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DIVOKÉ DEVADESÁTKY

Konec tisíciletí

následující čtyři vteřiny rozhodnou o osudu
tohoto editorialu. To je totiž limit, během
kterého musí autor zaujmout čtenáře,
jinak ho ztratí. Pokud jste dočetli až
sem, věnovali jste mi dokonce pět sekund
svého času a já mám slušnou šanci vás
připravit o další. Vím, nezní to hezky,
protože podvědomě očekáváte, že já vám
něco dám, ale přiznejme si na rovinu, že
takhle zkrátka funguje marketing a čas je
nejcennější měna platná po celém světě.
Problém je v tom, že jeho hodnota je
relativní a proměnná v čase. Například
osobnost tohoto čísla, biatlonistka
Markéta Davidová, je nejen talentovaná,
ale i mladá. Obecně vzato by tedy měla mít na všechno dost času. Jenže ona ho nemá, protože
ho hodně utrácí za sport, vzdělání a něco málo za koníčky (doslova). Jak tedy nejlépe investovat
svůj čas? Rozhodně do něčeho, co nás baví, což bychom měli dělat hlavně jako mladí, protože
jak život plyne, času máme méně a méně. Na druhou stranu, právě tohle nás dělá zcela
rovnocennými. Dá se čas koupit? Jistěže ano, ovšem cena této komodity je velmi vysoká. Své by
o tom mohl vyprávět třeba Ronnie Biggs, jeden z hlavních strůjců asi největší vlakové loupeže
všech dob. Za svůj podíl z více než miliardové hodnoty lupu si koupil čas na svobodě, jak se
dozvíte v železničním tématu tohoto vydání.
Protože jsme na konci (nejen editorialu, ale i roku), přeji vám, abyste svůj čas investovali
v roce 2021 nejen efektivně, ale hlavně tak, jak doopravdy chcete. Bohatství času i ducha
a hlavně zdraví přeje
Václav Rubeš,
šéfredaktor
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NOVIN K Y

Do krajů zamíří desítky nových vozidel
České dráhy uzavřely rámcovou smlouvu na dodání až šedesáti kusů moderních elektrických jednotek s konsorciem Škoda Transportation
a Škoda Vagonka. Nová vozidla budou určená pro provoz v regionální dopravě a cestující se jimi svezou nejdříve v Moravskoslezském,
a pokud záměr definitivně posvětí nové vedení samosprávy, také v Olomouckém kraji.

R

egionální železniční doprava dostane
další impuls v podobě až šedesáti
nových elektrických vlaků za téměř 9,6 miliardy korun, které zajistí cestujícím vyšší
komfort a současně nabídnou důležité prvky výbavy z hlediska bezbariérovosti a bezpečnosti. Dodání prvních kusů se předpokládá v průběhu roku 2023. Z rámcového
kontraktu České dráhy objednají vždy jen
tolik jednotek, na kolik budou mít zajištěné
financování formou smluv s objednateli.
Půjde o moderní klimatizované jednopodlažní a částečně nízkopodlažní třívozo-

vé elektrické jednotky s kapacitou téměř
240 sedících cestujících. V první fázi
pravděpodobně dojde k objednávce až
29 kusů, přičemž první dvě jednotky budou
finančně podpořeny z evropských fondů
a zamíří na tratě do Moravskoslezského
kraje. Dalších 27 vlaků by mělo po dohodě
s krajskou samosprávou v letech 2023
a 2024 postupně vyjet na regionální tratě
v Olomouckém kraji.
Konsorcium společností Škoda Transportation a Škoda Vagonka bylo jedním ze
dvou uchazečů, kteří předložili nabídky.

Vítěz soutěže dodá elektrické jednotky
z rodiny RegioPanter. Moderní vlaky
nabídnou cestujícím světlý a prostorný
klimatizovaný interiér s ergonomicky
řešenými sedačkami s textilním
potahem, wi-fi připojením k internetu
či elektrickými zásuvkami 230 V.
Sociální zařízení bude s uzavřeným
systémem. Jednotky budou disponovat
dostatkem místa pro přepravu osob
na invalidním vozíku a úložnými prostory
pro objemná zavazadla včetně kočárků
a jízdních kol.

Odměna za nákup

Nejdůvěryhodnější značka
i zaměstnavatel roku

Kupte si jízdenku v e-shopu
Českých drah od 1. do 31. prosince
2020 a získejte kupon na nákup
v e-shopu www.wine-emotion.cz
v hodnotě 200 korun s doručením
zdarma na všechny objednávky
nad 1 tisíc korun. Slevu můžete čerpat až do 31. ledna 2021. Na výše
uvedených webových stránkách
máte na výběr ze široké nabídky
skvělých italských vín jako Barolo,
Primitivo, Chianti, Gavi, Pinot
Grigio, Prosecco. Samozřejmostí
je rychlé a bezpečné dodání až
k vám domů nebo do kanceláře.

Národní železniční dopravce uspěl v letošním ročníku
ankety Nejdůvěryhodnější značka, kterou provádí
prestižní agentura Nielsen. České dráhy zvítězily
v kategorii Poskytovatelé dopravních služeb, a to
díky působení v outdoorové komunikaci. Hodnocení
proběhlo na základě spotřebitelského průzkumu
tvořeného čtyřmi tisíci respondenty. Ti hodnotili
téměř 700 značek v 76 kategoriích, přičemž v každé
kategorii si vybírali maximálně z deseti nejsilnějších
značek v prodeji. Kromě toho České dráhy rovněž
získaly třetí místo v soutěži Sodexo Zaměstnavatel
roku 2020, a to v kategorii nad pět tisíc zaměstnanců
v celostátním měřítku. Hodnocení proběhlo celosvětově uznávanou metodikou Saratoga od společnosti
PricewaterhouseCoopers ČR.

E-SHOP ČD

NOV INKY

Kvalitní elektronika Philips za ČD Body
Za 50 nasbíraných ČD Bodů z věrnostního programu Českých drah
můžete získat slevu 20 % na nákup vybrané elektroniky značky
Philips. Muže potěšíte například holicím strojkem Philips S9000
Prestige, se kterým dosáhnou dokonale hladkého oholení bez podráždění. Ženy zase ocení Philips Lumea Prestige, zařízení na odstraňování chloupků pomocí profesionální technologie IPL. Pohodovou
vánoční atmosféru dotvoří také automatické kávovary Philips Series
LatteGo. Voucher lze uplatnit v e-shopu www.philips.cz a je vydáván
s platností do 31. 12. 2021. Využijte i řadu benefitů, například dopravu zdarma či možnost vrácení zboží do třiceti dnů.

SLEVA
20 %

V Šumperku dokončují věž pro jízdní kola
V těsném sousedství šumperského železničního i autobusového
nádraží vyrůstá další biketower neboli věž pro úschovu jízdních kol.
Investorem je město, nicméně České dráhy se budou podílet na provozu věže. Podobně jako u jiných cyklověží i v tomto případě nabídnou
slevu pro držitele In Karty ČD. V Šumperku tak bude možné na tuto
zákaznickou kartu zaparkovat kolo za pouhých pět korun s tím, že
prvních 24 hodin bude úschova zcela bezplatná. Dokončení stavby
se plánuje ještě během prosince a zprovoznění počátkem roku 2021.
První cyklověže tohoto typu byly otevřeny v roce 2015 v Hradci Králové a v Přerově.

TIP Z POHODLNÝCH OBCHODŮ NA TRASE

Královská
odměna
z pivovaru
Krušovice
KDYŽ
JDE
O PIVO,
VYBÍREJ KRÁLOVSKY.
KDYŽ JDE O PIVO,
VYBÍREJ KRÁLOVSKY.

V poslední době jsme všichni prožívali náročné období. Špatnou náladu je ale třeba urychleně zahnat! Prodejny PONT Market a PONT to go
proto v prosinci doporučují například královskou odměnu od pivovaru
Krušovice v podobě Královského ležáku 12 nebo Královského originálu 10. Prožijte s nimi pohodové cestování po celý prosinec. Šťastnou
cestu přes Pohodlné Obchody Na Trase.

Roční předplatné do divadla jako super dárek
Chcete svým blízkým udělat radost divadelním dárkem? Navštivte
stránky www.mdb.cz! Milovníkům Městského divadla Brno udělá
radost nejen dárkový poukaz, ale třeba CD album s muzikálovými
písněmi. A ten, kdo byl opravdu hodný, pod stromečkem najde Roční
předplatné 2021, které mu poskytne hned pět kouzelných večerů
rozprostřených do celého kalendářního roku. A na co se můžete těšit
v příštím roce? Například na muzikály Grand Hotel a Pretty Woman
nebo činoherní představení Lakomec, Žebrácká opera či Antonius
a Kleopatra. K abonentní kartičce získáte i kalendář a divadelní
měsíčník Dokořán.

WWW.PONTY.CZ
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VLAKEM
NA VÝLET
www.vlakemnavylet.cz
A zas je tu konec roku a bilancování.
Ještě zbývá nějaký ten den
na splnění letošních předsevzetí.
A pokud jste si slíbili trávit více
času s rodinou, máme pro vás tipy
na výlet. Další najdete v naší aplikaci
Vlakem na výlet, kterou si můžete
zdarma stáhnout do mobilu nebo
tabletu.
NA BĚŽKY

PRO LABUŽNÍKY

28. listopadu až 27. prosince 2020

při sněhu

každý den

Tip
Lukáše
Hejlíka

ZDROJ FOTOGRAFIÍ: LUKÁŠ HEJLÍK

FOTO: ARCHIV PRVNÍ KRUŠNOHORSKÉ, O. P. S.

DO LÁZNÍ

FOTO: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
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Promenáda po Vánočních Varech

Bílou stopou do Ježíškova městečka

Dejte si skvělou kávu v Budějovicích

Přijeďte se podívat, jak Karlovým Varům
sluší vánoční výzdoba. Od hotelu Thermal
až ke Grandhotelu Pupp bude naše největší
lázeňské město svátečně nasvícené. Před
Thermalem najdete také ozdobený stříbrný
smrček. Kromě vánočního stromu by u lázeňského hotelu neměly chybět ani dětské atrakce. Od hotelu se pak můžete vydat příjemnou
procházkou Dvořákovými sady a podél říčky
Teplá na adventní lázeňskou promenádu. Před
Mlýnskou kolonádou, největší lázeňskou stavbou Karlových Varů, objevíte od 28. listopadu
do 27. prosince hlavní vánoční trhy. Letos mají
název Vánoční Vary. Desítky stánků by měly
nabízet oblíbené vánoční dobroty a také různý
dárkový sortiment. A pokud situace dovolí
a restrikce tomu nezabrání, můžete se těšit
i na kulturní program.

Božímu Daru se přezdívá Ježíškovo městečko.
Už od roku 1994 je tady v provozu Ježíškova
pošta, kam je možné poslat poštou ofrankovaná vánoční přání pro své blízké. Na Božím
Daru je označí speciálním vánočním razítkem, které se každý rok mění, a odešlou
na uvedené adresy. Pohlednice a dopisy ale
můžete na Boží Dar přinést osobně a vložit
do Ježíškovy schránky. Rádi jezdíte na běžkách? Pak se můžete vypravit do Ježíškova
městečka bílou stopou. Samozřejmě pokud
bude dostatečná sněhová nadílka. Například
v Perninku, kam vás dopraví vlaky ČD, se lze
napojit na Krušnohorskou lyžařskou magistrálu a dojet po ní až na Boží Dar (13 km). Před
cestou si raději ověřte, zda jsou lyžařské trasy
v dobrém stavu. Aktuální informace najdete na
http://krusnehoryaktivne.cz.

Honza Ašenbryl otevřel svou kavárnu
v domě, který v roce 1906 koupil jeho praděda. Ten tu koneckonců v jiných prostorách
provozoval vyhlášenou jídelnu a vinárnu
U Ašenbrylů. V tom pak pokračoval jeho
syn, Honzův děda. Místnost, kde je teď
Plachý Café, v těch dobách používali jako
takový sklad na šunčičky, salámky a jako
zrárnu masa. A Honza dnes ve svém podniku
s výběrovou kávou od pražírny Square Mile
často přemýšlí nad tím, jestli by se starším
Ašenbrylům jeho podnik líbil, kdyby zašli
na espresso, cappuccino nebo flat white.
Sednou si sem maximálně čtyři lidi a další
třeba na schody a na dvě židle v úzké Plachého uličce. Buchty s povidly, tvarohem či mákem pro kavárnu peče paní Kotková. Honza
sám pořádá i budějický coffee fest.

Nejbližší železniční stanice:
Karlovy Vary / Karlovy Vary dolní nádr.

Nejbližší železniční stanice:
Pernink

Nejbližší železniční stanice:
České Budějovice

POZOR!

NA JESLIČKY

V LA KEM NA V ÝLET

Informace
mohou být neaktuální.
Dostupnost ověřte
on-line.

25. prosince 2020 až 6. ledna 2021

FOTO: © PETER ZUREK | DREAMSTIME.COM

Vánoční poklady za zdmi pražských kostelů
K ozdobenému vánočnímu stromku patří jesličky. Věděli jste, že počátek tradice stavění
betlémů se datuje až do roku 1223? Tehdy na Štědrý den vystavěl František z Assisi v jeskyni
u italské obce Greccio scénu narození Páně. O popularitu jesliček se postarali hlavně jezuité,
kteří ve druhé půli 16. století s dřevěným betlémem cestovali po Evropě a šířili katolickou
víru. Postupně vznikaly kopie betlémů a různé modifikace. Do domácího prostředí se dostaly
až po josefínských reformách na konci 18. století. Malebné betlémy si můžete prohlédnout
na přelomu roku v pražských kostelech. Na procházku po jesličkách se vydejte třeba od Masarykova nádraží. Nedaleko od něj na náměstí Republiky se vedle obchodního centra Palladium
nachází kostel sv. Josefa, který spravují kapucíni. V něm ve vybrané dny vystavují jesličky, které
jsou dílem rodiny řezbáře Josefa Chocholy. Patrně nejpozoruhodnější betlém v metropoli najdete v kostele Panny Marie Královny andělů na Loretánském náměstí na Hradčanech. Tvoří ho
soubor 48 figur, z nichž většina je v životní velikosti. První postavy betlému vznikly už ve druhé
polovině 18. století. Kam dál? Seznam (nejen) pražských kostelů s vystavenými betlémy a informace o možnosti prohlídky najdete na www.krestanskevanoce.cz.
Nejbližší železniční stanice:
Praha Masarykovo nádr. / Praha hl. n. a další

NA TÚRU

ZA KULTUROU

5. a 20. prosince 2020

při sněhu

v divadelní sezoně

FOTO: DAVID TURECKÝ

FOTO: ROMAN ŠULC

ILUSTRAČNÍ FOTO: © ALEKSEY ZAKIROV|DREAMSTIME.COM

DO SKANZENU

V Kouřimi objevíte adventní romantiku

Na Šumavu na skitouringovou výpravu

Do libeňského Divadla pod Palmovkou

Chcete prožít Vánoce jako z Ladových obrázků? Pak si zajeďte na některou z adventních
akcí do kouřimského skanzenu. V sobotu
5. prosince se v Muzeu lidových staveb v Kouřimi koná Svatomikulášská obchůzka a vánoční romantiku si tu můžete užít i poslední
adventní neděli 20. prosince. Ve skanzenu
se snaží oživit pozapomenuté zvyky. Ve staveních provoněných purpurou a františky
budou hospodyně vázat adventní věnce, péct
vánočky a cukroví, vyrábět figurky z šustí,
dřevěné hračky, vánoční ozdoby nebo svíčky
z včelího vosku. Při prohlídce se dozvíte
spoustu zajímavostí. Třeba že mikulášská
družina bývala dříve početnější. Kromě čerta
a anděla doprovázela Mikuláše například
smrtka a často nechyběl ani Ruprecht, jakýsi
průvodce mikulášského procesí.

Kombinace turistiky a sjezdového lyžování.
To je ve zkratce skitouring. Oproti sjezdovým
jsou touringové lyže lehčí a širší, a neboří se
tak do sněhu. Méně váží i skitouringové boty.
Vázání na lyžích umožňuje přepnout mezi
uvolněnou patou pro chůzi a zafixovanou
pro sjezd. Důležitou součástí výbavy jsou
stoupací pásy, které nasadíte na lyže před
výšlapem. Skitouringové trasy už nejsou
výsadou Alp, na zajímavou túru se můžete
vydat i do českých a moravských hor. Třeba
na Železnorudsku najdete několik takových
tras, na kterých není nouze o poutavé výhledy na šumavskou krajinu. Na jednu se lze
vydat od vlakové zastávky Hojsova Stráž-Brčálník přes vrchol Pancíře na Špičák (9 km).
Mapku s trasami si můžete stáhnout
z www.zelezna-ruda.cz (Prospekty).

V letošním roce vstoupilo Divadlo pod Palmovkou do své 73. sezony. V jeho repertoáru
najdete širokou škálu inscenací nejrůznějších
žánrů. Skvěle se budete bavit například
u komedie Don Juan o nenapravitelném
svůdníkovi s Ondřejem Veselým v hlavní roli,
bestselleru divadla Pusťte Donnu k maturitě,
romanticky se můžete zasnít u Zamilovaného
Shakespeara nebo Edith a Marlene. Zapomenout nesmíme také na další bestseller
Žítkovské bohyně či unikátní představení
Bezruký Frantík z pera Tomáše Dianišky
a Igora Orozoviče. V hlavní roli exceluje Jakub
Albrecht, který se naučil dokonce malovat
nohama. Novinkami letošní sezony jsou
akční béčko o hrdinech operace Anthropoid
s názvem 294 statečných a Višňový sad s Gabrielou Míčovou v roli Raněvské.

Nejbližší železniční stanice:
Kouřim

Nejbližší železniční zastávka/stanice:
Hojsova Stráž-Brčálník / Špičák

Nejbližší železniční stanice:
Praha-Libeň / Praha hl. n. a další
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VYDRŽTE
NÁM LETOS
FANDIT

PŘES TELEVIZNÍ
PŘENOSY
Biatlon je pro české publikum jakýmsi králem zimních
sportů a ona se stala jeho královnou. Byť si to Markéta
Davidová nepřipouští, mnozí do ní vkládají nemalé naděje
a s napětím očekávají její výkony v nadcházející sezoně.
O to víc všechny fanoušky překvapilo její prohlášení, že si
svou budoucnost dokáže docela dobře představit i mimo
běžkařské stopy, bez úmorných a nekonečných tréninků
a mezi svými oblíbenými koňmi.

ROZHOV OR
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Markéto, jak je to s tím ukončením kariéry
po zimní olympiádě v Pekingu 2022? Rozmyslela jste si to, nebo to stále platí?
To je teď velmi častá a oblíbená otázka
všech novinářů. Ale já se k tomu už nerada
vyjadřuju. Nechávám to otevřené. Uvidíme,
jak se to vyvine a jaké budu mít rozpoložení
po olympiádě.
Napadlo vás, že by vám to mohla spousta
lidí i zazlívat? Že byste mohla zklamat
fanoušky?
Určitě, na druhou stranu je to můj život
a moje rozhodnutí a všichni ho budou muset
respektovat.
Co zůstává vaší hlavní motivací v biatlonu, jaké mety byste tedy chtěla v kariéře
dosáhnout, abyste byla spokojená?
Strašně ráda bych jezdila stabilně ve svěťáku
ve špičce a pohybovala se mezi těmi nejlepšími
závodníky, ne že jeden závod dopadne tak
a druhý onak. To by mi udělalo největší radost,
ale zároveň si myslím, že právě tohle je nejtěžší.
Když má člověk natrénováno, tak zajet dobrý
výsledek zvládne, ale podávat stabilně a dlouhodobě kvalitní výkony je pro mne stále těžké.

Ovlivnilo váš současný postoj ke sportovní kariéře a vůbec k životu studium
na České zemědělské univerzitě?
Mě hlavně ta škola baví, takže nyní pokračuju ve studiu a díky tomu můžu odběhnout
od biatlonu. Cítím, že to potřebuju, a přitom
je to strašně fajn. Studovala jsem skvělý
obor, který mi ukázal spoustu nových věcí.
To mi dalo možnost svůj stávající život
trochu přehodnotit a podívat se na něj
i z jiné strany.
Znamená pro vás víc titul akademický,
nebo titul ze světového poháru? Kde je ta
pomyslná miska vah?
To se moc nedá srovnávat, to je úplně něco
jiného. Myslím, že pro oboje jsem dřela
a něco tomu obětovala. Jsem ráda, že nakonec vyšlo obojí, ale dávat to takhle na váhy
nejde. Obojí má pro mne svou hodnotu.
Kde byste se nejradši viděla po ukončení
sportovní kariéry?
Moc ráda bych pracovala někde u koní,
samozřejmě mým snem je stát se veterinářkou, ale to bych tu veterinu nejdřív musela
vystudovat. Teď jsem na reprodukčních

biotechnologiích a na výživě zvířat. Zvláště
ty reprodukční technologie mě docela baví,
takže bych si dokázala představit práci
i v tomto odvětví.
Proč jsou koně vašimi nejoblíbenějšími
zvířaty? Čím si vás tak podmanili?
Mám to podobně se všemi zvířaty. Líbí se
mi jejich upřímnost a že vás berou, jací
opravdu jste. A taky vám vždy dají šanci a je
jen na vás, jak s ní naložíte a jak se k nim
zachováte, protože pak vám to samozřejmě
vrátí. A pak už jen záleží na vás, zda to bude
v dobrém. Ono se to těžko popisuje. Koně
jsou pro mě trochu jiná stvoření a já k nim
potřebuju občas utéct od lidí a být součástí
jejich světa.
Jak prožíváte složitou dobu spojenou
s koronavirem?
Jsem smutná, že nemůžu do školy a musím
si vystačit s online výukou.
Nemáte obavy, že všechna ta nařízená
opatření ovlivní i nadcházející zimní sezonu?
Už teď je jasné, že se to určitě projeví. Aktuálně se to řeší a změnily se lokace některých

První jízda na poníkovi – s babičkou

Při natáčení pro Red Bull
nemohla chybět ani návštěva
u milované Šelly

ROZHOV OR

OČIMA AUTORA
Bláhově jsem si myslel, že po jarním
rozhovoru s tehdy nemocným Ondřejem Trojanem a dvakrát přerušenou
videokonferencí s knížetem Kinským
během neočekávané bouřky mě už letos
nic zvláštního nečeká. A hle, přišla druhá
vlna koronaviru a telefonický hovor s Makulou. Tahle doba je sice zlá, ale nabízí
i určité příležitosti. Třeba jak si odzkoušet nové formy rozhovorů. Krátce před
telefonátem s Markétou jsem zavolal otci,
skalnímu a oddanému fanouškovi všech
zimních sportů, který trpělivě a svědomitě
tráví většinu svého volného času před
televizí. „Tati, na co by ses chtěl zeptat
Markéty Davidové, kdybys mohl?“ Odpověď byla rychlá: „Ježiš, to já nevím takhle,
hlavně jí vyřiď, ať neblázní s tím končením
po olympiádě, vždyť my ji potřebujem!“

závodů. Bohužel si myslím, že celá sezona
bude bez diváků.
Není to trochu problém? Vždyť přece
vrcholový sport dlouhodobě bez diváků je
nepředstavitelný. Neodláká to sponzory?
Ano, dlouhodobě je závodění bez diváků
něco špatného a bude se nám na to těžko
zvykat. Už jsme si to zkusili koncem minulé
sezony a působilo to hodně zvláštně. Co se
týče sponzorů, naštěstí se o to nemusím
příliš zajímat a zatěžovat si tím hlavu, to
za nás řeší jiní a my to stejně neovlivníme.
A pořád tu zůstanou televizní diváci. Je to
hodně zvláštní doba, ale myslím, že to musíme všichni prostě zvládnout a přát si, aby to
netrvalo dlouho.
Jaká byla vaše letní příprava, zkoušela jste
něco nového?
Po dvou třech letech jsme byli během léta
znovu lyžovat na Dachsteinu, ale jinak jsme
nic moc neměnili. Kvůli omezením v souvislosti s koronavirem ubylo cestování, ale
tréninky jsme zvládli stejně kvalitně i tady
u nás. Myslím, že v týmu všechno funguje.
Po odchodu hvězdné Gabriely Koukalové
to vypadá, že se poměry v ženském týmu
stabilizovaly. Jak se na to díváte? A nevadí vám srovnání se zmiňovanou českou
hvězdou?
Já už jsem si na tuhle otázku zvykla. Nemyslím si, že by nás měli porovnávat, protože
ke Gabče mám opravdu daleko. A co se týče
ženského týmu, myslím, že tu došlo k přirozené mezigenerační obměně.
Už dvakrát jste získala titul Biatlonistka
roku, smířila jste se už tedy s tím, že jste
aktuální jednička? Ovlivňuje ten tlak
a očekávání okolí nějak vaši psychiku?

