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NOVINÁŘKA A MODERÁTORKA

MARCELA 
AUGUSTOVÁ

Na televizi se už moc nedívám
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Vážení čtenáři, milí spolucestující,
jedna z prvních věcí, kterou děláme na začátku každého dne, je, že se na sebe podíváme do zrcadla. Většinou 
v koupelně, jako kdybychom se chtěli ujistit, že jsme to pořád my a že se z nás během noci nestal někdo jiný. 
Asi každý u toho pociťujeme něco jiného a snad všichni si oddychneme, že se během těch pár hodin navenek 
vlastně nic moc nezměnilo. Den za dnem, rok za rokem se takhle pozorujeme a nepřipadá nám to divné. Je 
to životní rituál, a jakkoli můžeme zrcadlo nenávidět, nezbývá nic jiného, než se s ním smířit. Když se pak 

ale spatříme na fotkách 
nebo třeba v televizním 
záběru, je to úplně něco 
jiného. Jsme zděšení, 
popuzení a zapřísaháme se, 
že se už nikdy nenecháme 
zvěčnit. Tohle přece nejsem 
já! Na rozdíl od zrcadla 
v koupelně se nepoznáváme, 
přestože právě takhle nás 
vidí naše okolí a má nás rádo. Jak je to možné…?
Píši o tom hlavně proto, že osobnost tohoto čísla, troufnu si tvrdit legendární 
moderátorka Marcela Augustová, to vnímá podobně. Sama sebe v televizi rozhodně 
nevyhledává, vlastně moc nesleduje ani televizi jako takovou. Přitom už roky vypadá 
stejně (dobře). Pokud si to správně vykládám, 
tento fenomén se nevyhýbá 
ani lidem, kteří jsou 
nám tak důvěrně známí, 
protože je vídáme skoro 
denně. Ani oni sami sebe 
vidět nemusí. A pointa? 
To, že na sebe nazíráme 
nějak, ještě neznamená, 
že na nás tak pohlíží i lidé 
kolem nás. A nejde jen 
o fyzično. Občas je dobré 
se přemoct a podívat se na sebe „zvenčí“, 
protože pak zaregistrujete věci, které vám 
nezprostředkuje ani největší zrcadlo na světě.
Pohodlné cesty, šťastné návraty, hodně 
radosti a zdraví v novém roce a shovívavé 
zrcadlo přeje

Václav Rubeš, šéfredaktor
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Chcete oslavit Mikuláše netradičně? Pak za ním a jeho družinou, 
tvořenou čertem a andělem, vyrazte na výlet historickým 
vlakem. Nostalgické jízdy se sváteční tematikou proběhnou 
v Praze i na dalších místech republiky, stačí sledovat aktuální 
podrobné informace na stránkách www.cd.cz/vlakemnavylet 
nebo www.cdnostalgie.cz. Prosíme o dodržování platných 
protiepidemických opatření.

Odměna za nákup

Pojeďte na výlet s Mi-
kulášem a zapomeňte 

na starosti všedního dne. 
V sobotu 4. prosince se 
v Praze můžete svézt 
parním vlakem na okružní 
trase ze smíchovského 
nádraží Prokopským údolím 
do Hostivice a po Semme-
ringu zpět. Nebo nasedněte 
do Čertohráčku, který bude 
v sobotu jezdit na okružní 
trase po pražských tratích 
přes Vršovice, Zahradní 
Město, Malešice, Libeň 
a hlavní nádraží. Na svou 
poslední sobotní jízdu 

Čertohráček vyrazí až 
do Hostivice, kde se potká 
s parním vlakem. V neděli 
5. prosince se můžete vydat 
ze smíchovského nádraží 
parním vlakem za adventní 
atmosférou do Benešova 
u Prahy nebo Sedlčan. 
Čertohráček bude tento den 
jezdit opět na okružní trase 
ze Smíchova, tentokrát přes 
Neratovice a Kralupy nad 
Vltavou.

Na sobotu 4. prosince se 
dále chystá speciální miku-
lášský vlak z Brna hl. n.  
do Oslavan. Připravena 

bude parní lokomotiva Ska-
ličák se soupravou historic-
kých vozů Rybák bývalé třetí 
třídy doplněná o bufetový 
vůz. Ve stejný den vyrazí 
mikulášská družina s parní 
lokomotivou 423.041 Velký 
bejček na trasu z Valašského 
Meziříčí buď do Bystřice pod 
Hostýnem, nebo do Fren-
štátu pod Radhoštěm (jízd-
ní řád najdete na webu). 
V neděli 5. prosince pojede 
souprava tažená Velkým 
bejčkem z Olomouce hl. n. 
nejdříve do Uničova a poz-
ději do Senice na Hané.

E-shop ČD

Platby kartou 
na pokladně 
už nemusíte hlásit 
dopředu
Chtěli jste na nádraží v pokladně použít 
kartu a zapomněli jste to dopředu 
nahlásit? Nevadí! U pokladních 
přepážek ČD se o způsobu platby 
můžete nově rozhodnout až na konci 
nákupu, pokud vámi použitý 
způsob neovlivňuje výslednou cenu 
(například v IDS DÚK, IREDO, ODIS). 
Můžete i kombinovat platební metody, 
třeba úhradu v hotovosti s doplatkem 
prostřednictvím platební karty nebo 
obráceně, případně použít elektronickou 
peněženku na In Kartě, voucher či 
dobropis. Novinka je během listopadu 
zaváděna celoplošně, od prosince už by 
měla fungovat v každé pokladně.

Novinky

NOSTALGICKÉ JÍZDY 
S MIKULÁŠEM 
pro úsměv dětí i dospělých

Pokud během měsíce prosince 
nakoupíte v e-shopu Českých  
drah, získáte kupon na nákup 
na webu www.wine-emotion.cz  
v hodnotě 200 Kč s doručením 
zdarma na všechny objednávky 
nad 1 000 Kč. Na výše 
uvedených stránkách 
najdete širokou 
nabídku skvělých 
italských vín jako 
Barolo, Primitivo, 
Chianti, Gavi, Pinot 
Grigio a Prosecco. 
Samozřejmostí je 
rychlé a bezpečné dodání 
až k vám domů nebo na jinou adresu. 
Slevu můžete čerpat do 31. ledna 2022.

SLEVA
200 Kč
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Knižní jízdní řády znovu k dostání 
v nádražních prodejnách

Knižní jízdní řády jsou stále žádanou a oblíbenou pomůckou 
mnoha cestovatelů různých věkových kategorií. Není proto divu, 
že jsou už třetím rokem k dostání v nádražních prodejnách PONT. 

V publikaci najdete časové polohy všech veřejných vlakových 
spojů osobní dopravy po celé České republice pro jízdní řád na  

rok 2022. Toto vydání bude k dostání také exkluzivně v e-shopu 
prodejen, přesto vám doporučujeme zajít si pro něj přímo 

do prodejny, kde bude o dost levnější. Přejeme šťastnou cestu 
přes Pohodlné Obchody Na Trase.

Pošlete si zásilku přes internet 
k vyzvednutí ve stanici
Nejen v období před vánočními svátky lidé rádi využívají 
služby související s odesíláním a doručováním zásilek. 
České dráhy se proto rozhodly rozšířit portfolio služeb 
pro zákazníky a ve vybraných stanicích postupně zavá-
dí výdejní místa Zásilkovny. V rámci této platformy si při 
online nákupech můžete ve více než 30 tisících e-shopů 
vybrat místo výdeje ve stanici, do které pravidelně cestu-
jete. Díky větším skladovým prostorám se tak zde najde 
místo i pro váš balíček. Více na www.zasilkovna.cz.

Objednejte si  
autobus k vlaku 
přes mobilní aplikaci
Cestující přestupující v železniční 
stanici Hranice na Moravě si mohou 
usnadnit jízdu. Nově mají k dispozici 
veřejnou autobusovou linku 927, 
která spojuje nádraží s městy 
Kopřivnice, Příbor a Nový Jičín. 
Zvláštností je, že autobus je nutné si 
objednat. Prostřednictvím mobilní 
aplikace ODISapka si po vyhledání 
spojení mezi konkrétní zastávkou 
a železniční stanicí Hranice 
na Moravě zakoupíte jízdenku – 
a tím si automaticky spoj přivoláte. 
Druhou možností je zavolat 
na telefonní číslo 773 605 066. 
V obou případech je objednávka 
možná nejpozději 60 minut před 
výjezdem autobusu z výchozí 
zastávky podle jízdního řádu.

www.ponty.cz

Tip z pohodlných obchodů na trase

Za ČD Body získáte vstupenku do Divadla v Dlouhé
Pro cestující, kteří jsou zapojeni do věrnostního programu Českých drah, připravilo pražské  
Divadlo v Dlouhé ke svým 25. narozeninám dárek: za 25 ČD Bodů získáte voucher na dvě  
vstupenky za cenu jedné na představení podle vlastního výběru. Divadlo se vyznačuje žánrovou 
a stylovou pestrostí, jeho inscenace využívají muzikantský, pěvecký a pohybový potenciál herců. 
Získalo řadu ocenění odborné kritiky a diváckých cen. Více na www.divadlovdlouhe.cz.
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Podívejte se na Prahu  
z výšky a ještě se slevou

Až přijedete vlakem do hlavního města, jíz-
denku ČD nevyhazujte! Pokud se jí prokážete 
v jednom z turistických informačních center 

(na Staroměstské radnici či Na Můstku) nebo 
přímo v pokladně v některé z věží, získáte sle-
vu 25 procent na vstupné. Jízdenka ČD musí 
mít cílovou stanici v Praze a nesmí být starší 
více než sedm dní. Metropoli si pak můžete 
prohlédnout z ochozu věže Staroměstské 

radnice, z Malostranských mosteckých věží  
nebo Staroměstské mostecké věže, ze Svato-
mikulášské městské zvonice, Prašné brány či 
z Novomlýnské vodárenské věže. Aby vás ne-
bolely nohy, můžete využít i slevu 25 procent 
na jízdenku na historickou tramvaj linky č. 42, 

která má všechny věže na své trase.

Nejbližší železniční stanice: 
Praha hl. n. / Praha Masarykovo nádraží
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Uprostřed příprav na vánoční svátky si občas rádi odpočineme od úklidového 
a nákupního stresu. Také v prosinci jsou otevřené některé zámky a zajímavé výstavy, 
na které se dá pohodlně zajet vlakem. Někdy se i trhy v centru města mohou změnit 
ve vlastivědnou vycházku a rodinné dobrodružství. Při cestách lze navíc využít obchodní 
nabídku národního dopravce a s aplikací Vlakem na výlet sbírat ČD Body, za které 
následně pořídíte zasloužené dárky, třeba roční předplatné časopisů Železničář 
a ČD pro vás včetně poštovného.

Vlakem 
navýlet

Příběhy starých betlémů 
ožijí v Hořovicích

Na zámku Hořovice je od 6. prosince  
do 6. ledna k vidění výstava exponátů 
Martina Šmakala. Jeho sbírka začala 

náhodným nálezem králického betléma 
na půdě chalupy v Krkonoších. Dnes 
obsahuje přes 50 betlémů s vazbou 

na naše nejvyšší hory, největší exponát 
má délku asi 14 metrů. Martin Šmakal 
se může pochlubit i betlémy z daleké 

ciziny, například z Arménie, Keni – nebo 
přímo z Betléma. K nejvzácnějším jeslič-
kám patří velmi starý skleněný kousek 

z Podkrkonoší, dále betlém voskový nebo 
instalovaný do šatní skříně. Mezi nejhezčí 

se řadí exponát v malované krkonošské 
truhle či ručně malovaný na překližce.

Nejbližší železniční stanice: 
Hořovice

Zažijte adventní sobotu  
na zámku Březnice

V sobotu 11. prosince se můžete vypravit 
na zámek Březnice, kde lze absolvovat 
prohlídku spojenou s vyprávěním o his-

torii Vánoc a vzniku tradice betlémů. Při-
praveny budou ukázky koled v provedení 

žáků Základní umělecké školy Dobříš, 
pražského hudebního a pěveckého sboru 
Villanella a žáků dramatického kroužku 

Základní školy Březnice. Prohlídky se konají 
od 10 do 12 hodin a od 13 do 15:30 hodin. 
Kromě toho lze vidět i historický unikát –  

nejstarší zámeckou knihovnu v Čechách 
z roku 1557. Dochovala se takřka v nezmě-

něné podobě. Od vlaku k zámku dojdete  
asi za čtvrt hodiny. S orientací  

vypomůže místní hnědo-bílé značení.

Nejbližší železniční stanice: 
Březnice

ZA 
HISTORIÍ

Informace 
mohou být neaktuální. 

Dostupnost ověřte 
on-line. 

POZOR!

w w w . c d . c z / v l a k e m n a v y l e t
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Přijeďte nakoupit dárky 
na brněnské výstaviště

Pokud hledáte inspiraci na  
dárky svým blízkým, vydejte se  

od 10. do 19. prosince do Brna a na-
vštivte místní výstaviště. Najdete tu 

vánoční trhy, které patří mezi největší 
prodejní akce svého druhu u nás.  

Na trzích, které jsou otevřené  
od 9 do 18 hodin (poslední den do  

16 hodin), pořídíte hodnotnější zboží 
i maličkosti. Prodejci zde budou nabízet 
mimo jiné módu, kosmetiku, dekorace, 
vybavení do domácnosti, hračky, knihy. 

Těšit se můžete i na doprovodný pro-
gram na pódiu. Od brněnského hlavní-
ho nádraží dojedete k výstavišti za osm 

minut tramvajovou linkou č. 1.

Nejbližší železniční stanice: 
Brno hl. n.

Ostravské Vánoce budou 
zase nejkrásnější

Na tradiční ostravské Vánoce se můžete  
vydat od 26. listopadu až do 2. ledna. 
Ledové kluziště se tentokrát plánuje 
na náměstí Dr. Edvarda Beneše, vy-

hlídkové kolo tradičně na Masarykově 
náměstí, kde se chystá hlavní scéna 

s kulturním programem a zhruba čtyři-
ceti prodejními stánky. Chybět nebude 

tradiční punč a u živého vánočního 
stromu zahrají Buty, Bandjeez s Kate-
řinou Marií Tichou nebo třeba skupina 

Nebe. Na Jiráskově náměstí vznikne 
dětská scéna s živými zvířátky, na Pro-
kešově náměstí zase vyroste 10 metrů 

vysoká a 11 metrů dlouhá instalace 
podle návrhu výtvarnice Eriky Bornové.

Nejbližší železniční stanice: 
Ostrava hl. n.

Království pohádek 
v Dolní oblasti Vítkovice 

Večerníček a království pohádek –  
tak se jmenuje interaktivní expozice,  
kde se nejen děti ocitnou ve známém  

světě nejdéle vysílaného pořadu  
České televize. Výstavu najdete  

do 31. března 2022 v přízemí  
Velkého světa techniky v Dolní oblasti 
Vítkovice v Ostravě. Malí návštěvníci  

si zde mohou třeba vlézt  
do Večerníčkova autíčka,  

do pařezové chaloupky Křemílka  
a Vochomůrky, proběhnout  
hrad Kulíkov nebo navštívit  

kocoura Mikeše v chaloupce  
od Josefa Lady. Lákadlem je  

i možnost zkusit si dabing oblíbených  
hrdinů. Součástí výstavy jsou  

originální postavičky z Broučků,  
kostýmy z Krkonošských pohádek  

nebo první návrh Večerníčka od výtvarníka 
Radka Pilaře. Připomenuty jsou i nejstarší 

loutkové a hrané pohádky, které vznikly 
v ostravském televizním studiu.  

Fotografovat lze cokoli, takže vaše  
ratolesti mohou zapózovat na  

Rákosníčkově kolotoči nebo na dvojité 
klouzačce u pařezové chaloupky.

Nejbližší železniční stanice: 
Ostrava hl. n. / Ostrava střed
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Díky televiznímu zpravodajství v hlavním vysílacím čase ji znají v celé 
republice. Marcela Augustová diváky zaujala nejen profesionálním 
vystupováním a příjemným hlasem, ale i tím, že desítky let vypadá prakticky 
stejně. Jako by nestárla! Však taky žije uprostřed venkovské přírody, a když 
má volno, sportuje na horách. Ovšem dokáže prý i krásně lenošit a odpočívat.

T e x t :  F i l i p  M a r t i n e c 
F o t o :  A b e l s o n a g e n c y ,  ©  Č e s k á  t e l e v i z e / L u k á š  O u j e s k ý  a   a r c h i v  M a r c e l y  A u g u s t o v é

NEJVÍC MĚ BAVÍ  
ROZHOVORY 
NA KONCI ZPRÁV, 
kde ukazujeme zajímavé lidské příběhy



rozhovor

Jaká je vaše nejoblíbenější písnička 
od Hany Hegerové? Na stránkách 
České televize uvádíte, že je to člo-
věk, kterého si vážíte nejvíc.
Mám od ní ráda všechny písničky. Kdy-
bych si měla vybrat, tak třeba Co mi dáš 
nebo Váňa. Jak jsou ta slova? Smutný 
poslyšte příběh Váni, nechal se láskou 
ošálit… Její desky posloucháme často 
večer, protože na televizi se už moc 
nedíváme. Nebo si raději čteme.

Co máte právě rozečteného? 
Zrovna támhle u gauče mám Sonety 
Williama Shakespeara, kterými si občas 
listuju. A již delší dobu se prokousávám 
Příběhem civilizace od Miroslava Bárty.

Blíží se Vánoce, takže předpokládám, 
že budete knížky kupovat jako dárky 
pod stromeček.
Asi to bude znít strašně, ale Vánoce 
s mužem moc neslavíme. Uděláme 
sice venkovní výzdobu, ale stromeček 
nedržíme a dárky si nedáváme. Uvařím 
jen rybí polévku. Když je to možné, 
nadělíme si výlet s lyžováním.

Mezi vaše oblíbené činnosti prý  
patří lenošení. Dokážete u toho  
i vypnout mobil?
Jasně, já ho stejně často někde zapomí-
nám nebo si ho omylem ztiším. Pofla-
kovat se umím, s tím nemám problém. 
Ale pozor, já i ráda sportuju. Kromě 
zmíněného lyžování hraju golf.

Jak dlouho?
Už asi devět let. Manžel si golf pouštěl 
v televizi a já si u toho říkala: Co je to 
za hloupost, jak to někoho může bavit? 
Je pravda, že koukat na golf mě stále 
trochu nudí, raději ho hraju. A jak jsme 
začali? Chtěli jsme mít k tenisu ještě 
nějakou hru. A skončilo to tím, že rakety 
leží ve skříni. Hole zvítězily.

Naučila jste se golf sama, nebo jste si 
najala trenéra?
Máme kamaráda z lyžování a ten nás 
do golfu zasvětil. Ale k trenérce chodím 
taky, i když teď už méně než dřív.

Jaký máte handicap?
Asi 9, ale to není důležité. Jsem členkou 
golfového klubu Grabštejn u Hrádku 
nad Nisou. Holky tam před lety začaly 
hrát druhou ligu, časem mě přibraly 
k sobě, pak se nám podařilo vyhrát 
a postoupit do první ligy a nakonec 

V naší profesi platí, že 
jsme novináři, kteří se 
jen nějaký čas objevují 
na obrazovce. 
I když v mém případě 
už to trvá hodně dlouho.
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Moderování Událostí musí být velmi 
stresující. Já bych se bál, že během 
těch 45 minut třeba kýchnu.
Člověk by tam neměl chodit, když má 
rýmu. Ale pokud kýchnete, tak se prostě 
divákům omluvíte. Ovšem univerzální 
recept, jak tuhle práci zvládat, není. 
Hlavně přirozeně.

Neměla jste problémy s popularitou?
V naší profesi platí, že jsme novináři, 
kteří se jen nějaký čas objevují na obra-
zovce. I když v mém případě už to trvá 
hodně dlouho. V České televizi se navíc 
nebuduje kult hvězd. Tady na venkově, 
kde žiju, se po práci velmi rychle dosta-
nu zase na zem. Rozhodně nepropa- 
dám, aspoň doufám, jak bych to nazva-
la, televizní sebestřednosti.

Jak to řešíte s dojížděním? 
Na kraj Prahy to mám z domova autem 
45 minut a pak, děj se vůle boží. Už jsem 
si zvykla, že 18krát nebo 19krát měsíčně 

Díváte se sama na sebe ve starých 
pořadech? Na ČT3 například opakova-
li Hry bez hranic, které byly počátkem 
90. let dost populární.
Ze zásady se sama na sebe nedívám. Ale 
nedávno jsme se chystali na Události 
a před studiem na jednom monitoru 
běžel kanál ČT3 a Hry bez hranic zrovna 
dávali. A já si říkala: Vždyť tam je Marce-
la verze 1993. To mi neměli dělat!

zcela neočekávaně i do extraligy. Z té 
jsme tedy hned zase spadly. Ale je to, 
jako kdyby řekněme Čičavy soupeřily 
ve fotbale se Slavií. Opravdovou závod-
nici máme vlastně v týmu jen jednu. Je jí 
21 let, a když se jí sportovní vrstevnice 
ptaly, kdo bude za Grabštejn tu extraligu 
hrát, řekla: „Moje máma, naše recepční 
a jedna hlasatelka.“ A tak to taky bylo. 
Ale co vám budu povídat, nejlepší výsled-
ky nese, aspoň v mém golfu, ultra- 
konzervativní hra, i když všichni rádi 
dáváme dlouhé a efektní rány.

A u toho ještě lyžujete?
Ale tady v Jizerkách a Krkonoších lyžujou 
všichni. V létě se tu hraje tenis, v zimě 
se lyžuje. Všude je nějaký vlek. Loni 
byla pořádná zima, tak jsme vyšli před 
barák, obuli si skialpy, vyšlapali lesem 
na Javorník, sjeli ho, dali si svařák a pak 
zase zpátky. Sjezd prašanem po louce byl 
bonus. Musím se přiznat, že nenávidím 
cvičení, když jsem zavřená někde uvnitř, 
ale outdoorové aktivity mě vyloženě baví.

