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Vážení čtenáři, 
milí spolucestující,

listopad 2019... Hodilo by se pro tento měsíc neopomenout téma 30. výročí sametové revoluce, ale 
upřímně řečeno hodnotící shrnutí raději přenechám jiným, erudovanějším osobám. Společenský zlom, 
který osmdesátý devátý přinesl, jsem totiž ještě jako batole prožila bez povšimnutí zpod peřinky 
a za vše, co mi o této době ulpělo v hlavě, vděčím rodičům, škole i dalším pamětníkům. Jejich vzpomínky 
jsou však dodnes jakousi mojí součástí.

Nebýt vzpomínek, podobná výročí bychom neslavili a neexistoval by ani tento magazín. Díky nim 
si totiž můžeme přečíst, co si karlštejnský kastelán Lukáš Kunst myslí o vývoji české společnosti. 
Můžeme stejně jako vypravěč cestopisu vyrazit vlakem až na pobřeží Černého moře a vyzkoušet si 
spát v lůžkovém kupé jako za časů Belmonda. Jistá dávka memoárů nám dá nahlédnout i do komfortu 
cestování po železnici v jejích začátcích. Sedíte-li právě ve vytopeném kupé a pozorujete podzimní 
sychravo za okny, nalistujte železniční téma a vzpomeňte si na naše předky... Nevím jak vy, ale já si 
osobně vážím vymožeností dnešní doby hned o něco více.

Pokud vám přece jen pár řádků o blížícím se výročí chybí, načerpejte inspiraci na straně 32 a vyrazte 
na Pražský hrad na výstavu Sametová revoluce objektivy nejlepších fotografů. Právě fotografie jsou 
skvělým prostředkem, jak si osvěžit paměť, bez které jako by dnešní i budoucí svět ani nebyl.

Klidné cesty s trochou nostalgie přeje

Johana Kvítková 
zástupkyně šéfredaktora
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ODMĚNA ZA NÁKUP NOVÁ HVĚZDA V ČD MUZEU

Hlava slovenského státu si vybrala vlak 
EC 282 Metropolitan Slovenská strela 

s odjezdem v 6:10 ráno z Bratislavy. „Je to eko-
logičtější cesta. Praha je relativně blízko, takže 
nemá smysl cestovat letadlem. Jelo se mi 
pohodlně a využila jsem to k práci,“ zdůvodnila 

E-SHOP ČD ČD NOSTALGIE

výběr dopravního prostředku Čaputová.  
Prezidentka cestovala jako běžný cestující,  
ČD proto nepřipravovaly žádné speciální 
opatření. Pouze na hlavním nádraží v Praze 
se nejvyšší představitelce Slovenska dostalo 
slavnostního uvítání. Se službami ČD byla Ča-

Slovenská prezidentka přijela spojem ČD
Zuzana Čaputová, která je slovenskou prezidentkou od letošního 15. června, využila poprvé ve své funkci spoje 
Českých drah. Na jednání prezidentů zemí V4 v Praze dorazila ve středu 2. října vlakem. Cestování po železnici 
považuje za ekologičtější variantu a ocenila i čas strávený ve vlaku, který využila k práci.

Kupte si během listopadu jízdenku 
v e-shopu ČD a získejte odměnu 
v podobě 20% slevy na váš nákup 
v e-shopu Plzeňského Prazdroje 
www.eshop.prazdroj.cz. 
Internetové stránky nabízí 
široký sortiment originál-
ních pivních dárků, které 
potěší každého milovníka 
či milovnici piva. Vyberte 
si z pivního skla, kolekcí 
značkového oblečení nebo 
bednářských výrobků. Sleva se 
nevztahuje na poštovné, zlevně-
né zboží a dárkové poukazy. Slevový 
kupon uplatníte přímo v objednávce na  
www.eshop.prazdroj.cz, a to do 5. prosince 2019. Na zdraví!

putová spokojená. Poté se odebrala na zámek 
do Lán, kde prezidenti Visegrádské čtyřky pro-
jednali spolupráci svých zemí v Evropské unii. 
Jednání se účastnil polský prezident Andrzej 
Duda, hlava Maďarska János Áder, Zuzana Ča-
putová a jejich český protějšek Miloš Zeman.

Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka se může pochlubit novým funkčním 
historickým exponátem. Po zhruba pěti letech restaurátorských prací byla 
zprovozněna více než sto let stará parní lokomotiva řady 414.096 přezdívaná 
Heligón. V Evropě jsou tyto lokomotivy v současnosti pouze tři. Heligón z ČD 
Muzea byl vyroben v roce 1906 ve Vídni a dosloužil v 60. letech v Českých 
Budějovicích. Následně byl v Českých Velenicích využit v areálu železničních 
dílen jako pomník. Česko je nyní jedinou zemí v Evropě, kde se železniční 
fandové mohou Heligónem svézt. Na svou první veřejnou jízdu se vydal již 
19. října 2019 z Lužné u Rakov-
níka přes Krupou do Kolešovic. 
Jde o mašinu, která dosahuje 
maximální rychlosti 35 km/h, 
proto bude nasazována pouze 
na nostalgické výlety po okolí. 
Více na www.cdmuzeum.cz  
nebo na facebookovém profilu  
ČD Nostalgie.

20%
SLEVA
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Experti na bezpečnost často varují, že veřejné USB porty (nabíjecí stani-
ce) jsou jako stvořené pro tzv. juice jacking, tedy metodu, kterou hacke-
ři využívají k „napíchnutí“ chytrých telefonů či jiné drobné elektroniky 
a k následné krádeži citlivých dat. Jako ideální místa pro napadení elek-
troniky virem jsou často uváděny letištní, autobusové či vlakové haly. 
Veřejné USB stanice, které mohou v současné době cestující ve vlacích 
Českých drah využít, tomuto nebezpečí nejsou vystaveny. Technologie 
USB portů, které jsou k dispozici například v railjetech, RegioPante-
rech či vybraných modernizovaných vozech ČD, záměrně neumožňuje 
datový přenos a slouží pouze pro nabíjení. Propašování škodlivých virů 
na elektronické zařízení cestujících prostřednictvím USB nabíječky se 
tedy není nutné obávat.

Mimořádné činy zaměstnanců ČD
OCENĚNÍ

Jedenadvacet zaměstnanců Českých drah prokázalo v uplynulém 
roce při své každodenní práci duchapřítomnost, odvahu nebo 
vykonalo mimořádný čin. Za tyto skutky, kterými pracovníci přispěli 
například k záchraně lidského života nebo zdraví, případně předešli 
či eliminovali škody na majetku, obdrželi od managementu spo-
lečnosti poděkování v podobě pamětních listů a drobných dárků. 
Všichni ocenění jsou u dopravce zaměstnáni na pozici vlakvedoucí či 
strojvedoucí. Slavnostní akt se tradičně uskutečnil na začátku října 
ve Vládním salonku pražského hlavního nádraží. 

USB PORTY
Nabíjení ve vlacích ČD je bezpečné

České dráhy a tradiční výrobce hraček RAPPA pokračují v úspěš-
né spolupráci, kdy byla na trh závěrem minulého roku uvedena 
hračka Vlak České dráhy. Vláček jezdí po 4,8 metru dlouhých 
kolejích, vydává zvuky a svítí. Úspěšnost této hračky předčila oče-
kávání, a proto letos přichází na trh další novinka se značkou České 
dráhy – Sada výpravčího, která obsahuje čepici, píšťalku a plácačku. 
Zkrátka vše, co každý správný malý železničář potřebuje pro výkon 
své služby. S touto novinkou budou hry s vláčky ještě zábavnější! Při 
nákupu produktů v e-shopu www.rappa.cz navíc získáte při zadání 
kódu CDPROVAS10 slevu 10 %. O dalších nových výrobcích Rappa 
vás budeme informovat v prosincovém čísle ČD pro vás.

Udělejte radost Sadou výpravčího!

LISTOPADOVÉ TIPY Z POHODLNÝCH OBCHODŮ NA TRASE

Na výlet 
se sladkostí v kapse

TIP NA DÁREK

WWW.PONTY.CZ

S příchodem chladnějšího období a minimem 
slunečných dnů může mnohým z nás ubývat 
energie. Zpříjemněte si listopadové cesty 
a dobijte si baterky sladkostmi z akčních re-
gálů – čokoládovou tyčinkou Bounty a Mars 
nebo bonbony Skittles. Za ochutnání určitě 
stojí jejich zimní zelená verze. Všechny tyto 
i další nabídky seženete v prodejnách 
PONT to go a PONT Market.



Na filmový festival JUNIORFEST 2019
Každý rok nabízí festival JUNIORFEST pestrou 
přehlídku filmových projekcí určených hlavně 
dětem. Cílem festivalu je popularizovat 
žánr dětského filmu a zároveň seznámit 
návštěvníky s nejnovějšími trendy v této oblasti 
kinematografie. Letos se od 8. do 14. listopadu 
koná už 12. ročník festivalu a opět se můžete 
těšit na více než stovku filmů, desítky workshopů 
a kreativních dílen a další doprovodné akce. 
K těm nejvyhledávanějším patří setkání 
s filmovými tvůrci včetně populárních herců 
a hereček. Festival JUNIORFEST se tradičně 
pořádá v pěti městech – v Plzni, Horšovském 
Týně, Dobřanech, Domažlicích a Přešticích. 
Do všech těchto měst se dá dopravit vlakem. 
Aktuální informace o programu festivalu najdete 
na www.juniorfest.cz, kde je také možné si 
zarezervovat vstupenky.

 Nejbližší železniční stanice: Plzeň hl. n./
 Horšovský Týn/Dobřany/Domažlice/Přeštice

Technické unikáty skoro za hubičku
Ve vybrané dny je možné zavítat do Národního 
technického muzea na pražské Letné 
za snížené vstupné. Přijeďte si do metropole 
prohlédnout unikátní automobily, motocykly, 
letadla a samozřejmě i lokomotivy za 50 Kč. 
Kdy? V neděli 17. listopadu nebo ve středu  
18. prosince. V muzeu najdete 15 stálých 
expozic. Návštěvnickým magnetem je hlavně 
dopravní hala s jedinečnými exponáty, 
ale můžete se také projít labyrintem 
architektonických stylů, prohlédnout si 
bohatou sbírku astronomických přístrojů, 
zavítat do fotografického ateliéru nebo 
televizního studia, seznámit se s dějinami 
hornictví a hutnictví, dozvědět se zajímavosti 
ze světa chemie, objevit tajemství časoměrných 
přístrojů nebo se třeba vypravit na cestu 
dějinami domácích technických pomocníků.

 Nejbližší železniční stanice: Praha-Dejvice/
 Praha hl. n./Praha Masarykovo nádr. ad.

Na hovězí žebra i burger do stylového Loftu
Loft je opravdu otevřený prostor s velkými 
okny, odhaleným stropem z železných nosníků 
a cihlových kleneb. A je to taky restaurace 
hotelu City.City (rozuměj city jako město a city 
v něm) v ostravské Macharově ulici č. 16. Tak 
jako v jiných podnicích manželů Hradilových 
je i tady krásný severský nábytek. A co teprve 
ty hotelové pokoje! Šéfkuchař Mirek Moldřík 
pojímá Loft jako gastropub, připravuje 
fish&chips, mazlí si hovězí žebra na červeném 
víně v sous-vide dva dny a dělá semolinovou 
pastu. Můžete si dát ale i pošírovaného halibuta 
nebo platýze na šafránovém rizotu. Bestsellerem 
je City Burger z vyzrálého masa s pečenými 
bramborami. Pivo si Loft bere ze sesterského 
Zámku Zábřeh. A ještě něco, vydejte se někdy 
Mezi plůtky, nádherného projektu Hradilových 
na Čeladné.

 Nejbližší železniční stanice:
 Ostrava hl. n.

S DĚTMI
8. až 14. listopadu 2019

DO MUZEA
17. listopadu a 18. prosince 2019

PRO LABUŽNÍKY 
Každý den
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Na začátku Dušičky, na konci 
advent a mezi tím se přiřítí 
svatý Martin – s vínem 
a posvícenskou husou. 
Takový je listopad rok co rok. 
Zpříjemněte si ho a vydejte 
se s námi za zážitky. Inspiraci 
najdete v aplikaci Vlakem 
na výlet, odměnou vám budou 
další body do věrnostního 
programu.

www.cd.cz/vlakemnavylet

VLAKEM
 NA VÝLET

Tip 
Lukáše 
Hejlíka
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Do Hradce Králové na výstavu modelů
Nenechte si ujít tradiční podzimní výstavu 
modelů železnic, kterou si můžete prohlédnout 
od 8. do 17. listopadu na královéhradeckém 
hlavním nádraží. Co na ní uvidíte? Především 
klubové kolejiště velikosti H0 o rozměrech 
cca 9 × 3,5 m. Kolejiště je koncipováno jako 
hlavní dvojkolejná trať s odbočující místní 
dráhou a koleje vedou krajinou připomínající 
Vysočinu. Vystaveno bude i několik menších 
domácích kolejišť a ve vitrínách si můžete 
prohlédnout modely od místních modelářů 
(od velikosti N až po velikost 0), oceňované 
i na mezinárodních soutěžích. Na výstavě 
najdete také unikátní klubové kolejiště 
o rozměrech 8 × 1,5 m na téma Americký 
jihozápad. Chybět nebude krámek se suvenýry 
pro děti a modely pro velké modeláře. Více 
informací na www.kzmhk.cz. 

 Nejbližší železniční stanice: 
 Hradec Králové hl. n.

Adventní trhy na Sychrově
První adventní víkend zavítejte s dětmi 
na zámek, kde se natáčela pohádka 
Nesmrtelná teta v titulní roli s Jiřinou 
Bohdalovou – na Sychrov. V sobotu  
30. listopadu a v neděli 1. prosince můžete 
absolvovat prohlídku vánočně vyzdobeného 
šlechtického sídla. Pro nejmenší návštěvníky 
si na Sychrově připravili „čertovské“ prohlídky, 
které začínají po oba dny vždy v 10, 11, 12, 14 
a 15 hodin. Ale to není zdaleka všechno. Před 
zámkem najdete také adventní trhy. Kromě 
ukázek řemesel a prodeje tradičního zboží 
se můžete těšit i na bohatý program pro děti 
i dospělé. Čtyřnohé kamarády nechte doma, 
na tržiště totiž není povolen vstup se psy. 
A jak od vlaku? Od sychrovského nádraží vás 
k zámeckému areálu dovede červená turistická 
značka a místní značení (asi 1 km). 

 Nejbližší železniční stanice: 
 Sychrov

NA MAŠINKY
8. až 17. listopadu 2019

NA ZÁMEK
30. listopadu a 1. prosince 2019

K SOUSEDŮM
27. listopadu až 24. prosince 2019

Navštivte hlavní město Vánoc!
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Weihnachtshauptstadt, tedy česky hlavní město Vánoc. Takovým titulem se pyšní saské 
Drážďany. V době adventu se tu koná nejen tradiční Striezelmarkt – nejstarší a také jeden 
z největších vánočních trhů v Německu, ale i další desítka vánočních trhů s nabídkou lákavého 
občerstvení a nejrůznějšího dárkového sortimentu. Většinu z nich propojuje tzv. vánoční míle, 
která vede od drážďanského hlavního nádraží ulicí Prager Strasse na náměstí Altmarkt, pak 
kolem kostela Frauenkirche přes náměstí Neumarkt a po mostě na druhou stranu Labe k trhu 
Augustusmarkt v ulici Hauptstrasse. Během adventu se v Drážďanech koná spousta akcí. 
Největší oblibě se těší Štolová slavnost. Historický průvod s několikatunovou obří štolou se letos 
projde městem v sobotu 7. prosince. Zhruba hodinovou cestu zakončí na náměstí Altmarkt, 
kde bude kolem poledne obří štola nakrojena a následně rozprodána. Průběh slavností a projev 
saského kurfiřta Augusta Sličného našincům zprostředkuje český tlumočník. Den po slavnosti  
(8. 12.) se koná jediná prodejní neděle v době adventu, kdy budou mít obchody otevřeno  
od 12 do 18 hod. Až přijedete vlakem do Drážďan, nezapomeňte si v infocentru na hlavním 
nádraží vyzvednout vánoční brožuru v češtině. 

 Nejbližší železniční stanice: 
 Dresden HbfFO
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Na 
výlet?
Hravě!
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TEXT: JOHANA KVÍTKOVÁ
FOTO: IVAN KAHÚN, ARCHIV LUKÁŠE KUNSTA

L U K Á Š  K U N S T

Už od útlého mládí ho 
fascinovaly dva obory – divadlo 
a hrady a zámky. Přestože si 
nakonec pragmaticky zvolil 
druhou možnost, nevyhnulo se 
mu nakonec ani herectví. Lukáš 
Kunst je živoucím příkladem 
toho, jak si plnit sny. Recept je 
prý jednoduchý, stačí je umět 
pojmenovat a jít si za nimi. A tak 
se od pokladníka a průvodce 
vypracoval až na kastelána hradu 
Karlštejn, který si občas zaskočí 
pročistit hlavu třeba do divadla 
Semafor. Nejen o kastelánském 
řemeslu a divadle jsme si 
povídali v jeho pracovně 
na karlštejnském purkrabství.

vyžaduje jistou   dávku

BÝT DNES  
KASTELÁNEM 

exhibicionismu
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Když se řekne kastelán, mnoho lidí  
si představí někoho tak trochu z jiného  
světa s velmi romantickým životem. 
Co si o tom myslíte?
Je pravda, že mnoho lidí si nás může před-
stavovat jako ty, co si hrají na aristokracii. 
Myslí si, že my jsme přece ti majitelé hradů 
a zámků, kteří o všem rozhodují. Ale tak 
to není. Gró naší práce je se o památky 
starat. Být kastelánem má ale daleko hlubší 
kořeny, které na veřejnosti nejsou vidět. 
O romantiku jde tak první tři měsíce! Všich-
ni si pomyslí: ten může jít kamkoli, třeba 
i v noci. Ano, můžu, ale co bych tam pořád 
dělal? Známí mi také často říkají: „A můžeš 
tam přespat nebo si ugrilovat něco na ná-
dvoří, když na to přijde!“

Soukromé party si tu tedy neděláte?
To už jsou trochu zkreslené představy. 
Neříkám, že si večer rád nesednu třeba se 
sklenkou vína na nádvoří, ale nejde rozhod-
ně o žádnou party. K hradu chovám velkou 
úctu. Jako správci mi byl propůjčen do péče 
jen dočasně. Zatímco majitelé se snaží, aby 
domy vyhovovaly hlavně jim, my děláme 
všechno pro to, aby zůstaly v dobrém stavu, 
zachované pro budoucnost. Je v tom hodně 
administrativní práce. Papírování ubírá 
dnešním kastelánům ohromné množství 
času.

Takže jde spíše o rutinní kancelářský život?
Jsem opravdu šťastný, že mám tak krásné 
povolání, ale je pravda, že tehdy, když jsem 
si ho vysnil, se dělalo úplně jinak než dnes. 
Naše agenda nabývá už takových roz-
měrů, že nemůžeme fungovat jako třeba 
kasteláni v 80. letech, kteří ráno vstali, 
otevřeli celý dům, zkontrolovali, zda je vše 
v pořádku, a přivítali první návštěvníky. 
To si už nemůžeme dovolit. Jsme takoví 
správci, domovníci, klíčníci, manažeři pro-
vozu, restaurátoři, mluvčí a mnoho dalšího 
v jednom.

Co z toho vás baví nejvíce?
Moc mě baví plánovat, co hradu ještě dát, 
posunout ho někam dál, abychom z něj vy-
tvořili národní kulturní památku 21. století 
a nepoškodili jeho historickou podstatu. 
Přemýšlet o něm z více úhlů. Mám rád, když 
se mi podaří nějaká mimořádná prohlídka, 
na které jinak nemám skoro čas. Proto jsem 
si vymyslel projekt „Na kafe s kastelánem“ 
a překvapilo mě, jak velký byl o tuto prohlíd-
ku zájem. A také mě baví, když si jen vezmu 
do ruky blok a tužku, jdu se projít po hradu 
a zapisuju si úkoly. Třeba že už je nutné pose-
kat trávu…

V ŽIVOTĚ KASTELÁNA JE URČITÁ 
IZOLACE. JÁ JI ZATÍM ŘEŠÍM TAK, 
ŽE ODJÍŽDÍM NA VÍKENDY A BĚHEM 
TÝDNE HODNĚ SPORTUJU.

Na hradě působíte už 20 let, ale kastelá-
nem jste se stal až letos v lednu. Jak se 
v této nové roli cítíte?
V posledních 9 letech jsem jako zástupce 
hodně spolupracoval s předchozím kastelá-
nem. Takže kromě nové pracovní smlouvy 
a obrovské zodpovědnosti se toho pro mne 
tolik nezměnilo. Mám ale pocit, že se nám 
celkem daří věnovat se i věcem, na které jsme 
dosud neměli čas. Karlštejn byl dříve zaplaven 
ohromným množstvím turistů na jediné 
prohlídkové trase a my se ho teď snažíme 
otevírat dalším možnostem a rozvíjet třeba 
i edukační programy, o které mají školy velký 
zájem. Rekonstrukce, která letos začala, 
umožní využití nových prostor a konečně 
bude také místo, kde si s dětmi sednout 

a popovídat si. Díky novému návštěvnickému 
centru turisté nebudou v zimě mrznout ven-
ku. Z toho všeho mám velkou radost.

Co připravujete na období adventu?
Hrad prožívá vždy před koncem roku klid-
nější období. Během adventu se tu snažíme 
ukázat spíš historickou stránku života Karla IV.  
Třeba že v jeho době nebyl stromeček tako-
vý, jak ho známe dnes. Co se jedlo a pilo… 
V podhradí na náměstí probíhá i Karlštejn-
ský advent s tradičními trhy, které přímo 
tady na hradě nemáme. Rádi ale pořádáme 
koncerty, dvakrát Rybovu Českou mši 
vánoční a Štěpánský koncert 26. prosin-
ce. A Karlštejn je otevřen i na Silvestra 
a na Nový rok.



R o z h o v o r 9

Slavíte tu i Štědrý den?
Ano, my co tu žijeme, máme standardní Vá-
noce jako každý jiný, jenom na mimořádném 
místě. Také máme stromeček, štědrovečerní 
večeři i dárky.

Jaká vlastně byla vaše úplně první noc 
na Karlštejně?
Na tu si pamatuji velmi dobře! To bylo v roce 
1998, když jsem tu nastupoval. Měl jsem 
dva dny na zacvičení. Kolega mi říkal: „Hele, 
tak pojď na pivo, já ti to tady ukážu.“ A tak 
jsme šli na pivo. Bydlel v obci pod hradem, 
takže mě pak zpátky poslal v absolutní tmě 
neznámou cestou po svahu, kde je taková 
pěšina. V životě jsem tam nebyl, jen si ještě 
pamatuju, jak mě varoval: „Nedrž se toho 
zábradlí, protože někde není a mohl bys 
slítnout z tý stráně dolů…“ Tak to byla moje 
úplně první noc a pak si pamatuju tu, když 
jsem se na hrad nastěhoval už jako zástup-
ce kastelána. Najednou jsem ležel v ložnici 
na matraci, nikde nikdo a přes okno, která 
jsou v budově purkrabství vyskládaná z tako-
vých kosočtverců, svítil přímo na mě měsíc. 
Měl jsem hodně zvláštní pocit. A první dvě 
noci jsem slyšel i půďáka!

To je to slavné karlštejnské strašidlo, že?
Ano, prostě se ozve rána, jako když na pod-
lahu padne pytel pšenice, a to je celé. Bral 
jsem to jako takové malé přivítání tady 
na hradě.

Přesto se ale po tolika letech chcete od-
stěhovat a dojíždět sem. Proč?
Je to tak. Ale ne nikam daleko, klidně do ně-
jakého domku tady v podhradí. Dlouhodobě 
mi chybí odstup, jít prostě ráno do práce 
a večer domů. Pro většinu lidí je to banalita, 
protože si nezkusí v práci bydlet. Pak ji totiž 
opravdu děláte 24 hodin. Do funkce jsem byl 
jmenován a mohu být kdykoli odvolán. S tím 
je potřeba počítat každý den! V životě kas-
telána je určitá izolace. Kolega na jednom 
nejmenovaném objektu tvrdí, že od doby, 

ale nebude skoro nijak omezen. Neplánuje-
me zavírat na delší dobu. V zimě jsme mívali 
otevřeno vždy jen o víkendech a teď máme 
i v pátek. Víc už to ale nejde, taky si někdy 
musíme vybrat dovolenou a provádět větší 
údržbu a stavební obnovu.

