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MAXIMOVÁ
Extrémní podmínky při natáčení si užívám
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Vážení čtenáři, milí spolucestující,
jednou jsem takhle přišel doma k počítači a zjistil, že nemám signál. Asi technická závada, říkal 
jsem si. Jenže problém trval další dny a týdny. Nakonec jsem pochopil, že soused z vedlejšího domu, 
který má byt přes stěnu, si pořídil silnou VPN, což omezilo signál v našem bytě. Dostalo se mi rady, 
abych si koupil repeater. Nechápal jsem, o co jde, i když mi pak řekli český název opakovač signálu. 
Během přípravy tohoto vydání jsem s pochopením přikyvoval u článku o zavádění repeaterů 

do vlaků v dálkové dopravě. 
Ano, lidé chtějí telefonovat 
a surfovat na internetu 
po celou dobu jízdy, ne jen 
v některých úsecích. Mají 
přece právo komunikovat! 
Opravdu? Z duše například 
nesnáším, když musím 
během cesty poslouchat 
hlasitý osobní hovor, který 
se line celým vozem – 
většinou o zbytečnostech, hloupostech a intimnostech.  
Jenže to už neřešíme techniku, ale lidskou slušnost.  
I při tichém surfování na sociálních sítích jí nějak ubývá. 
Místo dialogu toužíme po ozvěně vlastního názoru.  
Kdo nejde s námi, jde 
proti nám – a je fašista, 
sluníčkář, troll, falešný 
profil, prostě nepřítel. 
Zlatá obyčejná reklama, 
ta aspoň míří na všechny 
stejně. Uzavíráme se 
do komunikačních bublin 
a pěstujeme si strach 
a nenávist. Kam zmizelo 
obyčejné a nádherné 
koukání z okna? Nic 
proti komunikaci, vždyť mě živí, ale odcizování lidí a jejich seskupování se v izolovaných 
skupinách na internetu mě začíná děsit. I když přiznávám, že zasáhlo také mě. Ale jak 
to říkal dobrý voják Švejk? Hlavně klid! Jenže počkat, on to vlastně v románech vůbec 
nepronesl. Tento slavný „výrok“ si vymyslela až lidová tvořivost, takže se jedná o krásný 
příklad mystifikace. A pak věřte klasikům.    

 Petr Horálek, zástupce šéfredaktora
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Jízdní řád 2023 bude ve znamení návratu ke kratším 
cestovním časům na koridorech, kde byly dokončeny 
rozsáhlé investice. Národní dopravce nabídne nové spojení 
z Prahy do Vídně přes Tábor a z Prahy do Curychu přes 
Drážďany a Basilej. Více spojů zamíří také do Žiliny, rozšíří 
se přímé spojení Prahy a Krakova a na severu bude novou 
cílovou stanicí německé přístavní město Rostock.

Odměna za nákup

České dráhy budou v jízdním řádu 
2023 pokračovat ve vylepšování 

nabídky v dálkové a mezistátní  
dopravě. Díky otevření dvou  
přeložek na 4. koridoru se tam 
podstatně zkracují jízdní doby. Spoje 
EuroCity/InterCity zvládnou trasu 
Praha – České Budějovice za 1 hodi-
nu a 40 minut a z Prahy do Tábora 
za 59 minut. Opačným směrem 
budou jen o dvě minuty pomalejší. 
Zkrátí se také cesta z Prahy do Lince 
ze současných 4 hodin a 17 minut 
na 3 hodiny a 45 minut. V Linci jsou 
přestupní vazby na vlaky do Salcbur-
ku, Innsbrucku, Curychu, Villachu 
a do dalších míst jižní a západní 
Evropy.

E-shop ČD

České dráhy nenabízely 
podnákladové ceny
Evropská komise vydala prohláše-
ní, v němž informovala o uzavření 
antimonopolního šetření údajných 
podnákladových cen na lince Praha –  
Ostrava. Komise na základě všech 
předložených důkazů neshledala 
na straně Českých drah závadné jed-
nání. Případ označovaný jako Falcon 
byl v šetření přibližně dvanáct let a tý-
kal se obvinění ze zneužití dominantní-
ho postavení na trhu na výše uvedené 
lince. Národní dopravce od počátku 
trval na tom, že z jeho strany k žádné-
mu protiprávnímu jednání nedošlo.

Novinky

POSTUPNÝ NÁVRAT 
K RYCHLÉMU CESTOVÁNÍ 
a další spoje do zahraničí

Pokud během měsíce listopadu 
nakoupíte v e-shopu ČD,  
získáte odměnu v podobě  
slevy minimálně 20 % na potřeby 
každodenní ústní hygieny  
na portále Dentalweb.  
Udělejte něco pro svůj 
zářivý úsměv! Slevu 
můžete využít 
na pořízení dárků 
pod stromeček. 
Pokud se ne-
trefíte do vkusu 
svých bližních, 
můžete zboží ve lhů-
tě do 120 dnů od ob-
jednávky vrátit a obdržíte plnou 
cenu zpět. Více informací získáte 
na www.sleva-ceskedrahy.cz. Slevu 
lze uplatnit do 31. prosince 2022.

SLEVA
20 %

Ke spojům z Prahy do Budapešti, Košic 
a Humenného, do Krakova a Varšavy 
a do Curychu přes Rakousko České dráhy 
přidají druhý spoj v trase Praha – Curych. 
Ten pojede přes Drážďany a Lipsko a na-
bídne spojení na jihovýchod Německa 
a do švýcarské Basileje. Prodloužením 
vlaků IC 520/521 Valašský expres se 
zlepší nabídka spojení do/ze Žiliny přes 
Valašsko. Dále se rozšíří přímé spojení 
Prahy a Krakova zavedením přímých 
vozů, které pojedou z Prahy na spoji  
EC 113 Silesia a z Bohumína budou  
pokračovat na vlaku 213 Galicja.  
Ve směru na sever dojde k rozšíření spo-
jení o Rostock u Baltského moře. Zajistí 
ho pár vlaků  EC 178/179 Berliner, který 
cestu zvládne za přibližně sedm hodin.
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www.ponty.cz

Listopadový tip z pohodlných obchodů na trase

RegioPantery v jižních Čechách
jezdí pravidelně do Tábora
Na lince České Budějovice – Veselí nad Lužnicí – Tábor  
se na konci září po ukončení dlouhodobé výluky rozjely  
moderní bezbariérové vlaky RegioPanter. České dráhy nabízí 
komfortní cestování těmito jednotkami na všech páteřních  
elektrifikovaných tratích Jihočeského kraje. Aktuálně zde jezdí 
čtrnáct RegioPanterů, které obsluhují pravidelně regionální  
linky České Budějovice – Strakonice, České Budějovice – Písek,  
České Budějovice – Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec,  
dále České Budějovice – Veselí nad Lužnicí – Tábor a částečně také 
České Budějovice – Horní Dvořiště / Lipno nad Vltavou.

Den železnice 2022 v Plzni
přilákal tisíce fanoušků
Na největší tuzemský železniční svátek letošního roku se v so-
botu 24. září do západočeské metropole sjely tisíce návštěvníků. 
Ti v oblasti plzeňského depa zhlédli nejzajímavější železniční stroje 
tuzemské historie i moderní vlaky, z místního hlavního nádraží 
odjížděly po celý den parní vlaky do širého okolí. Program vyvrcho-
lil velkolepou noční přehlídkou na místní točně. Patrně největší 
zájem vzbudil slovenský Albatros (498.104), který se dopoledne 
podíval do Stříbra a odpoledne zajel ještě do Stodu.

Příjemné mlsání s minitkami
nejen s marcipánovou příchutí

Prodejny PONT stejně jako většina stánků s právě rozpečený-
mi minitkami si na letošní podzim připravily novou příchuť 

v podobě výrobku mini Minit Marcipán. Minitky jsou oblíbe-
né právě proto, že si můžete vybírat příchutě podle libosti 
a koupit si je na váhu. Jsou i praktické, protože se při jejich 
konzumaci rozhodně neumažete. Přejeme vám příjemné 

mlsání na cestách.

Jihomoravský kraj nakoupil
elektrické jednotky Moravia
Na trati mezi Brnem a Tišnovem jezdí první nový elektrický 
vlak Jihomoravského kraje pojmenovaný Moravia. Samospráva 
pořídila celkem 31 čtyřvozových jednotek s 333 místy k sezení a šest 
dvouvozových s kapacitou 146 míst k sezení. Vozidla vychází z kon-
cepce RegioPanterů, mohou jezdit až 160 km/h, jsou však jedno- 
systémová. České dráhy s nimi budou zajišťovat dopravu na páteř-
ních elektrifikovaných linkách nejméně do roku 2025. Kraj vlaky 
nakoupil od společnosti Škoda Group za asi 6,6 miliardy korun, 
přičemž 85 procent pokryje dotace z EU.
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NA FESTIVAL

Otevřené sklepy s degustací 
vína na Mutěnsku

Festival otevřených sklepů se o víkendu 
5. a 6. listopadu vrací na Mutěnsko, do kra-
je na rozhraní jižních a severních poloh 
pěstování révy na Moravě. Během akce 
můžete ochutnat nejméně 400 vín a jezdit 
kyvadlovou dopravou do Čejče, Hovoran 
nebo Šardic. Sklepy budou otevřené  
v sobotu od 10 do 21 hodin, v neděli  
od 10 do 15 hodin. Využijte bonusovou 
nabídku a po předložení jízdenky ČD získejte 
slevu 20 % na vstupenku zakoupenou na mís-
tě. Jízdenka musí mít cílovou stanici Mutěni-
ce nebo Mutěnice zastávka s platností  
4., 5. nebo 6. listopadu 2022. Tyto vstupenky 
je třeba předem rezervovat prostřednictvím 
e-mailu petra.weberova@nap.cz.

Nejbližší železniční zastávka: 
Mutěnice zastávka
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Nadělte si dárek ještě před Vánocemi. Sbírejte body s aplikací 
Vlakem na výlet a pak si za ně vyberte odměnu z věrnostního 
programu ČD Body. Třeba jízdenku na vlak zdarma. Ve výletní 
aplikaci najdete stovky tipů, kam se vypravit za zážitky. V listopadu 
si můžete zajet na bluesový festival nebo si užít sváteční atmosféru 
na některém z adventních trhů. A pokud to bude na deštník, zajeďte 
si na nějakou výstavu.

Vlakem 
navýlet

DO MUZEA

Úspěch se neodpouští 
ani Karlu Čapkovi

Zajeďte si na procházku k Památníku Kar-
la Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Do břez-
na si v něm můžete prohlédnout výstavu 
s názvem Úspěch se neodpouští. Expozice 
se snaží zprostředkovat, jakému tlaku byl 
vystaven Karel Čapek na konci roku 1938 
za druhé republiky. Kromě anonymů se 
musel vypořádat i s pomlouvačnými a ne-
návistnými články od svých kolegů novi-
nářů. Pomocí QR kódu si lze na výstavě 
přehrát na mobilu nebo tabletu dobovou 
nahrávku z archivu České televize, na níž 
manželka Karla Čapka – herečka a spiso-
vatelka Olga Scheinpflugová – vzpomíná 
na náročné pomnichovské období a také 
předčítá Čapkův text Anonym.

Nejbližší železniční zastávka: 
Stará Huť

NA KOLO

Zažijte podzimní 
barvy v Brdech

Načerpejte podzimní energii v brdských 
lesích. Bývalý vojenský prostor nabízí 
rozsáhlou síť asfaltových i terénních 
tras pro pěší i cyklisty. Udělejte si pade-
sátikilometrový výlet z Příbrami, odkud 
vyjedete po cyklotrase 8190 k hájovně 
U Slaniny s oborou s nádhernými jeleny. 
Dostanete se k Pilské nádrži a odbočíte 
na Tok, nejvyšší horu středních Čech. 
Na vrchu Houpák objevíte několik bunkrů 
včetně pěchotního srubu CE Jordán, zva-
ného Benešák. Znát ho můžete například 
z filmu Obecná škola. Cyklotrasa 315 vás 
dovede k Padrťským rybníkům, odkud se 
do Příbrami vrátíte mírným klesáním přes 
Nepomuk, Láz a Bohutín.

Nejbližší železniční stanice: 
Příbram

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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ZA HUDBOU

Tři dny v Šumperku 
s bluesovou parádou

Rádi si poslechnete dobrou muziku a blue-
sové akordy vás dokážou uvést do hudební 
extáze? Pak se od 17. do 19. listopadu vy-
pravte do Šumperka. V tyto dny se tu totiž 
koná už 26. ročník mezinárodního festiva-
lu Blues Alive, který je největší akcí svého 
druhu ve střední Evropě. Na festivalu 
zahraje 35 kapel a hudebníků. K hlavním 
hvězdám bude patřit legendární piani-
sta, varhaník a zpěvák Anthony Geraci, 
americká kytaristka srbského původu Ana 
Popovićová, newyorská kytarová hvězda 
Popa Chubby nebo světoznámý hráč na 
Hammondovy varhany Delvon Lamarr se 
svým triem. Hlavní část festivalu proběhne 
v Domě kultury Šumperk.

Nejbližší železniční stanice: 
Šumperk

NA VÝSTAVU

Neokoukatelné umění 
ve státní svátky zdarma

Nenechte si ujít příležitost vidět zdarma 
sbírkové expozice Národní galerie Praha, 
která se může pochlubit největší sbírkou 
výtvarného umění u nás. Ve státní svátky 
v pátek 28. října a ve čtvrtek 17. listopa-
du nemusíte za prohlídky platit vstupné. 
V Klášteře sv. Anežky České najdete přes 
200 exponátů středověkého umění včet-
ně pokladů z éry Přemyslovců a Lucem-
burků. Výtvarnými díly starých mistrů se 
můžete pokochat ve Schwarzenberském 
paláci na Hradčanském náměstí nebo 
ve Šternberském paláci hned naproti. 
Ve Veletržním paláci si prohlédnete dvě 
sbírkové expozice: z let 1796–1918 
a meziválečné umění první republiky.

Nejbližší železniční stanice: 
Praha hl. n.

ZA NÁKUPY

Plzeňské vánoční trhy 
s vyhlídkovým kolem

Jedny z největších vánočních trhů u nás 
se každoročně konají v Plzni na náměstí 
Republiky. Kolem katedrály sv. Bartoloměje  
najdete od 23. listopadu do 23. prosince 
vyzdobené stánky, které budou otevřené 
vždy od 10 do 20 hodin. Těšit se můžete 
na rozmanitou nabídku rukodělných 
výrobků, vánočních ozdob, dárkového 
zboží a na pestrý kulturní program. 
Ve stáncích budou prodejci nabízet  
občerstvení včetně svařeného vína,  
staročeského trdla, halušek nebo pa-
lačinek. Nepřehlédnutelnou atrakcí je 
vyhlídkové kolo vysoké 28 metrů. Z něj 
se vám naskytne pohled nejen na vy-
zdobené náměstí, ale i na celé město. 
Na trhu nebude chybět dětský kolotoč 
nebo vyřezávaný betlém. A nezapomeň-
te si v Plzni sáhnout na anděla. Objevíte 
ho za mříží na zadní straně katedrály. 
Ten nejosahanější prý přináší štěstí.

Nejbližší železniční stanice: 
Plzeň hl. n.
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rozhovor

Elizaveta Maximová

6

NA HERECTVÍ 
MILUJU, 
ŽE POZNÁVÁM 
PŘÍBĚHY LIDÍ 
a u toho se stále učím nové věci
Navenek sice působí jako křehká žena, ale pro získání 
zajímavé role je Elizaveta Maximová připravená na sobě 
tvrdě pracovat. Neváhala by si třeba ostříhat vlasy nebo 
výrazně změnit váhu. Když je přesvědčená o kvalitě příběhu, 
nebojí se ani odvážných erotických scén. Na hereckou dráhu 
se vydala navzdory důraznému nesouhlasu rodičů. 
Svého rozhodnutí nelituje, ale stýská se jí po příbuzných 
v rodném Tatarstánu.

T e x t :  E v a  F r a ň k o v á
F o t o :  S t a n i s l a v  C a l l a s  a   a r c h i v  E l i z a v e t y  M a x i m o v é
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Máte neobvyklé jméno, jak vám rodi-
če říkají?
Doma mi říkají Liza. Ale zrovna nedáv-
no jsem zjistila, že se rodina nemohla 
na mém jméně dlouho shodnout. 
Dokonce ještě měsíc po narození jsem 
byla beze jména. Elizavetu prý nakonec 
vybral tatínek.

Pocházíte z Ruska. Jak jste vnímala, 
když jste se v sedmi letech přistěho-
vala jen s maminkou do Prahy?
Hned po příjezdu jsem šla do první 
třídy. I když jsem neuměla česky, měla 
jsem skvělou paní učitelku, která se 
mi hodně věnovala. Ve třídě byla navíc 
spolužačka, jež mi o přestávkách pře-
kládala. Podle mě je stěhování v sedmi 
letech lepší, než kdyby proběhlo 
například v pubertě. To je přece jenom 
křehké a náročné období.

Co vám v Česku chybí?
Samozřejmě moje rodina, hlavně  
prarodiče, kteří zůstali v Tatarstánu.

Rodiče vás prý odrazovali, abyste se 
stala herečkou. Proč?
V mém rodném městě Kazani máme 
uměleckou – divadelní – část rodiny 
a rodiče u herců a režisérů viděli úskalí 
této profese a chtěli mě toho zkrátka 
ušetřit. Podporovali mě sice ve všech 
kroužcích, jako byl dramaťák, tanec 
nebo zpěv, ale jít na konzervatoř mi 
striktně zakázali. Šla jsem tedy na an-
glicko-české gymnázium, kde jsem 
se dobře naučila jazyky, za což jsem 
vděčná. Po maturitě jsem si podala 
jedinou přihlášku – na DAMU – a vyšlo 
to. Myslím, že rodiče tehdy tak trochu 
doufali, že se nedostanu.

Božena Atlantida, 2003

Spravedlnost

Sním o postavě, která by 
vyžadovala velkou fyzickou 
proměnu a dlouhodobou přípravu, 
což je v Česku zatím velmi vzácné, 
protože na to chybí čas a peníze.

Co je přesvědčilo, že to s herectvím 
myslíte vážně?
Asi když viděli, jak intenzivně se připra-
vuju na přijímací zkoušky na DAMU, že 
tomu obětuju veškerý svůj čas. A když 
jsem to nevzdala po prvním ročníku, kdy 
řady studentů většinou prořídnou. Je 
to opravdu fyzicky i psychicky náročné, 
navíc pro někoho jako já, kdo měl odpor 
vůči sportu. A najednou jsem měla 
povinnou akrobacii, tanec, šerm. Běžně 
se stávalo, že jsme ve škole přespávali 
ve spacáku na zemi, když jsme nestíhali 
před zkoušením.

Herci občas nemají dlouho práci 
a hlavně čekají, až jim režisér zavolá 
s nabídkou. Neodrazovala vás někdy 
tahle nejistota?
Jistě, několikrát jsem to chtěla vzdát. 
Tyto pochybnosti se vrací v pravidelných 
cyklech. Když ale teď občas zavolám 

mamince a postěžuju si jí, řekne mi, ať 
tedy jdu pracovat do kanceláře od de-
víti do pěti. Já jsem vlastně za období 
nejistoty vděčná, protože člověka často 
posouvají, formují.

Máte za sebou široké spektrum rolí, 
zahrála jste si třeba vražedkyni, roz-
tleskávačku, milenku ženatého muže, 
oběť únosu. Jak se na role připravu-
jete?
Čím více času strávím přípravou, tím 
svobodnější a uvolněnější budu na pla-
ce. Na druhou stranu, před kamerou 
musím část přípravy naprosto vypustit 
z hlavy a jednat intuitivně, reago-
vat na partnera, poslouchat pokyny 
režiséra. Díky přípravám na roli se ale 
seznamuju s lidmi a příběhy, s nimiž 
bych se v běžném životě nesetkala. To 
na herectví miluju. Například kvůli roli 
zpěvačky v Modelářovi Petra Zelenky 

Trpaslík

Stockholmský syndrom
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Ve filmech Hra a Hranice lásky máte 
za sebou poměrně dost odvážné 
milostné scény. Musela jste se dlouho 
rozmýšlet, zda do toho půjdete?
U Hry to bylo v podstatě rozhodnuté 
hned, jelikož jsem viděla předešlé filmy 
režiséra Alejandra Fernándeze Almendrase 
a věděla jsem, do čeho jdeme. I přesto 
jsem se milostných scén celkem bála, 
i když jsem režisérovi a současně svému 
hereckému partneru Jirkovi Mádlovi 
naprosto důvěřovala. Roli v Hranicích 
lásky jsem několikrát odmítla právě kvůli 
nahotě. Režisér Tomasz Wiński mě ale 
pozval na kafe a ukázal mi předtočené 
scény s Hanou Vagnerovou a Matyášem 
Řezníčkem, který byl mým spolužákem 
na DAMU. Když jsem viděla záběry plné 
autenticity a něhy, naprosto mě to dostalo 
a chtěla jsem být součástí toho příběhu.

O čem film vypráví?
O partnerské intimitě, důvěře a právě 
té hranici lásky, která je velmi křehká. 
To téma se mě hluboce dotklo, protože 
v běžném životě často nedokážeme 
přesně určit okamžik, kdy je ona hranice 
nadobro narušená.

Za roli v seriálu Herec jste získala 
nominaci na Českého lva. Co to pro vás 
znamenalo?
Absolutně jsem to nečekala! Jela jsem zrov-
na tramvají, když mi začaly pípat SMS s gra-
tulacemi. Na první zprávu jsem reagovala, 
že moc děkuju, ale upřímně nevím, co se 
děje. Kamarád mi napsal, že jsem nomino-
vaná na Českého lva, a já začala tak brečet, 
že jsem musela okamžitě vystoupit z tram-
vaje, protože si spolucestující asi mysleli, 
že někdo zemřel. Bylo to pro mě znamení, 
že si kolegové všimli mé práce, cítila jsem 
opravdu velkou radost a vděčnost.

