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Vážení čtenáři, 
milí spolucestující,

tento editorial bude obyčejný, protože obyčejnost je výjimečná. Na tuto myšlenku mě přivedla patronka 
prosincového čísla Barbora Špotáková. Dobyla světové stadiony, přitom z ní čiší taková blízkost, 
známost, pochopitelnost… Je tak krásně obyčejná!

Honíme se za zvláštními zážitky, nevšedními životy, výjimečnými věcmi, neokoukanými fotkami. 
Útočí na nás reklamy na produkty s ultimátním designem a komplexními službami. Obyčejné 
v dnešním světě není vlastně nic. To ale znamená, že když se něčeho nedostává, začíná to být 
výjimečné. A tak vyslovuji kacířskou řečnickou otázku: Není něco osvobozujícího na tom oddat se kráse 
jednoduchosti a připustit si, že obyčejnost nemusí být normou, ale cílem?

Možná to přichází s věkem a přirozenou lenivostí, ale když jsem si v úvodu cestopisu tohoto čísla 
přečetl, že jedinečnou oslavu silvestra nezažijete u televize, ale ideálně ve světové metropoli, kde 
poznáte, jak vítají nový rok jiné kultury, zastyděl jsem se. Nikdy jsem totiž poslední den roku nebyl 
v zahraničí. A už vůbec ne na druhém konci světa. Své místo jsem vždy cítil doma. Dříve s rodiči, dnes se 
svou rodinou. A ano, občas (a poslední roky čím dál častěji) u televize. Prostě obyčejný silvestr… I to je 
už dnes (prý) výjimečné.

Tento obyčejný editorial zakončím obyčejným přáním adresovaným vám všem, kdož otevíráte 
stránky ČD pro vás, i vám všem, kteří se na jeho tvorbě podílíte jakýmkoli způsobem. A nesmím 
zapomenout na tisíce kolegů, kteří nestráví své  Vánoce u štědrovečerní tabule, ale u kolejí a vlaků: 
Buďte zdrávi a dorazte v pořádku do cíle svých cest i v roce 2020! A buďte obyčejní, dělá vás to 
výjimečnými…

S úctou
Václav Rubeš 

šéfredaktor

6
ROZHOVOR

Barbora Špotáková
13
CESTOVÁNÍ PO ČR

Praha

Editorial

Obsah PŘÍŠTÍ 
ČÍSLO VYJDE 

3. 1. 2020

26
ZÁHADY NA DOSAH RUKY

Čaroděj s diplomatickým pasem
30
ČD PRŮVODCE

Novinky v regionální dopravě

38
CESTOPIS

Silvestr na pět způsobů
46
ŽELEZNICE

30 let svobody na železnici



N o v i n k y2

ODMĚNA ZA NÁKUP GASTRONOMIE 
NA KOLEJÍCH

Chystané novinky oznámily České dráhy 
u příležitosti veletrhu Rehaprotex 

na brněnském výstavišti, na který byl z Pra-
hy vypraven zvláštní bezbariérový vlak pro 
Ministerstvo dopravy ČR a Národní radu osob 
se zdravotním postižením. Odstraňování 
bariér ve vozidlovém parku se České dráhy 
věnují dlouhodobě. Zatímco před 10 lety měly 
přibližně 350 bezbariérových vozidel a vypra-
vovaly 1 500 bezbariérových spojů, v novém 
jízdním řádu 2020 budou disponovat více než 

E-SHOP ČD NOVÁ PUBLIKACE

600 bezbariérovými vozy a jednotkami a na-
bídnou 4 845 bezbariérových spojů každý den. 
V roce 2014 spustily také speciální objednáv-
kový systém, jehož prostřednictvím si mohou 
osoby s hendikepem předem zajistit přepravu 
a asistenci zaměstnanců při nástupu a výstupu 
z vlaku. Od jeho spuštění národní dopravce 
pomohl při cestování už více než 35 tisícům 
osob s hendikepem. Další desítky tisíc cestovaly 
díky nasazování nízkopodlažních vozidel bez 
asistence zaměstnanců Českých drah.

České dráhy odstraňují bariéry
Národní dopravce nabídne v jízdním řádu 2020 celkem 4 845 bezbariérových spojů. Jde o nejrozsáhlejší síť 
bezbariérových vlaků napříč celou Českou republikou. V příštích dvou letech uvedou České dráhy do provozu 
desítky dalších nových souprav a nabídku cestování pro osoby s hendikepem rozšíří na nové linky.

Kupte si během prosince jízdenku v e-shopu ČD a získejte kupon 
na nákup v e-shopu www.wine-emotion.cz v hodnotě 200 Kč s doru-
čením zdarma pro všechny objednávky nad 1 000 Kč. Slevu můžete 
čerpat až do 31. ledna 2020. E-shop www.wine-emotion.cz přináší 
širokou nabídku skvělých italských vín, jako je Barolo, Primitivo, Chian-
ti, Gavi, Pinot Grigio a Prosecco. Samozřejmostí e-shopu je rychlé a bez-
pečné dodání na určenou adresu. Více na www.wine-emotion.cz.

V nejbližších letech budou do provozu 
uvedeny nové jednotky RegioPanter od spo-
lečnosti Škoda Transportation a také nové ex-
presní soupravy od konsorcia Siemens-Škoda. 
Zároveň probíhají veřejné soutěže na výrobu 
60 nových elektrických a 60 motorových 
nízkopodlažních vlaků pro regionální dopravu 
a 20 souprav pro dálkové expresy. Takto zmo-
dernizovaný park nabídne lidem s omezenou 
schopností pohybu podstatně větší možnosti 
cestování a velmi komfortní podmínky.

U příležitosti 60. výročí založení společnosti 
JLV vznikla unikátní publikace Gastronomie 
na kolejích, která na 272 stranách přináší 
desítky dobových fotografií, konstrukční 
popisy jídelních, lůžkových a salonních vozů 
ve vlacích, ale i dobové recepty, jídelní lístky 
nebo jízdní doklady. Společnost JLV se už více než půlstoletí stará 
o stravovací služby pro cestující, a je tak nedílnou součástí historie ev-
ropského cateringu. Jejím cílem je, aby byl dnešní cestující po gastro-
nomické stránce obsloužen ve vlaku s takovou péčí, jako tomu bývalo 
ve vyhlášených luxusních jídelních vozech počátku minulého století. 
Historie JLV a gastronomie na kolejích tak tvoří jeden společný příběh. 
Publikace je už nyní k dostání v e-shopu JLV a může se stát krásným 
dárkem pod vánoční stromeček pro každého milovníka železnice 
i historie obecně. Více na www.jlv.cz.
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Posily v Moravskoslezském kraji
ŠTRAMBERSKÝ EXPRES

V polovině prosince vstoupí v platnost jízdní řád na rok 2020 
a s ním i řada změn a novinek v regionech, o nichž informujeme 
také na stranách 30 až 32. České dráhy vychází vstříc požadavkům 
krajů a v mnoha lokalitách posilují denní spoje. Stejně je tomu tak 
i v Moravskoslezském kraji, kde jsou od 15. prosince zavedeny čtyři 
páry přímých spěšných vlaků z Ostravy hl. n. přes Příbor a Kopřivnici 
až do Štramberku (a zpět) s dobou jízdy cca 50 minut. Soupravu 
Štramberského expresu bude tvořit modernizovaný motorový vůz 
842 spolu s přípojným vozem, který umožňuje přepravu jízdních 
kol i kočárků. U spěšných vlaků z Ostravy je zabezpečena návaz-
nost ve Štramberku na vlaky do Veřovic. V pracovní dny a v sobotu 
je od spěšného vlaku ze Štramberku zajištěn přípoj na Ex 548 
Ostravan do Prahy. Podobně v opačném směru je (v pracovní dny 
a v neděli) zajištěn přípoj od Ex 549 Ostravan z Prahy do Štramberku 
novým osobním vlakem. Více na www.cd.cz.

FOTOSOUTĚŽ

Výsledky soutěže Já a vlak

V minulém čísle jsme vám představili novinku – Sadu výpravčího, 
která obsahuje železničářskou čepici, plácačku a píšťalku. Tím ale no-
vinky nekončí! Vánoce klepou na dveře a nápadů na dárky není nikdy 
dost. Nově pro své ratolesti můžete koupit také Kovový regionální 
vlak České dráhy. Vláček je dlouhý 17 cm a je bez pohonu. Kterou 
hračku darujete pod stromeček letos vy? Sadu výpravčího, regionální 
vlak, anebo velkou sadu České dráhy s vláčkem, který jezdí po  
4,8 metru dlouhých kolejích, svítí a houká? Tyto unikátní hračky 
a mnohem více najdete v e-shopu www.rappa.cz. Všichni čtenáři  
ČD pro vás získávají 10% slevu na celý nákup (kromě produktů ozna-
čených „!“). Stačí v nákupním košíku zadat kód CDPROVAS10.

Kovový regionální vláček ČD

PROSINCOVÝ TIP Z POHODLNÝCH OBCHODŮ NA TRASE

Chuť na sladké? Hřešte zdravěji!

TIP NA DÁREK

CDPROVAS10

WWW.PONTY.CZ

Nádražní prodejny PONT Market a PONT to go mají i v prosinci co 
nabídnout. Máte rádi sladké, ale zároveň nechcete hřešit? Proteinová 
tyčinka Deluxe a oříšková tyčinka Denuts jsou pro vás ty pravé.  
Obě můžete v PONTech zakoupit v několika nových a jedinečných 
příchutích, jako je například jahodový cheesecake, brownies či slané 
arašídy v čokoládě. Která bude ta vaše?

V červencovém čísle vyhlásil časopis FotoVideo společně s magazínem 
ČD pro vás cestovatelskou fotosoutěž Já a vlak. Na výzvu pro všechny 
typy fotografů od amatérů po profesionály zareagovalo celkem 142 
soutěžících. Obě redakce vybíraly ze 495 zaslaných fotografií, z nichž 
ocenily pět nejlepších snímků. Vítěz získává fotoaparát Canon Power-
Shot G9X Mark II, druhý až pátý v pořadí obdrží kilometrickou banku 
pro cestování vlaky ČD a předplatné časopisu FotoVideo s dárkem 
v hodnotě cca 1 000 Kč podle vlastního výběru. Kdo tedy získal hlavní 
cenu? Na 1. místě se umístil Tomáš Polakovič a jeho snímek Hrmot 
a pro 2. až 5. místo byly vybrány fotografie od Filipa Kyslíka (Vítr), Jo-
sefa Seiberta (Hvězdná brána), Michaela Vatera (Noční jízda) a Zbyňka 
Duchoně (Matěj 3). Více informací o výsledcích soutěže i všechny výher-
ní snímky najdete na www.ifotovideo.cz.



V Libochovicích potkáte čerta i Ježíška
Druhý nebo třetí adventní víkend zavítejte 
do Libochovic na prohlídku vánočně vyzdo-
beného zámku. V historických interiérech 
se dozvíte, odkud pochází tradice zdobení 
vánočního stromku, co se dříve jedlo ke štěd-
rovečerní večeři nebo třeba jaké méně známé 
zvyky a tradice jsou s Vánocemi spojené. 
O sobotách tu navíc můžete potkat čerta  
a sv. Mikuláše (7. 12.) nebo Ježíška (14. 12.). 
V ceně vstupenky je i návštěva malého hos-
podářského dvorečku s ovečkami nebo staré 
zámecké kuchyně. Libochovický raně barokní 
zámek patří k nejnavštěvovanějším památkám 
Českého středohoří. Zámecké interiéry jsou 
zařízené tak, aby prezentovaly určitá historická 
období – od pozdní renesance přes vrcholné ba-
roko až po styly 19. století. Většinu zámeckých 
komnat zdobí zdařilé nástropní fresky.

 Nejbližší železniční zastávka: 
 Libochovice město

Popelka opět vládne Moritzburgu
Na saském zámku Moritzburg je v zimní 
sezoně tradičně k vidění výstava Tři oříšky pro 
Popelku, věnovaná oblíbenému filmu z roku 
1973. Prohlédnout si můžete na sto exponátů 
z legendární pohádky včetně plesových šatů 
nebo originální paruky zlé macechy. Projděte 
se Popelčiným lesem, kde si hlavní hrdinka 
oblékla lovecký kostým, zavítejte do podkroví 
sovy Rozárky nebo do stáje bělouše Juráška. 
Popisky u exponátů jsou i v češtině a k dispozici 
je také český audioprůvodce. Ve vybrané dny 
lze v zámeckém kině zhlédnout film Tři oříšky 
pro Popelku v českém znění. Z vlaku vystupte 
na nádraží Dresden-Neustadt (zastavují tu 
i vlaky EC) a dále pokračujte autobusem  
č. 477 směr Radeburg. Jízda do zastávky 
Schloss Moritzburg trvá 23 min. a za jízdenku 
zaplatíte 4,30 eura.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Dresden-Neustadt

Svět housek s dírou v Karlových Varech
Ve Varech vsadili na bagely, vyhlášené housky 
s dírou uvnitř, jako jedni z prvních. Podnik, 
kde je tak široká nabídka, tolik variant pečiva 
a dodržená čerstvost, převzal tuhle dobrůtku, 
která se jako spousta „imigrantského 
židovského jídla” prosadila v Americe. Hodně 
oblíbený je Salmon in New York, jede dost 
i Beef in Brooklyn s roastbeefem, smetanovým 
sýrem, brusinkovým džemem a rukolou. Ale 
bagel je tu taky součástí anglické snídaně 
se smetanou, Caesar varianty se salátem 
a kuřetem, nechybí černý bagel s grilovaným 
hovězím pojmenovaný Black Panther ani ten 
s budapešťským salámem, tuňákem a vejcem. 
Bagel je skvělý v tom, že se dá jíst celý den, 
a podnik Bagel Lounge v ulici T. G. Masaryka  
č. 45 je zase skvělý v tom, že se v něm dá celý 
den zevlovat. 

 Nejbližší železniční stanice: 
 Karlovy Vary dolní nádr.

NA ZÁMEK
7., 8., 14. a 15. prosince 2019

ZA POHÁDKOU
do 1. března 2020

PRO LABUŽNÍKY 
Každý den
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Za prosincem končí rok, 
do nového už jen skok… I když 
zima zalézá za nehty, nemusíte 
strávit závěr roku doma. Kam 
se vypravit? Třeba na adventní 
trhy, na prohlídky vánočně 
vyzdobených hradů a zámků 
nebo na běžky. V naší aplikaci 
Vlakem na výlet najdete 
nespočet zážitkových tipů.

www.cd.cz/vlakemnavylet

VLAKEM
 NA VÝLET

Tip 
Lukáše 
Hejlíka
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Do nového Památníku Jana Palacha
Letos v říjnu byl ve Všetatech otevřen Památník 
Jana Palacha. Vznikl na místě původního domu 
rodiny Palachových. Expozice přibližuje životní 
příběh Jana Palacha, jeho protest z ledna 1969, 
reakce společnosti a státní moci na jeho čin 
i následnou dobu normalizace. K vidění jsou 
autentické předměty včetně aktovky, kterou 
měl u sebe Jan Palach v den sebeupálení, 
nebo státní vlajky, jíž bylo jeho tělo přikryto 
po smrti. Interaktivní obrazovky návštěvníkům 
zprostředkovávají dobové obrazové a zvukové 
záznamy a důležitou součástí expozice je také 
projekce dokumentu Olgy Sommerové, který 
byl natočen speciálně pro památník. Vstup 
je zdarma, aktuální otevírací dobu najdete 
na www.nm.cz (Navštivte nás – Objekty). 
Od všetatského nádraží dojdete k památníku 
asi za 15 minut. 

 Nejbližší železniční stanice: 
 Všetaty

Vydejte se betlémskou cestou po Třešti!
Na přelomu roku umožňují některé rodiny 
v Třešti, aby si zájemci prohlédli jejich rodinný 
poklad – betlém – přímo u nich doma. Trasa 
tzv. betlémské cesty se každý rok mění. 
Aktuální mapku si můžete vyzvednout 
v Třešti v turistickém informačním centru 
v Schumpeterově domě (Rooseweltova 462). 
Třešťské betlémy udivují nejen počtem figurek, 
ale i celkovou instalací. Na úpravu kaskádovité 
krajiny jesliček se používají především přírodní 
materiály (mechy, pařezy apod.) a na vrchol je 
pak umístěn tzv. lončoft – namalované pozadí 
betléma. Domy, kde je možné si betlémy 
prohlédnout, bývají zpravidla označené 
zelenou cedulkou. V případě, že je tato cedulka 
s terčíkem otočená dozadu, je zavřeno. 
Doporučená doba k návštěvě rodin je mezi  
9. a 12. hodinou a mezi 13. a 18. hodinou. 

 Nejbližší železniční stanice: 
 Třešť

DO MUZEA
po celý rok

ZA JESLIČKAMI
26. prosince 2019 až 2. února 2020

S NOSTALGIÍ
7., 8., 14. a 15. prosince 2019

Na Královský advent na Křivoklátě pojede i parní vlak
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Prohlídku gotických paláců na hradě Křivoklát můžete absolvovat i v zimě. V rámci ní zavítáte 
také do Královského sálu, který je druhým největším pozdně gotickým sálem ve střední Evropě. 
Druhý a třetí adventní víkend (7., 8., 14. a 15. prosince) se v Královském sále koná audience 
českého krále Přemysla Otakara II. V tyto dny totiž na hradě pořádají každoroční předvánoční 
slavnosti s názvem Královský advent na Křivoklátě. Na prvním nádvoří najdete řemeslný 
jarmark, kde pořídíte parádní vánoční dárky. Součástí akce je pestrý doprovodný program pro 
děti i dospělé. A kolik stojí vstupné? Základní 80 Kč, snížené 60 Kč. Vstupenka platí i na prohlídku 
hradu. Zájemci o královskou audienci si připlatí 50 Kč. Na akci budou jako vždy vypraveny 
zvláštní vlaky. V sobotu 7. prosince pojede z Plzně na Křivoklát mikulášský vlak s čerty a anděly 
a také živou kapelou. O víkendu 14. a 15. prosince se můžete svézt z Prahy na Křivoklát dokonce 
parním vlakem. Ten odjíždí z pražského smíchovského nádraží a pojede přes Beroun a Křivoklát 
až do Rakovníka a stejnou trasou odpoledne i zpět. Historický vlak, v němž nebude chybět 
bufetový vůz, poveze parní lokomotiva Šlechtična (475.179). Bližší informace o zvláštních vlacích 
naleznete v aplikaci Vlakem na výlet nebo na www.cd.cz/vlakemnavylet.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Plzeň hl. n./Rokycany/Praha-Smíchov/Beroun/Křivoklát/RakovníkFO
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Ve své sportovní kariéře vyhrála 
vše, co mohla. Dvakrát se stala 
olympijskou vítězkou v hodu 
oštěpem, vyhrála i mistrovství 
světa a Evropy. Vše vyzdobila 
světovým rekordem, jehož je 
stále držitelkou. Ví, že se blíží 
konec její kariéry, o kterém 
mluví v klidu. Když se ale řekne 
Tokio, do jejího hlasu se hned 
vrací napětí. Právě tam se 
v srpnu příštího roku konají 
olympijské hry. Zřejmě poslední 
v kariéře Barbory Špotákové. 
„Medaile musí být cíl,“ říká 
v rozhovoru pro magazín  
ČD pro vás a dodává: „Do Tokia 
musím vydržet i kvůli Věře 
Čáslavské.“

Chci žít 
obyčejný život 

SE SVÝMI DĚTMI
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Pečete cukroví?
Minimálně, není čas. I když letos na to 
možná přece jen dojde. Ze soustředění jsme 
se vracívávali až tři dny před Vánocemi, 
letos vychází návrat už na 18. prosince. 
Navíc starší syn chce pomáhat a péct, takže 
možná něco „rozválím“ a vytlačíme nějaké 
formičky.

Jsou pro vás Vánoce svátky klidu a rodiny, 
nebo spíš stres?
Určitě svátky rodiny. Snažíme se sejít v co 
největším počtu, od té doby, co jsme se 
přestěhovali a máme velký stůl, jsme v de-
seti i se zbytkem rodiny. A to se nám všem 
líbí. Samozřejmě k tomu nějaký stres patří, 
ale protože máme rozdělené úkoly, tak to 
všechno zvládáme. Mamka mého přítele 
Lukáše skvěle peče, je to její hobby, takže 
já mohu se starším synem Jankem něco 
„patlat“, ale to spíš proto, abych uspokojila 
jeho. V tom nemohu soutěžit!

Může si vrcholová sportovkyně s výhle-
dem na olympijské hry dovolit o Vánocích 
a silvestru porušit dietu?
Protože trénujeme hodně před i po Vánocích, 
máme u trenéra zařízené, že si můžeme 
leccos dovolit. Cukroví kolik snesu, jenže já se 
v tom nevyžívám a ani nejsem přejídací typ. 
Už jen ten pocit, že můžu, je fajn. Ale tím, že 
to není zakázané ovoce, mě to tak neláká.

Liší se letošní vánoční tréninky, kdy už 
máte dvě děti a vyhrála jste všechno, co 
jste mohla, od tréninků před první vítěz-
nou olympiádou v Pekingu 2008?
Liší se dost. Ale beru olympiádu v Tokiu 
vážně, takže už 26. prosince budu v tunelu, 
doufejme zdravá, běhat překážky…

Jak dlouho před hrami do Tokia poletíte? 
Jak vlastně snášíte aklimatizaci a časové 
posuny?
Vycházíme ze zkušeností při mistrovství 
světa v Ósace 2007 a olympijských hrách 
v Pekingu 2008. (pozn. red.: Oba závody 
Barbora Špotáková vyhrála.) Nechceme nic 
ošidit, takže to je minimálně týden před kva-
lifikací, pak jsou ještě další tři dny do finále. 
Já moc věci neřeším, takže se nezabývám ani 
časovým posunem, protože čím víc člověk 
nad něčím přemýšlí, tím je to horší. Jasně, 
dojde vám, že se na tom východě cítíte hroz-
ně. Je horko, dusno, vlhko... Ale já si přece 
nemohu stěžovat, když jsem tam zatím vždy 
výkon na medaili podala.

Mezi kvalifikací a závodem budete mít 
v Tokiu dva „volné“ dny. Jak velký je to 
rozdíl od letošního mistrovství světa 
v Kataru, kde jedno odpoledne proběhla 
kvalifikace a hned následující večer už se 
házelo o medaile?
Obrovský! Zvlášť v mém věku. Když tělo re-
generuje déle, je to lepší pro výkon ve finále. 
V Kataru jsem se nad tím snažila nepřemýš-
let, ale bylo vidět, že to nebylo dobré pro 
nikoho. Vím, že oštěp vypadá jednoduše, 
běží se třicet metrů, pak si hodíte. Ale jsou 
to hrozné „šlupky“, které rozbijí celé tělo. 
Musíte se co nejrychleji rozběhnout stranou, 
přerotovat tělo a nohy, pak zastavit na místě 
a hodit. Jsou to obrovské nárazy, ze kterých 
se člověk musí sebrat. Mnoho lidí si myslí, 
že házíme na tréninku každý den, ale my 
přitom můžeme házet kvalitně maximálně 
dvakrát týdně.

Co děláte během těch dvou dnů? 
Jen vás dávají dohromady fyzioterapeuti 
a maséři?
Skoro! Hodně se řeší „rozbitá“ záda z kvalifi-
kace. Jenže když fyzioterapeut něco uvolní, 
ještě den je třeba, aby si to sedlo. Člověk 
ale nemůže být zase až tak uvolněný, takže 
já dělám trochu běhání a odrazů a lehčí 
posilovnu. Nejsme zvyklí jen ležet. Nejhorší 
je, když čekáte v pokoji na závody, to se pak 
rozpliznete…

OŠTĚP VYPADÁ JEDNODUŠE,  
BĚŽÍ SE TŘICET METRŮ, PAK SI HODÍTE. 
JSOU TO ALE HROZNÉ „ŠLUPKY“,  
KTERÉ ROZBIJÍ CELÉ TĚLO.
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Vadí vám, že se příští rok koná mistrovství 
Evropy poprvé až po olympijských hrách, 
kde se tzv. rozzávodíte?
Záleží na úhlu pohledu. Mně vadí, že se 
mistrovství Evropy vůbec koná v olympijském 
roce. V tom nevidím smysl, protože většinou 
je to tak, že kdo uspěl na Evropě, neuspěl 
na olympiádě. V době, kdy máte nejvíc trénovat 
na olympiádu, ladíte formu na mistrovství Evro-
py. Atletika je holt taková, nelze mít v sezoně 
dva top vrcholy. Vyladíte formu na maximum 
na jeden. Není to jako hrát dva zápasy za týden.