Pojďme k vaší práci. Začínala jste 
ještě před rokem 1989. Vzpomínáte 
si na nějaký případ, kdy jste narazila 
na zásah cenzury?
V roce 1989 jsem dělala Televizní klub 
mladých, který se vysílal živě. Občas 
jsme naráželi s texty některých písni-
ček. Ještě ve Vlaštovce vadila Panenka 
od Poutníků a Roberta Křesťana. Šéf se 
po jejím odvysílání zlobil, jak se do pořa-
du pro děti dostala píseň o protrhávání 
panenské blány.



rozhovor
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jsem volila, jsem tvrdší a přísnější. Svoje 
sympatie nebo antipatie samozřejmě 
nesmím dát najevo.

Jaký je váš další profesní cíl? Nechcete 
třeba uvádět debatu prezidentských 
kandidátů mezi prvním a druhým 
kolem v roce 2023?
To by asi záleželo na tom, jací by tam byli 
kandidáti. Moje plány se tímto směrem 
zatím neubírají. Se mnou to nefunguje 
tak, že si řeknu teď jsem dosáhla nějaké 
mety, tak si vytknu další. Spíš nechávám 
věci volně plynout.

Dlouhá léta jste byla součástí projek-
tu Pomozte dětem alias Kuře.
Byla jsem s Kuřetem od začátku, celkem 
15 nebo 16 let. Potom jsem pochopila, 
že tahle etapa se pro mě chýlí ke konci 
a v dobrém jsme se rozešli. Dál jsem  
samozřejmě jeho podporovatelka,  
protože když se jednou k něčemu  
podobnému přimotáte, a na tak dlouho,  

to nejde jen zmuchlat, zahodit a za-
bouchnout za tím dveře. Jde o projekt 
na podporu jakkoli znevýhodněných 
dětí, ať už zdravotně, nebo sociálně, 
o které se třeba nestarají rodiče. Je fajn, 
že ten projekt dál úspěšně běží, vzpomí-
nám na něj s láskou.

Pamatujete si na nějakou reportáž, 
která se vám vyloženě povedla?
Hezké byly reportáže, kde jsme nehle-
dali problém a nekritizovali, ale točili 
o zajímavých místech, aby si lidé řekli: 
Hele, tam bychom se mohli jet podívat.

A máte nějakou vysněnou osobnost, 
se kterou byste ještě chtěla udělat 
rozhovor?
Vysněnou asi ne. Baví mě vždycky to, co 
mám před sebou. Spolupracuju s Čes-
kým rozhlasem Liberec. Jednou za měsíc 
mám možnost vybrat si hosta. Teď jsem 
si třeba pozvala Davida Ševčíka, ředitele 
sklárny AJETO, a povídali jsme si o jeho 
řemesle i o tom, jak se mu ekonomic-
ky daří nebo nedaří. I v Událostech, 
komentářích mě nejvíc baví rozhovory 
ke konci, kdy představujeme zajímavé 
lidské příběhy. Pro mě je radost, když 
tam mám člověka, který mi normálně 
odpoví opravdu na to, na co se ho ze-
ptám. Na rozdíl od většiny politiků.

musím tam a zpět, jen se nesmím dívat 
na tachometr, jak přibývají kilometry. 
Ročně je to kolem 60 tisíc. Mám ráda 
svižnou, plynulou jízdu. Když se vracím 
domů v noci po Událostech, komentá-
řích, mám dálnici skoro sama pro sebe. 
Ale některé cesty do práce v neděli od-
poledne, když se Pražáci vrací z chalup, 
jsou pekelné.

Zasáhl do vaší práce koronavirus?
Loni jsem byla s manželem v karanténě. 
A v České televizi jsme se chtěli připravit 
na všechno, takže jsme zkoušeli tak-
zvané domácí vysílání. Přímo od tohoto 
stolu, kde spolu sedíme, jsem pokusně 
moderovala Události, komentáře.

Divák si vás často spojuje s modero-
váním ve volebním studiu. Je těžké 
udržet si u toho objektivitu?
Doufám, že objektivitu jsem si u po-
litických reportáží udržela vždy. Spíš 
mě to svádí k opaku, že na ty, které 

Očima autora
Pravidelně vstupuje lidem do obývacího pokoje při sledování zpráv, 
takže snadno podlehnete dojmu, že ji vlastně znáte. Když jsem se s ní setkal 
tváří v tvář, byl jsem proto překvapený, že je vlastně stejná jako v televizi – usměvavá, 
milá, příjemná, komunikativní a nestárnoucí. Život na venkově jí evidentně vyhovuje 
a svědčí. Bylo na ní poznat, že má svou práci ráda, ale také domácí pohodu a kraj, se 
kterým je už srostlá. U vstupních dveří měla připravené lyže i golfové hole, v místnosti 
pak gramofon a u něj nahoře desku Lásko prokletá od Hany Hegerové. Když jsme 
odjížděli, vydala se právě něco lakovat. Prostě správná horalka.

Z promoce

Sportovkyně v každém věku

Z přípravy na Pomozte dětem s Tomášem Hanákem

Vzpomínka na prosinec 1989 na náměstí v Liberci
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rozhovor

Dnes se na nás valí informace 
ze všech stran a spousta lidí 
k nim nemá kritický přístup, 
neověřuje si je a nepátrá po zdrojích.

Dělala jste někdy reportáže 
o železnici? 
Samozřejmě, mockrát! Opakovaně jsem 
třeba točila o trati z Tanvaldu do Koře-
nova a Harrachova, to je přece kultovní 
záležitost. Když jsem měla malé děti, 
tak jsme tam podnikali výlety. A vzpo-
mínám, jak jsem jela těsně před Vánoci 
služebně Pendolinem do Ostravy. Seděla 
jsem v první třídě, protože všechna mís-
ta ve dvojce už byla obsazená. To se mi 
líbilo, krásně jsem se připravila na vysí-
lání a ještě jsem dostala sklenici sektu. 
S cestou autem se to nedá srovnat.

Když se podíváte na současné zpra-
vodajství, máte pocit, že jsou lidé 
opravdu kvalitně informováni?
Dnes se na nás valí informace ze všech 
stran a spousta lidí k nim nemá kritický 
přístup, neověřuje si je a nepátrá 
po zdrojích. Spokojí se s větou „Já jsem 
to čet na internetu“. Někdy je to zase ob-
ráceně, že člověk až maniakálně ověřuje 
úplně všechno a pak kolikrát neuvěří ani 
věcem, které pravda jsou. Já jsem asi ten 
druhý případ.

Kde vidíte Marcelu Augustovou  
za dvacet let? Budete jako Jiřina  
Bohdalová stále uvádět pořady  
v České televizi?
To nepředpokládám. Myslím, že za  
dvacet let si budu užívat důchod,  
aspoň doufám, vnoučata, chodit po 
zahrádce, a když to půjde, hrát ten golf 
a lyžovat.  ▪

Marcela Augustová
Patří mezi nejznámější tváře České televize. Ještě před rokem 1989 se objevila 
na obrazovce jako průvodkyně Televizního klubu mladých nebo Pionýrské 
vlaštovky, později se uplatnila jako reportérka v terénu. Od roku 1998 moderuje 
hlavní zpravodajský pořad Události. Pravidelně provází veřejnost ve volebním 
studiu, v minulosti bylo její jméno spojováno s charitativním projektem 
Pomozte dětem. Spolupracuje s Českým rozhlasem Liberec. Vystudovala Fakultu 
žurnalistiky Univerzity Karlovy. Pochází z Podkrkonoší, pak se přestěhovala 
na Liberecko, kde žije dodnes.
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po ČR
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Když se řekne Plzeň, asi vás napadne proslulé pivo. Pak se možná zarazíte a přidáte k tomu neméně 
slavnou strojírenskou tradici, která naštěstí pokračuje do dnešních časů. Schválně, kolikrát za rok jedete 
vlakem, který byl vyroben právě ve zdejším kraji? Plzeňsko nabízí turistům i nádhernou přírodu, a to 
doslova za humny čtvrtého největšího města republiky. Mezi nejvyhledávanější cíle určitě patří vodní hrad 
Švihov (viz foto), kde Popelka v podání Libušky Šafránkové bojovala o své štěstí se zlou macechou, aspoň 
v nesmrtelné filmové pohádce, na kterou se rádi díváme nejen na Štědrý den.
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cestování po ČR l naše města

T e x t  a   f o t o :  Z d e n ě k  S t o n

Naše čtvrté největší město proslulo díky zlatavému moku, 
který se zde začal vařit v roce 1842. Dalo jméno druhu piva 
označovanému po celém světě jako pilsner. Málo se už ale 
ví, že Plzeň se za dob panování Rudolfa II. stala na krátký čas 
hlavním městem celé říše. Osud i tvář města v posledním 
století však nejvíce ovlivnil škodovácký průmyslový gigant, 
který se podílel i na vzniku nejnovějšího vlaku InterJet.

Navštívit Plzeňský Prazdroj, který je 
považován za jeden z národních 

pokladů, je pro návštěvníky města skoro 
povinnost. A je jedno, zda jste pravidel-
ným konzumentem spodně kvašeného 
ležáku, nebo vás jen zajímá, čím zdejší 
pivo tak ohromilo svět. V moderní expo-
zici přímo ve výrobním závodě budete 

moci ochutnat pravý žatecký chmel 
a v rozlehlém podzemí samozřejmě 
i onen nefiltrovaný ležák, který zde zraje 
v dubových sudech. A kdybyste toho 
piva neměli dost, nasměrují vás odtud 
po nové lávce přes Radbuzu do pivovar-
ského muzea a šenku Na Parkánu.

Symboly města
Hned vedle pivovaru, ve Štruncových 
sadech, budete míjet arénu fotbalo-

vého klubu. Společně s hokejem se 
jedná o dva novodobé a nadmíru 
úspěšné plzeňské symboly. Místo 
rozjařených fanoušků tu ale potkáte 
spíše omladinu a rodinky na pro-
cházce, které se kochají pohledem 
na nově upravené prostory kolem 
městských sadů a Mlýnské strouhy. 

Plzeňské centrum není nijak roz-
lehlé, takže brzy dojdete na hlavní 
náměstí s katedrálou sv. Bartolomě-
je. Z její věže, vysoké 103 metrů, mů-
žete obdivovat zdobné štíty měšťan-
ských domů, renesanční radnici nebo 
synagogu, pátou největší na světě. 
A jedno z největších na světě je i sa-
motné náměstí Republiky. Taky dalo 
Rudolfu Hrušínskému nejmladšímu 
pěkně zabrat, než ho celé v legendár-
ním Discopříběhu přeběhl. Nahý.

KDE VZNIKAJÍ 
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Od 12. prosince bude do Plzně 
zajíždět nejnovější dálkový vlak 
ČD InterJet na spojích Západní  
expres ve dvouhodinovém taktu. 
Ten nabídne vyšší komfort a zcela 
nové služby na palubě. Z plzeň-
ského hlavního nádraží do centra 
nebo k Plzeňskému Prazdroji je to 
pěšky jen pár minut. Regionální 
a některé dálkové vlaky zastavují 
i ve stanici Plzeň-Jižní Předměstí, 
nedaleko Techmanie. Nejvýhod-
nější vlakové spojení si snadno 
vyhledáte na stránkách  
www.cd.cz nebo v bezplatné 
mobilní aplikaci Můj vlak.

InterJetem  
do Plzně
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naše města l cestování po ČR

Za Spejblem a Hurvínkem
Snaha proměnit průmyslové město 
v moderní a kulturně živoucí metropoli je 
zde patrná na každém kroku. V roce 2015 
se Plzeň stala nositelem titulu Hlavní 
město kultury. Kromě řady kulturních 
představení vznikly i nové objekty 
a prostory. Patří mezi ně budova Nového 
divadla nebo kreativní zóna DEPO2015, 
která se nachází v prostoru bývalých 
garáží dopravních podniků. Ale Plzeň si 
užijí i ti nejmenší. Ať už jde o zoologickou 
zahradu s DinoParkem, strašidelné pod-
zemí, nebo Muzeum loutek. Právě v Plzni 
totiž založil Josef Skupa v roce 1930 
zájezdové Divadélko Spejbla a Hurvínka. 
Oběma postavičkám v dřevácích, bru-
čounovi ve fraku i prostořekému školáko-
vi, je v plzeňském muzeu věnovaná jedna 
z hlavních expozic.  ▪

Škodovácká odysea
To kamarádi Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi 
ze Soukupova dalšího filmu Vítr v kapse 
prožívali radosti a strasti dospívání v areá- 
lu plzeňské Škody. Zatímco v minulém 
století se jednalo o gigantický výrobní 
závod s šedivými provozy a kouřícími ko-
míny, který sloužil jako hlavní zdroj obživy 
řady Plzeňanů, dnes byste mnohé opra-
vené haly a prostory nepoznali. Příkladem 
je proměna dvou výrobních hal v expozici 
Techmania Science Center. Kromě inter-
aktivních exponátů, které simulují různé 
fyzikální zákony a přírodní jevy, tu drážní 
nadšenci mohou obdivovat historický 
trolejbus Škoda 3Tr3 nebo nejstarší do-
chovanou škodováckou elektrickou loko-
motivu. Ještě nedávno zde byla vystavena 
šestinápravová Laminátka s ikonickým 
designem od architekta Diblíka.

Narodil se v roce 1839 do rodiny bo-
hatého lékaře, proto jeho přání odejít 
studovat na techniku nepřijal otec zrov-
na s nadšením. Když se ale nadaný Emil 
Škoda vrátil do rodné Plzně ze zahraničí, 
kde v tamních strojírnách sbíral zkuše-
nosti, zajistil mu otec lukrativní místo 
vrchního inženýra tehdejších Valdštejn-
ských strojíren. Nový výrobní ředitel 
záhy přišel s návrhy na modernizaci 
závodu, na což hrabě Valdštejn neměl 
chuť ani peníze, a tak se rozhodl podnik 
prodat. Mladý Škoda neváhal a díky 
rodinným úsporám i přímluvě svého 
strýce strojírnu v roce 1869 koupil.

Škoda postupně přesunul výrobní 
závody do jihozápadní části Plzně, vy-
budoval další provozy a zavedl moderní 
technologie. Zaměřil se také na nové 
produkty a trhy. Strategickým rozhod-
nutím se ukázala orientace na těžký 
a zbrojní průmysl. Plzeňské výrobky si 
postupně získávaly renomé. Rodící se 
průmyslový gigant brzy zaměstnával 
na čtyři tisícovky zaměstnanců.

Rodinný podnik se však postupem 
času musel proměnit na akciovou 
společnost, což Emil Škoda nesl značně 
nelibě. Kapitál na další rozvoj ale potře-
boval. Přesto zůstal vlastníkem 55 pro-
cent akcií, zbytek držely banky. Vysoké 
pracovní tempo, starosti se zadlužením 
i chronické onemocnění z mládí se 
podepisovaly na jeho zhoršujícím se 
zdravotním stavu. Emil Škoda zemřel 
ve věku 60 let v kupé vlaku při návratu 
z rakouských lázní, které mu doporučili 
lékaři. Pohřeb v srpnu 1900 byl velmi 
honosný, zúčastnila se ho i většina 
zaměstnanců továrny.

Osobnost regionu
 Emil Škoda
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Ve ždíreckém areálu 
si ohmatáte divočáka

Ve Ždírci najdete areál, který je 
otevřený celoročně a zdarma. A navíc 

tu mají zvířata, která si všechna 
můžete bez výčitek pohladit. Jsou 

totiž dřevěná. Areál této zvláštní zoo 
není veliký, přesto nabízí skoro  

60 zastavení. Kromě dřevěných zvířat 
tady na vás čekají i přírodní hry. Asi 
nejlepší z nich je ta, při které saháte 

do dutiny stromu a hádáte, co se tam 
ukrývá za živočicha. Mimo to jsou 

zde houpačky, lavičky a řada dalších 
míst k odpočinku. A jaká „zvířátka“ 
tu najdete? Třeba datla, netopýra, 
divočáka, zajíce nebo různé sovy. 

A postupně přibývají další exponáty.

KUDY?  

Ze stanice Ždírec u Plzně se vydejte 
po hlavní silnici na jih (na Nepomuk) 
a po asi 500 metrech zahněte dopra-
va na cyklostezku, která vás dovede 

až na místo na kraji lesa. Trasa nemě-
ří ani kilometr.

Plzeňsko je regionem zaslíbeným všem generacím. Zábavnou 
formou se tu dozvíte něco nového, zasportujete si, poznáte blíže 
svět zvířat nebo loutek či nahlédnete pod pokličku říše vědy. Bez 
problémů zde strávíte příjemné hodiny aktivního odpočinku. 
Jako vždy jsme pro vás vybrali místa, kam se pohodlně dostanete 
po kolejích, protože není lepší způsob, jak si užít společný čas 
s rodinou, než ve vlaku.

Do říše loutek 
nejen od Josefa Skupy

V Plzni, městě Josefa Skupy, 
najdete Muzeum loutek, které 
patří mezi nejlepší v republice. 

Kromě historické expozice si 
můžete vyzkoušet, jak loutku 

vyrobit nebo jak ji vést při 
představení. Zábavnou formou 

se dozvíte spoustu informací 
o osobnostech českého 

loutkářství nebo si prohlédnete 
dílnu inspirovanou bytem 

Josefa Skupy. Občerstvit se 
lze ve stylovém Skupa Café, 

ve kterém se nachází i dětský 
koutek. V plzeňském Muzeu 
loutek bez problémů strávíte 

půlden a čas vám, a hlavně vašim 
svěřencům, uteče jako voda.

KUDY? 

Z plzeňského hlavního nádraží se 
svezte tramvají č. 1 nebo 2 (směr 

U Gery) a vystupte na zastávce 
Náměstí Republiky. Muzeum 

loutek najdete na jižním okraji 
náměstí v čísle popisném 23.

Řádění ve Škodalandu 
u nádrže České údolí

Vyřádit se venku můžete i v prosinci. 
Třeba v celoročně otevřeném sportovním 

komplexu Škodaland u přehrady České 
údolí na okraji Plzně. Škodaland je park  

pro děti i dospělé. V létě je otevřený  
8–22 hodin, mimo sezonu 10–18 hodin. 
Vstup je zdarma, psi sem však nesmí. 

Najdete tu pěkné hřiště obehnané nízkým 
dřevěným plotem, takže své potomky máte 
pod kontrolou. Na kopečku naproti se tyčí 
velký hrad se skluzavkami a prolézačkami, 

pokladem, pavučinou a dalšími 
vychytávkami. Kousek od hřiště se nachází 
venkovní posilovací hřiště, kde se můžete 

trochu protáhnout, a na opačné straně 
areálu je zase ovál, kde můžete jezdit třeba 

na kolečkových bruslích nebo koloběžce.

KUDY? 

Nejjednodušší cesta od vlaku vede  
ze zastávky Plzeň-Doudlevce autobusem 
linky 39 (směr Bory). Za asi 15 minut jízdy 

vystupte na zastávce U Přehrady a cíl bude-
te mít přímo před sebou.

ZA 
SPORTEM

ZA 
PŘÍRODOU

ZA 
POHÁDKOU

Informace 
mohou být neaktuální. 

Dostupnost ověřte 
on-line. 

POZOR!

Aby děti 
nezlobily

w w w . c d . c z / v l a k e m n a v y l e t

BUĎ VYŠŠÍ

AŽ O 7cm

K dispozici na:
www.pat-shoes.com



BUĎ VYŠŠÍ

AŽ O 7cm

K dispozici na:
www.pat-shoes.com

V Plasech mají zoo, 
v níž procestujete svět

Malé zoo mívají své kouzlo a ta v Plasech není výjimkou. 
Rodinná zoologická zahrada byla otevřena poměrně nedávno, 

v roce 2016, od počátku ale nabízí zajímavý koncept, který 
spojuje zábavu, odpočinek a vzdělání. Areál je koncipován jako 

cesta kolem světa přes devět zemí světových kontinentů a výlet 
do několika časových období. Ke každé zemi je přiřazena fauna 

a flóra stejně jako místní stylová hudba. ZOO Plasy je jediná 
zoologická zahrada v České republice, kde můžete na jednom 

místě vidět bílého klokana, bílého tygra a bílé lvy. Kromě toho si 
děti mohou zahrát minigolf, s pirátskou lodí nebo sopkou.

KUDY? 

Z nádraží v Plasech vás čeká asi kilometr dlouhá cesta ulicí 
Plzeňská. Na areál narazíte vpravo u kruhového objezdu ještě 

před mostem přes říčku Střela.
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ZA 
ZVÍŘÁTKY

Věda jako zábava 
na plzeňský způsob

Plzeň je vedle piva městem techniky a průmyslu. Důkazem je 
centrum zábavy a poznání Techmania Science Center. Najdete 

v něm řadu interaktivních expozic zaměřených na fyziku, 
astronomii, chemii nebo biologii, ale i na problematiku výživy, 

svět filmu nebo špionáže. Pro děti od tří do osmi let je připravena 
výstava Malá věda, v rámci které je také velká herna s hradem, 
pěnovými kostkami a parádní skluzavkou. Určitě nevynechte 

expozici s vodou, kde zjistíte, jak funguje její koloběh. Součástí 
jsou třeba lodičky, vodní výtah, mlýnské kolo – to vše si mohou 

vaše ratolesti vyzkoušet. Nebo můžete zhlédnout vědeckou show, 
demonstrace pokusů a navštívit moderní planetárium.

KUDY? 