Setkala jste se někdy s extrémními 
podmínkami při natáčení?
No jeje, takových zážitků mám hodně, ale 
extrémní podmínky si většinou užívám. 
Například u krátkého filmu Atlantida, 
2003, se kterým jsme se následně s režisé-
rem Michalem Blaškem dostali do Cannes, 
jsme strávili necelé tři týdny v lesích 
a bažinách v Česku, Polsku, na Slovensku 

a Ukrajině. To byl čistý punk. Na Českém 
lvu jsem pak poprvé viděla všechny kolegy 
hezky oblečené, protože během natáčení 
jsme byli špinaví, v holinách a pláštěn-
kách. Ale i přes extrémní podmínky to pro 
mě byla velká radost a jedno z nejhezčích 
natáčení v životě.

Je pravda, že se často letní scény točí 
na podzim, kdy už jsou nízké teploty?
To se děje. Zjistila jsem, že když herci 
točí scény v letním oblečení a jde jim při 
mluvení pára od pusy, dávají jim před 
záběrem spolknout ledovou tříšť. Pak to 
většinou odleží s angínou.

Mluvíte několika jazyky, troufla byste 
si hrát třeba i v angličtině?
Určitě ano, naštěstí takové příležitosti 
přichází. Chci teď znovu zapracovat 
na své angličtině, u které mi přijde, že ji 
postupem času ztrácím. Naposledy jsem 
si zahrála v seriálu Totems, kde se střída-
la angličtina, ruština a němčina, a byla 
to skvělá zkušenost. Navíc v Evropě je 
spousta režisérů, o setkání s nimiž sním. 
Tak uvidíme.

Šest let jste účinkovala v seriálu Polda, 
kde jste hrála dceru kriminalisty 
Davida Matáska a přítelkyni Igora 
Orozoviče. Jak se vůbec díváte na hraní 
v nekonečných seriálech?
Poldu jsem začala točit už na DAMU 
a byla to práce se skvělými kolegy, byť 
jsem měla vždy jen pár natáčecích dnů. 
Nejednalo se ale o nekonečný seriál. Když 
vidím ta kvanta textu a časovou nároč-
nost při tomto typu seriálu, tak herce 
vlastně obdivuju, musí to být opravdu 
obtížné. A vůbec si nemyslím, že by bylo 
na účinkování v nekonečných seriálech 
něco špatného. Sama nemám hypotéku 
ani děti a je jasné, že jde o dobrý zdroj 
obživy. Jsou to těžce vydřené peníze.

Když se vrátíme k vašemu rodnému 
Tatarstánu, čím se nejvíce liší od Česka?
Je unikátní v tom, že vedle sebe žijí 
dvě kultury, a to muslimská a pravo-
slavná. Na každém sídlišti stojí mešita 
a pravoslavný kostel a lidé tam fungují 
v naprosté harmonii.

jsem se musela během půl roku naučit 
hrát na kytaru, nahrála s Honzou Po-
nocným soundtrack k filmu a seznámila 
se se skvělými muzikanty!

Co všechno jste ochotná pro roli 
obětovat?
Téměř všechno. Vlastně sním o postavě, 
která by vyžadovala velkou fyzickou 
proměnu a dlouhodobou přípravu, což 
je v Česku zatím velmi vzácné, protože 
na to chybí čas a peníze. Neděsím se 
výrazného přibírání nebo oholení vlasů, 
pokud bych se skutečně zamilovala 
do postavy.

Očima autorky
S Elizavetou jsem dělala poprvé rozhovor už před několika lety, kdy coby studentka DAMU 
natáčela seriál Polda. Už tehdy mi přišla neskutečně milá a pokorná. S přívětivým úsměvem 
odpovídala na všechny mé otázky a stejně se chovala i k lidem ze štábu. Od té doby jí přibylo 
na kontě několik větších rolí a já věřím, že u této profese vydrží celý život. Protože vám stačí 
chvilka na to, abyste poznali, že hraní je pro Elizavetu skutečnou životní vášní a hnacím motorem.

Herec
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A tatarská kuchyně? Jaká je?
Řekla bych, že je natolik časově nároč-
ná, že musíte být hospodyně na plný 
úvazek, abyste ji zvládla denně vařit. Mi-
luju třeba gubadiju, sladko-slaný koláč 
s rýží a rozinkami. Nebo kastybyj, tenké 
placičky plněné bramborovou kaší! 
Jejich jídlo je opravdu výborné, sbíhají se 
mi sliny, jen když si na něj vzpomenu.

Prý jste se naučila vařit tradiční 
tatarské speciality díky telefonování 
s babičkou…
Naučila jsem se přes FaceTime péct 
trojúhelníky, které se připravují asi pět 
hodin. Plní se hovězím masem, cibulí 
a bramborami, zalévají se vývarem 
a máslem. Přiznám se, že když jsem 
ve dvaceti letech začala bydlet sama, 
volala jsem mamince i kvůli tomu, jak 
se vaří vajíčko. Od té doby jsem udělala 
velký pokrok. (smích) Také připravuju 
tradiční tatarský dezert čak-čak, což 
jsou nudličky z piškotového těsta zalité 
medem a je to strašně dobré, navíc to 
tu nikde nekoupíte. Po výrobě tohoto 
dezertu jsem ale měla kuchyň ulepenou 
ještě tak měsíc.

Těšíte se, až se opět shledáte s rodi-
nou?
Moc se těším a doufám, že ty časy 
nastanou, i když zatím jsou bohužel 
v nedohlednu. S prarodiči mám opravdu 
výjimečný vztah. Myslím si, že sou-
držnost v rodině je nejvíc, a považuju 
za své největší štěstí v životě, že při sobě 
stojíme v dobrých i zlých časech a jsme 
v neustálém kontaktu.  ▪

Kamarád mi napsal, že jsem 
nominovaná na Českého lva, a já 
začala tak brečet, že jsem musela 
okamžitě vystoupit z tramvaje, 
protože si spolucestující asi mysleli, 
že někdo zemřel.

Elizaveta Maximová
Filmová a divadelní herečka pochází z ruské Kazaně, od dětství ale žije v Praze, 
kde v roce 2016 vystudovala činoherní herectví na Divadelní fakultě Akademie 
múzických umění. Už během školních let hostovala v Národním divadle a brzy začala 
zářit i v televizních a filmových rolích, například ve studentských filmech Atlantida, 
2003 či 128k. První hlavní roli ztvárnila v seriálu Spravedlnost, následovaly výrazné 
role v Trpaslíkovi nebo v minisériích Stockholmský syndrom a Božena. Za roli  
herečky Marty Švarcové v minisérii Herec si vysloužila nominaci na Českého lva.
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Cestování 
po ČR

Českokrumlovsko

Český Krumlov (viz foto) patřil po staletí k nejdůležitějším místům v Čechách. Však 
tu sídlil mocný šlechtický rod Rožmberků. I dnes ho právem řadíme k nejznámějším 
centrům turistického ruchu. Přijíždí sem kvanta návštěvníků z domova i z ciziny. 
Výletníci však mohou vyrazit nejen za architektonickými památkami, ale i za 
přírodou – k rybníkům, do lesních hvozdů, na skály, k řekám a potokům. A věřte, že 
jihočeská krajina má své kouzlo i na podzim a v zimě.
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Jedna z nejvěžovatějších věží, jaké jsem kdy viděl. Tak velebil 
Karel Čapek českokrumlovskou zámeckou věž ve svém 
cestopisném fejetonu. Roky jí na kráse neubraly. Přijeďte 
se podívat, jak to z jejího ochozu sluší jihočeskému městu 
v podzimních barvách. I na konci roku má Český Krumlov co 
nabídnout a v době adventu je tu skoro jako v pohádce.

Karel Čapek se na svou první cestu 
na Šumavu vydal až v pětatřiceti 

letech. Nejprve se na jihu Čech zastavil 
v Českém Krumlově. Ve fejetonu pro 
Lidové noviny z roku 1925 popsal město 

ČESKÝ KRUMLOV 
ZE ZÁMECKÉ VĚŽE 
máte celý jako na dlani

jako jednu historickou památku s jedi-
nečnou dominantou – zámeckou věží. 
Spanilá věžovitá kráska získala sou-
časnou podobu na konci 16. století. Je 
přístupná i v listopadu a v době adventu. 
Vystoupáte po 162 schodech a z ochozu 
s arkádami na 19 sloupech se vám na-
skytne parádní výhled na město a okolí.

T e x t :  T o m á š  R e z e k
F o t o :  ©  T o m á š  P e r z l  /  Č e s k ý  K r u m l o v  R e g i o n
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Vlakem do Českého Krumlova
Do Českého Krumlova se můžete svézt Jižním expresem. Z Prahy 
trvá jízda tímto spojem ani ne tři hodiny. Zastavuje také v Táboře 
a Českých Budějovicích. Ve vlaku jsou zásuvky pro dobíjení 
drobné elektroniky, využít můžete internetové připojení nebo 
se občerstvit v bistro voze. Nejvýhodnější vlakové spojení si vy-
hledáte na www.cd.cz nebo v aplikaci Můj vlak. A jak od vlaku? 
Od českokrumlovského nádraží vás do centra města dovede 
místní červené turistické značení.
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dětské knižní ilustrace. To v Pohádkovém 
domě v Radniční ulici objevíte na  
400 loutek! Mezi exponáty nechybí  
čerti, vodníci, Rusalka, broučci ani Spejbl 
s Hurvínkem. Pohádkový dům má i své 
strašidlo – ducha nešťastné Vilemíny, 
která tu na přelomu 18. a 19. století 
provozovala černou magii.

Než přijde Ježíšek
Od Pohádkového domu je to už jen 
kousek na náměstí Svornosti. Na přelomu 
roku patří hlavní českokrumlovský rynek 
vánočním trhům, které se řadí k nej- 
romantičtějším nejen na jihu Čech. Letos 
začínají 25. listopadu a k rozsvícení vá-
nočního stromu dojde na první adventní 
neděli. Každý víkend se na náměstí 
Svornosti koná kulturní program, v neděli 
4. prosince navíc spojený s mikulášskou 
nadílkou. Adventní jarmark najdete o so-
botách také v areálu krumlovských kláš-
terů. Předvánoční atrakcí jsou v Českém 
Krumlově i zimní voroplavby. Odplouvá se 
z přístaviště Krumlovské Benátky, komen-
tovaná plavba trvá asi 25 minut a v ceně 
lodního lístku je teplý nápoj.  ▪

Jeden z nejvýraznějších evropských 
malířů počátku 20. století a autor 
provokativních aktů se narodil  
v dolnorakouském Tullnu a zemřel  
ve Vídni, v Českém Krumlově ale 
často pobýval a hlavně tvořil. 
Navíc odtud pocházela jeho matka. 
Po otci, který byl přednostou sta-
nice, získal celoživotní zálibu v že-
leznici. Na dráze pracovala i jeho 
sestra a dědeček. Egon Schiele byl 
plachý a nevyhledával společnost. 
V 16 letech si u ovdovělé matky 
a poručníka prosadil, aby mohl stu-
dovat na vídeňské akademii. Tam 
se nejdříve zaměřoval na historické 
obrazy a portréty, ale mnohem více 
ho zaujala tvorba Gustava Klimta, 
kterého pak celý život uznával jako 
vzor. Ve škole moc neprospíval 
a po třech letech z akademie odešel.

Roku 1910 si poprvé pronajal 
ateliér v Českém Krumlově. Ve svých 
dopisech se vyznával z lásky k šu-
mavské přírodě. Ve tvorbě se sou-
středil na akty, zejména na mladé 
dívky. Jeho obrazy neskrývaly erotic-
ký náboj. Za šíření nemorálních kre-
seb byl dokonce odsouzen ke třem 
dnům vězení. Pokrytecká a bigotní 
společnost se cítila být pohoršená 
agresivní nahotou jeho modelek 
a modelů. Přesto měl Egon Schiele 
úspěch na výstavách v Římě, Bruse-
lu a Paříži. Ve své práci pokračoval 
i poté, co se oženil. Jeho manželka 
Edith mu rovněž pózovala a naučila 
se být k jeho dílu a životnímu stylu 
tolerantní. Díky protekci přečkal 
světovou válku na administrativ-
ních pozicích. Na konci října 1918 
ho však skolila španělská chřipka. 
Zemřel v pouhých 28 letech.

 Egon Schiele
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Zpátky do minulosti
Zatímco do věže se Čapek podívat mohl, 
Hradní muzeum, které je dnes součástí 
prohlídkového okruhu se zámeckou věží, 
v té době ještě otevřené nebylo. V takzva-
ném Hrádku, nejstarší části krumlovské-
ho hradu, býval dříve byt ředitele panství 
a jeho kancelář. Po rozsáhlé rekonstrukci 
v letech 2009–2010 se z Hrádku stalo 
muzeum. V místnostech jsou vystavené 
cenné exponáty z depozitářů včetně 
relikviáře sv. Reparáta. Uvidíte dobově 
zařízené pracovny panských úředníků, 
zbrojnici nebo eggenberskou mincovnu. 
A na závěr vás čeká biograf s projekcí 
filmů z počátku 20. století, v nichž jsou 
zvěčněni Schwarzenbergové v rodinném 
kruhu.

Pohádkové město
Do města, kde se natáčely pohádky 
Z pekla štěstí nebo Anděl Páně 2, se 
vyplatí zavítat na výlet s dětmi v každou 
roční dobu. V opraveném klášterním 
areálu najdete 3+ galerii s historickou 
hernou a interaktivní expozicí, řemeslný-
mi dílnami a hlavně s výstavou originálů 

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

POSLUŠNĚ HLÁSÍM
Legendární švejkoviny 
podle Rudolfa Hrušínského
Dvoudílný film z 50. let o dobrodružstvích Josefa Švejka zná určitě 
více lidí, než kolik jich četlo samotné romány od Jaroslava Haška. 
V kolektivní mysli si už postavu dobrého, užvaněného a chytrácky 
hloupého vojáka z první světové války skoro automaticky spojíme 
s Rudolfem Hrušínským. Ve vánočním televizním programu nesmí chybět.

„Tak abychom zase jeli 
dál! To není nic pěknýho, 
když se vlak opozdí.“

Srdce železničáře se při prvních zábě-
rech filmu jistě rozbuší nadšením. 

Parní vlak se rozjíždí z pražského hlavní-
ho nádraží, náš hrdina zapomene na pe-
roně kufr svého nadřízeného a následuje 
slet bláznivých scének a skečů, do kte-
rých jako kulomet neustále promlouvá 
drzý a nezastavitelný Švejk.

Vlak jako součást války
Ačkoli se příběh odehrává za války, 
sledujeme zábavnou a nestárnoucí ko-
medii, na které se kupodivu neprojevila 
dobová cenzura ani ideologie. A protože 
v minulosti hrála železnice klíčovou roli 
nejen v ekonomice, ale i pro přesuny 
armád, dostane se nám i pořádné porce 

záběrů z drážního prostředí. Na začátku 
filmu jede vlak se Švejkem a poručíkem 
Lukášem pořádně rychle, aspoň podle 
vložených záběrů, které uměle ubíhají 
za okny.

Stanice v Táboře, kde Švejk musí 
za trest vystoupit, protože zatáhl 
za záchrannou brzdu a nechce zaplatit 
pokutu, je už skutečná. Při čekání na ná-
sledující vlak se Švejk ocitne v nádražní 
restauraci, kde ho bohatě pohostí 
místní dobrodinec. Ten mu dá na rozlou-

čenou i pětku, tedy deset korun. Později 
sledujeme dlouhé záběry uvnitř i vně 
vlaku převážejícího vojáky na frontu. 
Tvrdé dřevěné lavice určitě tlačily, ale 
tehdejším cestujícím připadaly jako 
standard – zvláště když jim šlo o život.

Kocourkovská Putim
Prvních 50 minut snímku tvoří ucelený 
příběh, který se odehrává v jižních Če-
chách. Krajina přitom není zalitá letním 
sluncem jako ve filmech Zdeňka Trošky, 
ale romanticky posypaná sněhem. Švejk 
za trest putuje pěšky z Tábora ke svému 
regimentu do Českých Budějovic, ovšem 
bere to oklikou přes Putim, kde natrefí 
na hloupého velitele četníků v podání 

ČSFD: 86 %, IMDb: 74 %
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 slavná filmová místa l cestování po ČR 

POSLUŠNĚ HLÁSÍM
Československo, 1957, premiéra 1958, 91 min.
 Režie: Karel Steklý
 Scénář: Karel Steklý
 Knižní předloha: Jaroslav Hašek
 Kamera: Jan Roth
 Hudba: Jan Seidel
 Hrají: Rudolf Hrušínský, Svatopluk Beneš, 
 Jaroslav Marvan, Miloš Nedbal, Václav Trégl, 
 František Filipovský, Vlastimil Brodský, 
 Martin Růžek, Milan Neděla, Věra Ferbasová, 
 Josef Hlinomaz, Miloš Nesvadba, Ljuba Hermanová, Jiřina Steimarová a další

Hvězdy první 
republiky v bordelu
Do filmu se vešla i scéna, 
ve které Švejk hledá svého 
nadřízeného v nevěstinci. 
Do rolí prostitutek byly 
obsazeny herečky, které zářily 
na filmovém plátně už za první 
republiky. Po dlouhých 15 letech 
se tak před kameru vrátila Věra 
Ferbasová, ačkoli stihla pronést 
jen několik slov. Malinko 
větší prostor dostala Ljuba 
Hermanová a Jiřina Steimarová. 
K uvolněné atmosféře snímku 
přispěly i odvážné výroky 
o dceři generála, co provozuje 
lesbickou lásku, nebo 
o důstojníkovi, který se svléká 
donaha a převléká za mořskou 
pannu.

Který Švejk se 
povedl nejlépe?
Romány Jaroslava Haška se 
dočkaly mnoha filmových 
zpracování. Už v roce 1926 
se do kin dostal němý seriál 
režiséra Karla Lamače s Karlem 
Nollem v hlavní roli. V roce 1931 
vznikl zvukový snímek Dobrý 
voják Švejk od režiséra Martina 
Friče se Sašou Rašilovem st.  
Velkou odezvu si získala 
loutková verze z roku 1954 
v režii Jiřího Trnky, kterou 
odvyprávěl Jan Werich. Největší 
popularitu má bezpochyby 
dvoudílný snímek Karla 
Steklého z let 1956 a 1957. 
Knižní originál však zůstal 
nepřekonaný.

Jaroslava Marvana. Ozbrojená moc 
zákona zde vyslýchá pomocí rumu 
a kontušovky a najímá si jako informá-
tora mečícího blba, kterému fiktivně 
vyplácí 50 korun. Když nechává velitel 
zapsat do formuláře, že nálada v Pu-
timi je na úrovni 1A, máme pocit, že 
se ocitáme u starosty v Kocourkově, 
případně ve starém Rusku v jedné 
z Čechovových povídek.

Druhá část, která trvá asi 40 minut, 
vychází z různých pasáží Haškových 
románů. Jak říká jeden z důstojníků, 
i zmatené příkazy dovedou vojáky 
do zákopů. Sluší se dodat, že Rudolf 
Hrušínský zde předvádí jednu ze svých 
životních rolí a film doslova utáh-
ne a ve slabších místech zachrání. 
Poslední minuty, kdy mimo jiné vidíme 
zblízka umřít běžícího vojáka, odhalují 
pacifistické poselství celého díla.

Četnická mystifikace
Na natáčení v Putimi dodnes nezapomněli. 
Na domě, který filmařům posloužil jako 
sídlo četníků, najdete pamětní desku. Už 
Hašek ale dobře věděl, že v této vesnici 
za první světové války žádná četnická sta-
nice nefungovala. Jednalo se z jeho strany 
o promyšlenou mystifikaci. Za kamenným 
mostem natrefíte na Švejkovu sochu 
od Františka Svátka – ta byla odhalena 
přesně 100 let od vypuknutí války, tedy 
v roce 2014. Největší historickou památkou 
Putimi však zůstává kostel sv. Vavřince.

Filmový štáb natáčel také ve skutečné 
nádražní restauraci v Táboře a na náměstí 
Přemysla Otakara II. v Českých Budějo-
vicích, kam Švejka dovede opilý četník 
z Putimi. Závěrečná bitva na ruské frontě 
vznikala v Haliči jihozápadně od města 
Lvov, tedy v zemi, kde bohužel i dnes zuří 
válka, naštěstí zatím ne světová.  ▪

On to pořád 
ještě není ten 

Švejk, jak ho Jaroslav 
Hašek napsal, 
ale určitě je to 
nejlepší Švejk,
jaký byl kdy 
natočen. 

Aky, ČSFD.cz

Podkostelní rybník a záběr na Putim – se Švejkem i bez něj

Kostel sv. Vavřince v Putimi Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích
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cestování po ČR l poznej Česko pěšky

HLEDÁNÍ STOP 
PO KONĚSPŘEŽCE 
v jihočeské přírodě
Vydáme se vlakem do Českých Budějovic a dále na jih 
směrem k Hornímu Dvořišti. Objevíme pozůstatky 
bývalé koněspřežné dráhy a navštívíme městečko 
Velešín, vodní nádrž Římov, železniční muzeum či 
poutní areál v Římově. Vystoupíme v zastávce Velešín 
město a výlet ukončíme ve stanici Kamenný Újezd 
u Českých Budějovic na stejné trati.

Hned po výstupu z vlaku nemůže-
me přehlédnout klenutý kamen-

ný můstek. Jde o pozůstatek slavné 
koněspřežné dráhy, která propojovala 
České Budějovice a Linec, ale také Vlta-
vu a Dunaj. Vozy po ní jezdily po kolejích 
o rozchodu 1 106 mm. Na 129 kilometrů 
dlouhé trati se nacházelo deset kamen-
ných stanic, z toho šest přepřahacích. 
Do služby na železnici bylo zapojeno 
800 koní. K údržbě tratě obsluha využí-
vala 52 strážních domků.