Co vás čeká před samotnými olympijskými 
hrami? Pojedete někam na soustředění 
do tepla? 
Začneme na Lanzarote, kde se rozjíždím. 
Tam je to fajn, protože je prostor pro všech-
ny možné sporty a nedělá se taková ta až 
stereotypní příprava, která se těžce kouše.

Dáváte na sebe víc pozor? S ohledem 
na olympiádu, na věk i děti…
Určitě ano. Už jsem víc při zdi. Když máte 
děti, i se víc bojíte.

Těšíte se na podobná soustředění?
Nejsem ten typ, který by měl rád dlouhá 
soustředění, protože u mě nikdy nevyvolala 
velký pozitivní efekt. Po jedné zkoušce jsem 
se tedy vrátila ke svému systému dvou- až 
třítýdenních soustředění. Fyziologicky je 
dané, že dřít se dá maximálně čtrnáct dnů. 
Takže když jste na delším, týden stejně mu-
síte odpočívat. Pokud někdo říká, že to jde, 
zkrátka mu nevěřím. Nikdy mě nebavilo re-
laxovat v cizině, jsem ráda doma, kde mám 
své zázemí. Nikdy jsem neměla jen atletiku. 
Dřív bylo navíc studium a teď říkám, že jsem 
ho vyměnila za péči o rodinu.

Když jedete někam bez synů, jak takové 
odloučení snášíte?
I když je soustředění dvou- či třítýdenní, 
po týdnu se zase vidíme, protože za mnou při-
jedou. Ale myslím, že sedmidenní odloučení je 
přínosné. Pro maminku, pro dítě, pro všechny. 
Upřímně si nedovedu představit, že bych byla 
s dítětem od rána do večera každý den. Myslím 
si, že to ani není v lidské společnosti přirozené. 
Vždyť v minulosti se děti pohybovaly třeba 
v kmenové skupině a staraly se o ně právě ba-
bičky nebo starší ženy. Nelíbí se mi ten dnešní 
model, kdy jsou matky s dětmi zavřené v sa-
telitech.  Ani se nedivím, že jim z toho všem 
„hrabe“. Pro děti je určitě lepší pestrý život, kdy 
poznávají svět hned odmalička a socializují se. 
Nemyslím si, že něco s dětmi šidím, vždy se 
na sebe těšíme, pak se máme velmi rádi a vše 
si vynahradíme.

Zvládli byste to bez prarodičů?
Musím pochválit i dědečka v Jablonci, kam 
jezdím také na soustředění a kde mi hodně 
pomáhá. A upřímně řeknu, že bez rodičů 
bychom to nezvládli. Ráda se kluků někdy 
zbavím, ale vědomí, že jsou s našimi rodiči, 
mi dodává klid. Kdyby byli s nějakou chůvou, 
neměla bych z toho takovou radost a ani by 
mi to za to nestálo.

Kdo z vás dvou by obětoval kariéru, kdyby 
došlo na lámání chleba?
Já atletiku. V mém věku by to byla jasná volba.

Na posledních třech olympiádách jste zís-
kala medaile. Je vaším cílem o ně bojovat 
i v Tokiu?
Cíl musí být medaile. Kdybych měla za cíl se 
tam jet jenom podívat, bylo by něco špatně. 

Bude olympijský závod vaším posledním 
v kariéře?
To úplně říct nemohu. Ale olympiáda je to 
na skoro sto procent poslední. Znám přísloví 
Nikdy neříkej nikdy, takže tomu dávám 
99,9 procenta, že bude poslední. Ať je tam 
něco pro strýčka Příhodu. A u dalších závodů 
po olympiádě dám hodně na vnitřní pocity. 
Uvidíme, co bude. Třeba budu po olympiádě 
tak unavená, že řeknu: Dost!

Po zlaté obhajobě na olympiádě v Londýně 
jste prohlásila: Jsem ohraná, už nemám co 
říct nového. Stále to platí?
Ohraná jsem stoprocentně. Ale po druhém 
dítěti mám možná co říct, jen jiným způ-
sobem. Ani ne slovy… Jít příkladem dalším 
mámám, které mají dvě děti a přemýšlejí 
třeba o tom, jak se vrátit zpět do práce. Uká-
zat jim, že to jde i s určitou lehkostí. Ze své 
podstaty to ale raději demonstruji skutky 
než chytrými radami.

Jak moc vás během kariéry obtěžovaly 
rozhovory pro média nebo sponzorské 
povinnosti?
Ani moc ne. Jsem docela povídavá. Navíc 
jsme to s manažerem drželi v mezích. Ne-
chtěl mě provařit a zničit. Když máte jednu 
olympijskou medaili, tak to neznamená, 
že se musíte hned prodat a budete chodit 
do pořadů o vaření (smích). Shodli jsme se 
na tom, že je lepší pokračovat v kariéře než 
vstoupit do showbyznysu a být celebritou.

Dokázal vás úspěch zabezpečit do konce 
života?
Do konce života rozhodně ne. Pořád je to jen 
atletika, sice krásný sport, ale ekonomicky 
zase tak výhodný není. To mě ale nemrzí…

Horolezkyně Klára Kolouchová říká, že 
se před odjezdem na expedici odstřihne 
od rodiny včetně dětí, aby ji to nerozptylo-
valo. Že si ani nevolají, ani neskypují…
U nás to není tak dlouhé a extrémně ná-
ročné jako horolezení. Občas si i zavoláme 
a vidíme se. Syn Janek už je samostatný, 
když má zábavu, kolikrát si ani nevzpomene. 
Tedy až večer, než jde spát. A to nám na ten 
týden stačí. Já mám starosti s mladším 
synem Darkem a s tréninky, takže jsem ráda, 
když si odpočinu.

Jak vlastně funguje vaše rodina, když 
máma závodí a táta právě hasí?
Babičky si užívají vnoučat a jsou za to moc 
rády, protože když jsme doma, úplně často 
se nevidí. Proto jsou i rády, že občas někam 
odjedu a mají vnuky samy pro sebe. Máme 
to štěstí, že obě babičky jsou na „dostřel“, 
poblíž a všechno si krásně sedlo.

NIKDY MĚ NEBAVILO RELAXOVAT 
V CIZINĚ, JSEM RÁDA DOMA, 
KDE MÁM SVÉ ZÁZEMÍ.
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BARBORA ŠPOTÁKOVÁ (38)
Česká reprezentantka v hodu oštěpem, olym-
pijská vítězka z Pekingu 2008 a Londýna 2012, 
mistryně světa z Ósaky 2007, Tegu 2011 
a Londýna 2017 a také mistryně Evropy z Cu-
rychu 2014. Tato závodnice Dukly Praha i ka-
pitánka Armády České republiky je držitelkou 
světového rekordu 72,28 metru z roku 2008. 
Narodila se v Jablonci nad Nisou. Rodiče ji 
odmalička vedli k atletice. Začínala jako sed-
mibojařka, při studiu v USA se však přeorien-
tovala na oštěp. K medailím ji dovedli trenéři 
Rudolf Černý a Jan Železný. Pochází z mul-
tikulturní rodiny, matka má kořeny v Itálii, 
otec na Slovensku a v Maďarsku. Vystudovala 
sportovní gymnázium Přípotoční v Praze, titul 
inženýrky získala na České zemědělské uni-
verzitě, obor Udržitelné využívání přírodních 
zdrojů a péče o biosféru. S přítelem Lukášem, 
profesionálním hasičem, mají dva syny  
Janka (6 let) a Darka (1,5 roku).

NEPOTRPÍM SI NA LUXUS A NEJSEM 
CELEBRITA. POŘÁD ŽIJU MEZI 
NORMÁLNÍMI LIDMI.

Co bude po olympiádě? Vyberete si jako 
kapitánka Armády ČR pořádně „mateř-
skou“ a budete s Darkem doma, co nejdéle 
to půjde?
Vidíte, nad tím jsem nepřemýšlela, já totiž 
nekalkuluji. Těším se, že budu žít normální 
život. Vím, že po olympiádě si budu chtít 
pořádně odpočinout, aspoň třeba do dalších 
Vánoc. Ale jinak si nedovedu moc představit, 
jak to s koncem kariéry bude. Spíš to vyplyne 
z momentálního rozpoložení.

Ale při něm zase tak nevyděláte…
Jen o to přece nejde. Myslím, že už ten 
obyčejný život vedu. Nepotrpím si na luxus 
a nejsem celebrita. Pořád žiju mezi normál-
ními lidmi.

Dovedete si představit, že byste se vrátila 
ke svým studijním oborům a vstoupila 
na vědeckou dráhu?
To určitě ne, na to bych si netroufla. Ale vždy 
jsem měla vztah k přírodě, tak uvidíme, kam 
mě to zavane.

Nebo se pustíte do podnikání a založíte si 
třeba vlastní…
Třeba pivovar! Takový nápad jsem měla už 
před dvaceti lety. Jenže dnes je to tak moder-
ní a je jich tolik, že od toho asi upustím…

Trenéřinu už jste si zkusila, když jste vedla 
maminku na veteránských závodech, že?
Ono je to podobné, malé děti nebo důchodci 
(smích). Ne, v klidu, mamka se neurazí, oni 
to vědí, už jsou soudní a zkušení... Nejrad-
ši chodím na besedy buď k úplně malým 
dětem, nebo do domovů důchodců, protože 
jsou velmi vděční. Nejhorší jsou pátá až de-
vátá třída a střední školy, tam se nemusí ani 
chodit, protože to nikoho nezajímá.

Pocházíte z multikulturní i multijazykové 
rodiny. Ještě pořád umíte maďarsky?
Já jsem bohužel nikdy pořádně neuměla, ale 
ten jazyk mě láká a ráda ho poslouchám. 
Dokonce mám v telefonu aplikaci, takže si 

maďarštinu oživuji. Navíc tam často jezdí-
me. Ale je to bída. Jakmile jazyk nepoužívá-
te, tak se ztrácí z hlavy. Uměla jsem docela 
dobře anglicky, ale zmizelo to.

Podepsala se ta multikulturnost i na vaší 
kariéře?
Ano, a podle mě jedině pozitivně. Tempera-
ment je ke sportu potřeba, abych mohla vy-
hrávat. Bez toho to nejde. A maďarsko-ital-
ští předci tomu temperamentu napomohli. 
Maminky praděda byl Ital, táta je Slovák 
s maďarskými kořeny, babička mluvila hlav-
ně maďarsky a i já tíhnu spíš k Maďarsku. Je 
nám tam dobře a ty vazby tam cítím, bratr 
to má natočené spíše k Itálii.

Jezdíte do Maďarska s rodinou i vlakem?
Tam jsem jezdila celé dětství, protože jsme 
neměli auto. A Janek jel nočním vlakem už 
čtyřikrát do Košic, ale malý Darek to ještě 
nezažil, takže budeme muset vyrazit.

Takže na příští dovolenou a prázdniny 
pojedete vlakem?
Ještě počkáme, až budou oba kluci větší, 
něco takového máme v plánu. Třeba do Švý-
carska a pak na tamní zubačky.

Nebo třeba na svatební cestu?
I to je možné! Že po olympiádě na to koneč-
ně dojde a pak objednáme celý vlak a někam 
vyrazíme… ▪

Víte, kde budou další dvě olympiády?
Já tak daleko nekoukám. Slyšela jsem dobře, 
že Paříž a Los Angeles? To jsou krásná místa, 
ale pro mě je nejlákavější to Tokio 2020.  
Já tam prostě vidím Věru Čáslavskou  
(pozn. red.: Bývalá československá sportovní 
gymnastka, která na olympiádě v Tokiu 1964 
získala tři zlaté a jednu stříbrnou medaili). 
Mám ji spojenou i se všemi ostatními mými 
olympijskými medailemi, kdy se po Pekingu 
2008 po dlouhé době objevila na veřejnosti. 
Přímo v Londýně 2012 fandila a předpověděla 
medaile. Byla to ochránkyně nás sportovců. 
A vidím ji tak dodneška. Přijde mi, jako by tu 
s námi pořád byla. Do Tokia prostě musím 
vydržet i kvůli ní. To bylo její místo.

Až budete mít v Tokiu po závodě, půjdete 
po jejích tehdejších stopách?
Stoprocentně. Na to se těším.

V hlavě tedy asi nemáte plán, čemu se 
budete věnovat po konci kariéry?
Nemám. Vystudovala jsem vysokou školu 
a samozřejmě už dřív jsem myslela na to, co 
bude po atletice. Nejsem typický sportovec, 
který má jen to jedno. Ale třeba u atletiky 
zůstanu, protože oba rodiče byli trenéři. 
V Kladně máme parádní stadionek, který 
mám kousek od domu. V okolí je spousta 
nadaných dětí, u kterých vidím velký zájem, 
a třeba mě to s nimi bude bavit. Dospělé 
bych trénovat nechtěla, protože pak bych 
se z toho nevymanila. Říkám to delší dobu, 
že trenéři vrcholových sportovců nemají 
rodinný život, musejí být na soustředěních 
a závodech s profíky. A já se nikdy nevzdám 
rodinného života. Nechci nic velkého, chci 
žít klidný život se svými dětmi.



www.cd.cz

Pojeďte s námi.
www.cd.cz

In
Karta
v mobilu
Karta
In Kartu si pořídíte přímo 
v aplikaci Můj vlak a budete 
cestovat levněji. Hned!

Stáhnout v

Nejpraktičtější
vlaková aplikace

CDPV_InKarta_v_mobilu_2020_215x270_v01.indd   1 14/11/2019   08:53



CD-C11077517 Railjet 215x270 CDproVas_v3.indd   1 04.11.19   13:35



CESTO
      VÁNÍ 
PO ČR 

P R A H A

Nebýt Vltavy, nebylo by ani jedinečného 
pražského panoramatu. Mezi desítkami mostů, 
nedílných součástí města a často i umělecky 
hodnotných děl, hraje svou nezaměnitelnou roli 
také dráha. Železniční mosty tu najdete celkem 
čtyři – v Braníku, pod Vyšehradem, přes ostrov 
Štvanice a v Holešovicích. 
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Takovými kulisami se nemůže pochlubit 
žádný jiný vánoční trh – na jedné straně 

Staroměstská radnice s orlojem, na druhé 
věžatý Týnský chrám a kolem dokola výstav-
ní měšťanské domy a paláce. Na pražském 
„Staromáku“ se rok co rok konají v době ad-
ventu vánoční trhy, které jsou nejen největší 
v republice, ale podle mnohých zahraničních 
médií se řadí mezi nejkrásnější na světě. 

Kouzelnou atmosféru umocňuje výzdoba 
trhu. I když se vždy kombinují tradiční barvy, 
tedy červená, bílá, zlatá a zelená, je pokaždé 
jiná, unikátní. Desítkám dřevěných domků 
s bílými střechami opět dominuje dvacet 
metrů vysoký vánoční strom vyšňořený 
speciálními ozdobami vyrobenými jen pro 
tento účel. Slavnostním rozsvícením stromu 
na konci listopadu trhy začaly a navštívit je 
můžete až do 6. ledna.

TEXT: TOMÁŠ REZEK   

Metropoli zima sluší. Vánoční trhy na Staroměstském náměstí 
patří k nejkrásnějším na světě, a pokud historické centrum města 
navíc pokryje sněhová peřina, pak je to skoro idyla. Jestli nestačíte 
do Prahy zavítat v době adventu, udělejte si výlet mezi svátky 
na prohlídku malebných betlémů.

Přijeďte do Prahy za vánočním kouzlem!
Co je české, to je hezké
Foukané skleněné koule, hračky ze dřeva, 
ozdoby ze skleněných perel a slámy, vyší-
vané dečky, vykrajovátka na cukroví a další 
české výrobky. To je hlavní sortiment, který 
nabízejí prodejci na vánočním trhu na Staro-
městském náměstí. I nabídka jídel a nápojů 
je především tuzemská. Kromě kořeněného 
svařeného vína si můžete dopřát peče-
né kaštany, cukroví, perníčky nebo třeba 
českou klobásu. A protože jsou vánoční trhy 
v Praze ekologické, vše se podává na bio 
kompostovatelném nádobí. Na staroměst-
ském rynku nechybí multifunkční pódium, 
kde probíhá doprovodný program – vystou-
pení folklorních, národopisných a dětských 
souborů od nás i ze zahraničí a různé pro-
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Nejzajímavější místa adventní Prahy
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České Vánoce na „Staromáku“
Výzdoba vánočního trhu 
na Staroměstském náměstí 
vychází vždy z českých tradic. 
Organizátoři letos dbali i na to, 
aby prodejci nabízeli na trhu 
dárkový sortiment a občerstve-
ní hlavně z tuzemska.

1

Domky plné dárků pod Muzeem
Na Václavském náměstí, kte-
rému vévodí opravená budo-
va Národního muzea, můžete 
do 6. ledna nakoupit nejen 
v kamenných obchodech, ale 
také v dřevěných prodejních 
stáncích vánočního trhu.

2

Vánoční romance u Palladia
Pokud vystoupíte z vlaku 
na pražském Masarykově 
nádraží, máte to jen pár kroků 
na náměstí Republiky, kde se 
konají vánoční trhy jak před 
Palladiem, tak na prostranství 
před Starou celnicí.

3

Trh před kostelem sv. Ludmily
Kromě historického centra 
najdete vánoční trhy také 
na jiných místech v metro-
poli. Stánky s nejrůznějším 
dárkovým zbožím a vábivým 
občerstvením objevíte i na vi-
nohradském náměstí Míru.

4
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gramy pro malé i velké diváky. Na obrazovce 
se ve vybrané dny promítají pohádky nebo 
adventní koncerty.

Od náměstí Míru až na Hrad
V době adventu se v Praze konají trhy i na ji-
ných místech. Stánky s pestrou nabídkou 
vánočního zboží najdete třeba na náměstí 
Míru. Na prostranství před kostelem sv. Lud-
mily si můžete dát pro zahřátí svařák, punč 
nebo medovinu a ochutnat palačinky nebo 
nějakou lákavou specialitu z grilu. Vánoční 
trhy objevíte také na ryncích, kam se chodí 
běžně hlavně na nákupy – na Václavském 
náměstí a na náměstí Republiky. V dřevě-
ných prodejních domcích na „Václaváku“ 
pořídíte nejrůznější dárkové zboží a na trzích 
před moderním nákupním centrem Palla-
dium vás čeká pestrá nabídka vánočních 
dekorací, řemeslných výrobků a voňavého 
občerstvení. Vánoční trh pořádají i na Praž-
ském hradě – na náměstí U Svatého Jiří, kam 
se vždy dostanou jen pečlivě vybraní prodejci 
s kvalitními výrobky.

Jaké jesličky jsou nejhezčí?
Většina vánočních trhů v Praze trvá až do Tří 
králů. Pokud do metropole zavítáte po Vá-
nocích, zajděte se podívat také do některého 
z pražských kostelů na jesličky. Betlémy se 
dříve stavěly výhradně v kostelech. Do domá-
cího prostředí se dostaly až po josefínských 
reformách na konci 18. století. K nejpozoru-
hodnějším pražským betlémům patří soubor  
48 figur v téměř životní velikosti, který si mů-
žete prohlédnout od 25. prosince do 6. ledna 
v kostele Panny Marie Královny andělů na Lo-
retánském náměstí na Hradčanech – vedle 
Lorety, pod Černínským palácem. Keramické 
jesličky s 25 postavičkami jsou vystavené mezi 
svátky ve svatovítské katedrále. Seznam (ne-
jen) pražských kostelů s vystavenými betlémy 
a informace o možnosti prohlídky najdete 
na www.krestanskevanoce.cz. ▪

Na webu www.cd.cz nebo prostřed-
nictvím bezplatné mobilní aplikace 
Můj vlak si snadno vyhledáte vlakové 
spojení do metropole, které bude nejlé-
pe vyhovovat vašim výletním plánům. 
Do mobilu nebo tabletu si také stáhně-
te aplikaci Vlakem na výlet. Najdete 
v ní stovky výletních tipů včetně výletu 
do adventní Prahy a za pražskými kos-
telními jesličkami. Za jejich absolvová-
ní můžete získat body do věrnostního 
programu ČD Body a ty si pak vyměnit 
třeba za jízdenku zdarma.

VLAKEM DO PRAHY



C e s t o v á n í  p o   Č R16

Není v Praze slavnější rozhledny než té Petřínské. Stejně jako její 
pařížský vzor nepostrádá eleganci a díky strategickému umístění 
na stejnojmenném vrchu z ní máte celou Prahu jako na dlani. 
Komu to ale nestačí a míří ještě výš, ten se musí vydat na Žižkov…

Žižkovská televizní věž, aktuálně pojme-
novaná jako Tower Park Praha, se kromě 

jiného pyšní přízviskem nejvyšší pražské 
stavby, a kvalitní výhled je tak za dobré-
ho počasí jistý. Provozní doba od 9 hodin 
do půlnoci umožňuje zažít z nadhledu  
cvrkot hlavního města přes den i v noci.  
Na 93 metry vysokou vyhlídku, kde se 
v jedné ze tří vyhlídkových kapslí můžete po-
hodlně usadit do závěsných křesílek bubble 
chairs od finského architekta Eera Aarnia, se 
nemusíte plahočit po schodech. Nahoru vás 
vyveze rychlovýtah. Nic ale není zadarmo, 

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

Výška:  258 m n. m.

Výhled:  Praha

Vrchol:  televizní vysílač s krytým
 vyhlídkovým ochozem

Nejbližší žst.:  Praha hlavní nádraží

Výstup:  snadný

takže tu zároveň počítejte s ne zrovna lev-
ným vstupným 250 Kč za osobu.

Kromě observatoře, jak zde patro s uni-
kátním 360stupňovým výhledem nazývají, 
návštěvníkům věž nabízí stylovou restauraci 
i méně formální posezení v bistru, kde si mů-
žete po deváté hodině dopřát chutnou sní-
dani. K večerní vyhlídce naopak přijde vhod 
návštěva baru, kde vám namíchají chutné 
koktejly obohacené mlhou ze suchého ledu 
nebo dýmem ze spalovaných dřevěných 
pilin. A komu to všechno přijde málo a nebojí 
se pořádně plácnout přes kapsu, může si 
dopřát ubytování ve zdejším unikátním 
apartmánu. Pohled na panorama Prahy ze 

Pražský hrad Strakova akademie Masarykovo nádraží hotel International

TEXT:  MICHAL MÁLEK    FOTO: JAN CHALOUPKA

Tři nej nad pražským Žižkovem
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70 metrů nad zemí z horké vany a se sklen-
kou vína v ruce vám žádná jiná rozhledna 
u nás nenabídne. 
A jak je to s těmi třemi nej? Od dokončení 
v roce 1992 se stavba pyšní titulem nejvyšší 
stavby a zároveň i nejvyšší vyhlídkové plošiny 
v Česku. Už od prvních úvah o její výstavbě, 
kdy měla nahradit provizorní umístění roz-
hlasového a televizního vysílače na v úvodu 
zmiňovaném Petříně, byla zároveň v odbor-
ných i laických kruzích nejdiskutovanější 

pražskou novostavbou. Jak už to ale bývá, ča-
sem se lidé s vysílačem sžili a žezlo kontrover-
ze převzaly jiné stavební projekty. Třetí nej si 
později vysílač vysloužil až v daleké Austrálii, 
kde tamní server VirtualTourist.com označil 
žižkovskou věž za druhou nejošklivější stavbu 
na světě. V tomto hodnocení návštěvníky 
webu neobměkčila ani batolata z dílny 
umělce Davida Černého, která se navzdory 
původním plánům s dočasnou instalací stala 
již neodmyslitelnou součástí celé stavby.