Tlak určitě necítím, ale trošku mi vadí, když
se o tom takto hovoří. Přijde mi nesmyslné
nazývat někoho českou jedničkou, protože
my nezávodíme mezi sebou, to můžeme
dělat na trénincích.
Někdo ale musí být přirozeně jednička.
Možná ano, ale to označení mi přijde
zbytečné a scestné, hodně se to dočítám
v novinách, ale nějak jsem to ještě nepřijala.
Když se říká jednička na světě, budiž, ale ne
aby nás srovnávali mezi českými závodníky.
Nemám to ráda. Myslím, že to není fér i vůči
kolegyním. Každá v týmu máme nějakou
úlohu.
Jsou vaše vztahy v týmu
spíše kamarádské, nebo
profesionální? Máte před
závody nějaký společný
rituál?
Určitě kamarádské.
Našli jsme si k sobě cestu,
vzájemně se tolerujeme
a respektujeme. Nedávno
jsme zavedli, že si pouštíme písničky, máme své
album. Bereme si repráček do auta, aby nás
to trochu nabudilo.

chtěli dělat biatlon. Vlastně jsem tou dobou
biatlon ani moc nesledovala a neznala.
Najednou jsem jen začala chodit na tréninky.
Co je pro vás na biatlonu nejtěžší a jak se
s tím snažíte popasovat?
Pořád bojuju se střelbou a s tím, jak ji zkombinovat s vysokou rychlostí běhu. To mi přijde pořád jako nadlidský výkon. Na druhou
stranu zase každý den trénujeme, je to naše
práce. Je to o tom si tu střelbu natrénovat
v klidu, nebo naopak ve vyšších intenzitách,
a pak si to přenést do intenzity nižší.
Psychika hraje v biatlonu určitě důležitou roli. Máte pocit, že
jste se v tomto ohledu
nějak zvedla za poslední
sezonu, nějak na sobě
zapracovala?
Mám pocit, že se posouvám každým závodem,
přináší to zkušenosti.
Díky Red Bullu jsem měla
možnost chvíli spolupracovat s jedním mentálním
koučem, to mi hodně pomohlo a ukázalo cestu. Vím lépe, jak sama
se sebou pracovat.

MOC RÁDA BYCH
PRACOVALA
U KONÍ, MÝM
SNEM JE STÁT SE
VETERINÁŘKOU.

S lyžováním jste začala poměrně brzy.
Kdo vás nejvíce ovlivnil a proč jste se rozhodla pro biatlon?
Jako malá jsem začínala v běžkařském
oddíle v naší vesnici, takže jsem odmalička
běžkovala, ale postupem času tréninků
ubylo, takže jsem se vlastně k tomu snažila
něco přidat. Chvíli jsem přemýšlela o cyklistice, ale pak šly kamarádky na biatlon a já
se k nim nějak automaticky přidala. Znala
jsem ten kolektiv a chtěla jsem s nimi zůstat.
Nejsem ještě dítě toho boomu, kdy všichni

Kterou z biatlonových disciplín máte
nejradši?
Docela mám ráda hromadné starty, protože
to je kontaktní. Mám ráda běhání na delší
tratě, víc mi to sedí. A navíc v této disciplíně
může startovat jen třicet nejlepších, takže
jde vlastně i o prestiž.
Sledujete dění i v juniorské kategorii? Ještě nedávno jste za juniory sama závodila.
S holkama občas společně trénujeme nebo
jedeme na společné soustředění. Takže svým
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MARKÉTA DAVIDOVÁ (23)
způsobem zůstáváme stále v kontaktu, a navíc v juniorské kategorii jsou pořád holky, se
kterými jsem tam byla i já. Takže sleduju, jak
se jim daří.
Máte mladší sourozence, nehodlá jít někdo
ve vašich stopách? Nevidí vás jako vzor?
Jo, ségra. Je jí jedenáct, běžkuje a právě
začala dělat biatlon. A baví ji taky koně, asi
jsem ji k tomu i trochu navedla. Doufám, že
ji to hned tak nepřestane bavit, aby se toho
nepřesytila. Myslím, že u takhle malých dětí
není potřeba je hnát na tréninky, aby neznaly
nebo si nezkusily i něco jiného. Musí je to
hlavně bavit a doufám, že i ségru nepřestane.
Jak vypadá takový váš standardní den či
týden?
Většinou máme plány na celý týden dopředu, takže vím poměrně přesně, co mě čeká.
Škola, tréninky, škola, tréninky, občas koně
a tak dál.
Máte vůbec čas se normálně obléct a vyrazit ven jen tak s kamarády?
To jde třeba v létě, teď už to padá, snažíme
se i nikam nechodit. My jak jsme najetí
v takovém norském stylu tréninku, tak volna
moc nemáme. Sice trénujeme v nižší intenzitě, zato pořád.
Studujete dálkově v Praze v Suchdole,
takže předpokládám, že se potkáváte se
spolužáky. Co říkají na to, že mají vedle
sebe takovou hvězdu?
Já jsem na denním studiu! Ale mám individuální plán. Kdykoli mi zbyde trochu času,
tak si tam chodím sednout třeba na dvě
hodiny. Myslím, že to kolikrát ani netuší. Ne
každý sleduje biatlon, zvlášť na této škole,
kde jde spíš o zvířata a zemědělství. Řekla
bych, že mě ani nepoznávají, ta škola je
navíc obrovská.
Po přespolním běhu na Bedřichově v dětství

Rodačka z Jablonce nad Nisou, přezdívaná Makula, žije a tráví většinu
volného času v nedalekém Janově
v prostředí Jizerských hor. Přestože se
její rodiče aktivně věnovali míčovým
hrám, sama se rozhodla už v dětství
pro lyžování a biatlon. V roce 2018 se
stala juniorskou mistryní světa ve stíhacím závodě v estonském Otepää.
Na juniorské úspěchy záhy navázala
i mezi dospělými, vyhrála jeden ze
závodů světového poháru a na
stupně vítězů se již postavila celkem
osmkrát. Na mistrovství světa 2020
v italské Anterselvě získala pro český
tým bronzovou medaili. Veřejně
přiznává, že od biatlonu často a ráda
odbíhá ke studiu na vysoké škole
a ke zvířatům. Na České zemědělské univerzitě vystudovala obor
Zoorehabilitace a asistenční aktivity
se zvířaty a získala titul bakalář. Nyní
pokračuje v navazujícím magisterském studiu ve dvou oborech. Letos
v červnu s velkým náskokem obhájila
prvenství v prestižní anketě Biatlonista roku. Patří mezi sportovce, kteří
uzavřeli partnerskou smlouvu se
společností Red Bull.

Přece jen se ale musíte poprat s narůstající popularitou, ne?
Myslím si, že to není nic nezvládnutelného,
moc často se mi nestává, že by mě někdo
poznal na ulici nebo někde, kde jsem normálně oblečená a nemám na sobě sportovní
kombinézu.
A vaši rodiče vám jezdí pravidelně fandit
třeba i do zahraničí,
tedy když ještě mohli?
No, moc nejezdí. Byli
se podívat v Novém
Městě a mamka ještě
letos v Anterselvě, ale
jinak zas nejsou až
takoví velcí fanoušci,
že by objížděli všechny závody. Oni to ale
všechno sledují v televizi a docela to prožívají.

Dokážete si představit, že byste žila někde
jinde?
Určitě si to dokážu představit, ale zatím
jsem o tom moc nepřemýšlela. Já tedy
paradoxně moc nejsem zimní typ, takže spíš
bych žila někde v teple a u moře. Ale letos mi
dovolená nevyšla, protože v dubnu byla karanténa, a mám obavu, že nevyjde ani příští
rok, to zase budu řešit státnice.
Je něco, co vás osobně
poslední dobou potěšilo, nebo naopak
rozesmutnilo?
Jak jsem říkala, byla
jsem smutná, že nemůžu do školy. A radost mi
udělal třeba dnes těžký,
ale zvládnutý trénink.
Bylo špatné počasí a čekal nás výjezd na Ještěd,
takový minizávod. Byla
jsem ráda, že už to mám za sebou.

JE NESMYSLNÉ
NAZÝVAT NĚKOHO
ČESKOU JEDNIČKOU,
PROTOŽE MY
NEZÁVODÍME MEZI
SEBOU.

Narodila jste se a žijete v Jizerských horách, nedávno jste pro Red Bull natočila
spot, kde provázíte po vašich nejoblíbenějších místech. Která to jsou a proč?
Celý ten Red Bull tým jsem vzala na farmu
ke koním, to je můj druhý domov. A pak jsme
se procházeli podél Černé Nisy, doporučovala jsem tam Hřebínek a s ním i borůvkový
koláč, který je tam nejlepší na světě.

Chtěla byste něco vzkázat fanouškům?
Ať to s námi letos vydrží přes televizi,
na online přenosech, aby nám kvůli tomu
koronavirovému bláznovství nepřestali
fandit. My se na oplátku budeme snažit
dělat všechno pro to, abychom udělali
radost jim. ▪
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DIVOKÉ
DEVADESÁTKY
OBJEKTIVEM
JAROSLAVA KUČERY

Poslední rok desetiletí, století
i tisíciletí a zároveň poslední díl této
rubriky. Člověk by asi očekával
nějakou pointu, která v roce 2000
ale nepřišla. V lednu formálně vzniklo
14 nových samosprávných krajů,
v květnu opět zvítězil český hokejový
tým na šampionátu v Petrohradě. Sem
tam proběhl nějaký ten společenskopolitický skandál (např. aféra Olovo)
a hlavně, Praha se znovu stala
kulisami pro pouliční nepokoje,
tentokrát v podobě protiglobalizačních
demonstrací během zasedání
Mezinárodního měnového fondu. Zatímco
kolem Paláce kultury, tedy Kongresového
centra, létaly vzduchem dlažební kostky
a z druhé strany barikády kontrovaly
policejní složky vodními děly, v Karlíně
(a nejen tam) si štamgasti užívali
striptýz. V tomto světle je úsměvné,
že pro rok 2000 byla Praha vyhlášena
Evropským městem kultury. Devadesátky
možná skončily, ale my, kdož jsme
je zažili, v nich občas pořád žijeme.
V dobrém i ve zlém.

Noční můra dlaždičů
Zasedání Mezinárodního měnového fondu v září 2000 neušlo pozornosti levicových anarchistů celého
světa, kteří přijeli vyjádřit svůj odpor ke globalizaci a kapitalismu vůbec. Ti nejradikálnější hlavně pomocí
dlažebních kostek. Kongresové centrum, kde se sjezd konal, bylo ze všech stran uzavřeno policejními zátarasy, byla použita vodní děla i slzný plyn. Největší boje se strhly pod Vyšehradem v Lumírově ulici, odkud
je i moje fotografie anarchisty v plynové masce s tyčí v ruce, házejícího dlažební kostkou, která dostala
Hlavní cenu Czech Press Photo 2000 a taky 1. cenu na Euro Press Photo 2001 v Kodani.

Loučení se svobodou
Bylo to tehdy velmi speciální rozloučení se životem svobodné ženy, kdy se
několik kamarádek budoucí nevěsty domluvilo a jako překvapení jí objednaly
striptéra. A svalnatý blonďák Leo byl tenkrát velmi oblíbený.

Hurá na lascivní pivo
Největší boom zaznamenaly obsluhy „nahoře bez“ v restauracích všeho druhu
právě okolo roku 2000. Agentura přivezla hostesku před 18. hodinou, ta roznášela pivo natěšeným pánům asi do 22:30 a pak se za další honorář, pokud
byl zájem a dívka to uměla, svlékla ještě víc.

DI VO KÉ DEVA DESÁTKY

2000
KONEC
TISÍCILETÍ

Jiří Veverka

DOST BYLO KAPITALISMU
Zasedání Mezinárodního měnového fondu bylo příležitostí si zademonstrovat. Proč ne, v kapitalismu
se to přece může. Hodně demonstrantů přijelo z ciziny, většině domácích to naopak bylo dost jedno. Ti
to sledovali spíš v televizi.

Jiří Veverka

FASCINOVÁNI
SLUNCEM

Naděžda Gutzerová

KAM S PEŤÁKEM?
Ke Dni Země jsme v roce 2000 připravili
plastového panáka Peťáka. Chtěli jsme
tak upozornit na nerudovskou otázku:
Kam s ním. Tedy s plastem. Právě v této
době se rozbíhal separovaný sběr odpadu, v ulicích se konečně objevily i žluté
kontejnery, a tak bylo třeba začít s propagací. Plastový panák nesměl chybět
na žádné naší akci pro děti i dospělé,
jako zde v Chrudimi.

Dvacáté století se s námi
rozloučilo zatměním Slunce.
U nás Měsíc zakryl 97 procent
slunečního kotouče, ale kdo
chtěl vidět zatmění úplné,
mohl vyrazit do blízké ciziny,
například do Maďarska. Když
Slunce zrovna nebylo zatmělé, dal se teplý srpnový den
využít i k opalování.

TAKOVÍ JSME (NE)BYLI
Rádi listujete v němém úžasu starými novinami a časopisy a říkáte si, že to už ani nemůže být
pravda? Pak si snad oblíbíte novou rubriku, kterou pro vás budeme v roce 2021 připravovat se
známým „retrologem“ Michalem Petrovem, duchovním otcem známého cyklu České televize,
který se na obrazovkách objevoval pod názvem Retro. Michal Petrov je také autorem několika
výpravných knih popisujících typické aspekty doby před rokem 1989 i fenomény s příchutí „zakázaného ovoce“ ze Západu. Čekání na novou rubriku si můžete už teď zkrátit třeba nejnovější
knihou Jeans Story, která určitě potěší nejen bývalé „máničky“, ale i ty, kteří smutně koukali
do výlohy Tuzexu. Kniha je k dostání u dobrých knihkupců.
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Nakupujte
jízdenky

bezpečně!
Pomozte nám bránit
šíření koronaviru!
Nákupem jízdenek on-line
chráníte zdraví našeho
personálu i své a ostatních
cestujících.
On-line nákup jízdenek
▪ v našem e-shopu na www.cd.cz/eshop
▪ v aplikaci Můj vlak, kterou si můžete
stáhnout zdarma

Děkujeme,
že s námi v rámci preventivních
opatření spolupracujete.

CESTOVÁNÍ
PO ČR
JIHLAVSKO

Region ležící na historické zemské
hranici Čech a Moravy si na nic
nehraje. Nejsou tu ani velká
města, ani vysoké hory. Dokonce
ani železniční koridor. Krajina
bezpečně schovaná ve vnitrozemí,
relativně daleko od státní hranice,
se symbolicky dívá k Brnu, ale
částečně také k Praze. Vítr tu
romanticky vane vysočinou a při
procházce přírodou možná uvidíte
pozůstatky starobylé a někdy
i nebezpečné minulosti. Ale nebojte
se, vlídné město Jihlava se postará
o každého návštěvníka.
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NAŠE MĚSTA

TEXT: TOMÁŠ REZEK

JIHLAVSKÉ OZVĚNY

MAHLEROVÝCH SYMFONIÍ
Když se řekne Jihlava, každému se nejspíš vybaví historické náměstí s kontroverzním obchodním
domem uprostřed. Město se přitom může pochlubit řadou raritních památek a pěkných zákoutí.
Patří k nim i park s pomníkem Gustava Mahlera, od jehož odhalení letos uplynulo deset let.

A

ž pojedete na výlet do Jihlavy, nahrajte si
do mobilu nebo „empétrojky“ Mahlerovy
symfonie. A zaposlouchejte se do nich ve vlaku. V Jihlavě prožil Gustav Mahler prvních
patnáct let života a začala se tu jeho hudební
kariéra. Jak dosvědčuje korespondence jeho
přátel, dětství a dospívání mu byly zdrojem
inspirace po celý život. V jihlavském městském
divadle se v roce 1870 uskutečnilo Mahlerovo
první veřejné vystoupení. Jako teprve desetiletý zahrál na klavír před publikem a všechny
ohromil výjimečným talentem. Ve městě
na svého slavného obyvatele nezapomínají.
Pojmenovali po něm park a u příležitosti výročí
150 let od narození Gustava Mahlera v něm

byl v roce 2010 slavnostně odhalen skladatelův pomník od akademického sochaře Jana
Koblasy.

Park místo vypálené synagogy
Od jihlavského městského nádraží vás k parku
Gustava Mahlera dovede modrá turistická
značka. Kromě skladatelovy sochy se v parku
nacházejí plastiky ptáků, ryb nebo jezírko.
Do něj v letní sezoně teče voda z deseti střiků,
které mají symbolizovat počet Mahlerových
symfonií. Součástí parku jsou i odhalené
základy bývalé synagogy. V Jihlavě žila poměrně
početná židovská komunita, k níž patřili
i Mahlerovi. Židovský svatostánek postavený

CESTOVÁ NÍ PO ČR
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VLAKEM DO JIHLAVY

v románsko-maurském stylu v letech 1862
a 1863 byl vypálen zfanatizovanými Němci dva
týdny po začátku okupace a vyhlášení protektorátu, 30. března 1939. Tuto tragickou událost
připomíná pamětní deska umístěná na hradební zdi. Z židovských památek se dochoval pouze
hřbitov, kde jsou pochováni i rodiče a sourozenci Gustava Mahlera.

Do minulosti a do podzemí
Z parku se můžete vydat k nedaleké bráně
Matky Boží. Bývala součástí městských hradeb
stejně jako další čtyři brány, které už byly zbourány. Dnes slouží jako vyhlídková věž a najdete
v ní expozici o opevnění města. Pokud vás zajímá historie, určitě navštivte jihlavské Muzeum
Vysočiny na Masarykově náměstí. Hlavnímu

jihlavskému rynku vévodí barokní kostel
sv. Ignáce z Loyoly. Na nádvoří přilehlé bývalé
jezuitské koleje, kde dnes sídlí městská knihovna, najdete vstup do jihlavského podzemí. To
patří k hlavním turistickým atrakcím města.
Podzemní labyrint je druhý největší u nás, hned
po znojemském. Měří celkem 25 kilometrů
a k jeho zajímavostem a záhadám patří
tzv. svítící chodba. Její stěny jsou pokryté povlakem, který po nasvícení zeleně světélkuje.

Po skladatelových stopách
Z Masarykova náměstí projděte do Znojemské ulice. V ní objevíte dům Gustava Mahlera,
v němž žila skladatelova rodina. Dnes ho
vlastní město a po rozsáhlých rekonstrukcích
slouží výstavním účelům. Můžete si v něm

OČIMA RODÁKA

I

když za město svého
dětství považuji především nedalekou Telč, kde
jsem vyrůstal, Jihlava je
vůbec prvním městem,
které jsem v životě spatřil.
Dne 17. ledna 1986 jsem se
tady totiž narodil. Z Jihlavy
pochází i moje maminka,
takže jsme sem jezdili
k dědovi a babičkám, k tetě
a strejdovi. Jihlava je rozhodně jedno z hlavních měst
mého srdce. Řekl bych, že je
čím dál krásnější a stává se
i velmi atraktivním místem
pro turisty. Zoologická zahrada, jihlavské katakomby,
Muzeum Vysočiny, galerie,
Horácké divadlo, čím dál
lepší restaurace a kavárny…
Až jednoho dne zmizí z Masarykova náměstí brutalistická budova obchodního
domu Prior a na jeho místě
vznikne třeba park nebo se
nějaký šikovný architekt

Z vlaku můžete v Jihlavě vystoupit
na městském nebo také na hlavním
nádraží. Od něj vás do centra města
dovezou trolejbusy MHD. Ať se vydáte
na výlet odkudkoli, nejvýhodnější
vlakové spojení do Jihlavy si můžete
najít na www.cd.cz nebo v aplikaci
Můj vlak. Do mobilu nebo tabletu si
stáhněte i bezplatnou mobilní aplikaci
Vlakem na výlet. Za výlety, které s ní
podniknete, získáte body do věrnostního programu ČD Body a ty pak můžete
proměnit třeba za jízdenku zdarma.

prohlédnout stálé expozice věnované Gustavu
Mahlerovi, jeho rodině a také soužití Čechů,
Němců a Židů ve městě. V podkroví domu se
nachází badatelna s fonotékou Mahlerova díla.
V prvním poschodí najdou malí návštěvníci
Dětský svět s hračkami, kreslením a hudebními
nástroji. Dům je zároveň prvním zastavením
naučné stezky Po stopách Gustava Mahlera.
Ta vede po dalších místech, která jsou spojená
s pobytem skladatele v Jihlavě. Jedno ze zastavení se nachází i v lesoparku Heulos. V něm
můžete výlet zakončit návštěvou jihlavské
zoologické zahrady. ▪

JAN SMIGMATOR
pustí do obnovy původní zástavby, takzvaného Kretzlu,
nebude mít Jihlava chybu!
Krásných míst je v Jihlavě
a jejím okolí celá řada, ale
já musím nade vše vy-

MUSÍM
VYZDVIHNOUT
MOJI MILOVANOU
ZOOLOGICKOU
ZAHRADU. JAKO
MALÝ KLUK JSEM
JI NAVŠTÍVIL SNAD
TISÍCKRÁT.
zdvihnout moji milovanou
zoologickou zahradu. Jako
malý kluk jsem ji navštívil
snad tisíckrát, a kdykoli mi

to diář dovolí, zavítám tam
i dnes. S nostalgií vzpomínám na to, jak vypadala
kdysi, a s velkým obdivem se
kochám její současnou podobou. Vzhledem k tomu, že
máme tříletého syna, který
v jihlavské zoo, jedné z nejkrásnějších v Evropě, ještě
nebyl, brzy se v ní ukážeme
zase. Tentokrát už jako
rodina. S Jihlavou mám spojenou celou řadu zážitků, ale
kdybych měl vyzdvihnout
jeden konkrétní, tak to bude
určitě vítězství na hudebním
festivalu Bohemia Talent,
který byl pokračováním
legendárního pěveckého
festivalu Mladá píseň Jihlava
a odehrával se v místním
kulturním domě DKO. Pak
ale přišel čas televizních
soutěží jako třeba SuperStar
a jihlavský festival zanikl.
Stal jsem se tak jeho vůbec
posledním vítězem.

