblečení z produkce Locomotif 
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Soutěž pro 
chytré hlavy

Každý měsíc s námi 
můžete vyhrát 
poukázky PONT,  
Skupinovou 
víkendovou 
jízdenku ČD
a další ceny.

Soutěžit  
můžete na 
www.cdprovas.cz

Na webových stránkách 
vyplňte příslušný formulář 
a své odpovědi zadávejte do 
12. října 2022. Nezapomeňte 
uvést svůj e-mailový kontakt 
nebo zpětnou adresu. 
Tři výherce odměníme 
poukázkou do obchodní sítě 
PONT v hodnotě 1 000 Kč. 
Další tři z vás obdrží Skupinovou 
víkendovou jízdenku ČD  
(ve verzi pro celou Českou 
republiku) v hodnotě 699 Kč.

Správné odpovědi 
z minulého čísla:
1 – protože je český patriot
2 – rozhledna
3 – lidi ve frontě na jídlo
4 – 237 km/h
5 – Dům ovoce a zeleniny

1  Kdo inspiroval Rudolfa  
 Havlíka k námětu  

 na film Ostrov?
A  Jana Plodková
B  Jiří Langmajer a Adéla Gondíková
C  zaměstnanci továrny v Bangladéši

2  Kdo v roce 1422  
 srovnal se zemí dnešní  

 Havlíčkův Brod?
A  císařští vojáci
B  kumáni
C  husité

3  Kolik času měl Karel  
 Havlíček Borovský na balení  

 věcí do exilu?
A  2 hodiny
B  6 hodin
C  8 hodin

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

Soutěž o voucher 
na film Láska hory 
přenáší
Kdo je to Buko ve 
stejnojmenném 
filmu Alice Nellis?
A kůň

Soutěž o wellness do Infinit Sen
Tajenka zní: 
Zjistí, jak malý kousek světa zabírá.

4  Kdy přijel první parní  
 vlak na území dnešního  

 Česka?
A  30. září 1828
B  21. května 1830
C  6. června 1839

5  Kolik stojí denní výpůjčka  
 přilby pro dospělého  

 v rámci služby ČD Bike?
A  25 Kč
B  35 Kč
C  50 Kč

6  Který článek v tomto  
 čísle vás nejvíce zaujal?

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

Poukázka na přepravu

Jízdenka vystavená na základě této poukázky platí v sobotu nebo neděli pro neomezené 
cestování po ČR ve 2. třídě všech vlaků Českých drah. Na jízdenku 

mohou cestovat 2 dospělí a až 3 děti do 15 let. 

Skupinová víkendová síťová 

Poukázku vyměníte za jízdenku na eShop ČD 
(www.cd.cz/poukazka) po zadání 12-místného kódu poukázky. 

Kód poukázky

Platí do

31.12.2022
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Doma je krásně,
ale výlet vlakem
do Bratislavy
ti rozšíří obzory

Praha – Bratislava
od 301 Kč*

Brno – Bratislava

151 Kč*od

Pojeďte s námi.
www.cd.cz
P j ďt á i

* Ceny platné k 1. 9. 2022
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