Z Brna 
vlakem railjet, EuroCity 
nebo rychlíkem

Z Ostravy 
vlakem SuperCity Pendolino, 
EuroCity nebo rychlíkem

Z Plzně 
Západním expresem 
nebo rychlíkem

SPOJENÍ 

zámek Troja Výstaviště Holešovice nádraží Praha-Bubny KobylisyPsychiatrická nemocnice Bohnice

Já sám se řadím mezi ty, kterým se na-
opak stavba a její kontrast s tradiční místní 
zástavbou líbí, a to od samého počátku 
výstavby. Dodnes se mi vybavuje reportáž 
ze stavby unikátní věže architektů Václava 
Aulického a Jiřího Kozáka, otisknutá 
v tehdy kultovním časopisu Ábíčko. Ať 
už si o ní ale myslíte cokoli, její návštěva 
by v itineráři milovníka rozhleden chybět 
neměla. Už jen proto, že vyšší rozhledna 
u nás prostě není. ▪

VÝŠKOVÝ PROFIL

210 m n. m.

258 m n. m.

Tower Park PrahaPraha hlavní nádraží

262 m n. m.

227 m n. m.

218 m n. m.

Škroupovo náměstíU Rajské zahradynáměstí Winstona Churchilla
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TEXT A FOTO: MICHAL BAŘINKA

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

Prokopské údolí: oáza klidu a historie

Jihovýchodní viadukt na trati Pražského 
Semmeringu v pražských Hlubočepích

V Prokopském údolíProkopské jezírko

Přestože Praha má více než 1,3 milionu 
obyvatel, byla by chyba, kdyby na ni turista 

zanevřel s tím, že jde o hustě zalidněnou metro-
poli bez možnosti turistických výšlapů do příro-
dy. I na území našeho hlavního města se nachází 
půvabné přírodní parky, památky a rezervace. 
Turisty velmi oblíbený je například přírodní 
park Šárka-Lysolaje, navštěvované jsou i pří-
rodní památky Údolí Kunratického potoka 
a Modřanská rokle. My se však tentokrát 
vydáme do Prokopského údolí. Ačkoli je 
tato přírodní rezervace z jedné strany 
tísněna sídlištěm Barrandov a ze 
strany druhé 
Novými 
Butovicemi, 
hluboce 
zaříznuté 
údolí je 
oázou klidu. 
Uvádí se, že 
Prokopské 
údolí bylo 

Prokopské jezírko 
1 km

Dalejský potok

kostel sv. Vavřince 
5,7 km

Prokopské údolí, rozc. 
2,5 km

Butovické 
hradiště

3,5 km Severozápadní viadukt 
0,3 km

žst. Praha-Jinonice 
6,8 km

žst. Praha-Hlubočepy 
0 km

osídleno již v paleolitu (v období přibližně 30 
tisíc let př. n. l.). Výraznou proměnu prodělalo 
v 19. století, kdy zde vzniklo několik vápen-
cových lomů. I přesto však zůstala hodnota 
Prokopského údolí taková, že již roku 1978 
mohlo být prohlášeno za přírodní rezervaci. 
Dnes tvoří tato rezervace o rozloze více než 
100 ha součást přírodního parku Prokopské 
a Dalejské údolí, vyhlášeného roku 1993. Jako 
výchozí místo k návštěvě vám doporučujeme 
železniční zastávku Praha-Hlubočepy, kam 
se dostanete z nádraží Praha-Smíchov (je sta-
nicí metra žluté linky B) za pouhé 4 minuty. 
Pokud za svůj cíl zvolíte vlakovou zastávku 
Praha-Jinonice, pak se můžete zpět na smí-

chovské nádraží 
svézt po známé 

romantické 
železniční 
trati, ozna-
čované jako 
Pražský 
Semme-
ring.

Když řeknete, že vyrážíte do české metropole na pěší výlet přírodní rezervací, kterou obkružuje 
železniční trať motoráčku, leckdo by si mohl myslet, že blouzníte. Za přírodou do Prahy? A přece tu 
takové místo najdeme. Vydejme se společně do Prokopského údolí...
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Ve stínu viaduktů
Dříve než vstoupíme do malebného Pro-
kopského údolí, věnujme alespoň krátce 
pozornost již zmíněnému Pražskému 
Semmeringu. Dva velkolepé viadukty této 
železniční trati (o výšce 20 a 25 m) se staly 
nezaměnitelnou kulisou pražských Hlu-
bočep, odkud se vydáváme na cestu. Pod 
samotným pojmem Pražský Semmering se 
obvykle rozumí trať mezi smíchovským ná-
dražím a dnešní stanicí Praha-Jinonice (dále 
pokračující do Řep a Hostivice), která byla 
budována mezi lety 1868 a 1872. Při cestě 
vlakem se tu můžete těšit úchvatnými, dale-
kými vyhlídkami nejen na centrum Prahy.

Místo odpočinku
Vedeni zelenými turistickými značkami se 
vydáváme vstříc přírodě, přičemž naší první 
zastávkou je tzv. Prokopské (někdy označo-
vané také jako Hlubočepské) jezírko. Tato 
vodní plocha o rozloze cca 0,25 ha nám 
připomíná časy, kdy se v údolí těžil vápenec. 
Jezírko totiž vzniklo, když po odstřelu v roce 
1905 pronikla na dno lomu podzemní voda. 
Místo, kde se dříve těžilo, dnes lidé vyhledá-
vají zejména k odpočinku. Prokopské jezírko 
je totiž ukryto mimo cyklostezku a hlavní 
cestu pro pěší. Dále pokračujeme po zeleně 
značené turistické trase až na křižovatku 
Prokopské údolí, rozc.

Kde se tu vzal Prokop?
Při cestě údolím vám jistě vrtá hlavou, proč 
nese název Prokopské. Ačkoli se jménem  
sv. Prokopa máme spojený spíše klášter 
na řece Sázavě, podle legend měl žít pous-
tevník nejprve ve zdejší (dnes již neexistující) 
jeskyni. K jeho poctě tu byl dokonce nahoře 
na skále v letech 1711–1712 vystavěn 
kostel. Dnes bychom tu však tento sakrální 
objekt hledali marně. Osudnou se mu totiž 
stala intenzivní těžba vápence, která způso-
bila, že byl v 60. letech 20. století z důvodu 
narušené statiky (a hrozby zřícení) stržen.

Křižovatka možností
Jedinou křižovatkou turistických znače-
ných tras na naší dnešní cestě je křižovatka 
Prokopské údolí, rozc., kde se setkává zeleně 
a žlutě značená pěší stezka. Pokud vás 
malebné údolí okouzlilo, pokračujte podle 
zelených turistických značek až do Řeporyjí. 
Tamní dominantou je původně románský 
kostel Petra a Pavla a přibližně 300 m od něj 

se nachází železniční stanice. My však na kři-
žovatce uhýbáme doprava a vedeni žlutými 
turistickými značkami stoupáme na bývalé 
hradiště Butovice, jež nabízí nádherný vý-
hled do údolí i širšího okolí.

Na hradišti
Podle archeologů bylo Butovické hradiště 
osídleno snad již v mladší době kamenné 
(přibližně 4 000 let př. n. l.). Rozkvět však 
zažilo až v pozdní době kamenné (v letech 
2400 až 2300 př. n. l.), kdy návrší obýval 
lid řivnáčské kultury. Intenzivně hradiště 
využívali také Slované, kteří zde mimo jiné 
zbudovali dodnes patrné valy. Úpadek a zá-
nik Butovického hradiště nastal asi na pře-
lomu 9. a 10. století, snad v souvislosti se 
vzrůstajícím významem hradiště v areálu 
dnešního Pražského hradu. V současnosti 
je návrší klidným místem, kde se v teplých 
měsících pasou ovce.

Románské potěšení
Žluté turistické značky nás vedou z býva- 
lého hradiště do Starých Butovic, jejichž 
chloubou je původně románský kostel  
sv. Vavřince z 11. století. Přestože objekt 
ve své historii prodělal řadu úprav a přesta-
veb, apsida se dochovala ve své původní 
podobě až do dnešních dní. Vystoupat 
ke kostelu ze středu Starých Butovic vám 
proto vřele doporučujeme. Tento skvost 
však ještě nemusí být posledním potěšením 
na vaší cestě. K dopravě na smíchovské ná-
draží totiž můžete využít již zmíněný Pražský 
Semmering. ▪

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem Turista.

Z Plzně
expresem s přestupem  
na Smíchově

Z Brna
rychlíkem s přestupem  
na Smíchově

Z Českých Budějovic
expresem s přestupem  
na hlavním nádraží a na Smíchově

SPOJENÍ  
DO PRAŽSKÝCH HLUBOČEP

Studánka Stydlá voda nad křižovatkou 
značených cest

Výhled z Butovického hradiště

Kostel sv. Vavřince



Za tento rok jsme oslovili 22,3 milionu čtenářů a diváků, překonali hranici 200 staveb v databázi Stavba čtvrtstoletí 
a uzavřeli spolupráci s 1 084 partnery. Těšíme se, že i v příštím roce  vás svými články budeme bavit a že nám zachováte přízeň. 
Přejeme vám veselé Vánoce a šťastný Nový rok! www.stavbactvrtstoleti.cz.

ního okruhu se Strakonickou a souvislé 
přemostění přes údolí Berounky o 37 polích 
v celkové délce 2 km jsou u nás co do velikosti 
a složitosti rekordními stavbami. Krátká byla 
také doba výstavby celé stavby s ohledem 
na její složitost a náročnost území, kterým 
prochází.

Nemáme nic proti Pražskému hradu či Kar-
lovu mostu… Naši pozornost si ale rozhodně 
zaslouží také tyto stavby. Zvláště pak mosty, 
které mají smůlu v tom, že je bereme jako 
místa, kde se pohybujeme sem a tam, ale už 
si často nestačíme všimnout, že jsou také 
krásné a vznešené a mají své velké příběhy, 
které mohou vyprávět… ▪

Jde o součást vnějšího Pražského okruhu, 
který po svém dokončení vzájemně propojí 

celkem devět komunikací dálničního typu 
směřujících z Prahy, spojuje hlavní město 
s okolními regiony a může se pochlubit hned 
několika unikáty. Jedním z nich je úsek spo-
jující dálnici D1 na Brno s dálnicí D5 na Plzeň. 
Konkrétně most přes Lochkovské údolí, který 
je nejvyšší stavbou svého druhu v Praze. 
Navíc se tento 461 m dlouhý kolos pyšní svým 
třicetisedmimetrovým rozpětím a oblouko-
vým půdorysem.

Spřažená konstrukce mostu
Autoři mostu, architekti Patrik Kotas a Petr 
Šafránek, se při jeho tvorbě snažili navrhnout 
takové řešení dopravní stavby, která by se při 
své majestátnosti nevyznačovala jen svou 
robustností a užitečností. Proto nosnou oce-
lobetonovou konstrukci mostu tzv. spřažili, 
takže je společná pro oba jízdní pásy. Tako-
véto řešení je pro podobný typ stavby velmi 
netradiční, protože většina mostů na komu-
nikacích dálničního typu má pro každý směr 
jízdy samostatnou nosnou konstrukci.

Další zvláštností mostu je to, že ho podpí-
rají šikmé pilíře. To je u těchto druhů staveb 
naprosto neobvyklé řešení, stejně jako byl 
i postup výstavby. Kromě šikmých pilířů byly 
během dvou týdnů postaveny dva pomocné 
svislé pilíře. Bez nich by totiž most, který 

Jedním ze stěžejních témat Prahy je už dlouhá léta doprava. 
Pojďme se proto trochu netradičně podívat na jednu stavbu, která 
sice neláká tolik jako Staroměstský orloj či Tančící dům, zato je 
z hlediska technicko-inženýrského a svou konstrukcí výjimečným 
světovým dílem.

vznikal postupným vysouváním nad údolí, 
nikdy nepostavili. Masivní betonové sloupy 
sloužily jako podpěra a po dokončení mostu 
byly zbourány.

Modrý gigant
Zajímavým detailem je barevnost stavby. Au-
toři projektu se rozhodli pro modrou, která se 
objevuje ve všech jeho částech. Tyto jednotné 
vizuální znaky plní nejen estetický účel, ale 
jsou také podvědomou informací zejména 
pro řidiče. Zvláště potřebnou, dostanou-li se 
na jednom z konců mostu na tzv. Lahovickou 
estakádu – nejdelší estakádu ve střední Evro-
pě, která měří 2 055 metrů, leží na celkem  
88 pilířích a nejvyšší z nich dosahuje výšky  
40 metrů, tedy jako šestnáctipatrový dům.

Na celé stavbě je celkem 17 mostních 
objektů. Mimoúrovňová křižovatka silnič-

Silniční majestát nad Lochkovem
PŘÍBĚHY  
        ZAJÍMAVÝCH 
          STAVEB

TEXT:  PETRA MIŠKEJOVÁ, STANISLAV SCHNEEWEIS
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Po rozdělení Československa se některým 
z nás může Bratislava zdát trochu vzdá-

lená, přesto je dostupnější víc než kdykoli 
předtím. Stačí jen naskočit do vlaku a o pár 
hodin později vyrazit na průzkum hlavního 
města Slovenska. Samotné historické cent-
rum není nijak rozlehlé a výrazné turistické 
taháky tu lze projít během dvou dnů.

Kolem sídla prezidentky
Začněme ikonami Starého města, k nimž 
rozhodně patří Bratislavský hrad. Dřívější 
sídlo králů, které se tyčí 85 metrů nad řekou, 
je symbolem metropole už od 10. století. Mís-
to, na kterém stojí, bývalo kdysi významnou 
obchodní křižovatkou. Dnes je hrad využíván 
pro své reprezentační prostory současnou 
prezidentkou a Parlamentem Slovenské 
republiky a můžete tu navštívit také expozice 
Slovenského národního muzea. Samotné 
sídlo prezidentky Čaputové najdete však 
jinde. Nelze ho minout už na cestě z brati-
slavského hlavního nádraží (Hlavné stanice) 
do centra. Grasalkovičův rokokový palác 

stojící na Hodžově náměstí je veřejnosti 
přístupný jen během dnů otevřených dveří, 
jeho zahrady jsou však běžně volně přístup-
né. Už z dálky nepřehlédnete ani katedrálu 
svatého Martina. A proč ji navštívit? Protože 
právě v ní proběhla korunovace Marie Tere-
zie na uherskou královnu. Trochu stranou 
od centra dění (v Bezručově ulici) stojí za ná-
vštěvu také další sakrální památka a klenot 
evropské architektury – kostel sv. Alžběty 
přezdívaný Modrý kostelík. Toto secesní dílo 
bylo navrženo maďarským architektem těs-

ně před začátkem 1. světové války a věřte, 
že podobný nikde jinde nenajdete.

Město vyhlídek, soch a fontán
Doslova pár kroků od historického cen-
tra vede přes Dunaj pozoruhodný most, 
kterému se říká UFO nebo také Most SNP. 
Byl postaven v 60. letech 20. století a jeho 
„kosmický talíř“ slouží jako vyhlídkové 
místo. Do výšky 95 metrů vás vyveze výtah. 
Nemusíte se tedy obávat fyzického výkonu, 
jen si připravte pár eur na vstup. Pro všechny 

Pressburk nebo Pozsony? 
NE, BRATISLAVA! TEXT: JOHANA KVÍTKOVÁ

FOTO: ARCHIV MĚSTA BRATISLAVA, PIXABAY

VLAKEM
     PO EVROPĚ

Ať ji další evropské národy nazývají, jak chtějí, pro nás i Slováky je už přesně 100 let Bratislavou. Kolik 
jmen ale toto město na Dunaji za svůj dlouhý život mělo, pro tolik typů turistů je dnes jako stvořené. 
Na své si tu přijdou víkendoví návštěvníci, milovníci vánočních trhů a pivní turistiky, a dokonce i ti, 
které lákají neotřelé prohlídky méně navštěvovaných oblastí s nádechem komunistické éry…
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návštěvníky je tu k dispozici bar a luxusní pa-
noramatická restaurace. Další pohled z ptačí 
perspektivy si můžete užít i z věže na Mi-
chalské bráně v centru Bratislavy. Z této 
tradiční dominanty ze 14. století s měděnou 
střechou je krásný výhled na malebné uličky 
kolem. O něco jiná část města i okolí se vám 
odhalí při pohledu z hradu Devín, který leží 
na soutoku řek Moravy a Dunaje, na hranici 
Slovenska s Rakouskem. Není nijak daleko 
od centra a kromě MHD se sem můžete 
vydat na kole po udržované cyklostezce.

Nábřeží pod hradním vrchem a historic-
kým centrem přímo vybízí k procházkám 
nebo vyjížďce po Dunaji. Je to místo kultury 
a setkávání a také se zde nachází budova 
Slovenského národního muzea. 

Jste-li obdivovateli umění, jistě si také 
povšimnete, že je město plné soch, fontán, 
podloubí a malých zahrad.

Pro znalce piva i komunistické éry
Bratislava však není zajímavá jen dávnou 
historií a vznešenou architekturou. Její ne-
oddělitelnou součástí je řada míst, která nás 
při návštěvě ihned vrátí do období socialis-
mu. Slováci jsou si toho vědomi, a dokonce 
pro zájemce pořádají speciální prohlídky, 
které pomohou nahlédnout pod pokličku. 
Stačí s průvodci nasednout do legendární 
Škody 100 a prozkoumat památky druhé 
světové války, opuštěné továrny, oblast 
bývalé železné opony a spoustu architektury 
sovětské éry.

V posledních letech se tu čile rozvinul 
i noční život a móda lokálních pivních speci-
álů v beer pubech zavítala i sem. Vybíráme 
proto několik podniků oblíbených místními, 
kam si můžete večer zaběhnout na pivo i tře-
ba na halušky. Zkuste hospůdku Čierny pes 
v ulici Na vršku, pivní ráj Le Šenk na začátku 

V červeno-bílých stáncích se budou používat 
výhradně vratné hrníčky a kompostovatelné 
nádobí. Poprvé budou mít návštěvníci trhů 
možnost platit bezhotovostně prostřednic-
tvím platebních terminálů a z každé takové 
platby půjde 0,01 eura na charitativní účely.

Na pultech stánků je možné najít nespo-
čet drobností, které dotvářejí atmosféru 
blížících se vánočních svátků a zdůrazňují 
jejich starosvětský charakter. Především 
dřevo, sklo, kůže, proutí nebo včelí vosk jsou 
jejich hlavními výrobními materiály. Můžete 
tu ochutnat slovenské vánoční speciality. 
Jídla z masa a ryb se připravují přímo před 
návštěvníky na grilech, klasikou je také 
slovenský mastný chléb s cibulí, škvarkové 
pagáče a husí či zelné lokše. Pokud jste však 
na sladké, nenechte si ujít místní oplatky, 
drobné pečivo, medovníky nebo vánoční 
medovinu. ▪

zámeckých schodů, hostinec Richtár Jakub 
u Ondrejského hřbitova nebo jednu místní 
specialitu – Dunajský pivovar, který je provo-
zován přímo na lodi plovoucí po řece.

Zbrusu nové adventní trhy
Nová podoba, nový koncept a nové jméno. 
Takový bude letošní bratislavský advent. 
Vánoční trhy tu sice nemají dlouhou tradici 
(první takové se uskutečnily až v roce 1993), 
dnes jsou ale nejvyhledávanější akcí pod 
širým nebem, která se v tomto městě na  
Dunaji koná. Vianočný Hlavný trh, jak zní 
nový název, je možné navštívit od  
22. listopadu do 22. prosince na Hlavním 
a Františkánském náměstí, která jsou 
obklopená malebnými historickými uličkami 
s řadou galerií, divadel a kaváren. Jeho nový 
koncept je zaměřený především na kva-
litu, ekologii, ochranu přírody a charitu. 

Spojení s Bratislavou zajišťuje v dvouhodinovém intervalu celkem 8 přímých denních spojů 
(EuroCity a railjet) a 1 přímý noční vlak InterCity s lůžkovými a lehátkovými vozy. Například 
cesta z Prahy EC Metropolitanem trvá  4 hodiny, noční vlak InterCity s odjezdem z Prahy 
ve 21:56 dorazí do slovenské metropole brzy ráno v 05:50. Pro cesty do Bratislavy nabízejí 
České dráhy cenově atraktivní Včasné jízdenky Evropa, které bývají v prodeji s dvouměsíč-
ním předstihem. Dne 15. prosince vstoupí v platnost nový jízdní řád, který se však nabídky 
spojení do Bratislavy nijak zásadně nedotkne. U vybraných spojů dojde jen k úpravám časů 
odjezdů. Více na www.cd.cz.

DO BRATISLAVY NEJEN METROPOLITANEM
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Bohumil Dobrovolský

Únor 1969 v Bratislavě
Začátkem ledna 1969 jsem byl na týdenní rekreaci ROH v Mariánských Lázních. Zde 
jsem se náhodou ocitl v partě třech slovenských dam, které mě pozvaly do Bratislavy. 
Za měsíc jsem tam na víkend jel. Bylo to po všech stránkách moc pěkné a nejvíc vzpo-
mínám na tehdejší „centrálne trhovisko“ (nyní panelákové 
sídlisko). Zde většinou starší babky nabízely pár kousků 
zeleniny, kytiček, kyselé zelí ze sudu do přinesených ná-
dob a podobně. Byly tam různé „búdy a viechy“, kde jsem 
objevil a poprvé v životě ochutnal svařák z bílého vína. 
Všude na stojáka, přeplněno lidmi, zakouřeno a nedýcha-
telno, ale byl to úžasný zážitek!

Od nového roku nová soutěž
V následujícím roce 2020 bude rubrika Z vašeho alba nahrazena novou rubrikou Divoké devadesátky.  
Své příspěvky můžete posílat i nadále. Fotografie obsahově spjaté s konkrétním rokem, ideálně 
navázané na největší témata daného období, doplněné několikařádkovým vyprávěním (okolnosti 
pořízení snímku, příběh vztahující se k obsahu fotografie, zobrazení aktéři atd.) posílejte elektronicky 
přes webové rozhraní www.cdprovas.cz (záložka soutěže/Divoké devadesátky), případně poštou 
na adresu redakce (viz str. 1). Na obálku nezapomeňte uvést heslo „Divoké devadesátky“. Fotografie 
budou vráceny pouze na vyžádání. Každý vybraný snímek s příběhem bude honorován částkou 600 Kč.

Z VAŠEHO 
  ALBA

Pro nejbližší čísla magazínu 
vyhlašujeme následující témata:

č. 1/2020 
1989 – Konec i začátek
uzávěrka zaslání 11. prosince 2019

č. 2/2020 
1990 – Porevoluční fenomény
uzávěrka zaslání 15. ledna 2020

Zdeněk Běhunčík

Hotel Motýlí dům
Turistické zajímavos-
ti Bratislavy, jako je 
Hrad, most přes Dunaj 
s kavárnou a vyhlídkou 
UFO nebo televizní 
vysílač Kamzík s otáčivou 
kavárnou, jsme během 
pobytu měli za sebou. 
Poslední den nám zbývaly 
dvě hodiny do odjezdu 
vlaku a ty jsme využili 
na zhlédnutí hotelu Gale-
rie. Nachází se asi deset 
minut chůze za hlavním 
vlakovým nádražím 
na rohu Vančurovy ulice. 
Tato avantgardní stavba 
hrající různými barvami 
a tvary se také nazývá 
Motýlí dům a rozhodně 
stojí za vidění.