Swingový zpěvák, moderátor, dramaturg
a hudební producent vystudoval zpěv
na oddělení populární hudby a jazzu Pražské
konzervatoře. Od roku 2011 moderuje
v Českém rozhlase Dvojka se zpěvačkou
Dashou autorský hudební pořad Klub
Evergreen. Ve své tvorbě vzdává hold
swingovým velikánům, jako byli Frank
Sinatra, Tony Bennett, Dean Martin, Sammy
Davis Jr. nebo z domácího prostředí Karel
Hála. Natočil desky Swing Is Back, Time To
Swing, Vánoce/Christmas a Smigmator –
GERSHWIN – Winehouse . Letos v říjnu se
posluchačům představil s albem nazvaným
Murphyho zákon.
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ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

KONEČNÁ STANICE
NA STŘEDOVĚKÉM POPRAVIŠTI
Tak jako každý vlak jednou dojede do konečné stanice, i tato rubrika právě míří do své cílové
destinace. Řízením osudu, či spíše redakčního plánu je pomyslnou konečnou krajské město Jihlava
a posledním místem rozhlédnutí se tak stává bývalé místní popraviště na Krkavčím vrchu.
TEXT A FOTO: MICHAL MÁLEK

D

říve než se společně rozhlédneme
po krajském městě Jihlavě, dovolím si
malé ohlédnutí. Tuto rubriku jsem zdědil
v roce 2016 po Matouši Vinšovi, který vás
během jednoho roku prováděl po nejvýznačnějších vrcholcích Česka. Mojí ideou bylo
od začátku naopak hledat méně známá místa, což se nakonec ukázalo jako jedno velké
dobrodružství. Díky milé povinnosti najít kaž-

mokřadní učebna Skalka

dý měsíc v dané oblasti pěknou vyhlídku jsem
často zabloudil do míst, kam by mě běžně ani
nenapadlo se vydat, a při hledání textových
podkladů jsem kolikrát narazil na zajímavé
příběhy a překvapivé souvislosti. Největším
obohacením pak pro mě bylo zjištění, že když
se chce, zajímavý cíl tuzemského výletu lze
najít opravdu kdekoli a téměř vždy lze k takové cestě pohodlně využít vlakového spojení.
To budiž inspirací i vám čtenářům. Ale již dost
sentimentu a hurá na výlet.

Výška
532 m n. m.
Výhled
krajské město Jihlava
Vrchol
travnatý kopec
s možností posezení
Nejbližší žst.
Jihlava město a Jihlava
Výstup
snadný

Nejlepším cílem pro rozhlédnutí se po kraji
je v Jihlavě vyhlídková věž kostela svatého
Jakuba Většího. Ač bych se tentokrát sázce
na jistotu nebránil, zvláště když kromě
40 metrů vysokého ochozu je možné si prohlédnout i monumentální historické krovy
kostela, osud tomu chtěl jinak. Z důvodu
rekonstrukce je věž uzavřená, a já tedy
musel o vyhlídku dál. Tou se stala poslední
dochovaná brána z původního městského
opevnění. Nese jméno brána Matky Boží

kostel apoštola Pavla

CESTOVÁ NÍ PO ČR

VÝŠKOVÝ PROFIL

SPOJENÍ DO JIHLAVY
z Prahy

524 m n. m.

532 m n. m.

522 m n. m.

z Brna
rychlíkem bez přestupu

505 m n. m.

493 m n. m.

rychlíkem s přestupem
v Havlíčkově Brodě

Z Plzně
rychlíkem bez přestupu

Jihlava město žst.

park Jana Masaryka

Minoritské náměstí

a kromě možnosti vystoupat na její střechu
si ve vnitřních prostorách můžete prohlédnout expozici věnující se historii jihlavského
opevnění či výstavu reprodukcí obrazů Gustava Kruma. Tento malíř, asi nejvíce známý
svými ilustracemi kdysi tak populárních
mayovek, zde nechává návštěvníky nahlédnout do historie svého rodného města Jihlavy.
Jenomže člověk míní a… díky omezením
souvisejícím s druhou vlnou koronavirové
pandemie mi nezbylo nic jiného než si nako-

průmyslová zóna

Znojemský most

bývalé popraviště

nec najít vhodnou vyhlídku ve volné přírodě.
Do oka mi jako první padl Krkavčí vrch na jižním konci města a svým způsobem to byla
geniální volba. Vždyť kde jinde zakončit život
jedné rubriky než na bývalém popravišti!
Zvláště když je z tohoto snadno dostupného
vršku parádní výhled na celé město. Senzitivní jedinci tvrdí, že zde cítí přítomnost
trpících duší. Já osobně cítím utrpení pouze
při pohledu na nedalekou stavbu v duchu
podnikatelského baroka. Kdybych ale bydlel

brána Matky Boží

kostel sv. Ignáce z Loyoly

na zdejším sídlišti, určitě by byl Krkavčí vrch
častým cílem mých příjemných procházek.
Údajnou temnou minulost místa dnes
může připomínat snad jen křížek z konce
19. století. Údajnou proto, že někteří historici už dnes tradované příběhy o popravách
zpochybňují. Dokonce i samotný kopec je
prý jen navezená zemina ze středověké důlní
činnosti.
Jak vidno, všechno je nakonec možná
trochu jinak, než se na první pohled zdá.
A ne jinak tomu v budoucnu může být
i s koncem této rubriky. I v této nelehké době
si tedy zachovávejte pozitivní mysl, putujte
po naší krásné zemi a (nejen) během těchto
cest zůstaňte věrní bezpečnému cestování
vlakem. ▪

kostel sv. Jakuba Většího
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POZNEJ ČESKO PĚŠKY

PODÉL ŘEKY KE SVATOSTÁNKU
A K HORNICKÝM ŠACHTÁM
Dnešní turistický výlet nás zavede do půvabné vysočinské přírody. U řeky Jihlavy budeme
moci přemítat nad dávnou lidskou tragédií, v lesích pak s úsměvem posoudit legendu
o zlém rytíři a zahloubat se nad původem svatostánku postaveného daleko od lidských
obydlí. A navíc si připomeneme, že naše země byla kdysi velmocí v těžbě stříbra.

VLAKEM
DO JIHLAVY MĚSTO
Z Prahy
rychlíkem do Havlíčkova Brodu
a dále regionálním spojem

Z Brna
rychlíkem bez přestupu nebo
rychlíkem do Havlíčkova Brodu
a dále regionálním spojem

Z Českých Budějovic
rychlíkem bez přestupu nebo
rychlíkem do Tábora a dále
regionálním spojem

TEXT A FOTO: JAROSLAV VÁLA

N

a cestu se vydáme z nádraží Jihlava
město. Modrá turistická značka nás
po půl kilometru přivede na červeně značený Jihlavský okruh. Mineme sportovně-relaxační centrum Český mlýn a pokračujeme
dál po pravém břehu řeky Jihlavy. Po pěti
kilometrech přijdeme na místo, kde červená značka změní směr v pravém úhlu. Zde si
můžeme udělat zhruba 200 metrů dlouhou
odbočku k zajímavému starému pamětnímu kamenu.

dnes fixován v kamenném soklu a písmo
je obtažené černou barvou. Český překlad
vytesaného německého textu zní: „Roku
1698, dne 17. srpna, Petra Lehrla městského
pasíře v Jihlavě tři vlastní děti Petr Pavel,
David a Marta, přicházeje od Gießhübelu
zde spadly do vody a své životy zde nechaly.
Bůh buď milostiv jejich duším. Jda kolem,
pomodli se za ně a popřej jim věčný klid.“
Mimochodem, jmenovaná vesnice se dnes
jmenuje Vyskytná.

Své životy zde vodě nechaly

Skočil za zajícem ze skály

Regionální historik Zdeněk Jaroš ve své
knize Pamětní kameny na Jihlavsku uvádí,
že v kronice obce Plandry se píše, jak byl
kámen v roce 1926 nalezen v řece při těžbě
písku. Poté byl postaven – pravděpodobně
na opačném břehu než původně – na louce,
která už je dnes porostlá lesem. Kámen je

Stejnou cestou se vrátíme na červenou
značku a vystoupáme na Zaječí skok, jak se
nazývá jeden ze strmých skalních výchozů ve stejnojmenné přírodní rezervaci.
Podle pověsti zlý rytíř z nedalekého zámku
v Plandrech zabil poblíž starce a následně se
pustil na koni za zajícem. Zajíc skočil ze skály

Středověký pamětní kámen byl objeven
v roce 1926 při těžbě písku

Kaplička svatého Antonína prošla
generální rekonstrukcí

dolů a rytíř za ním. Nahoře zůstal jen otisk
podkovy. Výhled do údolí řeky Jihlavy je dnes
již omezený, zakrývají jej totiž stromy.

Ve snu viděl peníze pod kamenem
Pokračujeme do Rantířova, bohužel les,
kterým vede cesta, zpustošila těžba kalamitního dřeva, místy už ani les není. Projdeme
kolem nádražní budovy a od nedalekého
rozcestníku pokračujeme po zelené značce
přes Rounek k malebné barokní kapli svatého Antonína. Kdysi tudy vedla cesta z Jihlavy
do Pelhřimova, která však zanikla někdy
před polovinou 19. století. Podle pověsti
na tomto místě jednou odpočíval chudý
pekařský tovaryš, usnul a ve spánku mu
tajemný hlas našeptával, že pod kamenem,
na který si položil ranec, aby měl měkce pod
hlavou, se ukrývají peníze. Měl by je vyzvednout a nechat zde za ně postavit kapličku.

Kdo a proč asi poskládal tuto
kamennou mohylu?

CESTOVÁ NÍ PO ČR

pamětní kámen

šance

kaple sv. Antonína

vyhlídka
Zaječí skok

žst. Rantířov

středověké kutiště

Něco na té pověsti možná bude, neboť
stavba kapličky se v roce 1737 uskutečnila
na popud pelhřimovského pekaře Antonína
Polesného, který na ni věnoval sto zlatých
získaných závětí po smrti svého otce.
O rok později už byla kaple za velké účasti
lidu slavnostně vysvěcena a vždy v neděli
po svátku svatého Antonína se u ní sloužila
slavnostní mše. V roce 1994 se kaplička
dočkala generální opravy.

Hradby z kamene a hlíny
Od svatostánku zbývá jen kousek na vrchol
kopce (629 m n. m.), kde kromě triangulační
tyče stojí i jakási mohyla, poskládaná snad
ze všech kamenů, které byly široko daleko
k mání. Okolní les je opět značně poznamenaný kůrovcovou kalamitou. Po návratu
ke kapli se ještě vydáme ke dvěma zajímavostem. Tou první jsou šance neboli hradby,
v tomto případě vybudované z kamene

Ústí šachty zakryté mříží připomíná
dávnou těžbu stříbra

Jihlava

DÉLKA
TRASY
16 KM

a hlíny a zesílené hradebními koši a rohožemi, které tu prý byly patrné ještě počátkem
minulého století. Vyhloubený příkop měl
zkomplikovat útočníkům přístup na hradbu,
za stejným účelem před ním byla rozestavěna řada překážek, jako záseky, drátěné
ploty a trnité větve. Jak připomíná pamětní
kámen umístěný v obranném valu, vybudovali zdejší šance vojáci 8. moravského pěšího
pluku arcivévody Ludwiga Josepha z Jihlavy
v roce 1843, kdy kolem Vyskytné probíhaly
velké manévry.

Jámy k bohatství
Vrátíme se znovu ke kapli svatého Antonína, a než se pustíme z kopce po silnici
do Rantířova, odbočíme ještě u hájovny
k takzvanému kutišti. Jde o dobře dochovanou lokalitu, která připomíná zdejší středověké dolování stříbra, které mělo nejen
klíčový význam pro rozvoj města Jihlavy,

Místní kamenné a hliněné šance vznikly
jen kvůli vojenskému cvičení

žst. Jihlava město
ale také stálo za výraznými společenskými
a ekonomickými proměnami českého státu ve
13. a 14. století. Kutiště má délku 135 metrů
a táhne se od severozápadu na jihovýchod.
Lze tu nalézt 17 středně velkých i menších
jam s okrajovými haldami po nepříliš hlubokých šachtách. Pozoruhodnou zvláštností
je velmi zachovalá, ve skále tesaná šachtice
čtvercového půdorysu, zakrytá mříží.
Do Rantířova se zpočátku jde po zeleně
značené trase a od křižovatky po úzké asfaltce dolů na křižovatku s hlavní silnicí. Po té se
dáme vpravo, projdeme kolem zámku, který
se nachází v soukromých rukách, za viaduktem opět odbočíme doprava – a staneme
na nádraží. Pokud jsme absolvovali všechny tři odbočky, máme v nohách šestnáct
kilometrů. ▪
A DOMA TO ZNÁTE?

www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu.

Cílem výletu
je nádraží v Rantířově
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PŘÍBĚHY
ZAJÍMAVÝCH
STAVEB
TEXT: PETRA MIŠKEJOVÁ, STANISLAV SCHNEEWEIS
FOTO: ARCHIV PROJEKTU STAVBA ČTVRTSTOLETÍ

VE FRANCOUZSKÝCH ŠLÉPĚJÍCH
Vsadíme se, o co chcete, že u nás neexistuje mnoho lidí, kteří by v rámci putování
za nejvýznamnějšími a nejstaršími gotickými stavbami v Česku vyrazili zrovna do Jihlavy.
A přesto, když tak učiní, nemohou se splést.

V

Jihlavě stojí jedna z prvních ryze gotických staveb na našem území – kostel
Povýšení sv. Kříže. Je pojatý v duchu severofrancouzské gotiky a založil ho, stejně jako
město Jihlavu, král Václav I. v roce 1247. Inspirace francouzským stavitelským uměním
nebyla náhodná. Václavova matka, královna
Konstancie, napůl Francouzka, nechala už
v roce 1233 zbudovat v nedalekém Tišnově klášter Porta coeli. A protože v té době
nebyli ve střední Evropě stavitelé, kteří by
ovládali katedrální gotiku, přivezla do Čech
francouzskou stavební huť. Její následné využití v Jihlavě bylo vcelku logickým krokem.
Zvláště když nechyběly ani finance, protože
zde v té době bylo objeveno významné naleziště stříbra.

Z kostela se stala kasárna
Klenbu ale dostalo trojlodí kostela sv. Kříže
s dlouhým presbyteriem, tedy místem vyhrazeným pouze kněžím a oltáři, až v 80. letech
14. století, to už pod vlivem dvorního stavitele
Karla IV. Petra Parléře. Po požárech v 16. století byl kostel opraven, ovšem už v renesančním
stylu. V roce 1784, za reformací Josefa II.,
byl ale klášter zrušen a předán armádě.

Ta ho jako kasárna a skladiště používala až
do roku 1947. Stavební úpravy, které byly
v té době v kostele provedeny, zcela zničily
jeho unikátní prostor. Na úrovni triumfálního oblouku byly totiž prostory od sebe
odděleny vyzděnou příčkou, postupně byla
snesena raně gotická klenba a zazděna
gotická okna. Ve zbytku dvacátého století
kostel sloužil Církvi československé husitské.
V roce 2005 koupilo kostel město Jihlava
v dražbě za šest milionů korun, zabránilo
tím jeho komercionalizaci a začalo několikaletou rekonstrukci. Základní architektonická
myšlenka se odvíjela od narovnání výše
zmíněné stopy dějin, tedy zbourání dělicí
stěny tak, aby nové konstrukce dohromady
se zachovalou původní architekturou znovu
navodily onu výjimečnost a monumentalitu
gotického skvostu.

Prostor opět tvoří jeden celek
Protože gotiku už ale znovu nepostavíte,
bylo třeba vyřešit, jak zachovat zároveň
ducha i hmotu gotických stavebních prvků.
Řešení se našlo, dá se říci světové, rozhodně
ale velmi vzácné a objevné. Francouzská
firma zde instalovala podhled z patento-

vané pnuté fólie, přesně v objemu původní
gotické klenby. Tím byl prostor znovu spojen
v jeden celek při zachování originálu a doplněn tímto unikátním patentem bez zbytečně historizujících prvků. Ve střední Evropě
jde o vůbec první použití, které našlo svou
původní předlohu ve Vatikánu, a po téměř
osmi stech letech tak došlo k symbolickému
navázání na původní, francouzské stavitele
kostela.
Současně byly při rekonstrukci v presbytáři dopracovány kružby v oknech, masivní
dřevěné schodiště na kůr i zázemí pro návštěvníky bohoslužeb nebo koncertů
klasické hudby, kterým dnes kostel slouží.
Je namístě zmínit i bezprostřední okolí
kostela – rozlehlý původní dominikánský
klášter a jeho zahrady, které byly přestavěny
na hotel. Celý areál je tak dnes znovu zpřístupněný veřejnosti k praktickému využití,
rozjímání i duchovnímu zkoumání, které
doba adventu rozhodně nabízí. ▪

Databáze staveb čtvrtstoletí mapuje a sbírá
úspěšné realizace období novodobé České republiky.
www.stavbactvrtstoleti.cz

Výhodné

firemní cestování
Nakupujte v e-shopu ČD
jako firma a ušetřete
za služební cesty.
▪ nákup jízdenek kdekoliv a kdykoliv
▪ sleva až 10 %
▪ místenka zdarma*
▪ možnost platby na fakturu
* neplatí pro SC Pendolino
a railjet ve třídě Business

Pojeďte s námi.

www.cd.cz
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TEXT: PROKOP TOMEK
FOTO: MARTIN PREISS, JAN JINDRA, VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV

JDI DOMŮ,
IVANE,

ČEKÁ TĚ
NATAŠA

Odsunout okupační vojska
z území našeho státu chtěli
prakticky všichni obyvatelé
Československa. Ale až
koncem osmdesátých let se
přání začalo měnit v realitu.
Do poloviny roku 1991 pak
skončil „dočasný pobyt“
sovětských vojsk definitivně.

Rozstřílená fasáda pražského
Národního muzea se stala jedním
ze symbolů sovětské okupace
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Sovětský tank T-72 a bojové vozidlo pěchoty BVP-2 při odjezdu z Frenštátu pod Radhoštěm

J

edním z hlavních požadavků sametové revoluce byl úplný a bezodkladný odchod sovětských vojsk. K prvním signálům významnější změny došlo již v prosinci 1989 a hned
zpočátku roku 1990 začala nová československá politická reprezentace energicky
usilovat o úplné stažení sovětských vojáků.
Zástupci federálního ministerstva dopravy
a ústředního ředitelství ČSD se na jaře 1990
účastnili všech jednání na ministerstvu zahraničních věcí i generálním štábu. Sovětská

strana původně požadovala 110 vojenských
přeprav na každou z pěti pozemních divizí
Střední skupiny svých vojsk. Českoslovenští odborníci však měli za to, že stačí 53
transportů. Skutečnost se nakonec blížila
československému stanovisku a dohodnutý
kompromis zněl 61 transportů.

Půl milionu vojáků na pochodu
Sověti se snažili odchod co nejvíce zpomalit.
Nebylo to z vojenských, ale hlavně ze sociál-

Čekání na návrat domů

ních důvodů. Z Evropy se v první polovině devadesátých let vracelo do SSSR na 500 tisíc
vojáků a statisíce příslušníků jejich rodin. Pro
ekonomickou krizí zatížený Sovětský svaz to
představovalo obrovský problém. Tehdejší
místopředseda vlády a ministr zahraničí
Jiří Dienstbier podepsal spolu s ministrem
zahraničních věcí SSSR Eduardem Ševarnadzem 26. února 1990 v Moskvě Dohodu mezi
vládami ČSSR a SSSR o odchodu sovětských
vojsk z území ČSSR. Termín odchodu byl
stanoven na 30. červen 1991.

Svobodný parlament
Do dění se z vlastní iniciativy zapojil i parlament, který přestal být jen formální institucí. Dne 28. března 1990 byla na 26. společné
schůzi sněmoven Federálního shromáždění
ustavena parlamentní komise ke kontrole
odchodu sovětských vojsk. Předsedou byl
zvolen Josef Macek. Ve volbách z června
1990 nově zvolené Federální shromáždění
na 6. společné schůzi 20. září 1990 rozhodlo
o vytvoření další parlamentní komise pro
dohled nad odsunem sovětských vojsk z Československa, kterou vedl poslanec Michael
Kocáb. Kromě kontroly měla komise také
iniciovat řešení otázek majetkoprávních,
humanitárních, ekologických a historických.

Vojenský maraton na kolejích
Státní bezpečnost v roce 1989 monitorovala zájem veřejnosti o stahování sovětských vojsk

Dne 13. února 1990 vydal ústřední ředitel
ČSD pokyn pro organizační zabezpečení
odvozu útvarů Sovětské armády. Více než
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mzdy. Po jednání v Moskvě se 12. února
1990 uskutečnila na ústředním ředitelství
ČSD jednání k zajištění vozů a organizačnímu zabezpečení celé operace. Hned druhý
den vydal ústřední ředitel ČSD pro všechna
oblastní ředitelství drah pokyn k realizaci
odvozů sovětských transportů.

Velikost úkolu

Odchod sovětské armády měl i ekologickou dimenzi

roční maraton přeprav po železnici zahájily
26. února 1990 transporty 31. tankové
divize z Bruntálu, dále nakládka techniky
ve Frenštátu pod Radhoštěm, Domašově
a chemického útvaru Červená Voda. Všechny
vlaky směřovaly do Čierné nad Tisou a musely se na sovětském území překládat na širší
rozchod. Lhůty tří stanovených etap odsunu
se přes množství úkolů podařilo dodržet.
Pracovníci federálního ministerstva
dopravy měli velkou snahu transporty odbavovat co nejrychleji. Olomoucká Stráž lidu
přinesla 30. ledna 1990 zprávu, že lokomotivní čety depa Olomouc se dokonce nabídly
k odvozu sovětských vojsk bez náhrady

Železniční cesta byla klíčovým způsobem
odsunu. Do Sovětského svazu odjelo
celkem 825 ucelených vojenských vlaků
o 20 265 vozech. Dalších 11 088 vozů pak
bylo přepraveno v dílčích transportech pravidelnými nákladními vlaky. Kdyby se tyto
vlaky spojily, vytvořily by soupravu o délce
465 kilometrů. Využita byla i pravidelná
železniční přeprava do SSSR. Silničních
transportů bylo naproti tomu „jen“
27 a leteckých 15. Během železniční
přepravy pak nedošlo ani k jedné mimořádné události s následkem materiálních škod
nebo ztrát na životech. Z celkem 86 posádek se přepravilo 73 500 vojáků, 40 tisíc
rodinných příslušníků, 1 220 tanků, 2 505
obrněných vozidel, 1 218 děl a minometů,
30 odpalovacích zařízení raket, 277 026 tun
zásob a část z 18 594 vozidel.