Takže máte čas odpočívat?
Jasně že mám. V létě je to problematičtější, 
ale jsme skvělý tým. Nemusím fungovat 
jako tatínek, co si vezme ta kuřátka a řekne: 
„Ty budeš pěkně mýt nádobí, ty vařit oběd.“ 
Všichni ví, co mají dělat. Na celkem 250 000 
návštěvníků ročně je nás tu devatenáct. 
A brigádníků máme opravdu mnoho, ale 
občas jsou dny, kdy z nich pět pomocníků 
neposkládáte…

Proč myslíte, že to tak je?
Máme na Karlštejně skvělé průvodce, ale vět-
šinou jsou to studenti a někdy to bývá těžké 
– nemohou vždy.  Výborné zkušenosti máme 
s důchodci. Jsou vděční, spolehliví, kvalitní, 
strašně je to baví a nejde u nich jen o vydělané 
peníze, ale také o společnost. Na jejich práci 
to je pak opravdu vidět. Osobně si myslím, že 
trend průvodcovství pouze pro studenty je už 
dávno přežitý. Spousta lidí starší ročníky kriti-
zuje, že už by měly uvolnit místo mladším. Ale 
to není fér. Skvělá je samozřejmě kombinace. 
Pokud dojde ke spojení mladé a zkušené krve, 
ta energie je pak ideální. Přesně tak jsme to 
měli, když jsem dělal zástupce kastelánovi.

Vy jste ale také dělal průvodce už jako 
student…
Ano, ale to byla jiná doba. Už jako třináctileté 
dítě jsem dělal zadarmo klíčníka průvodky-
ním a cítil jsem se strašně důležitě. Pak jsem 
si později půjčil knížku o Vranově nad Dyjí 
a napadlo mě, proč to nezkusit? Začínal jsem 
doma v Jaroměřicích nad Rokytnou a pak 
jsem postupně prošel přes dalších 12 hradů 
a zámků. Vždycky jsem zmizel na prázdniny 
a vrátil se domů až před školním rokem, 
o něco hubenější… Takovou brigádu děláte 
buď jen kvůli penězům, nebo kvůli tomu 
nadšení, které se ve vás zrodí. Kastelánská 
práce je úplně něco jiného, ale je třeba mou 
povinností se postarat o státní návštěvy, 
takže to pak jde vše stranou a vrátím se 
do průvodcovských let.

co vymysleli rozvoz potravin a zaváží nákup 
až na nádvoří, nevytáhl třeba měsíc paty 
z hradu. Já to zatím řeším tak, že odjíždím 
na víkendy a během týdne hodně sportuju. 
Nemyslím to špatně, ale podle mě už dnes 
vůbec není nutné, aby kastelán žil na hradě, 
i když tu stále je ona romantická představa 
o naší práci. Služební byt budu mít k dispozi-
ci pořád, jen chci mít i vlastní zázemí.

Možná to pak nebude ani takový šok, když 
tu, podobně jako váš předchůdce Jaromír 
Kubů, nebudete žít až do důchodu, že?
Přesně tak. Strávil tu 32 let. V tom procesu 
„havlovského“ odcházení byl zhruba čtyři 
roky. Takže se připravil dobře. A teď mi říká, 
že v důchodu vůbec nemá čas. Občas sem 
ale přijede na nádvoří „čuchnout“ si trochu 
Karlštejna a dáme si spolu kávu.

Setkáváme se tu den před Karlštejnským 
vinobraním a vypadá to, že budete mít 
opět hezky. Váš předchůdce se prý za hez-
ké počasí před akcemi často modlil  
v kapli sv. Kříže, která nad hradem tak 
nějak drží ochrannou ruku, je to tak?  
Nebo v tom má prsty půďák?
Hrad je pod ochranou veškerého vojska 
nebeského! Neradi zneužíváme tohoto po-
svátného prostoru, ale ano, občas tam ve vší 
úctě zajdu nejen já, ale chodil tam i kolega 
Jaromír Kubů. Jsem přesvědčený, že ochran-
nou ruku nad námi drží i sám císař Karel IV. 
Důkazem toho je nejen vinobraní, ale třeba 
i muzikál Noc na Karlštejně.

Kvůli probíhající rekonstrukci ale budete 
mít s Nocí na Karlštejně nějakou dobu 
pauzu, že?
Ano, zatím nejsme schopni přesně odhad-
nout, na jak dlouho. Problém je v tom, že 
na nádvoří se bude dělat schodiště podél 
budovy purkrabství až na úroveň parkánu, 
kde vzniknou nové toalety pro veřejnost. 
Polovina nádvoří, kde se představení hraje, 
bude zabrána pro stavbu. Provoz na hradě 

KDYBY NĚKDE NA SVĚTĚ BYLA 
ÚSCHOVNA LIDSKÉHO EGA, SPOUSTA 
PROBLÉMŮ BY ANI NEVZNIKLA.

V zákulisí muzikálu Noc na Karlštejně Jak je důležité míti Filipa
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?
SOUTĚŽ O VSTUPENKY
Odpovězte na soutěžní otázku 
a s trochou štěstí můžete vyhrát dvě 
vstupenky na jeden z okruhů na hradu 
Karlštejn. 

Jak se říká karlštejnskému strašidlu, 
které vydává zvuky, jako když něco 
těžkého spadne na podlahu?

A  skalník    B  půďák    C  plivník

Odpověď zadejte do soutěžního  
formuláře na www.cdprovas.cz  
nejpozději do 13. listopadu 2019.

V listopadu bude 30. výročí revoluce.  
Co se za tu dobu podle vás změnilo tady 
na Karlštejně i ve společnosti?
Přišel jsem sem až 10 let po revoluci, ale z vy-
právění vím, že ta doba byla velmi zvláštní 
a hektická. Díky demokracii nastal obrovský 
karlštejnský boom, jak v tom pozitivním, tak 
i v negativním smyslu. Hrad byl zahlcen ná-
vštěvníky a začal boj s cestovními kanceláře-
mi. Ještě dnes se najdou průvodci cestovních 
kanceláří, kterým jde jen o velké spropitné. 
Často neváhají jen kvůli zalíbení se zákazní-
kům a trhnutí většího dýška křičet na po-
kladní, jak to, že je prohlídka v angličtině až 
za 20 minut. Nechtějí být s námi na jedné 
lodi a je jim jedno, že podobné scény celkový 
dojem z místa zhoršují.

A co turisté?
Lidé obecně se mi zdají agresivnější. Turisté 
dříve neměli ten dnešní přístup: „Tak a teď 
jsem si tě zaplatil, tak budeš skákat, jak já 
pískám!“ A posledních deset let si také spo-
lečnost často plete dva úplně odlišné pojmy: 
služba a služka. Všechny hodnoty dnešní 
doby podle mě tak nějak přehlížíme. Osm-
náctileté „děti“, které tu začínají na brigádě, 
musím učit, co to je Dobrý den. Samozřejmě 
ne všechny! Ale vidím tu ještě jeden velký 

dnešní problém, a tím je ego. Kdyby někde 
na světě byla úschovna lidského ega, spous-
ta problémů by ani nevznikla...

Ve volném čase se věnujete také herectví. 
V Noci na Karlštejně hrajete zbrojnoše 
a působíte také v divadle Semafor. Jak jste 
se tam dostal?
Pamatuji si, že jsem se rozhodl, že paní 
Molavcové a panu Suchému napíšu dopis. 
Už ani nevím proč, asi mi to tehdy přišlo 
osobnější než e-mail. A zeptal jsem se jich, 
jestli neplánují výběrové řízení na nějakou 
roli a zda se to někde dozvím... Ten dopis 

jsem poslal v pondělí. V úterý mi jejich vrchní 
intendant volal a ve středu jsem už byl 
na zkoušce. To byl hroznej fičák. Trefil jsem 
se náhodou do chvíle, kdy hledali tři menší 
role... A takové legendy jako Jitka Molavco-
vá, Jiří Suchý nebo Leona Machálková stály 
na jevišti a teď jsem tam přišel já, takový 
ucho! Divadlo mě sice vzalo už na základní 
škole, ale šlo spíše o menší role, ten pocit byl 
skvělý. Teď hraju dvakrát do měsíce, hodně 
jsem to omezil kvůli práci.

Kromě Divotvorného hrnce vás v Semafo-
ru můžeme vidět ještě v nějakém dalším 
představení?
V současné chvíli ne. Teď jsem ale dostal na-
bídku od kamarádů z divadla Na větvi, kteří 
napsali pohádku pro děti Knihomolové, kde 
se objevují postavy z knížek, jako je Babička 
nebo Pipi Dlouhá Punčocha... A tam bych 
měl hrát zlého knihomola a zároveň některé 
postavy z knížek, takže třeba na Babičku se 
moc těším! A pak tu ještě jsou nějaké další 
nabídky, ale nerad o nich mluvím, dokud 
nejsou realizované.

Součástí práce kastelána je i vystupování 
na veřejnosti a v médiích. Máte díky herec-
tví výhodu?
Asi ne úplně díky herectví, ale je pravda, 
že musíte být trochu komediant. Nesmíte 
se bát. A pak se rychle otrkáte. Už se mi 
dokonce párkrát stalo, že mě někdo někde 
poznal. Třeba kadeřnice se mě ptala: „Jste 
to vy, z toho hradu?“ „Z jakého hradu?“ „No 
z Karlštejna přece!“ „Ano, to jsem já.“ „Tak to 
je fajn, to se budu chlubit, že vás stříhám!“ 
V malé míře je to milé... Ale tady nejde o mě. 
Jsem jenom nástroj prezentace hradu.

Prý rád řídíte, jezdíte někdy vlakem?
Ano, když jezdím do Zlína za rodinou nebo 
do Prahy. Třeba u sídla NPÚ se skoro nedá 
zaparkovat. Pamatuju si, když jsem jel popr-
vé Pendolinem a řekl jsem si, že si zaplatím 
první třídu. V pět ráno přišel stevard a nabídl 
mi skleničku šampaňského. To jsem si tehdy 
říkal, že takhle brzo jsem asi nikdy nepil! 
Ale z pracovního pohledu mě trochu mrzí, 
že i když je Karlštejn vlakem z Prahy coby 
kamenem dohodil, cizinci ho tolik nenavště-
vují. Často se vůbec nikde nepíše, jak k nám! 
Má to ale své výhody. Pokud se Karlštejn 
skutečně dostane na seznam památek 
UNESCO, a že by si to z principu zasloužil, 
trochu se bojím, že se z něj stane něco jako 
třeba Český Krumlov. Statisíce turistů mě-
síčně, kteří se jen vyfotí, ani nejdou dovnitř 
a rychle zase jedou jinam. A toho bych se 
nerad dožil. ▪

LUKÁŠ KUNST (40)
Karlštejnský kastelán se narodil v Třebíči a dětství prožil v Jaroměřicích nad Rokytnou. 
Ochotnickému divadlu se věnoval už na základní škole. Protože studium kastelánství 
neexistuje, vystudoval marketing na Vysoké škole hotelové v Praze. Během studií postupně 
průvodcoval na celkem 13 českých hradech a zámcích, kde později účinkoval také v mnoha 
divadelních projektech (především na hradu Křivoklát a zámku Žleby). V divadle Semafor 
hostoval od roku 2006 v představení Sukně smutnou jehlou spíchnutá, dnes hraje v Di-
votvorném hrnci. Zahrál si v mnoha dalších rolích včetně filmů i seriálů, jako je Červený 
Bedrník, Hořící keř a Případy I. oddělení. Na hradu Karlštejn, který je ve správě Národního 
památkového ústavu, působil už od roku 1998 s několika přestávkami, vždy se však vrátil 
zpět. Do funkce kastelána byl jmenován 1. ledna 2019. I zde propojil práci s divadlem. V ro-
manci Noc na Karlštejně hraje zbrojnoše. Ve volném čase rád zpívá, tancuje, jezdí na kole, 
lyžuje a v minulém roce se zamiloval také do běhu.
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www.cd.cz/cdparking
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K R U Š N É  H O R Y

Každý kraj v Česku se může pochlubit nejedním 
železničním pokladem. Krušné hory nejsou 
výjimkou. Mnozí starousedlíci považují za nedílnou 
součást místního koloritu Moldavskou dráhu, která 
je už přes 21 let kulturní i technickou památkou.
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V Litvínově nemusíte všude pěšky. Popo-
jeďte tramvají! Litvínov totiž patří mezi 

osm měst, kde se u nás můžete svézt tímto 
dopravním prostředkem. První tramvajová 
trať spojující Most a Litvínov byla zprovozně-
na už v roce 1901. Nejblíže centru města se 
nachází například zastávka Obchodní dům, 
od níž je to kousek jak na náměstí Míru, 
tak i k zámku s anglickým parkem. Barokní 

zámek Valdštejnů je druhou nejstarší staveb-
ní památkou Litvínova. Na konci 19. století 
byly jeho prostory upraveny na byty a kance-
láře. Různá hospodářská správa tu sídlila až 
do roku 1960, kdy bývalé šlechtické sídlo za-
čalo sloužit muzejním účelům. Před třinácti 
lety získalo zámek město. V současnosti se 
v něm konají svatební obřady a můžete si 
v něm také prohlédnout zajímavé expozice 
a výstavy.

TEXT: TOMÁŠ REZEK   FOTO: ARCHIV MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITVÍNOV

Do Litvínova se můžete vypravit nejen na hokej. Ve městě pod 
Krušnými horami objevíte zámek a v něm tajuplný divadelní 
a výtvarný svět nebo hračky, s nimiž si hrávaly děti ze šlechtických 
rodin. A pokud přijedete v době adventu, čeká na vás vyzdobené 
náměstí Míru s vánočním stromem. 

V Litvínově najdete zámek plný hraček
Maňásci, loutky, panenky…
V zámecké galerii najdete stálou expozi-
ci soch Stanislava Hanzíka včetně bust 
známých herců – Rudolfa Hrušínského, 
Stanislava Neumanna, Vlastimila Brodského 
nebo třeba Josefa Kemra. Některá z vysta-
vených děl se objevila i ve filmu Pupendo. 
Rodiny s dětmi si určitě užijí výstavu Hračky 
a hry dětí ze šlechtických rodin. Kromě 
panenek nebo postaviček na klíček jsou 
součástí výstavy také stavebnice. V zámku 
je k vidění i expozice seznamující s produkcí 
firmy Husch – nejvýznamnějšího výrobce 
mechanických plechových hraček z let 1925 
až 1938. A nenechte si ujít ani prohlídku Lit-
vínovského zámeckého imaginária Divadla 
bratří Formanů a jejich přátel. Interaktivní 
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Nejzajímavější místa Litvínova

Bývalé sídlo Valdštejnů
Litvínovský zámek sloužil pů-
vodně jako jedno ze sídel Vald-
štejnů. Dnes patří městu a je 
z něj kulturní centrum, kde si 
můžete prohlédnout expozice 
a výstavy soch, hraček nebo 
třeba vánočních ozdob.

1

Náměstí Míru s radnicí
Po zasypání Továrního rybní-
ka vzniklo na konci 19. století 
náměstí, které mělo v minu-
losti různé názvy. Od  
6. listopadu 1951 je náměs-
tím Míru. Hlavní domem 
rynku je funkcionalistická 
radnice.

2

Dominantní barokní svatyně
Centru města vévodí nejvý-
znamnější litvínovská památ-
ka – raně barokní kostel  
sv. Michaela archanděla. 
Na jeho zadní trakt navazují 
Voigtovy sady, kde najdete 
dvě cenné barokní plastiky.

3

Zimní stadion Ivana Hlinky
V Litvínově je sportem číslo 
jedna hokej. Místní hokejový 
klub hraje domácí utkání 
na zimním stadionu, který 
od roku 2004 nese jméno Iva-
na Hlinky, kouče olympijských 
vítězů z Nagana. 

4
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výstava loutek, maňásků, hybohledů  
a dalších atrakcí zůstane v zámku už jen 
do 11. ledna 2020.

Vánoce mají po celý rok
V litvínovském zámku naleznete také 
inspiraci pro vánoční výzdobu. Přehlídka 
nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu aneb Vá-
noce po celý rok – tak se jmenuje zámecká 
expozice, kde od 27. listopadu objevíte nové 
vánoční ozdoby. První adventní neděli, tedy 
1. prosince, se v zámku a na jeho nádvoří 
uskuteční oblíbený Fler jarmark. V pondělí 
25. listopadu bude na nedalekém náměstí 
Míru rozsvícen vánoční strom. Pokud zaví-
táte na rynek v pátek 6. prosince, můžete 
se těšit na představení Betlémská hvězda 
v podání herců Docela velkého divadla. 
Hlavní litvínovský rynek, který vznikl teprve 
na konci 19. století na místě zasypaného 
Továrního rybníka, vyniká jedinečnými ku-
lisami – věžemi barokního kostela svatého 
Michaela archanděla, nejstarší a nejvýznam-
nější stavební památky města.

Svezte se na horské dráze!
Nezveme vás na žádnou pouťovou atrakci, 
ale na projížďku motorákem – po Moldavské 
horské dráze, které se pro její profil a staveb-
ní provedení už od dob Rakouska-Uherska 
přezdívá Teplický Semmering. Svézt se po ní 
můžete každý víkend a jízda ze zastávky Lit-
vínov město do Moldavy v Krušných horách 
trvá necelou hodinu. Náročný horský terén 
překonává vlak pomocí viaduktů a tunelů. 
Pryč jsou sice doby, kdy se po trati proháněly 
rychlíky z Prahy a vlaky dál z Moldavy pokra-
čovaly do Saska (o obnovu přeshraničního 
provozu usilují místní spolky), chudší provoz 
ale této romantické lokálce neubral nic 
na kráse. Pokud dojedete vlakem až na ko-
nečnou, ocitnete se na nádraží, kde před 
druhou světovou válkou sloužil jako výpravčí 
spisovatel Adolf Branald. ▪

Kromě zastávky Litvínov město můžete 
z vlaku vystoupit i na litvínovském 
nádraží, tedy až bude dokončena re-
konstrukce a elektrifikace úseku Louka 
u Litvínova – Litvínov (do 14. prosince 
2019 jezdí v tomto úseku náhradní 
autobusová doprava). Po modernizaci 
tratě jsou v plánu přímé vlaky mezi 
Ústím nad Labem a Litvínovem. Ať už 
pojedete na výlet do Litvínova odkud-
koli, nejvýhodnější vlakové spojení si 
snadno vyhledáte na www.cd.cz nebo 
v bezplatné mobilní aplikaci Můj vlak. 

VLAKEM DO LITVÍNOVA
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Když se chce člověk trochu porozhlédnout v blízkosti Litvínova, 
není moc o čem přemýšlet. Masiv Krušných hor, který se zvedá 
hned za hranicemi města, nabízí několik míst s dobrým výhledem. 
Má volba tentokrát padla na nedaleký vrchol Stropník…

Krušné hory jsou pohořím dvou tváří. 
Zatímco na německé straně pozvolna 

splývají s podhůřím, v Česku naopak strmě 
klesají. Jednou z možností, jak jejich strmost 
okusit plnými doušky, je výstup na horu 
Stropník. Nejkratší cesta sem vede po zeleně 
značené turistické stezce kousek od želez-
niční zastávky Horní Háj ležící na slavné 
Moldavské dráze. Hned na úvod musím 
předeslat, že k samotné vyhlídce vede vícero 
cest různé obtížnosti a že popisovaná cesta 
z Háje u Duchcova patří k těm náročnějším. 
Převýšení pět set metrů na čtyřech kilome-
trech nakonec mluví samo za sebe. Cesta 
vede po celou dobu lesem tvořeným divoce 

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

Výška:  850 m n. m.

Výhled:  Krušné hory, Mostecká 

 pánev, České středohoří

Vrchol:  dřevěný ochoz na skále

Nejbližší zastávka.:  Horní Háj

Výstup:  náročný

rostoucím smíšeným porostem. Znovu se 
utvrzuji v tom, že minimálně na první pohled 
Krušné hory už dávno nejsou tím odstra-
šujícím příkladem zdevastované přírody, 
jak si je většina z nás pamatuje z dob před 
třiceti lety. Milým zpestřením namáhavé 
chůze jsou všudypřítomné muchomůrky, 
díky kterým si zde po chvíli připadám jako 
postava z filmů či činoherních představení 
divadla Sklep. Po zhruba třech kilomet-
rech přichází rozcestí, odkud se dá odbočit 
ke skalní vyhlídce s názvem Dušanova. Tu si 
však nechávám na jindy, držím se původního 
plánu a vrhám se do závěrečného stoupání.

Čím náročnější je cesta nahoru, o to bla-
ženější je samotný výhled do kraje. Na skále, 
kde do konce třicátých let stávala dřevěná 

Bouřňák Hrob

Strmý krušnohorský Stropník

TEXT A FOTO:  MICHAL MÁLEK

rozhledna a později triangulační věž, je dnes 
vybudován bytelný dřevěný ochoz nabízející 
pohled na intenzivně zastavěnou Mosteckou 
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pánev. Zleva je kotlina ohraničená Krušnými 
horami, z protější strany typickými tvary 
Českého středohoří v čele s Milešovkou. Vítr 
sem z údolí nese hučení aut i štěkot psa, ale 
jen jako nevtíravý podkres opojného pocitu 
z dosažení vrcholku.

A když už jsem jednou nahoře, chci toho 
využít naplno, a tak místo stejné cesty zpět 
pokračuji po zelené dále směrem k horské 
osadě Dlouhá Louka. Okolí cesty dává tušit, 
že dříve zde bývalo o poznání živěji. Více 
či méně rozpoznatelné zbytky zahrad či 
domů jsou vlastně takový tradiční kolorit 

českého pohraničí a ani Dlouhá Louka není 
žádnou výjimkou. Tato víska byla svého času 
oblíbeným cílem nejen turistů, ale i obyvatel 
průmyslového podhůří, kteří zde od míst-
ních nakupovali mléko a máslo. 

A zatímco dole se ne zrovna ohledupl-
ně dobývalo uhlí a vzkvétal průmysl, zde 
v souladu s dnešními trendy už počátkem 
dvacátého století vyráběli elektřinu ekolo-
gicky s využitím větru. Původní větrná elekt-
rárna, stejně jako větrný mlýn, tady už však 
dávno nestojí. Místo nich na nedaleké Vlčí 
hoře vyrostl telekomunikační vysílač, jehož 

Z Prahy 
rychlíkem s přestupem 
v Mostě

Z Plzně 
rychlíkem s přestupem 
v Mostě

Z Liberce 
rychlíkem s přestupem 
v Ústí nad Labem a Mostě

SPOJENÍ DO HORNÍHO HÁJE

Ústí nad Labem Milešovka důl BílinaLedviceTeplice jezero Milada  

součástí je také vyhlídková plošina. Mám-li 
být ale upřímný, více mě oslovila ta na Strop-
níku. Svou roli v tom ovšem sehrál fakt, že 
na Stropník jsem došel až v odpoledních 
hodinách, kdy je kotlina směrem k východu 
ideálně nasvícená, zatímco Vlčí hora umož-
ňuje výhled spíše západním směrem a ten 
byl tou dobou zcela zalitý mléčným oparem. 
Jen obtížně se tak daly rozeznat kontury 
velkolomu Bílina. Budu-li sem mít někdy 
v budoucnu ještě cestu, zkusím dát Vlčí hoře 
po ránu ještě šanci. Zatím však u mě jasně 
vede Stropník. ▪

VÝŠKOVÝ PROFIL

342 m n. m.

850 m n. m.

Stropníkzastávka Horní Háj

750 m n. m.

Dušanova skalní vyhlídka
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TEXT A FOTO: MICHAL BAŘINKA

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

Hornickou krajinou až k Teplickému Semmeringu

Bohosudovská bazilika Panny Marie Bolestné Bývalý špitální kostel sv. Ducha v KrupceHistorické centrum Krupky se zříceninou hradu

Na počátku letošního července se počet našich památek zapsaných na seznamu světového dědictví 
UNESCO rozšířil o dvě nové položky – Národní hřebčín Kladruby nad Labem a Hornický region 
Erzgebirge/Krušnohoří. Druhá jmenovaná památka přitom čítá na 22 míst, z nichž 17 se nachází 
v Sasku a zbylých 5 v Čechách...

Už samotná cesta Krušnohoří na seznam 
světového dědictví UNESCO by vydala 

na dlouhý a napínavý příběh. Myšlenka 
nominovat vybrané krušnohor-
ské hornické památky 
se totiž zrodila již v roce 
1998 a korunována 
úspěchem byla až o 21 
let později. O mimořádné 
hodnotě Krušných hor 
coby hornického regionu 
jistě netřeba diskutovat. 
Těžba a úprava nejrůznějších rud – zejména 
stříbra, cínu, kobaltu, železa a v moderní době 
pak uranu – zde probíhala po více než 800 let. 
Zdejší vynálezy a inovace v oblasti báňských 
a hutních technologií mají celosvětový 
význam a nejinak je tomu i v případě báňské 
legislativy či měnového systému. Konec-
konců jáchymovský tolar dal jméno třeba 
i současnému americkému dolaru. Seznámit 
se s Rudohořím (tedy Erzgebirge, jak hory 
při naší severozápadní hranici označovali 

Sedmihůrská vyhlídka
9,5 km

kostel Neposkvrněného 
početí Panny Marie
15,5 km

zřícenina 
hradu Krupka

3 km

bazilika Panny 
Marie Bolestné

1,5 km

Komáří hůrka
7 km

železniční
muzeum

žst. Krupka-Bohosudov
0 km

žst. Dubí
18 km

Němci), zdejší přírodou i kulturou se můžeme 
například při cestě z Bohosudova přes Krupku 
a Komáří hůrku do Dubí. Bohosudov leží 
na železniční trati vedoucí z Ústí nad Labem 
do Chomutova. Pokud jste tu o víkendu, pro 
cestu z Dubí pak můžete zvolit romantic-

kou Moldavskou dráhu (známou také jako 
Teplický Semmering), jednokolejnou železnici 
spojující Most s Moldavou, jež byla v celé své 
délce zprovozněna v 80. letech 19. století 
a na jejímž propojení s německou stranou se 
v současné době pracuje.
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Obklopená poutníky
Od železniční stanice Krupka-Bohosudov se 
vydáme do centra města, po většinu cesty 
doprovázeni modrými turistickými znač-
kami. Jednoznačně nejvelkolepější stavbou 
je tu bazilika Panny Marie Bolestné. Ještě 
na počátku 20. století šlo o jedno z nejna-
vštěvovanějších poutních míst v Čechách. 
Dnešní, barokní chrám vystavěli litomě-
řičtí architekti Giulio a Octavio Broggiové 
v letech 1701–1708. Pozornost poutníků 
zde přitahovala (a stále přitahuje) asi 15 cm 
vysoká gotická milostná soška Panny Marie 
Bolestné, nacházející se na hlavním oltáři.