Ze stanice Plzeň-Jižní Předměstí se vydejte ulicí Borská směrem 
k areálu Škodovky. Cesta je dlouhá asi 400 metrů.
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BOROVICOVÝMI LESY
PO SIGMONDOVĚ STEZCE 
k vesnické perle mezi paneláky

Od zastávky Plzeň-Bolevec stačí 
projít chatovou osadou a už jsme 

u plotu arboreta Sofronka. To se může 
pochlubit nejbohatší sbírkou borovic 
na kontinentě. Do jejich pěstování se tu 
pustil Josef Sigmond, profesor pražské 
lesnické fakulty, vědec, výzkumník 
a také rada plzeňských městských 
lesů. Ty spravoval na přelomu  
19. a 20. století a převzal je 
do péče v ne příliš dobrém  
stavu. Kácelo se v nich 
stavební i palivové dřevo 
a domkaři si brali hrabanku 
do chlívků na podestýlku. 
Profesor Sigmond učinil 
drancování přítrž a pustil se 
na chudé písčité půdě do vysazo-
vání nenáročných borovic. Na jeho 
práci později navázal Karel Kaňák, jenž 
v roce 1956 založil arboretum Sofronka. 
Nyní o místo pečuje jeho syn Jan.

Zvířátka i vědci
Na území Sofronky se nachází dva ryb-
níčky – Rozkopaný a Vydymáček. První 

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za tuto 

trasu  
20 ČD Bodů 

Pokud se chcete vydat na turistický výlet do okolí Plzně, 
nemusíte z krajské metropole jezdit daleko. Přímo na okraji 
města v dosahu MHD najdete rozsáhlé borovicové lesy 
s tajemnou jeskyní, soustavu rybníků plných ryb a přímo 
uprostřed sídliště zrestaurovaný skvost vesnické architektury, 
který je pro návštěvníky otevřen od úterý do pátku až do Vánoc.

pomalu zarůstá a mění se v mokřad, 
u druhého stojí velké molo, uprostřed 
kterého je haltýř, tedy zařízení, jež kdysi 
nechybělo na žádné hrázi. Hrázný nebo 
porybný do něj házeli nachytané ryby, 
které pak odtud lovili podběrákem a pro-
dávali zájemcům. Na břehu Vydymáčku 
můžete při troše štěstí zahlédnout 
tlupu daňků, součástí arboreta je totiž 

i pětihektarová obůrka. Od roku 
1959 zde funguje meteorolo-

gická stanice. V roce 1983 na 
ní vědci naměřili rekord-
ních 40,1 stupně, o dva 
roky později zase minus 
30 stupňů. Arboretum 

má dveře pro návštěvníky 
dokořán od dubna do října, 

část areálu je přístupná jen 
po předchozím objednání. Více se 

dozvíte na www.sofronka.cz.

Kolomazná pec a Petrovská díra
Krkavecké polesí se dá projít po sedmi- 
kilometrové Sigmondově stezce, 
nazvané právě po zmíněném profesoru 
Sigmondovi. Společně projdeme pouze 
část. U arboreta se dáme po nové lávce 

T e x t :  S v a t a v a  P á t k o v á
F o t o :  S v a t a v a  P á t k o v á ,  V í t  P á t e k

Velký Bolevecký rybník a sídliště Severní Předměstí 

Daňci na Sofronce

 Jeskyně Petrovská díra

Arboretum Sofronka



Z Prahy/Chebu 
InterJetem nebo Pendolinem (z Prahy i rychlíkem) 
do stanice Plzeň hl. n. a dále osobním vlakem 

Z Karlových Varů
Přímým spěšným vlakem do stanice Plzeň hl. n. 
a dále osobním vlakem

Vlakem do zastávky Plzeň-Bolevec

19

poznej Česko pěšky l cestování po ČR

v polovině 15. století. Původně bylo 
rybníků dvanáct, dodnes jich zbylo 
devět. Největší z nich je Velký Bolevec-
ký, kterému místní neřeknou jinak než 
Bolevák. Části porostu přilehlé k vodní 
ploše Strženky se dodnes říká Mrtvý les, 
údajně proto, že v něm měli loupežníci 
z Petrovské díry pohřbívat své oběti. Ty 
časy jsou ovšem dávno pryč. Místo toho 
se na dohled tyčí paneláky největšího 
plzeňského sídliště Severní Předměstí, 
kde Sigmondova stezka vede kousek 
od konečné zastávky MHD.

Selský dvůr U Matoušů
Sídlištěm dojdeme zhruba za čtvrt  
hodiny na Boleveckou náves, která je 
torzem původní vsi, jež musela  
v 70. letech ustoupit nové výstavbě. 
Přitom zde stála od středověku, kdy 
vznikla jako kolonizační vesnice. Místní 
patrioti sdružení především ve Spolku 
Boleveckých rodáků vynaložili mnoho 
úsilí, aby zůstala aspoň náves. Jednou 
z jejích perel je dvůr U Matoušů. Used-
lost na jeho místě stála už v polovině  
15. století. V letech 1635–1684 ji 
vlastnil Matouš Wiezl a po něm i zdědila 
své jméno. Současný vzhled daly dvoru 
přestavby v 19. a na počátku 20. století. 
Od 50. let v něm hospodařilo JZD.

Svého znovuzrození se dvůr dočkal 
v poslední době, kdy jej do správy pře-
vzal Národní památkový ústav a doslova 
za pět minut dvanáct provedl kompletní 
rekonstrukci. První návštěvnická sezona 
bude ukončena 23. prosince. A tak máte 
šanci projít si ještě letos národní kultur-
ní památku dvůr U Matoušů na dvou 
prohlídkových okruzích – jednak volně 
přístupnou expozici v sýpce, stodole 
a bývalých stájích, jednak obytné stave-
ní s průvodcem. A přitom se dozvíte, jak 
se na statku žilo a pracovalo.  ▪

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

Další atraktivní zastávkou na stezce 
je jeskyně Petrovská díra. Údajně v ní 
přebývali kumpáni loupeživého rytíře 
Bavůrka ze Švamberka, kteří okrádali 
pocestné na obchodní stezce vedoucí 
z Plzně do Ledec a dál do Německa. 
Jeskyně prý kdysi bývala mnohem delší 
a větší. Dokonce z ní měla vést tajná 
chodba do hájovny Dostálka, kam si 
loupežníci chodili pro jídlo. Zmíněný 
Bavůrek skončil neslavně. Plzeňští ho 
lapili a 4. února roku 1507 na náměstí 
popravili.

Rybníky u Mrtvého lesa
Kousek od Petrovské díry prohání vítr 
vlnky po hladině rybníka Strženka. Právě 
jím začíná celá bolevecká rybniční sou-
stava, kterou začali plzeňští měšťané 
budovat na nenápadném potůčku již 

 arboretum

kolomazná pec 

Petrovská díra 
( jeskyně)

Bolevecká náves

Senecký rybník

Kamenný 
rybník

Třemošenský 
rybník

Šídlovský 
rybník

Strženka

zast. Plzeň-Bolevec

DÉLKA 
TRASY 
10  KM

nad frekventovanou silnicí z Plzně 
do Třemošné ke Kamennému rybníku, 
kde narazíme na jedno z jejích patnácti 
zastavení. Trasa nás povede divočinou 
přírodní rezervace ke kolomazné peci. 
Vystavěna byla v 18. století a sloužila 
k výrobě kolomazi na principu suché 
destilace borového dřeva. Kolomaz byla 
tehdy nezbytným prostředkem na ma-
zání kol povozů.

Kolomazná pec z 18. století

Dvůr U Matoušů

Rezervace 
Kamenný rybník



Americké noviny z 30. dubna 1945 oznamují vstup  
3. armády na území Československa
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T e x t :  F i l i p  M a r t i n e c
F o t o :  a r c h i v  Č D ,  W i k i m e d i a 

Den osvobození Sovětskou armádou. Tak jsme před rokem 1989 
povinně slavili 9. květen. Platilo to i v části Čech, kterou v rozporu 
s tehdejší propagandou vybojovala nebo obsadila 3. americká 
armáda. Na pietních aktech v Plzni se tak paradoxně vzpomínalo 
i na vojáky, kteří zde nepadli. Po zhroucení komunistického 
režimu se situace obrátila tak radikálně, až to někdy vypadalo, 
že jsme si snad zbytek republiky osvobodili sami.

AMERIČANÉ DO PLZNĚ 
PŘIVEZLI SVOBODU, 
potom se z nich stalo tabu

V roce 1990 nešlo tomuhle songu 
uniknout. „To tenkrát v čtyřicátom 

pátom, když Plzeň osvobodil Patton, 
s tanky a děly, na džípech bílý hvězdy 
měli,“ pěl Jan Vyčítal svůj evergreen, 
který na posluchače útočil snad všude. 
Hudební showman se trefil do společen-
ské objednávky. Krátce po sametové re-
voluci praskala všechna tabu a po desít-
kách let se mohlo naplno mluvit o tom, 
že nemalou část západních a jižních 
Čech osvobodila na konci druhé světové 
války americká, a ne Rudá armáda. 
Mimochodem, stejně jako asi třetinu 
území NDR.

Postup v souladu s Moskvou
Dne 18. dubna 1945 dopoledne vstoupi-
la 3. americká armáda pod vedením 
generála Pattona u obce Hranice 
na území předmnichovského 
Československa. O dva  
dny později obsadila Aš  
a 24. dubna začala s Němci 
tvrdě bojovat o Cheb. Podle 
kronikářů tehdy během čtyř 
dní zahynulo 71 Američanů 
a 200 Němců. Teprve potom 
město definitivně kapitulovalo. 
Generál Patton se následně obrátil 
na své velení s dotazem, zda má 
pokračovat do českého vnitrozemí.

Spojené státy tehdy postupovaly 
v souladu s Moskvou. Obvykle se uvádí 
argument, že si potřebovaly zavázat 
svého spojence k vyhlášení války proti 
Japonsku. Ať už to bylo jakkoli, obě 

velmoci se dohodly na nové demar-
kační čáře uvnitř našeho území. 

Praha samozřejmě ležela hlu-
boko v „sovětské zóně“. Politici 
rozhodli a vojáci je poslechli, 
takže 5. května se americká 
armáda vydala dál do Čech 
a během několika hodin osvo-

bodila například Klatovy nebo 
Domažlice. O den později vstou-

pila do Písku, Mariánských Lázní 
a především do Plzně. Poslední 
americký voják na území Česko- 
slovenska padl 7. května u Volar.

Nikdo není zapomenut?
Nastal vytoužený mír! Brzy však vypukla 
válka studená. V 50. letech neochvějně 
platilo, že Československo osvobodila 

jen Rudá armáda. Propaganda naopak 
zdůrazňovala fakt, že Američané ještě 
25. dubna 1945 bombardovali plzeň-
skou zbrojovku a zničili 70 procent 
továrny. Připomínky americké účasti 
na osvobození mizely. Výjimkou byl 
desetimetrový šestiboký jehlan na kraji 
Chebu, který byl ale majetkem USA 
a nacházel se pod pečlivým dohledem 
StB. Kdo chtěl bez rizika uctít mrtvé 
západního spojence, mohl zajet na praž-
ský Petřín a zdálky se podívat na vlajku 
s hvězdami a pruhy na budově americké 
ambasády.

V období normalizace se už spíš 
mlžilo a mlčelo, než že by se přímo lhalo. 
Na jaře 1985 u příležitosti 40. výročí 
konce války zavedlo Rudé právo cyklus 
zpráv Nikdo není zapomenut, kde se 

Generál 
George S. Patton

Pomník generála Pattona stojí 
v Plzni až od roku 2015

Jehlan u Chebu monitorovala 
před rokem 1989 StB



Replika 
monumentu 
Díky, Ameriko! 
v centru Plzně 
na bývalé 
Stalinově ulici
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vě prezidenta Václava Havla položen 
základní kámen budoucího pomníku 
americké armádě. Ale teprve o tři roky 
později město vyhlásilo veřejnou soutěž, 
do které se přihlásila asi padesátka 
autorů. Vyhrál návrh Vladimíra Preclí-
ka. Prapor se zlomenou žerdí padající 
v dramatické křeči k zemi měl zřejmě 
symbolizovat geopolitickou tragédii, že 
Američané nepostupovali po osvobození 
Plzně dál na Prahu. Ale veřejné mínění se 
vzbouřilo. Lid chtěl slavit, ne truchlit.

Samospráva města proto přišla s al-
ternativní verzí pomníku ve formě dvou 
monumentálních pylonů. Oficiál- 
ně jde o dílo anonymní (!), přesto už 
dnes víme, že autorem je architekt 
Jan Soukup a bronzové prvky navrhl 
František Bálek. Pomník s názvem Díky, 
Ameriko! byl odhalen 6. května 1995 –  
přesně 50 let po válce. Najdete ho 
na rohu ulic Klatovská a Americká, které 
se dříve jmenovaly 1. máje a Stalinova. 
Dílo z uměleckého hlediska asi nikoho 
neurazí, ale ani nenadchne. K dovršení 
smůly musely být v dubnu 2016 původ-
ní pylony odstraněny, protože se v nich 
objevovaly trhliny, a hrozilo tak zřícení 
monumentu. Replika pomníku byla 
instalována v květnu 2018.  ▪

mohly zmiňovat, obvykle na konci textu, 
i akce západních spojenců. I přesto však 
propaganda držela linii a opakovala, že 
obyvatelé Plzně porazili fašisty sami bě-
hem povstání, takže Američané vstoupili 
už do svobodného města a „zmrazili zde 
revoluční proces“. Režim však dovolil 
uspořádat pietní akt v Li-
ticích na počest 
zemřelých 
ame-
rických 
vojáků. 
Současně 
však mu-
sel proběh-
nout i obřad 
na Ústředním 
hřbitově 
v Plzni, kde 
byli pochováni 
rudoarmějci. A Gustáv Husák se ve svém 
obřím projevu zmínil o amerických vojá-
cích v jedné větě.

Díky, Ameriko!
V 90. letech už bylo vše jinak. Slavit 
porážku fašismu místo v Praze radě-
ji v Plzni se stalo politickou módou. 
Na začátku roku 1990 byl při návště-

 USA
Podle oficiálních zdrojů zemřelo 
v dubnu a květnu 1945 při 
osvobozování Československa celkem 
116 Američanů, z toho 107 padlo 
v boji, sedm zemřelo na zranění 
a dva zahynuli v zajetí. Dále bylo 
evidováno 360 zraněných, z toho se 
199 vrátilo do služby, 55 zajatých 
a 11 nezvěstných (všichni se vrátili). 
Přímo při osvobozování Plzně padl 
jeden americký voják a 17 dalších bylo 
zraněno. Při náletech během války 
padlo 235 Američanů.

 SSSR
Nabízí se (propastný) kontrast ke 
ztrátám Rudé armády. Obvykle se 
píše o 140 tisících mrtvých. Jen při 
dobývání Ostravska (od 10. března 
1945) zahynulo 24 tisíc vojáků. V rámci 
operace na osvobození Bratislavy 
a Brna (od 25. března 1945) padlo 
17 tisíc vojáků. Druhá světová válka 
na kontinentu skončila tzv. pražskou 
ofenzivou (6.–11. května 1945), při 
které Rudá armáda vykázala ztráty  
49 tisíc lidí! Otázka, kolik rudoarmějců 
zemřelo až přímo v Praze, působí 
při těchto počtech přinejmenším 
nepatřičně a neuctivě. Při osvobozování 
naší vlasti umírali i vojáci dalších států, 
zejména 33 tisíc Rumunů.

Kolik zemřelo vojáků   
        při osvobození ČSR?

Kdo přinesl mír do Plzně?
Stejně jako v Praze vypuklo i v Plzni 
5. května 1945 povstání, které začali 
dělníci ve Škodovce. Během bojů 
s Němci padlo 18 vlastenců a 50 jich 
bylo zraněno. Do večera již byla radnice 
v rukách revolučního národního 
výboru. Když se 6. května ráno dostal 
do města předvoj 16. obrněné divize, 
vedené plukovníkem Noblem, museli 
Američané ještě bojovat s německými 
ostřelovači, kteří se odmítali vzdát.

Cheb

Plzeň

Klatovy
Generál Patton slaví konec války
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cestování po ČR l slavná filmová místa 

T e x t :  Z d e n ě k  S t o n

VODNÍ HRAD ŠVIHOV 

Rozhodnutí natáčet pohádku 
v romanticky zasněžené krajině 
na počátku zimy se ukázalo jako 
problematické. Proto se používal 
i sníh umělý, který vyráběly 
konzervárny z rozemletých rybích 
kostí. Sníh zapáchal a do druhého 
dne se rozložil. Nadto bylo nutné 
většinu scén natáčet na první 
pokus, proto přípravy zabraly 
i několik hodin. Když pak v okolí 
Klatov napadl sníh, bylo ho 
najednou tolik, že se štáb těžko 
prodíral krajinou. Herci v původně 
letních kostýmech trpěli zimou.

Na statku je boží dopuštění, čekají tu pana krále s početnou 
družinou a hlavně princem, který se má brzy ženit. Po příjezdu 
průvodu macecha neváhá a královskému páru podbízivě 
představuje dceru Doru. Popelka chaos využívá a jede se 
na svém Juráškovi projet do lesů, kde prince potká.

 Nedostatek sněhu

 Různé verze příběhu

TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU

ČSSR, 1973, 75 min

 Vodní hrad Švihov

 Koprodukce 

s Deutsche Film

„Veličenstvo, ani neumím 
povědět, jak nevýslovně jsme 
se na vás těšili, jakož i na Její 
Veličenstvo vaši paní choť, jakož 
i na nejjasnějšího prince… Tuhle 
Dorinka nemohla ani dospat.“

Původně se na Barrandově 
zvažovalo, že chystanou pohádku 
natočí režisér Jiří Menzel. Jenže 
ten byl v té době považovaný 
za kontroverzního a navíc 
odmítal koprodukci s východními 
Němci. Nabídku tak přijal Václav 
Vorlíček. Zahraniční spolupráce 
celkovou podobu pohádky 
zásadně ovlivnila. Zapojili se 
němečtí herci i kapitál, ale hlavně 
se místo plánovaného léta 
muselo narychlo natáčet v zimě. 
Podle filmových odborníků 
však měla právě tato změna 
v kombinaci s poetickou hudbou 
Karla Svobody za následek, že se 
z pohádky stala taková legenda.

Scénář k české variantě Popelky 
napsal (v té době zakázaný) František 
Pavlíček podle námětu pohádek 
Boženy Němcové. Původní znění 
od bratří Grimmů bylo nesčetněkrát 
natočeno už před uvedením naší 
slavné filmové podoby, ale i po něm. 
V Hollywoodu šli zase cestou 
teenagerských komedií, vzpomeňme 
na Popelku v teniskách. Diváci nyní 
s napětím očekávají norský remake 
původního Vorlíčkova filmu Tre 
nøtter til Askepott a za zmínku stojí 
i nový americký filmový muzikál 
s černošskými rappery Příběh Popelky.

V Německu se natáčelo v ateliérech Babelsberg 
a okolo zámku Moritzburg. Scény z hlubokých lesů 
byly pořízeny v okolí Klatov. Vodní hrad Švihov 
představuje v pohádce statek, na kterém žije Popelka 
se svou macechou a nevlastní sestrou. Stav objektu 
nebyl v době natáčení příliš reprezentativní, proto 
se musely použít četné kulisy a dekorace. Opravený 
hrad s unikátním obranným systémem má už dnes 
i prohlídkový okruh věnovaný Popelce. Ze stanice 
Švihov u Klatov je to k hradu pěšky asi 20 minut.
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Pomoc 
železničářům
v nesnázích

Nadační fond Skupiny ČD
ŽELEZNICE SRDCEM

Na trati života se může vždy objevit překážka, 
ať již v podobě úrazu, nemoci, nebo třeba živelní 
pohromy. Nadační fond ŽELEZNICE SRDCEM
pomáhá železničářům a jejich rodinám 
k návratu do běžných kolejí.

www.zeleznicesrdcem.cz
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na transparentní účet 
2402887002/5500 

CDPV_Zeleznice_srdcem_NEW_2021_215x270_v01_vlakvedouci_CD.indd   1 17/02/2021   15:50



železnice

Praha hl. n.

24



Je tomu právě 150 let, co na současné nejfrekventovanější nádraží v Česku 
přijel první vlak. Ve svých začátcích však dopravním ruchem nijak neoplývalo. 
Navíc se ani nenacházelo v centru Prahy, ale na městské periferii. Původně se 
odtud jezdilo jen na České Budějovice, jenže tratí stejně jako vlaků přibývalo. 
Dnes se zde každý den odbaví asi 70 tisíc cestujících.

STO PADESÁT LET 
HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ 
od císaře po InterJety

T e x t :  J a n  D v o ř á k
F o t o :  a r c h i v  a u t o r a

železnice
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Pohlednice Fantovy budovy z roku 1910
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Když přijel na pražské nádraží, dnešní 
Masarykovo, v roce 1845 první vlak, 

nikoho tehdy nenapadlo, že za čtvrt sto-
letí se nedaleko otevře další železniční 
spojení s Vídní. Za novým projektem stál 
zejména kníže Jan Adolf Schwarzen-
berg, majitel hlubockého, třeboňského 
a krumlovského panství. Povolení 
ke stavbě Dráhy císaře Františka Josefa 
(Kaiser-Franz-Josefs-Bahn) bylo vydáno 
11. listopadu 1866.

Přes vinice tunelem
Nově budovaná trať vedla z Vídně  
přes České Velenice, Tábor a Benešov.  
Od 3. září 1871 dráha končila v Čerča-
nech, kde se stavbařům do cesty po-
stavila řeka Sázava. Těsně před tehdejší 
Prahou byl zase překážkou vinohradský 
svah, kterým byl prokopán tunel.  
Z tunelu a polností, na nichž se  
nádraží stavělo, bylo převezeno na  
60 tisíc koňských povozů půdy do ne-
dalekého lomu, který se tím zavezl. 
Na nově vzniklém svahu později staveb-
ní magnát Moritz Gröbe založil vinici.

K vybudování nádraží v současné 
lokalitě přispělo císařské rozhodnutí 
z října roku 1866 o zboření hradeb. Pro 
nové nádraží bylo vybráno místo mezi 
Koňskou a Novou branou. Byl to vlastně 
okraj Prahy s pastvinami, poli a zahrada-
mi, za nimiž se rozvíjely dnešní měst-
ské čtvrtě Žižkov a Vinohrady, tehdy 
samostatné obce. Když byl dostavěn 
dřevěný most přes Sázavu, byl zahájen 
provoz až do Prahy. Stalo se tak přesně 
14. prosince 1871.