AKCE TAJFUN
Dnes již pozapomenutou událostí je
zahájení částečného odsunu sovětských
vojsk z Československa již v průběhu
roku 1989. Akce Tajfun představovala
splnění slibu generálního tajemníka
Komunistické strany Sovětského svazu
Michaila Gorbačova jednostranně snížit
stav sovětských vojsk v Evropě o jednu
desetinu. Dne 23. května 1989 tak bylo
z železniční stanice Krupka-Bohosudov
odvezeno dvacet tři tanků T-72. Na rozdíl od minulosti se sovětská strana
s přesunem netajila. Zahraniční novináři
si dokonce mohli tanky prohlédnout
zblízka a klást otázky přímo náčelníkovi
štábu Střední skupiny sovětských vojsk
generálporučíkovi Juriji Ščepinovi. Další
částí odsunu se stal odjezd sovětského
mostního pontonového praporu z Olomouce. V kasárnách Jana Jiskry z Brandýsa v Olomouci se konalo 20. června 1989
oficiální rozloučení s vojáky. Nakládka
proběhla na železničním seřadišti Olomouc-Černovír. Celkem bylo v roce 1989
z Československa staženo 1 500 vojáků
a asi 200 tanků. S úplným stažením
sovětských vojsk z Československa se ale
ještě zdaleka nepočítalo.

Konec odsunu oznámily sirény
Poslední vlak z Milovic odjel 19. června
1991. Dne 21. června před osmou hodinou
večerní opustil území ČSFR. Tím fakticky
skončil odsun sovětských vojsk. Závěrečný
protokol byl podepsán 25. června 1991.
Ve snaze napomoci učinit Evropu bezpečnější souhlasila vláda České a Slovenské
federativní republiky s tranzitními jízdami
vojenských vlaků ze Spolkové republiky Německo do SSSR. Vláda ČSFR přijala usnesení
o tranzitu 20. června 1991. I na tomto úko-

lu se po skončení odsunu z území Československa podíleli naši železničáři. V neděli
30. června 1991 se v celém Československu
na znamení svobody a na oslavu definitivního odchodu sovětských vojsk rozezněly
sirény a kostelní zvony.
Odsunem sovětské armády v roce 1991
byla naplněna historická spravedlnost
a Československo se stalo plně svobodnou
zemí. Obyvatelé pak mohli převzít nelehkou
odpovědnost za další osud své vlasti. ▪
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S ARNOŠTEM VAŠÍČKEM
FOTO: ARCHIV AUTORA

Nálezy dokazují,
že v Chotěbuzi
žili příslušníci
velkomoravské
šlechty

KDO ZNIČIL SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V CHOTĚBUZI?

OHNIVÁ ZKÁZA SÍDLA MÁGŮ
V tajuplné krajině Těšínských Beskyd se rozkládá jedno z nejvýznamnějších
archeologických nalezišť u nás: Chotěbuz-Podobora. Slované zde již v raném středověku
zbudovali rozlehlé opevněné sídlo, které po etapách střídavého růstu a úpadku sežehl
požár nebývalého rozsahu. Kdo a jak tuto záhadnou katastrofu vyvolal, se doposud
nepodařilo odhalit.

O

sídlení na strmém, vysokém kopci
se původně řadilo do skupiny hornoslezských hradišť, spojovaných s kmenem
Holasiců. Pak ale nastala pronikavá změna.
Od druhé poloviny devátého století expanduje Velkomoravská říše. Z legendy o životě
svatého Metoděje víme, že někdy v osmdesátých letech kníže Svatopluk vedl válku
s Wislany, kteří své ústředí měli pravděpodobně v Krakově. Při tažení do Polska velkomoravské voje zničily na hranici, co se dalo.
Hradiště v Chotěbuzi se stalo výjimkou. Bylo

sice dobyto, ale nikoli vypáleno. Naopak se
v něm usadili příslušníci velkomoravské vyšší
vrstvy i se svými rodinami.

Pustošivý požár
Na počátku desátého století se Velká Morava
hroutí. Zčásti k tomu přispěla invaze Maďarů
z jihu, jistou roli sehrály nástupnické třenice,
o své se postaralo i odtržení českých kmenů.
A právě v té době hradiště v Chotěbuzi podlehlo neobyčejně silnému požáru. Oheň zcela
zničil palisádu. Pod zhroucenými domy umí-

V Chotěbuzi
se lidé poprvé
usídlili
prokazatelně
už v 9. století
před naším
letopočtem

ZÁHADY NA DOSA H RUKY

rala ve velkém zvířata. Hlína byla propálená
až do hloubky několika decimetrů.
Kdo tuto děsivou zkázu ale způsobil? Maďaři to rozhodně nebyli, ti tak daleko na sever nepronikli. Zaútočili podrobení Wislané,
kteří se chtěli pomstít za to, že museli Velké
Moravě odvádět daně? O takovém střetu
z té doby není nic známo ani z jiných pohraničních oblastí. Šlo o vyhrocení sporů mezi
místními velmoži? Nebylo v tom případě
výhodnější rozlehlé a dobře opevněné sídlo
jen zabrat a využít ho ke svému prospěchu?
Kdo asi považoval za nutné srovnat hradiště
úplně se zemí, spálit ho až do základu?
Nevedly k tomu spíše náboženské než
mocenské důvody? K jakému vyznání se asi
přikláněli obyvatelé Chotěbuzi v době, kdy
se stali oběťmi ničivých plamenů? Objevili
tu archeologové stopy pohanských rituálů,
nebo již ozvěny přijatého křesťanství?

Nevysvětlený nález
Archeolog Muzea Těšínska Petr Zajíček mě
upozornil na podivný nález na prvním předhradí. „Objevili jsme půlkruh kůlů. Mohly to
být totemy, sloupy s vyřezávanými božstvy,
ale možná jen obyčejné špalky na sezení.
Před tím se nacházela zvláštní konstrukce,
snad malé pódium. A pod ním spočívala
dutá dřevěná schránka. Dovedeme si představit, že právě zde se mohla konat nějaká
shromáždění. Kdosi z pódia promlouval
k lidu, mohl soudit provinilce, ale také vykonávat jakýsi rituál. Ze schránky vytáhl modlu
a ta pak dohlížela na vše, co se děje. Pokud
půlkruh kůlů, které se bohužel nedochovaly,
tvořily opravdu podoby slovanských bůžků,
pak šlo bezesporu o kultovní místo.“

SOUTĚŽ O KNIHU
PERUNŮV HNĚV

?

Vyznají se v bylinách a všech dovednostech
lidového léčitelství, dokážou patřičným
rituálem ochránit dům před útokem zlých
sil, věští budoucnost nazíráním do vosku.
Své umění předávají z generace na generaci
a výjimečně mohou do něj zasvětit i cizího
člověka, pokud k tomu prokáže dispozice.

Poslední pohané

V posvátném háji stály sochy bůžků

V zajetí magických rituálů
Slované vyznávali řadu bohů a nadpřirozených sil, které uctívali nebo si usmiřovali
a od nichž si slibovali pomoc. Vzývali je při
porodu, svatbě i smrti, a pokud hrozilo sucho či záplavy, žádali po nich potrestání spáchaného zločinu. Slované věřili, že magické
rituály jsou naprosto nezbytné při zajištění
chodu společnosti. Téměř každou lidskou
činnost zaštiťoval nějaký pohanský bůh.
Projevovalo se to například v pohřbívání,
kdy každý úkon měl zřejmě svého patrona.
Těla spalovali, někdy navršili mohylu, ostatky ukládali do popelnic a ty pak zakopali.
Plot kolem chatrče nechránil před zloději,
ale před zlými duchy. Do základů domů vkládali nejrůznější obětiny. Nejvíce zabezpečené proti útoku zlých sil muselo být lůžko.
Po usnutí se totiž člověk stával bezbrannou
bytostí vydanou na pospas zlým duchům.
Ještě nyní lze nalézt v Beskydech výjimečné jedince se zvláštními schopnostmi.

Nové archeologické objevy dokazují, že Slované obývali tento region v mnohem větším
počtu, než se dosud předpokládalo. To jistě
vyvolávalo i potřebu většího kultovního
místa a svatyně. Bylo hradiště v Chotěbuzi-Podoboře tradičním sídlem pohanských
žreců (staroslovanských kněží) a mágů?
Našly se právě proto zde jen pozůstatky
pohanských zvyků, ale ani stopa přijatého
křesťanství?
Když Cyril s Metodějem dorazili v polovině
9. století na Velkou Moravu, ze všeho nejdřív
sestavili Soudní zákon pro laiky. A hned
v prvním bodě stanovují tresty pro ty, kteří
nepřestoupili na víru. Píše se tam doslova:
Každá vesnice, v níž se konají oběti nebo přísahy pohanské, ať je předána Božímu chrámu se vším majetkem, který patří pánům
v této vesnici. Ti, kteří konají oběti a přísahy,
ať jsou prodáni s veškerým svým majetkem
a získaný výnos ať se rozdá chudým.
Boží chrám leží na nebesích, stejným
směrem je tedy třeba poslat hříšnou vesnici.
Jinými slovy řečeno, pohanská sídla, kde
přežívají staré náboženské tradice, je nutné
vypálit a jejich obyvatele prodat do otroctví.
Uchovalo se v Chotěbuzi i více než půl století
po příchodu věrozvěstů původní slovanské
náboženství? A bylo za to hradiště potrestáno ohněm a mečem? Vypálili jej stoupenci
nové víry, aby jednou provždy zničili poslední
sídlo slovanských čarodějů? ▪

Odpovězte správně
na soutěžní otázku
a kniha Perunův hněv
od Arnošta Vašíčka
může být brzy ve vašich rukách.

Kdy bylo zničeno požárem hradiště
v Chotěbuzi?
A
B
C

počátkem 9. století
počátkem 10. století
počátkem 11. století

Odpověď zadejte do příslušného
formuláře na www.cdprovas.cz
do 9. prosince 2020.

Slovanské
hradiště je
dnes precizně
rekonstruováno
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Myslíme
na vaše bezpečí
Aby vaše cesta vlakem
byla bez obav
▪ vlakové soupravy neustále
uklízíme a dezinfikujeme
▪ zvláštní pozornost věnujeme
klikám, madlům nebo tlačítkům
▪ odstavené soupravy
čistíme ozónem
▪ cestující motivujeme
k nákupu jízdenek online
▪ nosíme roušky

Pojeďte s námi.

www.cd.cz/bezpecnost

PRUVODCE

ČD Ski
Vlakem na lyže se slevou
Můžete potkat ve vlaku
Zuzana Bubílková a Nathaniel Filip
Jízdní řád 2020/2021
Změny v regionální dopravě
Články v této rubrice mají pouze informativní charakter. Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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ČD SKI

Vlakem na lyže? Samozřejmě!

A opět se slevou
Sportování v přírodě je zdraví prospěšné. Tvrdí to nejen lékaři a platí to v každé sezoně,
koronaviru navzdory. Takže lyžaři, kteří jezdíte na hory vlakem, pozor! I tentokrát pro
vás České dráhy připravily zajímavé slevy, a to ve spolupráci s šesti partnerskými
skiareály v Čechách a na Moravě, s jedním na Slovensku a stejně jako v minulosti rovněž
s atraktivním švýcarským střediskem v Davosu.

M

áte rádi zimu? Pokud vás láká sněhová
Nabídku
peřina a pořádný fičák na sjezdovce
zvýhodněných
nebo na běžecké trati, neváhejte.
Harrachov
Děčín
www.skiareal.com
cen skipasů
Najděte si lyžařské vybavení
Pernink
Ústí nad Labem Liberec
www.pernink.info
lze využít
z minulé sezony, případně si
www.ski-pernink.cz
Tanvaldský Špičák
od 9. ledna
kupte nové a vydejte se vlakem
www.skijizerky.cz
JONAS PARK Ostružná
do 28. března
na hory. I přes nepříznivou siwww.ostruzna.cz
Cheb
Hradec Králové
Karlovy Vary
2021
tuaci ohledně vývoje pandemie
Praha
koronaviru jsou lyžařské areály
Plzeň
Pardubice
připravené přivítat své návštěvOstrava
níky. Díky oblíbené nabídce
Olomouc
ČD Ski můžete získat slevu 20 %
à”•z
na denní skipasy v Česku a až tříBrno
Žilina
Ski & Bike Špičák
denní skipasy v zahraničí. Stačí při
www.spicak.cz
České
Budějovice
příjezdu do partnerského skiareálu
Ružomberok-Malinô Brdo
www.skipark.sk
předložit platnou jízdenku Českých
Lipno
drah. Výhodná akce platí od 9. ledna
www.lipno.info
do 28. března 2021.
Sargans / Davos Klosters
www.davos.ch

Do hor rychle a pohodlně
A kde konkrétně můžete nabídku ČD Ski
využít? Součástí projektu je šest lyžařských areálů v nejvyšších pohořích České

”

VÍCE NA WWW.CD.CZ/CDSKI
republiky. V Jizerských horách jde o SKI
Bižu Tanvaldský Špičák, který se nachází
na železniční trati ze Smržovky do Josefova
Dolu a je z Liberce dostupný vlakem za cca
45 minut. Pár kilometrů vzdušnou čarou to
máte i do Krkonoš, do Sportovního areálu
Harrachov. I zde můžete nabídku ČD Ski
využít. Areál je dostupný z Liberce přímým
vlakem ČD asi za hodinu a 20 minut. Pokud
vás lákají spíše Jeseníky, obslouží vás
ve skiareálu JONAS PARK Ostružná. Ten se
nachází na trati mezi Zábřehem na Moravě
a Jeseníkem, v kraji známého komiksového
železničáře Aloise Nebela od spisovatele
Jaroslava Rudiše.
Příznivci Šumavy si přijdou na své ve
skiareálu Ski & Bike Špičák, kam se dostanete vlakem na trase Plzeň – Klatovy – Špičák
– Železná Ruda. Pro milovníky Krušných

Ve skiareálu
Lipno využijte
nabídku
ČD Yetti

Nechte se zlákat na lyžování na Slovensku

Hory

Skiareál

Nejkratší dostupnost vlakem

Jizerské hory

Ski Bižu Tanvaldský Špičák

Liberec – Smržovka – Tanvaldský Špičák

Jeseníky

JONAS PARK Ostružná

Olomouc – Ostružná – Jeseník

Krkonoše

Sportovní areál Harrachov

Liberec – Tanvald – Harrachov

Šumava

Ski & Bike Špičák

Plzeň – Klatovy – Železná Ruda

Skiareál Lipno

České Budějovice – Rybník – Lipno n. Vlt.

Krušné hory

Skiareál Pernink

Karlovy Vary – Nejdek – Pernink

Velká Fatra
(Slovensko)

Ski & Bike Ružomberok-Malinô
Brdo

Praha – Ružomberok
Olomouc – Ružomberok
Ostrava – Ružomberok

OV

Přes noc se lze pohodlně dostat lůžkovým
spojem Českých drah nejen do slovenských hor, ale i do srdce alpského lyžování,
do švýcarského Davosu. Od lůžkového spoje
Praha – Curych ze stanice Sargans je přípoj

ACH

Noční jízda v lůžkovém kupé

ARR

Lákají vás slovenské hory? Stejně jako v minulé sezoně se nabídka ČD Ski vztahuje též
na areál Ski & Bike Ružomberok-Malinô Brdo
ve Velké Fatře. A pro náruživé milovníky lyžování máme schovaný bonbonek na závěr:
známý resort Davos Klosters ve Švýcarsku,
kde je čeká asi 300 kilometrů sjezdovek
v okolí. U zahraničních partnerů lze v rámci
akce ČD Ski uplatnit slevu 20 % na dvoudenní nebo třídenní skipas. Před cestou do ciziny
je ale potřeba se informovat o aktuálních

: © SPORTOVNÍ AREÁL H

Slovensko nebo Švýcarsko?

protipandemických opatřeních
v cílových zemích
a omezeních v mezinárodní dopravě. Do slovenského
Rožumberka se díky nejrychlejšímu spojení SuperCity Pendolino dostanou lyžaři z Prahy
přibližně za pět hodin, z Olomouce za tři hodiny nebo z Ostravy
za dvě hodiny.
V pátek přidávají České dráhy druhý
spoj SuperCity Pendolino na Slovensko.
Ve zpátečním směru odjíždí spoj SC 240 Pendolino Košičan až po lyžování z Ružomberka
v 17:07 h. Pro cestu mezi nádražím a partnerským skiareálem si lze sjednat odvoz.

FOTO

hor jsou zase připravené služby ve Skiareálu
Pernink. Ten najdete na trati Karlovy Vary –
Nejdek – Pernink.
Bonusová nabídka je pro vás připravená
ve Skiareálu Lipno na Šumavě. Jde o akci
známou pod názvem ČD Yetti. Představuje
slevu ve výši 30 % na denní skipas pro ty,
kteří přijedou na lyže vlakem národního
dopravce z Českých Budějovic. Samozřejmě
to opět musí doložit předložením platné
jízdenky.
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FOTO: © SKI & BIKE RUŽOMBEROK-MALINÔ BRDO
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Hurá do Harrachova!

do lyžařského střediska Davos Klosters. Vlak
zastaví v Davos Dorf (horském městečku
položeném v nadmořské výšce 1 560 metrů),
nedaleko lanovky na Parsenn v 8:50 h. Lyžařské středisko nabízí českým lyžařům, kteří
přijedou vlakem ČD, i zvýhodněnou nabídku
ubytování – více na www.davos.ch/zima.
Ceny jízdenek v lůžkovém voze Českých drah
Praha – Curych vás příjemně překvapí. Jedna
cesta z Prahy (odjezd v 17:58) do švýcarské stanice Sargans (7:23), kde je přestup
na přípoj do Landquartu a Davosu, stojí
v třímístném lůžkovém kupé okolo 1 800
korun. O nejvýhodnějších cenách jízdenek se
předem informujte na mezinárodní pokladně nebo v e-shopu ČD, případně v aplikaci
Můj vlak. ▪

VÍCE NA WWW.CD.CZ/ESHOP

34

Č D P R Ů VOD CE

Odhalte skutečná tajemství
s interaktivním průvodcem záhad
Jistě jste se již v životě setkali s něčím, co jste považovali za krásné, ale současně poněkud záhadné. A přestože jste hledali informace,
nebyl nikdo, kdo by vám podal uspokojivé vysvětlení. Jestli máte chuť na dobrodružství a touhu pátrat po řešení zdánlivě neřešitelných
jevů kolem vás, vyzkoušejte si následující projekt a zažijte zábavu v ulicích skutečných měst.

M

ožná jste někdy toužili stát se dobrodruhem, badatelem či hrdinou. Třeba jste
chtěli pátrat po původu starobylých artefaktů
či uměleckých děl. Jenže požadované informace byly často považovány za nedostupné,
v lepším případě přístupné jen hrstce zasvěcených. Ale spalující posedlost odhalit tajemství
ve vás stejně rostla a vy jste chtěli za každou
cenu rozplést klubko záhady. Chcete mít před
sebou nikoli domněnky, ale skutečné, doložitelné a správné logické řešení.
Pokud jste si na všechny předchozí otázky
odpověděli kladně, vítejte ve světě tutm.city
mystery live. Co že to je? Že by další úniková
hra s mnoha fiktivními, překombinovanými
a rádoby vtipnými rébusy? Ale kdepak! Tentokrát budete řešit reálná a dosud neodhalená tajemství.

JAK TO FUNGUJE?

1
2
3
4

Otevřete si webové stránky
www.zahadyvlakem.cz.
Vyberte a zakupte záhadu. Na svůj
e-mail pak obdržíte aktivační kód.
Vydejte se do vybraného města po
stopě tajemství.

Záhadu si aktivujte ve svém
mobilu s připojením k internetu.
Po zadání kódu vám běží čas (aktuálně
je nastaveno 48 hodin), aby stejný kód
nemohl být zadán vícekrát.

Správné řešení místo dohadů
Až příliš často se setkáváme s větami typu:
„Podaří se tajemství vůbec kdy odhalit?“
Nebo: „ To všechno je jen legenda, nebo
na tom může být trocha pravdy?“ V příbězích tutm.city mystery live ale nic takového
nezazní. Žádné dohady či otevřené konce.
Jen správné řešení a jednoznačný závěr.
Stačí vzít mobil do ruky, otevřít dveře a vyjít
do ulic. Dobrodružství plné nečekaných
objevů, jejichž význam se dotýká i vašeho
vlastního života, právě začíná. Nechte se
okouzlit záhadami, jejichž řešení zůstávaly
po staletí skryté zrakům.
A kde lze taková skutečná tajemství
nalézt a odhalit? Bývají velice často přímo
před vašima očima. Na mnoha místech
a v řadě evropských měst naleznete indicie,
které vás k vyluštění záhad přivedou. I když
si na začátku budete možná myslet, že
tajemství překračuje rámec současného
chápání a vzdělání. A nyní budete moci takové dobrodružství zažít i v několika městech
České republiky. Záhady můžete řešit v Praze, v Brně, v Českých Budějovicích a brzy
i v dalších destinacích, kam vás bezpečně
a pohodlně dopraví vlaky Českých drah.

Proč je český lev dvouocasý?
Jistě byste neradi odcházeli bez nějaké
ukázky či ochutnávky. Takových možností
máte na tutm.city několik a samozřejmě
také v českém jazyce! Rovněž u objednaných

ČD PRŮV ODCE

příběhů je čeština již samozřejmostí. Rádi
byste nějaké téma k přemýšlení už nyní?
Prosím, jak si přejete. A nebude to otázka
nijak bezvýznamná. Jde o symbol všeobecně
známého českého dvouocasého lva. Tajemství s ním spojené je součástí jedné z našich záhad. Možná máte pocit, že význam
dvouocasého lva jako heraldického znamení
je v dnešní době dobře znám. Pak budete
velmi překvapeni. Otevřete-li si knihy nebo
internet ve snaze ihned zjistit, co dvouocasý
lev znamená a proč je použit jako státní
symbol, pak narazíte na neprostupnou zeď!

Nikdo si není jistý správným významem,
názory se různí a vždy jde jen o domněnky
kronikářů. Buďte tedy první, kdo společně
se zahraničními badateli tutm.city mystery
live převratné tajemství dvouocasého lva
konečně odhalí!