Růžový hrad navštívil i Goethe
Modré turistické značky nás od baziliky 
dovedou až pod zříceninu hradu Krupka. Ten 
byl vystavěn patrně na počátku 14. století 
k ochraně proti vpádu ze Saska. Jako turi-
stický cíl zřícenina sloužila už v 19. století, 
kdy si ji oblíbili hosté nedalekých teplických 
lázní. Tehdy také objekt získal nový název 
– Růžový hrad (Rosenburg), a to podle růží 
rostoucích ve zdejší panské zahradě. (Říká 
se, že jich tu mělo být přes sto druhů!) Dnes 
v areálu najdeme restauraci, penzion a také 
pomník J. W. Goetheho, který zříceninu 
rovněž navštívil.

Pěšky, nebo lanovkou?
Zřícenina hradu však není zdaleka jedinou 
pamětihodností Krupky. Zdejší městská 
památková zóna, soustředěná kolem ulice 
Husitská, se může pochlubit historickou 

radnicí, bývalým špitálním kostelem  
sv. Ducha, a především dominantním 
gotickým kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie. Dále pokračujeme po žluté turistické 
značené trase na Komáří hůrku. Převýšení, 
které nás čeká, činí bezmála 500 výškových 
metrů. Pokud se ovšem na takový výkon 
necítíte, nezoufejte. Z Bohosudova se totiž 
můžete nechat vyvézt až na vrchol hřebene 
dvousedačkovou lanovkou.

Štoly a pinky
Ve svazích nad Krupkou se nachází hned ně-
kolik dnes již nefunkčních štol, z nichž jedna 
nabízí možnost komentovaných prohlídek. 
Její návštěvu vám vřele doporučujeme, štola 
Starý Martin je totiž jedním z nejvýznamněj-
ších starých důlních děl krupského revíru. 
S hornickou činností pak souvisí i tzv. Velká 
pinka na samotném vrcholu hřebene. Tato 
prohlubeň o hloubce až 75 m a ploše asi 

5 000 m2 je pozůstatkem zdejší povrchové 
těžby. Podle písemných pramenů se na Ko-
máří hůrce dolovalo již roku 1416.

Čas práce, čas odpočinku
Na Komáří hůrce měla být už roku 1568 do-
končena zvonice, která horníkům oznamo-
vala začátek a konec pracovní doby. Tehdy 
prý vrch získal nové označení, se kterým se 
v současnosti můžeme také setkat – tedy 
Komáří vížka. Výletní hostinec s vyhlídkovou 
věží zde byl vystavěn roku 1857 a i dnes se 
tu můžeme občerstvit, případně přenoco-
vat. Za zmínku dále stojí zdejší fantastická 
vyhlídka na vrcholy Českého středohoří. 
Od horského hotelu pokračujeme po žluté 
turistické značené trase, zdobené několika 
dalekými výhledy, až do města Dubí.

Benátky pod Krušnými horami
Bělostně zářícím klenotem Dubí je kostel 
Neposkvrněného početí Panny Marie, 
dokončený roku 1906, jehož vzorem se stal 
chrám Santa Maria dell‘Orto v italských 
Benátkách. Zajímavostí je, že průčelí této 
trojlodní novogotické baziliky je složené 
z pruhů červeného a bílého mramoru. 
A ačkoli v Dubí naše dnešní putování končí, 
ani návrat domů nemusí být nudný. Krušné 
hory totiž můžeme opustit právě po trase 
Teplického Semmeringu. Na železniční sta-
nici se dostaneme, když budeme následovat 
zelené turistické značení. A pokud dorazíte 
s předstihem, můžete si čekání na vlak zkrá-
tit v místním železničním muzeu. ▪

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem Turista.

Lanová dráha na Komáří hůrku

Horský hotel na Komáří hůrce

Kostel Neposkvrněného početí
 Panny Marie v Dubí

Z Ústí nad Labem 
přímým osobním vlakem 

Z Karlových Varů 
rychlíkem s přestupem 
v Ústí nad Labem 

Z Prahy 
rychlíkem nebo spojem EuroCity 
s přestupem v Ústí nad Labem 

SPOJENÍ 
DO KRUPKY-BOHOSUDOVA 



Projekt Stavba čtvrtstoletí mapuje 25 let stavitelství a architektury u nás. Tvoří obsáhlou databázi novostaveb i rekonstrukcí napříč všemi kategoriemi oboru, 
které prezentuje široké veřejnosti. Putovní výstava staveb čtvrtstoletí byla zahájena v říjnu v Senátu PČR. Už jste ji navštívili? www.stavbactvrtstoleti.cz

ristů. Obě bytová křídla komplexu Koldům 
byla v roce 2012 v rámci privatizace bytového 
fondu zakoupena SBD Krušnohor, které se 
stávajícím bytovým fondem hospodaří. I díky 
této privatizaci je dnes Krušnohor největším 
bytovým družstvem v České republice.

Tak unikátních staveb, jako je Koldům, 
mělo původně v Československu vyrůst 
sedm. Nakonec vznikla tato jediná. Dnes 
společně s městem Litvínov připravuje 
další kroky týkající se revitalizace přilehlého 
okolí, aby její atraktivita dále rostla a stala 
se významným turistickým cílem. Přesně to 
si stavebně technická památka světového 
významu právem zaslouží. ▪

Myšlenku, kterou architekti převzali 
z Francie, kde podobné domy stavěl 

slavný architekt Le Corbusier, uvedli poprvé 
v život právě v Litvínově pro místní chemické 
závody. Principem bylo úsporné bydlení se 
sdílenými službami a veškerým potřebným 
vyžitím. Přesně v souladu se sociálním in-
ženýrstvím prosazovaným v této éře. Starší 
křídlo bylo dokončeno roku 1952, kdy se 
do něj stěhovali první zaměstnanci che-
mičky. Mezi nimi také rodina Drexlerových, 
která se do zcela nového domu nastěhovala 
s dvouletým synem Bohumilem. Ten v Kol-
domu žije dodnes, a dokonce tu působí jako 
správce. Zbytek komplexu se dodělával až 
do roku 1958.

V domě jako ve městě
Ve světle všudypřítomné poválečné krize byla 
možnost bydlení v Koldomu něco jako sen. 
S kapacitou až 1 400 obyvatel ve 352 bytech 
byl nejprestižnějším společným bydlením své 
doby. Ve dvou jedenáctipatrových bytových 
křídlech byly umístěny byty s dispozice-
mi od 1+kk do 3+1. Ve spojovacím traktu 
a bezprostředním okolí byly veškeré potřebné 
služby. Velká restaurace sloužila i jako závod-
ní jídelna. Dále zde byla tělocvična, přednáš-
kový sál, potraviny, kadeřník a holič, jesle 
i školka s nepřetržitým provozem. V suterénu 
byla společná prádelna, sušárna, mandl a ko-

Myšlenka kolektivní, chcete-li sdílené, ekonomiky není nijak nová 
a v současnosti se s tímto termínem setkáváme čím dál častěji, 
například v oblasti dopravy, cestování nebo třeba bydlení. A právě 
koncept kolektivního domu, zkráceně Koldomu, je synonymem 
architektury v severočeském Litvínově.

telna, do které ústily shozové odpadní šachty. 
Nedaleko byl les i koupaliště. Obří komplex 
poskytoval skvělé zázemí rovněž dětem. Jak 
pro hry, tak sportovní vyžití. Měsíční nájemné 
tehdy činilo 328 Kčs za 2+1 a 480 Kčs za 3+1.

Samotné byty Koldomu měly sloužit vý-
hradně k odpočinku. Všechny ostatní činnosti 
– stravování, zaopatřování dětí, praní, spor-
tovní vyžití atd. měly být konány společně 
v prostorách centrální části. 

Český unikát
V současnosti vlastní střední trakt budo-
vy v komplexu město Litvínov. Jsou v něm 
situovány provozovny služeb a hotel včetně 
sauny. Od roku 1995 je tato část pronajata 
soukromému nájemci, který zajišťuje jejich 
provoz, a nabídka služeb se v průběhu času 
mění podle zájmu obyvatel domu, ale i tu-

Společné bydlení, 
společné vaření, to je Koldům

PŘÍBĚHY  
        ZAJÍMAVÝCH 
          STAVEB

TEXT:  PETRA MIŠKEJOVÁ, STANISLAV SCHNEEWEIS
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Město ležící na řece Visle bylo až do roku 
1734 místem korunovace polských 

králů, ale svým významem odjakživa pře-
sahovalo území dnešního Polska. Krakov 
se nejvíce rozvíjel nejen po architektonické 
stránce v průběhu 15. a 16. století coby 

tehdejší hlavní město jednoho z největších 
evropských států. Dnes se díky rychlé vojen-
ské operaci Rudé armády z ledna 1945 může 
pochlubit řadou dochovaných památek. 
Paradoxně se Krakov stal po válce jedním 
z nejvíce protikomunisticky naladěných 

center. Sice již dávno není hlavním městem 
Polska, přesto ho ve srovnání s metropolí 
navštěvuje mnohem více turistů, a je dnes 
dokonce považován za nejdůležitější kultur-
ní centrum země.

Wawel a Rynek nepřehlédnete
V Krakově je tolik pamětihodností a zajíma-
vých míst, že během jednoho dne je nemáte 
šanci projít. Minout byste ale rozhodně ne-
měli dva největší symboly města. Tím prvním 
je největší krakovské náměstí Rynek Glówny, 
považované za jakési centrum. Jeho domi-
nantou je tržnice Sukiennice, která si zacho-
vala kus ze svého historického účelu, i když 
sukno se tu už dávno neprodává. Podmani-
vou atmosféru jí však dodává třeba původní 
funkční plynové osvětlení. Během adventu 
se na náměstí konají vyhlášené vánoční trhy 

KRAKOV 
Sídlo hodné polských králů

TEXT A FOTO: PAVEL FREJ

VLAKEM
     PO EVROPĚ

Pokud se vaše cestovní plány dlouho vyhýbaly Polsku, není lepšího místa kde začít s jeho 
objevováním. Krakov byl pro svou kulturní bohatost a nesmírnou historickou hodnotu zapsán 
na seznam světového dědictví UNESCO již v roce 1978. Pro řadu natěšených baťůžkářů je 
metropole Malopolského vojvodství možná stále synonymem atraktivního letiště, jeho krásu lze 
ale ocenit i jinak než pouhým přeletem nad střechami půvabných měšťanských domů a paláců.
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– tzv. Adventní městečko, což může být dob-
rým důvodem pro návštěvu města i během 
šedivých prosincových dní. Poláci, pro které 
jsou Vánoce nejvýznamnějším křesťanským 
svátkem, si potrpí na dodržování tradic. 
V místních stáncích se tedy nemusíte obávat 
žádných turistických kýčů, naopak! Zde jsou 
hrdí na ruční práci.

Takzvanou Královskou cestou se pak dá 
pohodlně dojít k druhému symbolu Krakova, 
který se hrdě rozpíná na nevysokém návrší 
nad městem. Jde o královský hradní komplex 
Wawel s jeho katedrálami – symbol polské 
státnosti. A tak nepřekvapí, že mezi turisty 
převládají právě Poláci, návštěva hradního 
komplexu je samozřejmostí pro každého 
školou povinného žáka.

Osudový Schindlerův seznam
O něco méně navštěvovaná, ovšem o nic 
méně zajímavá je pak židovská čtvrť Kazi-
mierz se spoustou starých uliček, kostelů 
a synagog. Právě tady Steven Spielberg 
natáčel svůj legendární Schindlerův seznam. 
Pohnutý příběh zachránce více než tisícovky 
Židů pak připomíná muzeum, které se na-
chází v bývalé Schindlerově továrně. Zájemci 
o industriální architekturu mají možnost 
navštívit ještě Novou Huť vybudovanou 

a muzeum artefaktů, je mimo jiné vystavená 
i zkrvavená klerika, kterou měl na sobě papež 
během pokusu o atentát v roce 1981. Po Janu 
Pavlu II. bylo pojmenováno i mezi českými 
cestovateli oblíbené a rychle se rozrůstající 
mezinárodní letiště.

Boršč po polsku
Krakov je proslulý množstvím nejrůznějších 
barů a stylových hospůdek, jejichž kvali-
ta je ve srovnání s podobnými zařízeními 
u nás překvapivě vysoká, přitom cenově se 
nacházejí zhruba na stejné úrovni. Určitě 
stojí za to vyzkoušet něco z tradiční polské 
kuchyně, třeba polský boršč. Na rozdíl 
od toho nám známého „hustého“ boršče 
jde však většinou o čirý slaný vývar z čer-
vené řepy, který se podává v průhledných 
miskách, aby vynikla jeho barva. K němu 
se přikusují pirožky plněné zeleninou nebo 
masem. Místní ho zapíjejí další oblíbenou 
polskou čirou tekutinou – vodkou. Pokud 
vám to ale přijde trochu přízemní, navštívit 
lze některou z dvacítky restaurací, které 
doporučuje Michelinský průvodce v edici 
pro rok 2019. A to je důkaz toho, že druhá 
největší polská metropole se svými 770 tisíci 
obyvateli zdaleka nežije jen svou bohatou 
minulostí. ▪

v komunistické éře, která prý hrdým Krako-
vanům byla dána do vínku natruc za jejich 
protirežimní postoje. Mezi další nepřehléd-
nutelné dominanty města patří také několik 
uměle vytvořených kopců, tzv. krakovských 
mohyl. Pokud byste se báli, že se ztratíte 
v historických uličkách i v široké nabídce růz-
ných muzeí, lze využít služeb certifikované 
průvodcovské agentury, která nabízí několik 
prohlídkových okruhů po městě i s výkladem 
zdarma.

Uctívaný Jan Pavel II.
Slavných rodáků a osobností spojených s Kra-
kovem byla vzhledem k jeho historickému 
významu celá řada. Když s trochou drzosti 
pomineme příslušníky královských rodin, 
patřil mezi ně třeba Mikuláš Koperník, který 
studoval na dnešní Jagellonské univerzitě, 
druhé nejstarší ve střední Evropě. Koho ale 
Krakované uctívají nejvíce a kdo spojil velkou 
část svého života s tímto městem, je Jan Pa-
vel II. Po několik desetiletí zde působil na Ja-
gellonské univerzitě, poté jako kněz, biskup 
a arcibiskup. Do nově vybudovaného Centra 
Jana Pavla II. z roku 2008 se chodí modlit lidé 
prosící o zázrak, ale také nábožensky založení 
Poláci, aby uctili památku svého velkého 
otce. Ve svatyni, která funguje jako památník 

Spojení z ČR do Krakova zajišťuje hned několik přímých denních i nočních vlaků. Využít  
lze například EuroCity 114/115 Cracovia z Prahy přes Pardubice, Olomouc a Ostravu nebo 
EuroCity 104/105 Sobieski z Břeclavi přes Hodonín, Otrokovice a Přerov. Z Prahy trvá cesta  
7 hodin, z Ostravy zhruba 3,5 hodiny. V podobných trasách jedou i dva noční vlaky s přímý-
mi lůžkovými či lehátkovými vozy. Vlak EuroNight 443 z Prahy (ve 22:15) přes Bohumín a vlak 
nightjet 456 z Břeclavi (ve 23:50) přes Ostravu a Bohumín. Od 15. prosince 2019 se nabídka pří-
mých spojení rozšíří o nové vlaky EC Porta Moravica a rychlík Galicja. Ten bude svým ranním 
odjezdem a večerním návratem na Ostravsko ideální také pro jednodenní výlety.

PŘÍMÝM VLAKEM DO KRAKOVA
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Jitka Hniličková

Houslista na rynku 
První výlet do Polska jsem absolvovala sama v roce 2004. Využila jsem noční spoj 
z Prahy s ranním příjezdem do Varšavy. Cestou domů jsem samozřejmě neopomněla 
malebné město Krakov. Tehdy mne zaujal malý roztomilý houslista před kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie na krakovském rynku. O 3 roky později jsem jela se svým 
manželem na výlet vlakem do Oděsy. Spoj měl tehdy delší přestávku v Krakově, kte-
rou jsme využili k prohlídce centra města. Jaké bylo mé překvapení, když na stejném 
místě jako před třemi lety hrál na housle ten samý chlapec, akorát starší. Asi budeme 
muset s manželem a dětmi do Krakova vyrazit brzy znovu, jestli náhodou ze sólisty už 
není kvintet, tak jako v našem případě.

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

Z VAŠEHO 
  ALBA

Pro příští číslo magazínu 
vyhlašujeme následující téma:

č. 12/2019: Bratislava
uzávěrka zaslání 13. listopadu

Dana Zažímalová

Krakov za studentských let
V roce 1972 jsme s kamarádkou vyrazi-
ly na výlet do Krakova. Mimo poznávání 
historických památek jsme tu chtěly coby 
studentky Univerzity Karlovy navštívit 
také Jagellonskou univerzitu, po naší „alma 
mater“ nejstarší ve střední Evropě. Ze stanice 
Kraków Glówny jsme vyzbrojené meziná-
rodním studentským průkazem zamířily 
přímo na rektorát univerzity. Tam nás vlídně 
přijali a poskytli nám bezplatné ubytování 
na studentské koleji. Naše nadšení neznalo 
mezí – měly jsme několik dní na poznávání 
historických pamětihodností, atmosféry měs-
ta, ale i ochutnávání dobrého jídla. Nejvíce mi 
utkvěly v paměti smažené žampiony, u nás 
tehdy téměř rarita a tady v každé restauraci 
za příznivou cenu. Na fotografii je vidět histo-
rická tržnice Sukiennice z poloviny 16. století, 
kde jsme si užily nákupů v krámcích v přízemí 
i kulturních zážitků v patře, kde je expozice 
polského malířství.

Jiří Veverka 

Bývalé ghetto
V Krakově vždy žilo velké množství 
Židů, kteří, jak bylo dříve běžné, ví-
ceméně nuceně museli žít v ghettu. 
Jako v jiných městech i to krakovské 
bylo za války zničeno a většina 
obyvatel povražděna, ale některé 
stavby byly později rekonstruovány 
a dnes jsou hojně navštěvovány tu-
risty. K tomu patří i stylové židovské 
restaurace, které nejenže podávají 
tradiční jídla, ale zaujmou hosty 
i svou výzdobou, která přibližuje 
život bývalých obyvatel.

V l a k e m  p o   E v r o p ě



Změna nasazených historických 
vozidel vyhrazena

Více na www.vlakemnavylet.cz

Mikulášské jízdy 
2019

30. 11.   Liberec – Křižany a zpět s Kafemlejnkem
30. 11.   Praha – pražský uzel se Šlechtičnou a Bardotkou
30. 11.   Tábor – Bechyně a zpět s Bobinkou
30. 11.   Brno dolní n. – Oslavany a zpět s Velkým bejčkem a Bardotkou
  1. 12.   Praha – pražský uzel se Šlechtičnou a Bardotkou
  7. 12.   Letohrad – Dolní Lipka a zpět s Velkým bejčkem
  7. 12.   Olomouc hl. n. – Domašov nad Bystřicí a zpět s Rosničkou
  7. 12.   Plzeň – Křivoklát a zpět s Brejlovcem
  8. 12.   Choceň – Litomyšl a zpět s Velkým bejčkem
14. 12.   Praha-Smíchov – Beroun – Křivoklát – Rakovník a zpět se Šlechtičnou
15. 12.   Praha-Smíchov – Beroun – Křivoklát – Rakovník 
   a zpět se Šlechtičnou



Najít odpovědi na tyto vzrušující otázky 
není jednoduché. A to ani s pomocí 

expertů z různých oborů. Jde bezesporu 
o jeden z nejtajemnějších okamžiků českých 
dějin. Svým způsobem všechno začalo v roce 
1526, kdy se po mohučské bitvě Vojtěch 
z Pernštejna stal jedním z kandidátů na krá-
le. Volbu nakonec rozhodly peníze Habs-
burků a na trůn dosedl Ferdinand I. Vojtěch 
z Pernštejna získal úřad Nejvyššího hofmis-
tra Království českého a předsedal komor-
nímu soudu. Ten řešil pouze kauzy přísluš-

Tajemství prokleté hrobky

V mnoha starověkých civilizacích panovalo přesvědčení o vraždící síle slov. Ať už byla vyslovena 
nahlas, nebo sepsána na magickou tabulku, dovedla spolehlivě zabít vybranou oběť nebo ochránit 
určité místo před vetřelci. Podlehl smrtící kletbě i jeden z nejvýznamnějších českých šlechticů 
Vojtěch z Pernštejna? A je navěky prokletá i jeho hrobka v pardubickém kostele sv. Bartoloměje?

níků šlechtických rodů, pokud se dopustili 
trestných činů. Poslední z projednávaných 
případů byl ale Vojtěchovi osudný.

Bestie z Karlštejna
Na podzim roku 1533 dorazilo udání, že 
na Karlštejně došlo k celé sérii brutál-
ních vražd. Tamní kastelán Václav Hájek 
z Libočan z nich vinil Kateřinu z Komárova, 
manželku karlštejnského purkrabího Jana 
Bechyně z Lažan. Výslechy svědků začaly 
v půlce prosince. To, co zaznělo v soudní síni, 

Zabily Vojtěcha z Pernštejna 
neviditelné síly?

     ZÁHADY
NA DOSAH                       RUKY

S ARNOŠTEM 
VAŠÍČKEM

Pověsti o pokladu snad vyvolala plastika na náhrob-
ním kameni. Vojtěch v rytířském odění, 
s mečem v pravici a pohledem upřeným k hlavnímu 
oltáři, stojí, jako by hlídal něco cenného.
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bylo otřesné. Takový případ neměl v české 
historii obdoby. Kateřina z Komárova řádila 
na Karlštejně jako krvelačná šelma. Sestru 
pražského kožešníka Prokopa ubila na scho-
dech pohrabáčem. Dorotu, dceru kováře 
z Pěčína, nechala zavěsit hlavou přes bidlo 
dolů a k hlavě dala přivázat moždíře. Když 
bylo zřejmé, že děvče mučení nepřežije, po-
slala ji k matce domů, kde Dorota do hodiny 
zemřela. Kateřina k smrti utloukla i těhot-
nou děvečku. Kočku, která potrhala záclony, 
museli sloužící zaživa stáhnout z kůže…

Do tří dnů zemřeš
Kateřina ve svých útocích nepolevila, ani 
když na ni byl vydán zatykač. Prostřednic-
tvím svého manžela se pokoušela podplatit 
svědky nebo se je snažila zastrašit. Nakonec 
byla usvědčena ze čtrnácti vražd. Předse-
da komorního soudu Vojtěch z Pernštejna 
v lednu 1534 vynesl rozsudek. Sadistickou 
psychopatku odsoudil k umoření hladem 
a ona ho za to na místě proklela. Vojtěch 
z Pernštejna prý odsouzenou nepřežije ani 
o tři dny. A kletba se do písmene naplnila.

Kateřina z Komárova byla 27. února 1534 
vsazena do věže Mihulka na Pražském 
hradě, kde 15. března zemřela. O dva dny 
později bez jakýchkoli příznaků předcházející 
nemoci nečekaně umírá i Vojtěch z Pernštej-
na ve věku pouhých 44 let. Pernštejnové se 
přitom vyznačovali dlouhověkostí. Proč tedy 
Vojtěch odešel ze světa tak brzy? Zabila ho 
kletba, nebo najatý vrah, který měl pomstít 
odsouzenou hraběnku Kateřinu? Můžeme 
vyloučit, že došlo k náhodnému souběhu 
úmrtí obou „protihráčů“?

Předčasný pohřeb
Události měly vskutku neobvyklý spád. 
Vojtěch skonal ráno ve svém paláci na Praž-
ském hradě. Jediné rozloučení se zesnulým 
představovala krátká bohoslužba v Týnském 

chrámu. Pak už vůz s rakví zamířil k Pardu-
bicím. Po celonoční jízdě bylo tělo uloženo 
do hrobky v kostele sv. Bartoloměje. 

Co přimělo rodinu, aby jednoho z nejvýše 
postavených mužů země pohřbila bez velko-
lepých smutečních slavností a nezbytných 
církevních obřadů? Šlechtické pohřby trvaly 
v té době až šest týdnů. Zemřelí bývali vy-
stavováni na svých jednotlivých panstvích. 
V každém z míst se konaly zádušní mše. 
Proč byly tyto pocty Vojtěchovi odepřeny? 
Pernštejnové přece patřili k nejbohatším 
a nejvýznamnějším rodům u nás. Musel exi-
stovat nějaký pádný důvod k tak závažnému 
porušení tradice.