Nádraží jako palác
Staniční budova nádraží Dráhy císa-
ře Františka Josefa byla postavena 
v novorenesančním slohu podle návrhu 

Vojtěcha Ignáce Ullmanna a jeho švagra 
Antonína Barvitia. Měla podobu zámku 
se dvěma hodinovými věžemi. Souběžně 
vznikl již zmíněný první vinohradský 
tunel a roku 1876 byl podle návrhu 
Františka Josefa Thomayera před ná-
dražím založen městský park s jezírkem 
(od roku 1913 Vrchlického sady).

Roku 1872 byla v blízkosti nádraží 
ukončena – na samostatné stanici –  
od severu vedoucí Turnovsko-kralupsko-
-pražská dráha. Obě nádraží brzy sply-
nula. Ukázalo se, že stanice na zvýšený 
provoz nestačí, a tak byl už na konci 
19. století vypsán konkurz na výstavbu 

budovy nové. Celé nádraží bylo v letech 
1901–1909 zvětšeno a zrekonstruová-
no. Vznikly podchody a kolejiště bylo 
zastřešeno dvěma ocelovými oblouko-
vými konstrukcemi o rozpětí 33 metrů 
a výšce 18 metrů. Podle návrhu archi-
tekta Josefa Fanty se místo původní vy-
budovala nová, ještě výstavnější secesní 
budova se čtyřmi střešními věžemi.

Nová hala a metro
V letech 1972–1979 byla k Fantově bu-
dově přistavěna podle návrhu architektů 
Bočana, Dandy, Šrámka a Šrámkové 
nová odbavovací hala s pokladnami 

Vládní salonek

Opravená dvorana Fantovy budovy

Pohřební vlak s rakví T. G. Masaryka 
s čestnou stráží legionářů (21. září 1937) 

Slavnost k dokončování druhého vinohradského tunelu 
(10. listopadu 1944)

Pohlednice z roku 1909

Rozestavěná 
Fantova budova 
v roce 1907
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a obchody. Od 9. května 1974 pod ná-
dražím zastavuje metro – zdejší stanice 
Hlavní nádraží se začala stavět jako 
první v březnu 1967, tehdy ještě pro 
zamýšlenou podpovrchovou tramvaj, 
proto má pro centrum Prahy netypická 
boční nástupiště. V určitých časových 
rozestupech probíhala modernizace 
budov i kolejiště.

Ty tam jsou doby, kdy to před Fanto-
vou budovou sympaticky žilo. V parku 
plavaly v jezírku divoké kachny (na jeho 
místě jsou dnes vchody do prosklené 
moderní haly se vstupy do metra), lidé 
odpočívali na lavičkách nebo spěchali 
cestičkami mezi stromy a okrasnými 
keři na vlak, před hlavním vchodem 
do budovy nastupovali do přistavených 
taxíků nebo čekali na příjezd tramvaje. 
Dnes před nádražím vládnou po magis-
trále uhánějící oplechovaní čtyřkoloví 
miláčci na benzin a naftu.

Nostalgie bojuje s magistrálou
V roce 1977 byla v bývalé pokladní hale 
secesního nádraží zprovozněna Fan-
tova kavárna se stolky kolem průhledu 
na spojovací chodbu k vlakovým nástupi-
štím. Propojovala nostalgickou minulost 
se současným provozem nádraží, s če-
káním na vlak, čekáním na zákazníka, 
čekáním na lepší budoucnost. Přítom-
nost kavárny v místech staré dvorany 
překvapovala vzhledem k místu v centru 
monumentální haly nádraží se zachova-
nými a už nefunkčními pokladnami.

Fantova budova byla projektována 
jako reprezentativní brána do města. 
Tomu odpovídá vstupní průčelí se dvě-

ma věžemi a monumentálním  
půlkruhovým oknem. Dnes Fantovu 
budovu od města odděluje pražská 
magistrála a krása secesní stavby  
tím bohužel ustoupila do pozadí. 
V letech 2006–2014 prošlo nádraží 
další částečnou rekonstrukcí od italské 
firmy Grandi Stazioni. Kromě toho se 
kolejiště rozrostlo na 17 průjezdních 
a pět kusých kolejí.

Pražské hlavní nádraží se dostalo 
mnohokrát na poštovní pohlednice, 
převážně však do poloviny 20. století. 
Ačkoli místní nádražní budova pat-
ří svou architekturou mezi nejhezčí 
stanice v Evropě, na pohlednice pro 
město Prahu se po roce 1945 už dostává 
málokdy. Nejspíš proto, že české hlavní 
město má historických památek, které 
stojí za ukazování na pohlednicích, 
obrovské množství. Nebo snad existuje 
jiný důvod? Třeba to někdo vypátrá.

Kouř a hluk jako na bojišti
A protože ke každé větší stanici patřilo 
odjakživa i lokomotivní depo (neboli vý-
topna či topírna), nebylo tomu jinak ani 
zde. Depo bylo postaveno v severní části 
železniční stanice a skládalo se z tehdy 
tradičních sektorů: půlkruhové rotundy, 
točny, uhelny, popelové jámy, vodárny, 
skladiště, dílny a dalších částí. Dnes už si 
málokdo dovede představit, jak vypada-
lo okolí a ovzduší nejen kolem severního 
zhlaví stanice. Směle můžeme napsat, 
že bylo začouzené, špinavé a hlučné. 
Neustále posunující parní lokomotivy 
i přijíždějící vlaky obtěžovaly kouřem 
nejen cestující, ale i obyvatele přilehlých 
obytných domů, k nimž doléhal i třeskot 
nárazníků a pískání posunovačů.

Doba elektrická
V dubnu roku 1928 se zde zahájil provoz 
v elektrické trakci v provedení napájecí 
soustavy 1 500 V stejnosměrného prou-
du a po kolejišti nádraží se začaly také 
prohánět elektrické lokomotivy. Zprvu 
jen posunovaly vagony,  následně jezdily 
s vlaky do Vysočan a na Smíchov a ještě 
později až dál za hranice Prahy – podle 
toho, jak postupovala elektrizace tratí. 
Elektrické lokomotivy byly deponovány 
v bývalé výtopně (v rotundě), kam je 
zašupovaly přes točnu malé parní či 
akumulátorové lokomotivy do doby, než 
byl prostor unikátně zatrolejován dráty. 
Poslední pravidelné rychlíky v parní 
trakci nádražím projely v 70. letech 
minulého století.

Jak šel čas
 1871
 vybudování prvního 
 vinohradského tunelu 
 a zahájení provozu na 
 Dráze císaře Františka Josefa
 1872
 zahájení provozu Turnovsko-
 -kralupsko-pražské dráhy 
 v severním prostoru již 
 fungujícího nádraží 
 a zprovoznění spojovací 
 dráhy tunelem na Smíchov
 1876
 založení městského parku 
 před nádražím
 1901 
 bourání první odbavovací 
 budovy a zahájení stavby nové
 1905–1906 
 zastřešení nástupišť 
 dvoulodní obloukovou halou
 1909
 dokončení nové budovy 
 podle návrhu architekta Fanty
 1919
 slavnostní přejmenování 
 nádraží na Wilsonovo 
 (dne 27. června)
 1926
 zahájení elektrifikace kolejiště
 1928
 zahájení elektrického provozu
 1940
 zahájení stavby dalších dvou 
 vinohradských tunelů
 1944
 dokončení druhého 
 (prostředního) jižního tunelu
 1953
 přejmenování stanice 
 na Praha hlavní nádraží
 1967 
 zahájení výstavby stanice 
 podzemní dráhy a zábor části 
 Vrchlického sadů
 1972
 zahájení moderní přístavby 
 odbavovací haly
 1974
 zahájení provozu metra 
 (ke 29. výročí osvobození 
 Rudou armádou)
 1983 
 opětovné zahájení dostavby
 třetího tunelu
 1985
 zahájení rekonstrukce 
 severního zhlaví
 1989 
 dobudování třetího 
 vinohradského tunelu
 1994
 zprovoznění dalších tří 
 nástupišť mimo zastřešenou halu
 2002–2010
 výstavba tzv. Nového spojení 
 a modernizace nádraží
 2012–2013 
 oprava střední odbavovací 
 budovy ze začátku 20. století
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Po zrušení lokomotivního depa se 
vrata rotundy (stání pro lokomotivy) 
zavřela. Zbytek depa pak ještě ožil v jed-
nom z dílů televizního seriálu Dynastie 
Nováků, který se zde natáčel v roce 
1982, ale různých záběrů na tomto 
nádraží pro československou kinemato-
grafii vzniklo nespočet. Dnes na místě 
lokomotivního depa stojí moderní 
administrativní budova. O tom, že tady 
bylo depo, dnes ví jen pár starousedlíků 
a železničních fandů.

Reprezentační místnosti
Když bylo v roce 1871 postaveno 
v novorenesančním slohu nádraží, stal 
se jeho součástí i dvorní salon. Ten se 
skládal z předsálí, dvou odpočinko-
vých místností a velkého, komfortně 
zařízeného salonu. Když byla začátkem 
20. století budova secesně zrekonstruo-
vána, zřídil v jejím jižním křídle architekt 
Fanta dvorní čekárnu, což je komplex 
reprezentačních místností s prostornou 
chodbou doplněný zázemím sociálním 
a hospodářským. O výzdobu se podělili 
sochaři Kaufman, Pikart a Šimonovský, 
obrazy jsou dílem malíře Fröhlicha, 
rozsáhlá plátna inspirovaly pražské mo-
tivy a pochází z ateliérů Václava Jansy 
a Viktora Strettiho.

S rozpadem monarchie a vznikem 
Československa byla dvorní čekár-
na přejmenována na vládní salonek 
s kapacitou asi padesát osob. Za více 
než sto let těmito prostorami prošly 

tisíce význačných návštěvníků Pra-
hy. Salonek vítal korunované hlavy, 
prezidenty i vojenské hodnostáře. Když 
se prezident Tomáš Garrigue Masaryk 
v prosinci 1918 vrátil z exilu, vítal ho zde 
předseda vlády Karel Kramář i spisovatel 
Alois Jirásek. Právě odtud odjel v březnu 
1939 na osudovou návštěvu do Berlína 
prezident Emil Hácha. Dále zde pobývali 
císař František Josef I., Fidel Castro, Kim 
Ir-Sen, Charlie Chaplin, Thomas Alva 
Edison – a po úmrtí, v rakvi, v důsledku 
atentátu Reinhard Heydrich. 

Příběh pokračuje
Dějiny pražského hlavního nádraží se 
nezastavily. Kdysi se lidé podivovali nad 
příjezdem parních lokomotiv, potom 
nadšeně vítali elektrické a dieselové 
stroje, po roce 1989 se pozornost sou-
středila na elegantní Pendolina a mo-
derní railjety. Od jízdního řádu 2022  
sem přijedou zbrusu nové soupravy  
InterJet. Za pár let se možná před  
nádražím opět objeví tramvaje.  
A v delším horizontu sem snad  
povede metro D.  ▪

Problémy 
s názvem
Až do roku 1919 se mu říkalo 

nádraží Císaře Františka Josefa. 

Potom se nová republika rozhodla 

pojmenovat stanici na počest 

amerického prezidenta, který 

se významnou měrou zasloužil 

o nezávislost Československa. 

A vzniklo Wilsonovo nádraží, 

hovorově Wilsoňák. V roce 1940 

to německým okupantům začalo 

vadit, a tak se objevilo neutrálně 

znějící označení hlavní nádraží, 

tehdy samozřejmě dvojjazyčné, 

takže na prvním místě muselo být 

Hauptbahnhof. Po osvobození se 

největší pražské nádraží vrátilo 

k prvorepublikovému názvu, který 

překvapivě vydržel i pět let po Ví-

tězném únoru. Od roku 1953 stá-

le zůstává v platnosti název Praha 

hlavní nádraží. Plány na přejme-

nování zpět na Wilsonovo nebyly 

nikdy realizovány. A pozor, pokud 

napíšete Hlavní nádraží (tedy 

s velkým H), odkazujete pouze 

na stanici metra.

Původní nádraží 
těsně před 
zbouráním 

v roce 1901
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Jízdní řád 2022
Revoluce v komfortu 

a službách

Můžete potkat ve vlaku
Pavel Řehulka

Dárky z nádraží
Doplňkový sortiment 

u pokladen

Články v této rubrice mají pouze informativní charakter. 
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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České dráhy nasadí v jízdním řádu 2022 na vlaky Západní expres 
a Krušnohor nejmodernější soupravy InterJet. Na regionální 
spoje z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm vyjedou patrové 
soupravy push-pull. Dvě desítky zbrusu nových bezbariérových 
RegioPanterů obslouží regionální linky v Plzeňském, 
Středočeském a Jihočeském kraji. A klimatizované vozy dříve 
používané na spojích EC a IC zamíří do rychlíků.

S jízdním řádem 2022 čeká cestující 
na železnici asi největší revoluce 

v kvalitě, pohodlí a rozsahu nabízených 
služeb od nasazení railjetů před sedmi 
lety. České dráhy totiž do provozu uve-
dou nové vlaky v hodnotě zhruba devět 
miliard korun. Velká část z nich začne 
jezdit hned od začátku nového jízdního 
řádu, tedy od 12. prosince 2021, další se 
do provozu zapojí v průběhu roku 2022.

Přichází éra InterJetů
Největší novinkou budou moderní 
soupravy InterJet. Národní dopravce je 
nasadí na linky Západní expres a Krušno- 
hor. Poprvé tak u nás budou vlaky 
vybaveny speciálními okny, která lépe 
propouští mobilní signál, aby se v nich 
dalo kvalitněji telefonovat. V první třídě 
cestující najdou bezdrátové nabíječky 
a novinkou budou i zásuvky na dobí-
jení elektrických vozíků a elektrokol. 
V souladu s trendem, který velí zajistit 
co nejefektivnější provoz na krátké 
a střední vzdálenosti, v jednotce nebude 
restaurační vůz. Místo toho si zákazníci 
budou moci nakoupit občerstvení pro-
střednictvím mobilního minibaru.

Koženky z kola ven 
České dráhy se rozhodly ve velké 
míře v obyčejných rychlících nahradit 
starší vozy, takzvané koženky. V mnoha 
vlacích se proto objeví klimatizované 
vagony s řadou služeb, jako třeba wi-fi 
zdarma nebo zásuvky na dobíjení ces-
tovatelské elektroniky. Většina rychlíků 
tím nabídne komfort srovnatelný s do-
savadními vlaky EuroCity a InterCity.

JÍZDNÍ ŘÁD 2022 
PŘINÁŠÍ REVOLUCI 
v komfortu a rozšíření služeb

Kvalitativní skok zaznamenají cestu-
jící konkrétně v rychlících Vltava a Luž-
nice z Prahy přes Tábor do Českých Bu-
dějovic a Českých Velenic a v rychlících 
Vysočina z Prahy přes Havlíčkův Brod 
do Brna. Jednotlivé pohodlnější vozy 
budou doplněny i do spojů Hradečan 
a Krakonoš z Prahy do Hradce Králové 
a Trutnova a do rychlíků Bouzov z Brna 

do Olomouce a Šumperka. Starší vozy 
nadále poslouží jako záloha, například 
při posilování dopravy.

Honecker mizí z regionů
Moderní soupravy zvýší kvalitu cesto-
vání i na regionálních linkách. Na linku 
Ostrava – Frenštát pod Radhoštěm Čes-
ké dráhy nasadí nové patrové jednotky 
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push-pull. RegioPantery zamíří na linku 
P2 z Klatov přes Plzeň a Rokycany do Be-
rouna a na regionální linky v Jihočeském 
kraji. Díky tomu zmizí z každodenního 
provozu desítky velkoprostorových 
vozů z přelomu 80. a 90. let, třeba vozy 
typu Bdtmee z bývalé NDR, přezdívané 
Honecker, nebo vozy řad Bdt, Bdtee a se 
služebním oddílem BDs.

Moderní regionální soupravy nabíd-
nou služby na úrovni dálkových expresů. 
Více jich bude klimatizovaných, plně 
bezbariérových, vybavených zásuvkami 
a USB konektory pro dobíjení cestovní 
elektroniky a nově i výkonnými zásuv-
kami 230 V pro dobíjení elektrických 
vozíků handicapovaných cestujících 
a elektrokol. Soupravy push-pull na  
Ostravsku budou mít též speciální okna 
umožňující lepší průchod mobilního 
signálu podobně jako InterJet.

České dráhy budou během jízdního 
řádu 2022 uvádět do provozu také 
další modernizovaná vozidla. Napří-
klad v Olomouckém kraji jde o moto-
rové jednotky Stadler GTW. V dalších 
soupravách budou rozšiřovány služby, 
což se týká třeba motorových souprav 
v Královéhradeckém kraji.

RegioSpidery 
na dalších trasách
Na trase z Kralup nad Vltavou 

do Loun a Velvar už od 8. listopadu 

jezdí čtyři nízkopodlažní jednotky 

typu RegioSpider. Moderní vozidla 

nahradila staré motoráky řady 810, 

což znamená výrazné zvýšení kvality 

pro cestující, zejména pro osoby se 

sníženou schopností pohybu nebo 

orientace a maminky s kočárky. České 

dráhy koupily tyto vlaky, vyrobené 

v roce 1997, od německé společnosti 

SWEG. Po roce provozu jednotky 

projdou další modernizací včetně 

dovybavení wi-fi, instalace klimatizace, 

přečalounění sedaček a přelakování. 

Obdobné jednotky již jezdí na Liberecku 

a Vysočině. Národní dopravce jedná se 

Středočeským krajem o jejich nasazení 

do provozu na dalších tratích.

Jako bezbariérové nabídnou České 

dráhy celkem 5 385 spojů. Je to nejvíce 

od jejich zavedení v roce 1991. Proti 

předchozímu jízdnímu řádu se počet 

vlaků bez bariér zvýší o 475! Velkou 

novinkou je možnost dobíjet elektrické 

vozíky v nejnovějších vlakových 

soupravách InterJet. Díky tomu 

se významně rozšíří mobilita osob 

na vozíku. 

V některých regionech České 

dráhy nabízí drtivou většinu spojů 

bezbariérových, například v rámci 

Pražské integrované dopravy. 

Podobných regionů bude přibývat, 

v roce 2022 se k nim přidá namátkou 

Plzeňský kraj, a to díky novým 

RegioPanterům na lince P2 Klatovy –  

Plzeň – Rokycany – Beroun. 

K podstatnému rozšíření nabídky 

bezbariérového cestování dojde 

také v Královéhradeckém kraji. 

Tam bude zavedena přeprava osob 

na vozíku na linkách Choceň – Náchod 

a z Pardubic přes Hradec Králové 

do Trutnova a Svobody nad Úpou. 

Symbol bezbariérovosti se objeví také 

u vlaků z Ostravy do Frýdlantu nad 

Ostravicí a Frenštátu pod Radhoštěm 

nebo ze Šumperka do Hanušovic 

a Jeseníku.

Spoje do zahraničí
Nabídka mezistátních spojů zůstává 
stabilní a bez významných změn. České 
dráhy i nadále nabídnou přímá spojení 
v trasách (Břeclav –) Praha – Berlín –  
Hamburk – Kiel, Praha – Mnichov,  
Cheb – Norimberk, Praha – Linec,  
Praha – Curych (přímý lůžkový vůz), 
(Děčín –) Praha – Vídeň – Graz, (Děčín –) 
Praha – Bratislava – Budapešť, Praha – 
Púchov/Žilina, Praha – Ostrava – Žilina –  
Košice/Humenné, Ostrava – Banská 
Bystrica / Zvolen, Graz – Vídeň – Břeclav –  
Ostrava – Katovice – Krakov –  
Přemyšl/Varšava – Brest/Gdaňsk –  
Gdyně a Praha – Ostrava – Katovice –  
Krakov – Přemyšl/Varšava. Pojedou 
rovněž letní sezonní vlaky z Bohumína 
do pobaltských přímořských letovisek.  ▪
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Kartu Zetka akceptují všichni doprav-
ci zapojení do systému IDZK. Navíc 

platí i pro linky ODIS v Moravsko- 
slezském kraji. Jednoduše si ji objednáte 
a ještě snadněji ji můžete používat.  
Stačí si nabít kredit a pak ji používat 
jako elektronickou peněženku  
během jízdy.

Elektronická jízdenka  
ušetří čas i peníze
S kartou Zetka nebudete hledat drobné 
ani čekat na vracení hotovosti. Kredit 
můžete na kartu dobít v nádražních 
pokladnách, u průvodčího ve vlaku, 
ve všech informačních kancelářích IDZK, 
v autobuse nebo online v e-shopu IDZK. 
Pokud budete nakupovat jednotlivou 
elektronickou jízdenku IDZK, nahraje 
se vám přímo na kartu. Nástupní sazba 
je v obyčejném tarifu devět korun, ná-
sledně stojí každý kilometr jízdy korunu. 
Ušetří všichni, kdo využívají elektronic-
ké jízdenky IDZK. Jestliže přestoupíte do  
30 minut na další návazný spoj, 
zaplatíte nástupní taxu jen v prvním 
spoji. Karta též nabízí volbu zlevněné-
ho profilu cestujícího pro čerpání slev. 

Čipovou kartu využijete ve Zlínském kraji pro cestování vlaky 
a autobusy Integrované dopravy Zlínského kraje. Funguje jako 
nosič jízdenek IDZK a také jako elektronická peněženka. Můžete 
jí pohodlně platit jízdenky IDZK. Nabijete ji na železničních 
stanicích, přímo ve vlaku, v autobuse i online. Snadno se vejde 
do kapsy a ušetříte s ní při přestupu na navazující spoj. 

Kromě zvýhodněného přestupu budete 
moci využívat státem garantované 
studentské nebo seniorské slevy ve výši 
75 procent z ceny jízdného.