Výzva pro odvážné
Na vyřešení si budete muset počkat. Nebo
můžete tento malý problém přijmout jako
výzvu. Staňte se již nyní lovci záhad vy sami.
Prozatím jen tak individuálně, avšak přesně
jako ti skuteční. Po důkladném prozkou-

mání internetových či jiných informací již
zřejmě nepochybujete, že stojíte tváří v tvář
skutečnému tajemství. Odhalí někdo z vás
původ a význam dvouocasého lva? Odvážlivci mohou zaslat odpověď na adresu:
knowledge@tutm.city. Uveďte heslo: soutěž
a zadejte, zda souhlasíte či nesouhlasíte se
zveřejněním svého jména v případě správné
odpovědi. Přejeme vám hodně štěstí při
luštění záhad. ▪

KDO BUDOU VAŠI POMOCNÍCI
Cybelle je profesorkou symbologie,
ikonologie a enigmatiky. Attis je jejím
tajemníkem. Oba společně řeší skutečná hermetická tajemství na cestách po Evropě. Záhady nyní můžete
odhalovat společně s nimi. A nemyslete si, vaše role nebude jen pasivní.
Vy sami se budete muset interaktivně
rozhodovat.

Indiana Jones bude ve srovnání s vámi působit
jako pohádková postava

Chcete odhalovat záhady jako v seriálu Akta X?
Jenže tohle je realita, ne televizní zábava

VÍCE NA WWW.ZAHADYVLAKEM.CZ
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MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

S dobrým fórem
zapomenete
na blbou realitu
Veselá mysl, půl zdraví. Co Čech, to muzikant. Kdo umí zpívat a smát se, ten se
neleká žádného neštěstí. To všechno jsou tradiční česká přísloví. O jejich pravdivosti
se pravidelně přesvědčují Zuzana Bubílková a Nathaniel Filip, kteří již několik let
objíždějí Česko se svým pořadem, kde oslovují publikum chytrým mluveným slovem
a podmanivým zpěvem.
TEXT: PETR HORÁLEK FOTO: JAN CHALOUPKA

Komunikujeme spolu v době, kdy se kvůli
koronaviru šíří splín, beznaděj a vztek.
Mají ještě lidé v Česku chuť se smát?
NF: Šťastní lidé mají chuť se smát vždy. A to,
zda jsme šťastní, záleží především na nás samotných. Jsme národ, u kterého vždy vítězí
selský rozum, a náš smysl pro humor, ironii
a nadhled nám nevezme ani žádný vir. Vždy
vše překonáme.
ZB: Určitě mají. Dobrý fór nechá zapomenout na realitu a na všechno se člověk
hned dívá z jiného úhlu pohledu. Líbí se mi
recesisté. Například jeden mladík v Českých
Budějovicích venčil po deváté hodině večer
svého gumového psa. Zastavili ho policisté a on povídá: „Ukažte mi zákon, který
specifikuje, jakého psa mohu venčit. Pro
mě je tento všechno.“ Policisté měli smysl
pro humor a vyřešili to domluvou. Stejný fór
zopakoval jiný mladík v Plzni a platil pokutu.
Ne za to, že byl pes plyšový, ale za to, že
neměl čip. Tomu se smála i moje devadesátiletá maminka, která se jinak bojí pouštět
k sobě i mě, protože jsem prý zavirovaná
z metra.
Kde a jak jste se jako umělecká dvojice
dali dohromady?
NF: Byla to milá náhoda. Každoročně jsem
spolupořadatelem Pohřebačského jarmarku, který do mé rodné obce Opatovice nad
Labem, přesněji do místní části Pohřebačka,
přiláká kolem čtyř tisíc návštěvníků. Jsem
tam zodpovědný za kulturní program.
A když jsem před třemi lety chtěl u jedné agentury objednat na tuto akci jistou
zpěvačku, dotyčná agentura mi ji rozmluvila a doporučila místo ní právě Zuzanu

Bubílkovou, která sice nezpívá, ale lidé ji při
představeních milují. Nakonec přijela a měla
skutečně velký úspěch. Oslovil jsem pak
Zuzanu k dlouhodobé spolupráci a ona souhlasila. Po několika oťukávacích akcích jsme
zjistili, že se skvěle doplňujeme. Následně
jsem zrežíroval naše hudebně zábavné
představení Šansony a BUBU fóry!, které nás
velmi baví a se kterým slavíme úspěch.
Troufli byste si vystoupit i v zahraničí?
Třeba na Slovensku?
NF: Zuzana je mistr slova, ale musí to být
buď česky, nebo slovensky. Pro zpěváka je
zahraniční vystoupení jednodušší, přestože
by publikum třeba nerozumělo češtině.
Hodně zpívám ale v angličtině a také ve francouzštině. Měl jsem již příležitost zpívat
na různých akcích v Rakousku a Německu.
ZB: Já jsem na Slovensku už vystupovala
a přijali mě tam báječně. Zejména postava,
kterou dělám, tetička ze Slovenska, měla obrovský úspěch. Mám výhodu, že jsem střední
a vysokou školu absolvovala na Slovensku
a jako novinářka jsem začínala ve Slovenském rozhlase a televizi, takže jejich jazyk
mi nedělá problém. Slovenský humor je
v podstatě úplně stejný, navíc jsou snad jen
fóry bačovské.
S jakými písněmi obvykle vystupujete?
NF: Zpívám hodně slavných hitů, ale i písně
vlastní. Píseň se mi musí líbit a většinou
je i od interpretů, které sám miluji, jako je
Edith Piaf, Frank Sinatra, Judita Čeřovská,
Luis Armstrong, Hana Hegerová. Yvetta Simonová mě dokonce svou píseň Mládí už je
to tam, kterou zpívám při každém předsta-

vení, sama učila. Jsou to tedy většinou písně
z šedesátých let, což je podle mě asi období
s nejkrásnější populární hudbou a s nejlepšími interprety.
Ve svém pořadu dáváte prostor i divákům.
Už vás nějaký dotaz vyvedl z míry?
ZB: Lidé se mě ptají hlavně na takové intelektuální věci, jako zda je Senát potřebný
nebo co si myslím o prezidentovi. Ale jednou
vstala jakási žena a zeptala se: „Paní Bubílková, ty zuby jsou vaše?“
Liší se reakce publika ve velkých a malých
městech?
NF: Musím říct, že vesnice mám nejraději.
Premiéra našeho představení byla v obci
Staré Ždánice u Pardubic, kde se vyprodal
celý sál. Přišlo se na nás podívat dvacet
procent obce! Bylo to skvělé. Lidé na vesnici
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dávají najevo vděčnost za to, že jsme přijeli
my za nimi.
ZB: Liší. V malých městech není obecenstvo
tak namlsané spoustou interpretů. Lidé
jsou upřímnější, lépe reagují. A když z vás
cítí energii a upřímnost, srdečně se baví. To
pražské publikum nedokáže.
A otázka na tělo. Už se vám stalo, že si
na vás počíhali velmi neodbytní fanoušci?
NF: Jsem již více opatrný na sociálních sítích.
Dříve jsem se snažil vždy alespoň zdvořilostně odpovědět, ale mnozí příznivci následně
vedli konverzace směrem, který mě dost
děsil. Dostával jsem nabídky k sňatku i jednorázové nabídky k nočnímu rande, o nevyžádaných nahých fotografiích ani nemluvě.
Na Zuzanu se zase vrhají zájemci o podpis či
fotku, a to i ve vlaku, kterým často cestujeme. Naštěstí je to ale neškodné, i když si

k nám do kupé třeba přisedne celá skupinka
na pokec.
ZB: Měla jsem několik takových číhalů a pronásledovatelů. Jeden mi posílal obrovské
kytice a zlaté mince a za to chtěl, abych si ho
vzala. Bylo to hrozné. Když jsem mu dárky
vracela, posílal je zpět. Pak to náhle přestalo.
Řekl mi, že se ve mně spletl a že to takhle
nejde dál, protože už do mě hodně investoval a nic. Vůbec nevím, co se s ním stalo, ale
ještě dlouho jsem se bála, že se znovu objeví.
Co byste vzkázali Čechům v této náročné
době?
NF: Vypnout televizi a zejména se nedívat
na zprávy. Podle mě je to nejlepší lék proti
koronaviru i blbé náladě. Mám to vyzkoušené a funguje to.
ZB: Neztrácejte nadhled a humor. Na shledanou v lepších časech. ▪

Zuzana Bubílková pochází ze Zlína.
Největší slávu jí přinesl pořad S politiky
netančím s Miloslavem Šimkem v České
televizi (začal roku 1995) a později Politické harašení na Nově, kde každý díl
sledovalo na tři miliony diváků. Po úmrtí Miloslava Šimka roku 2004 ještě nějakou dobu v pořadu pokračovala sama.
Pět let vystupovala v Politické střelnici
v tehdy nové stanici TV Barrandov.
V posledních letech moderuje a glosuje
pro TV Šlágr, Rádio Impuls a Blesk TV.
Nathaniel Filip vystupuje od roku 2011
jako profesionální zpěvák. Působí
také jako organizátor kulturních akcí
a učitel. Od roku 2017 spolupracuje
se Zuzanou Bubílkovou na autorském
představení Šansony a BUBU fóry!
Více informací získáte na nathanielfilip.cz/
nathaniel-a-zuzana-bubilkova.
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Pozor na změnu jízdního řádu
Stejně jako v minulých letech se i letos v průběhu prosince mění na železnici jízdní řád. Od neděle 13. 12. 2020 tak vaše oblíbené
vlaky mohou jet v jiném čase, než jste byli dosud zvyklí. Přinášíme vám stručný výběr z novinek v některých krajích.
v Čechách na trati 238. Na trati
225 v úseku Jindřichův Hradec –
Počátky-Žirovnice bude zrušena
osobní regionální doprava (úsek
náleží objednávce Jihočeského kraje). Nově tedy nebude
regionální dopravou obsluhován
úsek Jindřichův Hradec – Počátky-Žirovnice – Horní Cerekev.
Ve stanicích Počátky-Žirovnice
a Horní Cerekev budou zastavovat rychlíkové spoje.

Plzeňský
a Karlovarský kraj

Z

měny v jízdním řádu
2020/2021 jsou u regionálních spojů obvykle kosmetického charakteru. Pro vyhledání
aktuálně platného jízdního řádu
doporučujeme použít aplikaci
Můj vlak, webové stránky
www.cd.cz, případně vyhledávače integrovaných dopravních systémů. Zde je jen stručný přehled
změn, který byl k dispozici před
uzávěrkou tohoto čísla časopisu.

Praha a Středočeský kraj
Od nového jízdního řádu bude
zahájen provoz na nové zastávce Praha-Eden a současně

zrušena obslužnost zastávky
ve Strašnicích. Otevření nové
stanice Praha-Zahradní Město
se předpokládá o letních prázdninách v roce 2021.

Pardubický kraj
V průběhu roku se v regionu plánuje rozsáhlá výluková činnost.
Během zimy má být zahájena
přestavba úseku Ústí nad Orlicí
– Brandýs nad Orlicí a nejspíše
na jaře začnou práce na zdvojkolejnění úseku Pardubice – Stéblová. Od června do listopadu by
pak měla probíhat dlouhodobá
nepřetržitá výluka mezi hlavním

KNIŽNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY OPĚT V PONTECH
Pokud si chcete koupit jízdní řád v knižním vydání, máte možnost! Jeho distribuce bude probíhat výhradně přes prodejny
PONT Market a PONT to go na nádražích postupně v prvních
prosincových dnech. Pro podrobnější informace doporučujeme
sledovat facebookový profil PONT to go nebo server ZDopravy.cz,
který je vydavatelem knižního jízdního řádu. Prodej bude probíhat
jen do vyčerpání nákladu pěti tisíc kusů, takže dlouho neváhejte!

a rosickým nádražím v Pardubicích a mezi Pardubicemi
a Chrudimí.

Královéhradecký kraj
Mezi Náchodem a Chocní dojde
k navýšení spěšných vlaků o víkendech. V Chocni tak vzniknou
přípoje na linky R 19 do/z Brna
a R 18 do/z Prahy. Vybrané vlaky
budou pokračovat v sezoně až
do Teplic n. M. s návazností
do Adršpachu.

Kraj Vysočina
Nově budou do IDS VDV zařazeny zastávky Vítanov a Hlinsko

V polovině příštího roku je v plánu zahájení společného projektu
obou krajů na trati 178. Jedná se
o zavedení spěšných vlaků Plzeň
hl. n. – Cheb – Karlovy Vary. Tyto
vlaky pojedou ve dvouhodinovém intervalu. Budou na nich
nasazeny elektrické jednotky
RegioPanter.

Moravskoslezský kraj
Již v závěru roku 2020 došlo
k nasazení modernizovaných
motorových vozů řady 811 a přípojných vozů BDtax na trati 276
Suchdol nad Odrou – Budišov
nad Budišovkou, v roce 2021 se
pak předpokládá jejich nasazení
na trati 325 Studénka – Veřovice
a následně na trati 310 z Opavy
do Rýmařova. V roce 2021 se
dále počítá s pěti novými netrakčními patrovými soupravami
push-pull spolu s modernizovanými dieselovými lokomotivami
750.7 na trati 323 z Ostravy
do Frenštátu pod Radhoštěm.

Olomoucký kraj
Zavádí se nový model vlakové
dopravy na úseku (Šumperk – )
Petrov nad Desnou – Sobotín,
kdy víkendové spoje pojedou
celoročně. Spěšné vlaky v relaci
Olomouc hl. n. – Vsetín nově
pojedou do Hranic na Moravě
celoročně v pracovní dny, vyjma
školních prázdnin. ▪

ČD PRŮV ODCE

Umění kvete navzdory bariérám
Nejdůležitější na světě je zdraví. Jak často tohle slýcháváme a kolikrát tuto větu máme za prázdnou frázi? České dráhy ale
na spoluobčany se zdravotním hendikepem nezapomínají. Kromě dlouhodobého úsilí o větší bezbariérovost železniční dopravy
úzce spolupracují s organizacemi se zaměřením na pomoc osobám se sníženou schopností pohybu a orientace na řadě projektů.
Příkladem může být i oficiální novoročenka.

V

eronika Svatošová do svých třinácti
let žila jako ostatní děti. Potom ale
o prázdninách spadla ze stromu a od té
doby je zcela ochrnutá. Ale nevzdala se!
Velmi brzy po své nehodě začala psát a malovat ústy a také se naučila ovládat počítač.
V roce 2018 zdárně dostudovala korejštinu na Univerzitě Karlově, čímž se jí splnil
velký sen. V rámci studia také absolvovala
tříměsíční pobyt na univerzitě v Soulu.
V současnosti žije se svou rodinou v Karlových Varech.
Právě Veronika Svatošová je autorkou letošní oficiální novoročenky společnosti České dráhy. Národní dopravce tímto způsobem
ovšem podporuje zdravotně hendikepované

umělce již řadu let. Rozhodně nejde o první
„péefko“ ČD vytvořené těmito umělci. Pokud
si chcete prohlédnout další práce od Veroniky Svatošové, podívejte se na webové
stránky nakladatelství UMÚN. Najdete zde
její krajinné kresby nebo zobrazení pražského Karlova mostu.
Nakladatelství UMÚN, které sídlí v Liberci,
působí v České republice již od roku 1993
a spadá pod Celosvětové sdružení malířů
malujících ústy a nohama. Základní náplní
této organizace je vyhledávat lidi s tělesným
postižením a uměleckým nadáním a poskytovat jim podporu. Ta spočívá například
ve vydávání tvorby těchto malířů, a to v podobě reprodukcí kalendářů, přání a dopis-

ních papírů, z nichž jsou následně sestavovány vánoční a velikonoční kolekce. Můžete
si je objednat přes webové stránky nakladatelství. Stejně tak jako omalovánky, dárkové
tašky a krabičky, textilní zboží a další výrobky vhodné jako drobné dárky a pozornosti.
Z prodeje těchto uměleckých předmětů se
financují stipendia pro malíře, výstavy jejich
tvorby i jiné projekty na podporu osob s těžkým zdravotním postižením. Zkuste si mezi
nimi vybrat a objednat vhodný dárek pro své
bližní. Nejen v době adventu.▪

VÍCE NA WWW.UMUN.CZ

JAK ČESKÉ DRÁHY POMÁHAJÍ
■ Provozují více než 600 bezbariérových vozů a jednotek.*
■ Denně vypravují asi 5 tisíc bezbariérových spojů.*
■ Zavedly elektronický objednávkový systém pro občany
se zdravotním postižením. V loňském roce v něm bylo
provedeno 9 227 objednávek.
■ Upravují vozy tak, aby lépe odpovídaly potřebám osob
se sníženou schopností pohybu a orientace.
■ Zaměstnávají hendikepované pracovníky jako operátory
v call centru.
*Stav před koronavirovou pandemií
CD-C11118698_PF2021_10_210x100_V02.indd 1

27/10/2020 10:03
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HARMONOGRAM CESTY
15. 1. 2018
17. 12. 2018
Od 19. 12. 2018
Od 21. 12. 2018
Od 25. 12. 2018
Od 26. 12. 2018
Od 26. 2. 2019
Od 31. 3. 2019
Od 12. 4. 2019
Od 4. 5. 2019
Od 20. 5. 2019
Od 9. 7. 2019
Od 12. 7. 2019
Od 22. 7. 2019
Od 26. 7. 2019
Od 5. 8. 2019
Od 7. 8. 2019
Od 21. 10. 2019
Od 23. 11. 2019
Od 28. 11. 2019
7. 12. 2019

Koupili jsme dodávku
Vyrazili jsme z Náměště nad Oslavou
Německo
Francie
Andorra
Španělsko poprvé
Maroko
Španělsko podruhé
Portugalsko
Španělsko potřetí
Francie podruhé
Lucembursko
Belgie
Nizozemsko
Německo podruhé
Švédsko
Norsko
Švédsko podruhé
Německo potřetí
Česko
Návrat do Náměště nad Oslavou

CESTOPIS
ROAD TRIP
TEXT A FOTO: FOREST TRENZ

ŽIVOT
V DODÁVCE

JAKO SPLNĚNÝ

SEN

Od chvíle, kdy jsem potkal
dívku svých snů, jsem toužil
po radikální změně životního stylu.
Po dobrodružství, nezávislosti
a svobodě. Společně jsme prodali
většinu majetku a za úspory si
koupili dvacet let starou dodávku.
Týden před Vánoci jsme se vydali
na roční cestu do neznáma a se
psem Samuelem urazili desítky tisíc
kilometrů po dvanácti zemích Evropy
a severní Afriky.

CESTOPIS
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menuji se Forest Trenz, ale nenechte se
zmást. Jsem rodilý Brňák jako poleno. Jen
se mi nelíbilo jméno, které mi rodiče tak
trochu zvojtili. Nedávám jim to za vinu, v té
době mě přece nemohli znát. Ve dvaceti
osmi letech jsem se ale nechal oficiálně přejmenovat. Mimochodem, forest znamená
anglicky les.

Osudové setkání v lese
Do Náměště nad Oslavou jsem poprvé přijel
po železnici z Brna v roce 2013. Tenkrát jsem
s tátou po boku a těžkou krosnou na zádech
prošel křížem krážem celé údolí řeky Oslavy,
které mi rázem učarovalo. Od té doby jsem
jednou za čtrnáct dní netrpělivě vyčkával
odjezdu Rožmberka či Vajgara z kusé koleje pátého nástupiště, abych u řeky alespoň
na chvíli umlčel ruch velkoměsta a spočinul
zde ukryt před shonem všedních dní. O tři
roky později, při jedné z mých pravidelných
toulek, jsem v lese potkal blonďaté děvče
z Náměště. Bylo to osudové setkání, neboť
od té doby cestujeme životem společně.
Po roce dojíždění jsem Barboru i jejího
psa Samuela zlanařil a přestěhovali jsme se
do Brna, abychom se naposledy přesvědčili,
že do města, ač ho máme rádi, nepatříme.
Začali jsme spřádat plány, co s námi bude.

Oba rádi cestujeme, ale kvůli psovi, kterého
vždy musel někdo hlídat, trvaly naše cesty
do zahraničí maximálně pár měsíců. Rozhodující myšlenka na sebe nenechala dlouho
čekat: Pořídíme si dodávku, přestavíme

ji na obytný vůz a vyrazíme do světa i se
Samuelem! Dlouhé měsíce jsme vydělávali,
šetřili a soustředili se na společný cíl. V únoru
2018 jsme si konečně pořídili dvacet let starou dodávku s bezmála půl milionem na tachometru za 60 tisíc korun – naši Dodynku.

A budeme to dávat na web
Následující půlrok jsme se snažili obyčejnou
plechovou dodávku přestavět na domov
na kolech. Když už máme v dodávce alespoň
rok bydlet a cestovat, chtěli jsme to mít pěkné a náležitě pohodlné. Do Dodynky jsme
si proto pořídili velkou postel se spoustou
úložného místa pod ní. Chodba dodávky
nám posloužila jako obývací prostor, kuchyň
i pracovna v jednom. Pod kuchyňskou linku
s vařičem i dřezem jsme umístili velkou
plynovou lahev na topení i vaření, nádobí
i zásoby vody na čtyři dny (65 litrů). Do střechy jsme vsadili okno a uchytili solární
panel, který nás bude zásobovat energií přes
velkou trakční baterii. Nesměla chybět ani
lednička.
Také jsme se rozhodli, že celou tuhle
bláznivou srandu, ať už dopadne jakkoli,
budeme sdílet s ostatními. A tak začal náš
projekt Život v dodávce. Točili jsme videa,
psali články, fotili a naše radosti i strasti

CESTOPIS

nahrávali na internet. Prodali jsme téměř
všechen majetek a nechali si jen to, co se
vlezlo do dodávky. Ukončili jsme všechny
závazky a smlouvy. Barbora zanechala práce
restaurování historických fasád v Brně, já
jsem naštěstí mohl začít naplno využívat
výhod online práce i na cestách. Stačil mi
notebook a internet a mohl jsem pracovat
každý den téměř odkudkoli.
Pár měsíců před odjezdem na dlouhou
cestu jsem si uvědomil, že budu potřebovat řidičák, nebo ještě lépe – naučit se
řídit. Do té doby jsem
si po městě vystačil
s jízdním kolem a na výlety jezdil vlakem nebo
autostopem. Sotva mi
zaschl inkoust na dokladu, Barboru jsem už
k volantu nepustil. Ne že
by neuměla řídit, jen mě
to víc bavilo. S touhou
po dobrodružství jsme už
na nic nečekali a na cestu vyrazili týden před
Vánocemi.

V Africe jsme si užili divoká zvířata i písek. Mnoho písku

jsme úplně zapomněli naplánovat samotnou cestu. Přesně 17. prosince 2018 mrzlo,
až praštělo, a tak jsme
před nájezdem na dálnici
naťukali do navigace hřejivé slovo Valencie. A hurá
na jih! Přes Německo,
Francii a hornatou Andorru jsme vyrazili za teplem.
Hned za Plzní ale přišla
první obtíž. Začala nás zlobit elektrika a mohli jsme
si vybrat – buď budeme
topit, nebo blikat. A tak
jsme dva tisíce kilometrů
uháněli zabalení od hlavy
k patě v zimních bundách a dekách.
Prakticky ihned jsme si zvykli na minimalistické bydlení na šesti metrech čtverečních.
Bylo to sehrané soužití, každý pohyb dvou

CHODBA DODÁVKY
NÁM POSLOUŽILA
JAKO OBÝVACÍ
PROSTOR, KUCHYŇ
I PRACOVNA
V JEDNOM.

