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Vážení čtenáři, 
milí spolucestující, 
je milým potěšením vám i v letošním roce opět každý měsíc nabídnout 56 stran, doufej-
me že zajímavého, počtení k ukrácení času během vašich krátkých či dlouhých cest. Co 
nestihnete přečíst ve vlaku, dokončíte doma, každému je výtisk plně k dispozici. Oproti 
loňskému roku jsme jemně vyladili grafiku a upravili obsah. Pomohly nám k tomu i vaše 
náměty z anket a drobná obměna redakčního týmu. Rozšířili jsme počet výtisků, které 
roznášíme přímo do vlaků, a touto cestou na úkor volné distribuce ve stanicích bychom chtěli 
nadále pokračovat. Těm, kteří by magazín rádi dostávali každý měsíc přímo do schránky, nabízí-
me předplatné pouze za cenu poštovného a balného.

Je rovněž milým potěšením dělit se s vámi o novinky, které nás v roce 2012 čekají. Po dlouhých 
letech otřesů přišla kýžená stabilizace firmy a České dráhy tak mohly konečně zahájit razantní 
obnovu vozidlového parku a nastoupit cestu ke zvýšení kvality služeb. Chceme, aby se vla-
ky s odpovídajícím komfortem mohli svézt lidé na hlavních tratích, ale i v těch nejodlehlejších 
vískách. Tento proces obnovy možná trval a trvá delší dobu, nicméně dědictví naší bohaté historie 
bylo mnohdy danajským darem. O tom se můžete dočíst například v pojednání Václava Rubeše 
o nenáviděných dvounápravových motoráčcích, které byly s provozem ČD na mnoha tratích 
po celé ČR spojovány od dob reálného socialismu jako šev, který prochází lyžařskou kombinézou 
od hlavy až k patě. 

Šťastnou cestu vlakem přeje  Zdeněk Ston, šéfredaktor

Své fotografie posílejte na cdprovas@cd.cz. 

Autora zveřejněných fotografií odměníme Kilometrickou bankou ČD 

na 2 000 km v hodnotě 2 100 Kč. 

KOUZLO ŽELEZNICE • PROMRZLÍ KRÁLOVÉ • Honza Chaloupka

Foťte kouzla 
železnice 
a získejte 

Kilometrickou 
banku ČD!
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11 
téma 

SAUNOVÁNÍ
Dopřejte si hřejivou relaxaci! 

A protože se nic nemá přehánět, 
poradíme vám, jak se zdravě 

a správně nahřát v sauně, aby co 
nejvíce přispěla k očistě vašeho 

organismu.

43 
ze světa železnice 

OSMSETDESÍTKA
Červeným motoráčkem ve 

tvaru kredence se už asi svezl 
každý. Většina z vás ho při cestě 

proklínala, nicméně v posledních 
letech pomohl zachránit mnohé 

české lokálky.

07 
rozhovor 

JITKA 
VÁLKOVÁ
Není to jen mládí a krása, co charakterizuje 
Českou Miss 2010. Svůj talent dokáže uplatnit 
například i jako zpěvačka.

31 
cestopis 

VELIKONOČNÍ 
OSTROV
Pro domorodce to byla vždy Země s očima 
hledícíma do nebe nebo Pupek světa. U nás 
je známější spíše pod názvem Velikonoční 
ostrov. Na tomto mýtickém kousku světa 
můžete pátrat po zajímavé historii, dobře 
se najíst nebo se jen tak toulat místní 
přírodou.
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37 
zábava

ABY VÁM CESTA 
RYCHLEJI UBĚHLA
Křížovka, krimi příběh, 
komiksy, rubrika Co mi hlava 
nebere a nová fotosoutěž s Erou 
o účet s počátečním vkladem 
pět, tři a dva tisíce korun.

17 
kultura 

TIPY A RECENZE
Přinášíme vám kulturní tipy 
a recenze těch nejzajímavějších 
knižních, filmových i hudebních 
novinek, které pro vás připravil 
renomovaný novinář a publicista 
Jan Kábrt.

21 
cestování po ČR 

ÚSTECKÝ KRAJ
Navštivte s námi sever naší republiky. V Klášterci 

nad Ohří se nechte okouzlit noblesou zdejšího 
porcelánu, v Krušných horách moldavskou lokál-

kou, která zaujme nejen fanoušky železnice. Z dal-
ších tipů vybíráme například výlety do Litoměřic, 

Chomutova a Žatce.

50
ČD pRůvoDce

AUTOBUSEM  
NA SJEZDOVKU
V rámci projektu ČD Ski nabízejí České dráhy 
vhodnou alternativu při cestování na hory, 
skibus ČD, který vás doveze přímo pod 
sjezdovku. Tyto autobusy mají ale mnohem 
delší historii. Na silnicích se objevovaly již ve 
20. letech minulého století.

Příští číslo 
vyjde 8. 2. 2012.
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Psali jsme…
Modernizace dálkových spojů 
nabírá větší spád
(č. 42/2011)
V letech 2013 až 2014 budou české 
dráhy schopny nabídnout více než 
300 kvalitních vozů pro dálkové spoje. 
Do provozu zasáhnou Railjety i starší 
revitalizované vozy a nově naku-
pované lokomotivy. Více o obnově 
vozidlového parku si můžete přečíst 
v rozhovoru s náměstkem generálního 
ředitele čD pro osobní dopravu anto-
nínem Blažkem.