Znepokojující otázky
Vypadá to, že záhadu Vojtěchovy náhlé 
smrti rozluštíme, jen pokud odhalíme, 
proč musely jeho ostatky tak rychle zmizet 
z dohledu. Zemřel na mor a byl okamžitě 
pohřben, aby se zabránilo nákaze? Letopisy 
se nezmiňují o žádné epidemii, která by v té 
době v Praze řádila. Snažili se příbuzní cosi 
zatajit? Bylo na mrtvém těle něco zvláštního 
nebo odpudivého? Nebyl Vojtěch vysta-
ven, protože se na něj prostě nedalo dívat? 

Nepřirozeně znetvořené tělo by pro mnohé 
mohlo být důkazem, že kletba zabrala a že 
Vojtěch Kateřinu odsoudil neprávem. Příbuz-
ní možná raději riskli pomluvu za skromný 
pohřeb, než by ukázali Vojtěchovo tělo. 
Vzhledem k tomu, že nebožtík mohl být 
do rakve uložen oblečený, s pokrývkou hlavy 
a rukavicemi na rukou, jedinou viditelnou 
částí zůstává obličej. Co ho mohlo tak výraz-
ně poznamenat?

Další oběti
Záhadu Vojtěchovy smrti by jistě osvětli-
lo důkladné ohledání jeho ostatků. Nad 
hrobkou, do níž byl uložen, se ale vznáší 
tabu nedotknutelnosti. A ti, kteří si troufli 
ho porušit, na to krutě doplatili. Nejprve 
někdy v 17. století jeden kostelník uvěřil, 
že vedle rakve je uložen poklad. Když se ho 
v noci tajně pokusil vyzvednout, zahynul 
i se svým společníkem. Při opravách chrá-
mu v roce 1912 se do hrobky pokusili vlou-
pat dva dělníci. Ráno je polír našel ležet 
mrtvé na podlaze. V roce 1995 se prováděl 
archeologický průzkum. Odkryta byla celá 
podlaha kostela. Nedotčená zůstala jedině 
Vojtěchova hrobka. Vše ale bylo připrave-
no k jejímu otevření. Zájem antropologů 
byl obrovský. Sponzoři zajistili potřebné 
finance k pokrytí nákladů. Souhlas byl ale 
na poslední chvíli odvolán. Údajně kvůli 
blíže neurčené hrozbě. Hygienici prohlásili, 
že zdravým pracovníkům nehrozí nebezpe-
čí, pokud budou mít rukavice a ústní rouš-
ku. Proč i přesto zůstala hrobka zavřená? 
Stálo za tím jen přesvědčení, že průzkum je 
zbytečný, protože vysoká vlhkost v hrobce 
už dávno zničila veškeré potřebné důkazy, 
jak se později tvrdilo? A z jakého důvodu 
byl náhle zrušen i nově plánovaný výzkum 
v roce 2012? Mají náhlá smrt Vojtěcha 
z Pernštejna a neobvyklé okolnosti jeho 
pohřbu zůstat navždy zahalené tajem-
stvím? ▪

Historik Kotyk se domnívá, že se strašidelné pověsti zrodily pravděpodobně jako obrana proti dřívějšímu 
úmyslu královéhradecké diecéze přesunout náhrobek dál od oltáře, aby nebránil běžnému liturgickému 
provozu. Většina obyvatel Pardubic si ovšem nepřála, aby Vojtěch, který se o město tolik zasloužil, přišel 
o své čestné místo.

Samotný sarkofág skrývá spoustu záhad. Nápisy na bocích jsou prý kryptogramy, 
které se doposud nepodařilo rozluštit.
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Články v této rubrice mají pouze informativní charakter.
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.

Jízdní řád 2020 
Dálková doprava posílí 

Můžete potkat ve vlaku 
Miroslav Kundrata 

Národní památkový ústav 
Hradozámecký advent 
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Díky zvyšující se poptávce po dopravní ob-
služnosti a úspěšné spolupráci Českých 

drah se zahraničními partnery se nabídka 
dálkových spojů v příštím roce na mnoha 
relacích výrazně rozšíří. Jen v letošním prvním 
pololetí přibylo Českým drahám 2,2 milionu 
cestujících a například ve srovnání s rokem 
2010 jejich služby využívá o 17 milionů více 
osob. V tomto článku vám proto přinášíme 
stručný souhrn nových spojů, podrobné in-
formace o změnách na jednotlivých linkách si 
jednoduše vyhledáte na webových stránkách 
www.cd.cz.

Bez přestupu do Berlína i Přemyšle
Od května 2020 vyjede na svou trasu nový 
přímý vlak railjet Vindobona, který zajistí 
propojení Štýrského Hradce a Vídně s Dráž-
ďany a Berlínem. Brnu i Praze tedy nabídne 

Závěr roku se již tradičně nese nejen ve znamení vánočních svátků, ale také změn ve vlakové dopravě. 
Řada novinek vstoupí v platnost s příchodem nového jízdního řádu 15. prosince 2019, některé však 
i v průběhu příštího roku. V dálkové dopravě se mohou cestující Českých drah těšit na nové přímé 
spojení railjetem až do Berlína, více vlaků do Polska a Rakouska i posílení vybraných vnitrostátních 
linek. Regionům se budeme věnovat v prosincovém čísle ČD pro vás.

Jízdní řád 2020 
Dálková doprava posílí

další pohodlné spojení s Německem, kde je 
možný přestup na další rychlovlaky do západ-
ní Evropy. V páteční a nedělní špičce budou 
některé railjety Vindobona doplněny o další 
vozy a v úseku Brno – Praha (a zpět) je posílí 
pár vlaků Brněnský drak.

Obyvatelé severní Moravy budou mít nově 
k dispozici čtyři páry přímých vlaků do Vídně 
a jeden z nich až do jižního Rakouska. Ke zvý-
šení frekvence na této lince dojde díky spoji 
Porta Moravica, který pojede v trase součas-
ného expresu Helfštýn Bohumín – Břeclav 
(a zpět) a v Rakousku bude pokračovat až 
do Štýrského Hradce (a zpět). V opačném 
směru z jihu na sever pojede v trase vnitro-
státního expresu Helfštýn také vlak EuroCity 
Sobieski v relaci Vídeň – Gdyně.

Porta Moravica bude ve směru na sever 
prodloužena až do Krakova a polské Přemy-

šle, která je důležitým přestupním uzlem 
pro další cesty na Ukrajinu do Lvova a Kyje-
va, ale také do atraktivní turistické oblasti 
Polonin. Nebude však jediným novým spo-
jem na této trase. Z Ostravy-Svinova pojede 
také rychlík Galicia či vlak EuroCity Báthory 
z Budapešti přes Varšavu až do Terespolu, 
pohraniční stanice na polsko-běloruských 
hranicích. Pro letní turistickou sezonu při-
pravují České dráhy s Polskem další přímé 
vlaky k Baltskému moři, o které je stále 
velký zájem. 

Díky plánované modernizaci tratě mezi 
Púchovem a Žilinou dojde v příštím roce 
ke zkrácení většiny spojů Valašský expres jen 
do/z Púchova s návazností na slovenské vnit-
rostátní vlaky ve směru Žilina a Košice.  
Zrušen bude také sezonní noční spoj Bohemia 
Praha – Košice.
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řádu cestujícím ušetří až 15 minut. Doba jízdy 
z Prahy do Klatov nově zabere jen 2 h 15 min 
(resp. 2 h 17 min), tedy méně než cesta auto-
busem až do centra Prahy. V brzkých ranních 
i pozdních večerních hodinách posílí také 
Západní expresy z Chebu do Prahy i z Prahy 
do Plzně. Zajistí tak lepší možnost pro návrat 
ze zaměstnání nebo z kulturních akcí v hlav-
ním městě.

Nedělní večerní rychlík s odjezdem 
ve 21:46 z Děčína do Prahy bude nově, s ohle-

dem na poptávku cestujících 
ze severních Čech, zaveden 
jako denní spoj. Díky vysokému 
zájmu o ranní i večerní vlaky 
v této oblasti dojde také k do-
plnění nového rychlíku z Teplic 
v Čechách (ve 4:57) do Prahy, 
který zastaví v Ústí nad Labem, 
Lovosicích a v Roudnici nad 
Labem. Zjednoduší se i návraty 

z metropole zpět díky novým ve-
černím vlakům v opačném směru. 

Na těchto dodatečných spojích budou 
využity i komfortní soupravy EuroCity. 

Doplněním tří párů vlaků v úseku Praha – 
Ústí nad Labem (resp. Děčín) bude v pracovní 
dny zkrácen interval mezi rychlíky linky R20. 
U souprav rychlíků na této lince budou ploš-
ně vyměněny starší vagony za modernizova-
né vozy.

Drobné změny se chystají také v pojmeno-
vání vlaků. Dosavadní spoje Hradečan na tra-
se Praha – Hradec Králové – Trutnov ponesou 
nově jméno Krakonoš a v jízdních řádech se 
tak výrazně odliší od spojů, které mají cílovou 
nebo výchozí stanici v Hradci Králové nebo 
v jiném místě.  ▪

■  vnitrostátní spoje
■  mezistátní spoje

Przemyśl

Terespol

Kraków

Berlin

Wien

Třeboň
Klatovy

Teplice

Ostrava

České Velenice

Graz Budapest

Warszawa

Brno
České Budějovice

Více spojů do jižních Čech
Dlouhodobě rostoucí zájem 
o cestování na některých 
vnitrostátních linkách se 
také projeví v doplnění řady 
spojů. Mnoho novinek ocení 
například cestující z Prahy 
na jih Čech. Po mnohale-
té přestávce získají lázně 
Třeboň a pohraniční České 
Velenice přímé rychlíkové spojení 
s Prahou. Vlaky Lužnice obslouží 
tuto trať v obou směrech až čtyřikrát 
denně s přibližnou dobou jízdy  
2 h 20 min. U spojů linky R17 mezi Prahou 
a jižními Čechami proto dojde k některým 
úpravám v relacích i časech jízdy rychlíků. 
Mezi Českými Budějovicemi a Prahou posílí 
také Jižní expresy, do jejichž souprav budou 
postupně zařazeny modernizované vozy  
1. třídy s bistrem a širší nabídkou občerstve-
ní. K rozšíření počtu jízd dochází i u rychlíků 
Rožmberk linky R11 mezi Brnem, Jihlavou 
a Českými Budějovicemi. Některé z nich 
jezdily pouze ve vybrané dny v týdnu, nově 
pojedou každý den.

Posily na dalších linkách
Zlepšení čeká i cestující z Prahy do západních 
Čech. Více přímých vlaků pojede mezi Prahou 
a Klatovy, které oproti letošnímu jízdnímu 

NOVÉ SPOJE V DÁLKOVÉ DOPRAVĚ
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Sametová revoluce 
objektivy nejlepších fotografů

Byla podobná výstava v minulosti  
realizována? 
Svým rozsahem a počtem autorů jde o pro-
jekt, který u nás dosud neměl obdobu. Je to 
ojedinělá šance podívat se na události kolem 
sametové revoluce očima tolika fotografů, 
protože z jedenasedmdesáti vystavujících 
autorů již 6 nežije, a je proto velmi pravdě-
podobné, že tato příležitost se už nebude 
opakovat. Kdo ví, kolik nás bude za 10 let. 
Přece jen už nejsme nejmladší…

S jakým cílem jste vybírali autory  
a snímky? 
Chtěli jsme představit revoluci tak, jak jsme 
ji prožívali a cítili, prostřednictvím našich 
nejlepších fotografií. Nešlo tedy primárně 
o to, jestli je autor legendárním fotografem, 
ale hlavním kritériem byla samotná fotogra-
fie. Cílem bylo vytvořit skutečnou fotografic-

kou výstavu, která pomůže oživit vzpomínky 
a reprodukovat emoce. Myslím, že se nám to 
podařilo, na výstavě je mnoho nepublikova-
ných a mimopražských fotografií.

Jak se na vaše autentické emoce z roku 
1989 díváte s odstupem času? 
Nejsem příliš emotivní člověk a sametová re-
voluce mne zdaleka nezasáhla tak jako první 
výročí okupace v srpnu 1969. To jsem se jako 
třiadvacetiletý mladík zapojil do protestů, 
byť jako fotograf. Po zatčení jsem na policii 
musel pětkrát probíhat policejní uličkou, 
ve které nás mlátili estébáci obušky, a něko-
likrát jsem při tom přeskakoval bezvládná 
těla, do kterých jiní příslušníci kopali. To byla 
opravdu silná emoce. V listopadu 1989 jsem 
se zabýval víc focením než svými emocemi, 
i když radost jsem se všemi samozřejmě 
sdílel.

30. výročí sametové revoluce připomíná na Pražském 
hradě unikátní výstava. Její součástí jsou díla fotografů, kteří 
dokumentovali období od 17. listopadu do konce roku 1989. 

Duchovním otcem tohoto svědectví je významný český fotograf 
a kurátor výstavy Jaroslav Kučera, kterého jsme požádali o krátký rozhovor. 

Vaše fotografie z podzimu 1989 se stala 
symbolem sametové revoluce a dostala se 
až na titulní stranu časopisu LIFE… 
Můj snímek malé holčičky zapalující svíčku 
u sochy svatého Václava skutečně otiskl LIFE 
počátkem roku 1990. Krásné dítě symbolizu-
jící zářnou budoucnost, hořící svíčky, socha 
svatého Václava… co může být sametovější? 
A takové symboly lidé milují na celém světě. ▪

O výstavě 
Do 30. 11. 2019 probíhá v Letohrádku královny Anny a v Královské zahradě Pražského hradu výstava 
pořádaná Kanceláří prezidenta republiky a Správou Pražského hradu. Na 70 českých a slovenských 
fotografů spolu s 25 autory z Polska, Maďarska, Rumunska, Bulharska a bývalé NDR vypráví svými díly 
příběh konce komunismu. Mezi tvůrci jsou jména předních fotografů, jako je např. Jindřich Šreit, Pavel 
Štecha, Viktor Kolář, Jan Šilpoch, Jaroslav Kučera, Dana Kyndrová, Vladimír Birgus, Herbert Slavík, Miro-
slav Zajíc, Karol Kállay a řada dalších. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin a vstup je zdarma.

KNIHA SAMETOVÁ REVOLUCE

Obrazová publikace 
složená z fotografií 
Jaroslava Kučery 
nabízí 89 působivých 
snímků včetně mno-
ha nových, dosud ni-
kde nepublikovaných 
fotografií. Za cenu 
300 Kč je k dostání na výstavě Praž-
ského hradu, v pražské Leica Gallery, 
v knihkupectvích s distribucí Kosmas, 
prodejně Škoda Foto a v galerii Nová 
síň. Objednat si ji můžete také na webu 
autora www.jaroslavkucera.com
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Překonejte stud a strach. 
Bojujte s námi proti rakovině!
Rakovina prostaty je nejčastější formou rakoviny u mužů. Nejde však jen o boj s touto nemocí, ale také 
s předsudky a ostychem. Muži o svých problémech nemluví, odmítají preventivní vyšetření a lékařskou 
pomoc často vyhledají pozdě. Změňte pohled na mužské zdraví a zapojte se do hnutí Movember!

VÍCE NA WWW.MOVEMBER.COM

Stud a uměle vytvářené tabu v tématu 
rakoviny prostaty či varlat bezprostřed-

ně ovlivňuje počet pacientů a průběh jejich 
onemocnění. O tom, že nejde jen o planý 
poplach, svědčí i statistiky. Očekává se, že 
počet případů se do roku 2030 zdvojnásobí 
a například v USA bude diagnostikována 
rakovina prostaty u jednoho z devíti mužů.

Od 30 knírů k 5 milionům
Nadační fond Muži proti rakovině je dlou-
holetým partnerem Movember Foundati-
on a organizátorem kampaně Movember, 
jejímž symbolem je knírek na tvářích 
milionů mužů. Zároveň je i partnerem 

České urologické společnosti (nejvyššího 
odborného orgánu v oblasti urologie v ČR), 
se kterou vytváří podklady pro spolupráci 
na projektech osvěty a prevence. Společně 
aktivně bojují řadu let s typicky mužskými 
formami rakoviny – rakovinou prostaty 
a varlat. Obě zmíněné formy pokrývají 
kompletní věkové spektrum, a zatímco 
rakovina prostaty postihuje starší ročníky, 
rizikovou skupinou pro rakovinu varlat 
jsou velmi mladí muži! Vybrané finanční 
prostředky v rámci kampaně Movember 
jsou určeny na nákup lékařských přístrojů, 
osvětové programy a studijní stáže budou-
cích lékařů. ▪

ŠEST MÝTŮ O RAKOVINĚ PROSTATY

1Rakovina prostaty je nemocí starých mužů
Ano. S postupujícím věkem riziko rakoviny prostaty stoupá. Z celkového počtu mužů, 

kterým je každoročně diagnostikována rakovina prostaty, je více než polovina starších 65 let. 
Co však ti zbývající?

2Rakovina prostaty je dědičná
Ano i ne. Existuje mnoho rizikových faktorů a rodinná anamnéza je jedním z nich, k dalším 

však patří etnická příslušnost, fyzické zdraví i životní styl, dokonce i geografická poloha.

3V rodině není rakovina prostaty, takže mám velkou šanci, že ji nedostanu
Ne! Například afroameričtí muži mají o 74 % vyšší pravděpodobnost, že jim bude diagnos-

tikována rakovina prostaty. Rodinná anamnéza a genetika ovšem hrají nezanedbatelnou roli!

4Pokud nemám žádné příznaky, nemám rakovinu prostaty
Ne! Rakovina prostaty je jedním z nejvíce asymptomatických druhů rakovin v onkologii. 

Zdaleka ne všichni muži mají příznaky, které navíc mohou být zaměněny nebo přičítány něče-
mu zcela jinému. Nepodceňujte prevenci a neváhejte se svěřit lékaři!

5Rakovina prostaty je pomalu se vyvíjející rakovina
Ano i ne. Existují různé typy nádorů rakoviny prostaty i mnoho léčebných procedur. 

Jakmile biopsie potvrdí její přítomnost, lékař charakterizuje potenciální agresivitu rakoviny 
a doporučí léčbu na základě mnoha faktorů včetně věku a zdravotního stavu pacienta.

6Test PSA je testem na rakovinu
Ne! Test PSA je prvním krokem v diagnostickém procesu a měří hladiny prostatického spe-

cifického antigenu v prostatě, nikoli v rakovině. PSA je produkována prostatou v reakci na řadu 
problémů včetně zánětu nebo infekce, zvětšení prostaty nebo případného nádoru.
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M Ů Ž E T E  P O T K A T  V E   V L A K U

Na podzim spustil s Nadací Partnerství kampaň Sázíme budoucnost, 
která usiluje o výsadbu celkem 10 milionů stromů, tedy jednoho 
na každého občana České republiky. Iniciativa podporovaná 
ministerstvem životního prostředí (MŽP), do které se zapojily i České 
dráhy, má za cíl pomoci v boji s nedostatkem vody v zemědělské krajině 
i v urbanizovaných oblastech. Zdá se vám takové číslo nemožné? „Věřím 
v dobrou vůli nás všech, ruce každého dobrovolníka mají smysl,“ říká 
Miroslav Kundrata.

Proč se kampaň Sázíme budoucnost za-
měřuje právě na výsadbu stromů?
Stromy jsou relativně snadným prvním 
krokem pro obnovování retenční schopnosti 
krajiny. Jejich kořenový systém kypří zhut-
nělou půdu, zadržuje vodu, kterou stromy 
vypařují, a právě tak, za nulové náklady, 
ochlazují vzduch a vodu vrací do koloběhu. 
V sídlech se preferuje ochrana technické 
infrastruktury, kterou potřebujeme pro 
naše pohodlí, ale na zeleň a jímání dešťové 
vody se prostor nedostává. Výrazně se tedy 
přehřívají, jejich teplota se liší i o 5 °C oproti 
okolí. Návrat stromů do měst je zcela zá-
sadní krok, jsou jednoznačně nejefektivnější 
a nejlevnější klimatizací. Ve volné krajině 
narážíme nejvíce na pravidla hospodaření. 
Vysadit si třeba remízek není tak banální, 
jak by si mnozí mysleli, zejména pokud je 
pozemek v dotačním režimu, který to dnes 
příliš neumožňuje. Navíc v kombinaci s mno-
ha praktickými problémy, jako jsou třeba 
postřiky nebo velikost mechanizace. Věříme, 
že dobrá vůle zemědělců i tlak na ekologizaci 
dotačních pravidel povedou k rychlé změně. 
Všechny klíčové hráče postupně oslovujeme 
a legislativní pracovní skupina vedená MŽP 
už provedla inventuru hlavních bariér pro 
výsadby.

To je opravdu velké sousto, kolik vás 
na této iniciativě spolupracuje?
Není nás mnoho, potřebujeme dobrovolníky, 
odborníky, partnery, sponzory… Jakoukoli 

pomoc s realizací. Jsme ale velmi pozitivně 
překvapeni reakcí jedinců a institucí. I s Čes-
kými drahami už jsme navázali partnerství. 
Iniciativa každého z nás má smysl!

V čem je vlastně nutné majitelům pozem-
ků, kteří mají zájem o výsadbu, pomáhat?
Hospodáři potřebují metodickou podporu 
a zásadní zjednodušení dotačních titulů. 
Už jsme mluvili o legislativních překáž-
kách. Tam vidíme velkou vůli ke změně 
zejména v rezortu MŽP, což zase pomůže 
městům a institucím, které mají péči 
o zeleň na profesionální úrovni, ale kvůli 
ochranným pásmům sítí ji nemají kde sá-
zet. Na www.sazimebudoucnost.cz může 
každý zaregistrovat svoji výsadbu, nabídnout 
pozemek nebo dobrovolnou pomoc. Postup-
ně zde doplňujeme také metodiky, zdroje 
financování a další důležité informace.

Zastavíte se vůbec někdy?  
Co třeba ve vlaku?
Ano, třeba do Prahy jezdím zásadně vlakem! 
Je to nejlepší pracoviště, dvě a půl hodiny kli-
du bez telefonování, navíc krásnou krajinou 
kolem Svitavy, Orlice a Labe.

Jaký je podle vás dopad dnešní dopravy 
na okolní krajinu?
Železnice je na tom nejlépe, je nutné ji 
podporovat. Škoda jen, že nám stále chybí 
vysokorychlostní tratě! Zejména ve městech 
a jejich okolí však dusí život předimenzova-
ná individuální doprava. V krajině zase sílí 
tlak na kácení stromořadí kolem silnic nižší 

třídy s odkazem na nehody nezodpovědných 
řidičů. Kromě toho i přirozeně odumírají 
poválečné ovocné aleje podél silnic a naše 
krajina ztrácí významný historický i funkční 
prvek. S něčím takovým se železnice tolik 
nepotýká.

Jakou máte představu o vývoji české kraji-
ny v budoucích letech?
Myslím, že v první fázi budou mít velký vliv 
samotné obce, které si začínají konečně 
uvědomovat, že jim například eroze půdy 
a vysychající vodní zdroje činí velké problé-
my. Víc se dívají do okolní krajiny a přemýš-
lejí, jak třeba získat zpět do užívání půdu, 
kterou pronajaly. Zároveň slyšíme, že dosud 
dlouho rezistentní ministerstvo zeměděl-
ství a agrární komora už přistoupily na to, 
že obhospodařované bloky půdy jsou příliš 

TEXT: JOHANA KVÍTKOVÁ    FOTO: JAN CHALOUPKA

Stromy jsou naší 
nejlevnější klimatizací
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Tam tiká bomba exodu. Nemyslím si, že 
u nás za 10 let bude Sahara. Sociální faktor 
je opravdu důležitější. Jsme povinni jít změ-
nám klimatu naproti, zvýšit odolnost krajiny 
vůči extrémnímu suchu, větrům a srážkám.

Přestože v krajině žijeme, podobná téma-
ta nás na školách skoro neučí. Zabýváte 
se v nadaci i tímto problémem?
Pod Špilberkem provozujeme areál Otevřené 
zahrady, kterým demonstrujeme, že se dá 
snížit spotřeba energie v budovách na mini-
mum, jak využívat dešťovku i šedou vodu, 
jak recyklovat nebo založit zelenou střechu. 
Umíme spočítat, jaká je návratnost investice 
třeba do tepelného čerpadla a dalších „chyt-
rých“ technologií. Zabýváme se i výzkumem 
účinnosti různých adaptačních opatření 
a jejich zavádění do praxe. Chodí za námi 

na konzultace architekti i investoři a také 
děti od mateřských škol až po vysokoškolá-
ky. Edukace dětí má samozřejmě pozitivní 
vliv, ale biflování při klasické školní výuce 
by podle mě nemělo efekt. Děti se musí učit 
v kontextu a praxí. Poslat je třeba na pole, ať 
jim vzdělaný sedlák ukáže, jaký je rozdíl mezi 
mrtvou a živou půdou. Ať se pod mikrosko-
pem podívají, kolik tam je mikroorganismů, 
to by mělo smysl! ▪

velké a že učiní kroky k jejich zmenšování. 
Doufám, že se díky tomu začnou do krajiny 
vracet meze a remízky, tak moc důležité 
pro život mnoha druhů živočichů. Ve druhé 
vlně je velkou otázkou, co s půdou udělají 
potomci dnešních hospodářů. Dnes je 74 % 
zemědělské půdy v ČR pronajato a obdě-
láváno nájemníky, kteří k ní mají zcela jiný 
vztah. Pokud nová generace nebude mít 
zájem o hospodaření na svém, nedá se velká 
změna čekat. A takových otázek je víc, a to 
nemluvím o globálních trendech.