Na šesti čtverečních metrech
Veškeré úsilí, finanční úspory, čas a naděje
jsme vložili do dvou tun rezavého plechu, až

Na břehu Atlantiku v jižním Portugalsku

osob a psa na tak malém prostoru připomínal spíše podivný taneček, jehož pohupující
rytmy jsme si rychle osvojili. Nevýhodou
bylo, že v našem novém domově velice
rychle vznikal nepořádek. Výhodou naopak
bylo, že se dal velice rychle uklidit. Každá věc
tu měla své místo.

Prosluněné Středomoří
Po návštěvě u francouzského architekta
v důchodu, který nás pozval do své vily, aby
nám ukázal svůj vlastnoručně postavený
expediční speciál ze starého popelářského
vozu, jsme zamířili strávit Štědrý večer
uprostřed hustých lesů v pohoří Pyreneje.
Poslední den v roce jsme už konzumovali
vitamin D v prosluněné Valencii. Jaká je to
radost, spát ve stejné posteli, ale probouzet
se na jiném místě. Otevřít dveře a jedním
krokem být v přírodě, to byl náš sen.
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O NÁS DVOU
Až se nás stáří zeptá, co jsme dělali
v mládí, v teple u kachlových kamen
se začteme do knihy Život v dodávce –
Náš příběh. Napsali jsme ji na jaře 2020
během karantény v době nouzového
stavu. Knihu plnou fotografií,
nevšedních zážitků i postupu
na výrobu obytné dodávky najdete
na pultech knihkupectví. O našich
dobrodružstvích se dozvíte více také
na facebook.com/zivotvdodavce,
instagram.com/zivotvdodavce
a youtube.com/zivotvdodavce.
Forest a Barbora

Ve Španělsku jsme podnikli desetikilometrový výlet do hor

Ve Španělsku u termálních pramenů Santa
Fé, kde jsme prožili spoustu nádherných nocí
s výhledem na zasněžené vrcholky pohoří
Sierra Nevada, nás zradila technika. Během
pár dní padly naše veškeré úspory za nové
telefony, notebook a baterii do dodávky.
Smůla se nás držela i na pobřeží jižního
Španělska, kde se nám stalo neštěstí. Málem
jsme avokádem otrávili svého parťáka
Samuela. Vůbec jsme netušili, že avokádo je
pro psy i jiné živočichy až smrtelně jedovaté.
Samuel má naštěstí tuhý kořínek a po několika perných dnech a dvou návštěvách
veteriny mu bylo zase dobře, a tak jsme
mohli přeplout Gibraltarský průliv a ocitnout
se s Dodynkou v úplně jiném světě – na africkém kontinentu.

Jak se minout s papežem
Barevné Maroko jsme projeli od zeleného
severu přes členitý Atlas až po subtropický
jih, kde nás na Sahaře postihla písečná bouře. Vítr byl tak silný, že nebylo vidět na krok,
proto jsme v bouři museli přečkat noc a doufat, že nás vítr nepřevrátí. Během měsíce
jsme zde zažili řadu bizarních a dobrodružných situací. Například jsme zjistili, že každý
Maročan má obchodního ducha a smlouvá
se téměř u všech transakcí, obzvlášť s turistou, což takřka vždy poskytuje jistotu
snadného zisku. Naopak turista považuje

za úspěch snížení původní navržené ceny
na polovinu, což obvykle bývá běžná cena
pro místní obyvatele.
V hlavním městě Rabatu, které se na dva
dny proměnilo v Potěmkinovu vesnici, jsme
se minuli s hlavou katolické církve papežem Františkem, který zde byl na návštěvě
za králem Mohamedem VI. a jeho lidem.
Po západním pobřeží přes milionové město
Casablancu jsme se zhruba po čtyřech tisících kilometrech (přesné číslo nevíme, protože několik set kilometrů jsme kvůli závadě
jeli bez palubovky) na černém kontinentu
přeplavili trajektem zpět do Evropy.

Poznávání nových kamarádů
Oklikou přes Portugalsko, kde jsme v Nazaré
sledovali jedny z nejvyšších vln na světě dosahujících přes 20 metrů, jsme pomalu zamířili
na sever Evropy. Chtěli jsme si najít fyzickou
práci rukama, která nám už chyběla, a alespoň na měsíc se někde zastavit. Ve Francii,
kde tou dobou padl historický teplotní
rekord (45,9 stupně Celsia), jsme nakonec
odmítli zdánlivě výhodnou práci na vinicích
ve známých vinařských oblastech Bordeaux
a Champagne a poklidným tempem pokračovali přes Lucembursko a Belgii do Německa.
Za krátkou dobu si Barbora našla práci
na internetu – začala psát texty pro e-shop
a cestovní agenturu, aniž by s tím měla
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předchozí zkušenosti. S hledáním fyzické
práce jsme přesto neskončili a poohlíželi
jsme se hlavně po různých farmách, kde se
dají vydělat během léta peníze pro zbytek
roku. Aspoň nám to potvrdilo několik kamarádů z dodávek, které jsme potkali a kteří
tímto způsobem cestovali několik let.
Na cestě jsme rovněž potkávali mnoho cestovatelů z různých koutů světa a všech věkových kategorií. Překvapilo
nás, kolik lidí dlouhodobě
bydlí a cestuje v dodávce,
jen nemají potřebu sdílet
svůj příběh na internetu
jako my. Vždy jsme zaujatě
poslouchali inspirující
životní příběhy manželských párů s malými dětmi
i starších žen v důchodu,
které bydlí v karavanu jen
se svým psem, kočkou
nebo andulkou. Třeba zdravotní sestra
Angelika z Německa, která stejně jako Jarda
se svojí ženou Boženou z Brna pracovali půl
roku v rodné zemi a na zimu se vždy stěhují
za teplem.

Od krav ke kozímu stádu
Jednoho dne začátkem srpna mi zazvonil
telefon. Na druhém konci se mi lámanou
angličtinou představil chlap jménem Anders
z Norska. Prý vlastní velké hospodářství, ale
měl úraz a potřeboval by pomoci s přípravou
kravína a celého statku na zimu. Od naší
kamarádky se dozvěděl, že hledáme práci,
a proto nám zavolal. Nabízel slušné peníze,
proto jsme dlouho neotáleli
a během deseti minut jsme
mu kývli na nabídku. Ještě
ten večer jsme jeli nakoupit
zásoby jídla a poptat lístky
na trajekt. Měli jsme jen pár
dní, abychom urazili skoro
dva tisíce kilometrů, přepluli
Baltské moře z Německa
do Švédska a odtud urazili
dlouhou cestu severskou
divočinou až na samotnou
kraví farmu. Zanedlouho jsme ale pochopili,
že farmář Anders není to pravé ořechové.
Slušně řečeno, choval se k nám nehezky –
prostě jako k levné pracovní síle. Do týdne
jsme ztratili trpělivost a zase od něj odjeli.
V tu chvíli jsme poznali moc sociálních sítí,
protože o naší nemilé zkušenosti z farmy se
dozvěděli Eva s Filipem, dva Češi pracující
na kozí farmě nedaleko od nás, kteří nám dali
nabídku, jež se neodmítá. Říkali, že na kozí
farmě budou brzy končit a hledají za sebe
náhradu. Ani jsme nevěděli, co nás čeká, ale
nic horšího než Anders už nás snad potkat
nemohlo. Okamžitě jsme šlápli na plyn. Po příjezdu jsme se ocitli v ráji na konci světa. Silnice
dál nevedla. Nebyla to farma, spíš tradiční
norská vesnička z dřevěných srubů se zelenými
střechami uprostřed hor jako v pohádce.
Namísto garáže plné kravinců, jako u předchozího farmáře, jsme dostali vlastní ubytování
a byli zaučeni v nové pohodové práci.

ZA PADESÁT DNÍ
SE Z FARMÁŘE
A JEHO ŽENY
STALI NAŠI NORŠTÍ
PRARODIČE.

Dobré tipy z prádelny
Jednou za měsíc jsme vyhledali veřejnou
prádelnu. U nás v Česku nejsou tak časté,
ale jinde v Evropě se nacházejí celkem běžně
i v malých městech. Ve Francii a Španělsku
jsme nabyli pocitu, že prádelny zastávají
také funkci jakéhosi místa pro setkávání
sousedů. Místo aby šli do kavárny, dají ty čtyři
eura za prádelnu, poklábosí a mezitím se jim
vypere a usuší prádlo. I my jsme se vždy dali
s někým do řeči a kromě čistého prádla si
z prádelny odváželi nově stažené filmy z veřejné wi-fi nebo tipy na zajímavosti v okolí,
na místo na spaní. Vyhýbali jsme se totiž
kempům, ty byly pro nás zbytečně drahé.

Při praní jsme tu oblečení netřídili

Ve Švédsku jsme měli potíže (nejen) s počasím

Vařili jsme karamelky, v angličtině
prováděli turisty po farmě a vyprávěli jim
naučenou historii a zajímavosti o chovu koz
a zpracování mléka. Časem, až jsme sehnali
kozičky z horské pastviny do stodoly v údolí,
jsme se naučili dojit a sami starat o stádo. Nebylo to jen o práci, častokrát jsme
pořádali dobrodružné výpravy do okolní
krajiny poseté jezery a vodopády, rybařili
na fjordu, učili nové kamarády česky a oni
nás na oplátku norsky. Za padesát dní se
z farmáře a jeho ženy stali naši norští prarodiče. Těžko se nám loučilo, ale zima přišla

V Norsku jsme se mimo jiné naučili dojit kozy
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nečekaně rychle a už začátkem října bylo
několik okolních silnic zavřeno kvůli častým
sesuvům půdy. Museli jsme vyrazit na jih,
dokud to ještě šlo.

V sevření ledové Skandinávie
Dvacetiletá dodávka si ale začala opět
vybírat svoji daň. Zpátky se jí nechtělo
stejně jako nám. Ujížděli jsme před zimou,
avšak nešťastná souhra náhod nás na měsíc
uvěznila ve švédském městě Mora, kde jsme
zažívali extrémní minusové teploty. Jednoho
rána jsme uvnitř dodávky naměřili minus 25
stupňů Celsia! Docházel nám plyn na topení
i vaření, Samuelovi každý
den zamrzala miska s vodou, Dodynka nebrzdila
a později ani nestartovala.
Po čtrnácti dnech čekání
nám ztratili balík s náhradními díly, a když ho
konečně našli, zjistili jsme,
že poslali špatné díly.
Švédská příroda si ale
pro Barboru přichystala nejkrásnější dárek k narozeninám. Při
venčení Samuela v lesíku za městským
hřbitovem na nás z křoví vyskočila vyděšená
losice s mládětem. Několik sekund jsme
strnule stáli asi tři metry od sebe a čekali

na reakci protistrany. Losi naštěstí obratným
manévrem uskočili a zmizeli v houštinách.
Ještě dlouho po tomto nezapomenutelném
zážitku nám srdce tloukla zrychleně. Takový
dospělý los může vážit i půl tuny a právem
je označován za nejnebezpečnější severské
zvíře. Nakonec nás ale Skandinávie uvolnila
ze svého ledového sevření, takže jsme mohli
pomýšlet na cestu domů.

Zkouška partnerství
Po návratu jsme zapustili kořeny v Náměšti nad Oslavou. Zdá se, že do Brna se už
nevrátíme. Na zámku zde zakládáme malou
řemeslnou dílnu, chováme
pár ovcí a spřádáme plány
na další cestu životem.
Směle si pohráváme s myšlenkou na stěhování za přírodou do Švédska nebo
na Slovensko, kde bychom
na vlastním pozemku rádi
vybudovali přírodní kemp.
Celá roční cesta pro nás
byla opravdovou zkouškou
partnerství. Snad jsme v ní uspěli s vyznamenáním. V době, kdy si lidé berou hypotéky,
staví obří domy, které nepotřebují, a vzdalují
se přírodě, nás baví jít proti proudu a chtít
spíše méně než více. ▪

VYHÝBALI JSME
SE KEMPŮM,
TY BYLY PRO NÁS
ZBYTEČNĚ DRAHÉ.

Na norské farmě nám bylo moc fajn, však jsme tam strávili skoro dva měsíce

Když mají kozy přesilu
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SVĚT ZLOČINU
TEXT: PAVEL FREJ
FOTO: WIKIMEDA COMMONS, DAILY MAIL, YOUTUBE

PO STOPÁCH
SLAVNÝCH

VLAKOVÝCH
LOUPEŽÍ
Krátce po tom, co se vlak stal nejrychlejším
a nejbezpečnějším dopravním prostředkem, začaly
ho využívat poštovní a bankovní instituce. Jenže
cenné zásilky přepravované v zavazadlových vozech
se dostaly do hledáčku lupičských gangů. A nebyli
to ledajací zlodějíčkové. Naplánovat složitou operaci
a poradit si s rozjetým vlakem vyžadovalo um a nemalou
důmyslnost. Veřejnost byla troufalostí zločinců mnohdy
tak fascinována, že jim fandila víc než policii.
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yla teplá srpnová noc roku 1963.
Na opuštěném místě nedaleko vesnice
Cheddington, jen pár desítek kilometrů
severně od prvních domů na předměstích
Londýna, pronikaly tmou pouze zvuky
nočních ptáků a světla drážních návěstidel. Zelená barva věstila, že po hlavní
trati brzy projede jediný noční vlak, zato
královský. Pravidelný poštovní expres jejího
veličenstva z Glasgow do Londýna, který
ve druhém vagonu za lokomotivou vezl
v naditých pytlích vyskládané hotovostní
přebytky skotských bank. Když se na obzoru objevila dálková světla a noční ticho
přeťal zvuk dunících motorů mohutné
dieselové lokomotivy řady 44, změnila
se během několika vteřin barva světelné předvěsti na oranžovou a na hlavním
návěstidle se objevila výstražná červená.
Stůj! Zatímco strojvedoucí poštovního
vlaku postupně dobrzďoval soupravu před
hlavním návěstidlem, asi 800 metrů opodál
u mostu Bridego vyskákala na trať asi
desítka zakuklených mužů s jasným úkolem: Během patnácti minut dostat z vlaku
do připraveného nákladního auta co nejvíc
pytlů s bankovkami.

Akci předcházel skvělý plán
Britský tisk brzy zaplavily šokující zprávy
o obří vlakové loupeži. Neskutečných
2,6 milionu liber v tehdejší měně! Reportéry i čtenáře fascinovala troufalost pachatelů i skvěle provedený plán. Objevila se
spousta otázek. Jak dokázali zastavit vlak?
Jak se dostali do poštovního vagonu? A kam
s tím objemným nákladem zmizeli? Jak se
záhy ukázalo, nejmenší úsilí museli lupiči
věnovat přepadení samotného poštovního
vozu. Během oné noci se tam nacházelo jen
několik zaměstnanců britské pošty třídících
během jízdy obyčejné poštovní zásilky.
Žádné důmyslné zabezpečení, žádná ochra-

začali panikařit. Původně totiž plánovali,
že na farmě přečkají, než se situace uklidní,
a pak se s lupem vytratí. Kvapné a zbrklé
opuštění farmy se nakonec stalo hlavní
příčinou jejich dopadení a usvědčení ze
spáchaných činů. Na místě totiž zanechali
velké množství stop i důkazů.

Jak zastavit rozjetý vlak

Z ukradené částky 2,6 milionu liber (přes
miliardu dnešních korun) se našlo jen 330 tisíc

na v podobě doprovázejících policistů.
Veřejnost byla pobouřena a důvěra v britské
úřady značně otřesena.
Ve Scotland Yardu byl narychlo sestaven
vyšetřovací tým složený z těch nejschopnějších policistů vedený Tommym Butlerem,
kterému se říkalo „jednodenní“. To byla
obvyklá doba, kterou potřeboval k vyřešení
zločinů. Jenže nekompromisní Butler si
brzy uvědomil, že tady narazil na profesionální gang. Se samotnými pachateli i jejich
objemnou zásilkou jako by se i po pár dnech
propadla zem, a to přes četné policejní
kontroly a zátarasy. Inspektor záhy přišel
se šokující teorií. Tou byla domněnka, že se
pachatelé stále ukrývají někde v blízkosti
železničního mostu Bridego. Byl vytyčen
okruh 50 kilometrů a začalo prohledávání
celé oblasti. Důraz byl kladen především
na odlehlé venkovské usedlosti a farmy.
Když se to pachatelé, do té doby ukrytí na 43 kilometrů vzdálené a zdánlivě
opuštěné farmě Leatherslade, dozvěděli,

Pojďme se vrátit do oné noci, která vešla
do dějin světové kriminalistiky. Prvořadým
úkolem lupičů bylo totiž vymyslet, jak
zastavit vlak, aby strojvedoucí ani zaměstnanci řídící dopravu nepojali jakékoli podezření. Nemohlo tedy dojít k žádné destrukci
návěstidel nebo jejich výměně. Na způsob
řešení přišel jeden ze členů bandy, bývalý
drážní zaměstnanec. Uvědomil si, že nemůže být změněna návěst pouze na hlavním
návěstidle, ale také na předvěsti. Konečné
řešení bylo geniálně jednoduché. Otevřel
skříňku na zadní straně návěstidla, pomocí
akumulátorové baterie a kontaktů rozsvítil
nejprve pro zastavení vlaku potřebnou
žárovku (žlutá na předvěsti, červená
na hlavním návěstidle) a následně koženou
rukavicí zakryl žárovku signalizující zelenou, tedy volno. Trvalo to jen pár sekund.
Jak jednoduché!
Před pachateli však stál ještě jeden
problém. Přemístit vagon s penězi o zhruba
800 metrů dál od hlavního návěstidla, kde
vlak zastavil, k mostu Bridego. Pod ním se
totiž nacházela úniková silnice, a hlavně
zde šlo rychle a účinně přeložit peníze
ze železničního náspu do připraveného
nákladního auta. Nebylo jich totiž málo,
128 ukradených pytlů vážilo něco kolem
2,5 tuny. Do bandy proto přijali vysloužilého strojvedoucího, který si měl s motorovou lokomotivou hravě poradit a přemístit
odpojené vagony od zbytku soupravy
k mostu. Nakonec se tato akce trochu

Do vyšetřování v roce 1963, které probíhalo pod tlakem vládních úřadů i tisku, se zapojili ti nejlepší experti
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Tváře zločinců znal díky tisku celý svět

NOVODOBÍ ROBINOVÉ HOODOVÉ
Pachatelé velké vlakové loupeže z roku
1963 byli odsouzeni k velmi vysokým
trestům (ti hlavní si měli odsedět
ve vězení 30 let). Britská justice pod
tlakem státního aparátu měla enormní
zájem, aby případ sloužil pro veřejnost
jako nanejvýš odstrašující. Není proto
překvapením, že během výkonu trestu
se někteří odsouzení snažili uprchnout
z vězení. Podařilo se to v roce 1965
například Ronniemu Biggsovi, který
s manželkou a syny utekl nejprve do Paříže, kde podstoupil náročnou plastickou
operaci obličeje a získal novou identitu.
Přes Austrálii se pak dostal až do Brazílie,
kde mohl pod ochranou zdejších zákonů
prožít téměř plnohodnotný život. Stal se
dokonce mezinárodní celebritou, svým
vyprávěním o loupeži bavil na večírcích
a pravidelně krmil senzacechtivé novináře. V roce 2001 vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu a tíživé
finanční situaci ohlásil Biggs ve věku
72 let svůj návrat do Velké Británie.
Ve staré vlasti byl okamžitě zatčen.
K jeho propuštění došlo v roce 2009 ze
soucitných důvodů, o několik let později
zemřel. Na útěku strávil 36 let svého
života, a jak později přiznal, svého podílu
z loupeže si moc neužil. Většinu peněz
utratil za plastickou operaci a organizaci
svého přesunu do Brazílie.
Padouch,
nebo
hrdina?

Loupež z roku 1855 vynesla lupičům 12 tisíc liber ve zlatě, což odpovídá zhruba dnešním 30 milionům korun

zvrtla, neboť netrpěliví zloději nevěřili
ve schopnosti vysloužilého strojvedoucího, kterému se několikrát nepodařilo vlak
rozjet. Na řadu tak přišel železnou tyčí
omráčený původní strojvedoucí poštovního
vlaku, který měl to štěstí, že se zatím stačilo naplnit brzdové potrubí vzduchem, takže
s odpojenými vagony šlo pohnout.

Krádež zlatých cihel
Za skutečně první velkou vlakovou loupež
je však mezi historiky považována událost
z roku 1855, která se odehrála na trati
mezi Londýnem a přístavem ve Folkestonu.
Ukradená zásilka měla nejen velmi vysokou
hodnotu, ale také mimořádný strategický
význam. Zlaté cihly přepravované do Francie
sloužily mimo jiné k pravidelné výplatě žoldu
vojáků zapojených do krymské války. Ta byla
vedena v letech 1853 až 1856 proti Rusku.
Policejní vyšetřovatele ale nejvíc zarazila
skutečnost, že ke krádeži zlatých cihel
došlo během jízdy vlaku. Pachatel se musel
dostat z kupé první třídy na střechu vagonu,
přeskočit během neklidné a rychlé jízdy

vlaku několik dalších až k zavazadlovému
vozu obsazenému hlídačem. Přitom bojoval
s nápory větru, množstvím sazí z komína
parní lokomotivy i nespočtem mostů. Přesto
se akce povedla podle plánu.
Celé loupeži totiž předcházela finančně
náročná, riskantní a zdlouhavá příprava.
K otevření těžkého Chubbova trezoru, tehdy
považovaného za nedobytný, bylo potřeba
získat dva různé klíče umístěné na různých
místech. Hlava celé operace, jistý gentleman
William Pierce, o jehož původu toho nebylo
moc známo, měl však času i peněz dostatek. Najímal si postupně nevýznamné, ale
ve svém oboru schopné zlodějíčky, kterými
se Londýn v dobách viktoriánské Anglie jen
hemžil. S jejich pomocí se pak dostal třeba
do přísně střežené dopravní kanceláře na nádraží ve Folkestonu, kde udělal otisk klíče
do zeleného vosku. Následně byly odlitky
klíčů vyrobeny a dopilovány do finální podoby. Tenkrát se jednalo o ceněné zlodějské
řemeslo. I přes svou důmyslnost nakonec
skončil ctihodný pan Pierce i se svými komplici za mřížemi.
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Zkreslená romantizace Hollywoodem

VLAKOVÉ LOUPEŽE VE FILMU
mělo být ukryto 75 tisíc dolarů ve zlatě. Brzy
však zjistili, že si žádné zlaté pruty z vlaku
neodnesou, a tak se rozhodli okrást alespoň
ohromené cestující o veškerou hotovost
a šperky. Přestože jejich lup čítal jen něco
kolem 3 tisíc dolarů, k pátrání po známé
bandě byl vyslán z Adairu vlak plný ozbrojených mužů, kteří byli postupně vysazováni
podél trati. Gang však unikl. Během svého
nejaktivnějšího řádění v letech 1866 až 1876
přepadl celkem sedm vlaků a Jesse James je
dodnes považován za první mediální zločineckou hvězdu.