František Benda

Vzpomínka na společné soužití
Přijet vlakem do Bratislavy před polednem a druhý den odjet 
v podvečer není špatný nápad. Nocleh v centru města či v botelu 
na řece není při včasném zajištění drahý, a navíc umožní vidět 
Bratislavu při západu slunce. A to je paráda! Stačí přejít Most SNP 
a vyjet nahoru na vyhlídku věže UFO. Za sebou novou Petržal-
ku, po levici zlatavý Dunaj, pak Hrad, který už dávno není jen 
obrácený stůl. Dále vpravo je pak upravené nábřeží s nákupním 
centrem Eurovea a novým Slovenským národním divadlem. Tam je 
i upomínka na společné soužití s Čechy, pomník Milana Rastislava 
Štefánika a lev držící československý státní znak. Když jsem se 
v těch místech zeptal, odkud se dostanu tramvají zpět na nádraží, 
mladá paní mi odpověděla, že je to pěšky jen něco přes půl hodiny, 
tak proč prý hledám tramvaj!

V l a k e m  p o   E v r o p ě
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V roce 1594 se dvořanem císaře Rudolfa II.  
stal mladý polský učenec Michal Sendi-

voj. Díky jeho tajnůstkářské povaze o něm 
kolovala spousta vymyšlených historek. Ně-
které zřejmě sám pouštěl do světa, aby ještě 
více zahustil atmosféru tajemna, která ho 
obklopovala. Záhy si vydobyl pověst velkého 
zasvěcence hermetických věd, majitele ka-
mene mudrců a přímo zázračného doktora. 
Stýkal se s hvězdáři Johannesem Keplerem 
a Tychem de Brahem. Vzhledem k tomu, že 
některé své práce podepsal kryptonymem, 
není známo, kolik knih přesně napsal. Ty, kde 
je jeho autorství jisté, ovšem stačily, aby se 
stal nejvydávanějším alchymickým autorem. 

Čaroděj s diplomatickým pasem
Pokoušeli se naplnit odvěký sen člověka: být zdravý a bohatý. Hledali elixír života. Zázračný extrakt, 
který by dokázal vyléčit jakoukoli nemoc, vrátit ztracené mládí a snad i zajistit nesmrtelnost. Věřili, 
že obyčejný kov lze proměnit ve zlato. V skrytu svých dílen navazovali kontakty s nadpřirozenými 
bytostmi, nahlíželi do budoucnosti, a dokonce usilovali o stvoření umělého života. Nejvýznamnější 
z alchymistů dožil na zámku v Kravařích a právě tam ukryl svá největší tajemství.

Do konce 18. století vyšly v pěti jazycích 
ve více než 70 vydáních. Sendivojovým nej-
známějším dílem Novum Lumen Chymicum 
se inspiroval samotný Isaac Newton. „Člověk 
je stvořen ze země, žije však ze vzduchu. 
Ve vzduchu je ukryt pokrm života (...), živo-
tem ohně je vzduch, bez vzduchu vyhasíná.“ 
Napsal Sendivoj již v roce 1604, a tak skoro 
170 let před oficiálním objevem kyslíku 
předpověděl jeho existenci. Navíc zjistil, že 
zahříváním sanytru lze tuto složku vzdu-
chu vyrobit. Sendivojovy poznatky využil 
holandský alchymista Drebbel. V roce 1621 
představil na Temži ponorku, která mohla 
plout pod hladinou i několik hodin. Posádka 

     ZÁHADY
NA DOSAH                       RUKY

S ARNOŠTEM 
VAŠÍČKEM

přitom dýchala vzduch obohacovaný uměle 
vyrobeným kyslíkem.

Zázračný zlatoděj
Nejproslulejšími Sendivojovými počiny byly 
dokonale provedené transmutace. V domě 
U Hřebene na rohu Celetné a Štupartské 
ulice před mnoha svědky proměnil ze zdi 
vytaženou skobu v čisté stříbro. Později 
stejně jako Edward Kelley změnil obyčejný 
kov ve zlato přímo před očima císaře Ru-
dolfa. Na památku této události byla do zdi 
Pražského hradu vložena pamětní deska. 
Na svém místě přetrvala až do roku 1740. 
Šuškalo se, že všechny tyto kousky Sendivoj 
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dokázal díky jakémusi tajemnému rukopisu 
a zázračnému prášku. Obojí měl získat, když 
dostal z vězení skotského adepta Alexandra 
Setona, posléze se oženil s jeho vdovou 
a vydával Setonovo dílo za své.

Polský historik Rafal Prinke se domnívá, že 
tyto zprávy mohou mít překvapivé vysvět-
lení. Jisté indicie naznačují, že to byl právě 
Sendivoj, kdo pomáhal při útěku slavného 
alchymisty Edwarda Kelleyho z vězení 
v Mostě roku 1597 a že celá později rozšíře-
ná historka o tom, že Sendivoj vysvobodil 
skotského adepta, se ve skutečnosti zakládá 
na zkreslených vzpomínkách na tuto 
událost. Sendivoj totiž následně zakoupil 
od Kelleyho vdovy statek Fumberk u Jílové-
ho. Dá se předpokládat, že s ní žil nějakou 
dobu mezi lety 1599 až 1606, aniž spolu byli 
oddáni. Znamená to, že Sendivoj získal svůj 
zázračný prášek a tajemný rukopis od Kelley-
ho, a právě díky tomu mohl, stejně jako 
Kelley, opakovaně provádět transmutace 
a uzdravovat smrtelně nemocné? Rozhodně 
to není jediná a poslední záhada, která je 
s tímto polským alchymistou spojená.

Nedotknutelný muž
Roku 1603 vydal Rudolf II. pro Sendivoje 
dokument zakazující jeho uvěznění a při-
kazující každému v říši, aby mu byl ve všem 
nápomocen. Podobnou listinu měl alchy-
mista již dříve. To dokazuje, že Sendivoj byl 
pod císařovou ochranou. Patrně pro něj vedl 
nějaké diplomatické mise, o jejichž podstatě 
ale nic nevíme.

Sendivoj musel být naprosto výjimečnou 
osobností. Jak jinak vysvětlit, že člověk z tak 

skromných poměrů, bez šlechtického titulu, 
a snad i nemanželské dítě, již v mládí dokázal 
navázat velice těsné vztahy s polským králem 
Zikmundem III. a císařem Rudolfem II.?  
U pražského dvora sloužil neuvěřitelných 
dvaačtyřicet let. Jako císařský rada byl 
i na výplatní listině Ferdinanda II., od které-
ho v roce 1630 získal zkonfiskované panství 
Kravaře a Kouty u Opavy.

Poslední zasvěcenec
Sendivoj byl mnoha alchymisty považován 
za dvanáctého a posledního z velkých adep-
tů reprezentujících dvanáct národů. Poté 
co zázračným práškem uzdravil umírajícího 
syna bohatého měšťana z Těšína, se rozšířila 
zvěst, že vyrobil elixír života. Věřilo se, že 

vlastní kámen mudrců. Až do Sendivojovy 
smrti v roce 1636 za ním na zámek do Kra-
vař přijížděli hermetici z celé Evropy. Mimo 
jiné i polský učenec a astrolog Jan Brožek. 
Ten se v té době pokoušel sestrojit stroj času 
v podzemí hradu Krzyztopor. Podklady k to-
muto unikátnímu vynálezu našel ve starém 
rukopisu, který přivezl z Itálie. Zřejmě není 
náhodou, že ve stejný čas odcestoval do Itá-
lie i Sendivoj. Oba učenci se tam z dosud ne-
známých důvodů setkali. Pomáhal Sendivoj 
postavit stroj času? Vlastnil opravdu recept 
na nějaký zázračný lék, nebo dokonce onen 
mytický kámen mudrců? Objevil více, než 
prozradil ve svých knihách?  A pokud ano, 
kam všechny své poznatky ukryl?

Zlaté kachny
Michal Sendivoj velmi dobře střežil svá 
tajemství. Jednou dokonce vypustil falešnou 
zprávu o své smrti, aby mohl odjet do za-
hraničí a nikdo ho nesledoval. Celý život se 
snažil prozradit co nejméně. Podle pověstí 
vyrobil devět zlatých kachen a ty ukryl 
na různých místech kravařského zámku. 
Proč to asi udělal? Pokud ovládal transmu-
taci a dovedl měnit olovo či rtuť ve zlato, 
kdykoli si zamanul, nemusel ho hromadit 
někde ve sklepení. A z jakého důvodu má 
být kachen zrovna devět? S tímto číslem je 
odjakživa spojováno přísně tajné vědění. 
Chtěl tím Sendivoj naznačit zasvěcencům, 
o co jde? Neukryl v útrobách těchto tajem-
ných kachen své nejdůležitější poznámky, 
recepty a objevy? Čtyři kachny byly prý již 
před časem objeveny a roztaveny, aniž je kdo 
zkoumal. Podaří se nalézt zbývajících pět? ▪

?
SOUTĚŽ O KNIHU  
ČESKÉ TAJEMNO
Odpovězte na soutěžní otázku a nová kniha 
České tajemno od Arnošta Vašíčka může 
být vaše.

Ve kterém pražském domě proměnil 
Sendivoj skobu v čisté stříbro?

A  U Zlatého prstenu
B  U Hřebene
C  U Kamenného zvonu

Odpověď zadejte 
do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz 
do 11. prosince 2019.

Více o záhadách najdete na www.mysteryfilm.cz.

„Do vzdálených končin světa jsem se vydával lovit záhady sám. Tajemství 
Evropy jsme odhalovali dva. České tajemno dostalo celý televizní štáb. Česko 
je zemí záhadám zaslíbenou. Přímo na dosah ruky se skrývají četná tajemství, 
nejen s ryze domácím původem. Některá z nich se dotýkají největších mysterií 
naší planety. Překvapilo mě, že i na místech, která jsem již dobře znal, jsme 
najednou objevili něco výjimečného a až sžíravě tajemného.“  

Je v Čechách ukrytý nejzáhadnější okultní objekt světa? Kde spočívá Bič Boží? 
Jaké poselství zašifrovali templáři do unikátních maleb kostela sv. Jana Křtitele 
v Jindřichově Hradci? Jak blízko jsme rozluštění Voynichova rukopisu? Kde se 
nacházela tajná laboratoř císaře Rudolfa II.? Co můžeme říct o autorovi Ďáblovy 
bible? Jaká tajemství skrývají útroby Žuráňské mohyly? Bylo tajemné světlo 
v Miličíně jen ojedinělým zjevením, nebo k podobným úkazům došlo i jinde?

Arnošt Vašíček nabízí čtenářům možné odpovědi na tyto a další vzrušující otázky. 
V jednotlivých kapitolách se s pomocí týmu vynikajících vědců z nejrůznějších 
oborů a s nasazením moderní techniky snaží přijít na kloub nejpozoruhodnějším 
záhadám naší vlasti. Nevysvětlitelné se tak ocitá ve zcela jiném světle nových 
objevů a souvislostí.
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ISBN 978-80-7404-322-2

Doporučená cena 329 Kč

Alchymistická expozice přibližuje um velkého  
zlatoděje Michala Sendivoje.

Alchymisté získali nálepku 
šarlatánů, ale mnozí z nich byli 

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

Jízdní řád 2020 
Novinky v regionální dopravě 

ČD Restaurant 
Zimní nabídka JLV 

Můžete potkat ve vlaku 
Martin „Matys“ Přikryl
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Hlavním důvodem změn je zajištění 
provozu regionálních vlaků na základě 

nových smluv, které kraje jako objednatelé 
veřejné dopravy na svém území uzavřely 
a uzavírají s dopravci. Nejpatrnější změny 
budou v regionech, jejichž samospráva se 
rozhodla převzít břemeno výběru tržeb 
na svá bedra. To se týká především Jiho-
moravského, Zlínského, Olomouckého, 

Od poloviny letošního prosince, respektive ve vybraných krajích od 1. ledna 2020, dojde k několika 
zásadním změnám v regionální dopravě. Zatímco dálkových spojů se změny prakticky nedotknou, při 
využití regionálních spojů v některých krajích se cestující musí připravit na nový systém odbavení, 
nákup jízdenek i tarif. Přinášíme vám přehled největších změn. Výrazně se změní uznávání jízdenek 
Českých drah v regionálních spojích a také možnost jejich on-line nákupu prostřednictvím e-shopu ČD 
nebo aplikace Můj vlak.

Ústeckého a Libereckého kraje. V těchto 
regionech si budou pro cestu regionálním 
vlakem v rámci kraje cestující primárně po-
řizovat jízdenku platnou jen pro daný regi-
on (zpravidla jízdenku IDS daného regionu). 
V Olomouckém, Ústeckém a Libereckém 
kraji budou pro cestování (v rámci území 
kraje) navíc zachovány i jízdenky a nabídka 
služeb ČD. Pro cesty osobními a spěšný-

Novinky v regionální dopravě
Na co se připravit?

mi vlaky uvnitř regionu v Jihomoravském 
a Zlínském kraji nebudou platit jiné jíz-
denky než podle krajského tarifu, tedy ani 
jízdenky ČD. Pravidla se změní zásadně také 
v Plzeňském kraji, ale pracovní termín změ-
ny je zatím stanoven na 1. července 2020. 
V přehledu je proto sice najdete, ale některé 
parametry mohou být odlišné, než je aktu-
ální předpoklad. Na co se tedy připravit?
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Olomoucký kraj (IDSOK)
■ Kdy nastane změna?  
 Od 1. 1. 2020. 
■ Jakou jízdenku mám použít pro 
 cestování Os a Sp vlaky v rámci kraje? 
 Především podle tarifu IDSOK, 
 ale uznávána bude také jízdenka ČD. 
■ Mohu využít dálkových vlaků ČD  
 pro vnitrokrajskou dopravu?  
 Ano, na území IDSOK linky R12, R13, 
 R18, R27, Ex2. 
■ Mohu jet dálkovým vlakem ČD 
 v rámci kraje na jízdenku ČD? 
 Ano, uznáván je vždy tarif ČD, možný 
 bude nově i tarif IDSOK. 
■ Mohu jet mezi kraji vlakem ČD  
 na jízdenku ČD? 
 Ano, uznáván je vždy tarif ČD. 
■ Kde koupím jízdenku IDSOK? 
 V pokladně ČD na území IDSOK, 
 u průvodčích ČD na území IDSOK. 
■ Mohu přestoupit na vlak jiného dopravce? 
 V rámci integrovaných spojů s použitím
 dokladu IDSOK je přestup možný. 
 Jízdenka ČD je platná pouze ve vlacích ČD 
 a při přestupu na jiného dopravce je 
 nutný doklad jiného dopravce.

Liberecký kraj (IDOL)
■ Kdy nastane změna? 
 Od 15. 12. 2019. 
■ Jakou jízdenku mám použít pro 
 cestování Os a Sp vlaky v rámci kraje? 
 Především podle tarifu IDOL, 
 ale uznávána bude také jízdenka ČD. 
■ Mohu využít dálkových vlaků ČD 
 pro vnitrokrajskou dopravu? 
 Ano, na území IDOL linky R14a a R14b. 
■ Mohu jet dálkovým vlakem ČD v rámci
 kraje na jízdenku ČD? 
 Ano, uznáván je vždy tarif ČD, možný je 
 i tarif IDOL. 
■ Mohu jet mezi kraji vlakem ČD  
 na jízdenku ČD?
 Ano, uznáván je vždy tarif ČD. 
■ Kde koupím jízdenku IDOL? 
 V pokladně ČD na území IDOL, u průvodčích ČD
 na území IDOL, v jízdenkovém automatu na 
 území IDOL, v kontaktních místech IDOL. 
■ Mohu přestoupit na vlak jiného dopravce?
 V rámci integrovaných spojů s použitím
 dokladu IDOL je přestup možný. 
 Jízdenka ČD je platná pouze ve vlacích ČD
 a při přestupu na jiného dopravce je 
 nutný doklad jiného dopravce.

Ústecký kraj (DÚK)
■ Kdy nastane změna? 
 Od 15. 12. 2019. 
■ Jakou jízdenku mám použít pro 
 cestování Os a Sp vlaky v rámci kraje? 
 Především podle tarifu DÚK, ale uznávána
 bude také jízdenka ČD. 
■ Mohu využít dálkových vlaků ČD 
 pro vnitrokrajskou dopravu? 
 Ano, na území DÚK linky R14b, R15,  
 R20, R23. 
■ Mohu jet dálkovým vlakem ČD v rámci 
 kraje na jízdenku ČD? 
 Ano, uznáván je vždy tarif ČD, 
 možný je i tarif DÚK. 
■ Mohu jet mezi kraji vlakem ČD  
 na jízdenku ČD?
 Ano, uznáván je vždy tarif ČD. 
■ Kde koupím jízdenku DÚK? 
 V pokladně ČD na území DÚK, 
 u průvodčích ČD na území DÚK. 
■ Mohu přestoupit na vlak jiného dopravce? 
 V rámci integrovaných spojů s použitím 
 dokladu DÚK je přestup možný. 
 Jízdenka ČD je platná pouze ve vlacích ČD 
 a při přestupu na jiného dopravce je 
 nutný doklad jiného dopravce.
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Jihomoravský kraj (IDS JMK)

■ Kdy nastane změna? 
 Od 1. 1. 2020. 
■ Jakou jízdenku mám použít pro 
 cestování Os a Sp vlaky v rámci kraje? 
 Výhradně podle tarifu IDS JMK.  
■ Mohu využít dálkových vlaků ČD 
 pro vnitrokrajskou dopravu? 
 Ano, na území IDS JMK linky R9, 
 R11, R12, R13, R19. 
■ Mohu jet dálkovým vlakem ČD 
 v rámci kraje na jízdenku ČD? 
 Ano, uznáván je vždy tarif ČD, 
 možný je i tarif IDS JMK.  
■ Mohu jet mezi kraji valkem ČD  
 na jízdenku ČD? 
 Ano, uznáván je vždy tarif ČD. 
■ Kde koupím jízdenku IDS JMK? 
 V pokladně ČD na území IDS JMK, 
 u průvodčích ČD na území IDS JMK, 
 v mobilní aplikaci Poseidon a v aplikaci 
 Můj vlak i v e-shopu ČD, oboje ode dne 
 vyhlášení.
■ Koupím jízdenku ve vlaku? 
 Ano, nutný je však nástup označenými 
 dveřmi soupravy (tzv. usměrněný nástup
 cestujících, vyhlášený Jihomoravským 
 krajem prozatím na lince S2 a S3).
■ Mohu přestoupit na vlak jiného dopravce? 
 V rámci integrovaných spojů 
 s použitím dokladu IDS JMK je přestup 
 možný, jízdenka ČD je platná pouze 
 ve vlacích ČD a při přestupu na 
 jiného dopravce je nutný doklad 
 jiného dopravce.

Zlínský kraj (TZK) 
■ Kdy nastane změna? 
 Od 15. 12. 2019. 
■ Jakou jízdenku mám použít pro 
 cestování Os a Sp vlaky v rámci kraje? 
 Výhradně podle tarifu TZK. 
■ Mohu využít dálkových vlaků ČD pro
 vnitrokrajskou dopravu s jízdenkou TZK? 
 Prozatím ne. (Pozn. red.: Při uzávěrce 
 prosincového čísla ČD pro vás není 
 známo, zdali a k jakému datu budou 
 vlaky dálkové dopravy integrovány.)  
■ Mohu jet dálkovým vlakem ČD 
 v rámci kraje na jízdenku ČD? 
 Ano, uznáván je vždy tarif ČD. 
■ Mohu jet dálkovým vlakem ČD  
 v rámci kraje na jízdenku ČD?  
 Ano, uznáván je vždy tarif ČD. 
■ Kde koupím jízdenku TZK? 
 V pokladně ČD na území TZK, 
 u průvodčího ČD na území TZK. 
■ Mohu přestoupit na vlak jiného dopravce?
 V rámci železničních spojů zařazených 
 do TZK je přestup možný (tarif TZK je 
 v rámci železniční sítě přestupný mezi 
 dopravci v TZK). Tarif ČD je platný pouze 
 ve vlacích ČD, při přestupu na jiného 
 dopravce je nutný doklad jiného dopravce.

Plzeňský kraj (IDP)
■ Kdy nastane změna? 
 Pravděpodobně od 1. 7. 2020. (Pozn. red.: 
 Přesný termín může být ještě pozměněn.) 
■ Jakou jízdenku mám použít pro 
 cestování Os a Sp vlaky v rámci kraje? 
 Především podle tarifu IDP, od 15. 12. 2019
 pouze časové, od 1. 7. 2020 plánuje 
 Plzeňský kraj zavést i jednotlivé jízdné 
 IDP. Uznávány budou také Jízdenky ČD
  (jednotlivé i časové, síťové). 
■ Mohu využít dálkových vlaků ČD pro 
 vnitrokrajskou dopravu? 
 Ano, na území IDP linky R11, R16, 
 Ex6 – větev na Mariánské Lázně. 
■ Mohu jet dálkovým vlakem ČD  
 v rámci kraje na jízdenku ČD? 
 Ano, možný je také tarif IDP. 
■ Mohu jet mezi kraji vlakem ČD 
 na jízdenku ČD? 
 Ano, uznáván je vždy tarif ČD. 
■ Kde koupím jízdenku IDP? 
 Do 30. 6. 2020 v pokladně ČD ve stanici 
 Plzeň hl. n. a v e-shopu IDP, který 
 provozují Plzeňské městské dopravní 
 podniky, od 1. 7. 2020 lze očekávat 
 rozšíření možností prodeje IDP na 
 pokladny ČD a zařízení u průvodčích 
 ve vlaku. 
■ Mohu přestoupit na vlak jiného dopravce? 
 V rámci integrovaných spojů s použitím 
 dokladu IDP je přestup možný.
 Jízdenka ČD je platná pouze ve vlacích ČD
 a při přestupu na jiného dopravce je nutný 
 doklad jiného dopravce.

VÍCE NA WWW.CD.CZ A NA 
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH IDS 
JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ
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Užijte si svátky plné příběhů
Vánoce jsou krásné období plné setkávání, pohody a sdílení. Aby se ale všechny ty hezké chvilky povedly, 
předchází jim obvykle spousta shonu. Kde v něm najít chvilku na odpočinek? Odpovědí jsou knihy, 
audioknihy a e-knihy, které si navíc můžete vzít kamkoli, třeba i na cesty za nákupy. Využijte nasbírané 
ČD Body a proměňte je ve slevu do e-shopů Palmknihy, Grada a Knihcentrum.