Trať sloužila zejména k přepravě 
dřeva a soli, proto zde jezdilo 762 vozů 
nákladních a pouze 69 osobních. Jedna-
lo se vlastně o jakési dostavníky, které 
převážely cestující pouze v létě, zatímco 
náklad celoročně. Celá cesta trvala  
14 hodin. Provoz byl ukončen mezi lety 
1868 a 1873 přestavbou tratě pro parní 
lokomotivy. Můžeme být hrdí na to, 
že se jednalo o první železnici svého 
druhu v kontinentální Evropě. Ještě než 
odejdeme dále, povšimneme si repliky 
původní kolejnice.

Ukázková rekonstrukce koněspřežné dráhy u Velešína

T e x t :  V á c l a v  L o p a t a
F o t o :  P e t r a  K r s o v á

Mostek na trati koněspřežky u Velešína

Dobová světnice v domě U Kantůrků

Vodní nádrž Římov pohledem od hráze



kamenný most 

(pozůstatky koněspřežky)

Městské muzeum

 dům U Kantůrků

vyhlídka Velký kámen

Kamenná věž

Muzeum poutnictví 
 loretánská kaple

naučná stezka Křížová cesta v Římově 

železniční muzeum Roubenka

vodní nádrž Římov

žst. Kamenný Újezd u Českých Budějovic

zast. Velešín město
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HLEDÁNÍ STOP 
PO KONĚSPŘEŽCE 
v jihočeské přírodě

má být ukončena v roce 2023. Potom 
se návštěvníkům představí v plné kráse. 
Od roku 2018 je celý komplex národní 
kulturní památkou.

Železniční muzeum Roubenka
A vracíme se opět ke stopám po koně- 
spřežce. Najdeme je v expozici modelů 
vláčků s podtitulem Od koněspřežky 
k železnici aneb Římovské mašinky. 
Stavbu železniční dráhy z Českých Budě-
jovic do Lince totiž ze zámku Římov řídil 
projektant František Antonín Gerstner. 
V jedné z nejstarších budov obce, dato-
vané do 17. století, vzniklo na památku 
unikátní dráhy malé muzeum. Zřídil je 
obecní úřad, který měl původně v objek-
tu své sídlo, dnes ho nicméně najdete 
stejně jako infocentrum na náměstí  
vedle poutního areálu.

Expozice je atraktivní i díky funk- 
čnímu modelu kolejiště s vláčky. To je 
dílem německého rodáka Gerharda 
Höchla z Pasova, který již přes 15 let žije 
právě v Římově. Stavbu celé tratě do-
kumentují vystavené dobové materiály 
na stěnách muzea. Cestou do cíle výletu 
v Kamenném Újezdě si ještě povšim-
neme státem chráněných stromů, 
konkrétně lípy u Římovského rybníka 
či dubů u obce Plavnice. A počkáme si 
na vlak domů.  ▪

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za tuto 

trasu  
20 ČD Bodů 

středověký hrad, ze kterého toho bohu-
žel mnoho nezbylo. Určitě stojí za to, jít 
se podívat k přehradní hrázi. Celé vodní 
dílo bylo vybudováno na řece Malši 
mezi lety 1971 a 1978 a slouží jako zdroj 
pitné vody pro České Budějovice a široké 
okolí. Rozlohou 210 hektarů a délkou 
13 kilometrů se řadí mezi ty menší. Dél-
ka hráze je 290 metrů, šířka 6,8 a výška 
47,5 metru.

Poutní areál
Žlutá značka vede do centra obce 

Římov, kde nás čeká hned ně-
kolik zajímavostí. Tou největší 
je bezesporu poutní areál, 
ukrytý ve stínu staletých lip. 
V roce 1650 ho založil jezuit-
ský lékárník P. Jan Gurr. Jeho 

součástí je loretánská kaple 
z roku 1648, kterou obklopují 

ambity, a Muzeum poutnictví, 
otevřené v roce 2019. Do areálu 

patří také kostel sv. Ducha se zachova-
nou původní kamennou křtitelnicí, který 
byl přistavěn v roce 1677, a také křížová 
cesta, jež vznikla v letech 1658–1702 a je 
dlouhá necelé čtyři kilometry.

Okruh označený jako naučná stezka 
Křížová cesta v Římově, na němž na-
jdeme i informační centrum, vede mezi 
Římovem a ohbím řeky Malše hned pod 
hrází vodní nádrže. Cestou mineme 
25 zastavení, z nichž každé se může 
chlubit unikátní kaplí. Celý areál nyní 
prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která 

Vlakem do Velešína města
Z Prahy / Tábora / Českých Budějovic
Přímým spojem EC Jižní expres

Z Plzně
Rychlíkem do Českých Budějovic a dále spěšným spojem nebo vlakem EC

DÉLKA 
TRASY 
15  KM

Za historií Velešína
Od pozůstatků koněspřežky se vydáme 
po modré turistické značce do centra 
městečka Velešín. Jeho historie sahá 
do 13. století. Na náměstí J. V. Kamarýta 
najdeme bývalý kostel sv. Filipa a Ja-
kuba, v jehož prostorách sídlí Městské 
muzeum. Kostel byl roku 1785 císařem 
Josefem II. zrušen. Mezi nejvýznamnější 
exponáty patří model městyse zhotove-
ný podle katastrální mapy z roku 1893.

Dále pokračujeme po žluté značce 
až k okraji města a k vodní nádrži 
Římov. Zde lze odbočit vpravo 
k vyhlídce Velký kámen, ze 
které budeme mít vodní 
plochu nádrže jako na dlani. 
Ještě předtím mineme 
kostel sv. Václava a dům 
U Kantůrků. Architektonicky 
cenná budova ukrývá expozici 
Rožmberská lazebna. Tu dříve 
využívali řemeslníci, kteří sloužili 
na hradě.

Vodní nádrž Římov
Hned za odbočkou na Velký kámen 
najdeme vyhlídku na skromné zbytky 
hradu Velešín. Ten je zmiňovaný již 
v roce 1266 a byl založen jako králov-
ský. Po následujících asi 900 metrech 
dojdeme k dalšímu rozcestníku nad 
přehradou, kde žlutá značka nabízí ji-
nou slepou odbočku na jeden z výběžků 
vodní nádrže. Nachází se zde hradiště 
Kamenná věž. Trojité valy chránily  

Studní brána na křížové cestě Modelová železnice v muzeu Roubenka v Římově
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Coby vládcové nejmocnějšího šlechtického rodu 
ve středověkých Čechách měli peněz a majetku jako skuteční 
panovníci. Jeden z nich se dokonce málem stal králem. 
Navzdory ohromnému jmění si však Vilém i Petr z Rožmberka 
často žili vysoko nad poměry a skoro neustále řešili dluhy. 
Ačkoli se oba oženili, potomka nezplodili, takže jejich rod 
vymřel po meči.

BRATŘI Z ROŽMBERKA 
SI ŽILI JAKO KRÁLOVÉ, 
ale skončili s dluhy a bez dětí

Jejich jména se stala předmětem le-
gendy. Třebaže Vilém a Petr z Rožm-

berka nikdy nevyhráli žádnou bitvu, 
vstoupili do společenského vědomí jako 
renesanční kavalíři a velmoži prvního 
řádu. Jeden z nich byl katolík, druhý 

protestant, občas zasahovali do  
nejdůležitějších věcí v zemi. Oba bratři  
se do značné míry stali symbolem  
předbělohorských Čech.

Druhý Jiří z Poděbrad
Mezi lidmi se ujala zejména legen-
da o posledním Rožmberkovi Petru 
Vokovi jako o údajném prostopášníkovi 
a milovníkovi žen. Ve druhé polovině 

16. století však hrál mnohem význam-
nější roli jeho starší bratr Vilém, který 
dosáhl na nejvyšší politický úřad v zemi 
a měl nakročeno k polské královské 
koruně. Mohl se tak do historie zapsat 
jako druhý Jiří z Poděbrad, nakonec dal 
přednost bezpečnější kariéře v habs-
burských službách.

Na Vilémových statcích žilo podle 
odhadu 9 % obyvatel tehdejších 
Čech. Nikdo ze šlechticů v zemi nebyl 
bohatší. V letech 1548–1556 bojoval 
s císařem Ferdinandem I. o svá práva 
vyplývající z titulu vladaře rodu Rožm-
berského. Spor dopadl kompromisem 
a Vilém byl za svůj konstruktivní 
přístup v roce 1560 odměněn titulem 
nejvyššího komorníka a o deset let 
později povýšil na funkci nejvyššího 
purkrabího.

Potom rozehrál vysokou a riskantní 
hru evropských rozměrů. Na přelomu let 
1572 a 1573 a znovu v roce 1575 patřil 
mezi vážné uchazeče o polskou korunu! 

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

Petr Vok z Rožmberka Vilém z Rožmberka

Na zemském sněmu zasedali Rožmberkové po pravici krále

Sídlem Rožmberků byl až do roku 1602 Český Krumlov



21

tudy kráčely dějiny l cestování po ČR

Ve 26 letech dostal od bratra tři pan-
ství, aby se mohl osamostatnit. Nejdříve 
sídlil na Vimperku, později na Bechyni, 
kde pořádal okázalé pijácké zábavy.  
Jen v letech 1573–1576 hostil více než  
100 představitelů 80 různých šlechtic-
kých rodů. Jeho zadlužení dosáhlo výše 
180 tisíc míšeňských grošů, což byla 
čtyřnásobná hodnota bechyňského  
panství, takže věřitelé na něj vydali zaty-
kač. Teprve Vilémova finanční pomoc ho 
vyvedla z největších problémů.

Šílená manželka
Ani jeden z bratrů nedokázal zajistit 
pokračovatele rodu. Vilém se oženil do-
konce čtyřikrát – jeho první tři manželky 
pocházely z německých knížecích rodin, 
čtvrtá pak z předního českého šlech-
tického rodu Pernštejnů. Petr uzavřel 
sňatek až jako čtyřicátník s Kateřinou 
z Ludanic, které v době námluv bylo asi 
13 let! Manželé připomínali spíše otce 
s dcerou. Jejich svazek byl zpočátku 
údajně idylický, později se ale u Kateřiny 
rozvinulo trvalé psychické onemocnění. 
Podle pamětníků se i v dospělosti chova-
la jako zlomyslné dítě.

Milionový dluh
Když v roce 1592 Vilém z Rožmberka 
zemřel, převzal Petr rodinné dědictví. 
Jeho hlavní starostí se staly dluhy 
v astronomické výši jednoho milionu 
míšeňských kop. Ani bohaté výnosy 
z rožmberského dominia totiž ne-
stačily pokrývat obrovské náklady 
na politickou kariéru a reprezentaci 
obou bratrů. Petr musel postupně 
rozprodávat majetek. Nakonec přišel 
i o Český Krumlov, jehož kupcem se 
stal samotný císař. Za tuto transakci, 
která probíhala v letech 1601–1602, 
po smrti manželky Kateřiny, získal  
422 tisíc míšeňských grošů. Novým 
sídlem Rožmberků se stala Třeboň.

Petr Vok se ke konci života stal čestným 
předsedou stavovské opozice. Jeho role 
byla hlavně finanční. Stavům poskytl 
půjčku, později dar 20 tisíc kop. A když 
bylo potřeba zbavit se pasovských vojáků, 
kteří na začátku roku 1611 pustošili 
na příkaz čím dále šílenějšího Rudolfa II.  
českou zemi, uvolnil dalších 100 tisíc 
kop. V listopadu téhož roku Petr Vok 
vydechl naposledy a s ním vymřel i rod 
Rožmberků. Bláznivý císař jako vězeň 
na Pražském hradě ho přečkal jen o ně-
kolik týdnů. Jako by se uzavřela jedna 
historická epocha.  ▪

Nakonec se spokojil s rolí „místokrále“ 
v Čechách a za své zásluhy obdržel Řád 
zlatého rouna – jako teprve třetí český 
šlechtic v historii. Pro názornou před-
stavu o jeho vlivu uveďme, že dokázal 
u římské kurie prosadit, aby se olo- 
mouckým biskupem stal v roce 1574 
jeho dvořan Tomáš Albín.

Smečka od královny
Mladší Petr zůstával až do svých 53 let 
ve stínu mocného bratra. Už v raném 
věku se z něj stal protestant, což mu 
značně komplikovalo dvorskou kariéru. 
Jistou dobu dokonce na radu Viléma 
předstíral příslušnost ke katolické víře. 
Ještě jako mladík stihl navštívit nizo-
zemské provincie (tehdy pod španělskou 
nadvládou), které ho uchvátily svou 
ekonomickou prosperitou. Na dva týdny 
odjel i do Anglie, kde ho přijala samot-
ná královna Alžběta I. Ta mu věnovala 
smečku ušlechtilých ohařů, kterou mu 
pak v Čechách kdekdo záviděl.

Vladař domu rožmberského (němec-
ky Regierer des Hauses Rosenberg) 
byl titul právě vládnoucího člena  
šlechtického rodu Rožmberků.  
Poprvé ho použil Oldřich II. z Rožm-
berka, jenž svůj nárok podepřel faleš-
ným královským privilegiem od  
Karla IV. z roku 1360. Oficiálně bylo 
vladařství Rožmberkům zemským 
sněmem schváleno až za slabé vlády 
Vladislava Jagellonského roku 1493, 
kdy také došlo k jeho zapsání 
do zemských desek. Držitel titulu 
od té doby požíval v rámci Českého 
království přednostního postavení 
před všemi šlechtickými rody a na-
příklad během zasedání zemského 
sněmu mohl sedět po pravici  
českého krále.

První šlechtic 
Českého království

Filmová popularita
Život a odkaz Petra i Viléma 
z Rožmberka se odrážely v kronikách 
po celá staletí. V moderní době 
k jejich popularitě přispěly dva filmy 
z období normalizace od režiséra 
Karla Steklého. V roce 1971 šel do kin 
snímek Svatby pana Voka a v roce 
1980 jeho volné pokračování Pan 
Vok odchází. Zatímco Viléma si 
zahrál Otakar Brousek st., postavu 
Petra Voka ztvárnil nejprve Miloš 
Kopecký, následně Martin Růžek. 
Scénář se však až na výjimky nedržel 
historických reálií, a někdy je 
dokonce překroutil naruby.  
Navzdory tomu se však diváci 
zejména u prvního filmu dobře bavili.

Na poslední Vilémovu svatbu přišel i císař Rudolf II.

Pečeť Petra Voka

Vilémova svatební mince
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ZA POZNÁNÍM

Milníky husitství se žulovým 
pomníkem Jana Žižky
Muzeum Památníku Jana Žižky 
z Trocnova v Borovanech je věnované 
husitství. Můžete jít dovnitř nebo se 
vydat po naučné stezce Milníky husitství, 
která vede kolem základů Žižkova 
dvorce, podél louky pokračuje na okraji 
lesa k třináctimetrovému žulovému 
pomníku Jana Žižky a dále až k místu jeho 
narození, které označuje památný kámen. 
Odtud vede trasa kolem starých rybníků 
s přírodními biotopy, které jsou pro tuto 
oblast charakteristické. Další zastavení se 
nachází u Mikšova dvorce a hráze Horního 
rybníka. Areál je napojený na cyklostezku 
a vede sem rovněž borovanský razítkový 
okruh, který měří 26 kilometrů a je 
vhodný zejména pro malé děti.

I v listopadu mají některá muzea a zábavní centra otevřeno. Vyplatí se však 
dopředu si ověřit provozní dobu, abyste pak s dětmi nemuseli narychlo 
hledat náhradní program. Když přeje počasí, vydejte se na výlet pod širým 
nebem, ať už na naučnou stezku, nebo za přírodními krásami.

DO MUZEA

Království času vás 
uklidní tikotem hodin
Království času je zajímavé muzeum 
plné hodin a hodinek, budíků, 
kukaček a věžních strojů v Protivíně. 
Děti si prohlédnou modely, které už běžně 
k vidění nejsou. Součástí muzea jsou 
i obrazovky s filmem o výrobě hodinek 
nebo model hodinářské dílny. V přízemí se 
nachází dílnička pro malé hodináře, kde 
si ratolesti můžou malovat nebo vyrobit 
nějaký suvenýr, ideálně s tematikou hodin, 
za který zaplatíte malý poplatek. Najdete 
tu i menší hernu s modelem kukačkových 
hodin, která je vhodná spíše pro malé 
děti. Pokud to dovolí počasí, můžete 
vyrazit na velkou zahradu s pískovištěm, 
skluzavkami, tobogánem, několika 
domečky a lanovkou.

NA PROCHÁZKU

Ke krásným vodopádům 
nedaleko Vyššího Brodu 
Okolí vodopádů sv. Wolfganga  
je právem považované za  
nejkrásnější kout Vyšebrodska. 
Cestu navíc zvládnou i menší turisté. 
Vodopády, vlastně vysoké kaskády, jsou 
součástí Opatské stezky I, která vede 
z Vyššího Brodu. Vyrazíte po zelené 
značce a podél říčky Menší Vltavice 
dojdete na místo. Můžete si udělat ještě 
odbočku k Opatské studánce. Cesta není 
vhodná pro kočárky ani odrážedla, je plná 
kořenů a po deštích čekejte bahno. Není 
však nikterak náročná. Zkuste si sem 
naplánovat výlet, až bude hodně vody, 
kdy proudy přepadávají přes mohutné 
balvany a pořádně šumí. Pod největším 
z vodopádů je dřevěná lávka.

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

DO PŘÍRODY

Okolo Vlkovské pískovny 
se vzácnou dunou
Stezka vede po březích dvou uměle 
vytvořených pískoven. Zajímavostí je 
písečný přesyp, který patří ke zvláště 
chráněným územím. Podzimní procházka 
nedaleko Veselí nad Lužnicí je kouzelná nejen kvůli 
úžasně zbarveným listům stromů, ale také kvůli 
tomu, že jsme zde byli téměř sami. A to se v létě 
určitě nestane. Celá trasa měří osm kilometrů, 
ale můžete si ji zkrátit. Na infotabulích se poučíte 
o místní fauně a flóře i těžbě štěrkopísku. Písečný 
přesyp u Vlkova sahá až do doby ledové. Rostou 
zde vzácné rostliny a žijí druhy blanokřídlého 
hmyzu. Vstup na dunu je zakázaný! Trasa se hodí 
i pro kola a sportovní kočárky.
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Potěšte sebe 
nebo své blízké  
originálním dárkem

•  široký výběr dárkových předmětů v e-katalogu 
www.cd.cz/reklamnipredmety

•  prodej v pokladnách ČD ve vybraných  
stanicích

Reklamní  
předměty ČD

Pojeďte s námi.
www.cd.cz

CD-C11182443 CD Reklamni predmety 215x270 v03.indd   1 09.03.2022   10:33
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Drážní design



železnice

25

Co se vám vybaví, když slyšíte slovo design? Nejspíše nábytek, 
nádobí, různé vybavení domácnosti jako třeba lampy, případně 
hodinky, oblečení nebo automobily. Design má však velkou 
tradici i na železnici. Od konce 19. století se postupně prosadil 
jako důležitý prvek nejen na vozidlech, ale i jako součást drážní 
infrastruktury, zejména stanic.

STYL A VZHLED 
NA ČESKÉ ŽELEZNICI 
má dlouholetou tradici

T e x t :  P e t r  Š ť á h l a v s k ý
F o t o :  a u t o r ,  W i k i m e d i a ,  a r c h i v  Č D
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Nástup průmyslové výroby zname-
nal často vítězství účelnosti nad 

elegancí výrobků. Už během druhé 
poloviny 19. století se tento přístup 
postupně měnil. Návrhářství užitkových 
předmětů mělo podpořit například  
zřízení Moravského průmyslového  
muzea (1873), Uměleckoprůmyslového 
musea v Praze (1885) nebo Umělecko- 
-průmyslové školy v Praze (1885). Důraz 
na design a elegantní vzhled se postup-
ně přenášel z každodenních užitkových 
předmětů na stále více výrobků včetně 
dopravních prostředků.

Kdo stál za Albatrosem
Připomeňme si velmi známý příběh ma-
líře a designéra Viléma Kreibicha. Jeho 
dílo je z velké části spjaté s železniční 
dopravou. Za legendární se považují 
jeho velká plátna zachycující rychlíkové 
lokomotivy v oblacích páry. V mezi- 
válečném období se seznámil s želez- 
ničním inženýrem Vlastimilem Marešem 
a začal pracovat pro plzeňskou Škodu. 
Z této spolupráce vzešla nová, atrak-
tivní podoba rychlíkových strojů ČSD. 
Škoda opustila tradiční černou a podle 
Kreibichova návrhu začala opatřovat 
rychlíkové lokomotivy zelenou barvou 
a na jejich velká, skoro dvoumetrová 
kola používat červenou. Vzhled pak do-
plňovaly mosazné pásky na kotle nebo 
elegantně umístěné logo s okřídleným 
šípem na velkých usměrňovačích kouře.

Vrcholem této spolupráce byly naše 
největší parní rychlíkové lokomotivy 
498.0 a 498.1, provedené v elegantní 
modré barvě s doplňující bílou a červe-
nou – barvami naší státní vlajky. Díky 
vkusnému nátěru získaly lokomotivy 
svou jedinečnou přezdívku Albatros.

Detaily do salonních vozů
Podstatně méně známá, ale o to 
významnější byla spolupráce Ringhof-
ferových závodů s odborníky na design, 
i když tenkrát se tento výraz ještě ne-
používal. Díky preciznosti smíchov-
ských dělníků dostaly Ringhofferovy 
závody brzy pověření na prestižní 
zakázky na výrobu rychlíkových, 
a dokonce salonních vozů. Vagony 
značky Ringhoffer používal císař 
František Josef I. a arcivévodové Franti-
šek Ferdinand d’Este nebo Karel.

Z tohoto důvodu už v 80. letech  
19. století odstartovala smíchovská 
továrna spolupráci s profesory  
Umělecko-průmyslové školy v Praze. 