Bezpečná peněženka
A jak si můžete kartu pořídit? Prvním 
způsobem je, že si osobně zajdete 
na kontaktní místo některého z auto-
busových dopravců fungujících v tarifu 
IDZK. Zde vyplníte žádost, předložíte 
doklad totožnosti, aktuální fotografii 
průkazového formátu a případně do-
ložíte nárok na slevu podle tarifu IDZK, 
pokud na ni máte právo. Kromě základní 
ceny mohou být účtovány další poplatky 
podle momentálně platného ceníku 
produktů a služeb karty Zetka. 

Alternativou je objednávka přes 
internet (viz box). Platnost Zetky je šest 
let od data výroby, doba platnosti je 
na kartě přímo vytištěna. Elektronická 
peněženka je zabezpečena na úrovni 
bankovních karet, a je tak chráněna 
proti zneužití. Ztracenou kartu můžete 
sami zablokovat v e-shopu IDZK nebo 
její ztrátu nahlásit v informační kancelá-
ři IDZK, kde její použití akceptují.   ▪ 

KARTA ZETKA PRO 
CESTOVÁNÍ PO ZLÍNSKU 
v rámci integrované dopravy

Více na www.idzk.cz/zetka

Jak si kartu pořídit 
přes internet
Pro objednání Zetky přes internet 

je nutné se nejdříve zaregistrovat 

a přihlásit. Před objednáním v e-shopu 

musíte nejprve vyplnit osobní údaje, 

nahrát a nechat si schválit fotografii. 

Toto provedete v záložce Osobní údaje 

v levém menu. Po posouzení fotografie 

administrátorem obdržíte informační 

e-mail o schválení (či neschválení) 

fotografie. Následně si Zetku můžete 

objednat, a to buď s doručením 

na kontaktní prodejní místo, nebo 

poštou na libovolnou adresu v České 

republice. Objednávku dokončíte 

zaplacením ceny za výrobu Zetky 

(130 korun) a případného poštovného. 

Pokud máte nárok na Zetku se 

slevovým profilem, lze ji doručit 

pouze na kontaktní prodejní místo, 

kde vám bude slevový profil na kartu 

nastaven po předložení dokumentů 

požadovaných pro doložení nároku 

na slevu.
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Regionální spoje Arriva (Os, Sp)

Železniční stanice nebo zastávka

Názvy jsou uvedeny pouze u dopravně významnějších

stanic a zastávek nebo těch, které jsou hraniční

pro platnost tarifu IDZK.

Vymezení platnosti
tarifu Integrované
dopravy Zlínského
kraje na železnici
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Může si ředitel po téměř ročním 
zavření divadel dovolit adventní 
náladu?
O sváteční náladu se rozhodně při-
pravit nenechám. To správné nala-
dění musí každý najít ve svém srdci. 
Věřím, že zastavení provozu nám snad 
nehrozí. Repertoár Národního divadla 
Brno bude rozhodně nabitý lahůdka-
mi, především novinkami, jako jsou 
opery Peter Grimes či Řecké pašije, 
balet Beethoven nebo činohra Nebe-
sa či Amfitryon. A to jsou jen čerstvé 
premiéry všech tří souborů. Repertoár 
ale obsahuje spoustu nových inscenací, 
které stojí za to vidět. Mým favori-
tem, který potěší ty, kteří se vánoční 
idyle chtějí vyhnout, je titul Kdo se bojí 
Virginie Woolfové? Určitě se vypravím 
na režijní dozor – jednak na Majitele 
klíčů do Mahenova divadla, jednak 
na svou poslední operu Evžen Oněgin 
do Janáčkova divadla.

Kdybyste si měl vybrat inscenace 
z repertoáru vašich divadel, která 
by v tomto svátečním čase byla ta 
pravá? 
K mým pravidelným vánočním návště-
vám rozhodně patří Louskáček a Hry 
o Marii. To jsou naše prosincové stálice, 
které můžete vidět znovu a znovu! Le-
tos k nim možná přidám i zbrusu nový 
operní titul Bohéma a v činohře bych si 
nenechal v žádném případě ujít Racka, 
který sice není klasická vánoční hra, ale 
tato inscenace mne opravdu hodně za-
sáhla a rád bych ji brzy viděl znovu. Své 
kouzlo mívají i silvestrovská představe-
ní, zvlášť v režii našeho baletu. V Redu-

Martin Glaser vstupuje letošním rokem do osmé sezony 
svého působení na pozici ředitele Národního divadla Brno. 
Jako režisér zde vytvořil celkem dvanáct inscenací – z toho 
čtyři opery, sedm činoherních titulů a jeden balet. Třináctou 
inscenací se po roce čekání stali Majitelé klíčů, podle textu 
Milana Kundery. Její premiéra divákům po delší době 
symbolicky odemkla divadelní budovy.

MÁME REPERTOÁR 
NABITÝ NOVINKAMI,  
které stojí za to v Brně vidět

tě vás poslední den v roce stoprocentně 
rozesměje Mirandolína, za kterou naše 
herečka Tereza Groszmannová získala 
Cenu Thálie!

Kromě šéfování divadla jste ještě 
ředitelem tří mezinárodních festiva-
lů, takže určitě také hodně cestujete. 
Kde jste byl nejdál?
Rád vzpomínám na první zájezd do za-
hraničí v roli ředitele – do arabského 
Ománu. A několik návratů do Hong-
kongu taky stálo za to. Hodně zajímavá 
byla i dvoutýdenní pracovně-studijní 
cesta po Číně. Ale všechny tyto výjezdy 
znamenaly hodiny a hodiny v letadle. 

Není jednodušší vydat se do Paříže 
prostřednictvím baletu Dáma s ka-
méliemi nebo do Vídně díky činohře 
Leopoldstadt? Tento druh cestování 
provozuji rád.

Dáváte si novoroční předsevzetí? 
Co byste popřál divadelnímu světu 
do roku 2022?
Předsevzetí si dávám – že budu jíst míň 
sladkostí, víc cvičit, víc se učit. A po-
každé to dopadne stejně. Vlastně to je 
vždycky nejdřív míň a potom víc a víc. 
Do roku 2022 bych nám všem popřál 
všeho tak akorát, ale kvalitního, hlubo-
kého, opravdového a smysluplného!  ▪

Louskáček

Evžen Oněgin

Majitelé klíčů
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Jak byste migrénu přiblížil někomu, 
kdo se s ní v životě nesetkal?
Dost lidí může mít pocit, že se s ní ne-
setkalo, ale ona je ve skutečnosti velmi 
rozšířená. Určitě jí trpí někdo z rodiny 
nebo přátel, akorát o ní moc nemluví. 
Migréna je dlouhodobé onemocnění, 
které se projevuje jednotlivými záchvaty 
bolesti hlavy vysoké intenzity. Bolest 
u migrény je tepavá nebo ostrá, častěji 
bývá jen na jedné polovině hlavy než 
na obou. Záchvat doprovází další přízna-
ky, například světloplachost. Člověku 
také vadí zvuky, vyhýbá se i vůním nebo 
pachům a prožívá nevolnost, pocity 
na zvracení. Zásadní je ale to, že pacient 
během záchvatu nemůže vykonávat 
ani běžné činnosti, jako je chůze nebo 
starost o domácnost.

Jak dlouho záchvat trvá?
Jeden záchvat migrény může trvat čtyři 
hodiny až tři dny. Ve své praxi se ale se-
tkávám s pacienty, kteří trpí bolestí hla-
vy i více než patnáct dní v měsíci. Lidé, 
kteří prožívají záchvat, se samozřejmě 
snaží nikoho neobtěžovat, takže se 
stáhnou do klidnějšího prostředí, kde 
je trochu zatemněno, a užijí analgeti-
ka. Pacienti, kteří trpí migrénou, mají 
většinou zkušenost s tím, že to nikoho 
nezajímá nebo nikdo nemůže pochopit, 

co přesně prožívají. Jsou velmi rezer-
vovaní k tomu, aby se o tom s někým 
bavili. Pro zajímavost, migrénou trpí 
také kočky. Poznáte to tak, že jste s ní 
doma a nikde ji nemůžete najít. Kočka 
je schovaná. Tohle chování je při migré-
ně běžné.

Bojí se lidé s touto nemocí stigmati-
zace?
Existují stereotypní představy ohledně 
toho, že je to ženský problém a výmlu-
va. U zlomené ruky hned každý pochopí, 
že teď bude nějakou dobu trvat, než se 
zahojí. Kdežto scénář tohoto onemoc-
nění je jiný. Opakované záchvaty jsou  
víceméně stejné, takže se zdá, že k tomu 
člověku už nějakým způsobem patří.

Jsou k migréně náchylnější ženy, 
nebo muži?
Do desíti let převažuje nemoc u chlapců. 
S nástupem měsíčků u děvčat se pro-
jevují výrazné hormonální vlivy, které 
na rozvoj migrény působí. Ženy jsou k ní 
celoživotně náchylnější. S menopauzou  
může u části pacientek docházet 
k mírnějšímu zlepšení, ale není to žádný 
železný zákon. Onemocnění se může 
rozvinout nezávisle na tom, kolik je vám 
let. Nejčastěji jsou postiženi lidé v pro-
duktivním věku.

PACIENTI S MIGRÉNOU 
SE ČASTO STAHUJÍ DO SEBE 
a málokdo je opravdu chápe
Jakmile má člověk deset dní v měsíci bolest hlavy, už se mu začíná rozpadat 
osobní i pracovní život včetně poklesu finančního příjmu. Tvrdí to neurolog 
Pavel Řehulka, který se od roku 2017 na boj s migrénou specializuje. 
Na jedné straně ji naše společnost bere za normální, současně je však 
migréna těžkým onemocněním s velmi svízelnou léčbou. Bez odborné 
pomoci se pacienti pokoušejí léčit sami, často bez úspěchu.

Pavel Řehulka

Odborná péče v ordinaci 

je účinnější než samoléčba

Je v naší společnosti běžné chodit 
s migrénou k lékaři? 
Existují čtyři možnosti, jak ji pacienti 
mohou zvládat. Nejčastější je samo-
léčba, další možnost představuje zajít 
za praktickým lékařem. Léčba neuro-
logem, to je třetí možnost. A čtvrtá 
varianta spočívá v léčbě v centru pro 
diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Pro 
pacienty s nízkou četností záchvatů 
migrény může být dostačující léčba 
doporučená praktickým lékařem nebo 
neurologem. Pokud trpíte migrénou 
například sedm a více dní v měsíci, je 
zcela namístě vyhledat centrum pro dia-
gnostiku a léčbu bolestí hlavy. V České 
republice je celkem 31 takových center, 
v každém kraji minimálně jedno.
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Vizitka
Působí na I. neurologické klinice 
Fakultní nemocnice u sv. Anny 
v Brně a Lékařské fakulty Masary-
kovy univerzity. V roce 2017 získal 
specializovanou způsobilost v oboru 
neurologie. Od té doby se zaměřuje  
na léčbu migrény. Od roku 2020 je 
odborným garantem centra pro dia-
gnostiku a léčbu bolestí hlavy. Jde 
o specializované pracoviště na léčbu 
migrény, které letos spustilo webo-
vé stránky www.migrenabrno.cz,  
na kterých se pacienti mohou 
o možnostech léčby tohoto  
onemocnění dozvědět více.

finančních příjmů a práceschopnosti pa-
cienta. Lidé se pak dostávají, a ne vlastní 
vinou, na dno společnosti. Migréna je 
celoživotní prokletí. Ze socioekonomic-
kého pohledu je efektivnější člověka 
s migrénou léčit než platit výdaje, které 
souvisí se sníženou práceschopností 
zaměstnance.

Co je to biologická léčba? 
Migrénu můžeme léčit při jednotlivém 
záchvatu, ale dlouhodobé výsledky 
přináší jen preventivní neboli profylak-
tická léčba. Ta snižuje riziko, že záchvat 
migrény vůbec přijde. Mezi profylaktika 
patří i biologická léčba migrény, která 
je v České republice po splnění určitých 
podmínek hrazena zdravotní pojišťov-
nou. U biologické léčby není účinnou 
látkou chemikálie, ale monoklonální 
protilátka vyrobená v laboratoři. Má va-
zebné místo, na které se specificky váže 
a tím přerušuje proces, který u migrény 
způsobuje bolest.

Na vašem webu uvádíte, že vás 
zajímají pacienti, kteří nemají přístup 
k léčbě nebo se problém s migrénou 
snaží řešit sami…
To je skupina pacientů, kteří trpí nejvíce. 
Pokud užíváte léky na bolest hlavy více 
než patnáct dní v měsíci, dostanete se 
do začarovaného kruhu. První tabletu 
si berete hned ráno a žijete mezi bolestí 
a prášky. Vytvoří se komplex migrény 
a bolesti hlavy vyvolané nadužíváním 
léčiv. Lidé z nich pak dost často mívají 
lidově řečeno zkažený žaludek.

Jsou zaměstnavatelé připraveni 
na lidi trpící migrénou?
Zaměstnavatelé se neděsí. Diagnóza mi-
grény je častá, v naší kultuře se považuje 
za normální. Rozhoduje ale tíže one-
mocnění, respektive počet dní v měsíci, 
kdy člověka záchvat migrény postihne. 
To se během života mění. Nejčastějším 
onemocněním sdruženým s migrénou 
je deprese, což vede nutně ke snížení 

Jak moc je tato léčba u nás rozšířená 
a známá? 
Většina pacientů, se kterými se setká-
vám, už o této možnosti slyšela. Dost 
často si ale nejsou jistí, zda o ni mohou 
projevit zájem. Jiní se pro ni rozhodnou 
po domluvě se svým neurologem. Stačí 
se jenom objednat do nějakého centra 
pro diagnostiku bolesti hlavy a během 
půl roku může pacient zažít velkou 
změnu k lepšímu.

Kdy jste se naposledy vydal někam 
vlakem? 
Zrovna zítra jedu na odborné setkání 
do Prahy, které se týká léčby bolestí hla-
vy. Naposledy jsem jím cestoval v neděli, 
kdy jsem si po službě v nemocnici vyjel 
s přítelkyní na výlet do Ivančic. S vlakem 
se člověk nemusí moc vázat, vždycky 
něco jede, pokud tedy nezmešká ten 
poslední…  ▪
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Kdo by nechtěl udělat radost svým bližním správným  
dárkem? Nejen o Vánocích jsou pro vás připraveny  
atraktivní předměty s železniční tematikou, které si můžete 
koupit ve vybraných nádražních pokladnách a ČD Centrech. 
Potěšíte jimi každého železničního fanouška.

TIPY NA DÁRKY 
NEJEN NA VÁNOCE 
z nádražních pokladen

Dětem se vždycky zavděčíte klasickou dřevěnou hračkou. Kupte jim proto pod stromeček 
nebo už k Mikuláši dřevěnou vláčkodráhu. Množství kolejí (rovných i s obloukem), závor 
a železničních přejezdů s pohyblivými závorami si můžete namixovat dle libosti. V nabídce 
je nadto točna, a dokonce i padací most! K tomu si přidejte správný vláček nebo mašinku 
a klidně i stanici a další vybavení. Uvidíte, jak se vaši potomci zabaví na celé odpoledne 
i večer. Upozornění: předměty jsou vhodné pro děti od tří let.

I malý doplněk může udělat velkou radost. 
Pro milovníky zejména starších vozidel  
jsou připraveny stylové kravatové spony 
v různých velikostech. Nejen příznivci želez-
niční nostalgie si mohou připnout ozdobu  
v podobě například motorového vozu  
řady 854 nebo lokomotivy řady 749. 
Opravdovou lahůdku představuje spona 
s klasickým pantografem, která byla vyro-
bena o něco větší než ostatní, aby vynikly 
designové detaily.

Triko SOLS, 137 MEDIUM PINK

Pro děti v kategorii od čtyř 
do osmi let mají na nádra-
žích připravenou i novou 
sadu kvalitních triček 
ze stoprocentní 
bavlny. A proč si 
tuto část oblečení 
kupovat právě 
zde? Přece kvůli 
potisku s rozver-
nou mašinkou, 
kterou si zamilujete i vy. 
Na výběr je hned ze dvou 
motivů. Trička se prodáva-
jí v těchto barvách: růžo-
vá, fialová, světle modrá, 
tmavě modrá, tmavě 
červená a světle zelená.

V „nádražní nabídce“ najdete také trička pro 
dospělé. Stejně jako dětská jsou i tato vyro-
bena z kvalitní stoprocentní bavlny, vybrat 
si lze z velikostí M až 2XL. Můžete si pořídit 
tričko s ikonickým Pendolinem nebo Vect-
ronem, dále na vás čeká lokomotiva Banán 
nebo motorový vůz řady M152.0. A nakonec 
musíte vyřešit barevné provedení – u někte-
rých drážních motivů máte totiž na výběr. 
Ale klidně jich kupte více, ať potěšíte nejen 
rodinu, ale i kamarády a kolegy v práci.

Triko SOLS, 280 APPLE GREEN

OD
75 Kč

299 Kč

499 Kč

199 Kč
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Cestování s domácími mazlíčky vlakem má svá pravidla. Především 
je třeba mít na paměti, že bez přepravní schrány je možné vzít  
s sebou pouze psa. Kočky, fretky, králíci, želvy a ostatní 
zvířata musí být ve speciálním boxu s nepropustným dnem.

JAK SI VYJET SE ZVÍŘÁTKY?

Díl
dvanáctý vlakem prakticky l ČD servis

Pokud se chystáte na cestu vlakem 
se zvířetem, připravte si přepravní 

schránu. Rozměry boxu nesmí pře-
sáhnout 90 × 60 × 40 cm, pokud se má 
jednat o ruční zavazadlo, které smíte 
umístit na zem pod sebe, na polici nebo 
svůj klín, abyste jím nezabírali další 
místo.

S pejskem
Pokud se vám pejsek vejde do schrány 
s výše uvedenými rozměry, neplatíte 
za něj jízdné. Jestliže jde o větší plemeno 
a máte pro psa přesto připravenou 
schránu s nepropustným dnem, avšak 
větší, nezoufejte. Takovou cestu můžete 
absolvovat se spoluzavazadlem, které 
si sami naložíte i vyložíte a umístíte 
ve voze do prostoru určeného právě pro 
přepravu spoluzavazadel. V takovém 
případě se platí stejná cena jako za 
přepravu kola.

Nejčastějším případem ale je, že pes 
cestuje volně. Pak mu nezapomeňte 
nasadit náhubek a mějte ho celou 

cestu na vodítku. Ve voze nesmí váš 
psí doprovod sedět na sedadle, menší 
plemena na stolku (a to ani s podlož-
kou). Samozřejmě by neměl omezovat 
průchod uličkou vagonu. S nejlepším 
přítelem člověka můžete cestovat pou-
ze ve 2. třídě. Do jedničky pejsci nesmí 
stejně jako do restauračního nebo bistro 
vozu. Také v tichých oddílech a oddílech 
určených pro děti do 10 let není cesto-
vání s čtyřnohým kamarádem povoleno. 
Za pejska zaplatíte přepravné podle 
tarifu v závislosti na délce vaší cesty.

S kočkou a dalšími tvory
Pokud vezete kočku, morče, králíka 
nebo jiného mazlíčka, třeba i exotické-
ho, máte jedinou možnost – přepravní 
box. Zvíře (nebo zvířata) v něm musí 
být umístěno po celou cestu, a aby 
byla taková přeprava bezplatná, nesmí 
zabírat žádné další místo. Vzhledem 
k tomu, že je zvíře uzavřeno ve schráně, 
můžete si ho s sebou vzít i do 1. třídy. 
Také tady existuje možnost přepravy 

v nadlimitním boxu, který povezete jako  
spoluzavazadlo, obdobně jako u psů ho 
sami naložíte a vyložíte a ve vlaku jej 
umístíte do prostoru k tomu určeného.

Výjimky
Z výše popsaných pravidel mají pochopi-
telně výjimku speciálně vycvičení vodicí 
psi pro nevidomé, asistenční psi pro 
jinak zdravotně postižené a služební psi 
Policie ČR. Ti mohou cestujícího dopro-
vázet ve vlaku kamkoli, včetně restau-
račního vozu a oddílů, které mají pejsci 
jinak zapovězeny (viz výše). V těchto 
případech jim nemusí být nasazen 
náhubek.  ▪

Ve spacím voze  
se psem
Pokud plánujete cestu se psem přes 

noc do zahraničí v ubytovacím voze, 

nesmíte s čtyřnohým mazlíčkem 

do lůžkového vozu (výjimku mají psi 

vodicí, asistenční a služební), a to ani 

v boxu ve formě ručního zavazadla. 

Do lehátkového vozu si svého psího 

souputníka vzít můžete za podmínky, 

že si zakoupíte celý oddíl (to znamená 

čtyři nebo šest jízdenek + stejný počet 

lehátkových příplatků). K tomu je 

třeba připočítat 50 % mezinárodního 

jízdného pro psa. Jiné podmínky platí 

ve vlacích nightjet (přes naše území 

jezdí na lince Vídeň – Bohumín – 

Wrocław – Berlín). V nich pes může 

do lůžkového i lehátkového oddílu, 

v obou případech je nutné vykoupit 

celý oddíl a za zvíře zaplatit paušální 

částku 27 eur.

Takhle ne! Kočička musí být za jízdy 
ve schráně s nepropustným dnem 

Asistenční a vodicí 
psi náhubek ve vlaku 
nepotřebují
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Francie/Andorra/Španělsko
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Do Toulouse můžete doletět vcelku nízkonákladově přímo z Prahy. I naše skupinka se 
do centra Okcitánie vydala tímto způsobem. Máme v plánu vypravit se do zasněžených 
Pyrenejí, navštívit malou, leč co do průměrné nadmořské výšky vysokou Andorru a užít 
si francouzské pobřeží. Teď mimo hlavní sezonu nepotkáme na plážích žádné davy, jen 
prázdné ochozy, šum mořských vln a příjemné útulno.