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE 
NA WWW.CD.CZ/CDBODY

GRADA.CZ a Knihcentrum.cz
Palmknihy nejsou jediným e-shopem, u kte-
rého můžete proměnit nasbírané ČD Body 
za slevy. Stačí jen 20 ČD bodů a získáte slevový 
voucher také do nakladatelského domu  
GRADA nebo knihkupectví Knihcentrum.
Co vám ve vlaku nesmí chybět? Zaručeně jíz-
denka. Jak jinak byste poznali, kde jste zrovna 
skončili ve vaší oblíbené knize od GRADA.cz?  
S knihou cesta uteče rychleji, a navíc  
s 25% slevou na celý sortiment včetně e-knih 
je snadné si vybrat, který žánr vám sedne 
nejlépe. Nabízíme vám tuzemskou i zahra-
niční beletrii, populárně naučnou literaturu, 
témata osobního rozvoje a poznání nebo od-
borné tituly. Pokud se po cestě snažíte zaba-
vit vaše malé neposedy, sáhněte po krásně 
ilustrovaných dětských knížkách. Voucher 
lze uplatnit při zadání v nákupním košíku 
na www.grada.cz. Navíc získáte knižní dárky 

v hodnotě vaší objednávky a při nákupu nad 
800 Kč dopravu zdarma. Slevový kód nelze 
kombinovat s jinými slevovými akcemi.
Za 20 věrnostních bodů získáte také slevu 
100 Kč (při objednávce nad 800 Kč) v inter-
netovém obchodě Knihcentrum. V tomto 
českém knihkupectví věří, že knihy rozšiřují 
obzory, pomáhají bourat předsudky a roz-
víjejí fantazii. A že také není nic hezčího, 
než když čte večer maminka nebo tatínek 
dítěti pohádku nebo když se všichni při cestě 
na dovolenou baví poslechem audioknihy. 
V Knihcentru si zkrátka vybere celá rodina. 
Slevový voucher lze uplatnit v nákupním 
košíku na www.knihcentrum.cz. ▪

NOVINKA 
MĚSÍCE 

Palmknihy.cz
Do nabídky věrnostního 
programu Českých drah při-
bude během prosince zbrusu 
nový benefit. Za 40 ČD Bodů 
cestující získají 20% slevu 
na celý nákup v Palmknihy.cz, 
největším českém e-shopu 
s e-knihami a audioknihami. 
A že budou mít z čeho vybí-
rat! Server Palmknihy nabízí 
celkem 26 000 e-knih 
a více než 3 000 au-
dioknih. Touží vaše 
rodina po všech  
12 druzích cukroví, 
které umíte jen vy, 
ale vy daleko víc 
toužíte po novém ro-
mánu? Pečte s audio- 
knihami! Těsto za vás sice 
neuválí, ale budou vám skvě-
lým společníkem. Také balení 
dárků bývá nekonečné... Čím 
štědřejší jste, tím více hodin 
s balicími papíry a stužkami si 
vysloužíte. To je ovšem skvělá 
zpráva, u balení tak stihnete 
klidně celý příběh! Čekají vás 
cesty za příbuznými s kufry 
plnými dárků, kde nezbývá 
místo na knihy? Zabalte si 
do telefonu nebo čtečky pár 
e-knih. Sebedelší cestu tak 
můžete pročíst, aniž byste 
s sebou nosili jediný gram 
navíc. E-kniha nebo audiokni-
ha navíc neusnadní o svát-
cích čtení jen vám. Jde také 
o skvělý dárek, který pořídíte 
odkudkoli během minuty. 
Stačí mrknout na vánoční 
tipy na Palmknihy.cz a v oka-
mžiku máte o dar postaráno. 
A bez balení!
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Kromě stálic v nabídce ČD Restaurant, jako 
je například smažený kuřecí řízek či svíčko-

vá na smetaně, se každé roční období dostává 
ke slovu také nové sezonní menu. Vždy v něm 
získávají prostor suroviny, které jsou v daném ob-
dobí zdravé a oblíbené. Po prvních listopadových 
mrazících i sněhové nadílce přichází správný čas 
na sytější kombinace, po kterých v zimních dnech 
naše tělo volá. Na začátek zahřeje nová polévka – 
hustý voňavý dýňový krém. Originálním recep-
tem z pera Terezy Braunerové je selečí rolovaný 
bok se zeleninovým krupetem. Křupavou kůrčič-

ku doplňuje jemná chuť krup a kořenové zeleniny. 
Milovníky poctivé české kuchyně potěší kuřecí 
závitek s nádivkou z kaštanů, houbovým ragú 
a bramboráčky. Sytý pokrm je připraven i pro 
vegetariány. Pečené bramborové noky s rukolo-
vým pestem a omáčkou ze sušených rajčat jsou 
skvělou volbou, i když máte větší hlad! V menu 
však nebude chybět ani něco sladkého ke kávě 
či sklence vína. Nabídku dezertů doplní makový 
koláč v trochu netradiční kombinaci s pikantním 
pomerančovým přelivem. Přijďte si na cestách 
vybrat svého favorita z nové nabídky JLV! ▪

Krémová dýňová polévka s dýňovými semínky

55 Kč *

S klesajícími teplotami se do zimního kabátu převléká i nová sezonní nabídka ČD Restaurant. 
Poslední letošní menu vzniklo opět ve spolupráci s Juniorským národním týmem Asociace kuchařů 
a cukrářů ČR. Nově restaurační vozy a bistrovozy Českých drah provoní dobroty, které pro cestující 
připravila Tereza Braunerová.

Se
le

čí 
ro

lovaný bok se zeleninovým krupetem

169 Kč *

Novou 
nabídku 
pokrmů 

i od kuchařky Terezy 
Braunerové můžete 

ochutnat od  
27. listopadu 2019 

do 25. února 
2020.

Vychutnejte si dosyta 
zimní cesty vlakem
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* Uvedené ceny platí pouze v rámci Happy hours.

Tereza je talentovaná mladá kuchařka, která nadevše miluje vaření 
a dobré jídlo. Je členkou Juniorského národního týmu AKC ČR, ve své 
kuchařské praxi spolupracuje se známými šéfkuchaři a má za sebou 
první úspěchy na poli domácích i mezinárodních soutěží. Zúčastnila 
se například mezinárodní kuchařské soutěže Global Chefs Challenge, 
kde letos v semifinále úspěšně zastupovala Českou republiku.

TEREZA BRAUNEROVÁ

Pe
če

né
 br

am
borové noky s rukolovým pestem a omáčkou ze sušených rajčat

149 Kč *

Ku
ře

cí 
zá

vite
k s nádivkou z kaštanů, houbové ragú a bram

boráčky

189 Kč *M
ak

ový koláč s drobenkou a pomerančovým přelivem 

55 Kč *

dezert
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M Ů Ž E T E  P O T K A T  V E   V L A K U

Sympatický usměvavý třicátník z Desné u Tanvaldu Martin Přikryl, 
uměleckým jménem Matys, který tráví hodně času cestováním 
v regionálních vlacích na Liberecku, je výtvarníkem mnoha 
schopností. Finální podobu svých děl vytváří jak pomocí malířského 
štětce, tak i holou dlaní nebo pomocí moderních médií. Všechno 
začalo v dětském věku, kdy si sám začal kreslit. Vymyslel si postupně 
svůj vlastní styl, kde má nezaměnitelné místo železnice, ale 
samozřejmě i příroda nebo portréty.

Na sociálních sítích se netajíte tím, že 
máte hluboký vztah k železnici, kde jste 
ostatně takřka dva roky sám pracoval. Co 
vás k dráze dovedlo?
U nás v Tanvaldu mám na železnici přátele, 
kteří mi před třemi roky řekli, že u Českých 
drah je nedostatek provozních zaměstnan-
ců. A pokud budu chtít, mohu se jít na dráhu 
pozeptat. Zrovna jsem v té době uvažo-
val o tom, že změním zaměstnání, takže 
nabídka přišla jako na zavolanou. Vlaky mě 
baví od malička, a tak jsem si říkal, že by bylo 
zajímavé podívat se takzvaně za oponu, jak 
vlastně cestování vlakem vypadá z druhé 
strany, tedy té profesní. Přihlásil jsem se 
na pohovor na místo průvodčího a hned 
poté se rozběhl kolotoč příprav na zkoušky. 
Všechno mě moc bavilo a kvapem se blížila 
doba, kdy jsem poprvé sám odbavoval 
cestující. Před nástupem na dráhu jsem vždy 
pracoval v místech spojených s komunikací 
se zákazníky. Ať to byly různé recepce, bary, 
obchody či také jedna telekomunikační 
společnost, vždy šlo o práci se zaměřením 
na zákazníka, protože to mě bavilo nejvíce. 
A tak byly vlastně vlaky jakýmsi logickým vy-
ústěním mé snahy dostat se blízko k lidem…

Z dráhy jste ale nakonec „zběhl“ a dal jste 
se na jinou dráhu – profesionální výtvarni-
činu. Co vás k tomu vedlo?
To víte, blížila se třicítka a začalo mi do-
cházet, že se musím rozhodnout co dál. 
Přibližně rok a půl jsem trávil takřka denně 
jako vlakový doprovod na regionálních 

spojích na Tanvaldsku a Liberecku a v každé 
chvilce volna jsem maloval. Zkusil jsem proto 
kombinaci práce a hobby. Fyzický a psychický 
zápřah byl ale tak velký, že jsem dál prostě ne-
mohl. Jsem zvyklý dělat věci na sto procent, 
a to nešlo. Buď jedno, nebo druhé. A tak jsem 
s těžkým srdcem opustil železnici a zkusil být 
na volné noze, tedy živit se jen malováním. 
Zatím se to i daří, lidé mají o mé obrazy zá-
jem, a dokonce mám tolik objednávek, že je 
pomalu začínám nestíhat. Jsem rád, že jsem 
ten krok do neznáma učinil, a nepopírám, že 
to nebylo jednoduché rozhodnutí.

Žijete a tvoříte v malém městečku Desná 
v Jizerských horách, stranou uměleckých 
a společenských center, jako je třeba Pra-
ha nebo Brno. Není to určitý hendikep?
Právě naopak. V Desné mám klid na práci 
a své fanoušky mám po celé republice. A pro-
tože nemám auto, používám standardně 
ke svým cestám vlaky. Třeba když jedu s hoto-
vými obrazy za zákazníky. Navíc nedaleko na-
šeho domu je zastávka Desná-Riedlova vila, 

odkud jezdí vlak každou hodinu, takže v tom 
nevidím žádný problém. A v dnešní době 
internetu a sociálních sítí můžete žít a tvořit 
kdekoli. K tomu ty megapole opravdu nejsou 
potřeba. Tedy alespoň v mém případě.

TEXT A FOTO: MARTIN HARÁK

MARTIN „MATYS“ PŘIKRYL (31)
Ačkoli nikdy nenavštěvoval žádné umělecké kroužky, svou cestu si nakonec „prokreslil“ 
postupně sám. Po studiu na střední škole v oboru umělecký řezbář odešel v roce 2009 
pracovat jako recepční ve fitness clubu, později jako barman v pražském hotelu Alcron. 
V roce 2014 se přestěhoval do Jizerských hor a přijal práci na pobočce u jednoho telefonní-
ho operátora. V letech 2017–2019 pracoval naposledy ve „standardním“ zaměstnání – jako 
vlakvedoucí Českých drah na Liberecku. Od té doby žije na volné noze a živí se malováním. 
Minulý rok měl dvě výstavy – konkrétně v Turnově a také v bývalé výtopně v Kořenově, 
o které byl velký zájem. Obě výstavy výstižně pojmenoval Vlakobraz.

Díky dráze a malování 
jsem lidem blíže
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Děláte obrazy na objednávku, nebo ne-
cháváte lidi vybrat na sociálních sítích, co 
se jim líbí?
To je zajímavá otázka. Možná leckoho pře-
kvapím, ale zatím jsem neměl čas malovat 
obrazy jen tak pro radost a pak je třeba ná-
sledně prodávat. Všechny moje obrazy jsem 
prozatím dělal pouze na zakázku. Pro radost 
jsem si namaloval jen jeden nejmenovaný 
obraz, a když jsem ho jen tak pro pobavení 
zveřejnil na sociálních sítích, tak i ten se 
za hodinu prodal.

A co obrazy z předešlých výstav?
I ty jsou prodané, ale řada z nich byla uveřej-
něna v tištěném katalogu k výstavě, a navíc 
je mám nafotografované. Tato speciální 
sada železničních hnacích vozidel, jako je 

například Brejlovec, Štokr, Žabotlam či Vin-
dobona, vznikla jako retrospektiva na léta 
1960 až 1988 čili dobu vrcholného a kon-
čícího socialismu. Většina vozidel je proto 
opatřená rudými hvězdami, které se tenkrát 
povinně na železniční stroje umisťovaly. 
Nemá to nic společného s propagandou, jde 
jen o připomenutí té doby, která k historii 
naší země neodmyslitelně patří. ▪

Kdy jste vlastně začal malovat obrazy 
s železniční tematikou? Motivům ze světa 
dráhy jste dokonce minulý rok věnoval 
dvě vaše výstavy…
Jak jsem už zmínil, železnice mi učarovala už 
dávno. Jako vystudovaný umělecký řezbář 
jsem měl k výtvarným disciplínám vždycky 
blízko. Nicméně deset dlouhých let trvalo, 
než jsem si uvědomil, že svoje představy 
vlastně umím zhmotnit hlavně v obrazech. 
Nápady na obrazy jsem si zapisoval a zakres-
loval už dříve v pracovních pauzách mezi 
směnami na dráze, takže jsem byl vlastně 
celkem slušně připravený. Na obrazech 
určených na obě výstavy jsem pak následně 
pracoval několik měsíců. Ty jsou už ale dnes 
jen v mých vzpomínkách a na fotografiích, 
protože se všechny už prodaly.



TEXT:  PAVEJ FREJ
FOTO: PIXABAY, WIKICOMMONS

      CES
   TOPIS 

L E T E M  S V Ě T E M

Doby, kdy se rodinná i spřátelená 
společenstva hromadila 
u televize a s napětím očekávala 
silvestrovský program, jsou ty 
tam. Pryč jsou i doby, kdy jsme 
si oslavy příchodu nového roku 
nedovedli představit jinde než 
u nás doma. A tak i Češi podlehli 
šílenství a čím dál častěji vyrážejí 
do osvědčených silvestrovských 
destinací, jako je Londýn, 
Amsterdam nebo Paříž. Proč 
ale jednou nevyzkoušet i něco 
nového? Vybrali jsme pro vás 
pět méně tradičních míst, kde 
oslavy příchodu nového roku 
také prožívají, donekonečna 
debužírují i se bujaře veselí. 
Vydejte se s námi do Skotska, 
Ruska, Brazílie, Číny a Dánska.

SILVESTR na PĚT způsobů 
v PĚTI různých zemích

BRAZÍLIE
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5 CESTOVATELSKÝCH  
PŘEDSEVZETÍ PRO NOVÝ ROK

1 Budu více cestovat 
Poznání je něco, co si nikde nekoupíte, 

nikdo jiný vás nenaučí, pomůže vám to 
otevřít oči a lépe pochopit souvislosti 
nejen v odlišných kulturách, ale také naši 
zemi a její místo na mapě Evropy.   

2 Zkusím lépe plánovat
Dovolenou a delší cesty je nejlepší 

naplánovat už zkraje roku. Vaši nadřízení 
i nejbližší to ocení, budete se mít na co 
těšit a ušetříte tím i nemalé peníze za 
jízdenky, letenky nebo ubytování. 

3 Naučím se nový jazyk
Říká se, čím víc jazyků umíš, tolikrát 

jsi člověkem. Ne každý z nás má takové 
nadání, ale když cizince pozdravíte nebo 
mu poděkujete v jeho rodném jazyce, 
ocení to mnohem víc než malé spropitné. 

4 Budu žít okamžikem
Odpojte se pro jednou od virtuál-

ního světa sociálních sítí a bulvárních 
novinových titulků. Soustřeďte se a více 
vnímejte své okolí, vůně a barvy. Nebojte 
se vyzkoušet nová jídla a užívejte síly 
okamžiku. 

5 Nezapomenu na Česko
Co by to bylo za světoběžníka, kdyby 

v cizině nemohl rozprávět o bájné hoře 
Říp, dechberoucím pohledu na pražské 
Hradčany, zlatavých vinicích na jižní Mo-
ravě nebo o ráji, kterému se říká Český.  

RUSKO

ČÍNA

SKOTSKO

DÁNSKO
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V anglickém kalendáři Silvestr chybí, 
to však neznamená, že by ostrované 

poslední den v roce neslavili. Jen ho na-
zývají New Year‘s Eve. Pro Skoty je oslava 
posledního dne v roce dokonce důležitější 
než Vánoce. Světově proslavený je festival 
Hogmanay v Edinburghu, což je vlastně 
třídenní velká pouliční party plná živé 
hudby a nejrůznějších akcí, jako je koupání 
ve studené vodě, které se v zemi drží už 
od dob Vikingů. Večer 30. prosince se koná 
velký průvod se zapálenými pochodněmi, jež 
vytvoří jakousi ohnivou řeku, která se táhne 
ulicemi města. Asi nepřekvapí, že ve Skotsku 
alkohol teče proudem, na výběr jsou desítky 
druhů whisky.

Ale tradice se udržují i ve skotských domo-
vech. Aby to dětem nebylo líto, podává se 
jim na silvestra Hogmanay v podobě oves-
ného dortu. Kdo neohluchne ze všech těch 
bubnů a dud, které zní odevšad, si o půlnoci 
rád s přáteli zazpívá Auld Lang Syne, stejně 
jako v celém anglicky mluvícím světě. 

SKOTSKO

Glasker, Londýn ★ ★ ★ ★ ★
Jak funguje firma, která má na starosti rezervaci a prodej vstupenek, mi nejde do hlavy. Byla to 
nejhorší logistická katastrofa, co jsem v životě zažil. V dešti jsme si vystáli s manželkou frontu, 
aby nám řekli, že naše lístky jsou připraveny v jiné prodejní kanceláři, a přitom upřednostnili jiné 
lidi. Tak jsme si vystáli další frontu, která spíš připomínala zombie apokalypsu, byl to chaos, 
zmatek, který nikdo neřídil. Pokud to někdo čte z vedení radnice, vyměňte provozovatele!

ZKUŠENOSTI CESTOVATELŮ

Monica, Mexiko ★ ★ ★ ★ ★
Lidé jsou tady tak šťastní a ohleduplní, ulice plné útulných 
hospod a stánků s všelijakými chuťovkami. Hudba hraje 
všude okolo a láká na spoustu atrakcí. Ohňostroj byl dlou-
hý a krásný, s nádherným výhledem na Edinburský hrad. 
Bylo super takhle příjemně oslavit příchod nového roku!

Původně ale šlo o skotskou lidovou píseň. 
Po půlnoci se přátelé vzájemně navštěvují 
a předávají přání do nového roku. Bývá 
zvykem, že ten, kdo překročí práh jako první, 
přinese do domácnosti štěstí, obzvláště 
žádaní jsou vysocí pohlední muži. Jako dárek 
hosté přinášejí whisky (na dobrou náladu), 
uhlí nebo rašelinu (na topení), něco za zub 
(na zajedení) nebo mince (na bohatství).
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Rusové mají jedinečnou příležitost osla-
vovat hned dva Nové roky. Ten první, 

tradiční svátek se koná v noci z 31. prosince 
na 1. ledna a slaví se bujaře po celé zemi 
na veřejných prostranstvích nebo na sou-
kromých party. Nejoblíbenější veřejné osla-
vy probíhají v Moskvě na Rudém náměstí 
a samozřejmě nechybí ohňostroj. V tento 
den také děda Mráz společně se Sněhurkou 
navštěvují děti a rozdávají jim dárky. Dru-
hou příležitostí k oslavám je Nový rok podle 
pravoslavného kalendáře, který připadá 
na 14. ledna. Tento „starý Nový rok“ je obec-
ně tišší a slaví se spíše v rodinném kruhu 
za zpívání koled a okázalého hodování.

Stůl bývá velmi bohatě prostřený, nechy-
bí kaviár ani pravé šampaňské. Tedy u těch, 
kteří si to mohou dovolit. Tradiční menu se 
pak skládá z boršče se zakysanou smeta-
nou, pečeného prasete, kachny s jablky 
a klasické zmrzliny se smetanou. Nezbyt-
nou součástí tabule je salát z nakládaných 
sleďů a salát Olivier, ruská klasika. Při 
popíjení oblíbeného šampaňského se dodr-
žuje i zajímavá tradice. Na papírek Rusové 
napíšou jméno své vytoužené osoby, poté 
papírek zapálí a popel nasypou do skleni-
ce šampaňského. Jeho obsah musí vypít 
během doby, po kterou bijí zvony na hlavní 
věži moskevského Kremlu. Jde celkem  
o 12 úderů a událost je možné sledovat 
v přímém televizním přenosu. Pokud se 
podaří nápoj vyprázdnit až do dna, touhy 
dotyčného se v novém roce naplní.

ZKUŠENOSTI CESTOVATELŮ

Vlado, Slovensko ★ ★ ★ ★ ★
Nejsem si jist, jestli bylo dobrou volbou strávit konec roku v Moskvě. Byla zima, o všemožných uzavírkách 
jsme se dozvídali na poslední chvíli a na přeplněné Rudé náměstí se muselo se vstupenkou. A hlavně tam přišla 
spousta rodin s dětmi a alkohol byl zakázán! S tím jsme vůbec nepočítali, takže nám byla ještě větší zima.

Mikhail, Srbsko    ★ ★ ★ ★ ★
Krása sněhem oděné Moskvy byla  
skvělou scenérií pro romantickou  
silvestrovskou oslavu!

RUSKO
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Amanda, USA ★ ★ ★ ★ ★
Počítejte s tím, že dostat se z pláže Copacabana je až do čtyř do rána 
skoro nemožné. Autobusy jsou přeplněné a stojí se na ně extrémně 
dlouhá fronta, o taxíky s ostatními svádíte doslova pouliční boj. Volali 
jsme do hotelu, domluvili nám taxi. Čekali jsme na ně skoro 2 hodiny 
a zaplatili 100 dolarů.

ZKUŠENOSTI CESTOVATELŮ

Daniel, Londýn ★ ★ ★ ★ ★
Atmosféra na pláži byla hodně uvolněná, přesto velmi klidná a překvapivě 
přátelská. Postupně se tvořily velké rodinné skupiny, které sdílely jídlo a pití, 
a my jsme se, coby Gringos, cítili naprosto v pohodě a velmi vítaní. Báli jsme 
se těch milionů lidí, a tak jsme původně chtěli ohňostroj sledovat z hotelu, ale 
londýnská Time Square je mnohem, mnohem horší. Skvělý zážitek!

BRAZÍLIE
Komu se protiví ruská zima, měl by zamí-

řit na jih. Třeba v Brazílii připadá konec 
roku do poloviny tamního léta, a tak se 
slaví celou noc většinou na pláži. Na slavné 
Copacabana Beach se každý rok sejde kolem 
dvou milionů lidí, kteří si o půlnoci otevřou 
lahev sektu a se skleničkou v ruce třikrát 
poskočí na pravé noze, to aby měli v dalším 
roce štěstí. A protože Brazilci milují vodu, 
snaží se během dlouhé noci přeskočit sedm 
různých vln, aby získali moc a sílu uctíva-

ného božstva Iemanjá. Mojito, Cuba Libre, 
Daiquiri a samozřejmě Caipirinha se popíjejí 
ve velkém, nechybí ani sladká a hutná Piňa 
Colada. Druhý den se léčí kocovina pod 
slunečníkem v blízkosti baru. Neplatí tedy 
jen u nás, že to, co nás zkazilo, může zase 
vyléčit…

Brazilci jsou vůbec různými rituály doslova 
posedlí, a tak přestože milují barvy a extra-
vagantní kostýmy, převažuje při novoroč-
ních oslavách bílá barva pro dosažení jakési 

vnitřní čistoty. Je také vhodné, aby si s sebou 
každý přinesl kytici a hodil ji do oceánu coby 
oběť, čímž si získá přízeň bohyně moří. K jíd-
lu se ve velkém pojídá čočka v nejrůznějších 
formách, jejíž zrnka evokují mince a mají 
zase přinést bohatství. I když v mnohých 
představách je oslava konce roku v Brazílii 
spojená pouze s divokými plážovými oslava-
mi, spousta brazilských rodin před nimi na-
opak prchá do vnitrozemí, kde se obklopena 
panenskou přírodou snaží najít mír a klid.
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ZKUŠENOSTI CESTOVATELŮ

Jamileine, Austrálie ★ ★ ★ ★ ★
Místní doporučovali, abychom byli v Čínské čtvrti kolem páté.  
Čekali jsme více než hodinu a nic se nedělo! Policista nás informoval, 
že oficiální oslavy skončily už před týdnem. Mimořádné zklamání 
a ztráta času!

Jürgen, Německo ★ ★ ★ ★ ★
China Town v Singapuru je čtvrť sama o sobě živá, vzrušující a místní  
komunita je úžasná. Ale největší zážitek jsem měl během Jarního festivalu. 
Tyhle oslavy jsou hodně bláznivé, a přesto dokážou pozvednout ducha.  
Jděte se přesvědčit!