Problém tedy nevidíte ani tak ve vývoji 
klimatu jako spíše v lidském jednání?
Ano, klima se měnit bude, ale ve střední 
Evropě budeme důsledky pociťovat pomaleji 
než v přímořských oblastech, v chudých 
zemích s nedostatkem vody nebo v Arktidě. 

MIROSLAV KUNDRATA
Spoluzakladatel i dřívější ředitel Na-
dace Partnerství Miroslav Kundrata je 
absolventem Univerzity J. E. Purkyně 
(dnešní Masarykovy univerzity) v Brně. 
Na začátku 80. let se mimo jiné podílel 
na územním plánu města Brna a poté 
pracoval v Akademii věd ČR. Ve funkci 
ředitele nadace působil do dubna 2019. 
Nyní se věnuje strategickému rozvoji 
nadace, vztahům s  partnery a klíčovým 
projektům, jako je např. nová iniciativa 
Sázíme budoucnost. Nadace Partner-
ství každý rok vyhlašuje také anketu 
Strom roku nebo vysazuje Alej svobody. 
Letošní zbrusu nová alej vznikne 
ve Vestci u Prahy dne 9. listopadu  
2019. Dobrovolníci jsou vítáni.  
Více na www.sazimebudoucnost.cz.
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Proč jste pro vaše nové pivo zvolili ozna-
čení 33?
Budvar 33 je hořký ležák. A podle toho jsme 
mu dali i jméno. Má totiž právě 33 jedno-
tek hořkosti, a to především díky českému 
chmelu Agnus, který patří k nejvíce hořkým 
odrůdám vůbec. 33 je zajímavá i sladem 
Crystal Light, který se používá především 
do svrchně kvašených piv. Díky tomu, že 
jsme se ho nebáli přidat do typického české-
ho ležáku, získalo naše pivo zajímavou barvu 
a příjemnou chuťovou uhlazenost.

Jde o originální recepturu?
Ano. Tvořili jsme ji v Budvaru s celým tech-
nologickým týmem. Je průmětem mých 
osobních zkušeností i zkušeností všech 

mých kolegů. Nebyl to jednoduchý úkol, 
protože pole ležáků nejenom českých, ale 
i ve světě je polem velice obsazeným. Tvořit 
originální pivo není snadné. Vyzkoušeli jsme 
si to na experimentálních várkách. Naším 
cílem bylo dosažení harmonické receptury, 
abychom uvařili pivo, po kterém dostáváte 
chuť na další napití.

Český ležák se považuje z hlediska výroby 
za jeden z nejsložitějších nápojů na světě. 
Proč?
Mistrovství českého ležáku podle mě spočí-
vá v tom, že vám na konci výrobního procesu 
ve svém chuťovém profilu nic neodpustí. 
Pokud ovšem nesáhnete po ležáku, který je 
přechmelený nebo přebarvený různými spe-
ciálními slady. Ty stejně jako chmel dovedou 
jisté chyby zamaskovat. Pokud použijete 
opravdu světlý slad a přiměřené chmelení, 
jak se v českém ležáku sluší, v pivu se každý 
hřích spáchaný v technologii projeví.

Nyní působíte v pivovaru jako sládek. 
V celé jeho historii však mnoho sládků 
nebylo. Je nějaké know-how, které si pře-
dáváte z generace na generaci?
Počet, který jste zmínil, je číslo deset. 
Vzhledem k historii pivovaru, dlouhé 123 let, 

to skutečně není vysoké číslo. To předsta-
vuje velkou výhodu konzistence myšlenek 
a dostatku času si uvědomit, kde skutečně 
jsou ony pilíře, které tvoří základ. Nejde o to 
si předat do ruky seznam věcí, ale o to, jak se 
poznávali sládci v překryvu svého působení 
a sdělovali si, co je léty prověřeno a jakou 
mají novou zkušenost. Zkrátka pochopit, 
co je cenné, co je nebezpečné měnit a co lze 
zkoušet, pokud bude sládek chtít.

Budějovický Budvar začal loni spolupraco-
vat s minipivovary. Proč?
Piva z minipivovarů dokážou velmi vhodně 
doplnit naše stávající portfolio. Chceme zá-
kazníkům ukázat, že pivovarství je oborem 
hravým a kromě skvělých ležáků existují 
i jiné, objevováníhodné pivní styly a kate-
gorie.

Ochutnáváte i vy sám piva z malých 
pivovarů?
Ano, a velmi rád. Minipivovary sehrály fan-
tastickou úlohu na českém trhu, co se týká 
rozmanitosti pivních kategorií a stylů i chutí 
včetně českého ležáku, který také vaří. To 
skýtá širokou platformu a pole pro výměnu 
zkušeností nejen v obchodě, ale i z hlediska 
technologie vaření piva. ▪

Spojení slov hořký a Budvar vždy znělo jako protimluv. 
Začátkem letošního roku, kdy národní pivovar uvedl na trh 
nový hořký ležák Budvar 33, se to však změnilo. Co je to 
za pivo a jaký příběh se skrývá za jeho recepturou, prozradil 
Adam Brož, sládek národního pivovaru Budějovický Budvar.

Hořký ležák 
z národního pivovaru
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I v předvánočním období zůstávají otevřené brány mnohých hradů a zámků ve správě Národního 
památkového ústavu. Vydejte se od konce listopadu do Nového roku na Hradozámecký advent. 
Pohádkové prostředí historických památek je pro vánoční čas jako stvořené. Nahlédnete do svátečně 
vyzdobených interiérů i pod pokličku místních tradic a zvyků.

Za pohádkovou atmosférou 
na Hradozámecký advent

Patříte-li mezi ty, co by rádi vyrazili 
na prohlídku některého oblíbeného hra-

du či zámku i na podzim, nezoufejte. Řada  
památek ve správě NPÚ po celém Česku 
zůstane otevřená až do konce roku. Právě 
během adventního období navíc nebývají 
tak zahlceny turisty, což možná mnozí z vás 
ocení. V podzimním a předvánočním čase se 
můžete těšit na prohlídky svátečně vyzdo-
bených prostor, adventně laděné koncerty, 
výstavy nebo řemeslné jarmarky. Připraveny 
jsou pro návštěvníky i silvestrovské a novo-
roční prohlídky.

Perla Lužických hor
Přímo k romantickým toulkám zimní kraji-
nou vybízí například zámek Lemberk, barok-
ní perla Lužických hor. Byl postaven na místo 
středověkého hradu, který patřil význam-
nému dvořanovi Havlovi z rodu Markvarticů 
ještě za dob knížete Václava I. Od roku 1726 
získali panství Clam-Gallasové, kterým je 
věnován letošní cyklus Po stopách šlech-
tických rodů. Hrabě František Clam-Gallas 
patřil k nejvýznamnějším postavám první 

republiky. Byl posledním mužským před-
stavitelem starorakouského šlechtického 
rodu, filantropem, mecenášem a správ-
cem rozlehlých velkostatků na bývalých 
panstvích.

Překrásně zrekonstruované a vyzdobené 
interiéry zámku proto chtějí připomenout 
staré tradice a zvyky, které pomohou 
načerpat kouzelnou atmosféru Vánoc první 
republiky. Oslava svátků tehdy záležela spíše 
na finančních poměrech. Děti z chudších 
rodin si dokázaly leckdy vystačit s dárkem 
v podobě trochy perníku. Na Štědrý den 
v bohaté rodině se vše skvělo čistotou a ve-

černí menu připomínalo to dnešní – na stole 
nechyběla rybí (jikrová) polévka, smažený 
kapr nebo kapr na černo, štrúdl i vánočka. 
Pod ozdobeným stromečkem čekala na roz-
balení spousta dárků. Vraťte se do panských 
časů po vzniku Československa a oživte si 
historický vánoční příběh o panu hraběti 
a jeho nenadálé vánoční návštěvě zámku. Jak 
si sloužící s touto nečekanou situací poradí?

Podobné hrané prohlídky a bohatý ad-
ventní program jsou připraveny na mnoha 
dalších památkách po celé České republice. 
O některé akce je velký zájem, doporučuje-
me proto včasnou rezervaci. ▪

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE 
NA WWW.NPU.CZ 
A WWW.HRADOZAMECKYADVENT.CZ

TIP! 
Patříte mezi časté návštěvníky hradů 
a zámků? Vyzkoušejte sběratelský Zá-
pisník návštěvníka památek. Nabídne 
vám zajímavé historické příběhy i pro-
stor pro sbírání vstupenek a zachy-
cení zážitků z cest. To vše zabalené 
v originálním designu s ilustracemi 
historických událostí. Zápisník může-
te koupit také jako dárek! Získáte ho 
za 88 Kč na pokladnách státních pa-
mátek ve správě NPÚ, ve vybraných 
turistických centrech nebo na  
www.npu.cz/e-shop.



TEXT A FOTO:  PAVEJ FREJ

      CES
   TOPIS 

R U M U N S K O  A   B U L H A R S K O

Když mi koncem srpna volal 
Pepa, že ještě letos nebyl u moře 
a jestli bych s ním nejel, myslel 
jsem, že si dělá srandu. Vždyť 
má manželku a dvě děti, tak 
proč nejede s nimi?!  Jenže to 
neměla být jen tak ledajaká 
rodinná výprava, Pepa se chtěl 
vydat po trase legendárních 
sezonních rychlíků, které kdysi 
vozily natěšené Čechoslováky 
do Bulharska na pobřeží 
Černého moře. Naším cílem 
se stala známá letoviska Varna 
a Burgas, odkud je to jen kousek 
na Slunečné Pobřeží nebo 
ke Zlatým Pískům. 

    VLAKEM 
   přes Karpaty na pobřeží 

Černého moře
Praha

Bratislava

ČESKO
SLOVENSKO

Budapešť

MAĎARSKO RUMUNSKO

Sofie Burgas
BULHARSKO

Ruse

Gorna 
Orjahovica

Varna

Karnobat

Beloslav

Temešvár

Bukurešť 

Curtici

Nesebar
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1. den   12 h 45 min
Praha – Budapešť – Curtici – Temešvár  
      

2. den   21 h 41 min                              
Temešvár – Bukurešť – Ruse – Gorna Orjahovica – Varna
      

3. den     5 h 15 min
Varna – Beloslav – Karnobat – Burgas

TRASA A DOBA JÍZDY
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Už je to pár let, co dojezdily i poslední pří-
mé vozy, tak proč se nevydat na tři dny 

dlouhý vlakový road trip s využitím toho, 
co se dnes nabízí. „Svlažit kožku v moři,“ to 
měla být naše odměna na konci cesty, jak se 
vyjádřil Pepa. V září snad bude Černé moře 
ještě dostatečně teplé. „Zpátky poletíme,“ 
uklidňoval mě. A já tak nějak tušil, že letadlo 
bude to poslední, co by mi ke štěstí chybělo.

Balkán už za Bratislavou
Cesta Metropolitanem z Prahy do Budapeš-
ti utíká celkem rychle a není pro našince 
ničím objevná. Zkušené cestovatele nepře-
kvapí ani skutečnost, že první polovina ces-
ty na Balkán, ať už je to Rumunsko, nebo 
Srbsko, trvá jen zlomek toho, co zaberou 
zbývající úseky. Takovou předzvěstí, že se 
blížíme k Balkánu, je nuzná nížinná oblast 
za Bratislavou táhnoucí se až ke státní hra-
nici, kde se pak jako mávnutím kouzelného 
proutku objeví v údolí Dunaje upravené ma-
ďarské vesničky a člověku se hned začnou 
sbíhat sliny na tradiční uherské speciality. 
A nemůže odradit ani několik individuí, 
která se z nás pod různými záminkami 
snažila hned po příjezdu na nádraží Nugati 
v Budapešti vytáhnout nějaké peníze. Tomu 
ujel autobus, ten prodával spreje, třetímu 
chyběla ruka a jiný zase neměl drobné 
do automatu na jízdenky. 

Oddechli jsme si, až když jsme se pod-
zemkou přesunuli na nádraží Keleti a usadili 
se v nádražní restauraci na nástupišti. Tady 
naše soukromí aspoň po očku hájil číšník, 
který se sice naposledy usmál možná pár dní 
po podpisu Varšavské smlouvy, ale tomu, 
že si dáme perkelt, guláš a pivo, rozuměl. 
Člověk si řekne, obyčejná „nádražka“, jenže 
při srovnání s nabídkou našich podniků, 
kde je vrcholem tlačenka, utopenec nebo 
naložený hermelín, tady skutečně v zázemí 
probíhalo vaření. Čekal nás přejezd nočním 
rychlíkem přes Karpaty, tak jsme se ještě 
náležitě pojistili v supermarketu u nádraží 
zásobou čabajek a tokajským. Kdo ví, co má 
dnes v noci Drákula a jeho nohsledi za lu-
bem. Kolem desáté večerní jsme překonali 
maďarsko-rumunskou hranici a vystoupili 
v potemnělé stanici Timisoara Nord. „Dyk je 
to Temešvár,“ uklidňoval mě Pepa poté, co si 
to důsledně „vygůglil“. 

Noční přejezd Karpat
A pak konečně začala ta správná balkánská 
jízda! Těsně před půlnocí a na minutu přesně 
zahřímaly na čele vlaku dva šestinápravové 
elektrické stroje a čtyřvozová souprava rych-
líku se pomalu vydala na svou dlouhou noční 
pouť přes Karpaty až do Bukurešti. Otevře-

ným okénkem proudil do kupé teplý vzduch 
z vyhřátých stepí panonské nížiny, a když 
začal vlak pomalu stoupat po horských 
úbočích, proměňoval se v cosi mimořádné-
ho, co vonělo dálkami a tajemnem. Kolem 
oken občas proletěla tmavou nocí jiskra ze 
sběračů, to když se těžké lokomotivy snažily 
nabrat na výkonu. 

Proč jsou některé lokomotivy v Rumunsku 
obsazené dvoumužnou posádkou, jsme si 
domysleli už po pár kilometrech jízdy. Sotva 
vlak dosáhl plné rychlosti a elektrické sloupy 
se míhaly v nočním šeru jeden za druhým, za-
čal prudce brzdit, aby zpomalil na železném 
mostku přes malý potůček, pak zase nabral 
plnou rychlost a o chvíli později prudce brzdil, 
aby minimální rychlostí přejel staré výhybky 
ve stanici. To se pak kupé rozvonělo typickým 
odérem impregnovaných dřevěných pražců. 
Evidentně jeden ze strojvedoucích řídil a dru-
hý fungoval jako navigátor. Chvílemi jsme 
však měli pocit, že usnul, protože to s námi 
házelo nejen dopředu a dozadu, ale i do stran 
a občas i nahoru a dolů, jako bychom se snad 
už ani podvozky nedotýkali kolejí. 

Lítali jsme takhle po navoskované mad-
račce celou noc, občas vlak hlučně přejel 

KUPÉ JAKO ZA ČASŮ BELMONDA
Abychom si noční přejezd Karpat 
užili, rezervovali jsme si pro sebe celé 
kupé v lůžkovém vagonu. Šlo o vůz, 
který kdysi vyřadily francouzské 
dráhy, aby v Rumunsku začal svou 
novou životní etapu. Kupé bylo čisté 
a útulné, svým designem a funkčním 
řešením připomínalo zlatou dobu, kdy 
na filmových plátnech řádil Belmon-
do a Delon. Stěny obložené překliž-
kou imitující dřevo, pravá dřevěná 
ramínka s vypáleným logem CFR, 
francouzské instrukce u umyvadélka 
s vybroušenými skleněnými kohout-
ky, sada kouzelných, leč nefungují-
cích lampiček nad postelí, a hlavně 
stahovací roletka u okna a klička, 
kterou se vysouvala a zasouvala horní 
čtvrtina okna, jako v našich motoráč-
cích z 50. let. 

PROČ JSOU NA NĚKTERÝCH 
LOKOMOTIVÁCH V RUMUNSKU DVA 
STROJVEDOUCÍ, JSME SI DOMYSLELI 
UŽ PO PÁR KILOMETRECH JÍZDY. 
JEDEN ŘÍDÍ A DRUHÝ NAVIGUJE.
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pravou balkánskou realitu. Sotva se slunce 
trochu vyhouplo nad krajinu, mohli jsme 
sledovat dlouhé lány ledabyle obdělaných 
polí, které se táhly až na obzor, políčka se-
schlých slunečnic, kukuřičné pláně ponecha-
né ladem, skládky plné plastového odpadu. 
Za neustávajícího štěkání psů hnali pastevci 
před sebou dobytek, sedláci mířili na své 
pozemky na koňských povozech, občas bylo 
možné spatřit i dýmající traktor a na sta-
nicích a zastávkách se shlukovali místní 
starousedlíci v kamizolkách a školáci v riflích 
a značkových botách, čekající na první ranní 
spoj do města. 

Čekal nás několikahodinový pobyt v Buku-
rešti, než nám pojede navazující motorový 
rychlík na bulharské hranice. I když se nám 
po náročné noci moc nechtělo chodit, hodili 
jsme si věci do úschovny a zamířili do bu-
kurešťských ulic. Rumunská metropole je 
takovou zvláštní změtí frekventovaných 
dvouproudých silnic a zapadlých uliček, 
polorozpadlých činžáků a moderních mra-
kodrapů nadnárodních společností, starých 
domečků s děravými střechami a krásných 
vilek boháčů s upravenými pozemky za vy-
sokými zdmi, kostelíků stojících hned vedle 
ošklivých paneláků, spousty bust a památ-
níků v parcích a taky obřích vládních budov, 
na jejichž vrcholu hrdě vlaje národní vlajka. 
Byl jsem vděčný Pepovi, že můj původní plán 
zůstat tu celý den se neuskutečnil. V ná-
dražní restauraci na Bucuresti Nord jsme si 
objednali balkánskou specialitu tochitură, 
což je směs skopového a vepřového ragú 
s klobásou, kukuřičnou polentou, vejcem 
a balkánským sýrem. Trochu nezvyklá, ale 
nesmírně lahodná kombinace. 

ocelový most, co chvíli se ozývalo pískání 
kol v ostrých obloucích a úpěnlivé tření 
brzdových zdrží.  Bylo cítit, jak to škube 
se šroubovkami a jak o sebe třískají těžké 
ocelové desky mezivozových přechodů. 
Sotva začalo svítat, zahlédl jsem v zrcadle 
rozcuchaného Pepu, jak nevěřícně kouká 
na horním lůžku do stropu: „Spal jsi?“ „Ani 
moc ne, ale byla to bomba!“

Bukurešť plná protikladů
Pak nám beze slov přišel vrátit průvodčí 
jízdenky a ani se neobtěžoval oznámit, že 
jsme kdesi v Karpatech nabrali hodinové 
zpoždění. Roviny před Bukureští odhalily tu 

BUKUREŠŤ NÁM NA PRVNÍ POHLED NIJAK 
NEUČAROVALA, ALE VAŘÍ TU SKVĚLE, 
STEJNĚ JAKO  JINDE NA BALKÁNĚ. 
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S Australany na rozpálené stepi
Bylo něco kolem druhé, když jsme s hodi-
novým zpožděním vyrazili směr Bulharsko 
do pohraniční stanice Ruse, odkud už měl 
navazovat přímý spoj do Varny, jednoho 
z cílů naší cesty. Je na místě zmínit, že velká 
část rumunské železnice stále připomíná 
jeden velký skanzen, který svou největší slá-
vu má již dávno za sebou. Na kolejích se tu 
prohání mix všeho, co už před lety vyřadily 
ze svého vozového parku západní železnice. 
Starší lokomotiva západní provenience a dva 
zašlé vagony bez klimatizace tvořily i naši 
rychlíkovou soupravu.  

V době, kdy teplota přesahovala třicet 
stupňů a vlak se pomalu táhl přes výhyb-
ky desetikilometrovou rychlostí, zatímco 
stahovací okénko se neustále zavíralo, 
došla trpělivost i jinak poklidným anglicky 
hovořícím seniorům, kteří s námi cestovali 
v kupé. Zarazili do okna plastovou lahev tak, 
že vyndat by ji šlo snad jen autogenem. Když 
nastala kontrola pasů, zjistili jsme, že to jsou 
Australané. Proboha, co dělají Australané 
v rozpáleném vlaku na balkánské stepi? 

Pasová kontrola na obou stranách hranice 
probíhala podobně, celníci si vybrali pasy 
a kamsi zmizeli do nádražní budovy. Uvaření 
cestující začali postupně vylézat z rozpálené 
soupravy a posedávat v kolejišti. Když se 
opět celníci objevili, všechny nekompromis-
ně zahnali zpátky do soupravy a začali jako 
ve škole předčítat jména uvedená v pasech 
a opětovně je rozdávat. Samozřejmě že 
jména všemožně komolili, takže Pepa nebyl 
Josef Holek, ale Bozé Oleh. Než mu to došlo, 
tak netrpělivý celník jeho pas se zaťatými 
pěstmi málem skartoval. Bohužel podobná 

Do Varny se žárlivými Amíky
A tak jsme celkem neplánovaně, hladoví 
a žízniví, skončili navečer v jakési přestupní 
stanici Gorna Orjahovica, odkud nám měl 
jet za pár hodin večerní rychlík ze Sofie 
do Varny. Podobně na tom byl i mladý pár, 
černoušek a krásná štíhlá blondýna z Kalifor-
nie. Proboha, co dělají Kaliforňané navečer 
v Gorné Orjahovici? Prostor před nádražní 
budovou vyvedenou ve funkcionalistickém 
stylu vypadal docela nuzně, jak řekl Pepa: 
„To mi připomíná Klatovy“. Na lavičkách se 
začala shlukovat místní omladina, smečky 
psů s vyplazenými jazyky hledaly stejně jako 
my něco na zub a jediný, podezřelý podnik 
právě zavíral. 

Naštěstí nás zachránil bufet na nástupišti, 
místní pálenka Karnobat, zapečené toasty 
se sýrem a slané tyčinky. Nervózní černou-
šek měl co dělat, aby uhlídal naše pohledy, 
jež mířily nezištně na jeho mlčenlivou druž-
ku, která vypadala po celodenním cestování 
všelijak, jen ne spokojeně, a tak když přijel 
náš vlak, pro jistotu si vybral jiné kupé, zatá-
hl záclonky a dělal, že spí. Do Varny, prvního 
vysněného cíle naší cesty na pobřeží Černé-
ho moře, jsme dorazili kolem půlnoci, takže 
z koupání už nic nebylo. Vzduch přitom 
lákal svou typickou mořskou vůní, rackové 
se nám z výšky vysmívali, kostelní zvon 
právě odbíjel půlnoc a všechny ty přívětivé 
hospůdky a bary akorát zavíraly. Přenoco-
vání v malém hotýlku na úzké manželské 
posteli ve dvojici s Pepou nevypadalo zrovna 
dvakrát pohodlně, ale únava byla veliká, tak-
že i ráno jsme měli co dělat, abychom stihli 
další vlak do naší, tentokrát už definitivně 
cílové destinace Burgas. 

celní prohlídka byla i důvodem, proč jsme 
nestihli v Ruse přípoj do Varny. Postarší 
celnice nás odmítla nechat vystoupit a před-
nostně odbavit, šup zpátky do vozu a jen 
smutně přihlížet, jak z vedlejší koleje odjíždí 
náš vlak, ten den navíc poslední. 

NA VĚTŠINĚ TRATÍ JEZDÍ JEN 
NĚKOLIK DÁLKOVÝCH SPOJŮ DENNĚ, 
I PROTO NENÍ CESTOVÁNÍ VLAKEM 
PRO MÍSTNÍ PŘÍLIŠ POPULÁRNÍ. 
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Beloslav byla rychlíková stanice, kde se za-
stavil čas. Obnažené žárovky nástupištních 
lamp skryté pod rozřezanými pet lahvemi, 
místo čekárny autodílna, z bývalé restaurace 
zůstala jen skla polepená nálepkami Pepsi-
-Cola a v provozu byl kromě pokladny jen 
novinový stánek. Zatímco cestující se dali 
spočítat na prstech jedné ruky, železničních 

Zpátky na Sofii. No!
Poslední den naší třídenní intenzivní 
vlakové cesty začal na nádraží v Burgasu 
přešlapem, který by se nadšeným železničá-
řům asi stávat neměl. Vlezli jsme do jiného 
vlaku. No prostě ostuda. Bylo to takhle: Do-
razíme na nádraží a stojí tam dvě soupravy. 
Jedna má lokomotivu a je u ní spousta lidí 
včetně průvodčích, druhá nemá lokomoti-
vu a nepohybuje se u ní nikdo. Do odjezdu 
pár minut, informační panely žádné nebo 
psané v azbuce. Ptáme se milého mladého 
hocha s brašničkou, co vypadal jako prů-
vodčí, zda je to náš vlak směr Burgas, a on 
souhlasně pokýval hlavou a řekl: „No!“ „Řekl 
nou, nebo no?“ ujišťoval se Pepa. Zeptali 
jsme se jako blbci radši ještě jednou a zase 
to jeho souhlasné: „No!“ Tak jsme nastoupili 
a vlak se rozjel, i když se podle jízdního řádu 
ještě rozjet neměl. Záhy jsme pochopili, že 
jsme se ocitli v soupravě rychlíku do Sofie 
a jedeme tím samým směrem, odkud jsme 
včera přijeli. 