Z RŮŽOVÉHO MĚSTA 
DO KOUTŮ OKCITÁNIE 
Přes Pyreneje ke středověkým městům

T e x t  a   f o t o :  B r o n i s l a v  J a r o š
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Francouzskému městu Toulouse 
snad nikdo neřekne jinak než La 

Ville Rose. Tohle přízvisko dostalo díky 
své nezaměnitelné cihlové architektuře.  
Všechno zde má růžový nádech –  
kostely a baziliky, radnice, stejně tak 
měšťanské domy. Snad už od římských 
dob tady k výstavbě používali cihly, 
neboť v oblasti byla k dostání spíše 
hlína než kámen. Zdejší půda prý ale 
obsahuje méně oxidů železa, a tak 
mají cihly blíže k růžové než k červené 
barvě. Pokud je zapotřebí v širším cen-
tru města něco opravit nebo přistavět, 
místní stále dbají na to, aby barevnou 
uniformitu zachovali.

Růžové památky
Prohlídku můžeme začít třeba 
v Kapitolu, novoklasicistní velkolepé 
budově na Kapitolském náměstí. Sídlí 
tu radnice, městský archiv či divadlo. 
Milovníky výtvarného umění nadchne 
interiér s bohatě dekorovanými 
recepčními místnostmi a galerijním 
sálem nazvaným Salle des Illustres. 
Náměstí lemuje pasáž s malbami  
Raymonda Morettiho a mnohými 
luxusními kavárnami a restaurace-
mi. A tu a tam také betonové bloky, 
které trčí z chodníků, aby návštěvníky 
ochránily před případnými nájezdy 
choromyslných teroristů. Na každém 
z těchto bloků je velký růžový nápis 
„toulouse métropole“, a tak se z nich 
stal vlastně docela zajímavý fotopoint.

Z růžových cihel je postavena i bazi-
lika sv. Saturnina, k níž vede od radnice 
směrem na sever ulice Rue du Taur. 
Její název odkazuje na mučednictví 
prvního zdejšího křesťanského bis-
kupa Saturnina, jehož ke Galům jako 
misionáře vyslal papež Fabián. Kněží 
ho ale nechali zabít rozzuřeným bý-

Pospícháme nasát 
všelijaké vůně na zdejší 
vyhlášenou tržnici, 
pojmenovanou 
po Victoru Hugovi. 
Ryby, sýry, kohoutí 
a kachní maso, káva 
a croissanty.

kem. Stalo se tak někdy okolo roku 250 
našeho letopočtu. Saturnin bývá obvykle 
zobrazován coby vlečený tímto divokým 
zvířetem. Jakkoli to jistě nebyly příjemné 
poslední chvíle, je tento svatý patronem 
dobré smrti. Mimoto prý rovněž pomáhá 
od bolestí hlavy, závratí, úzkostí, moru 
a od soužení s mravenci. A je samozřejmě 
také patronem města Toulouse. Nad 
jeho hrobem stojí zmíněná bazilika, prý 
největší na světě v románském slohu.

Nás vlastně ale trochu více zajímá jiná 
církevní stavba. Od Kapitolu je to k ní jen 
kousek, sotva 400 metrů západně. Kostel 
jakobínského kláštera je totiž zasvěcen 
sv. Tomáši Akvinskému, a to je pro ty 
z nás, kteří za sebou máme studia huma-
nitních oborů, podstatně větší celebrita. 
Učení tohoto světce je známé snahou 
o propojení rozumu a víry či teologickým 
přijetím Aristotela, což bylo na 13. století 

V budově Kapitolu sídlí radnice i divadlo

Betonové zábrany slouží jako fotopoint

poměrně odvážné a pokrokové myšlení. 
A právě tady, v toulouském jakobínském 
klášteře, je místo myslitelova poslední-
ho odpočinku.

Cassoulet a siesta
Abychom to s těmi památkami zase 
nepřehnali, pospícháme nasát všelijaké 
vůně na zdejší vyhlášenou tržnici, po-
jmenovanou po Victoru Hugovi. Ryby, 
sýry, kohoutí a kachní maso, káva  
a croissanty. Teď je ale spíš čas k obědu 
a to si prý musíme dát tradiční cassoulet. 



cestopis

43

Jakobínský klášter 
a hrob sv. Tomáše Akvinského

Bazilika sv. Saturnina

Recepty na něj se liší, ale základem jsou 
vždy fazole, kachní maso a toulouská 
klobása. V sousedním Castelnaudary prý 
dávají přednost husímu masu a v ne-
dalekém Carcassonne sází na maso 
z koroptví či tetřívků a možná přidají 
i trochu jehněčího. Holt labužníci.

K takové krmi to chce samozřejmě 
sklenku červeného. A máme-li doporučit 
nějaký zákusek, zkuste cukrovinky z fialek.  

Začali je tu pěstovat a kultivovat někdy 
v polovině 19. století. Prý s tím měl co 
do činění Napoleon III., nejprve prezi-
dent a později císař Francie. Z fialových 
kvítků se každopádně stal jeden ze 
symbolů města.

Odpočinek po obědě lze v Toulouse 
pojmout různě. Co třeba zajít dolů 
k řece Garonně a tam se oddat siestě 
na nábřeží nebo travnatém palouku 

Praktické 
postřehy
 Z Toulouse do Andorry jezdí 
pravidelné autobusové spoje. 
Vyplatí se i pronajmout si vůz. 
V Toulouse slouží k dopravě 
dvě linky metra, tramvaje i au-
tobusy, základní cena lístku je 
1,70 eura, denní je za 6,50 eura, 
k dispozici jsou i výhodné  
skupinové jízdenky.  
Více na www.tisseo.fr/en.

 Ceny za menu v běžné 
restauraci v Toulouse začínají 
na 12 eurech (pivo tu stojí okolo 
pěti eur, káva okolo 2,50 eura). 
V Andoře je obecně o něco lev-
něji, pivo si dáte i za 2,50 eura 
a kávu za 1,60 eura. V Andoře 
doporučuji ochutnat takzvaný 
trinxat z brambor, zelí a vepřo-
vého masa. Ve zdejší kuchyni  
rádi používají houby.

po vzoru zdejších studentů? Těch je 
tady na sto tisíc, neb město je sídlem 
třetí největší francouzské univerzity 
a také jedné z nejstarších, založené 
v roce 1229. Nebo můžeme nalézt klid 
v rozlehlé botanické zahradě (Jardin des 
Plantes). Případně se projít podél umě-
lého kanálu Canal du Midi, technického 
zázraku ze 17. století, který spojuje 
Středozemní moře s Atlantikem.

Tradiční cassoulet 
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Evropské město kosmonautiky
Toulouse se označuje také jako evropské 
město letectví a kosmonautiky. Mnohé 
technické výdobytky se zde vyrábí a mají 
tu i muzeum se sbírkami legendárních le-
tadel nebo výstavou věnovanou prvním 
pilotům. Vždyť letecká historie města se 
začala psát už v roce 1890, kdy se místní 
rodák Clément Ader vznesl do vzduchu 
ve svém motorizovaném letounu, který 
připomínal netopýra. Stroji se říkalo Éole 
a občas je pokládán za vůbec první proto-
typ letadla.

Jestli vás zajímá něco z tohoto soudku, 
ideálním námětem pro cestovní itinerář 
je Vesmírné město neboli Cité de l’espace, 
tematický park s maketami vesmírných 
strojů a přístrojů v životní velikosti, kde si 
návštěvníci mohou vyzkoušet simulá-
tor měsíční chůze, posedět v lunárním 
roveru nebo si nasadit oblek astronautů. 
Nechybí interaktivní planetárium a obří 
kino. Můžete se projít po Měsíci, vstoupit 
na palubu vesmírné stanice Mir, prohléd-
nout si vesmírnou raketu Ariane 5, snít 
s hlavou ve hvězdách. Aspoň to píšou 
v průvodcích.

Jenže my jsme se zasekli v dopravní 
zácpě. Jak se kolona neposouvá, snad 
kvůli nějaké nehodě, je jasné, že nám 
na Cité de l’espace nezbyde dost času. 
Vždyť dnes ještě musíme stihnout 
přesun do andorrských hor. Objevování 
toulouského vesmíru už tedy necháváme 
na vás, my to obracíme na jih.

Malá, ale vysoká Andorra
Toulouse bývá výchozím bodem pro  
cesty do jedné z nejmenších zemí Evropy –  
do Andorry, kde nemají vlastní letiště. 
Země je osázená po celé ploše horami, 

Stihli jsme ještě zastávku ve vesničkách 
Pal a Ordino, které jsou výkladní skříní 
horské kamenné architektury.

Když přestala z nebe padat voda se sa-
harským pískem, který sem přiletěl z da-
lekého jihu, vypravili jsme se na adrena-
linovou horskou vyhlídku Mirador Roc 
del Quer, jejíž částečně prosklený ochoz 
vyčnívá nad údolím s městem Canillo. 
Na konci vyhlídkového mola sedí socha 
zamyšleného pozorovatele, jenž pocest-
né vybízí, aby se přidali k rozjímání při 
pohledu na nádhernou krajinu.

Katalánský příběh
Z Andorry míříme do španělské části 
Pyrenejí, abychom se setkali s Josepem, 
starým známým z Maroka. Josep dělí 

Na venkově bývalo zvykem 
péct pořádný dvoukilový 
chleba, ale jen jednou za týden. 
Po sedmi dnech už byl suchý 
a tvrdý, tak jej Katalánci potřeli 
olejem a rozmočili s rajčaty.

44

takže ho v podstatě ani není kde posta-
vit. Ve vypůjčeném voze se vydáváme 
vstříc Pyrenejím po jediné silnici, která 
do Andorry vede. K hraničnímu přecho-
du to máme asi 150 kilometrů. Pak si 
můžeme vybrat. Buď budeme pokra-
čovat přímým tunelem a dostaneme se 
rychleji k městům a vesnicím, nebo se 
budeme proplétat klikatými horskými 
cestami a kochat se okolní přírodou.

Kdysi se tu lidé živili zemědělstvím 
nebo zpracováním železné rudy, dnes 
už se většina věnuje turistickému 
ruchu a obchodu. Chtěli jsme se projít 
po kopcích, ale nepřízeň počasí nás žene 
na tour po muzeích a na procházku 
hlavním městem s jeho historickým cen-
trem, lázněmi nebo duty free obchůdky. 

Čištění vozu od saharského písku

Vesmírné město v Toulouse 
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Vyhlídka nad městem Canillo v Andoře
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svůj čas mezi  penzion v horách a ma-
rockou poušť, kde se kdysi zamiloval 
do místní dívky. Pak se ti dva dlouho 
neviděli, znovu se potkali až po patnácti 
letech a vzali se. Je to příběh skoro jako 
z červené knihovny. Do hotelu Hostal 
Pastuira přijíždíme takřka za jarního 
počasí. Povečeříme polévku plnou všeho 
možného, hlavně těstovin. Říká se jí 
Escudella Barrejada a vaří se prý tři hodi-
ny. Navrch si dáváme místní klobásky.

Večer strávíme v dobré společnosti 
popíjením a povídáním. Třeba o katalán-

ské touze po nezávislosti nebo dalších 
místních pokrmech. „Na venkově 
bývalo zvykem péct pořádný dvouki-
lový chleba, ale jen jednou za týden. 
Po sedmi dnech už byl suchý a tvrdý, tak 
jej Katalánci potřeli olejem a rozmočili 
s rajčaty,“ popisuje Josep vznik pokrmu 
Pa amb tomàquet, pochoutky, která je 
v tomto kraji snad tou nejtradičnější ze 
všech. Ráno nás venku vítá nová zima 
a metry navátého sněhu, a tak pospí-
cháme, abychom se dolů z hor dostali, 
dokud jsou silnice sjízdné.

Typická architektura v Andoře

Pohled z výšky na město Andorra la Vella

Tipy na další 
výlety do okolí
 HALLE DE LA MACHINE
Novinkou v Toulouse je „trh 
strojů“, kde jsou k vidění obří 
mechanické loutky, které 
sestrojila společnost  
La Machine, jež s nimi objíždí 
svět a nechává je procházet se 
v ulicích, instaluje je na budo-
vy a zájemci se na nich mohou 
i svézt. Tato stvoření se usídli-
la také v Toulouse, mezi nimi 
i čtrnáctimetrový minotaurus 
nebo třináctimetrový obří pa-
vouk, který, natáhne-li svých 
osm noh, může prý dosáh-
nout i výšky 20 metrů. Více 
na www.halledelamachine.fr.

 PŘÍRODNÍ REZERVACE
V okolních rezervacích a par-
cích při francouzském pobřeží 
můžete pozorovat plameňáky. 
Nejblíže je Narbonnský regio- 
nální přírodní park u Středo- 
zemního moře, vzdálený asi 
70 kilometrů východně od  
Carcassonne. O něco známější 
je park Camargue, ke kterému 
je to z Carcassonne kolem  
230 kilometrů. Jižně od  
Toulouse se rozkládají horské 
přírodní parky.

 LURDY
Známé poutní město, které 
se proslavilo v 19. století 
díky zjevení Panny Marie, má 
pověst místa zázračných 
uzdravení. A tak není divu, 
že přitahuje pozornost 
nejen poutníků, ale i běžných 
turistů, kteří jsou pro něj 
vydatným zdrojem příjmů. 
Nachází se asi 170 kilometrů 
jihozápadně od Toulouse.

 ALBI
Městečko má díky růžovým 
cihlám podobný vzhled jako 
Toulouse. Jen je možná ještě 
o kousek malebnější. Jeho 
dominantou je katedrála  
sv. Cecílie a najdete ho  
70 kilometrů severovýchodně 
od Toulouse.
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Carcassonne zdálky 
vypadá jako rozlehlý hrad. 
Vejdete branou, neocitnete 
se však na klasickém 
nádvoří, jak byste čekali, 
ale ve městě s ulicemi.

Carcassonne

V Lagrasse jen náhodou 
A míříme zase do Francie přes Perpignan 
a k pobřeží. Chceme přespat nedaleko 
Narbonnu. Rezervaci máme, ale ubyto-
vací zařízení kdosi okupuje. A tvrdí, že má 
předplaceno až do zítřka. Je skoro tma, 
venku liják a vichřice a vypadá to na noc 
v autě. Na poslední chvíli se nám přes 
internetové aplikace podaří najít nocleh 
ve vísce Davejean. „To buďte rádi za tuhle 
náhodu. Byla by škoda minout náš  
region. Nebyli byste teda jediní, turisté 
často využívají jen hlavní cesty a sem vů-
bec nedojedou,“ postěžuje si trochu naše 
nová domácí Mélinda a radí, abychom 
jen tak bloudili venkovskými silničkami, 
které křivolace protínají pěknou viniční 
okcitánskou krajinu, a pak zamířili 
do městečka Lagrasse.

Dali jsme jí za pravdu. Jestli tu někdy 
budete, neomezte se jen na pobřeží 
a slavnější metropole, byla by to škoda. 
V Lagrasse nás vítají úzké uličky, středo-
věká kamenná architektura, starobylé 
mosty a klášter založený už v 8. století. 
A k tomu si připočtěte voňavá levandu-
lová mýdla, která poslouží coby bezvad-
ný suvenýr.

Inspirace pro stolní hru
Asi 40 kilometrů odtud leží známější 
Carcassonne, jedno z nejzachovalejších 
středověkých opevněných měst v Evro-
pě. A také inspirace pro populární stolní 
hru. Zdálky vypadá jako rozlehlý hrad. 
Vejdete branou, neocitnete se však 
na klasickém nádvoří, jak byste čekali, 
ale ve městě s ulicemi, restauracemi, 
kavárnami, palačinkárnami, obchody, 
policejní stanicí… Skutečný unikát, 
který dodnes můžeme obdivovat díky 
architektovi Eugènu Viollet-le-Ducovi 
a spisovateli Prosperu Mériméeovi, kteří 

se v 19. století zasloužili o rozsáhlou 
rekonstrukci chátrajícího hradního měs-
tečka. V té době kdysi slavné pevnosti 
s nedobytnou pověstí dokonce hrozilo 
stržení.

Závěrečný nocleh je okořeněný moř-
ským vzduchem, tentokrát je pro nás 
vše připraveno. Skoro to vypadá, jako 
bychom byli široko daleko jediní pocest-
ní. Ten klid, který jindy rušná letoviska 
v tuhle roční dobu objímá, má opojné 
účinky. Zbývá jen pustit si do sluchátek 
nějaký šanson a pomalu se rozloučit 
s Pyrenejemi a celou Okcitánií.  ▪

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

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

POSLEDNÍ VÁNOCE S BREŽNĚVEM 
a zima jako od Lady

Těsně před vánočními svátky měl půlkulaté narozeniny sovětský generální tajemník 
Leonid Brežněv. Místo na Ježíška jsme tak v době adventu vzpomínali spolu s velkým vůdcem 

na úspěchy při budování komunismu. A to jsme tehdy nevěděli, že příští prosinec už bude 
v Kremlu sedět lídr nový. Do toho všude v Evropě napadlo tolik sněhu, že zimní krajina za oknem 

připomínala ilustrace od Josefa Lady. Energetici a silničáři ale příliš nejásali.



 

zábava l takoví jsme (ne)byli
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Pod titulkem „Jaké budeme nosit a vyrábět 
hodinky?“ vyšel v prosincovém Rudém právu 
vcelku futuristický článek. „Zdá se, že je úplně 
jasné, že perspektivu mají digitální hodinky,“ 
uvádělo se v něm v době, kdy se s tímhle arti-
klem čile šmelilo na černém trhu. „Již existují 
poměrně levné digitálky spojené s kalkulačkou 
a nebude dlouho trvat, než budou současně 
fungovat jako zápisník, budou si pamatovat ro-
dinný rozpočet, budou sledovat třeba frekvenci 
pulsu a dýchání nebo tělesnou teplotu,“ psalo 
se dál v textu. Dnes víme, že něco takového 
opravdu existuje. Jmenuje se to smartwatch. 
A taky víme, že se nenaplnilo přání autora: 
„Doufejme, že nakonec budeme nosit digitálky 
československé výroby.“

Tragické havárii se v prosinci 1981 bohužel nevyhnul let 1308 jugoslávské char-
terové společnosti Inex-Adria. Všech 178 lidí na palubě letadla McDonell Douglas 
MD-81 zahynulo při pádu na Monte San Petru na Korsice, kam letěli klienti ces-
tovní kanceláře Kompas na krátký zájezd. Příčin nehody bylo víc – posádka letěla 
na Korsiku vůbec poprvé a destinaci neznala, její jazyková výbava nebyla dostateč-
ná, takže si nerozuměla s kontrolní věží, a navíc v té době nemělo letiště v Ajacciu 
radar. V důsledku katastrofy vyhlásila Jugoslávie jednodenní státní smutek.

 Československé digitálky?

Na prosinec 1981 připadly 75. narozeniny 
šéfa sovětských komunistů Leonida Iljiče 
Brežněva, takže Vánoce byly takové rudo-
-bílé. Noviny psaly o party v Kremlu, kam se 
sjeli pohlaváři „bratrských stran“, a i u nás 
vyšla kniha Brežněvových vzpomínek.  
Československá televize odvysílala seriál 
Malá země, který byl natočen podle veli-
kánovy knižní předlohy. Brežněv figuroval 
i v ústředním štědrodenním textu Rudého 
práva, nazvaném „Pokoj lidem dobré 
vůle“. Je fakt, že Čechoslováci se mohli 
bezesporu těšit na klidnější Vánoce než 
lidé v sousedním Polsku, kde právě vyhlá-
sili výjimečný stav. A taky bohatší, vždyť 
k dostání byly kaštany, kapři a obchodní 
dům Družba inzeroval „rifle“ z dovozové-
ho materiálu. Kdo měl štěstí, i pěknou 
borovičku sehnal.

Heslem listopadového převratu v roce 
1989 byla věta „Televize lže, jako 
když Rudé právo tiskne“. Občas ale 
i stranický tisk musel věci opravdu 
uvést na pravou míru. Třeba když se 
rozšířila fáma, že největší koráb Čes-
koslovenské námořní plavby Vítkovice 
šel někde v Karibiku ke dnu. Kdyby ale 
partajní deník v létě nezamlčel havárii 
téhož plavidla u Grónska, kde chlouba 
naší plavby odskákala kolizi s plovou-
cím ledem dvacetimetrovou dírou, 
žádná šuškanda by v prosinci třeba 
nevznikla.

 Letecká tragédie

 Svátky s Leonidem Iljičem

 Pozor na fake news
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A vtrhla zima do Evropy, a to se vší vervou. Sníh zaplavil republiku 
od západu na východ, což dělalo starosti samozřejmě silničářům, 

ale hlavně energetikům. Tři čtvrtiny elektřiny se tehdy vyráběly 
v uhelných elektrárnách a doprava paliva vázla jak na kolejích, tak 
na vodě. Vagony zamrzaly, lidé nestíhali ztuhlý náklad uvolňovat, 

i na hutních vlečkách stály stovky vozů, které nebylo jak vyložit, za-
tímco lodě s uhlím na Labi zastavila ledová tříšť. Se sjízdností silnic 

byla potíž, takže v novinách vyšla reklama na startovací kabely.

Z d r o j  r e p r o d u k c í : 
D i g i t á l n í  a r c h i v  č a s o p i s ů  Ú s t a v u  p r o  č e s k o u  l i t e r a t u r u  A V  Č R

 Zima na sněhu

Z dnešního konzumního hlediska byla otvírací 
doba o svátcích za socialismu o něco spartánštější. 
O stříbrné a zlaté neděli fungovaly nepotravinářské 
obchody do tří hodin, o Štědrém dni, kdy se normál-
ně chodilo do práce, se v nich stáhly rolety už ve dvě 
odpoledne a hodinu nato i v potravinách. O prvním 
svátku vánočním a na Nový rok bylo zavřeno všude 
a na Štěpána (a koneckonců i 2. ledna) se otevřely 
jen cukrárny s nedělním provozem. A 27. prosince 
a třetí den nového roku se dalo nakupovat pouze 
v těch potravinách, které vedly sobotní prodej.

Odborářská organizace ROH měla před Vánoci dvě hlavní starosti – rozjet zimní 
sezonu ve svých zotavovnách a rozdat čokoládové kolekce. Pokud jde o to první, 
nešlo o zanedbatelnou roli. Od prosince do dubna nabídky na odborářskou zimní 
rekreaci využilo 220 tisíc československých pracujících. Jen pro srovnání – za celý 
rok 1981 jelo na zájezd s Čedokem 550 tisíc lidí.