Vlakové loupeže probíhaly hlavně v dobách,
kdy vlaky ještě nejezdily tak rychle a často přepravovaly peníze na výplatu mezd.
Expresní vůz s cennými zásilkami většinou
střežil hlídač, a tak se lupiči snažili proniknout do sejfů pomocí výhrůžek nebo násilí.
Jedině hlídač totiž znal kód nedobytných
trezorů. Větší zkázu umožnil až vynález
dynamitu, což poskytlo možnost násilím
vniknout do trezorů. Na rozdíl od četných filmových zpracování vlakových loupeží, která
vznikala v Hollywoodu prakticky od počátků
rozvoje kinematografie, nebylo ve skutečnosti nikdy prokázáno, že psanci skákali
Místo peněz našli dopisy
do jedoucího vlaku přímo z koní. Mezi
Vidina rychlého zbohatnutí za pomoci
nejznámější lupiče na americkém Divokém
loupežného přepadení nebyla samozřejmě
západě patřil Butch Cassidy. Už jako dítě se
cizí ani v našich končinách. Do policejních
vloupával do obchodů, kradl jídlo nebo obanálů se například zapsala událost z roku
lečení, ale neblahé proslulosti se mu
1920, i když je považována za mimodostalo až kolem roku 1899, kdy
řádně zpackanou. Během třeskuté
začal úspěšně přepadávat vlaky.
zimy tehdy přemluvil v hospodě
Hollywood pak učinil z Cassiželezniční zřízenec stanice v Aši
dyho ikonu, ale i předmět
svého kamaráda z války, aby
spekulací a četných mýtů.
společně přepadli poštovní
Za jednu z nejznámějších
vagon jezdící pravidelně s pytli
vlakových loupeží na Divopeněz na osobním vlaku mezi
kém západě je považována
Aší a Chebem. Celá operace
ta z července 1873, která se
měla být jednoduše provedena
udála na nedávno dokonvniknutím do vagonu ve stanici
čené Rock Island Line poblíž
Hazlov, jenže pachatelé neAdairu v Iowě. Proslulý psanec
čekali tak tuhý odpor poštovJesse James
Jesse James se svou bandou jako
ního zaměstnance. Přepadení
(1847–1882)
jeden z prvních zločinců zastavil
skončilo tragicky, pošťák ve vagonu
jedoucí vlak. A to vykolejením lokobyl zastřelen a zloději si odnesli tři plné
motivy pomocí uvolněných pražců a propytle. K jejich velkému zklamání ovšem plné
vazu připevněného ke kolejnici, zatímco
poštovních zásilek a úřední korespondence.
ostatní vozy zůstaly stát na trati. Při nehodě
Jeden z pachatelů se navíc ošklivě pochroutehdy zahynul strojvedoucí, jeho pomocník
mal, když vyskakoval z rozjíždějícího se vlaku.
byl těžce zraněn. Zloději nastoupili do vlaku
Pytel s půl milionem korun se našel pod tělem
a hledali trezor společnosti US Express, kde
usmrceného poštovního hlídače.
Stanice Aš na počátku 20. století

Velká železniční loupež, USA, 1903
Černobílý krátkometrážní snímek je
považován za vůbec první western ve filmové historii. Tvůrci při natáčení použili
mnoho nových technik. Závěrečný výstřel
bandity do kamery tehdy prý diváctvo doslova zvedl ze židlí, neboť kinematografie
byla ještě v plenkách a spousta lidí se
obávala, že k nim kulka dolétne. Režisér
Edwin S. Porter natočil o dva roky později
parodii na svůj vlastní snímek nazvanou
Malá železniční loupež.

Loupež, Velká Británie, 1967
Vůbec první filmové zpracování události z roku 1963, která šokovala svou
troufalostí britskou veřejnost. Precizně
vystavěný kriminální thriller se brzy stal
filmovou klasikou, překonala ho až svěží
a moderně pojatá dvoudílná minisérie
z dílny BBC z roku 2013 naditá mnoha
faktickými detaily.
První velká vlaková loupež,
Velká Británie, 1978
Sean Connery a Donald Sutherland se
objevili v hlavních rolích padouchů.
K tomu si přidejte hudbu od uznávaného
Jerryho Goldsmitha. Historická kriminálka o loupeži z roku 1855 se však chvílemi
strhává ve frašku, mnohem hodnotnější
a působivější je kniha M. Crichtona,
podle které byl film natočen.

Lup odnášeli v kanystrech
Některé výhody při přepravě cenných
zásilek, které skýtala železnice, se však
postupem času obrátily v její neprospěch.
Pravidelnost a předem známá trasa byly
jedním z faktorů postupného konce těchto
expresních přeprav. Jenže zlodějíčci nezmizeli, jen se přeorientovali na jiný druh
nákladu. Naposledy českou veřejnost zaujal
případ na severu Čech, kde organizovaná
skupina kradla pohonné hmoty ze železničních cisteren na mosteckém seřaďovacím
nádraží. Během několika nočních výletů si
pachatelé načerpali do kanystrů naftu či
benzin v celkové hodnotě zhruba 1 milion
korun. Přestože se jim vždy podařilo vrátit
plomby do původního stavu, okradené firmy
na chybějící množství substrátu pokaždé
přišly. Policie ve spolupráci se společností
ČD Cargo nasadila na podezřelá místa
termokamery a nelegální prodejce pohonných hmot po několika měsících dopadla.
Spravedlnost i tentokrát zvítězila. ▪

KULTURNÍ TIPY
A RECENZE
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JANA KÁBRTA

INZERCE

FILM NA DOMA

NENECHTE SI UJÍT V TV

TV PREMIÉRA MĚSÍCE

HAVEL

O VÁNOČNÍ HVĚZDĚ

Přes dva a půl milionu lidí, to už je slušný závazek. A tak rok co rok přichází
Česká televize na Štědrý večer s novou pohádkou, a ani letos tomu nebude
jinak. S velkorysým hereckým obsazením ji natočil režisér Snowboarďáků Karel Janák. Ten se sice po své minulé štědrovečerní pohádce Dvanáct
měsíčků (2012) zařekl, že na sněhu už nikdy natáčet nebude, ale i tady platí,
že člověk míní a osud mění, a tak je letošní vyprávění O vánoční hvězdě opět
plné sněhu. Jejím hrdinou je venkovský učitel Václav, který se chodí každý
večer dívat na princeznu, jak bruslí na zamrzlém jezeře, ale ani sám sobě
nepřizná, že je do ní zamilovaný. Jednoho dne se u něj doma objeví hvězda
Denička, snoubenka zářivého Siria, kterou na zem srazila žárlivá Proxima.
Hvězda na zemi vyhasíná, síly jí ale může dodat čistá, nesobecká láska. Když
Denička zjistí, že Václav miluje princeznu, rozhodne se pomoci jejich lásce
a tím zachránit i sebe. Jenže Proxima se rozhodně nevzdává a je odhodlaná
udělat cokoli, aby zazářila vedle Siria místo Deničky.

Co byste obětovali pro pravdu a lásku?
Celovečerní film Havel přináší příběh
jedné z nejvýraznějších osob naší historie
Václava Havla z jeho disidentských
dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností.
„Portrét státníka nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák.
Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému
dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásledování,
věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah
s manželkou Olgou. Film se odehrává mezi roky 1968
a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých
let přes bojovníka za lidská práva v letech sedmdesátých
až po vůdčí osobnost sametové revoluce a celosvětovou
ikonu. Film je dostupný online na iTunes, v O2 Videotéce,
Aerovod, DAfilms, iPrima, Starmax, Google Play a na dalších platformách.

REŽIE: KAREL JANÁK / HRAJÍ: TEREZA RAMBA, VOJTĚCH KOTEK, LEONIE BRILL, AŇA
GEISLEROVÁ, ONDŘEJ SOKOL, MARTIN HUBA, MATĚJ HÁDEK, KRYŠTOF HÁDEK,
ZLATA ADAMOVSKÁ A DALŠÍ / ČT1, 24. PROSINCE, 19:00

ČESKO, 2020, 105 MIN, ŽIVOTOPISNÝ / REŽIE: SLÁVEK HORÁK
HRAJÍ: VIKTOR DVOŘÁK, AŇA GEISLEROVÁ, MARTIN HOFMANN,
STANISLAV MAJER, BARBORA SEIDLOVÁ, JIŘÍ BARTOŠKA

NORMÁLNÍ LIDI

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

NA STŘEŠE

FORREST GUMP

Vznikl podle bestselleru Sally
Rooney, která s ním bojovala
i o prestižní Booker Prize. Seriál
si zase vysloužil nominaci na televizní cenu Emmy. Je ideální volbou, pokud si u něčeho
chcete dokonale odpočinout
od každodenních starostí. Míchají se v něm osudy Connella,
který na střední patřil ke školním hvězdám, a Marianne, která
bývala outsiderkou. Dnes je
ona královnou večírků a on jen
těžko hledá své místo na světě
– k sobě se ovšem stále přitahují
jako magnety.

Máte rádi české komedie,
romantiku a chcete se naladit
na blížící se svátky? Potom je
snímek Jakuba Kronera s Jiřím
Bartoškou, Táňou Pauhofovou,
Zuzanou Norisovou nebo Emílií
Vášáryovou právě pro vás.
Začíná těsně před Vánocemi
a končí na Nový rok, odehrává
se v zasněžených Vysokých
Tatrách a sleduje nejen partu
kamarádek, které se vypravily
do centra zimní romantiky
na silvestrovskou lyžovačku,
ale třeba i pátrání vracejícího
se emigranta po dávné lásce.

Dojemný, citlivý a úsměvný
film Jiřího Mádla zavádí diváky
do domácnosti starého, věčně
mrzutého profesora Rypara
(Alois Švehlík), který u sebe
ubytoval mladého Vietnamce
(Duy Anh Tran), jehož objevil
skrývajícího se na střeše jejich
činžáku. A jakkoli na začátku
jejich světy vypadají odlišně,
postupně se začínají přibližovat – mladík nachází v profesorovi důvěru, on v něm zase
nečekanou náplň sklonku
života. Jak ale může tahle idyla
vydržet dlouho?

Ač se o to řada stanic snaží,
silvestr v televizi v posledních
letech žádnou velkou zábavou nebývá. Ovšem strávit ho
ve společnosti Toma Hankse
a jednoho z nejlepších filmů
historie, to už zní jako dobrý
program. Věřili byste, že měl
Forrest Gump premiéru už před
šestadvaceti lety? Zároveň ale
platí, že mu ani čtvrtstoletí
neubralo nic na působivosti,
humoru a citu. Příběh mírně retardovaného chlapíka, který měl
v životě nebývalé štěstí, potěší
kdykoli, na silvestra zvlášť.

HBO GO, 14. PROSINCE, CELÝ SERIÁL

NETFLIX, JIŽ V NABÍDCE

ČT1, 6. PROSINCE, 20:10

PRIMA MAX, 31. PROSINCE, 22:00

ZÁ BAVA

TIPY NA DOBRÉ KNIHY POD STROMEČEK
detektivka

thriller

ZRCADLOVÝ MUŽ

KRÁLOVSTVÍ

pro ženy

pro celou rodinu

JAK PŘEŽÍT SVÉHO MUŽE

VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY

pro děti a mládež

válečný thriller

LARS KEPLER
Manželský tandem, který píše detektivky pod
pseudonymem Lars Kepler, patří s příběhy vyšetřovatele Joona Linna k vrcholům severské krimi.
Tohle je jeho osmý případ, v němž se na hřišti
v centru Stockholmu objeví tělo dívky Jenny,
brutálním způsobem umístěné na dětskou prolézačku. Dívka přitom zmizela coby šestnáctiletá
už před pěti lety. Jediným očitým svědkem je psychicky nemocný muž,
a tak se Linna znovu spojuje s hypnotizérem Barkem, aby mu pomohl.

JANA BERNÁŠKOVÁ
Hvězda seriálu Vyprávěj si odskočila od hraní
k sepsání své prvotiny a vypadá to, že je zaděláno
na další českou bestselleristku. Výsledkem je totiž
svěží a vtipné vyprávění, prosycené nadhledem
a ironií, s nimiž glosuje důvěrně známé prostředí.
I Bernáškové hrdinka Lucie je totiž herečkou. A ač
se autorka brání označit knihu za autobiografickou, i Lucie se snaží po mateřské vrátit ke své herecké kariéře a při tom potkává řadu mužů, které je nutné přežít, aby jednou potkala toho pravého.

JO NESBØ
Autor populárních detektivek přichází s neméně napínavým příběhem ze zapadlé vsi
v norských horách. Tam se z ciziny vrací zdejší
rodák Carl Opgard a přiváží s sebou návrh
na výstavbu luxusního wellness hotelu. Jeho
bratr Roy se těší, že v malém hospodářství, kde
oba vyrůstali, bude konečně živěji. Jenže Carl
s sebou přináší i velké problémy a postupně se ukazuje, že dost věcí
před Royem zatajil.

CHARLES DICKENS
Možná znáte Vánoční koledu o mrzoutském
starém mládenci Hrabounovi, kterému teprve
smrt jeho obchodního partnera Prachouna
a následná návštěva tří duší otevřou oči a on
zjistí, co je v životě opravdu důležité. Ovšem
Vánoční koleda zdaleka není jediný sváteční příběh, který slavný autor Olivera Twista
Charles Dickens napsal. A tak si v tomto souboru můžeme přečíst ty
nejzajímavější z nich.

PRAŠINA

LOVKYNĚ

VOJTĚCH MATOCHA
Příběh, který dává vzpomenout na příběhy Jaroslava Foglara, zavede kluky a holky na tajuplné
místo uprostřed Prahy, Prašinu, kde nefunguje
elektřina, lampy tam nesvítí, tramvaje nejezdí,
rádio nehraje a mobil je bez signálu. A právě
tady pátrá Jirka se svými kamarády Tondou a En
po dávném tajemství, které by mohlo změnit
svět. A je to pěkně nebezpečné dobrodružství, protože při něm čelí
partě všehoschopných dospělých chlapů, kteří mají stejný cíl.

KATE QUINN
Strhující příběh, v němž se spojují fakta s fikcí,
zachycuje Iana Grahama, slavného válečného
korespondenta, který se po druhé světové
válce rozhodne pátrat po zločincích, kterým
se podařilo uprchnout před spravedlností.
Cílem jeho pátrání je především krutá žena,
jíž se přezdívalo Lovkyně. Tato chladnokrevná
vražedkyně měla na svědomí životy mnoha polských uprchlíků
včetně dětí.

detektivka

rodinná sága

NEDOKONČENÁ VRAŽDA

SICILŠTÍ LVI: SÁGA RODU FLORIŮ

ANN GRANGER
Alan Markby za svou policejní kariéru dokázal vyřešit hodně případů. Ale některé také zůstaly bez
odpovědí. Jedním z nich je dvacet let starý případ
pohřešované Rebeccy Hellingtonové. Ta odjela
na víkend navštívit rodiče a od té doby ji nikdo
neviděl. Když se k Markbymu dostane informace,
která vrhá na její zmizení nové světlo, roztáčí se
tím kolotoč událostí, které ovlivní řadu životů, včetně detektiva a jeho
ženy Meredith.

STEFANIA AUCI
Mezinárodní bestseller sleduje vzestup proslulé
italské dynastie Floriů od skromného rozjezdu
až na vrchol přísné hierarchie uzavřené sicilské
společnosti. Od začátku 19. do poloviny 20. století
rodina Floriů prakticky převzala vládu nad Sicílií.
Floriovi byli cílevědomí, ambiciózní a odhodlaní
stát se bohatšími a mocnějšími než kdokoli jiný. Co
tomuto cíli museli obětovat a co všechno pro něj museli udělat, ukazuje
strhující vyprávění plné dravosti, vůle, ale také závisti, intrik a frustrace.
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SOCIÁLNÍ SÍTĚ

ZÁ B AVA

DEJDAR TLAK NEUSTÁL, FIRMU ZAVŘEL

CO SE DĚJE
Selfie jako důkaz nevěry
Britka Sydney Kinschová měla podezření, že
ji její přítel, se kterým byla čtyři roky, podvádí. A podezření potvrdilo navenek tuctové selfíčko,
které jí přítel poslal ze
svého auta! Když si
ho totiž Sydney začala prohlížet pod
drobnohledem,
uviděla v odrazu
slunečních brýlí
dámské nohy. Ačkoli
se přítel vykrucoval, Sydney zjistila, že ji podvádí už déle než měsíc,
rozešla se s ním a usvědčující selfie umístila
na síť TikTok. Sdílelo ho milion a půl lidí.

Kočka nasekala dluhy
Několik dní nedorazila šedá mourovatá
kočka domů, a tak se její thajští majitelé
báli, zda se jí během potulování po okolí
něco nestalo. Nakonec se
doma objevila po třech
dnech a na krku si
přinesla cedulku
se vzkazem: Vaše
kočka nemohla
spustit oči z makrel
na mém stánku, tak
jsem jí tři dala. Podepsaná byla Tetička May
v uličce č. 2, která také
připojila telefonní číslo, aby se s ní majitelé
kočky mohli vyrovnat. Ti se také neobvyklým vzkazem pochlubili na sociálních sítích,
sdílely ho tisíce lidí.

SOUTĚŽ O KNIHU
POSLEDNÍ SEANCE

?

Jedním z těch, kteří
na letošní rok na sociálních
sítích nebudou vzpomínat
zrovna s láskou, je herec
Martin Dejdar. Když rozjel
firmu Wish 4 You, která
měla lidem umožnit
zaplatit si osobní audio
nebo videopřání od známé
osobnosti, snesla se na něj
na sociálních sítích taková
kritika, že činnost firmy
okamžitě ukončil.

V

ýrazně se do Dejdara pustila třeba
herečka Nikol Štíbrová. „Musím říct, že
jsem se celkem dost naštvala. Našla jsem
webovky, na kterých je seznam našich osobností z různých sfér, sportovci, influenceři,
zpěváci a tak dále, a vy si od nich můžete
koupit audio nebo videopřání. A vy za něj
platíte. Za audio 1 500 korun, za video 2 500.
Já jako chápu, že doba je zlá, ale tohle mi
přijde vyloženě úchylný! Místo aby byli rádi,
že mají nějaký fanoušky, a byli rádi, že někdo
stojí o to, aby se s ním vyfotil nebo se mu podepsal, tak si říkají takové sumy, je to totální
zhýralost,“ obula se do Dejdarovy firmy.
Navíc se ukázalo, že Dejdar na seznam
celebrit, které budou přáníčka za peníze
posílat, zařadil i ty, které o tom neměly
tušení. Třeba kolega z divadla Jiří Lábus nebo
youtuber Kovy. Tomu se Dejdar vzápětí veřejně omluvil. A ve stejném příspěvku projekt
obhajoval s tím, že chtěl pomoci kolegům,

TO NEJ Z INSTAGRAMU
Neuvěřitelná tetování vytváří Matt Pehrson z amerického Utahu. Tohle se
sdílelo s úžasem, neboť to
vypadá, jako by měl chlapík
na obrázku tunel do hlavy.

Vyhrajte knihu s kolekcí dvaceti textů,
která vznikla jako pocta skvělé anglické
spisovatelce Agathě Christie. Kniha navíc
obsahuje dosud nevydanou povídku Žena
Kénijce. Stačí správně
odpovědět na otázku
a s trochou štěstí můžete
knihu vyhrát.
Čím se pochlubil herec
Rupert Grint ve svém
prvním příspěvku
na Instagramu?
A
B
C

záběrem ze sprchy
ukázkou z chystaného filmu
fotografií dcery

Odpověď zadejte do příslušného formuláře
na www.cdprovas.cz do 9. prosince 2020.

kteří mají kvůli koronaviru obtížné živobytí,
zmínil práci, která za projektem stála, jako byly
právnické konzultace, uzavírání smluv, schůzky
s osobnostmi, výroba loga, webu…
„Pod neuvěřitelným tlakem urážek, pomluv,
ponižování a zesměšňování nejen mě, ale i dalších osobností do projektu zapojených, jsem se
rozhodl projekt ukončit hned na jeho začátku.
Ne proto, že je to chyba nebo že je projekt špatný. Jsem přesvědčený stále, že nápad je to dobrý.
Ale v tak nenávistném prostředí nemám sílu
nic vytvářet. Navíc když lidé jako například
@stibrovicnikolka a jí podobná stvoření mají tu
odvahu mě i ostatní skutečné osobnosti, které
desítky let tvrdě pracují, veřejně zostuzovat
a urážet, nemá smysl o něco se snažit. Přání
končí a já si přeju, aby na sociálních sítích bylo
méně nenávisti a zloby,“ napsal Dejdar s tím, že
prodělal asi sto tisíc korun. A i když projekt bezprostředně ukončil, reakce na něj ještě dlouho
na sociálních sítích neustávaly.

Budoucí americký prezident
Joe Biden býval pohledný
mladík, a tak jeho fotka
z doby, kdy mu bylo 26 let,
letěla Instagramem.

Nováčkem
na Instagramu je
Rupert Grint,
bývalý filmový
parťák Harryho
Pottera Ron
Weasley. Na svém
čerstvě zřízeném
účtu se pochlubil
malou dcerkou
a rychle nasbíral
téměř tři miliony
sledujících.
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Kampaň Ty to zvlád

Realizátorem kampaně je Asociace Záchranný kruh, nezisková organizace, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce. Společně vyvíjíme a realizujeme projekty týkající se informování,
vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí. Více o nás najdete na našem webu www.zachrannykruh.cz.

KŘÍŽOVKA

Jiří Suchý (*1931), český divadelník,
hudebník, textař, zpěvák, básník,
filmař, výtvarník:
Kapitalismus je lepší...
(dokončení v tajence)

SOUTĚŽ

KORÁLOVÝ
OSTROV

SILNÁ
ČERNÁ
KÁVA

2. ČÁST
TAJENKY

JMÉNO
ZPĚVÁKA
HŮLKY

POMERANČOVÁ
BARVA

?

CIZÍ
PLOŠNÁ
MÍRA

POHON

PAKLIŽE

?

BRAZILSKÝ
SPISOVATEL

TENISOVÁ
ASOCIACE

SNÍST
(DĚTSKY)

STARÁ
STŘÍBRNÁ
MINCE

KUS LEDU

DLOUHÁ
ŘADA

ŠTĚTINY
ČERNÉ ZVĚŘE
CHUCHVALEC
OTÁZKA
PŘI SÁZCE

LAMINOVANÁ
TEXTILIE
(SLANG.)

?

STOVKA

1. ČÁST
TAJENKY
USAZENINA

N

LYŽAŘSKÝ
POZDRAV
TYP AUTA
FIAT
UM. MEZIN.
JAZYK

SLOSOVÁNÍ

ANGLICKY
LED
JEDNOBAREVNÝ

Správnou odpověď zadejte
do formuláře na www.cdprovas.cz
do 9. prosince 2020.