Naše neštěstí zpozorovali cestující Bulhaři 
a jali se nám jeden přes druhého radit, prý 
nejlepší bude vystoupit na první stanici 
a vzít si taxi zpět. To by ale znamenalo, že 
ani dnes v Burgasu nevkročíme do moře. 
Naštěstí existují chytré aplikace, o kterých 
ještě Bulhaři moc neví, a zjistili jsme, že když 
vystoupíme na první stanici, můžeme v klidu 
pokračovat naším původně zamýšleným 
spojem, který jede za námi. 

PERLA ČERNÉHO MOŘE

Tak se často přezdívá starobylému 
městečku Nesebar, které leží asi 30 km 
severně od Burgasu směrem k Varně. 
Jeho historie sahá až do starověku, 
dodnes se zachovalo množství histo-
rických památek, některé dokonce 
až z antiky. V roce 1983 byl Nesebar 
zapsán na seznam světového dědictví 
UNESCO. Staré město leží na ostrův-
ku, který byl kdysi obehnán hradbami 
a spojen s pevninou 300 m dlouhou 
šíjí. Do Nesebaru žádné koleje sice ne-
vedou, ale protože jde o jeden z nejvý-
znamnějších turistických a výletních 
cílů v Bulharsku, do městečka směřu-
je celá řada zájezdových autobusů či 
pravidelných linek. To však znamená 
také skutečnost, že především v tu-
ristické sezoně je nevelké městečko 
doslova zaplavené turisty, což bohužel 
i značně ubírá na jeho kouzlu. 

zaměstnanců se tam pohyboval nespočet: 
výpravčí, informátor, pokladní, uklízečka, 
pán s kosou, parta kouřících dělníků, co 
v poklidu čekala na pokyn, až budou moci 
s pracovním vozem vyjet na trať. Socialis-
mus se vším všudy. „Připomíná mi to Soko-
lov, když jsem tam kdysi jednou nechtěně 
zabloudil,“ poznamenal Pepa.
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Do Rumunska, Bulharska, ale třeba také Maďarska, Černé Hory, Srbska nebo na Sloven-
sko je možné cestovat s výhodnou zpáteční mezinárodní jízdenkou City Star. K dispozici 
je ve variantě pro jednotlivce nebo pro skupinu osob (max. 5), přičemž 2.–5. cestující má 
v zahraničí slevu až 50 %. Tedy čím více cestujících, tím levněji vyjde jízdenka na jednoho. 
Jízdenku City Star lze koupit u pokladních přepážek nejpozději 3 dny před plánovaným 
odjezdem a její platnost je 1 měsíc. Více informací se dozvíte na www.cd.cz/citystar nebo 
na lince zákaznické podpory + 420 221 111 122. 

NA VÝCHOD EVROPY SE CITY STAR

Konečně na konečné v Burgasu 
Cesta po relativně monotónní bulharské 
krajině naštěstí docela ubíhala, přece jen 
zdejší železnice jsou co do kvality o úroveň 
výš než ty v Rumunsku. Příjezd dvouvozové 
soupravy do Burgasu v čele s naším krásným 
Plecháčem sice už dávno nedýchá atmosfé-
rou doby, kdy sem po dvou nocích dorazily 
dlouhé rychlíky se stovkami Středoevropa-
nů lačných skočit do moře, ale nádraží si 
stále zachovalo svou honosnost a vysoká 
věž opravené nádražní budovy jako maják 
usměrňuje pohyb obyvatel města.

Do moře jsme bez váhání vlétli hned, jak 
jsme se ubytovali. A hned jsme také uslyšeli 
pískot, plavčíci nás hnali ke břehu. Foukal 
silný vítr, tmavé moře se divoce vzdouvalo 
a jedna vlna přebíjela druhou. Nad můst-
ky plavčíků se třepetala červená vlajka, 
a i když jim nevadilo, že se pár odvážlivců 
vydalo do zdivočelých vln, nikdy nikomu 
nedovolili vzdálit se dále od břehu. Foukal 
tak silný vítr, že ohýbal v pravém úhlu vršky 
palem a povalil všechny plastové popelnice 
na pláži. Naskočila nám husí kůže. Takhle 
jsme si to „teplé“ moře nepředstavovali. 
Procházeli jsme po promenádě v parku nad 
mořem, kde korzovaly zamilované páry, 
děti se vozily na kolotočích a důchodci 
vesele štěbetali u květinových záhonů. 
„Připomíná mi to tu Černobyl,“ pronesl zase 
Pepa a narážel tím asi na jinak neuvěři-
telně bezstarostnou atmosféru letoviska 
i skutečnost, že jen kousek za městskými 
plážemi se hrozivě vyjímají velké chemické 
továrny a průmyslové okolí města vypadá 
jako opuštěná Pripjať. 

Zpátky poletíme, vzpomínáš?
Dnes je první den, kdy nikam nepojedeme 
vlakem, naopak večer poletíme zpět. Vítr 
se trochu utišil a mořské vlny teď narážely 
na písečné pobřeží v pravidelných inter-
valech, takže z koupání se konečně stal 
požitek. Byla sobota a promenáda byla plná 
krásných lidí, ržáli jsme jako potrefení koně. 
Co nám to ten nahoře dělá? Každá druhá 
bulharská děva byla neuvěřitelně sexy, nebo 
jsme už tak dlouho na cestě? 

Většina cestopisů letadlem začíná, já jím 
budu končit. Nějak špatně to poslední dobou 
snáším, a není to kvůli Grétě a její „asertivní“ 
stopě. Samotný let trvá sice jen nějaké dvě 
hodiny, ale to máte: celý den se bez zázemí 
poflakovat po městě, protože se letí až večer, 
hledat spoj na letiště a pak se tam přeplněným 
busem s kufry dostat, převlékat se na oškli-
vých záchodech, čekat na začátek odbavování 
u piva za 250 Kč, stát desítky minut ve frontě 
na odbavení a poslouchat ty levné řeči dovo-
lenkářů, snášet brečící kojence a štěkající psy 
zavřené ve schránkách, zaplatit 35 eur za nad-
váhu, vyhodit do odpadkového koše značkový 
parfém, potupně se svléct a obléct, opít se 
nijak levným alkoholem v bezcelní zóně, když 
se dozvíte, že váš charter má 3 hodiny zpož-
dění, přečkat vzlet, let a přistání bezmocně 
přikurtován v úzké sedačce, kdy o životě 
a smrti rozhoduje příhodné proudění vzduchu 
a dobrá nálada pilotova, a pak vyjít před ruzyň-
ské letiště, zjistit, že další noční autobus jede 
za hodinu, a pak se dvě hodiny s přestupem 
kodrcat v polospánku noční Prahou s kufrem 
pevně přimknutým mezi nohama. Ne, tohle 
vážně ne. Kdy že jede příští vlak? ▪     
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V Y T Á P Ě N Í  V L A K Ů

  ŽELEZ
           NICE

TEXT:  JAN ZIEGLER
FOTO:  JAN NOVOTNÝ, ROSTISLAV KOLMAČKA A ARCHIV ČD

Vytápění ve vlacích bereme dnes 
jako samozřejmost, nad kterou 
se většinou ani nepozastavíme. 
Naši předci si však v začátcích 
železničního provozu mohli 
o příjemné teplotě nechat jen 
zdát. Proti silným mrazům 
a dlouhým cestovním dobám 
měli jedinou obranu – teplé 
oblečení. Jak tedy v dávných 
dobách řešili boj se zimou a co 
předcházelo komfortu, který 
nám dnes dopřává klimatizace?

aneb  Jak vlaky 
             zvítězily 
             nad zimou

TOPÍME!
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Cestování za mrazu a případně ještě 
hustého sněžení nebo silného větru 
bylo v polovině 19. století jen pro mi-

mořádně otrlé jedince. Ne každý měl tehdy 
odvahu strávit dlouhou dobu v promrzlém 
vagonu ve špatném počasí. A to i přesto, že 
šlo o významný pokrok oproti dobám, kdy se 
mezi některými městy putovalo v koňských 
povozech i několik dní. I tak byly cestovní 
doby nepoměrně delší než dnes. Pro před-
stavu uveďme třeba trasu z Prahy do Brna 
přes Českou Třebovou, kterou osobní vlak 
na začátku provozu v roce 1849 překonal 
za zhruba 10 hodin. Rozdíly mezi jednotlivý-
mi třídami byly tehdy z pohledu tepelného 
komfortu nepatrné, bezkonkurenčně nejhůř 
na tom však byli cestující čtvrté třídy, která 
měla jen otevřené vozy bez střech.

První vlaštovky z Ameriky
V nevytopeném vagonu cestoval v roce 1855 
mezi Chicagem a New Yorkem ve Spojených 
státech amerických i tesař George Morti-
mer Pullman, zakladatel známé americké 
společnosti lůžkových a jídelních vozů. To ho 
přivedlo k myšlence, že cestování po želez-
nici je třeba zlepšit a cestujícím nabídnout 
větší komfort. O čtyři roky později přišel 
s návrhem vozu, který se na noc dal změnit 
na spací, a topilo se v něm v kamnech. Prav-
da, z tohoto prvního pokusu se nestal hit se-
zony a rovněž topení v kamnech se v dřevě-
ných vagonech moc nerozšířilo, protože bylo 
nebezpečné. Uplatnilo se pouze ve velko-
prostorových oddílech. Tímto nepovedeným 
začátkem se však pan Pullman nenechal 
odradit a výsledkem jeho dlouhodobého 
úsilí nakonec byly přepychové lůžkové vozy 
s kvalitním vytápěním horkou vodou ze 
zásobníků pod střechou.

Vedení železničních společností si po-
měrně brzy uvědomila, že problém nevy-
tápěných vlakových souprav musí řešit. 

dokázaly plnit ohřívací lahve i za jízdy vlaku, 
a to z kotlů postavených přímo ve vagonech. 
Až později se vyvinul systém, kdy teplá voda 
z tohoto zdroje obíhala po voze systémem 
topných trubic.

Neúspěšné vynálezy
Dalším ze způsobů zlepšení komfortu při 
cestování v chladném období byly skříně 
naplněné briketami, které se rovněž umis-
ťovaly pod lavice vozů nebo pod jejich pod-
lahy. Tento způsob vytápění byl však velmi 
drahý, a navíc spalování briket vytvářelo 
plyny, které ohrožovaly lidské zdraví. Proto 
se tyto „topné skříně“ nakonec příliš neo-
svědčily. V 19. století bylo běžné, že ve vo-
zech nebyla průchozí chodba a do jednotli-
vých oddílů se nastupovalo zvenku zvlášť. 
V takových vozech později bývalo plynové 
topení. Plyn se do zásobníků doplňoval jen 
v určených stanicích. Zásadní a velmi váž-
nou nevýhodou však byla jeho velká výbuš-
nost a třaskavost. Tenkrát se totiž používal 
svítiplyn, který vyvolával značné množství 

Přicházela totiž o peníze. Někteří potenciální 
choulostiví cestující odmítali vlaky za ne-
příznivého počasí jezdit. Měli také strach, 
že by mohli vážně onemocnět. Je totiž 
nutné si uvědomit, že například zápal plic 
byl v polovině 19. století, kdy lidstvo ještě 
neznalo antibiotika, smrtelnou chorobou. 
V začátcích železniční dopravy se používaly 
především ohřívací lahve o objemu asi 20 
litrů, které se plnily horkou vodou a později 
zahřátým pískem. Voda totiž ve velkých mra-
zech zamrzala. Tyto lahve dávali železničáři 
ve stanicích po dvou nebo po třech do kupé 
a cestující si na ně kladli nohy. Teplé vydržely 
asi tři hodiny, pak se musely v některé z ná-
sledných stanic vyměnit. Tento systém se 
využíval na železnici poměrně dost dlouho. 
O tom svědčí i fakt, že ještě v roce 1873 
začal na nádraží v Českých Budějovicích 
fungovat vytápěcí domek s velkou nádrží 
na horkou vodu, kterou se plnily zmíněné 
ohřívací lahve do osobních vozů. Některé že-
lezniční společnosti (například Porýnské drá-
hy) se snažily tento způsob vylepšit tím, že 

Ovládání a indikace topení na lokomotivě Kabel elektrického topení na lokomotivě řady 754 Topný alternátor TA 403
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s parním topením byly vyřazeny v deva-
desátých letech z provozu, vzpomínku 
na motoráky zahalené v páře si však dodnes 
zachovalo mnoho pamětníků.

Moderní topné systémy
Úroveň cestování v železniční dopravě 
neustále stoupá a to s sebou logicky přináší 
i zvyšující se nároky na kulturu a pohodl-
né cestování jak v osobních vozech, tak 
v příměstských nebo dálkových jednot-
kách. Jednou z hlavních dispozic k dosažení 
pocitu potřebného komfortu je nutná určitá 
teplota a výměna vzduchu v oddílech pro 
cestující. Současné hygienické požadavky 
stanovují, aby místa pro cestující byla větrá-
na a klimatizována tak, aby se v nich teplota 
pohybovala v rozmezí 17 až 25 °C, přičemž 
ideální teplota činí 21 °C. Teplotu si mohou 
cestující v oddílech regulovat sami. Dalšími 
předpoklady pro příjemné cestování jsou 
příznivá vlhkost, rychlost proudění a čisto-
ta vzduchu. Aby se dnes mohl vůz zapojit 
do vlakové soupravy a vytopit na přijatelnou 
teplotu, každý pověřený zaměstnanec musí 
mít znalosti o způsobu jeho vytápění. Právě 
o něm informuje všechny železničáře sedmá 
a osmá číslice dvanáctimístného identifikač-
ního čísla osobního vagonu.

Hlavní topné systémy jsou v současné 
době dva – naftový a elektrický. Moderní 
vozy jsou také vybaveny klimatizací. Zákla-
dem naftového vytápění je naftový agregát, 
který bývá umístěn ve skříni pod podlahou 
vozu. Ten vyrábí teplo přenášené do vnitř-
ních prostor vozu pomocí topného média. 
Naftové vytápěcí agregáty se používají k vy-
tápění motorových a přívěsných vozů. Jejich 
výhodou je, že mohou vyhřívat i jednotlivé 
vagony. Používají se také jako doplněk elek-
trického vytápění jídelních a salonních vozů. 
Ohřev topného média probíhá následujícím 
způsobem: Jakmile obsluhující personál pře-
pne přepínač vytápění umístěný v rozvodné 
skříni vozu do polohy zapnuté topení, sepne 
se žhavení a napětí je přivedeno na spirálu 
žhavicí svíčky, která je ve spalovací komo-
ře. Zhruba po 40 vteřinách časový spínač 
přivede napětí na svorky elektromotoru, 
který následně roztočí ventilátor vytápěcího 
vzduchu a radiální kompresor. Ten pak vhání 
otvorem sání venkovní vzduch do spalovací 
komory. Zde je mechanicky pomocí rotující 
misky upevněné na hřídeli společně s kom-
presorem rozprášena topná nafta, která se 
teplem ze žhavicí svíčky vznítí.

K modernějšímu a nyní ve vlacích nejrozší-
řenějšímu způsobu patří elektrické vytápění. 
Stejně jako u dříve používané páry je vy-
tápění vedeno z centrálního zdroje na lo-

požárů a výbuchů. I od tohoto systému se 
tedy poměrně brzy upustilo. Zajímavostí 
byl také zdroj tepla pro dvounápravové 
lůžkové vozy vyrobené roku 1875 vagonkou 
v Simmeringu pro rakouskou společnost 
ÖMWB. Byl jím malý kotel pod podlahou 
vozu, jehož hendikepem však bylo, že se 
mohl obsluhovat pouze ve stanicích.

Génius jménem Samman
O zásadní zvrat ve vytápění osobních vlaků 
se zasloužil v roce 1858 vrchní strojmistr 
Pruské hornoslezské dráhy Samman, který 
začal s vytápěním osobních vozů parou 
z lokomotivního kotle. Tento systém pak 
vylepšil v roce 1865 pruský vládní rada Graef. 
Jeho princip byl poměrně jednoduchý. K vy-
tápění vozů se používala přebytečná pára 
z lokomotivy rozváděná většinou potrubími 
do vagonů. Toto řešení však bylo možné, až 
když se výkon parních kotlů zlepšil natolik, 
že dokázaly kromě pohánění lokomotivy 
vytvořit i dostatečnou zásobu přebytkové 
páry pro vytápění vozů.

Parní vytápění bylo zpočátku vysokotlaké. 
To znamená, že v topnicích vedených v kupé 
nebo velkoprostorových oddílech byl stejný 
tlak jako v hlavním potrubí. Tento systém 
však měl tu nevýhodu, že nebyl schopný 
zajistit stejnou teplotu pro celou soupra-
vu. V předních vagonech to (s nadsázkou 
řečeno) vypadalo jako v sauně, kdežto v těch 
zadních bylo dost chladno. Proto se začal 
ve vlacích zavádět nízkotlaký parní vytápěcí 
systém, který byl spolehlivý, úsporný, navíc 
zajišťoval rovnoměrné vytápění celé soupra-
vy. Důkazem jeho výhodnosti je fakt, že byl 
používán více než sto let. Shodou okolností 
právě před 40 lety, v roce 1979, byly dodány 
první dieselelektrické lokomotivy řady  
T 478.4, dnes 754, které zahájily přechod 

z parního na elektrické topení na neelektrifi-
kovaných tratích v bývalém Československu. 
Později byly z parního na elektrické vytápění 
přestavěny i motorové lokomotivy řady 751 
(Bardotky) a 753 (Brejlovci). Osobní vozy 

VYTÁPĚCÍ VOZY
Některé lokomotivy využívané v minu-
lém století nedisponovaly vůbec žádným 
zařízením pro vytápění souprav, a bý-
valy proto v zimě doplněny speciálními 
vytápěcími vozy. Ty nahrazovaly roli 
lokomotiv s topným agregátem. Většina 
vytápěcích vozů Československých stát-
ních drah pocházela z Německa, které je 
vyrábělo např. pro lazaretní vlaky během 
2. světové války. Vytápěcí vozy byly 
využívány v zimním období například 
v soupravách, které vedly lokomotivy 
řady T 679.1 (později 781) přezdívané 
Sergej. Ty byly konstruovány jako těžké 
lokomotivy pro nákladní vlaky, a proto 
neměly vestavěný parní generátor ani 
topný alternátor. Provozní potřeba je 
však nezřídka zavála do osobní dopravy, 
kde mohly být v zimě nasazeny jen s vy-
tápěcími vozy. To byl případ i legendární-
ho Západního expresu, který byl v letech 
1970–1975 dopravován právě Sergeji.
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komotivě. Principem je propojení vlakové 
soupravy s lokomotivou kabelem elektrické 
topné spojky. Do tohoto průběžného vedení 
se přivádí elektrické napětí z lokomotivy. 
Elektrické lokomotivy odebírají proud k vy-
tápění vlaků z trolejového vedení, motorové 
lokomotivy jsou vybaveny vlastním gene-
rátorem. Ke zpětnému vedení proudu jsou 
používány kolejnice.

Klimatizace v zimě i v létě
Vůbec nejvyspělejším způsobem zajištění 
tepelné pohody ve vlacích je klimatizace, 
která obstarává přijatelnou teplotu ve vo-
zech v zimních i teplých měsících. Zárodek 
mechanismu, který by bylo možné nazvat 
klimatizací, instalovali dělníci v pražské 
Vinohradské tržnici už na začátku 20. sto-
letí. První rozsáhlejší moderní klimatizační 

zařízení v tehdejším Československu byla 
instalována v Praze v budovách Elektric-
kých podniků a Pensijního ústavu v letech 
1932–1934. Pozadu nezůstaly ani tehdejší 
Československé státní dráhy. Ty zavedly 
do provozu v roce 1936 dva motorové vozy 
M 290 Slovenská strela, které zvládly urazit 
vzdálenost mezi Prahou a Bratislavou s jedi-
nou zastávkou v Brně za 4 hodiny 18 minut 
při maximální rychlosti 130 km/h. Kromě 
mnoha moderních vymožeností (na tehdejší 
dobu) byly tyto vozy vybaveny i podstropní 
kanálovou ventilací, která v létě ochlazova-
la vzduch a udržovala ve voze přijatelnou 
teplotu.

Klíčovou součástí klimatizace je tepelný 
výměník, ve kterém se ochlazuje vzduch 
k dosažení požadované teploty a ochlazo-
váním se odvádí kondenzující vlhkost. Další 
důležitou částí klimatizace je systém, který 
odvádí odebrané teplo vně klimatizovaného 
prostoru, například chladicí kapalinou cir-
kulující v potrubí, a ochlazuje ho ve ven-
kovní chladicí jednotce. Klimatizace může 
být propojena s ventilací (tak tomu bývá 
například v malých autech), nebo je na ní 
nezávislá. U nových a modernizovaných 
železničních vozů je používána k udržení 
pohodlné teploty v interiéru klimatizační 
jednotka, která v závislosti na vnější a vnitřní 
teplotě vytápěné prostory buď chladí, větrá, 
nebo vytápí. Klimatizační jednotka může být 
koncipována buď jako individuální (motoro-
vé a přípojné vozy), nebo závislá na centrál-
ním zdroji (topný kabel).

Topení ve vlacích ČD
České dráhy v současnosti využívají ve větši-
ně vlaků teplovzdušné vytápění, v klasických 
vozech a elektrických jednotkách s elek-
trickým ohřevem a v motorových vozech 
a přípojných vozech s naftovým ohřívačem. 
U vozidel s klimatizací je teplovzdušný ohřev 
zajišťován v rámci klimatizačních jednotek 
nebo dalších elektrických topných agregátů. 
Dnes tento dopravce provozuje necelých 
700 osobních vozů (včetně vozů speciální 
stavby, jako jsou lůžkové, restaurační nebo 
netrakční jednotky railjet) a dalších skoro 
600 vozů elektrických, motorových a jedno-
tek s klimatizací. Celkem jde o téměř 1 300 
vozů či vozidel vybavených klimatizací. Výro-
ba desítek dalších nových vozidel s klima-
tizací je objednána a další bude objednána 
v blízké době. ▪
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KINO

Jedním z příspěvků ke kulatému výročí sametové revoluce je film, který se vrací k nej-
větší vzpouře ve vězeňské historii Československa. Rok 1989 dal spoustě lidí naději, 
davům přinesl svobodu, někomu problémy, jinému zase příležitost a start kariéry. 
Z bývalých prominentů se v některých případech stali vězni, z disidentů a vězňů se 
přes noc stali politici a lidé s vlivem. Václav Havel usedl do prezidentského úřadu 
a krátce po jeho zvolení přišla i rozsáhlá amnestie. Ta se však netýkala řady těžkých 
zločinců v leopoldovské věznici, kteří se proto vzbouřili a na téměř dva týdny celý  
areál obsadili. Ten se tak změnil na válečnou zónu a vzpouru musela ukončit až policie 
a speciální jednotky s využitím vojenské techniky. Nesmlouvavý a tvrdý zásah část 
veřejnosti ocenila, jiní poukazovali na jeho přílišnou brutalitu... „Je konec 80. let, doba 
nebývalých změn a jeden zloděj, ambiciózní manželská dvojice, mladá manipulátorka 
a vězněný disident se zapletou do událostí, které oproti označení revoluce jako same-
tové nebyly tak sametově hebké, čisté a nevinné,“ říká režisér filmu Jonáš Karásek.
ČR, SR, 128 MIN. / REŽIE – JONÁŠ KARÁSEK / HRAJÍ – AŇA GEISLEROVÁ, MAREK VAŠUT, 
NATALIA GERMANI, JURAJ BAČA, JANA OĽHOVÁ, MAREK MAJESKÝ, JÁN JACKULIAK, 
IVAN SOCHOR, MARTA MAŤOVÁ

DIVADLO
LAZARUS
Komorní muzikál Lazarus je posled-
ním dílem před třemi lety zesnu-
lého hudebníka Davida Bowieho, 
který s úspěchem uvádí přední 
evropské scény, a pražská Komedie 
ho představuje v české premiéře. 
Bowie ho napsal společně s dra-
matikem Endou Walshem a kromě 
starších hitů (Changes, Life On 
Mars) v něm zaznívají i písně z alba 
Blackstar, vydaného krátce před 
zpěvákovou smrtí. Melancholický 
příběh o samotě, sebedestrukci a potřebě lásky navazuje na více než čtyřicet let starý film Muž, 
který spadl na Zemi, ve kterém Bowie ztvárnil roli mimozemšťana Newtona. Téma cizince mezi 
lidmi zůstává, přidávají se však motivy vyhoření, závislosti, a především velké potřeby návratu 
do čistého života, světa a duše. Kromě Newtona tak nově poznáváme sebevědomou Elly, které 
setkání s tajemným excentrikem změní život, jejího nudného manžela Zacha, černého anděla 
Valentina, dávného hrdinova přítele Michaela nebo „ideální pár“ Bena a Maemi. A pak je tu ještě 
Dívka – naděje, se kterou je možné letět ke hvězdám…
DIVADLO KOMEDIE, PRAHA / REŽIE – MARIÁN AMSLER / HRAJÍ – IGOR OROZOVIČ / ONDŘEJ RUML, 
NINA HORÁKOVÁ, ERIKA STÁRKOVÁ, PAVOL SMOLÁRIK, MICHAEL VYKUS A DALŠÍ