ČÍNA
Čínský Nový rok představuje jednu 

z nejdůležitějších událostí roku a slaví 
se po dobu 16 dní někdy mezi koncem ledna 
a polovinou února (datum je pohyblivé). 
A to není jediná odlišnost. Divoké ohňostro-
je, dračí i lví tance a zářící červené lucerny 
můžete spatřit téměř po celém světě všude 
tam, kde si početná čínská komunita vy-
budovala své vlastní čtvrtě. Kromě toho si 
blízcí v rodinném kruhu rozdávají takzvané 
šťastné peníze. Jsou uložené v červených 
obálkách a zlatým písmem jsou na nich 
vyvedená šťastná poselství. Všichni Číňané 
také natírají přední dveře svých domů 
načerveno. Vůbec červená barva je symbolic-
kým a spojujícím prvkem novoročních oslav 
v zemi nebeského draka.

Vzhledem k proslulosti místní kuchyně 
není ani překvapením, že na bohaté a správ-
ně poskládané novoroční menu se v Číně 
klade zvláštní důraz. Nechybí třeba dušená 
ryba symbolizující přebytek a v každé čínské 
provincii platí odlišná a přísná pravidla, jak 
je hostům ryba naservírována na talíři, kdo 
jí jako první a od které části se konzumuje. 
Oblíbené čínské knedlíčky v páře zase sym-
bolizují bohatství. Legenda praví, že čím více 
knedlíčků se během oslav podaří strávníkovi 
zkonzumovat, tím více peněz v nadcházejí-
cím roce vydělá. Sladký koláč z lepkavé rýže, 
kaštanů a listů lotosu je předzvěstí růstu. 

Může jít o lepší pozici v práci, prosperitu 
v podnikání, ale také o výšku dětí. A proto-
že se novoročním oslavám říká mimo jiné 
i Jarní festival, nemohou chybět ani tradiční 
smažené jarní závitky.
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Pokud se rozhodnete oslavit silvestr 
na severu Evropy, měli byste počítat s tím, 

že kvůli prohibici zde panují značná ome-
zení na prodej alkoholu. Prodává se pouze 
ve specializovaných obchodech a za velmi 
vysokou cenu. To však není případ Dánska. 
Možná i proto si Dánové vylezou na židli 
a s úderem půlnoci doslova skočí do nového 
roku, aby za sebou nechali všechno to staré 
a špatné. Celou noc pak chodí kolem domů 

Dora, Španělsko ★ ★ ★ ★ ★
Naše dcera studovala v Kodani, tak jsme ji navštívili. Když jsme se vraceli na silvestra 
z restaurace v parku Tivoli, byl to jeden z nejděsivějších zážitků. Nebylo možné sehnat taxi, 
všude lítaly rachejtle, proplétali jsme se šíleným davem posilněným alkoholem a jednu chvíli 
se po mně kdosi sápal. Podle dcery ale tohle prý nebylo normální dánské chování. Tak nevím.

ZKUŠENOSTI CESTOVATELŮ

Iva, Česko ★ ★ ★ ★ ★
Slyšela jsem, že Dánové nejradši slaví doma, tak jsme se 
s kamarádkami nechaly připozvat na pořádnou dánskou 
party. Nakonec jsme stihly navštívit asi tři, moc si toho 
nepamatuju, ale bylo to super!

DÁNSKO
svých přátel a před vchody rozbíjejí nádobí. 
Čím více střepů mají ráno přede dveřmi, tím 
jsou populárnější. Obyvatelé Dánska se také 
rádi scházejí, aby si poslechli královninu řeč 
a v královském paláci v Kodani počkali do půl-
noci na údery hodin.

Co se jídla týče, soupeří spolu dvě tradice. 
Podle zvyku pocházejícího z jižního Jutska se 
servíruje speciálně upravený vepřový hřbet se 
zelím a řepou, přímořské oblasti pak tradičně 

preferují rybu, především tresku. Zvláštností 
je silvestrovská půlnoc v Grónsku, autonomní 
součásti Dánského království. Poprvé se slaví 
v osm hodin večer, kdy půlnoc vzhledem k ča-
sovému posunu nastává v Dánsku, a podruhé 
normálně o půlnoci, kdy přichází Nový rok 
i do Grónska. Traduje se, že podle starobylého 
zvyku si místní Inuité připíjejí na Nový rok 
rackovým vínem. Jde o louh z mrtvého ptáka, 
který se nechal kvasit nějakou dobu ve vodě.
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pravidel na železnici. Přečtěte si o nich, ať nejste překvapeni!

www.idsjmk.cz
24
HODI N 5 4317 4317 volba 1
@ info@kordis-jmk.cz

Jednorázové jízdenky IDS JMK 
koupíte nově i ve vlaku. 

Ceny jízdenek IDS JMK a výše 
slev se nemění. 

Pro krátké cesty bude možné i 
ve vlacích využít úsekové a 
dvouúsekové jízdenky IDS JMK.

IDS JMK se rozšiřuje na Slovácko 
(Uheské Hradiště, Staré Město).

Pro vnitrokrajské cesty osobními 
a spěšnými vlaky nebude možné 
použít jízdenky Českých drah.

Mezi Brnem a Vyškovem zajistí 
železniční dopravu nově dva 
dopravci. U obou bude platit 
Tarif IDS JMK.

stručný
přehled hlavních
změn
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...jízdenky IDS JMK koupíte nově i u průvodčího... 

AvAilAble on the
App Store

                 

aplikace
ids jmk
poseidon

                 

Android
Google

kontakt

Načtěte QR kód a nainstalujte 
bezplatně aplikaci do vašeho 
mobilu. 

 Jízdenky idS JMK – drobná vylepšení
Pro cestující využívající jízdenky Integrovaného dopravního systému 
Jihomoravského kraje se na konci roku téměř nic nezmění. Ceny 
zůstanou stejné a pravidla obdobná. Jízdenky budou stále platit. Pro 
cestu do školy či zaměstnání budou pořád nejvýhodnější předplatní 
jízdenky. Několik novinek nás přesto čeká, píšeme o nich dále.

 Jízdenky Českých drah 
Od 1. ledna 2020 se cestování v rámci Jihomoravského kraje 
zjednoduší. Přestane existovat souběh různých tarifů a cen platných 
pro stejné cesty. V regionálních vlacích a autobusech i v městských 
dopravách včetně brněnské budou platit shodně jízdenky IDS JMK. 
Mezi dvěma body bude možné jet za jeden jasně stanovený tarif. 
Pro cestu regionálními vlaky po Jihomoravském kraji se už nebudou 
jízdenky ČD prodávat. Pokud jste dosud po Jihomoravském kraji 
cestovali vlakem na krátké vzdálenosti, vzniknou nové úsekové a 
dvouúsekové jízdenky IDS JMK. V rychlících a dálkových vlacích 
zařazených do IDS JMK ale bude nadále možné vedle jízdenek IDS 
JMK využívat i tarifní nabídky dopravců. 
Bydlíte mimo Jihomoravský kraj a pojedete k nám? Pak se pro vás 
nic nemění. Jízdenky vydané pro cesty mezi zastávkou ležící mimo 
náš kraj a zastávkou ležící v Jihomoravském kraji se budou i nadále 
prodávat v tarifu dopravce. Např. v Praze si koupíte jízdenku 
Českých drah až do Slavkova u Brna a bude vám platit pro celou 
cestu, tzn. i v osobních a spěšných vlacích, které po území JMK 
využijete. Pro držitele síťových jízdenek ČD IN100, IN Business a IN 
Senior se situace také nemění, tyto jízdenky budou v našem kraji 
platit nadále dle nastavených pravidel.

 Prodej jízdenek ve vlacích
Od 1. ledna 2020 bude možné si ve vlacích u průvodčího koupit 
jízdenky IDS JMK. Pokud nebudete mít jízdenku a pojedete vlakovou 
linkou S2 nebo S3, nastoupíte (nebo neprodleně přejdete) do části 
vlaku vyznačené pod střechou vozu světle zeleným pruhem. Tam 
vyčkáte na příchod průvodčího, kterého o jízdenku požádáte. 
Když pojedete ze zastávky s uzavřenou pokladnou, prodá vám 
jízdenku bez přirážky. Pokud bude pokladna na zastávce otevřená, 
doplatíte podobně jako nyní 50 Kč. Pozor! Pokud se na linkách S2 
a S3 budete bezdůvodně zdržovat v jiné části vlaku než určené 
pro prodej jízdenek, budete při kontrole považováni za cestujícího 
bez platného jízdního dokladu. Toto pravidlo neplatí pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace, cestující s kočárkem 
a jízdním kolem. Podrobnosti o tomto pravidle najdete na  
www.idsjmk.cz/vlak.

 nová pravidla pro prodej jízdenek idS JMK  
v sousedních krajích
Jihomoravský kraj se dohodl se sousedními kraji na jednotných 
spravedlivých principech prodeje jízdních dokladů. Pokud bude 
krajský dopravní systém zasahovat do území jiného kraje, bude 
možné koupit integrované jízdenky pouze pro mezikrajskou cestu. 
Nebude tak možné cestovat s jízdenku IDS JMK mezi zastávkami 
ležícími na území druhého kraje. Například jízdenka IDS JMK bude 
platit pro cestu Brno – Bystřice nad Pernštejnem. Nebude ale platit 
pro cestu Bystřice nad Pernštejnem – Rožná (obě zastávky leží v Kraji 
Vysočina).

 Zpáteční a skupinové jízdenky
Jak už bylo řečeno, cílem je zjednodušit tarifní pravidla pro cesty 
po Jihomoravském kraji. Proto jsou odbourány zpáteční i skupinové 
jízdenky. Pro získání běžné jednorázové jízdenky už nebude nutné 
vyřizovat žádnou zákaznickou kartu.  Skupiny mohou pro cestování 
využít mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON, s jejíž pomocí si koupí 
jízdenky pro potřebný počet osob. 

 IDS JMK se rozšiřuje
Ve spolupráci se Zlínským krajem dochází k rozšíření IDS JMK až do 
Starého Města, Uherského Hradiště a Kunovic. Obyvatelé Slovácka 
tak získají možnost pohodlně cestovat mezi oběma kraji za prací i 
kulturou. 
Ve spolupráci s Rakouskem a se zemí Dolní Rakousko dojde 
k rozšíření IDS JMK na lince S82 až do Retzu. 

 Brno –Vyškov - nový koncept dopravy
Na trase Brno – Vyškov bude od 15. prosince 2019 jezdit mimo 
rychlíkové linky R12 provozované Českými drahami i linka R8 
provozovaná společností RegioJet. Na obou linkách budou 
jízdní doklady IDS JMK nadále platit a nebude nutné si předem 
rezervovat místo.

 Brno – Židlochovice – nová trať
Po mnoha letech se od 15. prosince obnoví železniční spojení 
Židlochovic s Brnem. Na této trase budou jezdit ve špičkách 
vlaky linky S3 každých 30 minut a mimo špičku každou hodinu. 
Obyvatelům Židlochovicka se výrazně zkrátí cesta do centra Brna 
a vyhnou se přetíženým komunikacím. Chceme tímto poděkovat 
všem, kdo se o obnovu a elektrizaci této dráhy zasloužili!
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Od chvíle, kdy se Československo 
v listopadu 1989 zbavilo 
totalitního režimu a vrátilo 
se mezi demokratické země, 
už uběhlo 30 let. Dnes žijeme 
ve svobodném Česku. Z dětí 
narozených během revoluce 
vyrostly úspěšné ženy i muži. 
Můžeme svobodně studovat, 
podnikat i cestovat po celém 
světě. Člověk za tu dobu ale 
také mnohé zapomene a své 
mládí má často tendenci 
vidět optikou růžových brýlí. 
Pojďme zavzpomínat, jak se 
od té doby proměnilo cestování 
po železnici.

svobody na železnici
30 LET
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V roce 1989 působily Československé 
státní dráhy (ČSD) od Aše po Čiernou 
nad Tisou na síti zhruba o třetinu 

větší, než má dnes na starost SŽDC (správce 
železniční infrastruktury v ČR od roku 
2003). Pro celé socialistické hospodářství 
měly zásadní význam. Ročně vozily přes 
410 milionů cestujících a dosahovaly pře-
pravního výkonu přes 19 miliard osobo-
kilometrů (oskm). Tak vysokou hodnotu 
ovlivňovala dělnická doprava i protáhlý 
tvar republiky s velkými vzdálenostmi mezi 
východem a západem.

ČSD měly na osobní přepravě podíl 30 %. 
Důvodem byla malá motorizace i nedosta-
tek dálnic. Na jedno auto tehdy připadalo 
4,3 člověka. Dnes je to jen 1,8 člověka, 
přesto současná železnice v Česku přepraví 
skoro 190 milionů cestujících s přepravním 
výkonem přes 10 miliard oskm. Navzdory 
rozmachu automobilismu si naše železnice 
uhájila silné postavení i v evropském srov-
nání. Zatímco v celé EU se vlaková doprava 
podílí v průměru na 7,9 % přepravních výkonů, 
u nás je to 9,3 %, tedy dokonce více než v sou-
sedním Německu (8,7 %).

Česko pro železnici
Hlavní úlohou ČSD však bylo zajištění nákladní 
dopravy. Ročně přepravily až 300 milionů tun 
nákladu, především uhlí, rudy nebo stavebních 
hmot. Už tenkrát se však převáželo i jiné zboží 
včetně potravin, například ovoce a zelenina 
cestovaly v rychlých vlacích z jižní Evropy. Vět-
šina závodů a skladů měla proto i svou vlečku. 
Dnes jsou už spíše výjimkou. ČSD zajišťovaly 
přes 70 % veškeré nákladní dopravy socialistic-
kého Československa. V současnosti má česká 
železnice podíl na nákladní dopravě jen 27 %, 
přesto je toto číslo podstatně větší než v mno-
ha dalších zemích EU (17,8 %). Ve využití dráhy 
jsme lepší než Německo nebo Francie, stále 
však zaostáváme za alpskými zeměmi, které 
jsou vyhlášené ochranou svého životního 
prostředí a kde je podíl železnice na přepravě 
nákladů až třetinový.

vše levné. U železnice jde však o polopravdu. 
Základní jízdné bylo v roce 1989 skutečně li-
dové. Cesta osobákem na 50 kilometrů vyšla 
jen na 6 Kčs a například z Prahy do Ostravy  
na 48 korun. Osobní vlaky se proto těšily 
velké oblibě i na velké vzdálenosti.

Když se jelo rychlíkem, cena se vyhoupla 
až na dvojnásobek. V obyčejné 2. třídě se 
platil příplatek 16 Kčs, v 1. třídě dokonce  
24 Kčs. Rezervace pak stála 4 koruny. Napří-
klad cesta legendárním Ostravanem mezi 
Prahou a Ostravou vyšla na 68 Kčs. Rychlík 
z Prahy do Plzně, Pardubic nebo Ústí nad 
Labem na 32 Kčs, tedy přesně 2x více než 
osobní vlak, což už bylo v rozpočtu obyčejné 
rodiny znát. V socialistickém Českosloven-
sku proto jezdily napříč republikou skutečné 
dálkové osobní vlaky – z Prahy do Domažlic 
(169 km), do Českých Budějovic (169 km) 
a dokonce až do Bohumína (366 km). Pro 
dnešní uspěchaný svět je taková představa 
až úsměvná. Ceny jízdenek jsou dynamické 
a mění se podle času a obsazenosti jednot-
livých spojů. Výpočet nákladů na cestu tak 
není snadný, ale zase je možné hodně uspo-
řit. Tenkrát bylo jen málo akčních cen.

Cestování beze slev
Snazší to neměli ani důchodci nebo děti. 
Před rokem 1989 neexistovala žádná sleva 
pro seniory, a tak platili stejně jako pracující. 
Dnes senioři zaplatí za cestu vlakem i méně 
než před 30 lety bez ohledu na inflaci. Třeba 
z Prahy do Tábora stála důchodce cesta 
rychlíkem 32 Kčs, dnes mohou stejnou trasu 
projet za 29 Kč. Aritmeticky o 3 koruny lev-
něji. Dnes si tak z průměrné penze pořídí až 
455 takových jízdenek, zatímco v roce 1989 
by důchod stačil jen na 50 lístků.

Jak je patrné z předchozích čísel, českoslo-
venské železnice byly v roce 1989 jedny z nej-
zatíženějších v Evropě. Ročně připadalo na ka-
ždý kilometr tratí až 13,5 milionu tun nákladu. 
To bylo více než ve východním Německu, 
v Polsku a skoro 2x více než v Rakousku, Fran-
cii nebo v západním Německu. Celá síť byla ale 
zatížená nerovnoměrně, zhruba tři čtvrtiny 
výkonů se realizovaly na pouhé čtvrtině sítě. 
Přesto se jízdní řád osobních vlaků dařilo plnit 
na 95 %. V roce 1988 dokonce na 96,7 %, to 
však proto, že byla minimální výluková činnost 
a tratě chátraly. Podobné hodnoty zůstaly 
i po 30 letech od sametové revoluce. Zhruba 
85 % výkonů je zajištěno v elektrické trakci 
na pouhé třetině našich tratí. Přesnost vlaků 
je kolem 90 %. Dnes se totiž staví jako nikdy 
předtím a stavby provází mnoho výluk.

Osobáky versus rychlíky
A jak viděl železnici v osmdesátém devátém 
obyčejný cestující? Začněme pohledem 
skrze peněženku… Ostatně jak říká klasik 
naší politické scény, o peníze jde až v první 
řadě. Lidé často vzpomínají, jak bylo dříve 

1989  
(celé Československo/
Československé státní dráhy)

2019  
(pouze Česká republika, 
pouze České dráhy/SŽDC)

Délka sítě 13 102 km (100 %) 9 406 km (100 %)

Délka 2- a vícekolejných tratí 2 907 km (22 %) 1 958 km (21 %)

Délka tratí pro rychlost 121 km/h a více 18 km (0,1 %) 1 254 km (13 %)

Rozsah osobní dopravy 136 mil. vlkm 128,8 mil. vlkm

Lokomotivy a jednotky pro rychlost  
160 km/h a více

0 110 vozidel (včetně vozů 
jednotek 257)

Osobní vozy pro rychlost 160 km/h a více 255 884

Počet bezbariérových spojů 0 5 066

SROVNÁNÍ ROKU 1989 A 2019
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stolky a stovky vozů dnes nabízejí připojení 
k internetu přes palubní wi-fi. České dráhy 
(nástupce ČSD) si směly pořídit první moderní 
vagony s klimatizací až skoro 10 let po same-
tové revoluci. Dnes provozují 1 200 klimati-
zovaných vozidel na regionálních i dálkových 
vlacích.

Rychlostní „rekordy“
Žádný zázrak v porovnání se zbytkem Evropy 
nepředstavovala ani rychlost vlaků. Pouze 
5 % tratí umožňovalo dosáhnout nejvýše 
120 km/h a stočtyřicítka se testovala jen 
na pár kilometrech na jihu Moravy mezi 
Brnem a Břeclaví. Tak rychle však mohl jet 
pouze nepatrný zlomek vlaků. Ve většině 
evropských zemí za železnou oponou už 
byla stočtyřicítka běžná rychlost. Němci 
jezdili 200 km/h a Francouzi 270 km/h. Celá 
Evropa se chystala na zavedení vysokých 
rychlostí. U nás však byla v husté nákladní 
dopravě stodvacítka maximum možného.

Slev bylo skutečně poskrovnu a sloužily 
hlavně pro cesty do práce a do školy, pro 
které železnice nabízela dělnické a žákovské 
jízdenky. Navzdory podpoře rodinám s dětmi 
byla bezplatná přeprava jen do 5 let a polo-
viční sleva pro děti do deseti. Neexistovaly 
ani integrované dopravní systémy, a tak se 
nedal koupit jeden lístek na vlak, autobus 
a městskou dopravu. Při cestě vlakem z Ra-
dotína, Uhříněvsi nebo Klánovic do centra 
Prahy byla pražská tramvajenka k ničemu, 
i když jste Prahu neopustili. Zkrátka ve vlaku 
neplatila. Naopak dnes se ve většině krajů 
dá koupit jeden doklad na vlak, autobus 
i na městskou dopravu a kombinovat spoje 
podle potřeby.

Vagony osmdesátek
Vlaky tehdy nenabízely ani příliš velký 
komfort. Do 2. třídy rychlíků byla dodávána 
v roce 1985 jediná varianta: kupé s osmi 
místy k sezení na koženkových lavicích. 
Na Západě byly už od 60. let obvyklé klima-
tizované vozy se šesti místy a s posuvnými 
čalouněnými sedačkami. V mnoha vlacích si 
mohl cestující vybrat mezi klasickými oddíly 
nebo velkoprostorovými vozy. V našich 
nejmodernějších vlacích chybělo i základní 
vybavení jako například vlakový rozhlas pro 
hlášení stanic. Jediným komfortem dálko-
vých expresů, hlavně na lince mezi Českem 
a Slovenskem, byl restaurační vůz. Ve vlacích 
byly ještě vozy s místy pro matky 
s dětmi do 10 let nebo služební 
vagony, kam se dala uložit velká 
zavazadla, třeba kočárky nebo jízd-
ní kola. Na druhou stranou před 

rokem 1989 prakticky neexistovala možnost 
přepravit si kolo jako spoluzavazadlo. 
V pantografech byla přeprava kol dokonce 
zakázaná. Udělat si výlet po okolí Prahy 
na kole a vrátit se domů vlakem tak mohl 
být zapeklitý problém. Tato praxe se změnila 
až po listopadové revoluci. Dnes je cestování 
s kolem jako spoluzavazadlem umožněno 
ve více než 6 500 vlacích Českých drah.

Snad jen kuřáci budou s nostalgií vzpomí-
nat, že rychlíky a expresy v roce 1989 nabízely 
kuřácké vozy a oddíly. Dnes jsou moderní 
soupravy vybaveny požárními čidly, která 
rozpoznají i kouření potají na WC. 

Nové soupravy Českých drah jsou vybaveny 
také další technikou, po které před 30 lety 
nebyla ani poptávka. I v obyčejných rychlících 

do Klatov, Hradce Králové, Trutnova, 
Uherského Brodu nebo třeba Kar-
lových Varů a Chebu jsou elektrické 
zásuvky pro napájení drobné elektro-
niky. Cestující mají k dispozici větší 

Trasa Doba  
jízdy 
1989

Průměrná 
rychlost  
1989

Počet spojů ČSD 
v běžný pracovní 
den 1989

Doba  
jízdy  
2019

Průměrná 
rychlost  
2019

Počet spojů ČD 
v běžný pracovní 
den 2019

Praha – Ostrava 4 ½ hod. 78 km/h 19 3 hod. 120 km/h 34

Praha – Vsetín 5 ¼ hod. 66 km/h 12 3 ¾ hod. 92 km/h 16

Praha – Brno 3 ¼ hod. 79 km/h 26 2 ½ hod. 100 km/h 66

Praha – Cheb 3 ¾ hod. 58 km/h 11 2 ¾ hod. 80 km/h 17

Praha – České 
Budějovice
přes Tábor

2 ¾ hod. 61 km/h 8 2 hod. 83 km/h 44

CESTOVNÍ ČASY, PRŮMĚRNÉ RYCHLOSTI A POČTY SPOJŮ V ROCE 1989 A 2019
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O neudržitelnosti daného stavu soudruzi 
v roce 1989 věděli a plánovali modernizaci 
základní sítě o délce 1 300 kilometrů na  
140 km/h. Pro rekonstruovanou síť chystali 
i nové lokomotivy. Hotovo mělo být v roce 
2005. Zároveň připravovali stavbu nových 
vysokorychlostních tratí na 250 km/h, které 
by kopírovaly hlavní koridory, a vyřešily 
tak problém s přetíženou sítí. Se stavbou 
plánovali začít ještě před rokem 2000. Dnes 
vysokorychlostní tratě sice nemáme, ale 
maximum na modernizovaných tratích se 
zvýšilo na 160 km/h. České dráhy vypravují 
denně přes 300 vlaků, které této rychlosti 
dosahují. Z Prahy do Plzně tak můžeme ces-
tovat o půl hodiny rychleji než před 30 lety, 
do Chebu o celou hodinu a do Ostravy SC 
Pendolinem dokonce o více než 90 minut.