Podobu salonních vozů nejvýznam-
něji ovlivnil architekt a později ředitel 
Umělecko-průmyslové školy v Praze Jan 
Stibral. Jeho první návrh pochází z roku 
1884 a byl podle něj postaven vůz pro 
hraběte Tassila Festeticse. Pak následoval 

uherský a rakouský dvorský vlak pro 
Františka Josefa I., vozy pro rumun-

ské a bulharské panovníky nebo 
habsburské arcivévody. Stibral 
navrhoval vnitřní uspořádání vozů 
i různé detaily, které se staly cha-

rakteristické pro vagony vyrobené 
na Smíchově, například kování, kli-

ky, zástrčky, popelníky nebo rukojeti. 
Navrhoval vzory tapet, tvary plyno-
vých lamp nebo podobu polstrování. 

Jeho kolega ze školy Jan Kastner vytvářel 
návrhy řezbářské výzdoby, nejrůznějších 
lišt, konzolí nebo ozdobných říms.

Pohodlí a krása pro masy
Jak se měnily oblíbené architektonické 
styly, měnil se i design vozů. Stibral 
postupně navrhoval ty své ve stylu 
historismu, renesance a secese. Na toto 
období navázala spolupráce vagonky 
s architektem Janem Kotěrou. Ten 
ovlivnil konstrukci a vzhled celých vozů 
tvarem, velikostí a rozložením oken. 
Z jeho pera pochází návrhy vozů  
1. a 2. třídy se salonními oddíly pro 
rakouské dráhy nebo jídelní vůz pro 
švýcarskou společnost MOB.

Za jeden z vrcholů spolupráce našeho 
železničního průmyslu s designéry lze 
považovat konec 30. let 20. století, 
kdy firma Ringhoffer navázala vzta-
hy s předním českým architektem 
Vladimírem Grégrem. Salonní vozy pro 
několik vyvolených už nebyly v kurzu 

Vilém Kreibich

Albatros

Laminátka

Anton
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a nastupující automobilismus a letec-
ká doprava hrozily odlivem movitých 
zákazníků. Pohodlí a elegance běžných 
železničních vozů se začaly stávat 
nutností a dobrý architekt měl zajistit 
úspěch.

Elegantní tvarované plechy
Vladimír Grégr vystudoval u slavného 
architekta Josefa Gočára a pak podnikl 
studijní cestu do USA. Americký styl 
a především hollywoodské haciendy ho 
okouzlily natolik, že je začal navrhovat 
pro Václava M. Havla. Podstatně tak 
ovlivnil podobu Barrandova, ze 
kterého chtěl známý podnikatel 
vytvořit český Hollywood.

Pro smíchovskou vagonku Grégr 
navrhoval nejprve úpravy velkých 
přípojných vozů za Modré šípy 
a následně vytvořil design celé řady 
moderních rychlíkových vozů ČSD. 
Ovlivnil jak vnější vzhled, u kterého 
mohli dělníci využívat nové metody 
ohýbání a tvarování plechů rozvinuté při 
výrobě aut, tak vzhled vnitřních prostor. 
Navrhoval celé oddíly, použité mate-
riály, jejich barevné kombinace i řadu 
detailů. O tom, že vagonka věnovala 
projektu mimořádnou pozornost, 
svědčí dokonce výroba maket oddílů  
2. a 3. třídy ve skutečném měřítku 1 : 1. 

Díky tomu měl Vladimír Grégr mož-
nost vytvořit jedny z nejelegantnějších 
rychlíkových vozů své doby a železničáři 
jim potom podle jejich autora přezdívali 
Grégry.

Slovenská strela
Ovšem nejprestižnější zakázkou byla 
práce na „vlajkové lodi“ ČSD, na legen-
dární Slovenské strele. Vladimír Grégr 
se do výjimečného úkolu pustil se vší 
vervou. Práce to však nebyla snadná. 
Měl vytvořit design jedinečného vlaku, 

ale jeho invenci ohraničovalo mnoho 
vnějších vlivů, jako byly finance 
na stavbu vozů, jeho nízká hmot-
nost, přesně stanovené rozměry 
nebo tehdy dostupné materiály 
a technologie. Z některých nápadů 

musel designér slevit, protože se 
příslušné díly nedaly vyrobit v poža-

dované kvalitě nebo nebyly k mání 
potřebné součásti ve vymezeném 

čase. Práci neulehčovaly ani proti-
kladné požadavky stran zúčastněných 
na zakázce. Přesto se Grégrovi podařilo 
skvělé dílo, které lze po nedávné kom-
plexní obnově obdivovat v muzeu Tatry 
v Kopřivnici.

Interiéru dominují odstíny červené 
a hnědé. Červeno-krémová šachovnice 
je položená na podlaze a stěny jsou 

Co je to design
Design je anglické slovo, ale jeho 
základ lze vystopovat v latině. 
Podle otevřené encyklopedie 
Wikipedia znamená „vytvoření 
plánu nebo úmluvy na výstavbu 
objektu nebo systému. Může 
označovat jak činnost návrhá-
ře, tak výsledný produkt jeho 
činnosti. Jsou to například 
architektonické plány, technické 
výkresy, schémata, grafiky atp. 
Dobrý design skloubí několik 
požadavků na předměty, jako 
je tvar, bezpečnost, použitel-
nost, respektování technických 
a technologických zásad. Zdařilé 
produkty se pak označují jako 
designové.“ Veřejnost nejvíce 
vnímá design jako součást 
designových předmětů, které 
jsou považované za výjimečné 
a luxusní.

Otakar Diblík 
vzpomíná
V roce 1999 si na stránkách 
www.czechdesign.cz zavzpo-
mínal Otakar Diblík v rozhovoru 
s Johannou Pauly na svou práci. 
„Mimo menší designérské úkoly 
jsem byl vyzván roku 1963 zá-
vodem Lokomotivy Škody Plzeň 
k tvarování první elektrické 
rychlíkové lokomotivy E 32 
s laminátovými čely karoserie, 
první takové u nás. To byla velmi 
zajímavá práce s tehdy zcela 
novou technologií, a proto byl 
také zajímavý postup vytváření 
formy podle modelu v desetině. 
Nejprve se udělal model v so-
chařské hlíně v měřítku 1 : 1, 
na kterém si 20 studentů socha-
řů z akademie odpracovávalo 
svou prázdninovou praxi. Model 
se vyprecizoval, zalil sádrou 
a vznikla negativní forma. Ta se 
detailně vyseparovala a z ní se 
opět sejmula konečná forma, 
pozitiv, vyztužená kovovou 
konstrukcí. Na ni se poté nástři-
kem nanášela rozsekaná skelná 
vlákna s pryskyřicí, hmota se 
uhlazovala a vytvrdila. Takto 
zcela ojediněle technologicky se 
u nás vyráběla laminátová čela 
sedmnáctimetrové lokomotivy.“

Jan Stibral

Vladimír Grégr navrhoval pro Slovenskou strelu i drobné detaily
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potažené červenou tapetou. Červená 
barva se uplatnila také na stolcích pod 
okny. V odstínech hnědé barvy jsou 
látky použité na potažení pohodlných, 
bohatě pérovaných lenošek. I když se 
vyráběly pouze dva motorové vozy, 
vznikla před sériovou výrobou jejich 
maketa. Originální jsou také stropní 
větrače a světla, kování nebo madla.

Do poválečné obnovy našich železnic 
a vzhledu dalších vlaků Vladimír Grégr 
bohužel zasáhnout nemohl. Jako 
velký vlastenec se zapojil do odboje 
proti nacistům a v roce 1943 za to 
zaplatil životem.

Panoramatická skla
Naše uměleckoprůmyslové školy 
však vychovaly další úspěšné desig-
néry. Za zlatou érou poválečného  
československého dopravního  
designu lze považovat přelom  
50. a 60. let, spojený mimo jiné se jmé-
nem Otakara Diblíka. Nové technologie 
a materiály umožnily vyrábět elegantní 
zaoblené tvary včetně panoramatických 
skel. Oblé tvary v té době slavily úspěch 
napříč kontinenty.

Ve výrobě skříní se vedle kovů objevil 
sklolaminát, který dovolil atraktivní 
tvarování. První lokomotivu na světě 
se sklolaminátovou skříní navrhl právě 

profesor Diblík pro plzeňskou lokomo-
tivku Škoda. Tovární typ 32E, u ČSD 
označený S 699.001, byl u nás tehdy 
největším strojem. Měřil 20 metrů, vážil 
126 tun, dosahoval rychlosti 160 km/h 
a jeho výkon se blížil 5 000 kW. Skříň 
měla ladné oblé tvary a přitažlivý červe-
no-krémový nátěr. I když se vyrobil pou-
ze jediný prototyp, myšlenka nezapadla 
a stejně tvarovanou, jen o pár metrů 
kratší skříň použila Škodovka na střída-

vé lokomotivy S 489.0 a S 499.0, dnes 
řady 230 a 240. Stále jsou pova-

žované za jedny z nejkrásnějších 
na světě.

Porevoluční současnost
Designéři ovlivňují i podobu součas-

ných vlaků. Jedinečný design „českého 
Pendolina“ pro linku Berlín – Praha – 
Vídeň navrhl v 90. letech architekt Petr 
Tučný. Jeho práce ovlivnily například 

podobu orientačního systému pražské-
ho metra. Kvůli problémům domácího 
průmyslu v 90. letech se však návrh před-
ložený ateliérem Petra Tučného nereali-
zoval. Naše Pendolino tak zůstalo u tvarů 
navržených slavným Italem v oboru 
designu Giorgettem Giugiarem. Ten patří 
mezi zakladatele studia Italdesign a jeho 
jméno je známé hlavně v automobilovém 
průmyslu.

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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Konečnou vizuální podobu Pendolina 
ovlivnil další designér – Patrik Kotas. 
Pražský rodák je absolventem Fakulty 
architektury ČVUT a stážistou na École 
nationale supérieure d’architecture 
Versailles u Henriho Breslera. Specializa-
cí Patrika Kotase jsou dopravní stavby. 
Jeho jméno bychom našli u návrhů ter-
minálů, stanic, zastávek a řady mostů. 
Samozřejmě je spojené také se vzhle-
dem mnoha vozidel veřejné dopravy. 
V Praze můžeme například obdivovat, 
případně zatracovat vzhled jeho sloupů 
na Novém spojení nebo stanici metra 
Střížkov, která svým netradičním tva-
rem připomíná velrybu.  ▪

Vladimír Grégr

Podobu největší rychlíkové lokomotivy u nás ovlivnil i malíř Vilém Kreibich
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Vyměňte si peníze 
v pokladně ČD 
bez poplatků

•  27 směnáren po celé ČR
•  měny EUR, USD, HRK, HUF, GBP, 

PLN, BGN, CHF i další dle nabídky 
jednotlivých směnáren 

ČD Směnárna

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/smenarny
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Články v této rubrice mají pouze informativní charakter. 
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.

Adventní trhy
Vlakem za hranice

ČD Restaurant
Podzimní menu

Naše tváře
Jan Spurný
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Přibližně od poloviny listopadu je ideální doba na to, zapomenout 
na každodenní shon a vychutnat si advent plnými doušky. Náměstí 
v Česku i v zahraničí se rozvoní horkým punčem, svařeným vínem, 
mandlemi, skořicí, hřebíčkem a nejrůznějšími cukrovinkami. 
A když už zamíříte na vánoční trhy, tak ideálně vlakem. Města 
budete mít na dosah ruky jako perly na šňůrce.

Komfortní vlaky railjet, EuroCity nebo 
standardní regionální přeshraniční spoje 
jezdí v pravidelných intervalech a nabízí 
pohodlnou cestu na mnoho zajíma-
vých míst. Na hlavních tratích jezdí 
spoje v hodinových a mnohdy i kratších 
intervalech. V době adventu bývají vlaky 
velmi vytížené, proto se vyplatí pořídit 
si místenku, ačkoli není ve většině spojů 
povinná.

Kouzelné vánoční trhy nabízí v Česku 
krajská i okresní města. Z Prahy a z ji-

ných koutů Čech, Moravy a Slezska se dá 
vyrazit třeba do Plzně, Českých Budějovic, 
Olomouce nebo do Brna. Adventní akce 
chystají i na mnoha hradech, zámcích 
nebo ve skanzenech, kam lze také přijet 
po železnici. Kdo by se nespokojil s nabíd-
kou domácích zážitků, toho zaveze vlak 
klidně přes hory a doly k našim sousedům.

NA ADVENTNÍ TRHY 
DO NEDALEKÉ CIZINY 
za kouzelnou atmosférou

Linec
Na jihu se nachází hned několik měst, 
která jsou vánoční atmosférou vyhláše-
ná. Leží na Dunaji jako perly na šňůrce, 
vlastně na trati. Od západu je tou první 
hornorakouská metropole Linec. Vánoč-
ní trhy tam začínají 19. listopadu. Ten 
největší se nachází tradičně na náměstí 
Hauptplatz, ke kterému vede od nádraží 
nejdůležitější obchodní třída a pěší zóna 

Drážďany

Linec



33

ČD servis

Proč jet na trhy 
vlakem
Díky vlaku si můžete vychutnat 

atmosféru adventních trhů 

všemi smysly: nejen zrakem, 

sluchem a čichem, ale především 

chuťovými pohárky. Bez 

ochutnávky svařeného vína 

nebo punče by byl zážitek přece 

jen poloviční. Při cestování 

vlakem také odpadá starost 

s parkováním. Je to i vhodný 

způsob pro cestu se skupinou 

přátel, se kterými si užijete 

dobrou zábavu. Při větším počtu 

zvažte pořízení místenky. A při 

zpáteční cestě po náročném 

dni si můžete ve vlaku příjemně 

odpočinout.

Kde najít podrobné 
informace
 www.visitberlin.de

 www.visitdresden.de

 www.linztourismus.at

 www.wien.info

 www.visitbratislava.com

 www.budapestinfo.hu

Landstraße. Ideální kombinace nákupů 
a zážitků. Další trhy zvou na místní 
linecké speciality do Volksgarten, 
na Pfarrplatz nebo k nepřehlédnu-
telnému novogotickému dómu. Ten 
je se svou kapacitou 20 tisíc věřících 
v Rakousku sice největší, ale nikoli 
nejvyšší, byť tak jeho 135 metrů vysoká 
zvonice může působit. V době výstavby 
totiž nesměl být žádný kostel vyšší než 
svatoštěpánská katedrála ve Vídni. Ta 
má tedy věž o celé dva metry vyšší.

Vídeň
Dalším skutečně zářivým klenotem 
je Vídeň, která nabízí návrat do časů 
Rakouska-Uherska, kdy ve městě vládl 
stařičký mocnář František Josef I. Do vá-
noční atmosféry se zahalí jak císařský 
zámek Schönbrunn, tak kouzelný barok-
ní palác Belvedere, nedaleko hlavního 
nádraží. Vánoční trh ve starosvětské at-
mosféře se nachází na náměstí Freyung, 
nedaleko radnice a okružní třídy Ring.

Kolem těchto míst nalezneme hned 
několik vánočních trhů. Ty největší jsou 
přímo před radnicí, další o pár bloků 
dále na náměstí Maria-Theresien-Platz 
a v univerzitním Campusu najdete 
speciality z celého Rakouska. V soused-
ní čtvrti Spittelberg se dají pro změnu 
navštívit pitoreskní obchůdky v úzkých 
uličkách. Vánoční trhy jsou také na ná-
městí Stephanplatz u katedrály s tou 
nejvyšší kostelní věží v Rakousku. Pokud 
vyrazíte na výlet s dětmi, asi budou chtít 
navštívit lunapark Prater. V něm si lze 
užít najednou zábavní atrakce, živou 
muziku i trhy.

První z vánočních trhů se ve Vídni 
otevírají už 10. a 11. listopadu a předvá-
noční atmosféra se v rakouské metro-
poli rozjíždí o týden později. To je dobrá 
příležitost vyrazit sem na prodloužený 
víkend po státním svátku 17. listopadu.

Bratislava
Kdo má snad strach z cizích řečí, ten se 
může vydat na trhy do Bratislavy. Tamní 
návštěvu si lze zpestřit třeba fotografo-
váním s legendárním Čumilem, posta-
vičkou čouhající z pootevřeného kanálu, 
nebo s napoleonským vojákem opřeným 
o lavičku přímo na Hlavním náměstí. 
V Bratislavě se nachází také řada moder-
ních nákupních galerií, a tak tam možná 
najdete ten správný vánoční dárek.

Budapešť
Komu by naopak připadala Bratislava 
příliš blízko, může pokračovat po prou-
du řeky až do Budapešti, do poslední 
ze zmíněných perel na Dunaji. Maďar-
ská metropole zve nejen na vánoční 
atmosféru, ale díky desítkám termálních 
pramenů a mnoha lázním nabízí relaxaci 
a intenzivní prohřátí celého těla, což ur-
čitě většina z nás přijme na začátku zimy 
a v čase krátících se dní s potěšením.

Drážďany
Velkou tradici mají předvánoční trhy 
v Německu. Na nich si můžete vychut-
nat i tradiční německé vánoční cukroví 
známé jako štóla. V ní je zapečené suše-
né a kandované ovoce, želé nebo ořechy 
a svrchu je posypaná tlustou vrstvou 
moučkového cukru. Má tvar bochníku, 

který připomíná Ježíška zabaleného 
v plenkách. Podle legendy byla štóla 
poprvé upečena v Drážďanech.

V saské metropoli najdeme hlavní trhy 
tradičně na náměstí Altmarkt. Vedle 
stánků se štólou a jinými pochutinami 
jsou zde různé atrakce a dominantou 
výzdoby jsou charakteristické saské 
dřevěné pyramidy s řadou postaviček. 
Cesta od vlakového nádraží na Altmarkt 
vede po Pražské ulici, lemované řadou 
obchodů a několika obchodními gale- 
riemi, takže romantiku adventu lze  
spojit také s praktickým nákupem dárků.

Berlín
Dálkovými vlaky Berliner můžete pod-
niknout cestu až do německého hlavní-
ho města. V Berlíně má svůj vánoční trh 
každá městská část. Za nejkrásnější je 
považován ten na Gendarmenmarktu 
vedle koncertního domu. V tradičním 
nebo historickém duchu probíhají  
trhy ve čtvrti Spandau. Jeden najdete  
hned u radnice a druhý v pevnosti ze  
16. století. Vánoční trh v městské části 
Karlshorst je zase vyhlášený specialita-
mi z nejrůznějších koutů světa.  ▪

Vídeň
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Receptury pro nové menu v dálko-
vých spojích Českých drah vychází 

z charakteru podzimního období. To 
znamená, že jídla vám dodají sílu, ale 
i zdraví pro lepší odolnost vůči chladné-
mu počasí s neustálými výkyvy teplot. 
Je skoro zbytečné dodávat, že jako vždy 
nejen skvěle chutnají, ale rovněž výbor-
ně vypadají. Už vzhled při servírování 
strávníkovi totiž dodá pocit výjimečnos-
ti při gastronomickém zážitku.

Netradiční klasika s paprikou
Tak se pojďme podívat, co dobrého 
mistři kuchyně připravili pro konec 
letošního roku. Tradičně začneme 
polévkou. Nenechte se odbít, že to není 
žádné pořádné jídlo. Už naše mamin-

Turistická sezona sice právě skončila, přesto se řada cestujících chystá na dovolenou, 
prodloužené víkendy nebo celodenní výlety. Na konci roku jsou samozřejmě velkým lákadlem 
adventní trhy u nás i v zahraničí. Na každý případ se hodí posilnit se lahodným pokrmem v rámci 
nabídky ČD Restaurant. Nové sezonní menu se podává od 26. října.

ČD RESTAURANT 
S PODZIMNÍ NABÍDKOU 
Vydatné porce plné vitaminů

ky a babičky dobře věděly, že naopak 
patří k základům evropské kuchyně. 
A v chladném počasí nás příjemně 
zahřejí. V podzimním menu najdete 
mrkvový krém s pikantní příchutí.  
Tu mu dodá pomerančová šťáva  
a estragon.

Vzápětí přijde čas na českou klasiku. 
Kuře na paprice jste si asi často dávali 
ve školní jídelně, proto vás možná pří-
jemně zarazí, že ve vlacích se službou 
ČD Restaurant vypadá toto známé 
jídlo výrazně jinak. Šťavnatý kus masa 
z kuřecího stehna a nadýchaný knedlík 
prošpikovaný slaninou a zeleninou 
doplňuje výborná omáčka s uzenou 
paprikou. Její výrazná kouřová chuť 
vám připomene atmosféru opékání 

*Uvedené ceny platí pouze 
v rámci Happy Hours.

Mrkvový koláč s krémem 
sypaný vlašskými ořechy

65 Kč*

Lasagne s grilovaným 
lilkem, paprikou, sýrem 

a rajčatovým sugem

169 Kč *

dobrot u ohníčku na poli. Jako přílohu 
zvolili naši kuchaři nadýchaný žemlový 
knedlík.

Vzpomínka na slunce
Pokud dáváte přednost vegetariánské 
kuchyni, čekají na vás lasagne s grilova-
ným lilkem, paprikou, sýrem a rajčato-
vým sugem. Stejně jako v předchozím 
případě se dočkáte vydatné porce 
energie. Přestože za okny vlaku uvidíte 
romantickou krajinu s padajícím listím, 
z talíře na vás v tomto případě dýchne 
atmosféra slunné Itálie.

A co sladkého si můžete dát na ko-
nec? Objednejte si klasický mrkvový 
koláč, tentokrát s krémem a pořádnou 
porcí ořechů. Po takovém vydatném 
menu, které navíc obsahuje plno zdra-
vých vitaminů, snadno dobijete energii 
na další výlety. A nebojte se říct si o dru-
hou porci!  ▪

PODZIMNÍ
MENU 

PLATÍ OD 
26. 10. 2022

Kuřecí stehno bez kosti 
s omáčkou s uzenou paprikou, 
žemlový knedlík se zeleninou        

199 Kč*

Mrkvový krém 
s estragonem 

a pomerančovou 
šťávou 

65 Kč*
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O tomhle problému cestující moc 
dobře vědí. Na některých místech 

na trati jim vypadává signál nebo dato-
vé služby a mobil, notebook či tablet se 
jim přepnou do offline režimu. Příčinou 
jsou často samotné vozy, které signál 
tlumí. Problém má ale naštěstí technic-
ké řešení.