DANIEL PITÍN / PAPÍROVÁ VĚŽ
Tvorbu dvaačtyřicetiletého Daniela 
Pitína, mimořádného malířského 
talentu a jedné z vůdčích osob-
ností své generace, představuje 
výstava Papírová věž v pražské Galerii Rudolfinum. 
Na více než třicítce obrazů, pod jejichž lákavou 
slupkou lze objevit nepočítaně paralelních, často 
temných světů, seznamuje s průřezem jeho ma-
lířské tvorby s důrazem na novější práce. Doplňují 
je filmy, z nichž některé umělec vytvořil přímo pro 
výstavu a které mimo jiné přibližují zdroje jeho in-
spirace.  „Papírová věž nějakým způsobem ukazuje 
můj vztah ke světu médií a ke světu informací, 
ve kterém se neustále pohybujeme a který vytváří 
určitý relativní prostor. Je to jakoby prostor z papí-
ru, který se tváří jako realita, ale zároveň může být 
jenom nějakou iluzí reality. Tato hranice mezi iluzí 
reality a realitou je v mé práci důležitá a zajímá mě 
dlouhodobě. A touto hranicí se zabývám i na výsta-
vě v Rudolfinu,“ objasňuje umělec název výstavy.
GALERIE RUDOLFINUM, PRAHA

FILM NA DOMA

OTEVŘENO 
DO 

29. PROSINCE

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
Peter Parker se vrací ve snímku Spider-Man: 
Daleko od domova, který je další kapitolou 
filmové série Spider-Man: 
Homecoming! Náš dobrý 
soused a superhrdina se 
vydá se svými kamarády 
Nedem, MJ a ostatními 
na prázdniny do Evropy. 
Petrův plán nechat na pár 
týdnů superhrdinství a uží-
vat si vezme brzy za své, 
neboť Spider-Manovi zkříží cestu agent Nick 
Fury. Ten po Peterovi chce, aby mu pomo-
hl vypátrat, proč na starý kontinent útočí 
obří elementálové. Film byl natáčen v Praze 
a Liberci a je již dostupný na DVD, Blu-Ray 
a UHD discích v exkluzivním artwork obalu 
vytvořeném speciálně pro Českou republiku.
USA, 130 MIN. / REŽIE – JON WATTS / HRAJÍ – TOM 
HOLLAND, SAMUEL L. JACKSON, JAKE GYLLENHAAL

VÝSTAVA

AMNESTIE 
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KNIHA DESKA TV TIP
MATKA V TRAPU
ULJANA DONÁTOVÁ
Příběh o tom, že někdy se vyplatí být 
nedostupná. Sylvie má dobré místo, krásné 
děti, za manžela nadaného malíře. I když… 
Právě jede na střední školu svého syna Oskara, 
aby vyřešila další z pravidelných průšvihů. Před 
školou si uvědomí, že zatímco kvůli ostatním 
„spolupachatelům“ přicházejí oba rodiče nebo 
alespoň otcové, ona je tu jediná osamocená 
matka. A v Sylvii, která vždycky chtěla vidět věci 
z té nejlepší stránky, se najednou něco zlomí. 
Uteče do taxíku a chce utéct ještě dál. A jak se 
obvykle stává, cizímu člověku na sebe řekneme 
věci, které se ostýcháme prozradit vlastní 
matce. Sylvie se tedy svěří taxikářce Anně. A ta ji 
nejen vyslechne, ale nabídne jí i na pár dní volný 
pokoj jako podnájem. Jak se ukáže, ani Anně 
samota nesvědčí a také potřebuje cizí ucho, aby 
se mohla vypořádat se svým životem…
MOTTO, 249 KČ

11 
CHINASKI
Na světě je jedenácté 
řadové album kapely Chinaski, které hudebníci 
kolem zpěváka Michala Malátného natočili 
poprvé v nové sestavě a jež dostalo symbolický 
název 11. Přestože kapela už v minulosti vy-
zkoušela snad všechna možná studia a produ-
centy, tak jako tentokrát zatím nikdy nepracova-
la. „Většina písniček vznikala po koncertě v šatně. 
Jen tak na španělky, z čisté radosti, že jsme 
spolu. Takže má kapelovej a mejdanovej duch. 
Myslím, že je to naše nejsilnější album a mám 
z něj velkou radost,“ říká zpěvák Michal Malátný.  
„Na minulých albech jsme produkci a aranžmá 
řešili detailně. Tentokrát jsme do našich písniček 
žádné producentské ,čáry máry‘ nepustili, vše 
jsme zjednodušili, šli po smyslech textů, takže 
deska zní tak, jak kapela opravdu hraje,“ dodává 
Malátný a vyzdvihuje, že se na albu skladatelsky 
a aranžérsky podíleli všichni členové skupiny.

BEZ VĚDOMÍ
V den výročí revoluce, 
17. listopadu, uvede 
televize HBO šestidílnou špionážní minisérii Bez 
vědomí, která se odehrává v předvečer revoluč-
ních událostí roku 1989. Manželé Marie (Táňa 
Pauhofová) a Viktor (Martin Myšička) věří, že se 
něco v Praze musí brzy stát. Proto se po dvanác-
ti letech rozhodnou vrátit z londýnského exilu 
domů. Záhy se bohužel ukazuje, že Českoslo-
vensko jejich domovem už dávno není. Viktor, 
který je i po celé té době stále láskou Mariina 
života, za dramatických okolností zmizí a ona 
najednou stojí před největší výzvou, jakou kdy 
poznala: jestli chce svého manžela najít, bude 
muset vstoupit do tajemného příšeří zpravo-
dajských služeb. Bez vědomí je nejen příběhem 
o hledání zmizelého, ale také o hledání pravdy, 
která má společně s láskou už brzy zvítězit nad 
lží a nenávistí.
HBO, OD NEDĚLE 17. LISTOPADU, 20:00

motto  www.motto.cz

ULJANA DONÁTOVÁ  
(nar. 1960)

Vystudovala Fakultu žurnalistiky 
UK a začala pracovat ve filmové 
distribuci. Byla redaktorkou  
a filmovou recenzentkou ve známém 
pražském večerníku Večerní Praha 
(později Večerník Praha). Dva roky 
vedla jako šéfredaktorka filmový 
magazín Film Jam, následně 
pracovala jako scenáristka  
a dramaturgyně televizních pořadů 
Dotkněte se hvězd a Kinobox.
Od roku 2000 působí jako 
tisková mluvčí a PR manažerka 
Mezinárodního filmového festivalu 
Karlovy Vary. Mediálně zastupovala 
již více než čtyřicet českých filmů, 
spolupracovala a spolupracuje 
s předními českými režiséry 
jako Jan Svěrák, David Ondříček, 
Jiří Vejdělek, Alice Nellis, Marie 
Poledňáková, Vladimír Michálek,  
Jiří Strach a s řadou dalších. 
Mediálně zastupuje hudební turné 
Vojtěcha Dyka a B-side Bandu.
V roce 2018 vydala svou prvotinu 
Taková ženská jako já, román Matka 
v trapu je její druhá kniha.

Humorný  
příběh dvou žen, 
které spojila láska 
k jednomu muži.
Váz., 176 stran

Volné 
pokračování 
úspěšné knihy 
Díky za každé 
nové ráno.
Váz., 168 stran

O tom, co si ženy 
myslí, ale nikdy  
to neřeknou 
nahlas.
Váz., 224 stran

www.albatrosmedia.cz
CZ: 249 Kč SK: 9,99 €

9 788026 715603

ISBN 978-80-267-1560-3

www.motto.cz mottomotto

O TOM, CO SI  ŽENY MYSLÍ , 
ALE NIKDY TO NEŘEKNOU NAHLAS

Jsem hezká, ale ne barbie, jsem chytrá, ale ne 

intelektuálka, jsem vtipná, ale ne za každou cenu. 

Takovou ženu by chtěl každý muž. Než však k této 

dokonalosti žena dozraje, stihnou se jí zpravidla 

kromě obzorů rozšířit i boky a kromě životních 

zkušeností prohloubit vrásky. Tak co je vlastně 

nejdůležitější? Přece nadhled, humor a zážitky.  

A o tom tahle knížka je. Potkáte se v ní s ženou bez 

make-upu, bez iluzí, bez krajek. Zato opravdovou,  

a především velmi, velmi důvtipnou.

„Já vím, že o některých věcech se nemluví a některé  

pravdy je lepší nevyslovovat nahlas. Ale víte co? Mně už je 

fuk, co si o mně kdo myslí. Takže to beru na sebe. Řeknu to  

za vás. A za vás taky. A za vás, co támhle schováváte pod 

slunečními brýlemi první vrásky, taky. Beru to na sebe  

za všechny ženské, které jsem v  životě potkala…“

LUCIE ŠILHOVÁ, vedoucí 
přílohy Ona Dnes deníku  
MF Dnes, se od profesních začátků 
věnuje ženám z  nejrůznějších 
úhlů pohledu. Psala pro 
lifestylové magazíny Elle, 
Marianne a  Cosmopolitan, vedla 
časopis Puls. Spolupracovala 
na několika reklamních 
kampaních pro módní firmy. 
Roku 2006 jí vyšla kniha 
Matkou ve vyšším věku, kterou 
napsala s  gynekoložkou Janou 
Stejskalovou, a o dvanáct let 
později vychází její beletristická 
prvotina Beru to na sebe.

Volné pokračování  
knihy Díky za každé nové ráno

Váz., 168 stran

Jak se liší randění  
v osmnácti a ve čtyřiceti?

Váz., 280 stran

Buďte dámy, milé dámy!
Váz., 208 stran

Láska pro samouky
Barbora Šťastná
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Mohlo by to být k pláči, 
ale je to k smíchu
Jak se liší randění v osmnácti a ve čtyřiceti? Vlastně skoro nijak. Ve čtyřiceti jste pořád stejně nejistí a zmatení jako v osmnácti, jenom už to nevypadá tak roztomile. Klára se o tom přesvědčí, když ze dne na den skončí její manželství, a ona se znovu ocitne ve světě nezadaných. Zažije pár katastrofických schůzek, zjišťuje, jak vypadá seznamování přes Tinder, Facebook, Messenger a Instagram a že trapasy online jsou stejně trapné  jako ty skutečné.

román

Smát se 

na cizí účet 

povoleno!

Barbora Šťastná Pochází z Kynšperka nad Ohří a z Karlových Varů, nyní žije v Praze. Vystudovala scenáristiku na FAMU a pracovala jako novinářka píšící o filmu, později byla editorkou v časopisu Elle,  nyní pracuje jako šéfredaktorka  časopisu Moje psychologie. Ve svém Šťastném blogu zkoumala způsoby, jak být šťastnější v každodenním životě, a o nich také psala ve svých dosavadních knihách (Šťastná kniha, Jak jsem sebrala odvahu a Dobrá tak akorát). Překládá z francouzštiny a příležitostně přednáší o štěstí. 

430x189.5x30_Samouci_přebal.indd   1 01.04.19   18:25

Halina Pawlowskáspisovatelka a scenáristka

Narodila se ukrajinskému básníkovi a české učitelce. Vystudovala FAMU, obor scenáristika a dramaturgie, napsala asi dvacet televizních komedií, nejznámější z nich byla komedie Sardinky aneb Život jedné rodinky, příběh na motivy Saroyanovy povídky Románek se vším možným nebo dětská televizní hra Róza, strážné strašidlo. Je autorkou i  lmových scénářů. Mezi její nejúspěšnější  lmy patří kultovní komedie Vrať se do hrobu, komedie Můj hříšný muž, Evo, vdej se a Díky za každé nové ráno. Za tento scénář byla oceněna i americkou nadací Sundance, kterou založil Robert Redford.Výrazných úspěchů dosáhla i ve světě novin a časopisů. Patřila k zakladatelům deníku Metropolitan. Pod holandským vedením založila časopis Story. Později se stala majitelkou a vydavatelkou časopisu Šťastný Jim, který získal ocenění Časopis roku. Založila též časopis Glanc, byla jeho tváří a pravidelně do něj přispívala svými povídkami a fejetony.www.motto.cz
Rodinné recepty, rodinné historky a rodinné fotky Haliny PawlowskéVáz., 256 stran

Příběh napsaný se stejným nadhledem 
a vášní jako úspěšná kniha a  lm 
Díky za každé nové ráno

Když chceš hezky milovat, musíš lásku pilovat. Takhle by mohlo znít motto tohoto příběhu. Odehrává se v současnosti, ale vztah autorky a jejího přítele výrazně ovlivňují události uplynulých dvaceti let, kdy zažili humorné i dramatické situace.

Oblečená jsem se doplazila k posteli a Martin si na mě lehl a miloval se se mnou a mě ta zraněná noha přitom tak strašlivě bolela, že jsem křičela, a Martin myslel, že křičím rozkoší, a řekl:„To je zajímavý, jak ten sex je mezi námi, i po těch letech, čím dál lepší!“

CZ: 299 Kč SK: 11,99 €

Na televizní obrazovku vstoupila v roce 1993. Je autorkou a moderátorkou úspěšných televizních cyklů jako V žitě, Zanzibar, Dokonalé štěstí a Banánové rybičky. V roce 2013 napsala libreto k muzikálu Adam a Eva. V současnosti vyučuje scenáristiku na VOŠ Michael, vede soukromé kurzy tvůrčího psaní a nejméně dvakrát týdně vystupuje se svou úspěšnou divadelní one-woman show, s kterou jezdí po celé ČR. Stará se o svou početnou rodinu a psy, s nimiž se všemi bydlí v Praze Podolí.Právě rodina, kamarádky a láska jsou hlavními motivy jejích knih. Napsala celkem třicet titulů a mnohokrát získala ocenění jako nejčtenější česká autorka, a to nejen v České republice, ale i na Slovensku. Její poslední kniha Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci se stala předlohou pro  lmovou komedii Zoufalé ženy dělají zoufalé věci režiséra Filipa Renče.

Diky za fiky_prebal.indd   1 8.10.2018   14:40:37
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CZ: 249 Kč SK: 9,99 €
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PŘÍBĚH O TOM, 
ŽE NĚKDY SE VYPLATÍ BÝT NEDOSTUPNÁ

Sylvie má dobré místo, krásné děti, za manžela 
nadaného malíře. Když jede do školy, aby vyřešila 
další z průšvihů svého syna Oskara, uvědomí si,  

že zatímco kvůli ostatním přicházejí oba rodiče nebo 
aspoň otcové, ona je tu jediná osamocená matka. 
Rodina, a hlavně Sylviin manžel Tomáš si zvykli,  

že ona všechno vyřeší, zařídí, zaplatí…  
A v Sylvii, která vždycky chtěla vidět věci  

z té nejlepší stránky, se najednou něco zlomí.  
Uteče do taxíku a pak ještě dál. Snaží se ujasnit si, 

jaké místo v životě má láska, přátelství, rodina  
i touha po obyčejném kousku štěstí.  

A lidé, které miluje, si zase díky tomuto  
oddechovém času musejí uvědomit,  

co v jejich životě znamená ona.

motto

Havelka pracoval s prověřeným textem, 
film stavěl na pilířích vlastní divadelní 

hry Společenstvo vlastníků. Ostatně z toho 
vycházející divadelní nádech je také to jediné 
podstatné, co by milovník velkých filmových 
obrazů mohl Vlastníkům, podobně jako 
Papouškově hitu z konce šedesátých let, vy-
tknout. Točilo se v jedné místnosti, u jednoho 
stolu, veškerá tíha úspěchu ležela na poten-
ciálu herců a konverzaci, jakou jim Havelkův 
scénář předepsal. A právě v nich jsou Vlastníci 
nejsilnější.

Známí z každé schůze
Kdo byl alespoň jedinkrát na nějaké domovní 
schůzi účasten, odtuší, jaký v různorodých 
charakterech a jejich střetu nabízí umělecký 
potenciál. V tomto ohledu je Havelkův tým 
ukázkový, koncentrovaný, každý v něm 
některého z vlastních sousedů objeví.

Autor parádně vystavil charakteristiky jed-
notlivých postav a najal herce, kteří nejenže 
se na jeho hrdiny typologicky hodí, ale také 
jejich povahové rysy dokážou svým uměním 
skvěle vykreslit.

A zase je možné těšit se na českou novinku, nadto komedii! Vlastníci 
scenáristy a režiséra Jiřího Havelky, kteří dorazí do kin ve druhé 
polovině listopadu a již se nevyhnou přirovnávání k legendárním 
Homolkovým, se povedli!

A tak platí, že co postava, to perla, alespoň 
u těch, kteří mají hlavní prostor. A to je 
Tereza Ramba (dříve Voříšková), mateřstvím 

zdecimovaná předsedkyně družstva, 
jejíž trpělivost se pomalu, ale velmi jistě 
transformuje v hněv eskalující výbu-
chem. Jeho tiše nevinným hromosvo-
dem je její manžel (Vojtěch Kotek) coby 
zapisovatel schůze. Jiří Lábus (důchod-
ce Kubát) vzývá staré časy, kdy si lidé 
„věřili“, a ke zlosti nejen předsedkyně 
bojkotuje jakýkoli rozumný návrh. Dag-

mar Havlová reprezentuje nenechavé, o všem 
informované a poněkud natvrdlé starší dámy, 
ovšem naivní Švec Davida Novotného jde v té 
natvrdlosti ještě dál. Pavlu Tomicovou coby 
Procházkovou zajímá jen to, aby rozdrtila 
jakoukoli překážku na cestě za bezproblémo-
vým pronajímáním svého bytu…

Napětí i vtip 
Havelka s nastíněnou typologií pracuje 
zkušeně, nechává emoce a názory svých 
hrdinů probublávat postupně, a i přes 
zmíněné divadelní vyprávění dokáže diváky 
udržovat v napětí. V tomto ohledu je 
odměňuje postupnou gradací, situacemi, 
v nichž se mnoho lidí najde a na nichž si lze 
uvědomit absurditu jednání, ke kterému 
může občas sklouznout každý. Ještě větší 
odměnou za návštěvu kina je ale koňská 
porce nepodbízivého humoru, který 
Vlastníky pasuje mezi těch pár vydařených 
komedií, které v posledních letech vznikly. ▪

RECENZE

90 %

Vlastníci baví humorem a skvělými herci
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Jennifer Anistonová zbořila Instagram
Herečka Jennifer Anistonová si založila 
profil na Instagramu, umís-
tila na něj první fotku ze 
setkání s někdejšími ko-
legy ze seriálu Přátelé 
a strhla takový zájem, 
že servery sociální sítě 
několikrát zkolabovaly. 
Úspěch fotky, která má  
14 milionů lajků, komento-
vala vtipným videem, v němž odhazuje svůj 
mobil a píše: „Přísahám, že jsem to nechtěla 
rozbít… Díky za milé, ač problematické 
přivítání.“

Mišík o Gottovi
Po smrti zpěváka Karla Gotta zaplavily 
sociální sítě vyjádření soustrasti, společné fo-
tografie i vzpomínky. Jednu velmi dojemnou, 
z chvíle po společném focení, připojil i Mistrův 
mladý kolega Adam Mišík. „Po focení jsem 
za Karlem přišel a chtěl jsem mu na památku 
dát svoje CD, on odmítl s tím, 
že si ho moc rád koupí 
sám a podpoří mladé-
ho umělce, usmál se. 
O několik týdnů později 
jsem šel do obchodu 
s CD na Václaváku, a jak 
se tak procházím mezi re-
gály, zaťuká na mě pan pro-
davač a povídá: ,Byl tady nedávno pan Gott 
a přišel si koupit vaši desku.´ Trochu jsem 
ztuhl v kolenou a polil mě obrovský pocit ra-
dosti, že byl opravdu takovej frajer a věnoval 
tolik času nějakýmu mladýmu floutkovi. Ni-
kdy na tenhle den s váma nezapomenu. Mám 
slzy v očích. Odpočívejte v pokoji, Mistře,“ 
napsal Mišík na Instagramu.

Romaniuková vede největší světové 
centrum pro výzkum značek, které 

sponzorují největší firmy jako Coca-Cola 
nebo Facebook. Jim ale v rozhovoru pro 
Hospodářské noviny poslala poněkud ne-
příjemnou zprávu: Spoluprací s hvězdami 
sociálních sítí jen mrháte penězi! A zdůvod-
ňuje proč. „Prvním důvodem je, že nemáte 
vůbec žádnou kontrolu nad tím, co říkají. 
Druhým, že ačkoli nabízejí velké publikum, 
musíme si uvědomit, kolik věcí propagují. 
Těch značek je celá řada. Vaše firma bude 
jen jednou z mnoha. Navíc tito influenceři 
primárně prezentují sami sebe. Kladu si 
také otázku, jak je přimět k dlouhodobé 
spolupráci, protože se rychle přesouvají 
od jedné zakázky ke druhé. Ve spolupráci 
s těmito lidmi nevidím žádnou přidanou 
hodnotu a firmám ji nedoporučuji. Napří-

CO SE DĚJE NA SÍTÍCH
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TO NEJ Z INSTAGRAMU

?
SOUTĚŽ O VSTUPENKY 
NA PŘEDSTAVENÍ PO KONCI SVĚTA
Napínavý příběh pojednávající o tom, 
kam až může vést posedlost v lásce,  
můžete prožít v Divadle Bez zábradlí  
28. listopadu 2019. Stačí správně odpově-
dět na otázku a dva lístky na představení 
Po konci světa mohou být s trochou 
štěstí vaše.

Která divadelní hra byla 
předlohou novému 
českému filmu Vlastníci?

A  Homolka a tobolka
B  Společenstvo vlastníků
C  Nájemníci

Odpověď zadejte do příslušného  
formuláře na www.cdprovas.cz  
do 13. listopadu 2019.

Rozruch na sociálních sítích způsobila australská marketingová 
expertka Jenni Romaniuková, která tvrdí, že pokud firmy v propagaci 
svých výrobků oslovují známé lidi z internetu a sázejí na ně, vyhazují 
peníze zbůhdarma!

klad YouTube může být užitečným nástrojem, 
pokud třeba chcete názorně ukázat použití 
svého výrobku, ale není moc velký rozdíl mezi 
tím, když takovou věc provádí někdo, komu 
říkáte influencer, nebo kdokoli jiný,“ tvrdí 
Romaniuková.

Expertka se netváří ani na spolupráci s cele-
britami, což zdůvodňuje tím, že se v reklamě 
stávají dominantními na úkor značky, kterou 
mají propagovat. 

Trend je přitom zatím zcela opačný – hvězdy 
sítí jako Leoš Mareš, Dara Rolins a mnozí další 
na spolupráci s firmami slušně vydělávají. 
Vrcholem finančního ledovce je fotbalista 
Christiano Ronaldo – jeho oficiální příjem 
z fotbalu činí 34 milionů dolarů, na Instagra-
mu si ovšem ročně přijde na dalších necelých 
48 milionů dolarů, tedy asi miliardu a sto 
milionů korun.

Neplaťte slavným na sítích!

CO SE ŘEŠÍ

Hokejista Jaromír 
Jágr natáčel klip v Los 
Angeles a fanynkám 
poslal vzkaz – poprvé 
nahoře bez.

Fotkami ze svého kalendáře na pří-
ští rok na Instagramu pořádně pro-
vokovala modelka Simona Krainová.

Neskutečnou 
proměnu svého 

těla ukázal zpěvák 
Václav Noid Bárta. 

Potřeboval na ni dva 
a půl roku.



Poukazy lze zakoupit na všech pobočkách nebo z pohodlí domova na www.infinitdarky.cz.

DÁRKY PLNÉ RELAXACE
WELLNESS CENTRA INFINIT V PRAZE A BRNĚ

•  SAUNOVÉ SVĚTY  •  TERMÁLNÍ A PLAVECKÉ BAZÉNY  •  MASÁŽE 
PRIVÁTNÍ KOUPELE  •  ZÁŽITKOVÉ BALÍČKY  •  WELLNESS POBYTY  •   
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Jste připravená definitivně přijmout roli 
české ženské biatlonové jedničky?
Rozhodně nejsem, a ani nemám toto ozna-
čení ráda. Myslím, že každá máme v týmu 
stejnou pozici před novou sezonou a není 
potřeba nikoho do takové role stavět.

Zastáváte názor, že je lepší útočit ze zadních 
pozic než obhajovat předchozí umístění?
Myslím, že je lepší překvapovat než nenapl-
ňovat očekávání. Ale vůbec nejlepší je tomu 
nechávat volný průběh a dělat to nejlepší, co 
umíte.

Vítězství v závodě Světového poháru a další 
medailová umístění s sebou přinesla nárůst 
popularity. Jak se s ní vyrovnáváte?
Lidé mě začínají poznávat už i na ulici 
v civilním oblečení, takže si říkám, že to asi 
opravdu začíná být vážné (smích).