Do Paříže i do Malmö
Navzdory železné oponě rostl počet cestu-
jících mezi Československem a Západem, 
a proto ČSD postupně zavedly další vlaky 
do kapitalistických zemí. Novinkou květno-
vého jízdního řádu 1989 byl rychlík Smetana 
z Prahy přes Tábor a České Velenice do Vídně 
nebo přímé spojení do Curychu. V letní sezo-

ně poprvé po desetiletích vyjel přímý lůžkový 
vůz Bratislava – Praha – Malmö a stále 
jezdil i tradiční „Pařížák“ nebo přímé vozy 
do Stuttgartu. Mezinárodní dopravě však 
stále dominovaly destinace ve spřátelených 
socialistických zemích, kde přibývalo vozů 
a vlaků: Berlín, Rostock, Varšava, Moskva, 
Lenigrad, Budapešť, Sofia, Bukurešť, Varna… 
Cesta za hranice byla tehdy dlouhá také 
kvůli procedurám na hranicích – kontrola 
pasů, celníci i výměna lokomotiv. Málokdo 
si vzpomene, že překročení hranic do spřá-
telených zemí vyžadovalo nejméně čtvrtho-
dinové stání a že na západní hranici čekaly 
vlaky až hodinu. Dnes vlak zastaví v Břeclavi 
na 3 minuty, a pokud by za okamžik nepřišel 
rakouský konduktér, ani bychom nepostřeh-
li, že už jsme v cizině.

Před revolucí to neměl cestovatel snadné 
ani s plánováním jízdy. Nejenže vlaky byly 
pomalé, ale bylo jich také výrazně méně, 
jak dokazuje porovnání výkonů. V roce 1989 
ujely rychlíky a expresy v celém Českosloven-
sku dohromady okolo 31 milionů kilometrů. 
Letos to bude jen na území Česka, a navíc 
jen v režii Českých drah, přes 42 milionů 
kilometrů. Cestující se tehdy musel železnici 

hodně přizpůsobit. Dnes je tomu přesně 
naopak. Třeba z Prahy do Ostravy jezdilo jen 
9 vlaků za den, letos jich jen České dráhy 
vypraví 17 denně.

Na druhou stranu rychlíky jezdívaly 
i na vedlejších tratích, kde dnes potkáme 
jen pár osobáčků za den. Z Prahy na sever 
Čech vedly rychlíkové linky přes Slaný, Louny 
i Žatec. Přímý rychlík jezdil z Mostu přes 
Rakovník do Českých Budějovic nebo z Brna 
do Liberce či do Veselí nad Moravou a dál 
na Slovensko. Většina těchto rychlíkových 
tras je dnes zapomenuta. ▪

1989
lokomotiva řady 363
nejvyšší rychlost 120 km/h
výkon 3 060 kW

1989
vozy řady Bmee
nejvyšší rychlost 160 km/h
kapacita 88 míst

2019
lokomotiva řady 193 Vectron
nejvyšší rychlost 200 km/h
výkon 6 000 kW

2019
vozy řady Bmpz (railjet)
nejvyšší rychlost 230 km/h
kapacita 80 míst

11–116 116–11

EconomyEconomy
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ÚSMĚVNÁ REZERVAČNÍ HISTORIE
Už konec 80. let minulého století byl 
ve znamení počítačů. Zaveden byl auto-
matický rezervační systém ARES a s ním 
byly zrušeny staré lepenkové místenky. 
Nové doklady o větším formátu měly 
více informací podle mezinárodních stan-
dardů. Na místenkách se tak objevil údaj 
o poloze sedačky v oddíle – okno, střed 
a chodba. Nejeden cestující pak svou 
rezervaci na „chodbu“ reklamoval. Údaj 
chodba si totiž vysvětlil tak, že má své 
místo na chodbě „na stojáka“, a zbytečně 
hledal volné místo v jiném voze, nebo 
dokonce prostál svou cestu na chodbě.





 KUL
  TURNÍ TIPY  
A RECENZE
                          JANA KÁBRTA
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KINO

Když už v prosinci zajít do kina, tak na film, který člověka dokáže vytrhnout z před-
vánočního šílenství, které s blížícím se Štědrým dnem útočí ze všech stran. Yao je 
v tomto smyslu jistotou, vezme vás na pozoruhodnou cestu méně známým koutem 
Afriky, během níž dokáže třináctiletý kluk ze Senegalu otočit naruby život svého 
idolu a slavného francouzského herce Seydou Talla. Jeho autobiografii chlapec zhltal, 
a když má Tall přijet do Dakaru představit svoji druhou knihu, přičemž tím vůbec 
poprvé navštíví zemi, z níž pochází, má Yao jasno – udělá všechno pro to, aby se se 
svým idolem setkal. A přestože ho od hlavního města dělí téměř čtyři sta kilometrů, 
naplánuje útěk z domova a svůj sen si splní. Herce jeho příběh dojme a rozhodne se 
doprovodit ho zpět domů. Spolu se tak vydají nejen na cestu do chlapcova domova, 
ale především na zásadní cestu Tallova života, který na ní poprvé nasává zemi svých 
předků, její zvyky a rituály a postupně, i díky nekonečnému proudu Yaových otázek, 
přichází na to, kým opravdu je.
FRANCIE, SENEGAL, 104 MIN. / REŽIE – PHILIPPE GODEAU / HRAJÍ – OMAR SY, GWENDOLYN 
GOURVENEC, LIONEL LOUIS BASSE, FATOUMATA DIAWARA, ABDOULAYE DIOP

DIVADLO
DÁMSKÁ ŠATNA
Spisovatel, režisér a v neposlední 
řadě herec Arnošt Goldflam napsal 
kdysi hru pro dva herce – pů-
vodně pro Bolka Polívku a Jiřího 
Pechu – s názvem Ředitelská lóže. 
A když před režisérem Vladimírem 
Morávkem v roce 2005 vyslovil 
nápad napsat hru pro herečky krá-
lovéhradeckého Klicperova divadla, 
řekl mu Morávek, že když napsal 
Ředitelskou lóži, tak by na řadu měla přijít dámská šatna – to že je srdce divadla. A tak se i stalo. 
Goldflam v téhle nepovolaným nepřístupné místnosti vidí tajemné až mystické místo, kde se 
každodenně scházejí herečky, kamarádky, kolegyně i soupeřky, nejen proto, aby se chystaly 
na všední kolotoč představení a zkoušek, ale kde se hlavně potkávají jejich jedinečné osudy. 
Neboť dobře ví, že ty dokonalé figury z jeviště jsou ve skutečnosti lidské bytosti z masa a kostí, 
ženy, které život ani divadlo často nijak nešetří, profesionálky, které se musejí každý večer, když 
jdou hrát, povznést nad své osobní pocity a předvést divákům to, co se očekává. 
SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA / REŽIE – ROMAN GROSZMANN / HRAJÍ – HANA VAŇKOVÁ, KAMILA SRUBKOVÁ, 
IVANA LEBEDOVÁ A TEREZA BARTOŠOVÁ

OTTO GUTFREUND / BOD ZLOMU
Sochař Otto Gutfreund byl jedním 
z nejtalentovanějších hybatelů 
české moderny. V období před 
první světovou válkou se ve své 
tvorbě zabýval aplikací malířského kubismu 
do sochy, což byl z podstaty nelehký úkol, s nímž se 
ovšem Gutfreund popasoval se ctí – jeho objemově 
zajímavá díla dýchala energií a často i vyhrocenými 
emocemi. Válka pro něj ovšem znamenala hrůzný 
zážitek a zlom, po němž se upřel k civilismu – 
netoužil po abstrakci, ale po sdělnosti, poetické 
a civilní výpovědi, při níž se ovšem dokázal vyhnout 
banální popisnosti. A právě tyto dvě osobité polohy 
jednoho muže, dvě výrazné tvůrčí fáze, proti sobě 
staví výstava v ostravské galerii. Nenásilně ukazu-
je, jak před a po pomyslném bodu zlomu může být 
tvorba jednoho autora rozdílná, zároveň v obou 
případech zajímavá.
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ 

FILM NA DOMA

OTEVŘENO 
DO 

12. LEDNA

TENKRÁT V HOLLYWOODU
V devátém filmu kultovního režiséra Quen-
tina Tarantina se televizní herec (Leonardo 
DiCaprio) a jeho dlouho-
letý kaskadér (Brad Pitt) 
rozhodnou prosadit se 
u filmu na konci zlaté 
éry Hollywoodu – v roce 
1969 v Los Angeles. Příběh 
pracuje se šokujícími 
událostmi té doby, kdy 
členové gangu Charlese 
Mansona brutálně zavraždili několik lidí.  
Film je již dostupný online ke zhlédnutí  
ve Videotéce O2 TV, Banaxi.czm, Kuki.cz 
a na Blu-ray a UHD.
USA 2019, 162 MIN. / REŽIE – QUENTIN TARANTINO  
HRAJÍ – LEONARDO DICAPRIO, BRAD PITT, MARGOT 
ROBBIE, EMILE HIRSH, MARGARET QUALLEY

VÝSTAVA

YAO

INZERCE

V KINECH 
OD 

12. PROSINCE
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KNIHA DESKA TV TIP
MÉ CESTY DO HLUBIN MOZKU 
VLADIMÍR BENEŠ
Co vše víme o mozku? A co o něm 
naopak nikdy vědět nebudeme? Proč 
mozek jako jediný orgán nebolí? Dokážeme předejít 
těžkým nemocem, jako jsou parkinson, alzheimer, 
mrtvice či mozkové nádory? Má se těžce nemoc-
ným lidem podávat tvrdá pravda, nebo milosrdná 
lež? A měl by člověk dostat možnost sám se rozhod-
nout, že už nechce žít? Právě na takové otázky od-
poví upřímná knižní zpověď lékaře Vladimíra Bene-
še, který provedl již přes osm tisíc operací a ve svém 
oboru paří k nejlepším na světě. V názorech je přímý 
a někdy i provokativní. Zároveň se nebojí přiznat, 
že chirurg má kromě sebevědomí často i strach. 
Kromě mozku samotného Beneš poutavě vypráví 
o lékařské etice, víře, eutanazii, výčitkách, radosti, 
lékařských seriálech, úplatcích ve zdravotnictví, ale 
třeba i o tom, jak dnes po světě jezdí lovit brouky 
s kamarádem Oldřichem Kaiserem.
MORAVEC MARTIN, 349 KČ

THE CHRISTMAS 
PRESENT 
ROBBIE WILLIAMS
Se svojí první a pořádně nadupanou vánoč-
ní deskou přišel britský hitmaker Robbie 
Williams. Čtyřiadvacet písní (verze Deluxe 
obsahuje další čtyři bonusové) rozdělil 
na dva disky. Ten první obsahuje vánoční 
klasiku, jako je Santa Baby, kterou vystřihl 
s německou zpěvačkou Helene Fischer,  
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!,  
The Christmas Song, It‘s A Wonderful Life 
nebo Merry Xmas Everybody, na níž hostuje 
jazzový mág Jamie Cullum. Oproti tomu 
druhý disk zaplnily originální písně a cover-
verze. I tady má Williams řadu hostů – Roda 
Stewarta v písni Fairytales (s ním zpívá 
i bonusovou It Takes Two) nebo kanadského 
zpěváka Bryana Adamse (Christmas – Baby 
Please Come Home).

PRINCEZNA A PŮL 
KRÁLOVSTVÍ
Honza zabije draka a za to dostane princez-
nu za ženu a půl království k tomu. A mohl by 
být konec, ovšem v téhle nové štědrovečerní 
pohádce tím všechno teprve začíná. Prin-
cezně se totiž obyčejný Honza nelíbí. Když se 
na scéně objeví panovník sousední říše král 
Egon, který ji sice před časem nechal napo-
spas drakovi, ale princezna se nechá ošálit 
jeho výmluvami a odpustí mu. Honza, který 
má princeznu upřímně rád, pochopí, jak je 
z celé situace nešťastná, svatbu zruší a vrátí 
se do rodné chalupy. Princezna odjede, 
ovšem záhy zjistí Egonovu pravou povahu, 
chce utéct, král ji však uvězní. Jejímu rádci, 
rytíři Valeriánovi, se podaří uprchnout a věří, 
že jediný, kdo ji může (už podruhé) zachránit, 
je… Honza!
ČT1, ÚTERÝ 24. PROSINCE, 19:00

Mnohem víc než Stojky ke zbytku sólové 
debutové desky odkazuje druhý, nedáv-

no zveřejněný singl Holka roku – tematicky je 
na tom se vztahy a večírky podobně, leč slevil 
ve vtipu i nadhledu a hudebně se opírá o po-
někud zaprášený diskotékový kolovrátek. 

Jako vejce vejci
Na jeho pouťovém odéru, jenž jinak koření 
především melancholií, soustružil producent 
a autor hudby Jiří Burian alias Kapitán Demo 
většinu písní. Často rozmach krotí ve službě 
výraznému textu, nedělá mu v jeho košatos-

Dlouho avizovaná deska herečky Bereniky Kohoutové je na světě.  
Píseň z ní s názvem Dělám stojky „zbořila“ letos v květnu internet, 
od té doby se čekalo, s čím zpěvačka vyrukuje dál. Takovou energii, 
vtip a moderní zvuk už ale na albu žádná další píseň nemá.

ti konkurenta – ne vždycky by se podařilo 
docílit takové symbiózy hudby a textu jako 

ve Stojkách, které 
v obou případech stojí 
nad ostatními sklad-
bami.

Podobnost a opa-
kování se netýká jen 
hudebních motivů, ale 
i vztahy mapujících 
textů a jejich často to-

tožného přednesu. Řada písní tak na desce 
splývá, jako by jich tady nebylo jedenáct, ale 
jen tři čtyři.

Rovnou na věc
Kohoutová je sympaticky drzá a vtipná glo-
sátorka, ostatně už první verše úvodní písně 
nazvané Nevoláš, nepíšeš, se mnou to nehne 
mluví za vše: Hezky mě hřeješ, a taky seš 
hebkej / Jestli něco bylo, se mě prosím neptej 
/ Znám tu větu, jako bych ji psala / Dyť já už 
nevím, jestli jsem Ti taky dala…

Je proto škoda, že po slibném úvodu deska 
občas ustrne v textové i hudební monotón-
nosti, vzpruhou jsou ke konci nejen zmíněné 
Stojky, ale i jim předcházející Cože, kterou 
koření prý autentické, každopádně zábavné 
rozchodové hlášky.

Navzdory tomu, že na desce mohlo být víc 
výrazných solitérů, vydala Berenika Kohou-
tová příjemnou nahrávku – opřít se může 
o jeden megahit, příjemný hlasový projev 
a humor, kterým prošpikovala vlastní texty. ▪

RECENZE

70 %

Stojky má Kohoutová jenom jedny



Z á b a v a

Berdych a Štěpánek kritizovali dresy
Dvě české tenisové legendy pěkně 
nadzvedly nedávno představené dresy 
fotbalové reprezentace, 
které jsou vyvedeny 
v pastelové zelenožlu-
té barvě, údajně má 
jít o barvu svobody. 
„Barva svobody? 
Běžte s tou politikou 
někam!!! Kde na české 
vlajce najdete žlutoze-
lenou? Jsem hrdý, že já jsem 
mohl hrát v národních barvách, ne 
v téhle politické sra…,“ napsal Berdych. 
A Štěpánek připomněl, jak hrával se lvem 
a státním znakem na triku.

Zemřela statečná bojovnice
Bohužel smutně skončil příběh influencerky 
a cvičitelky Lucie Eckertové, která se léta 
prala s rakovinou. Na sociál-
ních sítích zveřejňovala, 
jak statečně s ní bojuje, 
a stala se tak hrdinkou 
pro ostatní. Její příběh 
sledovaly a palce jí 
držely tisíce lidí. „Luci 
byla moc statečná, přes 
čtyři roky čelila zákeř-
né nemoci, která byla plná 
bolesti a operací. Bohužel poslední 
léčba již nezabrala. Lucí, milujeme 
Tě navždy,“ napsal na Facebook její 
tatínek Roman Eckert.

Martin je navenek obyčejný středoško-
lák. Tráví hodiny na internetu, posled-

ní dobou nechodí skoro vůbec do školy. 
Tohle jeho silně pracovně vytížení rodiče 

nevědí, nadto jim syn zablokoval alarmující 
e-maily ze školy a v žákovské falšuje matči-
ny podpisy.

Respektive falšoval, neboť v prvních 
vteřinách série přijde o život, skončí pod 
koly dodávky. Nehoda, nebo snad sebe-
vražda? Zdrcení rodiče pomalu odkrývají 
střípky Martinových posledních dnů, 
především tedy jeho otec, který se ponořil 
do Martinových konverzací na sociálních 
sítích. Zjišťuje, že za profilem krásné Elišky 
se skrývá neznámý muž, který z jeho syna 

CO SE DĚJE NA SÍTÍCH
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TO NEJ Z INSTAGRAMU

?
SOUTĚŽ  
O THRILLER JÁMA
Její temný Kříďák se stal nejúspěšnější 
knižní prvotinou loňského roku  
a pyšní se tuzemským titulem Kniha 
roku v kategorii Napětí. Teď Britka  
C. J. Tudor vydává dlouho očekávanou 
Jámu. Nenechte si ji ujít, prý ještě při-
tvrdila! Stačí správně odpovědět na sou-
těžní otázku a s trochou štěstí vyhrajete 
jeden ze tří výtisků.

Jak se jmenuje nová 
česká pohádka, kterou 
ČT 1 odvysílá na Štědrý 
večer od 19:00?

A  Čertí brko
B  Anděl páně 4
C Princezna a půl království

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 11. prosince 2019.

To, o co se leckdy lopotně snaží televizní tvůrci, 
dokázala nová série na internetu – propojit smrtící fenomén 
dneška s tajemstvím a napínavým vyprávěním. V novém seriálu  
Mall.tv nazvaném #martyisdead. 

vylákal masturbační video a následně ho kvůli 
němu vydíral, že jeho třídní učitel měl v minu-
losti románek se svým žákem nebo že zprávy 
od Martinova spolužáka mu ve skutečnosti 
žádný Martinův spolužák nepsal…

Série nekompromisně vtahuje rodiče i teen-
agery do toho nejhoršího, s čím se dnes mladí 
na internetu setkávají, nemá potřebu kázat 
nebo vysvětlovat – příběh hovoří za vše. Opřít 
se může o perfektní, fungující scénář, který 
pracuje s výraznými dějovými prostřihy, nic-
méně jde jasně za svým cílem a i při neustálém 
střídání časových rovin je jasně srozumitelný. 
A vzhledem k tomu, že ani v hereckém obsazení 
nemá jedinou slabinu, je jasným králem domácí 
internetové produkce posledních měsíců.

Strhující série o špíně  
na sociálních sítích

RECENZE

Ač oba patří na Insta-
gramu mezi nejsledo-
vanější, společně se Na-
tálie Kotková a zpěvák 
kapely Slza Petr Lexa 
nefotí. Teď slavili tříleté 
výročí svého vztahu, 
a tak udělali výjimku.

Slovenská tenisová hvězda 
Dominika Cibulková představila 
knihu Tenis je můj život a v rámci 
jejího křtu, o který se postarala 
i zpěvačka Dara Rolins, oznámi-
la, že s tenisem končí.

Americký prezident 
Donald Trump zveřejnil 
fotku psa, který měl lví 

podíl na zneškodnění 
vůdce Islámského státu 

Abú Bakra Bagdádího. 
Jméno psa, který byl při 
operaci lehce zraněn, je 

podle něj tajné.

90 %
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V kolik nyní vstáváte?
Různě. Když máme trénink až odpoledne, 
spím déle, protože večer většinou sleduju 
fotbal anebo hokejovou NHL (smích).

Užíváte si, že si můžete oproti období před 
sedmi lety přispat?
Určitě! To jsem nemohl a přiznám se, že 
dospávám i tu minulost.

Jak jste se k takovému kolotoči dostal?  
Herna, noční bar, snídaně v hotelích…
Přes rodiče, protože oba pracovali v pohos-
tinství. Když jsem vycházel ze základní školy, 
chtěl jsem jít na nějakou střední školu se 
sportem. Tehdy ale nic takového nebylo, 
a hlavně rodiče to nechtěli, takže po jejich 
vzoru jsem šel na hotelovou školu a z ní jsem 
přešel do zaměstnání, které jsem vybíral tak, 
abych mohl hrát fotbal. Proto jsem se stal 
snídaňovým číšníkem, abych stíhal odpolední 
tréninky.

Jak dlouho jste takto žil?
Pět šest let, do té doby, než mě zachránil ka-
marád, majitel klubu v Praze-Xaverově, u něj 
jsem trénoval dorost a dělal i asistenta  
u A-týmu. Měl také hernu, a když chtěl, abych 
u něj trénoval, začal jsem u něj pracovat i jako 
provozní. Můj nástupní plat byl šest tisíc ko-
run, díky spropitnému jsem si přišel i na něco 
přes deset tisíc. Jednu dobu jsem však dělal 
na Václavském náměstí ve vyhlášeném klubu 
Duplex, což pro mě bylo velmi výhodné. V pět 
odpoledne jsem odtrénoval, přijel tam na půl 
desátou, v deset se otevřelo, v pět ráno zavíra-
lo, v šest jsem si šel doma lehnout.

CO SE DĚJE
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Za devatero horami a devatero řekami… Ano, tak začínají pohádky. A v jednu 
proměnil nejen svůj život trenér fotbalové Slavie Praha Jindřich Trpišovský. 
O fotbal se zajímal odmala, sepisoval sestavy, ve škole pod lavicí četl články. 
A když mu nebylo dáno hrát na vrcholové úrovni, vrhl se i s pomocí otce, 
který mu zaplatil studium trenérské licence, právě na trenéřinu.
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Trenér fotbalové Slavie začínal jako číšník a provozní

Olympionici vybírali  
oblečení pro Tokio
Trojnásobní olympijští medailisté Barbo-
ra Špotáková a Ondřej Synek, ale i gym-
nastka Aneta Holasová nebo střelkyně 
Barbora Šumová, které na olympijských 
hrách ještě nezávodily, se účastnili se-
tkání sportovců, kteří by neměli příští 
rok chybět na hrách v Tokiu. „Člověk se 
vždycky cítí líp v prostředí, ve kterém 
někoho zná,“ poznamenal dvojnásobný 
mistr světa v kanoistice Martin Fuksa. 
Sportovci měli přednášku profesora Libora 
Vítka o pitném režimu a výživě v předpo-
kládaném horkém a vlhkém počasí v době 
OH. Prohlédli si, osahali i vyzkoušeli olym-
pijskou kolekci a jejich postřehy výrobci 
zapracují do konečné podoby. S japonskou 
etiketou a zvyky je seznámil Toru Furugori 
(na snímku s Tomášem Vernerem), rada 
japonského velvyslanectví v Praze.
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Medaile pro hokejové juniory  
z MS v Ostravě jsou ruční prací
Zajímavé a především ručně zpracované 
medaile obdrží hokejoví junioři do 20 let 
na mistrovství světa, které se koná 
od 26. prosince do 5. ledna 2020 ve slez-
ských městech Ostrava a Třinec. „Jde 
o města průmyslově známá především 
zpracováním železa a oceli a medaile 
symbolicky odrážejí tuto skutečnost. 
Jelikož jsme medaile ve finální fázi 
zpracovávali ručně, je každá opravdu 
originálem,” říká jejich architekt a desig-
nér Oldřich Sládek. Český tým trenéra 
Václava Varadi se představí ve větší 
Ostravar Aréně v ostravských Vítko-
vicích a postupně narazí ve skupině B 
na Rusko, Německo, USA a Kanadu. Prv-
ní čtyři postupují do play-off, pátý hraje 
o záchranu. Ceny vstupenek začínají 
na 140 korunách.