Lídr v nových technologiích
České dráhy jsou na domácím trhu 
lídrem v zavádění nových technologií 
na železnici. Rozhodly se proto zafinan-
covat sériovou zástavbu opakovačů 
neboli repeaterů do ucelených jednotek 
v dálkové dopravě. Pokud bude pilotní 
program úspěšný, staneme se po Ně-
mecku a Rakousku třetí zemí ve střední 
Evropě, ve které bude dobrá dostupnost 
mobilního signálu pro telefonování 
a přenos dat uvnitř vlaků samozřejmos-
tí. To pochopitelně posílí konkurenční 
výhodu drážní dopravy proti individuál-
nímu motorismu.

Vybranou jednotku railjet vybavenou 
opakovačem mobilního signálu České 
dráhy nasadí na vytíženou dálkovou 
linku Ex3 z Prahy přes Brno a Břeclav 
dále do Vídně a Grazu. Soupravu poznají 
cestující díky informačním plakátům 
uvnitř vozu. Tímto krokem přirozeně 
dojde ke zvýšení komfortu, což je vedle 
posilování bezpečnosti dalším dlouho- 
dobým cílem národního dopravce. 
Instalaci repeateru zajistila společnost 
ČD - Telematika.

Jeden opakovač až pro čtyři vozy
Technické parametry opakovačů musí 
být pro podmínky každého vozidla opti-
malizovány, aby nedocházelo k nežá-
doucím interferencím s vnějším okolím. 
Instalace vyžaduje individuální technic-
ké řešení pro každý typ nebo provedení 
železničního vozidla a samostatné ty-
pové schválení Drážním úřadem. Jeden 
opakovač může zajistit pokrytí signálem 
až čtyř jednotlivých spřažených vozů.

V případě testované jednotky railjet se 
vsadilo na technologii tzv. vyzařovacích 
kabelů, nicméně samotné řešení umož-
ňuje i případnou instalaci interních 
antén. Taková konfigurace je vhodná 
především pro vlaky a vozy, jejichž 
vnitřní vybavení či materiál neumožňují 
distribuci signálu pomocí vyzařovacího 
kabelu. Použitá technologie podporuje 
široké pásmo frekvencí využívaných 
mobilními operátory na území Česka 
i v zahraničí, a to nejenom v aktuálně 
nasazovaných 5G frekvencích.  ▪

OPAKOVAČ SIGNÁLU 
ZAJISTÍ DATOVÉ SLUŽBY 
po celé délce trasy vlaku
Nemůžu mluvit, jedu vlakem a ztrácím signál. Obdobné věty by 
u cestujících s telefonem měly v budoucnu zaznívat stále méně. 
V rámci pilotního programu byl do vybrané jednotky railjet 
instalován opakovač mobilního signálu, který umožní kvalitní 
pokrytí po celou dobu jízdy jak pro hlasové, tak pro datové služby. 
Po šesti měsících dojde k vyhodnocení.

Co je to 
opakovač
mobilního signálu
Jde o technické zařízení schopné 

přenášet signál mobilních 

operátorů do vlaku, respektive 

do jednotlivých vagonů, 

případně schopné výstupní 

výkon signálu zesílit. Míra 

zesílení se dynamicky nastavuje 

podle aktuálního pokrytí. 

Samozřejmostí je alokace 

stejného výstupního výkonu 

jednotlivým operátorům bez 

rozdílu.

Předseda představenstva ČD Michal Krapinec (vlevo) 
u nově nainstalovaného opakovače mobilního signálu
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Už poněkolikáté jste se rozhodl pro-
půjčit svou tvář i osobnost projektu 
Movember. Proč?
Pro mě je to taková ryze pánská záleži-
tost. V tomto projektu jsou zaangažo-
váni příjemní a fajn lidi. Chlapi si obecně 
neradi stěžují na zdraví, o prevenci ani 
nemluvím. A v tomto případě jde ještě 
navíc o choulostivé partie, proto musí-
me vést kampaň obezřetně, abychom si 
ty chlapáky nevyplašili. Snad se to daří…

V listopadu si tedy opět necháte 
narůst knír?
Pokud zrovna nemám roztočenou 
nějakou roli bez vousů, tak do toho jdu. 
Navíc musím neskromně konstatovat, 
že mi knír sluší, takže je to vlastně pará-
da pro dobrou věc.

Myslíte si, že muži obecně mají ke své-
mu zdraví liknavější přístup než ženy?
To snad ani ne, muži si rádi postonají 
s rýmičkou, jen o svých slabostech tolik 
nemluví. Poznal jsem to sám na sobě. Měl 
jsem dost komplikovaný návrat po korona- 
virových omezeních v kultuře a trvalo mi 
skoro rok, než jsem vyhledal odbornou 
pomoc. Myslím psychickou. Ženy to pros-
tě mají v tomto ohledu snadnější.

Žijete na Žižkově. Jak se vám líbí nový 
podchod pod pražským hlavním 
nádražím, který konečně propojil 
centrum s touto čtvrtí?
Je to báječná věc! My navíc bydlíme 
blízko cyklostezky okolo Vítkova, takže 
se můžeme krásně projít až na nástupi-
ště, ze kterého nám jede vlak. Odpa-

MUŽI O ZDRAVÍ 
TOLIK NEMLUVÍ 
a příliš dlouho hledají pomoc
Do našich domácností pravidelně vstupuje z televizní 
obrazovky jako polda ze stejnojmenného seriálu nebo jako 
Kendy z populárních filmů Dušana Kleina o básnících. Patří 
mezi výrazné tváře pražského Národního divadla, i když 
kvůli koronavirovým omezením měl dva roky volnější režim. 
Teď když má práce zase hodně, už myslí na volné chvíle 
s rodinou. Mezi projekty, do kterých se zapojuje mimo 
uměleckou činnost, patří Movember, upozorňující společnost 
na zdravotní problémy mužů spojené s rakovinou.

David Matásek

dají nebezpečné a zakázané cesty přes 
koleje a nevábné koridory pod tratí. Líbí 
se mi, že je podchod krásně osvětlený 
a vyzdobený dobovými fotografiemi.

Přes 20 let jste členem činohry Národ-
ního divadla, zároveň vás často obsa-
zují do filmových i televizních rolí. Jak 
zvládáte tento dlouhodobý zápřah?
To je ošemetná věc. Že je načase zvol-
nit, si většinou všimnu, až když se něco 

Movember
Jde o charitativní akci, jejíž název vznikl spojením slov moustache (knír) a November 
(listopad). Jejím účelem je nejen vybrat finanční prostředky, ale také zvýšit spole-
čenské povědomí o zdraví mužů, zejména o problematice rakoviny varlat a prosta-
ty. Důraz se klade na prevenci a samovyšetření. Movember probíhá tak, že si muži 
na začátku listopadu oholí tvář a do konce měsíce nechají narůst knírek. Mezi známé 
osobnosti, které se v minulosti do této celosvětové akce zapojily, patří kromě Davida 
Matáska například Karel Gott, Ondřej Brzobohatý, Jiří Mádl nebo Tomáš Klus.



37

můžete potkat ve vlaku l ČD servis

jehož již sedmou řadu začneme točit 
v květnu příštího roku. Mezitím budeme 
mít za sebou v divadle dvě náročné pre-
miéry: Schnitzlerův Rej a Stroupežnické-
ho Naše furianty. Přijďte se podívat!

Vadí vám, že si vás lidé často spojují 
s rolí Kendyho z Básníků?
Už ne. Chvíli mi to trvalo, než jsem 
tuhle nezbytnou součást popularity 
přijal, ale dnes chápu, že to prostě 
k sobě patří. To se vlastně vztahuje 
k té předešlé otázce. Můžete mít  
za sebou celý repertoár Williama 
Shakespeara, ale lidé si vás budou 
pamatovat z nekonečného seriálu.  
No, je to paradox.

Jakou roli jste ještě neměl možnost si 
zahrát, a přesto po ní toužíte?
To jsem se odnaučil, něco si v profesním 
životě přát, toužit po roli. Buď nepřijde 

vůbec, nebo vás nezastihne v dobrém 
období a z vytoužené práce se stane 
noční můra. Myslím, že je důležité 
příliš toho neočekávat, krotit ambice 
a spíše trpělivě pracovat na svém růstu. 
Zejména pokud příchod vysněných rolí 
nemůžete příliš ovlivnit.

Jak často a kam cestujete vlakem a co 
je vaše typická činnost během cesty 
po kolejích?
Vlakem jezdím rád a docela často. Buď 
za rodinou na chalupu, to je krásná ces-
ta na sever kaňony Vltavy a potom Labe, 
nebo hodně využíváme dráhu v kočová-
ní s divadlem. To potom jezdíme hlavně 
na Moravu. Dálnice je naprosto nevy-
zpytatelná a my si v kupé můžeme říct 
v klidu text nebo se počastovat veselými 
historkami z natáčení, případně z cesto-
vání. Jen bych si přál, aby bylo více těch, 
které mají dobrý konec.  ▪

stane. Nemoc, úraz nebo jiný karam-
bol. Neznám moc kolegů, kteří by to 
měli jinak. A zejména teď po dvouleté 
pauze kvůli karanténním opatřením si 
práce bereme až přehnaně moc. Už se 
nemůžu dočkat, až si přečtu hezkou 
knížku nebo pojedeme s rodinou 
někam ven. Třeba vlakem. Se syny 
plánujeme putování podle nejnovější 
knihy Jaroslava Rudiše Winterbergova 
poslední cesta.

Co je vám bližší – divadlo, nebo tele-
vizní či filmová tvorba?
Mám dojem, že při současném shonu 
je poctivější divadelní práce. To ale 
neznamená, že v audiovizuální tvorbě 
nemůže vzniknout něco mimořádného 
a zajímavého. Moc se těším na sérii 
Revír, která vznikala letos o prázdninách 
pro TV Seznam. Samozřejmě se nemůžu 
dočkat staré party kolem seriálu Polda, 

Vizitka
Herec a hudebník David Matásek se narodil v Praze, kde stále žije – na Žižkově. 
Vystudoval konzervatoř a ještě na škole natočil svůj první slavný film Jak svět 
přichází o básníky (1982). Roli Kendyho, kamaráda Štěpána Šafránka, v podání 
Pavla Kříže, si pak zopakoval v pokračováních Jak básníci přicházejí o iluze (1984), 
Jak básníkům chutná život (1987), Konec básníků v Čechách (1993), Jak básníci 
neztrácejí naději (2004) a Jak básníci čekají na zázrak (2016). Úspěšně se uplatnil 
v Národním divadle, kde působil v letech 1991–1995 a znovu od roku 2002 do současnosti. 



Jak uplatnit nárok
Pokud uplatňujete nárok 

na odškodnění při zpoždění 

vlaku z jízdního dokladu ČD, 

můžete využít některou 

z těchto možností:

 elektronicky vyplněním 

 online formuláře

 v mobilní aplikaci přímo 

 v přehledu zakoupených 

 jízdenek

 u pokladní přepážky

 zašlete vyplněný formulář 

 poštou

Žádost o odškodnění je třeba 

uplatnit nejpozději tři měsíce 

po skončení platnosti vašeho 

jízdního dokladu. Pokud 

jste zakoupili jízdní doklady 

u jiného dopravce, musíte nárok 

na odškodnění uplatnit u něj. 

Podrobné informace najdete 

na www.cd.cz v sekci  

Typy jízdenek / Odškodnění, 

reklamace a výměny.

ČD servis

Chcete uplatnit nárok na odškod-
nění za zpoždění a nevíte, jak 

na to? Podrobný návod najdete mimo 
jiné na webu Českých drah, ale základní 
informace se dozvíte i zde.

Kolik dostanete zpět
Na jaké odškodnění máte nárok? Pokud 
zpoždění činí nejméně 60 a nejvíce  
119 minut, dostanete zpět 25 % z ceny 
jízdného. To však platí pouze, pokud je 
minimální cena jízdenky 360 korun  
ve vnitrostátní přepravě, případně  
16 eur v mezinárodní přepravě. Jestliže 
zpoždění dosáhlo 120 minut a více,  
můžete uplatnit odškodnění ve výši  
50 % z ceny jízdného v případě, že jste 
zaplatili nejméně 180 korun ve vnitro-
státní přepravě nebo 8 eur v mezinárod-
ní. Vše výše uvedené se týká dokladu pro 
jednoduchou cestu pro jednoho cestují-
cího. Odškodnění probíhá formou  
dobropisu (slevy na příští nákup),  
případně na žádost i bankovním převo-

Ne vždy jde na kolejích všechno podle plánu. Většina zpoždění 
sice nemá původ na straně národního dopravce, přesto vám 
České dráhy v souladu s legislativou vyplatí odškodné v závislosti 
na ceně jízdních dokladů, pokud přijel váš vlak minimálně  
o 60 minut později. K tomu je však třeba splnit i další podmínky.

VRÁCENÍ PENĚZ 
ZA ZPOŽDĚNÍ VLAKU 
nemusí být rébusem

dem. Pro časové jízdenky platí zvláštní 
pravidla, která najdete ve Smluvních pře-
pravních podmínkách ČD pro veřejnou 
drážní osobní dopravu nebo ve Zvláštním 
ujednání ČD pro mezinárodní přepravu.

Automatické odškodnění
Od 1. listopadu 2022 se chystá spuštění 
pilotního projektu automatického od-
škodnění cestujících. Pro vyřízení žádosti 
tímto způsobem je třeba splnit následu-
jící podmínky. Jízdenka v tarifu ČD musí 
být koupena jako eTiket, vztahuje se 
na přímý vlak (bez přestupu), byla zkont-
rolována vlakovou četou přes přenosnou 
osobní pokladnu (POP) a uznána za plat-
nou a zpožděný příjezd do cílové stanice 
činil minimálně 60 minut. Cestující pak 
po skončení platnosti jízdního dokladu 
automaticky obdrží odškodnění ve výši 
25 nebo 50 % z ceny dokladu na účet, ze 
kterého provedl platbu. V tomto případě 
není limit pro minimální cenu jízdenky 
stanoven.

Pomoc cestujícím
Jestliže jste nemohli pokračovat do své 
cílové stanice téhož dne kvůli zpoždění, 
odřeknutí nebo zmeškání přípojného 
vlaku, máte nárok na návrat do své 
výchozí stanice nebo na alternativní 
přepravu do místa, ve kterém leží cílová 
stanice. Tou může být i operativní ná-
hradní přeprava. V případě zpoždění při 
příjezdu nebo odjezdu vlaku o více než 
jednu hodinu dostanete ve vlacích ČD 
občerstvení, zpravidla formou vouche-
ru, za který si u smluvních partnerů 
zakoupíte potraviny.  ▪
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Co vás přivedlo k železnici?
Maminka pracuje také na dráze u Správy 
železnic, takže se dá říct, že pocházím 
z nádražácké rodiny. Myslím si, že práce 
rodičů často člověku určí směr, kterým se 
profesně vydá, a u mě to nebylo jiné.

Chtěl jste od počátku vykonávat 
profesi strojvedoucího?
O tom jsem se rozhodl ještě před 
výběrem střední školy, a proto jsem si 
zvolil obor provoz a ekonomika dopravy, 
který nabízela Střední škola technická 
a dopravní, Ostrava-Vítkovice. Jelikož 
jsem věděl, že chci po studiích vyko-
návat profesi strojvedoucího v osobní 
dopravě, využil jsem zároveň Stipendijní 
program ČéDés, který České dráhy nabízí 
a do kterého jsem byl přijat. Po maturitě 
jsem absolvoval celý proces přípravy 
a po splnění všech legislativních nároků, 
zácviků a zkoušek jsem začal pracovat 
jako strojvedoucí v Olomouci.

Co vás na této práci nejvíce baví?
Někomu to možná bude připadat 
zvláštní, ale těší mě zodpovědnost 
a preciznost, se kterou musíme tuto 
profesi vykonávat. Při pěkném počasí 
se nám naskytnou neskutečné výhledy 
a panoramata. K tomu samozřejmě 
patří určitá profesní hrdost, protože 
i v dnešní době považuje dost lidí práci 
strojvedoucího za velmi zajímavou 
a svým způsobem prestižní. Ale nejvíce 
si užívám to, že jsem si splnil sen, 
a doopravdy mám ze svého zaměstná-
ní radost. A protože jsem chtěl poznat 
železniční provoz a jeho problematiku 
také z jiného pohledu než jen z loko-
motivy, rozhodl jsem se před pár mě-
síci přihlásit i na pozici strojmistra. Už 
jsem úspěšně složil zkoušky a občas 
vyměním vedení vlaků za činnost, kte-
rá spočívá v organizaci, komunikaci se 
strojvedoucími včetně řešení různých 
problémů.

Jak se vám daří skloubit soukromý ži-
vot s náročným směnným provozem?
Směny vím jen na několik dní dopředu. 
Může se zdát, že je to nevýhoda, nicméně 
díky tomuto režimu člověk jezdí pokaždé 
jinam a to mi vyhovuje. Jak to skloubit 
se soukromým životem? Naštěstí má 
přítelkyně pochopení, takže zbývá dost 
prostoru na společný čas, kulturní a spole-
čenské akce a sem tam i dovolenou. I když 
například plánování větší rodinné oslavy 
byl nedávno trošku oříšek.

Co vás v poslední době v práci 
rozesmálo?
U nás v Olomouci máme skvělý pracovní 
kolektiv, proto to pravděpodobně byly 
nekončící vtípky od kolegů. Naposledy 
vytvořili vtipnou fotokoláž, kterou vy-
tiskli a vyvěsili na nástěnce v depu. Když 
jsem to viděl v půl třetí ráno při nástupu 
na směnu, doopravdy mě to rozesmálo 
a hned bylo všechno veselejší. 

Kterou trať a jaké vozidlo máte 
nejraději?
V současné době mi k srdci nejvíce  
přirostly lokomotivy řady 193 Vectron.  
Jsou to moderní, pohodlné a taktéž 
vzhledem velmi povedené mašiny.  
S těmito stroji se potkávám na lince 
mezi Starým Městem u Uherského  
Hradiště a Prahou. Ale rád mám 
i slovenské Gorily, motorové jednotky 
Stadler nebo Regionovy.  ▪

Jan Spurný
Narodil se roku 1995, vyrůstal 

v obci Moravičany, mezi Olomoucí 

a Zábřehem na Moravě. Vystudoval 

Střední školu technickou a dopravní, 

Ostrava-Vítkovice, obor provoz 

a ekonomika dopravy. Hned 

po maturitě nastoupil k Českým 

drahám. Mezi jeho záliby patří 

hlavně cestování – poznávání 

nových kultur, tradic, zvyků, historie 

a gastronomie.

naše tváře l ČD servis

PRÁCI STROJVEDOUCÍHO 
POVAŽUJI ZA PRESTIŽNÍ 
a jsem na ni náležitě hrdý
Na stanoviště lokomotivy se Jan Spurný dostal díky 
Stipendijnímu programu ČéDés, který pomáhá studentům 
připravovat se na jejich budoucí povolání strojvedoucího. 
K dráze ho to však táhlo odmalička díky rodinnému zázemí. 
Železniční provoz nově poznává i z pozice strojmistra.

Kde ho můžete potkat
Strojvedoucí Jan Spurný dopravu-
je vlaky na většině lokálních tratí 
v Olomouckém kraji a na některých 
tratích v Moravskoslezském kraji. 
Z dálkové dopravy ho můžete spatřit 
v čele vlaků linek Ex2, R13, R18 
a R27, občas na lince R12, a to jak 
s motorovou, tak s elektrickou trakcí.
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ČD servis l vlakem prakticky

Dispečerům i organizátorům 
výlukových činností v komunikaci 

pomáhá informační systém. Ten je roz-
dělený na dvě části. Jedna se specializuje 
na distribuci informací o plánovaných 
výlukách. Druhá pomáhá dispečinku 
rychle šířit údaje o mimořádnostech. 
Každá část systému posílá informace 
jinak, aby se splnil základní cíl: dostat 
sdělení k těm správným lidem.

Kam a komu poslat data?
Informační systém pro distribuci informa-
cí (MIMO) má mnoho výstupů. Některé 
jsou interní a slouží pouze zaměstnan-
cům Českých drah, jiné vedou k veřejnosti 
a k cestujícím. Ve druhém případě se pak 
informace dostávají na webové stránky 
ČD, do aplikace Můj vlak, na sociální síť 
Twitter, popřípadě do e-mailů. Systém 
umí po zadání pokynu roztřídit data a po-
slat je na správné místo automaticky bez 
dalších manuálních zásahů.

Podobný pomocník je nasazený na ší-
ření oznámení o změnách řazení vlaků 

dálkové dopravy. Při výlukách se  
často musí nasazovat náhradní 
vozy – s jiným počtem, uspořádáním 
a značením míst. Všechny úpravy se 
tímto způsobem dále dostávají pro-
střednictvím webu a aplikace Můj vlak 
k cestujícím. Na zveřejňování informací 
se najednou podílí deset pracovišť ČD 
(z dep a dispečinku).

Rychlý a přehledný servis
K cestujícím je potřeba postupovat 
i zprávy o aktuální poloze vlaků. České 
dráhy zveřejňují údaje, které dostanou 
ze stanic od Správy železnic, ale také asi 
každých 30 sekund z palubního systému 
ve vlacích. Kromě toho přijímají informace 

Místo telefonování se už raději píše
Mezi vlakovými četami, dispečinkem a Centrálním zákaznickým servisem se velmi čile komunikuje, 

ale většinou se netelefonuje, nýbrž píše. To umožňuje rychle řešit přípoje, změny řazení, předat 

speciální pokyny při mimořádnostech, ale i informace o nepříjemných situacích ve vlaku. Touto 

formou toho lze zvládnout více a rychleji najednou. A nemusí se tolik řešit slabý signál při jízdě vlaku.

I sebelepší opatření pro výluku nebo profesionálně provedené dispečerské 
rozhodnutí přinesou jen malý užitek, pokud se o nich cestující nedozvědí. 
Informace o jakémkoli omezení provozu, ať už plánovaném, nebo 
nečekaném, potřebují primárně ti, kteří vlakem chtějí jet. Komunikace 
o zpoždění proto patří k důležité práci drážních zaměstnanců.