 Hurá na rekreaci

 Nakupte si včas
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Na sklonku druhé světové války 
se v pohraniční obci Kobeřice 

na Ostravsku rozhořely boje. Když ode-
zněly výstřely, vyšli domorodci na pole, 
aby pohřbili padlé. Anna Chlebková 
zakopala hned tři mrtvé. Hrob jednoho 
z nich ležel přímo naproti oknům domu, 
v němž bydlela. A už od samého počátku 
s ním nebylo něco v pořádku. V noci tam 
nízko nad zemí zářilo podivné světlo, 
tmu protínaly krátké záblesky.

Tvář na fazoli 
Půda, v níž zemřelý ležel, odmítala 
vydat úrodu. Zaseté obilí nevzešlo, o rok 
později se neujaly ani brambory. Teprve 
později zde byly zasety fazole. Každá 
z nich nesla portrét padlého, zřetelně 
se dal rozeznat obrys postavy ve vojen-
ském stejnokroji. Šlo jen o hříčku příro-
dy? Plody z jiných částí pole tuto podobu 
neměly a okolní pole poskytovalo 
bohatou úrodu. Později, když bylo tělo 
exhumováno a převezeno na hřbitov, se 
zjistilo, že zemřelý byl knězem.

Oči na stromě
Podobný příběh se stal Miroslavu 
Hrbáčovi z Opavy. Nestačil se divit, 
když na jednom stromě na své zahradě 
zahlédl obrovské modré oči. Popošel 
blíž a rozpoznal tvář s úzkým podlouh-

lým nosem a malými ústy. Horní část 
hlavy pokrývaly narudlé dlouhé vlasy. 
Ještě o den dříve na stromě nic takového 
nebylo. Co tuto pronikavou změnu asi 
způsobilo? A koho ten podivný obličej 
představuje? Jak je možné, že se kůra 
stromu sama zbarvila?

Silueta mnicha
Podobné patálie zažili Josef Šreibr a Jan 
Filip z Jaroměře v roce 1994 při opravě 
gotické klenby presbytáře bývalého 
kláštera Pivoň z poloviny 13. století. Když 
kameníci přišli jednoho rána do práce, 
zjistili, že tajemná síla povalila zevnitř 
mříže, navíc zajištěné mohutnými trámy. 
Muži si pro jistotu místo vyfotografovali 
a po vyvolání snímků uviděli mlhavý 
obrys lidské postavy. Duch se skláněl 
nad místem, kde se podlaha propadá 
do dosud neprozkoumaných podzemních 
prostor, v nichž se údajně nachází  
ostatky zemřelých mnichů.

Pohled přes brýle
Naprostá nevědomost nás sužuje v přípa-
dě dalšího tajemného nálezu. O jeho 
vypátrání se tentokrát zasloužila policie. 
Kapitán René Pavlík z Varnsdorfu je 
veskrze materialisticky založený člověk. 
V roce 1991 vyšetřoval vloupání do jedné 
rekreační chalupy. Jako šéf technické 

Na celém světě se čas od času objeví tajemná zobrazení, 
jejichž původ nám spolehlivě uniká. Ať již jde o malby, které 
vznikly jakoby zázrakem samy od sebe, nebo fotografie 
stvoření, která autor snímku nebyl schopen pozorovat 
pouhým okem. Řada těchto fascinujících výjevů byla 
zaznamenána i u nás.

Záhady na 
dosah ruky 
s Arnoštem Vašíčkem

F o t o :  a r c h i v  a u t o r a ?KDO VYTVÁŘÍ 
TAJEMNÉ PORTRÉTY 
neviditelných bytostí?

skupiny prováděl podrobnou fotodoku-
mentaci interiéru. Asi o měsíc později 
lupiči na dům udeřili znovu. Škoda 
tentokrát byla značná – ztratil se cenný 
starožitný nábytek. Majitel chalupy 
kapitána Pavlíka požádal, aby ve foto-
dokumentaci prvního vloupání nalezl 

Tvář na stromě překvapuje svou barevností

V průmyslovém objektu u Znojma narazil hlídač na útvar 
na podlaze připomínající hlavu s pootevřenými ústy

Na policejní fotografii se přes brýle položené 
na stole dívají lidské oči
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vaná. Brýle stále ležely na stole. Záběry 
byly samozřejmě už z jiných úhlů, ale 
oči z nich nezmizely. Našli jsme je nejen 
na všech starých, ale i na novějších 
snímcích.“

Bez vysvětlení?
Jak tyto podivuhodné fotografie vznikly? 
Jsou výsledkem zvláštních světelných 
podmínek v místnosti, odrazem blesku, 
nebo snad byl obraz očí na brýle nalepen 
jako žert? Kapitán Pavlík všechny tyto 
možnosti popírá: „Na stůl i brýle si při 
obou vyšetřováních dobře pamatuji. 
Pachatelé totiž vylomili u stolu šuplík. 
Po vyfotografování jsme se dívali, zda 
na desce stolu anebo na brýlích, pokud 
by je vzali do ruky, nezanechali otisky. 
Kdyby na brýlích bylo cokoli zvláštního, 
určitě bych si toho všiml. Na stole ani 
v okolí se nenacházelo nic, co by mohlo 
vyvolat tak zvláštní reflexy. Navíc jsou 
oči v obou sklech, což možnost odrazu 
téměř vylučuje.“

Záporná energie
Odborníci se shodují, že rozhodně nejde 
o vadu materiálu, chybu při vyvolává-
ní filmu, dvojexpozici, nebo dokonce 
o záměrnou manipulaci s negativem. 
Při podrobné prohlídce snímků nelze 
přehlédnout neobvykle přesně zobraze-
né detaily, které nemohou být pouhým 
dílem náhody. Oči v brýlích mají zřetelně 
vykreslené duhovky, v nichž se zračí 
odraz blesku v okamžiku fotografování. 
Rozpoznat lze dokonce vrásky a na-
běhlé váčky. Senzibilové naznačují, že 
pohled vyzařuje velmi zápornou, téměř 
nebezpečnou energii. Co se tedy v pod-
kroví chalupy odehrálo?  ▪

Soutěž o knihu 
Oko kyklopa 

Odpovězte správně na soutěžní otázku 
a kniha Oko kyklopa od Arnošta Vašíčka může 
být brzy u vás doma.

Kde našel Miroslav Hrbáč 
z Opavy obrovské modré 
oči bez obličeje?

A na obraze
B v muzeu
C na zahradě

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 8. prosince 2021.

?

 Postava z kláštera 

Pivoň působí jako načrtnutá 

cigaretovým kouřem

snímky, na nichž jsou starožitné židle. Ty 
poprvé zůstaly ušetřeny a zloději si pro 
ně přijeli později. Fotografie potřebovali 
znalci z pojišťovny na odhad ceny.

„Dělali jsme tehdy zvětšeniny židlí. 
Na stole mezi nimi ležely brýle. Kolega 
z laboratoře si všiml, že jejich pohled 

není oproti očekávání prázdný. Byly 
v nich oči,“ vypráví kapitán. „Nejprve 
jsme si mysleli, že je to odraz nebo hra 
světla. Záběr jsme zvětšili a zhotovili 
další snímky z toho dne a také foto-
grafie, které jsem pořídil při vloupání 
o měsíc později. Chalupa nebyla obý-
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Legenda
Náhradní autobusová doprava linka xS2A

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VLAKOVÁ VÝLUKA
BRNO - ADAMOV - BLANSKO

Vážení cestující, 
od 12. 12. 2021 budou všechny 
vlaky v úseku Brno - Blansko 
nahrazeny náhradními autobusy. 

Vlaky dálkové dopravy Ex3 pojedou 
i nadále přes Havlíčkův Brod. 

Za vlaky S2 a rychlíky R19 bude 
mezi Blanskem a Brnem zavedena 
náhradní doprava znázorněná na 
plánku. Pro cestu z Blanska do Brna hl. n. 
využijte linku xS2B, pro cestu do Brna-Králova  
Pole linku xS2K. 

V Brně hl. n. budou autobusy xS2B 
odjíždět z autobusového nádraží na 
ul. Benešova. V Blansku budou odjíždět  
ze zastávky před nádražím. Linka xS2K odjíždí 
v Blansku z autobusového nádraží.

Pro cestu mezi Brnem a Adamovem 
využijte v Brně od hlavního nádraží tramvaj 4 
a přestupte na zastávce Obřanská - u školy na 
autobus xS2A. 

Jízdenky vydané v Tarifu IDS JMK 
platí podle své zónové a časové platnosti. 
Jízdenky vydané pro zóny 100, 215, 225, 235 
a případné další zóny směrem za Blansko lze 
použít i v lince xS2B.

Jízdenky vydané v tarifu ČD a SJT 
(OneTicket) lze využít pouze v barevných 
linkách na plánku. Neplatí v šedých linkách. 
Pokud jsou tyto doklady elektronické, je při 
cestě jinou linkou než xS2B a xS2K nutné 
požádat na pokladně nebo u průvodčího 
o vystavení náhradního tištěného jízdního 
dokladu. 

Omlouváme se za komplikace při 
vašem cestování.

www.idsjmk.cz/vvv 5 4317 4317 info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz eshop.idsjmk.cz

Národní dopravce

Aktuální informace
o výluce naleznete na
www.idsjmk.cz/vvv

Náhradní tramvajová doprava

Vybrané trasy dalších linek

Přestupní uzly

Náhradní autobusová doprava linka xS2B

Náhradní autobusová doprava linka xS2C
Náhradní autobusová doprava linka xS2K

Prodloužené trasy autobusových linek

2021.indd   1 5.11.2021   10:06:30
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Advent je čas plný radostného očekávání, se kterým vítáme 
příchod Vánoc. Samotné latinské slovo adventus značí příchod, 

čímž se v křesťanství míní příchod Ježíše Krista na svět. A kde se 
vzal název pro Vánoce? Vypůjčili jsme si ho z německé předlohy 
Weihnachten. Že se mu příliš nepodobá? Za to může lidová tvoři-
vost. První část slova, tedy „Weih“, jsme si jen počeštili a začali ji psát 
přibližně tak, jak se vyslovuje – čili „Vá“. Druhou část slova, totiž 
„Nachten“, jsme si rovnou přeložili. Tak vznikly „noce“, což není nic 
jiného než noci. Z výchozího Weihnachten, v překladu svaté noci, 
jsme takto důmyslně vytvořili Vánoce.

Dobroty z rýže a pepře
Z ciziny k nám připutoval i vánoční punč, a to až ze vzdálené Indie. 
Pojmenování tohoto nápoje na zahřátí pochází z hindského slova s vý-
znamem pět. Číslo pět je nápověda k receptu na pravý indický punč, 
do kterého patří přesně pět ingrediencí. Základem jsou voda a arak, což 
je ušlechtilá asijská lihovina vyráběná obvykle ze zkvašené rýže. Zbýva-
jícími třemi přísadami jsou cukr, citronová šťáva a směs koření.

Snad vás nepřejde chuť, když si posvítíme na původ perníčků.  
Každý si je sice pečeme po svém, ale asi málokdo dnes do perníko-
vého těsta přidává pepř. Přitom právě pepř dříve do perníku běžně 
patřil. Podle pepře se toto sladké pečivo původně nazývalo peprník, 
než došlo ke zjednodušení slova na současný perník.

Ledová pochoutka vydrží v teple
Vedle perníčků by na svátečním stole neměla chybět ani vánočka. 
Schválně, dáváte do ní rozinky, nebo hrozinky? Můžete si vybrat, obě 
varianty jsou totiž rovnocenné a patří do spisovné češtiny. Na počát-
ku byla pouze rozinka, kterou jsme převzali z německého protějšku 
Rosine. Lidová etymologie si pak rozinku dala do souvislosti s hroz-
nem, i když jde o dvě různá slova s odlišným původem, a dala tak 
vzniknout hrozince.

U pochoutek ještě zůstaňme. Vánoce si spojujeme i s ledovou 
čokoládou, která se u nás ujala jako sezonní cukrovinka. A proč je 
zrovna ledová, když se ani nemusí uchovávat v lednici? Led nese 
ve jméně, a to proto, že při rozpouštění na jazyku vyvolává chladivý 
pocit. To je dáno recepturou, podle které se tato dobrota připravuje 
z jedné třetiny čokolády a ze dvou třetin kokosového oleje.

Francouzský shnilý hrnec
Samozřejmě že Vánoce nejsou jen ve znamení hodování. Podívejme 
se, co jiného nám to voní na plotně. Ano, řeč je o purpuře. Toto slovo 
si zaslouží čestnou zmínku kvůli svému zvláštnímu původu. Vychází 
z francouzského výrazu pot-pourri, který v doslovném překladu 
označuje shnilý hrnec. Pokud vám purpura nikdy příliš nevoněla, 
už aspoň víte proč. S purpurou či bez ní, přeji vám krásné Vánoce 
provoněné sváteční atmosférou.  ▪

V obchodech zní koledy a doma voní perníčky. Čekání na příchod svátků si zpříjemňujeme popíjením 
punče, zaplétáním vánočky s rozinkami nebo mlsáním ledové čokolády. Než nám na plotně zavoní 
purpura, pojďme se na všechny tyto tradice a vánoční symboly podívat z pohledu jazyka.

Hezky 
česky

podle Markéty 
Gregorové
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Přichází doba vánočních svátků 
a sladkostí s rozmanitým původem
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Tvůrci se rádi vrací k pohádkám, zvlášť 
když mají u diváků nebývalý úspěch. Ten 
dal vzniknout třeba dvojce Anděla Páně, 
teď se po deseti letech dočkalo pokračová-
ní i Tajemství staré bambitky. Mimo- 
chodem, to už se za tu dobu objevilo na  
televizní obrazovce osmnáctkrát a nikdy 
neslevilo z milionové sledovanosti.

Příběh napraveného loupežníka Karaby, 
jeho odvážné dcery Aničky a trochu 
nešikovného prince Jakuba a dalších 

BUDDHA ZBLÍZKA
Je tu další výstava, jaká tu ještě nebyla. 
Zasvěcena je Buddhovi Šákjamunimu 
a snaží se přiblížit, kým byl a co přináší 
jeho učení. Mapuje historii buddhistického 
umění od jeho úplných počátků, ukazuje, 
jakými cestami se buddhismus šířil z in-
dického subkontinentu 
do jihovýchodní Asie, 
Číny, Tibetu, Japonska 
a dalších oblastí.  
Exponáty vytvořené  
od 2. až do 20. století 
jsou výběrem nejvý-
znamnějších sochař-
ských, malířských 
a dalších děl buddhis-
tického umění ze sbírek 
jak pražské Národní galerie, tak curyšské-
ho Musea Rietberg, v jejichž spolupráci 
unikátní expozice vznikla.

TAJEMSTVÍ 
STARÉ BAMBITKY 2

 Film měsíce

 Výstava

PRVOK, ŠAMPÓN, 
TEČKA A KAREL
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si 
čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že 
nežijí tak, jak si představovali, a rozhodnou se 
svou krizi středního věku vyřešit provokativní 
hrou a plněním odvážných úkolů. Jak čtyřicát-

ník zjistí, jestli je opravdový 
chlap? Jak zabrání korozi 
svých ideálů, rozplynutí snů 
a scvrkávání varlat? Prvok, 
Šampón, Tečka a Karel se 
pokusí najít v sobě odvahu 
udělat pořádnou kravinu 
jako zamlada. Nebo aspoň 
odvahu za všech okolností 
říkat to, co si opravdu myslí. 
Kdo splní úkol, není sráč… 
Film je dostupný online ex-
kluzivně v O2 Videotéce.

Kulturní tipy 
a recenze
Jana Kábrta

VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA, 

NÁRODNÍ GALERIE, PRAHA

OTEVŘENO OD 3. PROSINCE 2021 

DO 24. DUBNA 2022

 Film na doma

 Divadlo

ČR, 2021, 118 MIN.

REŽIE – PATRIK HARTL

HRAJÍ – MARTIN PECHLÁT, DAVID ŠVEHLÍK, 

HYNEK ČERMÁK, MARTIN HOFMANN, DANIELA 

KOLÁŘOVÁ, KRISTÝNA BOKOVÁ A DALŠÍ

LÁSKA, SEX A INTERNETY
Hrdiny nové hry, kterou pro olomouckou Tram-
tarii napsal Patrik Boušek, jsou Helena a Mi-
chal. Oba chtějí najít lásku a rozhodli se v tom 
spolehnout na internet. A tak zažívají podobné 
věci jako mnozí jejich vrstevníci – po registraci 
na seznamovacím Tinderu se roztáčí kolotoč neče-
kaných milostných eskapád s bizarními protějšky. 
A i když by některé zážitky leckoho od dalších pokusů 
hledat ideálního partnera odradily, Helena a Martin 
nepřestávají doufat, že nakonec kliknou na toho 
pravého. Ostatně jako mnozí kolem nás.

DIVADLO TRAMTARIE, OLOMOUC

REŽIE – TEREZA ŘÍHOVÁ

HRAJÍ – JANA DRGOVÁ, MIROSLAV ČERNÝ, TEREZA TOTH ČÁPOVÁ, 

VÍT PIŠTĚCKÝ, DOMINIKA HRAZDÍLKOVÁ, MAREK ZAHRADNÍČEK

V KINECH 
OD 

9. PROSINCE

postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy zlo 
bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním 
i láska Aničky a Jakuba. Jenže ne všem bylo 
po prvním dílu dobře – zlotřilí rádcové 
Lorenc a Ferenc byli z království vyhnáni 
a pro svou pomstu se rozhodli využít 
mladou a nezkušenou královnu Julii ze 
sousedního království. A i když se chtěl 
dědeček Karaba věnovat jen hrnčířskému 
řemeslu, je na čase, aby se zase zapojil 
do boje za spravedlnost a lásku.

INZERCE

ČR, 2021

REŽIE – IVO MACHARÁČEK

HRAJÍ – TOMÁŠ KLUS, 

KAMILA JANOVIČOVÁ, ONDŘEJ VETCHÝ, 

JIŘÍ LÁBUS, MIROSLAV  VLADYKA, 

VERONIKA KHEK KUBAŘOVÁ A DALŠÍ
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C
Pětačtyřicetiminutový 

dokument je dalším 
důkazem toho, že v jedno-
duchosti je krása. Po celou 
dobu v něm na pozadí 
záběrů, a někdy velmi 
exkluzivních, z pěti Craigo-
vých bondovek konverzují 
s představitelem hlavní 
role ti, kteří ho do ní před 
lety obsadili – producenti 
Michael G. Wilson a Barbara 
Broccoliová. Toť vše. Jenže 
jak vzrušující vzpomínání to 
je! Třeba na chvíle, kdy ozná-

mili, že Pierce Brosnana na-
hradí právě Craig, a na šílen-
ství, které to strhlo. Herec se 
tehdy utápěl v bahně kritiky, 
jejímž zaklínadlem se stala 
hláška Blond Bond s odka-
zem na Craigovu světlejší 
kštici. Vše se změnilo, když 
ho paparazzi vyfotili, jak 
během natáčení vychází 
z moře. V tu chvíli se z nená-
viděného stal milovaným.

Zajímavostmi nabité 
vyprávění, třeba o tom, 
proč druhý film Quantum 

of Solace nefunguje tak, 
jak měl, nebo že snímek 
Spectre točil Craig se 
zlomenou nohou, vrcholí 
posledním natáčecím dnem 
aktuálního kinohitu Není 
čas zemřít, v němž Craig 
coby agent 007 končí. Tři 
upřímní vypravěči přitom 
diváka doženou skoro až 
k slzám. A k lehké výčitce, 
že ta třičtvrtěhodina s nimi 
utekla pekelně rychle, že si 
mohli povídat aspoň dvoj-
násobně dlouho.

TERAPIE 
XINDL X
Svou koronavirovou desku má 
i Ondřej Ládek alias Xindl X. Napsal 
ji během lockdownu v první vlně 
epidemie. A protože skládání 
písniček bylo zpěvákovou terapií, 
jmenuje se deska právě tak. „Chtěl 
jsem tam mít písně folkové s náde-
chem country a americany a stejně 
tak moderní popové písně, co se 
nebojí elektroniky. A ideálně tyto 
vlivy míchat i uvnitř jednotlivých 
písní,“ říká o desce Xindl X. Novinky 
na ní doplnily známé skladby  
Sebelovesong, Něco je ve vzduchu 
nebo Má chata, můj hrad ze  
seriálu ČT Osada. 

AŽ NA TEN KONEC DOBRÝ
PAVEL TOMEŠ

Pokud jste v televizi zaznamenali pořady 
Na stojáka nebo Comedy Club, Pavla Tomeše 
dobře znáte. V pořadech složených z vtipných 

stand-upů patří k nejlepším. Má i vlastní 
Tomešou, vystupuje ve Stand-up jako Brno. 

A kromě toho píše knihy. Po několika sbírkách 
fejetonů se pustil do románu, drobných 

příběhů ze života, které se postupně prolnou 
v jednu z nejzajímavějších novel letošního 

roku. Tomeš totiž dokáže skvěle prodat to, co 
umí nejlépe – vtipné pointy, originální hlášky 

i svůj mimořádný pozorovací talent.

JAK SI NEVZÍT PRINCEZNU
Ani letos o Štědrém večeru nepřijdeme 
o novou pohádku. Pro ČT ji natočil 
režisér Karel Janák. A hned na začátku 
postaví své hrdiny tváří v tvář jedné 
nepříjemnosti – co když vám sudičky 
předpoví svatbu s někým, koho nemů-
žete ani vystát? Právě to se stalo princi 
Leopoldovi a princezně Josefíně. A tak 
se pomocí ukradených kouzelných 
hodinek společně vrátí do doby, kdy se 
princ narodil, aby zabránili sudičkám 
pronést věštbu. Jenže netuší, co tím 
všechno způsobí.