Před vaším jménem už „svítí“ Bc.  
Věnujete se po skončení sezony více škole 
než biatlonu?
Na jaře se vždy věnuji víc škole. Potřebuji 
dohnat to, co jsem přes zimu zameškala. Při 
soustředění jsem psala bakalářskou práci, 
mezi závody se učila na státnice. Ten tlak tam 
je pořád, ale jiný než při závodech. Když se 
pak zadaří udělat všechny zkoušky napoprvé, 
přicházejí prázdniny a v říjnu začíná zase zim-
ní semestr, takže se snažím ještě něco nahnat 
před zimou.

Budete studovat dál?
Ano, pokračuji v magisterských oborech 
na České zemědělské univerzitě, za což 
jsem ráda. Jde o obory Výživa a dietika zvířat 
a Reprodukční biotechnologie. Když to 
zdárně dokončím, mohla bych plynule přejít 
po skončení biatlonové kariéry do nějaké 
normální práce.

V listopadu vstoupíte do Světového poháru. 
Jaká byla příprava?
Příprava byla dost podobná té před minulou 
sezonou, jen nám možná ještě ubylo volna... 
Třeba na jaře při soustředění na Mallorce, kde 
jsme na kole a na kolečkových lyžích najížděli 
kilometry, tak takové tréninky zaberou více 
než půl dne. A ještě k tomu dost bolí…

Co pro vás bude vrcholem přicházející 
sezony? Únorové mistrovství světa, nebo 
březnové závody Světového poháru?
Myslím, že to jsou pro nás všechny takové 
dva vrcholy. Každý se chce před domácím 
publikem ukázat v co nejlepším světle, ale 
myslím, že stále by hlavním vrcholem měl být 
světový šampionát.

Tato sezona je přesně v polovině čtyřletého 
olympijského cyklu. Už vám někde vzadu 
v hlavě naskakuje příští olympiáda v čín-
ském Pekingu v zimě 2022?
To ne, příští olympiáda je pro mne ještě velmi 
daleko, bůh ví, co se do té doby odehraje.

CO SE DĚJE
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Objevila se nová kometa na českém biatlonovém nebi. Dvaadvacetiletá 
Markéta Davidová letos v lednu vyhrála svůj první závod Světového poháru, 
přidala další umístění na stupních vítězů a dala zapomenout na Gabrielu 
Koukalovou. Před listopadovým vstupem do nové sezony stačila dokončit 
bakalářské studium a plynule přejít do magisterského programu. Také 
v létě tvrdě trénovala, aby zvládla dva vrcholy přicházející zimy – únorové 
mistrovství světa v italské Anterselvě a březnová klání Světového poháru 
v Novém Městě na Moravě. „Na obou se chci ukázat v co nejlepším světle,“ 
říká v rozhovoru pro magazín ČD pro vás.
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Biatlonistka Davidová se za hvězdu nepovažuje

Lyžařská zima startuje
Kdo budou české lyžařské hvězdy nad-
cházející sezony, která startuje právě 
nyní v listopadu? Určitě se vyplatí sledo-
vat dvojnásobnou olympijskou vítězku 
Ester Ledeckou, která se kromě svého 
parádního paralelního slalomu na snow-
boardu pokusí ještě více proklouznout 
do špičky na sjezdových lyžích. Její ko-
legyně Eva Samková obhajuje vítězství 
ve Světovém poháru ve snowboardcros-
su. V klasických disciplínách se pozor-
nost upírá ke skokanu na lyžích Romanu 
Koudelkovi. „Sice není klasické mistrov-
ství světa, ale na konci sezony máme 
světový šampionát v letech na lyžích. 
Ačkoli to není moje nejsilnější disciplína, 
bude to pro mě jeden z vrcholů sezony. 
Ten největší bude tradiční Turné čtyř 
můstků, na které se vždy moc těším,“ 
popisuje Koudelka.
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Euro 2020 ve vlastních rukách
V listopadu vyvrcholí kvalifikace o postup 
na mistrovství Evropy 2020, které se 
bude konat ve 12 městech po celém 
kontinentu. A čeští fotbalisté se k němu 
velmi přiblížili, když v říjnu v Praze 
překvapivě, ale zaslouženě porazili Anglii 
2:1. Vítězný gól vstřelil při svém prvním 
reprezentačním startu Zdeněk Ondrášek, 
který před sedmi lety bojoval se závislostí 
na hracích automatech a raději zmizel 
do Norska, následně se přesunul do Pol-
ska a nyní hraje v americkém Dallasu. Tým 
trenéra Jaroslava Šilhavého přivítá nejprve 
ve čtvrtek 14. listopadu od 20:45 hodin 
v Plzni Kosovo, a pokud vyhraje, postoupí 
na Euro 2020. O čtyři dny později uzavřou 
Češi kvalifikaci v Bulharsku.

Markéta 
Davidová 
s cenou pro 
vítěze ankety 
Biatlonista roku
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  KŘÍ
ŽOVKA 

SOUTĚŽ 
Pošlete nám vyluštěnou tajenku 
a můžete vyhrát originální hračku 
od firmy Rappa – sadu s vláčkem 
České dráhy. 

Správnou odpověď zadejte do  

formuláře na www.cdprovas.cz 

do 13. listopadu 2019.
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Marcus Tullius Cicero (106–43 př. n. l.)
římský filozof a politik:
viz tajenka

Tajenka z minulého čísla: 
Člověka poznáš při hře a na cestách.

ŽAHAVÝ
HMYZ
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Hala pražského hlavního nádraží a přilehlé 
prostory mohou podle mě hravě konku-

rovat Národnímu divadlu. Onehdy, na cestě 
do práce kolem šesté ráno, bylo všude v hale plno 
policajtů. Ale pozor! Ne těch obvyklých, tucto-
vých, běžné velikosti a s pendrekem u pasu. Šlo 
o dvoumetrovou, v posilovně speciálně vyšlech-
těnou rasu v kompletní výstroji. Tříčlenné hlídky 
kontrolovaly hlava nehlava doklady všemu, co se 
jen trochu hýbalo. Cizinci reagovali na existenci 
ochranky vždy podle toho, z jaké části světa po-
cházeli: rozprchávali se (východní Evropa), tvářili 
se nedůtklivě (Západ), rezervovaně (Japonci, Ko-
rejci atd.) a pro pořádek – nakrknutě (Češi). Chvíli 
jsem přemýšlela, co že se to děje, jestli neproběhl 
během noci státní převrat nebo tak něco, ale pak 
mi to secvaklo. Podle všeho tyto manévry souvi-
sely s faktem, že měli někteří z našich vládních 
představitelů cestovat vlakem do Pardubic. Mezi 
obyčejnými lidmi!

Před nádražím v Sherwoodu už bylo všech-
no jinak. Cestu sice trochu blokovalo zřetelně 
opancéřované, šedé, civilně marně se tvářící 
auto, ale jinak zde vládla vlídná, takřka rodinná 
atmosféra. Na jedné z mnoha laviček, nedaleko 
koše přetékajícího odpadky, seděli dva členové 
vokálního tria, kteří z plna hrdla pěli neoficiální 
hymnu opilců – Slavíky z Madridu. Třetí mušketýr 
bojoval se zemskou přitažlivostí, povlával čelem 
ke kámošům a celé hudební těleso snaživě 
dirigoval. Navzdory jeho úsilí každý z účinkujících 
notoval jinou část písně, ale zjevně jim to vůbec 
nevadilo.

V tramvaji, kterou jsem pokračovala dál 
do práce, jsem v polosnu mátožně přemítala, čím 
vším mě Praha ještě může překvapit. Z dřímoty 
mě probralo rychle sílící temné dunění, které jsem 
nebyla schopná v rozespalosti identifikovat. Pak 
kolem mě profrčel nadměrný kufr, z jehož držadla 
vlála odhadem pětatřicetikilová turistka, opět 
z Asie. Chvíli se zdálo, že kufřík vzhledem k na-
růstající rychlosti prorazí skrz řidičovu kabinu 
ven a bude nám dělat předjezdce, ale potom se 
trajektorie vozidla lehce vychýlila a kufr křápl 
o tyč, až se kolem zajiskřilo. Jen tak na okraj mě 
napadlo, co může mít taková mrňavá, štíhlounká 

slečna v kufru, který je pomalu větší než ona? Asi 
táhne z Prahy suvenýry pro půlku Tokia, jinak si 
to neumím vysvětlit…

On vůbec celý ten den, když to vezmu zpětně, 
měl v centru Prahy takovou zvláštní atmosféru. 
Naproti lavičce, kde oslavoval ráno „KTO Revival 
Band“ se Slavíky z Madridu, je houština tvořená 
vzrostlými šeříkovými keříky. A zatímco loni slou-
žilo toto křovíčko jako ložnice, letos je z keříků 
pravděpodobně veřejné  WC. Dnes odpoledne 
jsem však jela z práce trochu dříve než obvykle… 
V okamžiku, kdy jsem procházela kolem, se z roští 
nehlučně vysunul prapodivně vyhlížející muž, 

zpod rozježeného huňatého obočí na mě upřel 
poněkud vyšinutý pohled a začal rozhalovat 
kabát, zpod něhož vykukovaly chlupaté nohy 
v teniskách. Je všeobecně známo, že každý živo-
čich má v genech nastaveno v případě ohrožení 
volit podle okolností ze dvou variant „Ú“ – útok, 
nebo útěk. V mladším věku bych určitě utekla, teď 
jsem se ale ve zlomku vteřiny rozhodla pro první 
variantu. Temně jsem procedila skrz zuby: „Ani 
to nezkoušej, nebo si už nedojdeš ani na snída-
ni…“ Nebudete tomu věřit, ale exhibicionista ani 
nemukl a spořádaně se zašoupl zpět do listoví, 
aniž dotáhl vystoupení do konce. ▪

 FE     JE
  TON

TEXT:  JULIE KOVAŘÍKOVÁ
ILUSTRACE:  DIGISHOCKV Sherwoodu bývá veselo

V Y K O L E J E N Á  J U L I E
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Z á b a v a60

Na pečení husy se nechystám, jako každý rok se ráda 
nechám pozvat k mojí babičce, která ji umí stejně 

nejlépe. Tak proč ztrácet tolik nedostatkovou energii, 
kterou musíme těžce dobíjet, navíc v období podzimních 
nemocí? Předcházet jim můžeme vyšším přísunem céčka, 
které je bohatě zastoupeno například v zelí. Ale rozhodně 
nám neuškodí ani trocha béčka. Vždyť čím jiným také 
zalít vypečené husí stehýnko než dobrým pivem?

Žhavým trendem poslední doby se ale stala takzvaná 
nahatá jídla. Že nevíte, o čem je řeč? Původně šlo o zdra-
vou variantu „hambáče“ bez housky. Rychlá občerstvení 
tak šla ruku v ruce s moderní vlnou zdravého životního 
stylu a zároveň tím vyhověla strávníkům alergickým 
na lepek obsažený v pečivu. Pro fanoušky těchto jídel již 
vznikla celá řada receptů, a to nejen na nahaté ham- 
burgery, ale také na nahaté tortilly. Pokud jsme ochotni 
vzdát se některých konvencí a otevřít se novým výzvám, 
je příprava naháče celkem legrace bez práce. Jde jen 
o to vybrat vhodné suroviny a mít aspoň trochu šikovné 
ručičky.

Knírač sem, knírač tam!
A abych nezapomněla, když už jsme u toho zdravého 
životního stylu… Pánové, pokud jste někdy přemýšleli 
o tom, že si necháte narůst knír, je pro vás listopad ten 
pravý měsíc. Ten si mimo jiné již několik let spojujeme se 
světově známým Movemberem, který se úspěšně snaží 
bojovat s rakovinou prostaty, varlat anebo s psychickými 
problémy v souvislosti s tímto onemocněním. Symbolem 
tohoto hnutí je právě knír. Odteď, až potkáme na ulici 
nebo v práci člověka s knírem, zamysleme se nad tím, 
jak důležité je správně pečovat o naše tělo i hlavu. Jezme 
a pijme tak, jak máme, a nezapomínejme aspoň jednou 
za rok skočit pozdravit obvodního lékaře. Za tu hodinu 
v čekárně život stojí!

Vedle knírů nás však nesmí minout ani 17. listopad. 
Kromě toho, že oslavujeme boj za svobodu a demokra-
cii a připomínáme si statečnost mladých lidí, je tu den 
volna. Ten můžeme využít mimo jiné k přípravě tříchodo-
vého menu a oslavit tento den, jak se patří. Hladové krky 
nechť vyhládnou na procházce podzimní přírodou a my 
mezitím vykouzlíme jednoduchou trendy večeři s naháči 
na předkrm. Slibuji, že to bude rychlovka!

Co vás napadne, když se řekne listopad? Osobně mám hned na mysli šípkový čaj a hned po něm zelí.  
To mám totiž spojené se svatomartinskou husou, která se podává právě s bílým a červeným zelím. 
Tradiční hody na svatého Martina ale nemusejí být pouhým obžerstvím. S trochou sebelásky bohatě  
stačí naložit si na talíř kousek husy a zelí tak, aby na knedlík už zkrátka nezbylo místo. A pokud vás, 
vyznavače zdravého životního stylu, ani to nepřesvědčilo, dejte si raději nahatou tortillu.

Listopadového naháče 
SI UŽIJETE I DOMA!

RYCHLÉ 
SEZONNÍ MENU

Nahaté tortilly
Původní tortilly se vyrábí z pšeničné nebo kukuřičné 
mouky. U nahaté tortilly nahradíme známou 
placku listy ledového salátu. Místo něj můžeme 
použít i hlávkový nebo římský salát, jde jen 
o to, aby měl list větší plochu.

Ingredience pro dvě osoby:
I   1 ledový salát
I   100 g měkkého čerstvého sýru
I   100 g strouhaného sýru 
 (čedar, mozzarella, ementál…)
I   250 g krůtího masa (trhané či nakrájené na tenké plátky)
I   2 rajčata

Krůtí fajitas
Fajitas znamená způsob krájení masa anebo 
zeleniny, a to na podobně velké proužky. Dobrý 
fajitas dělá jak maso, tak i směs koření – kromě 
soli a pepře také oregano, drcený kmín, chilli, 
uzená paprika a sušený česnek.

Ingredience pro dvě osoby:
I   250 g krůtího masa  I  1 červená paprika
I   1 zelená paprika  I  1 žlutá paprika
I   2 cibule  I  šťáva z jedné limetky
I   fajitas koření  I  sůl, pepř
I   olivový olej  I  snítka koriandru na finální ozdobu

Pečená dýně Hokaido s modrým sýrem 
a vlašskými ořechy
Typicky zahřívací jídlo, které se hodí jako samo-
statná večeře anebo jakýkoli z chodů našeho 
menu. Na první pohled obyčejný recept, který 
v ústech vykouzlí neskonalé potěšení, které 
si přejeme opakovat stále dokola.

Ingredience pro dvě osoby:
I   1 středně velká dýně Hokaido
I   200 g modrého sýru
I   hrst vlašských ořechů
I   sůl, pepř  I  olivový olej

TEXT A FOTO:  EVA NEVAŘILOVÁ



Z á b a v a 61

1 
Přibližně půlkilové krůtí prso rozdělíme 
na dvě podobně velké části. Jednu z nich 
nakrájíme na tenké nudličky, tu druhou 

necháme vcelku. Na nudličky nakrájíme také 
papriky a cibuli a spolu s masem je přen-
dáme na plech vyložený pečicím papírem. 
Směs dostatečně posypeme vším, co patří 
k pravému fajitas, popřípadě můžeme použít 
již hotovou směs koření, pokapeme olivovým 
olejem a podle gusta můžeme ještě osolit 
a opepřit. Na pečicí papír přendáme i krůtí 
vcelku a vše dáme do trouby předehřáté 
na 190 stupňů asi na 30 minut. Doba pečení 
závisí nejen na typu trouby, ale také na výšce 
masa. Plech pravidelně kontrolujeme a aspoň 
dvakrát hrábneme do směsi, aby se jednotli-
vá patra promíchala. Fajitas před podáváním 
ještě pokapeme šťávou z limetky a posypeme 
nasekaným koriandrem.

2 
Než se nám upeče hlavní chod, při-
pravíme si předkrm i „zákrm“. Nejprve 
omyjeme dýni, podélně ji rozkrojíme, 

pomocí polévkové lžíce vydlabeme dužinu 
s jadýrky a pokrájíme ji na plátky. Ty přendá-
me do zapékací mísy, osolíme je a pokapeme 
dostatečným množstvím olivového oleje. 
Takto připravenou dýni necháme chvíli od-
počinout a vrhneme se na louskání vlašských 
ořechů. Těch bude potřeba asi hrst, ale klidně 
i více. Ořechů není nikdy dost, a to hlavně 
na podzim. Pokud máme dostatečně velkou 
troubu, do které se nám vejdou dva plechy, 
můžeme přidat k fajitas i dýni. Tu pečeme 
asi 20 minut. Přibližně 5 minut před koncem 
pečení posypeme dýni ořechy a modrým 
sýrem. Před podáváním tohoto slaného de-
zertu jej můžeme dochutit hrubozrnnou solí 
a čerstvým pepřem. Mějme jen na paměti, že 

modrý sýr bývá už dost slaný, a tudíž by náš 
pokrm mohl být přesolený.

3 
Listy ledového salátu od sebe opatrně 
rozdělíme tak, aby se nám příliš nepo-
trhaly, omyjeme je pod teplou vodou 

a oddělíme od nich ztvrdlé části, které by se 
lámaly při balení listů do tortill. Na jednu 
tortillu budeme potřebovat asi 3 listy. Pokud 
bude ale list dostatečně velký a pravidelného 
tvaru, stačí bohatě jeden. Do středu takto vy-
tvořené tortilly pokládáme postupně plátky 
rajčat, tenké plátky krůtího masa, strouhaný 
sýr a měkký čerstvý sýr. A nyní už jen určitou 
dávku trpělivosti a trochu šikovné ruce. Nej-
dříve ohneme horní a spodní část a opatrně 
balíme list/y s náplní do rolky neboli tortilly. 
Podruhé či potřetí už to bude sranda. 

Naháčům a kníračům zdar!

Jak na to?



Z á b a v a62

1 Aleš Kozlík
 V dole 

2 Jaroslav Zeman
 Na pikniku v kvítí  

3 Jan Petrás
 Železniční šnek

     FOTO
SOUTĚŽ                            ŽELEZNICE, 
        KDE BYSTE JI  NEČEKALI

Vše o soutěži 
na  www.cdprovas.cz/fotosoutez
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ETIKETA

                        S DANIELEM ŠMÍDEM

Z á b a v a 63

Na druhou stranu dětmi už nejsme, a je 
tedy na nás, abychom se přizpůsobili 

očekáváním, přáním či požadavkům lidí kolem 
a v duchu etikety jim způsobili komfortní soužití 
s námi. A naše děti a vnoučata motivovali 
k tomu samému.

Začnu muži. Již dávno neplatí pravidlo, které 
jistě vymysleli právě muži, že chlap musí 
smrdět. Nedovedu si představit ženu, která by 
něco podobného po svém partnerovi žádala. 
Naopak. Pro ženy jsou přitažlivější čistí muži. 
Je-li vidno, že se o sebe dokážou postarat, 
dávají ženám najevo, že se dokážou postarat 
i o ně. K mužům patří vousy. Pokud jste se 
rozhodli pro holou tvář, holte se každý den. 
Třídenní vous je v pořádku. Zanedbaně působí 
dvoudenní i ten čtyřdenní. Pokud jste vousatý 
jako já, holte si denně krk a tváře a upravujte 
pravidelně délku vousů.

Je fajn mít na hlavě vlasy. Je také fajn je nemít, 
když vám v krvi obsažený vyšší podíl testoste-
ronu způsobil jejich padání. Ať už máte vlasy 
jakékoli, je vhodné, abyste je pravidelně, nejlépe 

jednou měsíčně, nechali ostříhat. Věřím, že 
nemusím psát, že by každý z nás měl umývat 
denně celé své tělo a čistit si minimálně dvakrát 
za den zuby… K tělesným „nevůním“ však patří 
také výpary z aromatických potravin, zvláště 
česneku a cibule, a také zápach cigaret. Nekuř-
te. Voňte. Používejte lehké parfémy, kolínskou 
vodu a deodoranty. Pánové, starejte se také 
o své nehty na rukou. Jsou stále vidět. Špinavé 
nebo olámané nehty nejsou atraktivní. Pozor 
na chloupky v nose či uších. Pravidelně se jich 
zbavujte. Pinzetou.

Většina žen péči o tělo zvládá. Jsou jistě i ženy, 
které se o svůj zevnějšek starají méně či méně 
často. Lehký make-up, svěží parfém, uprave-
né vlasy, vhodná manikúra a pedikúra jsou 
základem a většinou i dostatkem. Za nevhodné 
považuji silné vrstvy make-upu, pudr neodpoví-
dající barvě pokožky, dlouhé nebo špičaté nehty 
s nápadným lakem či „nail-artem“, silný parfém, 
nalakované vlasy, jakoukoli špínu a zápach 
těla či z úst. Odpudivý je také pach z cigaret či 
alkoholový dech.

Péče o tělo
Etiketa je soubor doporučení, jak se chovat, abychom ostatním kolem 
nás způsobili větší komfort a abychom měli vzájemně lepší vztahy. 
Pohledem z druhé strany jde o soupis rad, co nedělat, abychom 
ostatní neobtěžovali. Zcela na místě je tedy zmínit, že péče o naše 
tělo je součástí etikety a vhodného chování. Hygienické návyky jsou 
však v různých rodinách různé a jako děti jsme většinou odkoukali to, 
co bylo vidět…

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

Přes den je do společnosti nebo práce vhodné 
denní, tedy méně výrazné líčení. Doporučuji 
zvýraznit rty, chcete-li, aby vám lidé naslou-
chali, a oči zvýraznit méně. Opačně v případě, 
že protějšek ocení, že mu věnujete pozornost. 
Výrazné oči i rty působí dramaticky a jde o líčení 
večerní. K adekvátní péči patří také nehty. Kratší 
a do kulata zastřižené nehty s francouzskou 
manikúrou, tělovým nebo červeným lakem 
patří právem mezi estetickou klasiku.

K upravené ženě patří také příjemná tělesná 
vůně, respektive toaletní voda či parfém. Vůně 
nanášejte střídmě na krční a zápěstní tepny. Ne 
na oděv. Parfémy střídejte, abyste ještě cítily 
jejich vůni a dokázaly posoudit, co je už moc. 
Nepoužívejte je těsně před schůzkou nebo 
vstupem do vlaku. Vždy nechte hodinu rozvonět 
jednotlivé části parfému.

Korunou všeho je účes. Odrostlé nabarvené 
vlasy, vlasy zplstnatělé po bělení, mastné nebo 
přeleželé od polštáře či neupravené zpod čepice 
nevyjadřují, že si sebe a lidí kolem vážíte. Upra-
vené vlasy ano! ▪

ILUSTRACE:  DIGISHOCK
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     TĚŽ PRO 
CHYTRÉ HLAVY

Z á b a v a64

1 Do kterého divadla poslal Lukáš Kunst dopis  
a získal v něm angažmá?

 A  do Stavovského
 B  do Národního
 C  do Semaforu

2 Jak se také jinak přezdívá  
Moldavské dráze?

 A  Slezský Semmering
 B  Teplický Semmering 
 C  Rakouský Semmering

3 Jak se jmenuje bulharské městečko  
zapsané na seznamu UNESCO?

 A  Nesebar
 B  Zlaté Písky
 C  Varna

4 V jakém rozmezí se má podle hygienických 
požadavků pohybovat teplota ve vlaku?

 A  14–17 °C
 B  25–30 °C
 C  17–25 °C

5 Který vlak posílí v jízdním řádu 2020 spoje  
ze severní Moravy až do Štýrského Hradce?

 A  Porta Moravica
 B  EuroCity Báthory
 C  Valašský expres

6 Který článek v tomto čísle  
vás nejvíce zaujal?*

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

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

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

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – Ztrácíš
2 – Vojty Náprstka
3 – Nyepi
4 – na Městské hoře
5 – 5. října

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

Soutěž  
o vstupenky
Kdy má Marek Ztracený 
narozeniny?
B 26. února

Soutěž o předplatné  
časopisu Turista
K čemu chtěl Karel IV. 
původně využít hrad 
Karlštejn?
B k odpočinku

Soutěž o knihu 
Kdopak se baví
Který snímek zahájil 
14. října festival 3Kino 
v Praze?
C Černý Mercedes

LVIII/131
cena: 55 Kč/2,79 €

10/2019

Liberecký kraj
Téma čísla

Pod hanáckým 
Mont Blankem

Vít Pávek, 
kastelán zámku Trebon

Národní technické 
muzeum

říj
en

Kostincova chata  
s rozhlednou na Krkavci

9
7
7
0
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3
9

5
4
6
1
7
5

1
0

Bábinčin maršovský valčík

ˇ ˇ

Hranice na Moravě 
aneb Z propasti do lázní

Sedm vyhlídek v okolí  
Jickovických skal

120 tisíc kroků mezi Svatým 
Hostýnem a Velehradem

www.cd.cz

ČD 0735 2 4270

Kilometrická 
banka ČD
2000 km

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

Kompletní pravidla soutěží najdete na 

www.cdprovas.cz.
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Praha
Vídeň

od 368 Kč

Praha
Drážďany

od 236 Kč

Nakupujte nejvýhodněji na e-shopu: www.cd.cz

Přejeme šťastné a veselé 
zážitky na adventních trzích 
u našich sousedů.
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