JINDŘICH TRPIŠOVSKÝ
Začínal u dětí, posunul se k mládeži, později 
jako asistent do nižších soutěží, pak do dru-
hé ligy, do první ligy a nakonec i do Ligy 
mistrů, nejprestižnější klubové soutěže 
na světě. Během necelých dvou let ve Slavii 
Trpišovský vyhrál dvakrát Český pohár, jed-
nou ligu a přes kvalifikaci provedl svůj tým 
až do základní skupiny k takovým ikonám 
jako FC Barcelona, Inter Milán a Borussia 
Dortmund. Právě tento německý celek 
bude 10. prosince od 21.00 hodin soupe-
řem Slavie v posledním kole základní části. 
Navíc na jednom z největších stadionů v Ev-
ropě s kapacitou 80 tisíc diváků, na který se 
chtěl Trpišovský vždy podívat.

Co to mu říkala rodina?
Máma mi nadávala, ale jinak jsem byl sám. 
Stejně by se mnou nikdo nevydržel, protože 
jsem byl celé dny a víkendy na fotbale. S rodi-
nou jsem začal, až když jsem potkal tu pravou, 
a syna jsme si pořídili, až když mi bylo 35 let.

Pak přišel ten moment, o kterém jste snil? 
Že se budete živit fotbalem?
Byl jsem do fotbalu blázen už odmala díky 
tátovi, který mě bral na Bohemku. Později jsem 
začal jezdit po celé Praze sám na všechny ligové 
týmy. Jenže máma říkala, že musím dělat něco 
pořádného. A já jí zas vysvětloval, že existuje 
16 klubů, ve kterých je po 25 hráčích a kolem 
nich ještě realizační tým, takže celkem zhruba 
600 lidí, kteří se fotbalem živí. A že se mezi 
ně dostanu. Nakonec jsem se dostal až mezi 
16 ligových trenérů, což je ještě těžší…
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  KŘÍ
ŽOVKA 

SOUTĚŽ 
Pošlete nám vyluštěnou tajenku 
a můžete vyhrát vstupenky na jeden 
z Čokoládových Festivalů a sadu 
Čokoládové nářadí od Čokolandia. 

Správnou odpověď zadejte do  

formuláře na www.cdprovas.cz 

do 11. prosince 2019.

?
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3. ČÁST
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TAMTI
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POTAH 
STĚNY

NAŠE POLIT.
STRANA

KARABÁČ

SYMETRÁLA
TĚLOCVIČNÁ

POLOHA

VAJÍČKO
(BIOL.)
KOLOS

PŘIBLIŽNĚ
POVRCHOVÉ

DOLY

ŽLUTOHNĚDÁ 
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DOUPĚ
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SEDMÁ
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(FOTOGR.)
ODČÍTACÍ
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DUPNUTÍ
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ZKRATKA
PRO SINUS
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(ČI)

USRKNUTÍ
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POTŘEBA

MÝLKA
NÁZEV POSL.

HLÁSKY

UMÍNĚNÝ
ZÁPORDĚDINA NA TOM

MÍSTĚ

HÁDANKOVÁ
SOUTĚŽ

REZIGNOVA-
NÝ SOUHLAS

SLOVENSKÁ
ČÍSLOVKA

Ch. Kuralt (1934–1997)
americký novinář:
Díky dálnicím je možné... 
(dokončení v tajence)

Tajenka z minulého čísla: 
Kdo pro sebe neznají cestičku, druhému 
ukazují cestu.

JEMENSKÝ
PŘÍSTAV

I

 

Vyhrajte vstupenky na  
Čokoládový Festival a sadu  
Čokoládové nářadí od Čokolandia. 

www.cokolandia.cz 
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Když jsem se dnes vlekla z práce, byla už tma. 
Od nádraží šla přede mnou paní se dvě-

ma dětmi, které se před domem rozeběhly napřed 
a hašteřily se, kdo přivolá výtah. V cukuletu byly 
ale zpátky, oči navrch hlavy a o překot sdělova-
ly, že ve výtahu leží chcíplý čert! No jo vlastně, 
dneska chodí Mikuláš se svou suitou a naděluje. 
Dobroty na kila. Za kila... Bez rozdílu, jestli jde 
o vzorňáka či o rajstajbla protaženého polepšov-
nou. Dřív tomu tak nebývalo a problémový jedi-
nec místo bonbonů a podpultových mandarinek, 
banánů, nebo dokonce kubánských pomerančů 
mohl od čerta kromě pytlíku s uhlím a brambora-
mi klidně obdržet i pár pohlavků, případně masáž 
hýžďových partií březovou metlou.

Jeden rok, to mi mohlo být tak osm let, k nám 
domů vtrhlo čertí duo následované promrzlým 
andělem a lehce „líznutým“ světcem, znaveně 
se opírajícím o svou berlu, s mitrou posunutou 
k levé straně. Moje mladší a za normálních 
podmínek velice hlučná sestra právě trůnila pod 
stolem na nočníku a instinkt jí správně našeptal, 
aby ani nepípla. Čerti si odstrašili svoje, já jsem 
třesoucím se hlasem odemlela básničku, převzala 
výslužku, nebešťané i pekelníci dostali na oplátku 
něco na zahřátí a chystali se oblažit návštěvou 
sousední byt. Přišlo mi to nefér. Na mě se šklebí 
hejno čertů a rodná sestra nic? Utrousila jsem 
na půl huby, že je ještě jedno dítě pod stolem. 
Čert nelenil, strčil hlavu pod stůl a zabudlikal. 
Sestra zabědovala a vystartovala zpod stolu 
takovou rychlostí, že se nočník odloučil až v půli 
cesty a rozhodil svůj obsah přes půl kuchyně. Pře-
kvapený čert, který schytal plnou dávku do koži-
chu, chvíli civěl, pak se zlomil v pase a stejně jako 
zbytek nadpozemských bytostí propadl záchvatu 
smíchu. Taťka marně utěšoval hlasitě řvoucí 
sestru zabořenou v polštářích na gauči tak, že 
z ní bylo vidět jen špičaté pozadí. Maminka byla 
na odpolední, takže o celý tyjátr přišla, a ve mně 
snad poprvé zahlodalo podezření, jestli k nám 
chodí praví čerti, nebo nějaká imitace, jak se mi 
pošklebovala minulý týden ta protivná, rozmazle-
ná holka ve škole.

Nicméně když se návštěvníci vydali k souse-
dům, dodala jsem si odvahy a škvírou ve dveřích 

šmírovala, jak bude exekuce vypadat v případě 
Jirky, což byl prvotřídní sígr, na kterého neplatilo 
nic. Ozval se tlumený rachot, asi jak čerti páčili 
dveře od záchodu, protože Jiřík roztruboval už 
měsíc, že se někde zamkne. Chvíli nato se ozval 
velebným hlasem Mikuláš: „Budeš poslouchat 
maminku?“ Adept na výprask odsekl, že ani náho-
dou. Vložil se do toho jeden z čertů a nakřáplým 
basem zařval, že buď bude poslouchat, nebo ho 
strčí do pytle a odnesou do pekla. Dočkal se jen 
dalšího nezdvořilého odmítnutí. Pak vypuklo 
rodeo, dveře od bytu se rozletěly a mně se naskytl 

pohled na klubko složené z čertů, pytle a Jirky 
statečně bojujícího s přesilou. Ale to víte, čerti jsou 
čerti, udatný bojovník nakonec podlehl a skončil 
v pytli. Pekelníci svorně funěli a drncali pytlem 
po schodech dolů. Cestou se občas přeptali na to 
poslouchání, přičemž se nic nového, krom několika 
ostrých nadávek, nedozvěděli. Málem jsem pře-
padla na chodbě přes zábradlí, aby mi nic neutek-
lo! K mému zklamání čerti „ jen“ vytřásli na úpatí 
schodiště poněkud rozježeného banditu z pytle, 
vrazili mu pár pohlavků, zahrozili a postrčili ho 
směrem k domovu. Jojo, kde jsou ty časy… ▪

 FE     JE
  TON

TEXT:  JULIE KOVAŘÍKOVÁ
ILUSTRACE:  DIGISHOCKČerti a sígři

V Y K O L E J E N Á  J U L I E





RE       CEPT
Z á b a v a60

Hned na úvod prosincového kuchtění by se asi hodilo 
přiznat, že osobně miluji všechno, co se Vánoc týká, ale 

dokážu si také dost dobře představit, že jsou mezi námi i vánoč-
ní „hateři“ nebo jedinci vůči svátkům jednoduše imunní. Dobrá 
zpráva je, že mezi všemi výše uvedenými je pravděpodobně nej-
početnější skupina jedlíků, a právě pro ty je tu prosincové menu. 
Ani tentokrát nepůjde o nic složitého, navíc vezmeme-li v úvahu 
další radu pro zefektivnění našeho kulinářského umění, bude to 
celé až směšně snadné.

Každý z nás už ve svém životě alespoň jednou sledoval nějaké-
ho šéfkuchaře v televizním pořadu o vaření. A jistě nám neuniklo 
všechno to kolem něj na kuchyňské lince, co mu produkce 
připravila. Mám na mysli právě misky s odváženými ingredien-
cemi. Ty mají totiž hned dva důvody. V první řadě dobře vypadají 
na kameře a divák se díky nim může velmi rychle zorientovat 
v tom, co bude k vaření potřebovat. Druhý důvod, ten pragma-
tický, spočívá v usnadnění a urychlení celého procesu natáčení. 
Dokážeme si představit, jak zdlouhavé a nudné by bylo pozoro-
vat někoho v televizi, jak loupe cibuli anebo pečlivě odměřuje 
polohrubou mouku. Protentokrát záměrně vynechám případ 
„fajnšmekrů“, kteří vaří stylem: přiměřeně od oka.

Kvalitní příprava je polovina úspěchu
Misková metoda nejenže urychluje proces vaření, ale také i dost 
pozitivně přispívá k té druhé, méně oblíbené fázi – uklízení. 
Použité misky můžeme jednoduše naskládat do myčky, anebo si 
je postupně odmývat. Prosincové menu je navíc sestavené tak, 
abychom naše úsilí maximalizovali, a to bez zbytečných prostojů. 
Vše na sebe logicky navazuje a zároveň umožňuje i dostatečný 
čas na přípravu jednotlivých chodů. Ty je možné podávat jak 
v tříchodovém menu, tak samozřejmě i samostatně. Dovolím si 
tipnout, že takové lupínky z bramborových slupek se stanou tře-
ba i silvestrovským hitem. A kdyby ne, alespoň víme, jak obyčejné 
slupky proměnit v rychlé a dobré zobání k večernímu rozjímání.

A tak to jde pořád dokola. Ani se nestačíme otočit a je tu nový 
rok, kdy se budeme snažit vykročit zase pravou. Pokud i přesto 
vykročíme levou, svět se nezboří. Vždycky je tu možnost, jak si 
udělat dobrou náladu, třeba i tím, že si uvaříme něco dobrého 
a pozveme své blízké, aby ochutnali. Na závěr trochu patosu 
s úsměvem na tváři. Možná naposledy v tomto roce totiž zapí-
nám rádio, nalévám sklenku červeného vína a pouštím se spolu 
s vámi do prosincových receptů.

Na počátku všeho byly misky. Žádný strach, nejde o další filozofickou úvahu o tom, zda bylo dřív vejce, či 
slepice. Řeč je stále jen o našich nekonečných snahách u plotny. V prosinci nás čeká nejtěžší zátěžový test 
– v relativně krátkých intervalech připravit okouzlující občerstvení nejen pro naši rodinu, ale také přátele 
a známé, přičemž heslo zůstává: hlavně rychle! A právě takové obyčejné misky nám v tomto presu mohou 
leckdy zachránit krk. Ať už vaříme hodně nebo málo, mějme na mysli, že důležité jsou dvě ingredience – 
klid a pohoda, a to nejen o Vánocích!

BOHATĚ PROSTŘENÝ STŮL 
aneb Když je svátek i bez Vánoc

RYCHLÉ 
SEZONNÍ MENU

Pečené bramborové slupky
U tohoto receptu hodně záleží na tom, jaké 
brambory vybereme. Měli bychom zvolit 
odrůdu, která je vhodná pro přípravu vaření 
či pečení ve slupce. Ideální je například ta 
na klasický bramborový salát.

Ingredience:
I   Slupky z 6 brambor  I  olivový olej  I  sůl, pepř
I   hrst nasekaných čerstvých bylinek 
 (hladkolistá petržel, rozmarýn)

Pečená kuřecí prsa s batátovým pyré
Pozor jen na dobu přípravy. Pokud je pečeme příliš dlou-
ho, bývají vysušená. Aby zůstala šťavnatá, můžeme 
je mimo jiné také naplnit nádivkou, která přidá 
na pocitu vláčnosti.

Ingredience pro 2 osoby:
I   600 g kuřecích prsou (2 kusy)  I  200 g ricotty
I   1 vejce  I  100 g strouhaného parmazánu
I   200 g strouhané mozzarelly
I   hrst nasekaných čerstvých bylinek 
 (bazalka, hladkolistá petržel, pažitka)
I   2 batáty  I  4 brambory  I  sůl, pepř

Banánový chlebíček s jablečnou přesnídávkou
Rychlý a snadný dezert, který je navíc bez bílého cukru. Receptů na baná-
nový chlebík je celá řada, doporučuji vždy ten, který se nejvíc přizpůsobí vaší 
rodině. Ten můj to například dokonale splňuje.

Ingredience:
I   4 banány  I   1 prášek do pečiva
I   2 hrnky rozemletých ovesných vloček
I   2 polévkové lžíce medu  I  2 kusy badyánu
I   100 g rozpuštěného másla
I   2–3 vejce  I  špetka mořské soli
I   100 g nadrcené (nastrouhané nahrubo) 
 hořké čokolády s vysokým obsahem kakaa
I   4 oloupaná pokrájená jablka
I   2 kusy celé skořice  I  5 kusů hřebíčku
I   šťáva z půlky citronu

TEXT A FOTO:  EVA NEVAŘILOVÁ
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1
Jako první si upečeme banánový chlebíček, 
který stejně podáváme vychladlý, tudíž je 
jedno, že si dezert počká na hlavní chod. 

V míse smícháme tři banány, ovesné vločky, 
med, rozpuštěné máslo, vejce, mořskou sůl 
a vše důkladně rozmixujeme pomocí tyčové-
ho mixéru. Nakonec přidáme do těsta kypřicí 
prášek a kousky čokolády a vše důkladně 
zamícháme. Takto připravené těsto přelijeme 
do pečicí formy a na povrch poklademe roz-
krájený banán, zda to budou půlky rozkro-
jeného banánu, nebo kolečka, je už na naší 
fantazii. Koláč dáme péct do předehřáté 
trouby na 170 stupňů asi na 20 minut.

2
Mezitím si připravíme přesnídávku, kte-
rou budeme podávat spolu s banánovým 
chlebíkem. V rendlíku rozvaříme jablka 

spolu s badyánem, skořicí, hřebíčkem a citro-
novou šťávou. Po změknutí jablek vyjmeme 
voňavá ochucovadla a jablka se zbylou vodou 
na dně dohladka rozmixujeme. Pokud jsou 
jablka příliš kyselá, můžeme je ještě dochutit 

medem. Přesnídávku necháme vychladnout 
a vrhneme se na přípravu našeho předkrmu.

3
Brambory omyjeme a oloupeme. Ten-
tokrát nebude vůbec vadit, že budeme 
při loupání krájet větší odkroje. Naopak! 

Slupky v míse pokapeme dostatečným množ-
stvím olivového oleje, osolíme, opepříme 
a přidáme nasekané bylinky, které máme 
zrovna po ruce, a vše třeba rukou pořádně 
promícháme, aby se olej s kořením dostal 
všude. Bramborové slupky potom přendáme 
na plech vyložený pečicím papírem a dáme 
péct do trouby na 200 stupňů asi na 20 minut. 
Pokud zbyde čas, není na škodu servírovat 
k lupínkům jednoduchý dip ze zakysané 
smetany či jogurtu ochuceného prolisovaným 
česnekem, solí, pepřem a bylinkami.

4
Už nám zbývá to nejdůležitější a tím je 
hlavní chod. Kuřecí prsa omyjeme pod 
tekoucí vodou a osušíme papírovou utěr-

kou. Ostrým nožem si v každém prsu vytvo-
říme kapsu, kterou budeme plnit nádivkou. 

Tu si připravíme smícháním ricotty, vajíčka, 
polovinou mozzarelly a parmazánu, naseka-
nými bylinkami, solí a pepřem. Naplněná prsa 
přendáme do zapékací mísy, jejich povrch 
osolíme, potřeme zbytkem nádivky a nako-
nec posypeme mozzarellou a parmazánem. 
V troubě maso pečeme na 190 stupňů 30 až 
40 minut.

5
Jako přílohu zvolíme batátové pyré, 
jehož příprava je hračka. V osolené vodě 
uvaříme oloupané a pokrájené batáty 

spolu s pokrájenými bramborami, které jsme 
použili na přípravu pečených slupek. Po uva-
ření slijeme vodu, která v hrnci zůstala, ne-
cháme si jen trochu na dně a mixujeme směs 
do hladkého pyré. Nakonec můžeme, ale 
nemusíme přidat na zjemnění kousek másla. 
Před podáváním pyré dochutíme podle sebe 
solí a pepřem. Na batátové lůžko servírujeme 
rozkrojenou kuřecí kapsu.

Dobrou chuť a nekonečnou pohodu nejen v prosinci!

Jak na to?
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1 Ladislav Strouhal
 Budík

2 Kamila Drábková
 Na půdě 

3 Tomáš Hadaj
 Cesta do nebe

     FOTO
SOUTĚŽ                            ŽELEZNICE, 
        KDE BYSTE JI  NEČEKALI

Vše o soutěži 
na  www.cdprovas.cz/fotosoutez
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Když jsme ve společnosti podobně oble-
čení jako ostatní, cítíme se dobře. Opak 

způsobí, že si připadáme nemístně, cize nebo 
jako bychom si neměli co říct a byli na obtíž. 
Neméně důležité je, že i ostatní hosté se 
mohou cítit divně, kdybychom my dress code 
nerespektovali. Naším oděvem také doplňuje-
me estetickou stránku jakékoli akce. Vhodný 
oděv do společnosti v zásadě dělíme na formál-
ní, poloformální a neformální. Vždy se uvádí, 
co si má obléci muž. V anglickém jazyce. Co má 
na sobě žena, z toho vyplývá.

Do první skupiny patří dnes již výjimečný 
white tie, tedy frak s bílým motýlkem, který 
celému oděvnímu kódu dal své jméno, doplně-
ný dlouhou večerní róbou na dámě. Mnohem 
častější je black tie, který je reprezentován 
černým, respektive tmavým motýlkem a smo-
kingem vhodným pro všechny gala večery 
a významné plesy. Tam si žena také obléká 
dlouhé večerní šaty. Obě tyto uvedené skupiny 
oděvu se nosí jen večer. Do slavnostní skupiny 
oděvů se řadí také výhradně denní morning 
coat, tedy žaket. Tmavé dlouhé sako, bílá nebo 
pastelová košile s kravatou ve stejném tónu 

a pruhované kalhoty u mužů doplňují ženy 
denními šaty od dlouhých po polodlouhé. Ža-
ket uvidíte na významných svatbách a neméně 
významných dostizích. Nejméně formální 
mezi formálními jsou oděvy typu formal. Jsou 
to pánské obleky dělící se na večerní (tmavé) 
a denní (světlejší) vždy se světlými, nejčastěji 
bílými košilemi a kravatou nebo motýlkem. 
Oděvy pro ženy, zakódovány v této kategorii, 
jsou nejčastěji koktejlové nebo pouzdrové šaty 
volitelně doplněné sakem. Ke všem formálním 
oděvům žen patří boty na vhodném podpatku 
a u mužů společenské boty. Černé pro všechny 
večerní oděvy a žaket, případně hnědé ke svět-
lejšímu obleku.

Do skupiny poloformálních oděvů ideálních 
do kanceláře a běžná obchodní jednání řadíme 
business formal, obleky ve středních tónech 
modré nebo šedé se světlými košilemi v bílé, 
světle modré, lila a růžové barvě. Volitelně, 
avšak zřídka bez kravaty, vždy však s dobrými 
polobotkami. Dámskou verzi téhož reprezen-
tují kostýmky sukňové, šatové nebo kalhotové, 
případně pouzdrové sukně s topy a halenkami 
a vhodnými botami na podpatku. Označení 

Dress code rozluštěn
Požadavek hostitele nebo organizátora jak máte být oblečení, je 
součástí úrovně akce. Čím vyšší společenskou úroveň událost má, 
tím je oděv formálnější. Dodržet požadovaný dress code je podobně 
důležité jako dodržet čas příchodu. Porušení toho či onoho se totiž 
může jevit jako pohrdání hostiteli.

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

semi formal nesou skupiny oděvů reprezento-
vané například světlými oblekovými kalhotami 
a tmavým sakem u mužů. U žen nápadnějšími 
sukněmi s halenkami, topy, twin sety nebo 
kardigany. Tento oděvní styl bychom měli spa-
třit v pátek v kancelářích a na všech běžných 
rodinných oslavách a o Vánocích. Nejtěžším 
oděvním kódem je smart casual, kde je ve hře 
relativně velká dávka kreativity. Typické pro 
muže jsou zde bledé bavlněné chinos kalhoty, 
světlé jednobarevné, pruhované nebo lehce 
kostkované košile s neformální kravatou nebo 
veselým motýlkem. Na nohách mokasíny 
nebo semišové boty. Dámám v tomto případě 
„seknou“ puntíkované nebo jinak vzorované 
šaty a sukně nebo kalhoty pánského střihu 
s košilemi, halenkami či topy a sáčka. Boty? 
Vždy krásné!

Ve skupině neformálních oděvů ponechám 
mužům všechny sportovní oděvy, kombinace 
krátkých kalhot s tričky, svetry, džíny, kožené 
bundy, košile s krátkým rukávem, pracovní 
oděvy a ženám k tomu navíc tuniky, legíny 
a župánky. Neformální a vhodné jen na pláž 
jsou sandály, žabky a ťapky. ▪

ILUSTRACE:  DIGISHOCK



 SOU
     TĚŽ PRO 
CHYTRÉ HLAVY

Z á b a v a64

1 Kolik let už je Barbora Špotáková držitelkou 
světového rekordu v hodu oštěpem? 

 A  11
 B  13
 C  15

2 Kde na Pražském hradě pořádají  
letos vánoční trhy? 

 A  na III. nádvoří
 B  na Zámeckých schodech
 C  na náměstí U Svatého Jiří

3 Ve které zemi je zvykem při silvestrovské noci 
pro štěstí třikrát poskočit na pravé noze? 

 A  v Číně
 B  v Rusku
 C  v Brazílii

4 Ve které katedrále proběhla korunovace  
Marie Terezie na uherskou královnu? 

 A  v katedrále sv. Petra a Pavla
 B  v katedrále sv. Martina
 C  v katedrále sv. Víta

5 Kolik stál rychlíkový příplatek  
do 1. třídy v roce 1989? 

 A  6 Kčs
 B  16 Kčs
 C  24 Kčs

6 Který článek v tomto čísle  
vás nejvíce zaujal?*

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

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

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

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – do Semaforu
2 – Teplický Semmering
3 – Nesebar
4 – 17–25 °C
5 – Porta Moravica

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

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

B půďák

Soutěž o vstupenky  
na představení

Která divadelní hra byla 
předlohou novému čes-
kému filmu Vlastníci?
B Společenstvo vlastníků

Soutěž o hračku RAPPA
Tajenka zní:  
Kdo pro sebe 
neznají cestičku, 
druhému ukazují 
cestu.

www.cd.cz

ČD 0735 2 4270

Kilometrická 
banka ČD
2000 km

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

Kompletní pravidla soutěží najdete na 

www.cdprovas.cz.



www.cd.cz

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdbody

ČD Body
Získejte 
spoustu
výhod
1.  Zaregistrujte se do 

našeho věrnostního 
programu

2.  Sbírejte body za každý 
on-line nákup jízdenek

3.  Vyměňujte je za slevy 
na jízdenky, místenky, 
zážitky, předplatné 
časopisů, voucher do 
divadla a další odměny

CDPV_CD_Body_2020_215x270_v01.indd   1 14/11/2019   08:52
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