JAK SE INFORMACE Z PROVOZU 
DOSTÁVAJÍ K CESTUJÍCÍM?

od zahraničních partnerů. Sběr těchto 
údajů je obecně velmi náročný a systémy 
pracují s velkým množstvím dat.

Cestující samozřejmě potřebují znát 
aktuální údaje o odjezdech a příjez-
dech, potřebují vědět o tom, ze kterého 
nástupiště vlak jede nebo očekává-li se 
zpoždění. To se dozvědí přes infor-
mační systém ve stanicích či zastáv-
kách. V místech, která žádný nemají, 
si potřebné údaje mohou dohledat 
v aplikaci Můj vlak. Technologický vývoj 
samozřejmě dále pokračuje, zejména 
při vybavování vozů audiovizuálními 
informačními systémy. Za pár let se tak 
k cestujícím budou zprávy dostávat 
ještě efektivněji.  ▪



Využijte cestu vlakem pro nerušené 
obchodní jednání či netradiční akci 

Vlaky 
na objednávku 

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

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

▪ ekonomickou variantou je připojení zvláštního vozu k pravidelnému vlaku

Kontaktujte nás na obchod@gr.cd.cz

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/firmy

CDPV_inz_vlaky_na_objednavku_2021_215x270_v01.indd   1 26/05/2021   13:23
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Na Sahaře poblíž osady Merzouga
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Klakson taxíku neustále troubí. Taxametr i tachometr 
zůstávají na nule i za jízdy. Rozbité čelní sklo a mizerně 
fungující světlomety dávají tušit, že zdejší doprava bude 
veselá. Snažím se zapnout bezpečnostní pás, ale řidič mě 
s úsměvem zastavuje. Pak zaburácí výfuk a vůz vystřelí 
z letiště směrem k centru Rabatu, hlavního města Maroka.

T e x t  a   f o t o :  B r o n i s l a v  J a r o š

POUŠTNÍ KRÁLOVSTVÍ 
NA STŘEŠE AFRIKY 
plné kamení a rudého písku
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Rádi bychom si pronajali dvě menší 
auta. Vstupujeme do jedné z rabat-

ských půjčoven a hned slyšíme: „Menší 
auta my nemáme, jen velká.“ Chystáme 
se pomalu k odchodu, ale ještě než vy-
jdeme ze dveří, je na stole nová nabídka. 
„Vlastně bychom měli jedno menší a jed-
no větší, za 250 a 350 dirhamů.“ Muž 
nám předvádí dvě malá auta, ale tvrdí, 
že jedno z nich je jistojistě velké. Nako-
nec si pronajímáme jeden menší a jeden 
větší peugeot po 250 dirhamech,  
mezitím ovšem padne ještě řada nabídek 
a protinabídek, tak jak se to v Maroku 

Smlouvání je zábava, ale jen 
tak první dva dny, pak to 
začne člověka vyčerpávat. 
A také to děsně zdržuje.

sluší. Smlouvání je zábava, ale jen tak 
první dva dny, pak to začne člověka 
vyčerpávat. A také to děsně zdržuje.

Jako šofér se snažím zorientovat. Všich-
ni troubí jako o závod, nikdo neřeší blinkry 
ani dopravní značení, čáry na silnici tu 
někdo namaloval vyloženě zbůhdarma, 

nebo spíše „zalláhdarma“. Kdo se lépe 
natlačí, ten jede. Večer si na cestu rozsvítí 
jen někdo. Na přechody a semafory se tu 
moc nehraje, chodci a pouliční prodejci 
skáčou před auta, mezi kterými se proplé-
tají motorky a povozy s osly, mezi městy 
se po dálnici prochází stáda ovcí, koz nebo 
krav. Jeden se nemůže divit, že největším 
nebezpečím je prý v Maroku vysoká neho-
dovost a úmrtnost na silnicích, jakkoli ty 
jsou docela kvalitní.

Střídání stráží u hrobky
Rabat je nyní sídelním královským měs-
tem, a tak tu panovníci z dynastie Alavi-

Výměna stráží u rabatského mauzolea Mauzoleum Muhammada V. v Rabatu

Vesnička Imlil bývá výchozím bodem 
pro treky v pohoří Atlas
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tů, která Maroku vládne od 17. století,  
mají svou pompézní hrobku. Ta rozhod-
ně stojí za návštěvu, mauzoleum  
Muhammada V. je ceněnou památkou 
bohatě zdobenou vně i uvnitř. Je tu po-
hřbený král a sultán Muhammad V.,  
jenž se zasloužil o marockou nezávislost.  
Dále jsou zde pochovaní jeho synové, 
z nichž prvorozený Hassan II., otec 
současného krále, nechal po nástupu 
na trůn v 60. a 70. letech toto mauzo- 
leum vybudovat, a aby jeho vlastní jmé-
no nezůstalo příliš zastíněné, dal hned 
naproti vystavět Hassanovu věž.

Královský posmrtný klid bedlivě 
střeží muži v tradičních uniformách. 
Podobně jako u nás na Pražském hradě 
platí i tady výměna stráží za turistické 
lákadlo. Zdejší vojáci u toho ovšem 
sedí na koních v zeleno-zlatých sedlech 
a jsou vybavení praporem s červenou 
hvězdou na zeleném poli.

Smradlavé řemeslo
V nedalekém Fezu se z královského 
města přesouváme mezi vrstvu „pod- 
daných“, abychom poznali zdejší tradič-
ní a třeskutě zapáchající řemeslo. „Tahle 

45

Něco 
k zakousnutí
K marockému obědu doporučuji 
tajine, nejtypičtější marocké 
jídlo. Je to vlastně název pro 
obvykle keramickou nádobu, 
ve které se pokrm připravu-
je, a podstatou samotného 
jídla bývá jakékoli maso (tedy 
kromě vepřového) připravené 
na jakýkoli způsob s jakýmikoli 
přísadami. Důležité je, že se vše 
dusí nebo peče právě v tajine, 
tedy v míse s vysokou kónickou 
poklicí, pod kterou by si maso 
mělo zachovat šťavnatost. 
Ne vždy se zadaří, třeba můj 
marrákešský tajine se v kuchyni 
drobátko přichytl a bylo z něho 
sušené kuře na spálené zeleni-
nové omáčce, ale jinak to bývá 
pochoutka, kterou si v Maroku 
musíte dát.

koželužna je jedna z nejstarších v Ma-
roku, pochází ze 13. století a od té doby 
se na výrobním postupu nic nezměnilo. 
Všechno je přírodní, pro výrobu barviv 
se používají rostliny nebo minerály,“ 
vykládá Abdol, jenž kožené výrobky 
prodává v přilehlém obchůdku. Má tak 
určitě nejpříjemnější práci, která se 
s řemeslnou tradicí pojí. Výrobní proces 
totiž kombinuje hned dva silné pachy: 
ze samotných kůží, které tu několik dní 
dlí v různých kádích a na střechách, aby 
se usušily, a z holubího trusu, jejž dělníci 
do kádí přidávají, aby kůže díky amonia-
ku dobře změkly a zvláčněly.

Ti dobří muži, kteří denně tráví hodiny 
v tomto pracovním prostředí, zbavují 
kůže zbytků masa a srsti a bosýma 
nohama po nich pak pro měkkost v ká-
dích šlapají, mají asi silný žaludek. „Tak 
to prostě chodí. Řemeslo se předává 
z generace na generaci, pracovníci sem 
berou své děti a učí je všem dovednos-
tem. Tak tu tradici chráníme,“ vysvětluje 
Abdol a odchází motivovat přítomné 
ženy k nákupu kožených střevíců.

Podpultový zajíc
V okolních uličkách je výběr zboží ne-
přeberný a smlouvání náročné. Kromě 
peněženek a kabelek chlapci v jednom 
stánku nenápadně nabízí i něco z pod 
pultu – jejich hašiš je prý rozhodně extra 

Na každém rohu v Maroku někdo prodává fosilie a zkameněliny

Oáza datlových palem

Úzké uličky Fezu

Tradiční koželužna ve Fezu
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třída. „Nebojte, nekoupili byste zajíce 
v pytli,“ lákají kolemjdoucí Evropany. 
Maroko patří k největším světovým 
vývozcům hašiše, a nebýt zdejšího 
podsvětí a s ním spřízněných zemědělců, 
neměla by mládež v Evropě nejspíše co 
pokuřovat.

Projíždíme Casablancou. Místo filmo-
vé romantiky nacházíme shon a umou-
něnost. A také největší mešitu v zemi. 
Nabíráme jižní směr, a jak se blížíme 
k Marrákeši, začíná se okolí rovné silnice 
vlnit, zvedají se oblé kopce a skaliska. 
Zanedlouho se nad námi bude vypínat 
pohoří Atlas. To nám připomene, že 
do Maroka jezdí spousta lidí ne za leno-
šivou dovolenou, ale za túrami a treky. 
Stejně jako my.

Výlet do hor
Výchozím bodem je tradičně vesnič-
ka Imlil, kde nás vítá Abde, správce 
guesthousu Dar Mazik. A vítá nás 
pěkně po marocku – silným a slazeným 
mátovým čajem, který leje z konvičky 

a horská bystřina a jinak hlavně kamení. 
Jestli mají něčeho v Maroku opravdu 
hodně, tak je to určitě kamení.

Záchytným bodem bývá noclehárna 
s názvem Tubkal Refuge v asi 3 200 výško- 
vých metrech. Spousta horalů má ale 
vlastní stan a přespává v okolí chaty. 
Každopádně je to dobré místo pro akli-
matizaci a načerpání sil, protože druhá 
část výstupu už má o něco náročnější 
parametry. Tak v půlce trasy potká-
vám pár, který postihla horská nemoc, 
a jak se blížím k vrcholu, také cítím, jak 
kyslíku rychle ubývá. Každý krok musím 
pořádně vydýchat.

Samozvaní průvodci
Na odpočinek po horské túře se hodí 
Marrákeš, další město nekonečných 
trhů a smlouvání. Musím říct, že Maro-
čané jsou skuteční mistři v poskytování 
pomoci, kterou vůbec nepotřebujete. 
A i když ji s díky a zřetelně odmítnete, 
stejně máte smůlu. A zadarmo to samo-
zřejmě není. Ve městech si totiž místní 

do sklenic z pořádné výšky. Sbíráme sílu 
na výstup na nejvyšší horu Džabal Tubkal,  
která měří 4 167 metrů. Dostáváme 
nabídku na ustájené muly, ale kvůli nám 
se zvířata namáhat nemusí. Co máme 
v batozích, si uneseme sami.

K výstupu na Džabal Tubkal jsou ob-
vykle zapotřebí dva dny. První den šplhá-
me pohodovou stezkou, při které co chví-
li stojí drobné kamenné příbytky, u nichž 
místní lidé nabízí nějaké to občerstvení 
nebo upomínková trička. Společnost 
nám dělají stáda ovcí a koz, muly, místní 
průvodci a další turisté, najde se mezi 
nimi i několik Čechů a Slováků. A pak 
samozřejmě horské štíty, tu a tam zeleň 

Maročané jsou skuteční 
mistři v poskytování pomoci, 
kterou vůbec nepotřebujete. 
A i když ji s díky a zřetelně 
odmítnete, stejně máte smůlu.

Z výstupu na Džabal Tubkal

Sahara na obzoru

Největší marocká mešita v Casablance

Tradiční berberský oděv gandora



cestopis

47

zvykli na přísun peněz od turistů, což 
jaksi zkazilo jejich dobré mravy.

Už při příjezdu se jeden klučina rozhodl 
navigovat mě k parkovišti, rozeběhl se 
před autem a mával na znamení, že ho 
mám následovat. Což o to, řeknete si. 
Jenže ono se stejně nedalo jet jinam, 
žádná odbočka na té ulici nebyla (nehledě 
na to, že mi směr ukazovala i navigace). 
V cíli po mně žadonil dirhamy a uštědře-
ných pět se mu zdálo málo stejně jako 
hlídačům parkoviště, kteří mu přispěchali 
na pomoc s vyjednáváním. S deseti se 
mrzutě spokojil. A tak je to tu se vším. 
Dotěrných a někdy i agresivních samo- 
zvaných průvodců je zkrátka mnoho.  
Pokud se ale ve spletitých uličkách ztratí-
te, vezmete dobrou radou zavděk, i když 
bude placená.

Nedáš prachy, nemáš fotku
Procházím se po trhu na náměstí Djemaa 
El Fna. Nejobskurnějším krámkem je asi 
ten, kde nabízí ke koupi obarvená živá 
kuřata. Jinde muž láká na viditelně obno-

šené oblečení – kšiltovku, triko, kalhoty 
a boty –, a tak jednoho napadne, že asi 
někoho přepadl, stáhl z něj oblečení, 
které teď zkouší prodat. Pak můžete 
zahlédnout i trochu smutné obrázky. 
Opice přivázané na řetězu, jejichž 
majitelé se snaží zvířata vnutit turistům, 
aby se s nimi vyfotografovali, a pak 
za to samozřejmě požadují dirhamy. 
Za řetěz přitom škubou zjevně nešetrně. 
Nechybí ani zaklínači hadů, jejichž kobry 
panáčkují jakoby na zvuky z píšťal, a po-
chopitelně chcete-li fotku, musíte platit, 
ale já tohle týrání na rozdíl od některých 
vysmátých turistů fotit nechci.

Jeden muž, který zaklínači asistuje 
bedlivým sledováním kolemjdoucích, 
nakonec stejně pojme podezření, že 
ho fotografuji. Hned hbitě přiskočí 
a chce se mi vrtat v aparátu: „Dirhams, 
dirhams! No money, no photo!“ neboli 
„Nedáš prachy, nemáš fotku.“ Tohle 
pravidlo jsem za cestu slyšel už mockrát, 
člověk se skoro diví, že se ten pokřik 
nestal součástí zdejších modliteb.

Pohodový král 
Muhammad VI.
Současný král se těší autoritě 
většiny obyvatel, snad i proto, že 
oproti svému otci Hassanovi II. je 
přece jen demokratičtějším pa-
novníkem. Slíbil prodemokratické 
reformy, některé změny skutečně 
navrhl a Maročané je jasnou vět-
šinou schválili v referendu. Celou 
řadu významných pravomocí si 
ale ponechal a nadále hraje klí-
čovou roli v politickém systému. 
Občas to vypadá, že reformu spíše 
slibuje, než provádí.

Za jeho vlády došlo ke zlepšení 
práv žen, které se mohou anga-
žovat v politice, mají stejná práva 
jako muži v manželství nebo ma-
jetková práva v případě rozvodu. 
Muhammad VI. také na rozdíl 
od svého otce pojal za svou jen 
jednu ženu a stal se prvním 
králem, který ji veřejně představil. 
Dostalo se jí také titulu princez-
ny a objevuje se po boku svého 
manžela na veřejnosti a někdy 
zemi zastupuje při zahraničních 
cestách, což v minulosti nebývalo 
zvykem. A vystupuje, mimo- 
chodem, prostovlasá. V Maroku je 
oblečení žen hlavně věcí rodinné 
nebo osobní tradice. Není divu, že 
současného marockého panovní-
ka někdy lidé nazývají „cool king“ 
neboli „pohodový král“.

Maroko nadále zůstává důleži-
tým partnerem západních zemí 
a prezentuje se jako tolerantní 
a otevřená muslimská země. 
Tvrdé tresty za terorismus či 
napomáhání terorismu jsou zde 
standardem.

Největší marocká mešita v Casablance Kožené střevíce vyrobené v tradičních marockých koželužnách

Tradiční berberský oděv gandora
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Zdejší písek má rudý 
nádech a je zvláště jemný. 
I slabý poryv větru jej rozvíří, 
a tak mi bude mezi zuby 
skřípat ještě pár dní.

Město duchů
Právě začal ramadán. A to je všechno 
najednou ještě více vzhůru nohama než 
obvykle, neboť muslimové žijí v noci. 
Přes den nesmí jíst ani pít. Se setmě-
ním, asi o půl osmé večer, se najednou 
všichni vytratí z ulic, nejprve k modlitbě 
a poté ke své večerní „snídani“, k níž si 
obvykle dopřejí hutnou polévku harira, 
obsahující zeleninu, maso a luště-
niny. Je ale k nevíře, jak se z minuty 
na minutu enormně živé místo změní 
ve město duchů. Najednou jsou silnice 
prázdné, v uličkách najdete jen několik 
zbloudilých turistů. Někteří trhovci ani 
nestihli zavřít své krámky, ale ztratili se 
také a zboží nechali napospas. Později, 
kolem desáté, však opět všechno ožije 
a Maročané mohou dle chuti hodovat až 
do rozbřesku, kdy začnou žít svůj další 
hladový den.

Honba za poklady
Z Marrákeše míříme na východ. 
Nekonečné serpentiny se proplétají 

mezi horskými masivy. Krajina se stále 
zřetelněji barví do příznačného ruda 
a právě takovou barvu mají i domy, 
které z ní vyrůstají. Po čase projíždíme 
moderním městečkem Ouarzazate 
(česky Warzazát), kde se nachází velká 
filmová studia. Natáčely se zde scény ze 
slavných filmů jako Lawrence z Arábie, 
Mumie či Gladiátor. A pak zase dále. 
Všechno okolo se zdá být stále sušší, až 
se mezi kamenitými břehy zaskví zelené 
oázy datlových palem.

„Zdejší ekonomika žije hlavně z datlí. 
Pak se tu pěstují také olivy, ale ty letos 
měly špatnou sezonu,“ vykládá José, 
k němuž dorazíme znavení po celodenní 

cestě. Jsme v Aoufous, malé oázové ves-
nici na východě Maroka, kde José vede 
útulnou ubytovnu Gite Tamli. Odtud 
už to máme jen kousek k hranicím nej-
větší pouště světa. Sahara je většinou 
kamenitá, ale právě tady nastavuje svou 
písečnou tvář. Můžu se rozeběhnout 
po nekonečných dunách, z nichž  
některé jsou naváté do výšky kolem  
200 metrů. Připadám si jako Michael 
Douglas ve filmu Honba za diamantem.

Zdejší písek má rudý nádech a je zvláš-
tě jemný. I slabý poryv větru jej rozvíří, 
a tak mi bude mezi zuby skřípat ještě pár 
dní. Na rozdíl od Douglase žádné vzác-
nosti v poušti nenacházím, jen zavátý 
ženský střevíc a zmačkanou plechovku. 
Kde je poušť, bývají i velbloudi a s nimi tu 
jsou také jejich berberští majitelé, kteří 
nabízí velmi populární výlety a svezení 
na hrbu dromedára. Prodavač z přile- 
hlého krámku se nám mermomocí  
snaží prodat i volný modrý šat zvaný 
gandora. Nemám zájem a ani mi nezby-
ly skoro žádné dirhamy. Naše marocká 
cesta stejně pomalu končí. Kamarád 
si ale vnucenou gandoru za poslední 
bankovku v peněžence koupí. Nevím, 
k čemu mu budou marocké šaty dobré. 
A už vůbec netuším, co si berberský pro-
dejce počne s českou pětistovkou.  ▪

Marocké muly 
mají těžký život. 
Tahle aspoň 
stojí přivázaná ve 
stínu

Na Sahaře





zábava l takoví jsme (ne)byli

50 před 40 lety

SMRTKA NAPŘÁHLA KOSU 
nejen na generálního tajemníka

Měsíc plný komunistických klišé spjatých s výročím bolševického převratu v Rusku vzal před 
40 lety notně zasvé. V Kremlu došlo po dlouhých letech ke střídání stráží v čele komunistické 

strany, protože zemřel Leonid Iljič Brežněv. Na 15 měsíců ho vystřídal Jurij Andropov.

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 

 Brežněvova smrt
O Brežněvově smrti se v Československu do-
zvěděli nejdříve ti, kteří měli přístup k západ-
ním masmédiím. I když generální tajemník 
sovětských komunistů zemřel 10. listopadu 
v půl deváté ráno, Rudé právo zprávu vydalo 
až 12. listopadu, o den později než New York 
Times. Odchod autora doktríny o omezené 
suverenitě, na jejímž základě došlo v roce 
1968 k invazi do Československa, oplakávali 
jen ti skalní. Pohřeb na Rudém náměstí pře-
nášela Československá televize i rozhlas živě, 
města ČSSR vyvěsila v ten den černé prapory 
a rozezněly se sirény. Práce se na dvě minuty 
přerušila.

 Divadlo bez Nedbala
Odchod, kterého veřejnost u nás skuteč-
ně litovala, nesl úplně jiné jméno: Miloš 
Nedbal. Dlouholetý profesor na pražské 
DAMU, kde vychoval spoustu vynikajících 
herců, se teprve v roce 1981 dočkal titulu 
národní umělec. Vytvořil spoustu nezapo-
menutelných rolí, televizní diváci ho znali 
třeba jako nerudného pana Nerudného 
v seriálu Byl jednou jeden dům. Pokud jde 
o filmy, zahrál si asi v devadesáti. Osud-
nou se mu stala rakovina jater, která mu 
nedovolila dožít se více než 76 let.

 Bylo nebylo
V rubrice Stalo se po kritice zveřejnilo 
Rudé právo stať věnovanou nedostatku 
oblíbených vlasových vysoušečů  
Em 521 z ostravského družstva Zlatník. 
To s výrobou přestalo na podnět  
Elektrotechnického zkušebního ústavu, 
který argumentoval, že jde o zastaralý 
produkt, který neodpovídá požadavkům 
doby. Že přesně odpovídal tomu, co 
chtěly zákaznice a za co neměly náhra-
du, zůstalo stranou. Naštěstí se situace 
změnila: fén, za jehož vzhledem stál 
geniální designér Stanislav Lachman, se 
nakonec vyráběl ještě několik let, a do-
konce o chvilku přežil socialismus.
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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

 Neštěstí v mlze
Listopad 1982 se zařadil mezi černé dny naší železnice tragickou neho-
dou, k níž došlo mezi Horusicemi a Veselím nad Lužnicí. Za husté mlhy 
se tu čelně srazily dva vlaky – osobní a nákladní – a při srážce zahynuli 
tři zaměstnanci ČSD. Za nehodu nemohlo počasí, ale netrpělivost. 
Nákladní vlak vyrazil z Horusic dříve, než směl. Tamní výpravčí to 
sice zjistil, ale jeho zpráva do Veselí nedoputovala dostatečně rychle. 
Osobní vlak už mezitím vyrazil a katastrofě nešlo zabránit.