BOROVICE
(KNIŽNĚ)

JIRÁSKOVO
JMÉNO

NÁZOROVÝ
SPOR

SLOVENSKÝ
ZÁPOR
STADIUM
HMYZU

ŠIKMÝ
VÝTAH
MĚSTO
U LIBERCE

LIKÉRNÍK
NÁPLŇ
JITRNIC

ŘÍMSKY
1501
ROZSUDEK
(KNIŽNĚ)

KVŮLI
BÝV. ČESKÝ
SPISOVATEL

UMÍNĚNÝ
ZÁPOR

TÍM
ZPŮSOBEM

JEDNOTKA
STANDARDNÍHO
PENICILINU

MRCHOŽRAVÍ
PTÁCI

ÚBYTEK
HMOTNOSTI
KAPALIN

NÁPOR

REZIGNOVANÝ
SOUHLAS
KLOUZÁNÍ PO
STRUNÁCH

PŘIBLIŽNĚ
LETADLO
(OBECNĚ)

ZPŮSOB
BARVENÍ
TKANIN
ÚŘEDNÍ
VYHLÁŠKA
MEZ. OLYMP.
VÝBOR

ROUŠKA
PŘEDLOŽKA

3. ČÁST
TAJENKY

ŠPANĚLSKY
ZLATO

MALOOBCH.
ŘETĚZEC
IZOTOP
RADONU
BYTOST

ŠŤOUCHAT

HEBR.
SAMOHLÁSKA
OSTRAVSKÁ
SPZ

JMÉNO
PSÍKA

PROCENTO

CYSTA
MAZOVÉ
ŽLÁZY

NEJNIŽŠÍ
HODNOTY

POBÍDKA
NEDÁVNO
VZNIKLÁ
STAROŘÍMSKÉ MINCE

NEPODVÁDĚT

ZKOSENÍ
(TECHN.)
NÁPADNÁ

PŘÍSTROJE
K PŘÍPRAVĚ
ČAJE
(V RUSKU)
MRAVOUKA

SVEDENÍ
JAMAJSKÁ
HUDBA
NAŠE POL.
STRANA

SESTRA
MARTHY
ELEFTERIADU
DRÁŽDIT
PATŘÍCÍ
KOČOVNÉMU
PASTEVCI
JAPONSKÁ
POTÁPĚČKA

ZÁVOD

PROTELEFONOVATI
MĚKKÝŠ

LONDÝNSKÁ
ČTVRŤ

?

SOKOL
KRÁLOVSKÉ
VINOHRADY
(ZKR.)

KTERAK
(RUSKY)
BÝV. AMER.
HEREC

SUROVÉ
KYSELINY
OLEJOVÉ

?

SLADKÉ
PEČIVO
MLÉČNÝ
NÁPOJ

KORÝŠ

ČISTIDLO
OKEN
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Pošlete nám správně vyluštěnou
tajenku z křížovky a tři z vás mohou
vyhrát dvě vstupenky na libovolné
představení v pražském Divadle pod
Palmovkou v této sezoně.

Citát z minulého čísla:
Moderní člověk se neosvobozuje od svých
iluzí, ale od situace, která iluze vyžaduje.

POMŮCKA:
SLIDE, ŠVA

?

BIBLICKÝ
PRAOTEC

OPOJNÝ
POLYNÉSKÝ
NÁPOJ

ČÁSTICE
HMOTY

PROUD
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FEJETON

ZÁB AVA

SVĚT PODLE MARUŠKY

JAK JSEM PŘEŽILA VÁNOČNÍ STRES
T

akže vážení, co si budeme
nalhávat o Vánocích. Pro většinu
lidí znamenají svátek obžerství
a peciválství. A marnotratné utrácení
za dárky. Naštěstí nám z nich zbyla
aspoň záminka, proč pořádat rodinná setkání a opět se vidět s přáteli.
„Kde jsou ty ozdoby na stromek?
Vždyť ještě v létě byly ve skříni u bot!
Tak slyšíš? Musíme to tady pořádně
uklidit a nastrojit,“ zakřičela jsem
z komory do obýváku na manžela, ale
odpovědi se nedočkala. „Tak Tomáši,
pojď mi přece pomoct,“ zařvala jsem
naštvaně a vtrhla do pokoje. Krev mi
ztuhla v žilách. Před televizí místo
manžela seděla sousedka Voříšková.
„Ale Maruško, tady žádný ozdoby
nejsou,“ zasmála se chraplavě
babizna. „Jak jsi se sem dostala?
A kde je Tomáš?“ vyhrkla jsem.
„Měla jsi odemčíno a Tomáše jsem
neviděla. Asi nechce uklízet,“ švitořila
sousedka. „Vždyť vypadá vážně jako
mrtvá,“ ozvalo se pisklavým dívčím
hláskem. Rychle jsem se obrátila, ale
nikoho jsem nezahlédla. „Co to bylo?“
vyděsila jsem se podruhé. „To bude
někdo z ulice, zdi jsou jako z papíru,“
reagovala klidně Voříšková. Zmocnil
se mě vztek. „Promiň, drahoušku, ale
musím teď najít manžela,“ pronesla
jsem dramaticky a dala se do pátrání.
Jako uragán jsem prošla všechny
místnosti, ale po Tomášovi se slehla
zem. „Třeba se schoval do sklepa,“
zakřičela z kanape Voříšková,
která se evidentně bavila. Trhla jsem
nesouhlasně hlavou, ale pak jsem
přece jen zamířila ke dveřím na konci
chodby. Vzala jsem za kliku a ozvalo
se příšerné skřípání pantů. Ze sklepa
vycházelo matné světlo, které ozařovalo dvě mužské postavy. Na židli
seděl svázaný a patrně omráčený
průvodčí. O kus dál se pohupoval
do rytmu polonahý, svalnatý chlap,
který držel v ruce helmu a vzdáleně
připomínal hasiče. Srdce se mi rozbušilo jako kulomet na východní frontě.
„Ten dům je přece začarovaný,“
uslyšela jsem za sebou znovu

pisklavý dívčí hlásek. Neotočila jsem
se. Stejně jsem tušila, že tam nikdo
nebude. „Kdo jste a co tu děláte?“
přinutila jsem se oslovit tanečníka.
„Čekám přece na vystoupení. Mohla
byste manželovi říct, aby to popohnal? Mám dnes ještě dvě zákaznice,“
odpověděl znuděně svalovec. Mlčky
jsem ukázala na svázaného průvodčího. „Ten? Už tu byl přede mnou,“
pokrčil rameny hezoun a začal si pobrukovat kýčovitou melodii. Najednou se ozvaly dunivé kroky z chodby.
Stihla jsem ještě otočit hlavu, abych
periferně zahlédla běžící Voříškovou
s obří pánví v natažené ruce. Pak se
ozvala dunivá rána a všechno zahalila milosrdná tma…

„Fakticky v tom seriálu všechno
vybouchlo. I jaderná elektrárna.
Celý město bylo začarovaný. Všude
leželi svázaný rukojmí. Jako támhleta
paní, co si hrála na mrtvolu,“ pištěla
poďobaná holčička a ukázala na mě
prstem. Její rodiče s ní právě spěchali k východu z vlaku a marně se ji
snažili umlčet. „Ten přípoj na Kolín
tu máte za pět minut,“ volal na ně
průvodčí, jehož tvář jsem před chvílí
viděla ve sklepě. Nechápavě jsem se
posadila a uviděla na zemi pošlapaný
plakát s obscénní fotografií striptéra,
přelepený nápisem ZRUŠENO. „Tady
jsi, Maruško! Rychle, musíme taky
vystoupit,“ hulákal Tomáš, který přicházel jakoby zdálky. „To byl všechno

TEXT: FILIP MARTINEC
ILUSTRACE: DIGISHOCK

jen sen? A kde je Voříšková?“ divila
jsem se huhňavým hlasem. „Asi jo.
Vždyť právě kvůli Voříškové jsme se
v tom stresu pohádali a já si odešel
sednout do vedlejšího vozu. Za to,
že jsi ji k nám pozvala na Štědrý den
na přípitek, když nám darovala tu
novou pánev,“ vysvětloval Tomáš,
zatímco mi hbitě pomáhal s oblékáním. „My se hádali? To mě mrzí.
O Vánocích by přece lidi měli držet
při sobě,“ usmála jsem se. Jen taktak
jsme stihli vyběhnout na peron.
„A příště si namažte dveře od sklepa,
ať tak nevržou,“ pronesl za mnou
zamračený průvodčí. Vlak se pomalu
rozjel bez sebemenšího zvuku. Jako
v pohádce. ▪

ROK
NA ZAHRADĚ
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TEXT: JANA LAPÁČKOVÁ
FOTO: SHUTTERSTOCK

PROSINEC S TRADICÍ

TIPY A TRIKY
■ Pro přerušení dormance pupenů

KVETOUCÍ SYMBOLY ADVENTU

Poslední měsíc roku, necelých padesát hodin průměrného slunečního svitu, teplota půdy směřuje pod
nulu. Ale také slunovrat, Vánoce, jinovatka, sníh, tradice. Barevnost podzimu střídá zimní strohost a my
možná více než kdy jindy toužíme mít něco kvetoucího a pestrého alespoň za okny v teple svého domova.

P

ředvánoční adventní čas je spojený nejen
s nákupem dárků a pečením cukroví, ale
i s přípravou adventních dekorací, jako je
věnec na stůl, jehož svíce odpočítávají týdny
do Štědrého dne, věnec na dveře či dekorace
na okenní parapet a jiné. Své příbytky zdobíme i hrnkovými květinami. Jde především
o brambořík, stále modernější jsou vánoční
kaktusy s květy pastelových barev a snad
v žádné domácnosti nechybí tzv. vánoční
hvězda nebo kolopejka.

Vánoční hvězda
Největší ozdobou vánoční hvězdy jsou barevné listeny a zbarvené listy pod květenstvími.
Samotné nenápadné květy nejsou nikterak
zdobné. Vánoční hvězda pochází z Mexika,

proto jí vyhovuje stálá teplota nad 20 °C. Zaléváme ji pravidelně, ale s opatrností, rostlina
nesnáší přemokření, které vede k následnému zahnívání kořenů.
Po skončení Vánoc, kdy přestane kvést
a tvořit barevné listeny, je vhodný čas
na zkrácení výhonů o čtvrtinu a přesazení
do kvalitního rašelinového substrátu vylehčeného agroperlitem. Během jara a léta rostliny
pravidelně přihnojujeme komplexním typem
hnojiva. Aby nám opět vykvetla v předvánočním období, musíme den uměle zkracovat,
a to úplným zatemňováním rostlin přibližně
od 17. do 8. hodiny již od poloviny října.

Kolopejka
Tato květina udělala v posledních dvaceti letech závratnou kariéru. Jako většina
sukulentů vyžaduje dostatek světla, které
ovlivňuje i dobu kvetení. Od podzimu do jara
je nejvhodnějším stanovištěm plně osvětlený
parapet na jižním okně. Na takovém místě
pokvete dva až tři měsíce. Teploty moderních
bytů a suchý vzduch rostlinám vyhovují.
Zálivka má být dostatečná, ale ne nadměrná.
Odkvetlá rostlina, seříznutá na jaře, zesílí

necháme uříznuté větvičky „barborek“
ve vodě teplé zhruba 30 °C po dobu
12 hodin.

■ Při nákupu vánoční hvězdy věnujeme
pozornost nazelenalému květu
uprostřed. Pokud teprve rozkvétá,
budou barevné listeny krásné
mnohem déle.

■ Při péči o pokojové rostliny v zimě
platí obecné pravidlo – čím vyšší je
teplota a čím sušší je vzduch, tím více
musíme rostliny zalévat.

v dlouhých jarních a letních dnech. Do zimy
bude bohatě rozvětvená a olistěná a znovu
vykvete, pokud nebude v krátkých podzimních a zimních dnech vystavena umělému
světlu.

Větvičky k rychlení
Velmi oblíbená je tradice adventního rychlení
uříznutých větviček, spojovaná s očekáváním lásky a svatby. Vedle zažitých klasických barborek z třešní nebo višní můžeme
experimentovat i s okrasnými druhy slivoní,
zlaticí, dřínem, kalinou vonnou, jasmínem
mnohokvětým či vilíny. Čím blíže je termín
rychlení přirozené době kvetení dřeviny,
tím jsou výsledky lepší. Vybíráme větévky
s květuschopnými pupeny – jsou baculatější
a nahloučené blízko sebe. U zlatic to jsou
nejméně dvouleté výhony. Aby pupeny dobře
vykvetly, měly by projít teplotami nižšími než
5 °C po dobu jednoho měsíce. ▪

Rubrika
ve objednávejte
spoluprácinas časopisem Zahrádkář, více na www.izahradkar.cz.
Ročnívzniká
předplatné
či 222 780 739.
Ročnípredplatne@zahradkari.cz
předplatné objednávejte
na predplatne@zahradkari.cz či na tel. 602 557 560.

ŠKRALOUPY ZE
ŠKOLNÍCH JÍDELEN
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TEXT: PAVEL FREJ
FOTO: ČTK, SHUTTERSTOCK

MLÉČNÉ ŠKRALOUPY

MŇAMKA PRO ZOCELENÉ PIONÝRY
Bejvávaly časy, když se ještě na povrchu vychladlého mléka nebo kakaa tvořil pořádný škraloup! To jste
pak nejdříve museli do toho lehce odleželého nápoje hrábnout prstíky a buď tu mňamku spolknout, nebo
darovat kamarádovi. Jinak vám při prvním napití skončila přilepená na nose.

S

narůstajícím procesem chemizace výroby
mléka postupně téměř vymizel jeden ze
symbolů školního stravování. Když ještě
neexistovaly ve velkém školní bufety, nabízela řada jídelen možnost svačinek s teplým
nápojem. A protože kuchařky se potřebovaly
věnovat kouzlení s dostupnými surovinami
a balet mezi obřími hrnci na kluzké podlaze
byl rizikovou záležitostí, připravovaly se i ony
svačinky a nápoje nalévaly do sklenic hezky
dopředu. To pak byl teprve rej pro škraloupy.

Dívčí sen pro prezidenta
Slovo škraloup má více významů, nejčastěji jde
o negativní záznam nebo skvrnu na pověsti
jedince. A pošramocenou pověst díky tomu
(vlastně tak trochu neprávem) získaly i školní
jídelny. Škraloup přirozeně vzniká na svařených
a následně vychládajících mléčných nápojích
a je tvořený sraženými bílkovinami a tukem.
Postupem času, jak nápoj chladne, se mění
i barva a konzistence škraloupu. Ale pozor,
byla mezi námi spousta takových, kterým tato

TIP REDAKCE
Švédský čaj na dlouhé
zimní večery
Různých variací čaje s mlékem
najdete ve světě spousty. Známý je
třeba mongolský sgtai tse, indický hot
masala chai nebo tchajwanský bublinkový čaj. U přípravy tohoto typu
nápoje se však musí zachovat přesný
postup a použít správné ingredience,
třeba mléko s odpovídající tučností.
U švédského čaje (tak jak ho známe
v našich končinách) se může použít
obyčejné nebo kondenzované mléko,
které se smíchá s vodou a uvede
do horkého stavu. Následně se
tekutina přelije do konvice, sklenice či
hrníčku s připraveným černým čajem
a nápoj se nechá pár minut odstát. Dle
libosti osladíme nebo pro lepší náladu
přidáme místo cukru i trochu rumu.

vydatná jednohubka nevadila, nebo ji dokonce
labužnicky a teatrálně strkaly do úst.
A podobně jsou na tom třeba na Balkáně,
kde s mimořádnou oblibou pojídají kajmak,
tedy postupně seškrábané mléčné škraloupy,
které se nechají v lednici několik dní odležet
a mírně nakvasit. Krémový kajmak pak má
mírně nakyslou chuť a vysoký obsah tuku.
Bývalý prezident Jugoslávie Josef Broz Tito si
nadmíru oblíbil specialitu zvanou Dívčí sen,
což byly tenké plátky vepřové kýty zavinuté
s kajmakem a osmažené v trojobalu.

Vývar z hadrů i obarvená voda
Kromě stabilně zapáchajících táců, které účinně paralyzovaly chuťové buňky, byly i nápoje
vždy velkým tématem školního stravování.
Snad nikde a nikdy nechyběla velká vojenská
várnice s černým čajem. Mezi žáky se tradovalo, že je to přeslazený vývar z hadrů. Ale
nesmělo se to říkat nahlas, a už vůbec ne nahlížet do várnice. Nezapomenutelná byla i etuda
s vodou lehce obarvenou ovocným sirupem,
po které se zase všichni těšili na čaj, který měl
aspoň nějakou chuť. A občas ke zpestření sloužil čaj nazývaný švédský, což byl vlastně černý
čaj smíchaný s mlékem. Ale když se ke svačině
podávalo kakaíčko a k tomu čerstvá a voňavá
vánočka, to pak škraloup bez remcání zmizel
ze sklenice rychlostí blesku a kuchařkám se
dostalo zaslouženého odpuštění. ▪

MÓDA
& STYL
TEXT: TEREZA DALECKÁ
ILUSTRACE: DIGISHOCK

EXISTUJE DÁREK, KTERÝ NIC NESTOJÍ?

KDYŽ JE RODINA SPOLU

Koledy, vaječňák, červená se zlatou všude, kam jen oko dohlédne, nekonečné metry
světelných řetězů a k tomu vůně skořice a vanilky. Letos si tuhle vánoční jízdu užijeme
hlavně v teple svých domovů, a proto doporučuji nepodcenit přípravu. Vždyť jaké si to
uděláme, takové to bude. Vyzrát nad problémy můžeme jedině v dokonalém outfitu a se
skvělou náladou!

O

sobně si neumím představit vánoční
svátky jinde než doma. Stres z nekoupených dárků, neumytých oken a nádobí nebo
z nedostatečného počtu druhů cukroví se
u nás nikdy nepěstoval. Možná proto, že stres
(jak dokázali vědci a články v lifestylových
časopisech) vede k obezitě a naše maminka
si celý život zakládá na konfekční velikosti 38
(evropského číslování, samozřejmě). Spíš než
shonu se u nás věnujeme sami sobě a hlavně
sledování oblíbených vánočních trháků. Tím
nej jsou v naší rodině bizarní příběhy rodiny
Griswoldových (znát je můžete například
z filmu Vánoční prázdniny). Až voyersky
nahlížíme do jedné americké rodiny, kterou
na vánoční svátky potká to nejlepší, i když žijí
společně pod jednou střechou. Vzpomínka
a zároveň těšení se na tento průměrný, ale
pořád dobrý snímek mě inspirovala k posled-

nímu dílu této rubriky. Ptáte se čím? No přece
tím, že o Vánocích by nikdo neměl být sám!
Nechme dárky dětem, my dospěláci si pojďme nadělit dobrý skutek v podobě nezapomenutelné zábavy plné trapných, ale veselých historek s trochou nostalgie i slz štěstí a radosti.
Zní to jako dokonalý recept na ty nejúžasnější
Vánoce, nemyslíte? Už zbývá jen ozdobit stromek nebo nějakou větev, prostřít slavnostně
stůl a patřičně se nastrojit. Sladit se tentokrát
můžete všichni společně. Jednak to pomůže
navodit pocit sounáležitosti a také to vypadá
dobře na společné fotce à la Dvořákovi z oblíbeného seriálu Vyprávěj. Jen si to představte, jak
se mačkáte na jednom gauči, abyste se všichni
dostali do záběru a zároveň ze sebe vykouzlili to
nejmilejší – váš úsměv! V ten moment i nejstudenějším psím čumákem projede hřejivý pocit
štěstí z toho, že se máte a jste spolu.

Až si budete po svátcích prohlížet společné fotky, možná si na mé rady vzpomenete.
Opakovaně jsem vás přece varovala, abyste
nepodcenili přípravu. Bohatě postačí, když si
zapamatujete několik osvědčených tipů. Nic
nezkazíte červenou, krémovou či béžovou.
Pokud ale chcete být letos in, a to i na Štědrý
den, vsaďte na tmavě zelenou nebo na pajetky. Velkým hitem jsou také černé silonky se
zdobením, nejvíc parády uděláte klasickými
puntíky. Trendem letošní zimy jsou punčochy
s tetováním. V každém případě volte raději větší
velikost s horním lemem až do pasu. Ty jsou
totiž nejpohodlnější. Pokud budete naboso
nebo v sandálech, vybírejte ty s neviditelnou
špičkou a patou. Jestliže jste milovnice lesklých
úprav povrchů, budiž vám to na Vánoce povoleno. Mějte jen na mysli, že lesk a třpyt přidává
na objemu. Do vlasů už jen sametovou gumičku nebo čelenku v barvě šatů a je to.
Pánové, vy se hoďte také do gala! Stačí
čistá košile s dlouhým rukávem a dobře padnoucí kalhoty. Sáhněte po těch, které vám
jsou trochu volnější, ať máte místo na všechny chody. Pokud byste chtěli být za granda,
hoďte přes košili vestičku, klidně tu od plesového obleku. Skvěle by se hodilo i sametové
sako tmavě zelené barvy a smokingového
stylu, ale v tom byste se v záplavě emocí
mohli zbytečně zpotit. Slavnostní outfit
rozveselíte jednoduše vánočními ponožkami
s vločkami, sněhuláky či stromečky. Lidi, je to
jen jednou za rok, pojďme si to pořádně užít.
Krásné a veselé! ▪
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SOUTĚŽ PRO
CHYTRÉ HLAVY

ZÁ B AVA

Soutěžit můžete
na www.cdprovas.cz,
kde vyplníte příslušný formulář,
své odpovědi zadávejte do
9. prosince 2020.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový
kontakt nebo zpětnou adresu.

1

Která zvířata si nejvíce oblíbila biatlonistka
Markéta Davidová?

4

A psy
B kočky
C koně

2

Ve kterém roce se v jihlavském městském
divadle uskutečnilo první veřejné vystoupení
Gustava Mahlera?

A 36
B 46
C 56

5

A 1870
B 1890
C 1900

3

Ve kterém skiareálu můžete využít
nabídku ČD Yetti?
A v Harrachově
B v Lipně
C v Perninku

Kolik let strávil na útěku odsouzený lupič Ronnie
Biggs z velké vlakové loupeže z roku 1963?

Dokdy měla odejít sovětská vojska
z Československa podle mezivládní dohody
podepsané v únoru 1990?

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 – Nebe nad Jemenem
2 – v roce 1905
3 – 20 ČD Bodů
4 – v roce 1830
5 – 34 metrů

A do 31. května 1991
B do 30. června 1991
C do 31. července 1991

6

Který článek v tomto čísle
vás nejvíce zaujal?*
*Na tuto otázku je nutné odpovědět,
její správnost se však neposuzuje.

Kompletní pravidla soutěží najdete na
www.cdprovas.cz.

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

Soutěž
o DVD Labyrint záhad

Soutěž o knihu
Za objektivem: Můj život

Soutěž o hračku
vláček Pendolino

Ze kterého roku pochází
první písemná zmínka
o zámku Blatná?

Ve kterém městě se odehrává děj známého románu
Cizinec od Alberta Camuse?

Tajenka zní:

B 1235

C v Alžíru

… ale od situace,
která iluze
vyžaduje.