Byla to parádní patnáctiletá jízda. V roce 2006 vletěl Daniel 
Craig do kin jako James Bond ve skvělém Casinu Royale, nyní 
se loučí v hitu Není čas zemřít. Pomyslnou tečku za svými pěti 
bondovkami udělal v dokumentu Být Jamesem Bondem, který 
je dostupný na HBO GO.

 Kniha

kultura l zábava

 TV tip

ČT1 / PÁTEK 24. PROSINCE / 19:00

 CD

BONDOVO 
POSLEDNÍ VYZNÁNÍ
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zábava l kultura

Zní to až neuvěřitelně, 
ale podle studie nadace  

IO Foundation zemřelo 
kvůli selfíčkům mezi lety 
2008 a 2021 celkem  
141 lidí, aktuálně přijde 
v honbě za nejlepším zábě-
rem někdo na světě o život 
každý třináctý den.

Asi nejčastějším 
místem, kde máte velkou 
šanci nějakého hazardéra 
ze sociálních sítí spatřit, 
jsou Niagarské vodopády. 
Řadu tragických událostí 

zaznamenává i španěl-
ské letovisko Benidorm. 
Zatím poslední smrtelná 
nehoda ve Španělsku se 
stala právě tam, kon-
krétně na místě bývalého 
hradu, kde je z vyhlídky 
Balcón de Mediterráneo 
krásný výhled na Středo- 
zemní moře. Šesta-
dvacetiletá Ukrajinka 
při pokusu o dokonalé 
selfie přelézala zábradlí, 
ztratila rovnováhu, zřítila 
se z několik desítek metrů 

vysokého útesu a po třech 
týdnech v nemocnici 
svým zraněním podlehla.

Místní radní chtějí 
takovým situacím zabrá-
nit, a tak zřídili speciální 
policejní tým, který má 
na neukázněné fotografy 
dohlédnout. Podobné 
patroly by se ovšem uživily 
i jinde, třeba v přírodě. 
Lidé totiž umírali i při 
snaze mít pěkné selfie 
s kobrou, medvědem nebo 
smečkou lvů.

Soutěž o knihu 
Sexy dorty
Vyhrajte knihu cukráře Josefa Maršálka, která 
je výjimečnou vizuální podívanou a plná 
originálních chutí dortů a vychytávek, které vám 
pomohou při jejich přípravě. Může to být ideální 
dárek pod vánoční stromeček nebo prostě jen 
tak pro radost.

Jak se jmenují zloduchové 
ve filmu Tajemství staré 
bambitky 2?

A   Anička a Jakub
B   Karaba a Julie
C   Lorenc a Ferenc

Odpověď zadejte do 
příslušného formuláře na 
www.cdprovas.cz do 8. prosince 2021.

Stává se tradicí, že slavní oznamují 
svá těhotenství na sociálních sítích. 
Takhle to vymyslela zpěvačka Ewa 
Farna – oznámila, že bude mít novou 
desku i druhého potomka.

Ještě kousek, ještě kousek, ať mám tu fotku co nejlepší. 
Řada lidí je ochotná udělat pro záběr, kterým pak ohromí 
sociální sítě, skoro nemožné. A mnozí z nich přitom riskují 
život. Ve Španělsku na ně proto dohlédne selfíčková policie.

POLICIE DOHLÉDNE 
NA SELFÍČKA

 To nej z Instagramu

Cose děje

Borhyové  
není šedesát! 
O senzaci se postaral 
Ondřej Sokol, nebo spíš 
jeden ze soutěžících 
ve vědomostním pořa-
du Na lovu, když mo-
derátorku Televizních 
novin Lucii Borhyovou 
odhadl na třiašedesát 
let. Odboural tím nejen 
Sokola, ale následně 

i sociální sítě, po nichž se video rozšířilo. 
Moderátor pak Borhyovou ve studiu pře-
kvapil kyticí šedesáti růží.

Vášáryová bránila sestru
Onemocnění koronavirem se nevyhnulo 
ani skvělé herečce Emílii Vášáryové, pozi-
tivní test měla po návratu z Prahy do Bra-
tislavy. Když se začaly množit informace, 

že prochází těžkým 
průběhem, rázně to 
na Facebooku popřela 
její sestra Magda. 
„Pravdou je, že moji 
sestru nakazila lhářka, 
která tvrdila, že je 
očkovaná. Ale protože 
moje sestra je třikrát 
očkovaná, je v pořád-
ku,“ rozohnila se.

?
S novou imagí 
vyrukoval slovenský 
herec Maroš 
Kramár. A hned 
posbíral řadu 
nadšených reakcí, 
třeba od hereček 
Terezy Brodské a Evy 
Holubové nebo 
od zpěvačky Moniky 
Absolonové.

Slávistický 
gólman Ondřej 
Kolář požádal 
o ruku krásnou 
přítelkyni Janu, 
dceru svého šéfa 
Jaroslava Tvrdíka. 
Řekla ano.
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„Hlavně to nikomu neříkej!“ hřímal 
náměstek na svého nadnádražní-

ho inspektora, jako by mu nevěřil. „Budu 
mlčet jako tráva!“ odpověděl pohotově 
ve skautském duchu Bohemír. Chtěl být 
vtipný, ale žádný skaut to nebyl. Skauti 
totiž trávu moc neřeší. „I tráva má voči!“ 
nenechal se rozhodit náměstek a za-
bouchnul za sebou dveře od kanceláře. 
Bohemír osaměl. Měl k dispozici pouze 
jednu fotografii, pár informací z klientské 
databáze a hodinu času. Hodinu!

Šlo o toto. Náměstek se rozhodl, že 
se zapíše do dějin a udělá na železnici 
malou revoluci. Kdesi se totiž dočetl, že 
Australané v dálkových vlacích odbavují 
větší zavazadla podobně jako na letišti. 
Tudíž je cestující musí u pokladny nahlá-
sit a odevzdat a dál se o ně už po celou 
cestu nemusí starat. Každé zavazadlo je 
opatřeno nálepkou s QR kódem, který 
obsahuje informace o zavazadle, jméno 
cestujícího i místo určení. QR kódy ale 
náměstkovi připadaly příliš progresivní 
a neetické. Rozhodl se systém upgrado-
vat na osvědčené visačky. Tedy přesněji: 

každé zavazadlo bude mít na držadle 
upevněny visačky dvě. Jednu se jménem 
cestujícího a druhou s názvem cílové 
stanice. „To je boží nápad!“ pokyvovali 
uznale hlavami náměstkovi podřízení 
z oddělení zavazadel.

Vypadalo to tak jednoduše a sebejistě, 
že se systém ani neodzkoušel a hned 
první den šel na hlavním nádraží s velkou 
pompou do ostrého provozu. Nebylo 
nač čekat. Jenže ouha! Na konci dne zů-
stalo na hlavním nádraží šest zavazadel 
s visačkami cílových stanic, ale s odtr-
ženými visačkami se jmény cestujících. 
Ty se nakonec našly v překladišti. Jenže 
jak je přiřadit? To nebyla dobrá zpráva. 
Do chvíle, kdy se měl náměstek novým 
systémem odbavení zavazadel pochlu-
bit ve zprávách v hlavní vysílací relaci, 
zbývala hodina času. A tak šel rovnou 
za nadnádražním inspektorem Bohemí-
rem. „Hlavně to nikomu neříkej!“

Bohemír z pořízené fotografie uvíznu-
tých zavazadel rozpoznal, že dva kufry 
mířily do Peček, jeden do Budějic, jedna 
obyčejná taška do Hradce, jedna kožená 

taška do Třebové a jeden batoh do Lince. 
Nalezené visačky pak inspektora infor-
movaly o jménech cestujících: Svoboda, 
Svobodová, Kalina, Taong-Ceo, Schwarz 
a Semrádová. Z klientské databáze se 
Bohemír dozvěděl, že Svoboda už třikrát 
do Peček cestoval, Semrádová má režijku 
a Schwarz bydlí v Linci. „Tak to je jasné!“ 
zaradoval se inspektor a služební linkou 
si u náměstkovy sekretářky rovnou 
objednal kávičku. „Svoboda a Svobodová 
jsou manželé a kufry jedou do Peček. 
Schwarz, to je Rakušan jak poleno, tedy 
batoh na Linec. Režijkářka Semrádová 
nemíří nikam jinam než do Třebové. 
Taong-Ceo, to bude ta vietnamská taška 
do Hradce. No a zbývá Kalina s loďákem. 
Asi jede do Budějic pořádně zakalit! 
Haha…“

Případy inspektora 
Bohemíra

ZAVAZADLA

Byly inspektorovy 
dedukce správné? 
Zkuste vzít v úvahu i jiné 
možnosti.?

Asi nejhorší je na každém případu časový tlak. Inspektor záhadu vyřešil bez ověření dalších možností na základě zažitých stereotypů. Tak především Svoboda, respektive Svobodová je druhé nejčastější pří-
jmení v České republice. Asi není překvapení, že Svoboda skutečně cestoval do Peček, ale jistá slečna Svobodová mířila s batůžkem na výlet do Lince. Důchodkyně Semrádová se opravdu vracela do Třebové,
 ale Taong-Ceo mířil do Peček, kde bydlí. Pan Schwarz sice před lety emigroval do Rakouska, ale na stará kolena se rozhodl vrátit do rodných Budějic. A Kalina jel něco kalit do Hradce. Nebo to bylo jinak?
 Ano, možností je spousta. Bohemír náměstka sice oslnil svou rychlostí, ale výsledkem byl pěkný průšvih a velká ostuda!

Fejeton

T e x t :  Z d e n ě k  S t o n
I l u s t r a c e :  D i g i s h o c k

Řešení:
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Bistrofood
meníčkočočkové

KULATÁ ZRNÍČKA ČOČKY, 
ZBOŽŇOVANÁ I ZAVRHOVANÁ, 
jako hlavní jídlo nebo příloha

T e x t :  Z d e n ě k  S t o n
F o t o :  S h u t t e r s t o c k

Jako indické 
koření použijte 
směs Curry Madras. 
Koupíte ji v orientální 
sekci běžných obchodů.

Jak to umí 
Indové?
BEZ OBAV Z NADÝMÁNÍ
Jedním z hlavních důvodů, 
proč mnozí konzumaci 
čočky odmítají, je obava 
z nadýmání. Na to ale existuje 
řešení. Nejvíce záleží na tom, 
zda jde o čočku loupanou. 
Rozhoduje i způsob přípravy 
nebo kombinace s dalšími 
surovinami. A své vykoná 
i vytrénovaný žaludek. Třeba 
v Indii tohle vůbec neřeší. 
Pokrmy z čočky jsou tu 
nejoblíbenější na světě.

V Indii se k vegetariánství 
hlásí 40 procent obyvatelstva, 
což s přihlédnutím 
k 1,4miliardové populaci 
znamená, že téměř tři 
čtvrtiny všech vegetariánů 
na světě pochází právě 
odtud. A co to má společného 
s čočkou? Po sójových 
bobech a konopí má totiž 
ze všech rostlin největší 
obsah potřebných bílkovin. 
Zajímavostí je, že polovina 
světové produkce čočky 
se pěstuje v Kanadě, tedy 
na opačné straně zeměkoule.

Indické kari z červené čočky
NA 4 PORCE
PŘÍPRAVA: 10 MINUT     RESTOVÁNÍ: 5–10 MINUT     VAŘENÍ: 20 MINUT
I  200 g červené čočky  I  2 brambory  I  2 cibule  I  5 stroužků česneku  I  kousek zázvoru  
I  lístky polníčku  I  indické kari koření  I  kajenský pepř  I  sůl  I  100 ml mléka  I  olej

Žlutá, oranžová, hnědá, zelená či černá. Není to jen čočka nakyselo, 
kterou lze z této luštěniny bohaté na bílkoviny vykouzlit. Vaří se z ní 
výtečná polévka, slouží pro barevné zpestření salátů či jako indická 
kaše dhál. Čočka se dá rychle připravit a použít na plnohodnotné 
hlavní jídlo nebo jen přílohu. Připravit se dá i na štědrovečerní tabuli.

1 Cibuli pokrájejte na menší kousky, zázvor 
a česnek nastrouhejte najemno. Brambo-

ry nakrájejte na malé kostičky.

2 Čočku propláchněte ve vodě, ta loupaná 
(napsáno na obale) se předem namáčet 

nemusí.

3 V hrnci restujte na oleji nejprve cibuli 
a následně přidejte nastrouhaný česnek 

a zázvor. Nakonec vsypte směs indického 
koření a špetku kajenského pepře a počkejte, 
dokud se krásně nerozvoní.

4 Zalijte horkou vodou, vložte brambory 
a dostatečně osolte. Sůl i vodu můžete 

v průběhu přípravy dle potřeby doplnit. 
Vařte na mírném stupni asi deset minut, 
následně přidejte čočku. Dle uvážení doplňte 
vodu, aby byly všechny suroviny dostatečně 
ponořené.

5 Když čočka změkne, přidejte větší množ-
ství lístků polníčku a mléko (i kokosové). 

Odstavte a nechte chvíli odpočinout. Podá-
vejte klidně s pečivem.
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Neloupaná čočka 
se předem namáčí, 
čímž se sníží obsah 
látek způsobujících
plynatost.

Grilovaný losos se salátem z hnědé čočky
NA 4 PORCE
NAMÁČENÍ: 2 HODINY     VAŘENÍ: 40 MINUT     GRILOVÁNÍ: 10 MINUT
I  4 filety lososa  I  200 g čočky hnědé velkozrnné  I  3 krabí tyčinky surimi  
I  2 červené cibule  I  3 stroužky česneku  I  1 větší mrkev  I  špenátové listy  
I  sůl  I  pepř  I  ocet  I  šťáva z citronu  I  olivový olej  I  máslo

1 Čočku propláchněte a namočte 
na dvě hodiny do vody. Cibuli 

nakrájejte na větší kousky, česnek 
na plátky, mrkev na menší kostičky, 
krabí tyčinky na tenké plátky.

2 V hrnci rozehřejte olivový olej 
a nechte na něm zesklovatět 

červenou cibuli společně s kostičkami 
mrkve. Přidejte česnek a po chvíli zalij-
te horkou vodou. Osolte a opepřete.

3 Po deseti minutách mírného varu 
přidejte čočku, ovšem bez vody, 

ve které se namáčela. Vařte dalších asi 
20 minut, dokud čočka nezačne měk-
nout. Odstraňte poklici, vložte kousky 
krabích tyčinek a nechte přebytečnou 
tekutinu odpařit. Těsně před ukon-
čením varu přidejte špenátové listy 
a lžičku octa.

4 Plátky lososa osolte a opepřete. 
Grilujte nebo restujte na pánvi 

na malém množství oleje asi šest mi-
nut – nejprve stranou s kůží, následně 
další čtyři minuty obrácenou stranou. 
Připravte si hluboké talíře, do kterých 
čočkový salát nandáte.

5 Lososa ihned přesuňte na salát, 
položte na něj kousek másla a po-

kapejte trochou citronové šťávy.
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SNÍŽIT
RYCHLOST

CIZÍ
ZNAČKA

KOSMETIKY

??POMŮCKA:
AGA, ANOR,

TIBA

OPRAVNA
TRAKČNÍHO

VEDENÍ
(ZKR.)

TROPICKÁ
KŘOVINATÁ

OBLAST
TISKEM

UVEŘEJŇOVAT
SOUZVUKY

TÓNŮ

VES NA
KARLO-
VARSKU

SOUDCOV-
SKÝ ODĚV

ZAČÁTEK
TAJENKY

ATOMOVÁ
EMISNÍ

SPEKTRO-
METRIE

MOŘSKÝ
PLOUTVO-

NOŽEC

HUDEBNÍ
ZKRATKA

(PIANISSIMO
PIANISSIMO)

NAŘÍKATIOTVORY
V MÍSTNOSTI OMÍTNOUT LYŽAŘSKÉ

VĚTROVKY

STARO-
ŘECKÁ

DROBNÁ
MINCE

KONEC
TAJENKY

TATARSKÝ
BIFTEK

(HOVOR.)

TAHLE
(V NÁŘEČÍ)

DLOUHÁ
DUTÁ

TĚSTOVINA

KRÁTKÝ
REKLAMNÍ

SNÍMEK

SILNÝ
KŘIK

(SLOV.)

PODPORA
VLIVNÉ
OSOBY

LIBELA

KRÁL
ZVÍŘAT

DÍLČÍ
ROZPOČET

?

?

?

?

STARO-
GERMÁN

USAZENINA

PRORAZIT

PODSTAVEC

SPORTOVNÍ
KLUB

POLICIE
(ZKR.)

VIRTUÁLNÍ
PRIVÁTNÍ
SERVER
(ZKR.)

TÍM
ZPŮSOBEM

ZNAČKA
ČISTICÍHO

PRÁŠKU

ARABSKÁ
VARIANTA

JMÉNA
ABRAHÁM

JEDNODUCHÉ
PLAVIDLO

SVORNÍK

PŘÍPRAVKY
PROTI HMYZU

TURECKÝ
DŮSTOJNÍK

JALOVCOVÁ
PÁLENKA
STRUMA

STRATÉG
EVROPA-

NOVO

LOSOSOVITÁ
RYBA

RUSKY RÝŽE

ČAS
KVĚTENSTVÍ

BEZU

FRANCOUZ-
SKÉ SÍDLO

ASIJSKÝ STÁT

INSTANTNÍ
OVOCNÝ

NÁPOJ

ZORANÁ
PŮDA

JMÉNO
ZPĚVAČKY

LANGEROVÉ
MIKROBPRIMÁT

FRANCOUZ-
SKÝ

REVOLU-
CIONÁŘ

TELEGRAF.
TEČKA

BÝV. PĚNA
DO KOUPELE

NÁVĚŠTÍ
(ZASTAR.)

ŠPATNĚ

VYZDÍVKA
POD OKNEM

PROVÁDĚT
SANACI
DRUH

ZÁVOJENKY

BALKÁNSKÁ
ZEMĚ

JÍST
(DĚTSKY)

UHLOVODÍK
V BENZINU
ANGLICKY

EMOCE

OLEJNATÁ
PLODINA

SEVEŘAN

NÁZEV
PLANETKY

GYMNASTICKÉ 
NÁŘADÍ

KYT

TELEVIZNÍ
KUTIL

BÝV. VÝROB-
CE TKANIN
SEVERSKÝ
SKŘÍTEK

DRŤ
(ŘÍDCE)

NERVOVÝ
ZÁŠKUB

BÁJE

JUVIOVÉ
OŘECHY

NAŠE ZN.
AUTOBUSŮ

ZÁVĚR

SLOVENSKÝ
SOUHLAS

PRACOVAT
S DLÁTEM

ZAHÁNĚTI
ŽÍZEŇ

LÉK K MAZÁNÍ

SYMETRÁLA DOMÁCKY 
ELIŠKA

ŠPANĚLSKY
ZLATO

ITALSKÁ
METROPOLE

OPRAVNA
LODÍ

ŠÍJE

ZN. BARVIVA
NA VAJÍČKA

JMÉNO
PĚVKYNĚ

DESTINNOVÉ

Deborah Lloydová,
kreativní ředitelka módní značky Kate Spade New York:

Cestování zlepšuje naši představivost, uspokojuje naši 
zvědavost a... (dokončení v tajence).

Citát z minulého čísla: 
Smyslem cestování je regulovat představu realitou.

Křížovka
o hodnotné ceny

Soutěž o knihu Zázračný čas
Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a tři z vás získají knihu Zázračný čas 
aneb My čekáme Ježíška, kterou Hana Marounková sděluje, že doba vánoční může 
být i časem prvních lásek. Kniha chce rovněž připomenout staré národní tradice 
a zvyky. Autorka si stěžuje na to, že zatímco za jejího dětství přicházel v prosinci 
děda Mráz, dnes v reklamách nejen ve výkladních skříních naděluje místo českého 
Ježíška cizorodý Santa Claus. A to se jí nelíbí!

Svou odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz do 8. prosince 2021.

?

 

I
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Soutěž pro 
chytré hlavy

Každý měsíc s námi 
můžete vyhrát  
Kilometrickou  
banku ČD,  
poukázky PONT  
a další ceny.

Soutěžit  
můžete na 
www.cdprovas.cz

Na webových stránkách  
vyplňte příslušný formulář  
a své odpovědi zadávejte 
do 8. prosince 2021. 
Nezapomeňte uvést svůj 
e-mailový kontakt nebo  
zpětnou adresu. Jednoho výherce 
odměníme Kilometrickou 
bankou ČD – poukazem na volné 
cestování vlaky ČD v hodnotě 
2 200 Kč. Další tři z vás obdrží 
poukázky do obchodní sítě PONT 
v hodnotě 1 000 Kč. 

Správné odpovědi 
z minulého čísla:
1 – Marek Eben
2 – Čínský pavilon
3 – 13 hodin
4 – lanový skluz po ocelovém laně
5 – bratislavské televizní studio

1  Jak dlouho už hraje  
 Marcela Augustová golf?

 A od ledna 2020
 B asi devět let

 C od maturity

2  Který film se natáčel  
 na plzeňském náměstí  

 Republiky?

 A Kobry a užovky
 B Božská Ema

 C Discopříběh

3  Kolik amerických vojáků  
 zemřelo při osvobození  

 Plzně v květnu 1945?

 A 1
 B 70

 C 235

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

Soutěž o knihu Velké tajnosti
U které skupiny obyvatel jsou 
především nahlašovány děsivé 
noční zážitky?
A   u vysokoškolských 
 studentů

4  Kdy byl na pražském  
 hlavním nádraží zahájen  

 provoz v elektrické trakci?

 A v červnu 1919
 B v dubnu 1928
 C v listopadu 1944

5  Co je základem receptu  
 na cassoulet, lahůdku  

 z Toulouse?

 A fazole
 B brambory 
 C rýže

6  Který článek v tomto  
 čísle vás nejvíce zaujal?

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

Soutěž o knihu 
Diktátorova múza
Jak se jmenují postavy čtyř 
kamarádek z filmu Matky?
A   Sára, Hedvika, 
 Zuzana, Eliška

Soutěž o vláček 
RAPPA
Tajenka zní: 
Smyslem cestování 
je regulovat představu 
realitou.
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