  První dítě 
ze zkumavky
Před 40 lety oslavil úspěch tým léka-
řů pod vedením profesora Ladislava 
Pilky, který jako první nejen v ČSSR, 
ale v komunistické Evropě vůbec 
uplatnil metodu umělého oplodnění 
u člověka. Dítě se narodilo na První 
ženské klinice brněnského ÚNZ  
4. listopadu 1982 po půl páté  
odpoledne. Byl to kluk a vážil  
3 650 gramů.

 Budějovice s novou dominantou
Po čtyřech letech stavby zahájil provoz hotel Gomel v Českých 
Budějovicích, který se se svými více než 70 metry zařadil mezi 
nejvyšší budovy v republice. Po dvou zásadních rekonstrukcích 
slouží dodnes. Původně se měl jmenovat Krystal, ale kvůli družbě 
s Běloruskem se na poslední chvíli rozhodlo o změně. Jako součást 
nadnárodní hotelové sítě dnes nese jméno Clarion.

 Staronové tramvaje
Po dlouhých letech zanedbávání vozo-
vého parku elektrických drah pražského 
dopravního podniku přišel stranický 
deník s bombastickým titulkem ohlašu-
jícím změnu: Nové tramvaje pro Prahu. 
Při čtení textu ale poněkud zchladil na-
děje informací, že novinka – typ T3SU –  
se už osvědčila ve 37 městech Sovět-
ského svazu (odtud i označení SU). 
Skutečnost byla taková, že výroba 
opravdu nových souprav vázla, a tak 
se na pražské koleje dostal „exportní 

souběh“ už starších 
typů. Novinka pro 
cestující tu ovšem 
v jednom směru 
byla, protože výrob-
ce umístil na jednu 
stranu vozu dvou- 
sedačky. Uspořádání 
zvané 2 + 1 se však 
u Pražanů příliš velké 
oblibě netěšilo.
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Podzemní dráhu mohla mít Praha už 
v 19. století. Nebo ji aspoň začít sta-

vět. Tehdy chtěl zavést vlaky v podzemí 
po vzoru světových velkoměst majitel 
věhlasného železářství Ladislav Rott. 
Psal se rok 1898. Ale u radních se svým 
návrhem neuspěl. O podzemce jako 
o hotové věci, která se začne už brzy 
budovat, psaly noviny ve 20. i 30. letech. 
A o pražském U-Bahnu se uvažovalo 
i za protektorátu.

Tunely nejen do centra
Teprve až za socialismu se začala stavět. 
Kopalo se od ledna 1966. Tramvaj měla 
v centru jezdit v tunelech a mimo střed 
města pokračovat po povrchu. Tunely 
měly prozatímně sloužit tramvajím, 
které ale později mělo nahradit metro. 
Nakonec byl plán přehodnocen. Na zá-
kladě doporučení od sovětských porad-
ců, ale i na základě posudků ze Švédska 
a západního Německa se vláda v srpnu 
1967 rozhodla oficiálně postavit plno-
hodnotné metro. To se poprvé i s cestu-
jícími rozjelo 9. května 1974, provizorně 
jen v soupravách o třech vozech. Tehdy 
byla v provozu jedna linka. Postupně se 
přidaly další dvě a vznikly nové stanice. 
Letos v dubnu začala stavba čtvrté linky, 
která má být pro cestující otevřena  
v roce 2029.

Obří kryty pro hlavní město
Metro plnilo hned od začátku dvě funk-
ce. V dobách míru mělo vozit cestující. 
V dobách války by to byl kryt, tak jak to 
nedávno zažili lidé v Kyjevě. Stanice se 
daly hermeticky uzavřít. V nich by stály 
vlaky, které by sloužily jako ošetřovna. 
V zázemí se měly nacházet i toalety 
a také třeba márnice. V každé stanici 
by fungoval zdroj vody a elektrického 
proudu. Toto vybavení bylo opravdu 
tajné a označovalo se OSM – ochranný 
systém metra.

„Když se budoval první úsek trasy C, 
požadavkům pro takové využití to  
neodpovídalo. Většina stanic byla založe-
na dost mělko – a k tomu tam byl Nuselský 
most, takže o kryt rozhodně jít nemohlo,“ 

Všimli jste si při jízdě pražským metrem, že v šeru tunelů 
jsou občas k vidění všelijaké odbočky nebo chodby? Vypadají 
jako nějaké vedlejší tunely. Nebo jsou to spojky do tajné 
části, ve které jezdí neveřejné vlaky spojující vládní budovy? 
Na Klárově vedle Strakovy akademie přece vznikla uzavřená 
stanice, nebo ne? O tajném metru se mluví i v Moskvě. Jak je to 
doopravdy?

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 ?TAJNÉ METRO 
POD PRAHOU 
slouží pro vojenské účely

vysvětluje Robert Mara z archivu Doprav-
ního podniku hl. m. Prahy. Snaha stavět 
metro jako kryt se tak nedařila. Proti 
mluvila vysoká cena a rovněž to, že by 
výbava krytů překážela při každo- 
denním provozu. V dalších úsecích 
metra se ale technologie OSM objevily, 
takže podzemní dráha se v případě války 
jako kryt použít mohla. Před veřejností 
se o tom ale nemluvilo.

Příprava na jadernou válku
Existovalo ale i skutečné tajné metro? 
V 50. letech se Československo připra-
vovalo na třetí světovou válku. Komu-
nistické vedení země počítalo s tím, že 
západní státy použijí jaderné zbraně. 
Podzemní úkrytová zařízení vznikala 
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pod sklepy domů, škol a továren. A jako 
velký kryt mělo sloužit i plánované me-
tro. Při náletech se v podzemce ostatně 
schovávali lidé v průběhu války napří-
klad v Londýně, v Paříži nebo v Moskvě.

Projekt vznikl během dvou měsíců 
roku 1953 a projednával se v režimu 
přísně tajné. Počítalo se s tím, že v Praze 
se postaví stanice, které budou použitel-
né jako kryty. Tyto samostatné objekty 
se pak měly postupně začít propojovat 
tunely pro vlaky, které by sloužily v míru 
pro dopravu. A to nejen pro vlaky metra, 
ale třeba též pro vojenské vozy. „Tunely 
měly umožňovat průjezd vojenských 
transportů. To by ale bylo v kolizi s na-
pájecí kolejnicí, takže by se asi musely 
natáhnout troleje pro napájení vlaků,“ 
říká archivář Robert Mara.

Metro mělo spojovat vládní budo-
vy a další významné objekty. Jenže 
nakonec vznikla jen stanice Klárov. Pak 
projekt skončil. A důvod? Nebyly peníze. 
Republika tehdy musela řešit důležitější 
věci. A kromě financí chyběly i pracovní 

Moskevské metro pro papaláše
Tajné metro má prý Moskva. Na internetu lze nalézt „důkazy“ od očitých svědků, kteří 
popisují, že ho našli. Nejspíše jsou to jen legendy, i když se nedá vyloučit, že se z moskev-
ského metra dá nějakými chodbami dojít do některých vládních budov. Podle pověstí je 
možné soukromou linkou metra evakuovat důležité státní činitele na letiště Vnukovo.

síly. Nadto dopravní potřeby obyvatel 
tehdy ještě zvládala povrchová doprava, 
takže metro nebylo potřeba.

Vyšperkované legendy
Ochranný systém metra i plány z 50. let 
byly sice tajné, ale podílela se na nich 
řada lidí. Na stavbě musel někdo praco-
vat, jiní to museli celé naplánovat a ne 
všichni udrželi jazyk za zuby. Tu a tam se 
občas někdo o něčem zmínil, další vypra-
věč si něco domyslel a historku vyšper-
koval, a tak postupně vznikly legendy 
o odbočkách, které vedou na místa jako 
bývalé sídlo ÚV KSČ (budova současného 
Ministerstva dopravy), Sjezdový (dnešní 
Průmyslový) palác v Holešovicích nebo 

tajemný objekt K-116 v Prokopském 
údolí. Jenže to jsou jen legendy.

A kam tedy vedou odbočky z tunelů? 
Původně neměly všechny trasy svá 
depa. Vlaky veškerých linek vyjížděly 
z Kačerova na trase C. U stanice  
I. P. Pavlova byl proto vybudován spojo-
vací tunel na zelenou linku A, který ústí 
poblíž náměstí Míru. Podobná propojka –  
mezi trasami B a C – je na Florenci. 
A třeba za stanicí Strašnická se měla tra-
sa A větvit, proto tam vlaky jedou jakoby 
do jiného tunelu. Jenže trať na Zahradní 
Město nakonec nevznikla. Stejně jako 
stále nejezdí metro z Pankráce na Nové 
Dvory. Odbočka z trasy C tam nicméně 
existuje, jen je slepá.  ▪

 Stanice se daly hermeticky uzavřít. 

V nich by stály vlaky, které by sloužily 

jako ošetřovny. V zázemí se měly 

nacházet i toalety a také třeba márnice.



Zůstaňte s námi na kolejích! 
Omlouváme se, pokud je váš vlak zpožděn kvůli výlukám na trati. 
Pracujeme na tom, aby byl 1. koridor moderní, bezpečný a hlavně 
spolehlivý. Nejnáročnější výluky už máme za sebou. Zbývající práce 
se ale bez omezení provozu neobejdou. 
 
 
Kolín – Poříčany 
Omezení provozu ve dnech  
4. – 7. 11., 14. – 21. 11. a 15. – 18. 12. 
Zpoždění od 5 do 20 minut 
Část vlaků může být odkloněna přes 
Nymburk 
 
 
Uzel Pardubice 
Omezení provozu ve dnech  
31. 10. – 16. 11. a 23. 11. – 13. 12. 
Zpoždění od 5 do 15 minut 
 
 
Ústí n/O – Brandýs n/O 
Jednokolejný provoz v úseku do 18. 12. 
Zpoždění od 5 do 15 minut 
 
 
 

DATELspravazeleznic.cz

Kolín – Poříčany

Modernizace uzlu Pardubice

Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí

Zm
ěn

a 
te

rm
ín

ů 
vý

lu
k 

vy
hr

az
en

a.
 

vyluky 215x270_press.qxp_Sestava 1  13.10.22  12:16  Stránka 1



55

Vezměme si do parády nejdříve borce. Toto slovo jsme si vypůjčili z rušti-
ny, ale jeho původ má praslovanské kořeny. Stejný základ jako ve slově 

borec se dodnes dochoval ve starých českých jménech jako Bořivoj, Ctibor 
nebo Dalibor. Toto „bor“ můžeme přeložit jako boj, takže borec je vlastně 
bojovník a například Ctibor je konkrétně bojovník za čest.

Pořádně si máknout
Borec může být jinak řečeno taky machr. Pokud vám český machr trošku 
připomíná německé sloveso machen, trefili jste hřebíček na hlavičku. 
Machen znamená dělat a kromě machra dalo vzniknout i příbuzným 
tvarům jako makat, nebo dokonce nemakačenko, což je slangově jedinec 
vyhýbající se práci. Naopak machr je doslova ten, kdo se nebojí pořádně si 
máknout, tedy pracant.

Když už jsme u těch germanismů, nesmíme zapomenout na slovíčko 
šmejd. Být označený za šmejda není v současnosti nic hezkého, i když v mi-
nulosti šlo o úplně nevinný výraz. Vznikl v kovářské dílně, a to ze slovesa 
schmieden, což je česky kovat. Kovář nejen okovával koně a vyráběl meče, 
ale tvořil i jiné drobné kovové předměty. Dnes bychom takové drobnosti 
nazvali cetky, ovšem dříve se jim říkalo šmejdy a nebylo na tom nic hanli-
vého. Význam slova šmejd se pak volně posunul od drobností nevalné ceny 
k věcem nevalné kvality a nakonec až k osobám pochybného charakteru.

To je ale borec! Není, je to šmejd! A navíc je to buran. Jak je vidět, my lidé si vzájemně říkáme 
všelijak. Někdy pochvalně, jindy naopak. Jedno ale mají všechny tyto výrazy společné. Jsou 
emočně zabarvené a dávají jasně najevo, co si o daném člověku myslíme. A kam na ně chodíme? 
Do všech koutů světa.

Hezky 
česky

podle Markéty 
Gregorové
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Borec, šmejd, buran a hotentot: 
emocionální výrazy pro lidi

Sedlák, který se nedomluví
Slíbila jsem vám ale cestu do všech koutů světa, a tak se od našich 
německých sousedů posuňme o kus dále. Vydejme se po stopách 
slůvka hotentot, které používáme pro nechápavce. Příběh vzniku 
tohoto výrazu se udál v době, kdy holandští osadníci kolonizovali 
jihozápad afrického kontinentu. Narazili zde na domorodé kme-
ny, které pochopitelně hovořily vlastními jazyky a kolonizátorům 
nerozuměly. Holandští dobyvatelé dali domorodcům nelichotivou 
přezdívku hotentot, což samo o sobě je jen zkomolenina bez 
dalšího významu. Hotentot je tak původně člověk hovořící jinou 
řečí, v přeneseném smyslu někdo, komu nerozumíme.

Mimochodem, hlavně holandské, ale i vlámské, německé 
a další skupiny kolonizující jižní Afriku se nazývaly Búrové. Tento 
název zmiňuji proto, že zajímavě souvisí s českým buranem. Po-
kud jste si mysleli, že buran je slovo výsostně domácího původu, 
musím vás zklamat. Buran je stejně jako Búr odvozený od starého 
německého výrazu pro sedláka. Náš dnešní buran nemusí být 
zrovna sedlák, ale musí být venkovského původu a musí mu, 
lidově řečeno, čouhat sláma z bot. Búrští osadníci v jižní Africe byli 
skutečně sedláci, kteří se živili farmařením, a tak mohl být tenkrát 
takový Búr zároveň buran i pořádný machr nebo borec.
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S podobně nedočkavým očekáváním, 
jaké dříve provázelo nové filmy reži-
sérů Svěráka nebo Hřebejka, se dnes 
setkávají projekty Jana Prušinovského. 
Není divu, režíroval a spoluvytvářel 
kultovní seriály Okresní přebor, Čtvrtá 
hvězda, Trpaslík nebo MOST!, natočil 
pozoruhodné a shodně diváky i kriti-
kou oceňované filmy Kobry a užovky 
nebo Chyby. V nové autorské komedii 
(scénář i režii tentokrát obstaral sám) 
vypráví příběh dvou bratranců, kteří 
milují auta, a jednoho kriminálníka, 
který je rád krade.

 Film měsíce

 Výstava

NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Se 163 minutami jde o nejdelší bondovku 
vůbec, ale co je podstatnější – je posled-
ní, kterou natočil charismatický Daniel 
Craig. I jeho Bonda zastihuje příběh sym-
bolicky na odpočinku, s aktivní službou 
skončil. Klid však v jeho případě nemá 
dlouhého trvání – objeví se totiž jeho 
starý přítel ze CIA a požádá ho o pomoc. 
A následná mise na záchranu uneseného 
vědce se ukáže být zrádnější, než se zdálo. 
Bond se během vyšetřování dostane 
na stopu nevyzpytatelného zločince, kte-
rý disponuje nebezpečnou a velmi ničivou 
novou technologií.

Kulturní tipy 
a recenze
Jana Kábrta

NÁRODNÍ MUZEUM, PRAHA

OTEVŘENO DO 31. PROSINCE

 Film na doma

 Divadlo

VB, USA, 163 MIN.

REŽIE – CARY JOJI FUKUNAGA

HRAJÍ – DANIEL CRAIG, RAMI MALEK, 

ANA DE ARMASOVÁ, RALPH FIENNES, 

BEN WHISHAW, JEFFREY WRIGHT, 

NAOMIE HARRISOVÁ

MY FAIR LADY
V pražské zlaté kapličce byly rozdány Ceny Thálie, 
které mimo jiné stvrdily pevné postavení plzeňské-
ho divadla na domácí muzikálové scéně. Cenu získal 
Lumír Olšovský za roli profesora Higginse v My Fair 
Lady. „Olšovský podává po všech stránkách bravurní 
výkon. Je samolibý, sarkastický, pohrdá city druhých, ale 
pak je jich najednou sám plný. Jeho herecký a pěvecký 
koncert je podpořený charismatem, energií, humorem 
a lehkostí, díky kterým si diváky získává i přes nega-
tivní vlastnosti své postavy,“ stojí ve zdůvodnění 
ocenění.

V KINECH 
OD 

17. LISTOPADU

GRAND PRIX

DIVADLO J. K. TYLA, PLZEŇ

Roman vede pofiderní autobazar 
na okraji města, má tři děti, živelnou 
manželku a pije. Emil, fanatický milovník 
pořádku, si piplá svou autodílnu v centru. 
Když v televizní soutěži vyhraje vstupenky 
na Velkou cenu formule 1, požádá brat-
rance Romana, aby ho tam zavezl. Neumí 
totiž řídit. Vzápětí se na ně nabalí místní 
magnet na problémy – vrchní dodavatel 
kradených aut a Romanův kamarád z věze-
ní Štětka.

ČR, 107 MIN.

REŽIE – JAN PRUŠINOVSKÝ

HRAJÍ – KRYŠTOF HÁDEK, ROBIN FERRO, 

ŠTĚPÁN KOZUB, ANNA KAMENÍKOVÁ, 

MAREK DANIEL, EVA HACUROVÁ, 

MIROSLAV DONUTIL A DALŠÍ

MIRO ŽBIRKA: 
ROKY A DNI
Jednou z bolestných ztrát, které v minu-
lých letech postihly tuzemskou hudební 
scénu, byl nečekaný odchod zpěváka 
Miroslava Žbirky. Jeho osobnost se nyní 
společně s vdovou Kateřinou rozhodlo 
připomenout pražské Národní muzeum 
na výstavě, která si předsevzala Žbirkův 
život mapovat ne v suchých číslech 
a datech, nýbrž v příbězích a živých 
vzpomínkách. Ty se pohybují od hudbou 
prosyceného vztahu tří sourozenců přes 
první koncerty či práci v normalizačním 
Československu až po Mekyho porevo-
luční úspěch. Autoři se nevyhnuli ani 
smutné zprávě o jeho loňském odchodu 
a vypráví i příběh alba Posledné veci, 
které vyšlo až letos.
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Ač, ostatně jako každý z nás, nemu-
sí být sympatický všem, charisma, 

impozantní výkony v hudbě i politice, 
nezlomnost v boji za svobodu, pravdu 
a důstojnost Michaelu Kocábovi stěží 
někdo upře. A jako takového ho vidí 
i jedna z předních tuzemských doku-
mentaristek Olga Sommerová, která 
s ním natočila celovečerní film s pod-
titulem Rocker versus politik. Jeho 
vzpomínání a úvahy přetíná působi-
vými koncertními ukázkami, objekt 
jejího zájmu jí jde na ruku i v drobných 
hraných „opičárnách“.

JSEM TU OMYLEM
Petr Čtvrtníček, Jiří Lábus, Miroslav 
Táborský, Milan Šteindler, Oldřich 
Navrátil, Kryštof Hádek, David Vávra 
a Dana Černá. Mimořádné herec-
ké složení doplněné o legendární 
hlasatelku Marii Tomsovou se sešlo 
při nahrávání nové komedie mladého 
autora Martina Johanny Jsem tu omy-
lem. Ta ve věznici svede dohromady 
osoby, které by se potkaly jen stěží. 
Novináře, státníka, prostitutku... Tře-
baže byl každý z nich zadržen z jiných 
důvodů, jedno mají společné – nikdo 
nechce za mřížemi zůstat dlouho. 
Za zdmi vězení totiž probíhá revoluce 
a toho je třeba využít!

TĚŽKÝ PRACHY
 JAN NOVÁK

Jan Novák, mimo jiné autor knih 
o Milanu Kunderovi, rozvážel tři roky 

v Chicagu peníze. Byly těžké: 500 dolarů 
ve čtvrťácích vážilo 13 kilo. Největší 

suma, kterou jako ozbrojený kurýr a řidič 
doručil, obnášela 24 milionů dolarů, ale 

většinou měl v obrněném voze kolem tří 
milionů. Po deseti letech na volné noze si 
tohle zaměstnání zvolil, aby o něm mohl 

psát, a jedinečný materiál, který si tam 
prožil, uchopil s vypravěčskou 

přesvědčivostí sobě vlastní.

CHINASKI: 
KAŽDEJ VÍ KULOVÝ
Vzpomínky zpěváka, kytaristy 
a skladatele Michala Malátného 
jsou stavebním pilířem dokumen-
tu, který nahlíží na zrod a vrcholy 
i pády jedné z nejpopulárnějších 
domácích kapel – Chinaski. 

Na jeho vzpomínky se nabalují další výpovědi, zejména bývalých členů 
kapely, zpěvákovy manželky Petry i manažera Milana Pešíka. Je tu taktéž 
řada dobových a často úsměvných videí. Bez příkras se řeší sváry a vyha-
zovy z kapely, drogy a pití i těžká chvíle, když při nehodě zemřel jeden ze 
zakladatelů kapely Pavel Grohman.

Natočila filmy o osudech Marty Kubišové, Věry Čáslavské, Jiřího 
Suchého nebo Soni Červené. A jako dalšího si Olga Sommerová 
pro celovečerní dokument vybrala muzikanta a politika 
Michaela Kocába. Zmapováním jeho dvou zmíněných veřejných 
rolí poukazuje na to, jakou výraznou osobností byl a je.

 Kniha

kultura l zábava

 TV tip

 Audiokniha

VHLED DO KOCÁBOVA 
PŮSOBIVÉHO ŽIVOTA

90 %

tv

A že má Kocáb co vyprávět: od zrodu působí 
v dodnes jedné z nejvýraznějších kapel – v Praž-
ském výběru –, jako politik byl ve středu porevoluč-
ního Občanského fóra, později dohlížel na odchod 
sovětských vojsk z našeho území. Promluvy jeho 
i souputníků, pamětníků včetně těch z druhé 
(socialistické) strany patří k tomu nejsilnějšímu, co 
Sommerová nabízí. A mrazení je stále cítit i z dobo-
vých záběrů z roku 1989 nebo z Havlova slavného 
amerického projevu. Naopak strojeně působí 
„vizionárská“ schůzka s prezidentkou Čaputovou. 
Sommerová též nakousne rodinné vztahy i Kocá-
bovu duši, ale zde zůstává jen na povrchu. Nevadí, 
i tak je toho, co dokument nabízí, více než dost.

PRIMA COOL / 18. LISTOPADU / 20:00
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Uživatel papiež internetu umístil 
na svůj twitterový účet mapku ruské 

kaliningradské oblasti, kterou rozdělil 
na dvě půlky s polskou a českou vlajkou, 
a připsal: „Je čas rozdělit Kaliningrad, 
aby naši bratři Češi měli konečně přístup 
k moři.“ O domácí, ale nakonec i mezi- 
národní slávu příspěvku se posléze po-
staral europoslanec Zdechovský, který ho 
sdílel na svém Twitteru s komentářem: 
„A pak nemilujte Poláky.“

A potom už post sdílely stovky tisíc lidí. 
Díky tomu se dostal až na stránky ruského 

Soutěž o voucher 
na film Hádkovi

Během rodinné návštěvy si dva bratři na popud 
manželek, které se navzájem nesnáší, v duchu 
rozdělují dědictví po umírajícím dědovi. Jenže 
ten chce ještě poprvé a naposledy vyrazit 
k moři… Na tři z vás čeká voucher na zhlédnutí 
komediálního filmu Hádkovi v iTunes zdarma. 
Stačí správně odpovědět na otázku.

Jaký je vztah mezi Romanem 
a Emilem ve filmu Grand Prix? 
Jsou to…

A bratři
B bratranci
C otec a syn

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 9. listopadu 2022.

Herec Vojta Kotek 
se pochlubil, že 
má syna. Jmenuje 
se Hubert I. Šman 
Kotek a hrdý 
otec k fotce jeho 
ručičky připsal: 
„Je tu s námi! 
Vítej, synáčku! 
Milujeme tě!“

 To nej z Instagramu

Cose děje

Rapper West 
má zablokované účty
Sociální sítě Twitter a Instagram dočas-

ně zablokovaly účty 
amerického rappera 
Kanyeho Westa, který 
ještě nedávno velko- 
hubě prohlašoval, že 
chce být americkým 
prezidentem. Příčinou 
byly jeho komentáře 
s antisemitským náde-
chem. Naposledy napsal 
rapperovi Diddymu, že 
ho „ovládají Židé“.

Jsem gay, nejsem gay
Vypadalo to, že gólman Iker Casillas, 
legenda fotbalového klubu Real Madrid, 
udělal velký coming out. „Doufám, že mě 
budete respektovat: Jsem gay,“ napsal 
na svůj twitterový účet. Pro mnohé to bylo 
překvapení, neboť od roku 2016 byl Španěl 

pět let ženatý s novi-
nářkou Sarou Carbo-
nerovou a mají spolu 
i dvě děti. Ukázalo 
se ale, že Casillasovi 
někdo napadl účet 
a jen si z něj tímto 
podivným způsobem 
vystřelil.

?

Fenomenální tenista 
Roger Federer se 
loučil s kariérou, 
a tak vzal v Londýně 
na večeři pár 
kamarádů. Pro ty, 
kteří je nepoznali, 
jde o další tenisová 
esa: zleva stojí Rafael 
Nadal, Andy Murray 
a Novak Djoković.

Herečka Kristýna 
Hrušínská prožívá 
krásné období 
a požehnaný stav 
dokáže využít 
i prakticky. „Pupíno 
roste a vlastně už ani 
nepotřebuju stoleček,“ 
napsala ke snímku.

ZABEREME KALININGRAD 
A BUDEME MÍT MOŘE!
Záběry válečných hrůz, které ruská armáda páchá 
na Ukrajině, patří bohužel na sociálních sítích mezi časté 
už nějaký čas. Nejsdílenější reakcí na Putinovo nepřijatelné 
počínání v souvislosti s anexí ukrajinského území byla ovšem 
humorná reakce na polském Twitteru.

zpravodajského webu EurAsia Daily – ten 
ovšem o plánu rozdělit ruskou oblast 
informoval jako o reálném návrhu. Díky 
tomu se o „kauze“ dozvěděli v cizině a i tato 
zpráva se dočkala nekonečných variací. 
Europoslanec v reakci uvedl, že se Rusové 
berou příliš vážně, a pokud na základě 
pochybných referend zabírají cizí území, 
musí být rovněž připravení na podobné, 
byť ironické diskuze. A připomněl, že měs-
to Kaliningrad bylo původně založeno jako 
Královec českým panovníkem Přemyslem 
Otakarem II.
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lévkou,“ smála se zástupkyně a odvlekla 
zkoprnělého hosta na náhradní místo 
ke stěně. „Raději hned začneme s bese-
dou, aby se uvolnila atmosféra,“ zaduněl 
ředitel a vyzval děti k pokládání otázek.

„Máte ženu a děti? Kolik je vám let? Kdo 
vám dal takové jméno? Nosíte pisto-
li? Chodí vám anonymy? Kolik lidí jste 
dostal za mříže? Honíte jen zloděje, nebo 
i vrahy? Jak máte vysoký plat?“ Žáci ani 
nečekali na odpovědi, křičeli jeden přes 
druhého a náramně se bavili. Najednou 
se vedle Bohemíra objevila tichá holčička 
v červeném tričku, teplácích a pantoflích. 
Tohle máte vypít na lepší náladu,“ hlesla, 
položila před něj sklenici s barevným 
nápojem a rychle z místnosti odcupitala. 
Bohemír ji hypnoticky pozoroval. Pak se 
s chápavým úsměvem otočil ke sklenici. 
„Už je mi jasné, kdo to všechno nastražil, 
pane řediteli. Ale tohle byste měl vypít 
spíše vy!“

Případy inspektora 
Bohemíra

VE ŠKOLE

Kdo na Bohemíra 
připravil všechny pasti 
a proč? Co mohlo být 
ve sklenici??

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:

Útoky ve škole byly příliš sofistikované na to, aby je zorganizovaly děti. Zejména výměna basketbalového koše za vědro s vodou musela být technicky a časově náročná. Vše ukazovalo na člověka, 
který tělocvičnu pro besedu připravoval – na školníka. Podezřelý nápoj přinesla jeho dcera, která byla jen v domácím tričku a pantoflích, však to měla ze služebního bytu jen pár kroků. Ze školníka se vyklubal 
kapesní zloděj, kterého Bohemír před lety chytil při činu a dostal před soud. Jeho trestní rejstřík však už byl zahlazený. Přesto si nenechal ujít šanci na pomstu. Ve sklenici ovšem nebyl jed, jen silné projímadlo.

Jako by vlak vjel do tunelu. Přesně tak se 
cítil Bohemír, když vstoupil z rušné ulice 

do potemnělé chodby základní školy. Jeho 
oči si ale na šero rychle zvykly a za chvíli už 
rozpoznal tváře svých hostitelů. „Vypnuli 
vám elektřinu?“ zeptal se bojácně. „Ale 
kdepak, jen sluníčko už v listopadu tolik 
nesvítí a musíme hlídat spotřebu proudu,“ 
odpověděl mu s bujarým smíchem robust-
ní chlap, který se představil jako ředitel. 
„Moc jsme se na vás těšili, železničního 
inspektora jsme tu ještě na besedě ne-
měli. Zatím jen hasiče, vojáka, potápěče, 
chirurga a modelku s charitativní nadací,“ 
ozvala se blondýna, ze které se vyklubala 
zástupkyně ředitele.

Všichni tři se vydali černou chodbou 
směrem k tělocvičně, kde se měla konat 
debata na téma bezpečnost na kole-
jích, na dveřích školy prezentovaná pod 
heslem Zákon a pořádek očima detektiva. 
Bohemír v duchu proklínal náměst-
ka za to, že ho sem v rámci osvětové 
spolupráce s mládeží poslal. Jednou 
za rok to ale absolvovat musel, jinak by 
přišel o odměny. Najednou se ozvala 
menší rána a Bohemír ucítil na rameni 
cosi lepkavého. „Asi jen spadla otevřená 

plechovka s barvou po malířích,“ uklidňo-
val ho ředitel, který rychle otevřel dveře 
a mohutným tělem vecpal detektiva 
do místnosti.

Všude poskakovali školáci ve svetrech, 
kteří o sebe tu a tam zakopávali a radost-
ně pořvávali. „Už je vlastně po vyučování, 
tak mají volno,“ vysvětlovala zástupkyně. 
„A proč nesedí na židli?“ zeptal se udiveně 
Bohemír, do kterého se najednou dala 
zima. „Chtěli jsme to udělat akční, aspoň 
se děti zahřejí. My budeme ovšem sedět 
vepředu, školník také přichystal přikrýv-
ky, kdyby bylo potřeba. Ale je tu přesně  
16 stupňů podle vyhlášky,“ dodala 
zástupkyně. „Nemohli byste trochu roz-
svítit, skoro nevidím,“ zaskuhral Bohemír, 
který si kontroloval modrý flek na rame-
ni. „No tak, děti, posviťte panu detektivo-
vi na cestu,“ zakřičel ředitel.

Školáci se rozchechtali. Asi deset z nich 
natáhlo ruku a mobilem jako bater-
kou ozářilo prostor, kam učitelé vedli 
Bohemíra. Ten užasl. Nad židlí, kam měl 
usednout, bylo místo koše na basketbal 
připevněné vědro plné vody. Stačilo jen 
zatáhnout za provaz. „Och, to si děti asi 
hrály. Mně jednou daly na židli talíř s po-
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KuchyňAPP
trouba

NAPEČTE SI VČAS 
VOŇAVÉ PERNÍČKY,
protože advent se blíží

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

V plynové či 
elektrické troubě 
pečte perníčky 
při 170 až 
190 stupních 
10 až 15 minut, 
v horkovzdušné 
nastavte teplotu 
o 20 stupňů 
nižší a pečte jen 
5 až 7 minut.

Rady při pečení
NA CO SI DÁT POZOR?

 Aby perníčky byly měkké, 
 nesmíte je nechat v troubě 
 zhnědnout. Po vychladnutí 
 je uzavřete, ideálně 
 do plastové krabice 
 s přilnavým víkem. Můžete 
 k nim přidat ještě nakrájené 
 jablko, které perníčkům 
 dodá vůni a podpoří jejich
 změknutí.
 Dejte si záležet na správné 
 konzistenci polevy. Ta by 
 neměla téct. Citronovou 
 šťávu do ní lejte přes sítko, 
 aby se do polevy nedostala 
 dužina nebo jadérko. Pro 
 zpevnění a zahuštění 
 můžete přidat lžičku 
 bramborového škrobu 
 a pár kapek octa.
 Pokud se středy perníčků 
 začnou při pečení propadat, 
 teplotu v troubě o něco 
 zvyšte, pokud by naopak 
 začínaly pukat, teplotu 
 snižte.

Doporučení 
od šéfkuchařů
 Kupované perníkové koření 
 můžete nahradit čerstvým. 
 V hmoždíři rozdrťte patnáct 
 hřebíčků, dvě lžičky anýzu 
 a lžičku nového koření.
 Vychladlé perníčky 
 můžete potírat jednak 
 rozkvedlaným žloutkem, 
 jednak pektinem – budou pak
 krásně lesklé.
 Do těsta rozmixujte jablko, 
 rozinky a do bílkové polevy 
 přidejte dvě lžíce calvadosu 
 či cinzana.

Umíte si představit Vánoce bez perníčků všech možných tvarů? 
Právě v listopadu je ideální čas napéct si je do zásoby, aby se těsto 
stihlo pěkně rozležet. Takže si pojďte připravit plechy a pečicí papír. 
A do výroby zapojte celou rodinu.

Už anglický dramatik William Shake-
speare prohlásil: „Kdybych měl po-

slední cent na celém světě, koupil bych 
si perníček.“ Tuhle kořeněnou dobrotu 
milují děti i dospělí. Věděli jste, že perník 
se do Evropy dostal už v 11. století?

Nejen zázvor udělá divy
Mniši do těsta začali už v raném středo-
věku přidávat zázvor. Při pečení se  
používaly různé formy zobrazující 
náboženské symboly. Dříve se perníkům 
říkalo calty, z německého slova pfeffer-
kuchen pak vzniklo české slovo peprník, 
později perník. Do tradičního perníko-
vého těsta se původně přidávala pouze 

žitná mouka a teplý med v poměru jed-
na ku jedné a dále celá škála koření jako 
mletý badyán, anýz, skořice, hřebíček, 
fenykl či nové koření.

Nechte těsto až týden odležet
Fantazii se meze nekladou ani dnes, kro-
mě klasického perníkového koření můžete 
těsto ochutit například sušenou pomeran-
čovou a citronovou kůrou nebo ozvláštnit 
špetkou růžového či kajenského pepře. 
Tajemství opravdu dobrých perníčků spo-
čívá v důkladně odleželém těstě. Pokud 
těsto necháte pracovat aspoň týden, 
perník bude kyprý a vláčný. Navíc do něj 
nemusíte přidávat žádná kypřidla.
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Těsto můžete 
ochutit sušenou 
pomerančovou 
a citronovou kůrou 
nebo ozvláštnit 
špetkou růžového 
či kajenského 
pepře.

Adventní perníčky
150 KUSŮ
PŘÍPRAVA: 45 MINUT     
I  500 g hladké mouky  I  200 g moučkového cukru  I  5 lžic medu  I  100 g másla  I  3 vejce  I  2 lžíce kvalitního kakaa 
I  2 kávové lžičky koření do perníku  I  100 g medu  I  1 lžička sody  I  1/4 prášku do perníku  I  1 bílek  I  1 lžíce citronové šťávy

1 Smíchejte všechny sypké suroviny, ve druhé míse ušlehejte roze-
hřátý tuk s medem a vejci a přidejte ho k přísadám v první míse.

2Těsto dobře promíchejte a pak hněťte, až z něj vytvoříte kouli. 
Nechte odležet v lednici minimálně do dalšího dne, ale klidně 

i týden a déle.

3Uleželé těsto rozválejte na válu a pomocí vykrajovátek vykrojte 
požadované tvary. Ty vyskládejte na plech vyložený pečicím papí-

rem a pečte v troubě na 150 až 190 stupňů.

4Ještě teplé kousky potřete vejcem rozšlehaným s trochou citrono-
vé šťávy.

5Na řadu přichází oblíbené zdobení bílou polevou z bílku s cukrem. 
Jestli chcete perníčky barevné, přidejte do polevy potravinářská 

barviva v gelové formě.
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MOŘŠTÍ
PTÁCI

OBRNĚNÉ
VOZIDLO

SVALEK
(MEDIC.)

PROSTÍ
VOJÁCI

(ZASTAR.)

? ?
POMŮCKA:

AKAN,
ALEKO,

ATY, EKK

SLOVENSKÁ
ČÍSLOVKA

PLICNÍ
ONEMOC-

NĚNÍ
3. ČÁST

TAJENKY
PORUB

(SLANG.) VLÁČET NEOBDĚLANÁ 
PŮDAZÁPASIŠTĚVĚTŘÍK

(BÁS.)
PASTÝŘSKÁ

PÍŠŤALA
ČISTIDLO

OKENTŘPYT
ZDOBENÝ

HUSARSKÝ
KABÁT

PROLÉVAT
(SLZY)

KLOUZAVÉ
POHYBY

MÍSTO
PRO TŘENÍ
RYB (ŘIDČ.)

1. ČÁST
TAJENKY

STISKACÍ
KNOFLÍK

NÁHLE

PŘÍSLUŠNÍK
SKAUTSKÉHO 

HNUTÍ

ZKRATKA
BÝVALÉ

NĚMECKÉ
REPUBLIKY

RACHMANI-
NOVOVA

OPERA

NÁROD

MRAŽENÁ
POCHOUTKA

HLEN

JEDNO-
KOLOVÝ
RUČNÍ
VOZÍK

?

?

?

?

?

STARÁ
ZNAČKA
RADIO-

AKTIVITY

HORSKÝ
SKŘÍTEK

ŠUPINY
ŽHAVÉHO

KOVU

ASIJSKÉ
POHOŘÍ

SVAZEK
OBILÍ

POČÍTAČOVÁ
KLÁVESA

OSOBNÍ
VLAKY

(HOVOROVĚ)
UVÉST DO

BEZVĚDOMÍ
ZÁPADO-

ČESKÉ
MĚSTO

DVANÁCT
MĚSÍCŮ

PLOŠNÉ
MÍRY

ÚSKOK
KAMARÁDKA

MAXIPSA
FÍKA

POVEL
KE STŘELBĚ ZAHALITI

4. ČÁST
TAJENKY

OLINA
PARAFOVAT

DO JAKÉ
MÍRY

A SICE

MRAVOUKA

SJEDNOC.
ARABSKÁ

REPUBLIKA
(ZKR.)

INDICKÝ
STRUNNÝ
HUDEBNÍ
NÁSTROJ

KTERÁ
(SLOV.)

RUSKÁ
ŘEKA

CIZÍ
ZNAČKA

LYŽÍ

ÚKON

BÝV. RUSKÝ
REŽISÉR

NÁR. KULT.
PAMÁTKA

OKOVÁVAT

AKVARIJNÍ
RYBKA

FILIPÍNSKÁ
SOPKA

SEVERSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

ČÁSTICE
HMOTY

SMYČKA

ZVĚROKRUH
(ODBORNĚ)

PŘÍJEMNĚ

GIBON
BĚLORUKÝ

NEJENOM

DRAHÝ KOV
(LAT. NÁZEV)

ZÁMĚR
ZKRATKA

POLIT. HNUTÍ

TITUL MUŽE

NĚMECKY
DÍTĚ

BŮŽEK
LÁSKY

ŠÍJE

DNEŠNÍHO
DNE

JITŘENKA
(BÁS.)

LÉČKA

2. ČÁST
TAJENKY

JAPONSKÝ
NÁRODNÍ

PARK
KLOUDNÁTIOALKOHOL

KRUHY
NETEČNÝ

PLYN

OTEC
(FAMIL.)

ŠUMAVSKÉ
JEZERO

CESTOVNÍ
PRŮKAZ

NÍZKÁ DŘE-
VINA (SLOV.)

TLUKOT
VRCH V SEV.

ČECHÁCH

VĚZENÍ
(ARGOT.)

BÝV. ČESKÝ
HEREC

PLEMENO
SPOLEČEN-

SKÁ VRSTVA

ŽOVIÁLNÍ

RIBONUKL.
KYSELINA

Paulo Coelho (*1947),
brazilský spisovatel, textař, dramatik, novinář a scenárista:

Na světě není nikdy nic úplně špatně. Dokonce... 
(dokončení v tajence). 

Citát z minulého čísla: 
Nejsilnější zážitky nechá v člověku cestování, při kterém se pohybuje vlastní silou.

Křížovka
o hodnotné ceny

Soutěž o roční předplatné  
časopisu Železničář
Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a na tři z vás čeká roční předplatné 
prestižního odborného časopisu Železničář. Do poštovní schránky vám tak 
přijdou aktuální informace a zajímavosti o dění na dráze či poutavé reportáže 
z drážního prostředí doma i v cizině. 

Svou odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz do 9. listopadu 2022.

?
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Vyhrajte předplatné magazínu Železničář
Tři úspěšní luštitelé se mohou těšit na dvanáct vydání 
tradičního železničního periodika přinášejícího jak 
novinky z domácích i zahraničních kolejí, tak pohledy  
do historie či tipy na drážní technikou okořeněný výlet.
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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 
9. listopadu 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 – Jiří Langmajer 
 a Adéla Gondíková
2 – husité
3 – 2 hodiny
4 – 6. června 1839
5 – 25 Kč

1  Jak říkají doma herečce  
 Elizavetě Maximové?

A  Eli
B  Liza
C  Eliška

2  Kolik schodů má zámecká  
 věž v Českém Krumlově?

A  162
B  262
C  362

3  Kolik peněz dostane Švejk  
 ve filmu Poslušně hlásím 

 při odchodu z Tábora?
A  5 korun
B  10 korun
C  10 zlatých

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

Soutěž 
o voucher na 
film Pánský klub
Jak se jmenuje 
muzikál 
postavený na 
písničkách Hany 
Zagorové?
C Biograf láska

Soutěž 
o zboží 
Locomotif
Tajenka zní: 
… cestování, 
při kterém 
se pohybuje 
vlastní 
silou.

4  Kdo vytvořil design  
 legendárního vlaku  

 Slovenská strela?
A  Vladimír Grégr
B  Otakar Diblík
C  Vilém Kreibich

5  Který dezert je součástí  
 podzimního menu  

 ČD Restaurant?
A  jablečný závin
B  tvarohový cheesecake
C  mrkvový koláč

6  Který článek v tomto  
 čísle vás nejvíce zaujal?

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

Vyhrajte voucher v hodnotě 1 100 Kč
na stylové oblečení z produkce Locomotif 

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



SPLŇTE SVÝM BLÍZKÝM 
CESTOVATELSKÉ SNY

Vánoční voucher Českých drah 
udělá pod stromečkem radost.

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/voucher

CD-C11163545-VanocniVoucher2022-220908-215x270-CDproVas.indd   1 21.09.2022   16:55



Pojeďte s námi.
www.cd.cz/advent

Pojeďte s námi na adventní trhy. 
Čím dřív si jízdenku koupíte, 
tím víc ušetříte.

VSTŘÍC 
VÁNOČNÍ 
ATMOSFÉŘE

Praha
–

Drážďany
od 

226 Kč*

DDDDD

2

Praha
–

Vídeň
od 

351 Kč*

* Ceny platné k 1. 10. 2022. 

CD-C11210651 Advent 2022 215x270-CDproVas-V02.indd   1 06.10.2022   15:45
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