šestikoláky a bobiny nacházejí 
nové uplatnění v polsku 
(č. 42/2011)
již jednou vyřazené Šestikoláky 
i Bobiny, lokomotivy vyráběné 
v 50. a 60. letech v plzeňské Škodovce, 
se v Přerově probouzejí do nového 
života. Po zprovoznění v závodě DPOV 
míří do služeb polských železničních 
dopravců.

přes železnou oponu plnou 
parou za svobodou 
(č. 42/2011)
Před šedesáti lety se poprvé 
a naposledy povedl průnik většího 
počtu osob z československa přes 
železnou oponu. Hlavní role sehráli 
železničáři a cestující v osobním vlaku 
Cheb – aš. Úspěšný pokus vedl k další-
mu zpřísnění ostrahy státní hranice.

o dívce, kterou fascinují 
železniční depa a opuštěné 
továrny
(č. 43/2011)
Fotografka eva Richterová, křehká 
mladá dívka, původním povoláním 
jádrařka v čKD slévárnách, se speciali-
zuje na prostředí opuštěných továren 
a železničních dep a této vášni neváhá 
ledacos obětovat.

čtrnáctideník Železničář si můžete 
předplatit za 250 Kč/rok na 
www.cd.cz/zeleznicar.

AKTUALITY Z PROVOZU

AKČNÍ CENY 
MÍSTENEK
Na vybraných spojích sC Pendoli-
no mimo období přepravní špičky 
můžete ve 2. vozové třídě využít 
akční snížené ceny místenek. mís-
tenka z Prahy do Pardubic stojí 35 Kč, 
z Prahy do Olomouce 70 Kč a z Prahy 
do Ostravy 100 Kč, snížená cena mís-
tenky je uplatňována i pro spoj Praha 
– Františkovy lázně a zpět. Podrobné 
podmínky a přehled vybraných spojů 
najdete na www.cd.cz. místenky 
lze zakoupit jak na eshopu čD, tak 
u pokladních přepážek.

NOVÉ REKLAMNÍ 
LOKOMOTIVY
V únoru letošního roku vyjedou 
na koleje elektrické lokomotivy českých 
drah v upraveném korporátním nátěru. 
Vybrané stroje řad 163 a 363 budou 
navíc polepeny reklamami odkazující-
mi na produkty a služby českých drah. 
Cestujícím tak budou například připomí-
nat odkazy na důležité webové stránky 
www.cd.cz nebo www.cd.cz/eshop, 
naše čtenáře jistě upoutá lokomotiva 
s nátěrem čD pro vás.

35 Kč 

Odhaduje se, že až pětina cestujících 
v ranních spojích na lince s9 na trati Praha – 
Benešov u Prahy spoléhá na to, že se k nim 
vlaková četa ke kontrole jízdních dokladů 
nedostane včas, a používá levnější kupony 
pro menší počet pásem. Ve středu 9. prosin-
ce proto podniklo několik revizorů společně 
s policisty v civilu a pracovníky bezpečnostní 
agentury „nálet“ na ranní spoje v úseku 
Praha-Hostivař – Říčany. Během čtyř hodin, 
kdy revizoři systematicky „pročesávali“ vlaky 
v tomto úseku, bylo důkladně zkontrolová-
no více než 1 500 cestujících. a jak celá akce 
dopadla? mnohé může napovědět, že v roce 
2012 se plánuje rozšířit pravidelné „nálety“ 
na příměstské linky v okolí Prahy s intenzi-
tou až dvě akce týdně. Více se můžete dočíst 
v Železničáři č. 43/2011.

STALO SE

KOBERCOVÝ 
NÁLET REVIZORŮ
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ČLÁNKY, KTERÉ VÁS 
NEJVÍCE ZAUJALY
Výsledky ankety o nejúspěšnější 
článek z minulého čísla ČD pro vás:

1 25 % hlasů

Cestopis – Solnička pro celou 
planetu (Eva Palátová)

2 17 % hlasů

Pozapomenuté vánoční zvyky
(Mirka Strakatá)

3 12 % hlasů

Cestování po ČR – Královéhra-
decký kraj (Tomáš Rezek)

ANKETA

Možná jste se již při cestování vlakem setkali s oran-
žovými provozovnami Fornetti Caffé. Především 
díky vůni netradičního čerstvého pečiva, mnoha 
slaným i sladkým chutím, je rozhodně nemůžete 
minout. Od Nového roku se na většině z nich mů-
žete setkat s teplými nápoji značky VISTA. Fornetti 
Caffé tak i na naše nádraží přichází s velmi kvalitní 
biokávou, která navíc při výrobě dodržuje pravidla 
certifikace FairTrade. Dobrá kvalitní káva za přija-
telnou cenu je tedy nyní dostupná každý den úplně 
všem. Pokud nevěříte, přijďte určitě ochutnat.

SOUTĚŽ 
O VSTUPENKY 
NA CELÝ VÍKEND

ŽELEZNIČNÍ 
REPORTÁŽE ON-LINE
Podívejte se na nejnovější příspěvky na 
www.cd.cz/tv:

1 DěKUJEME, žE JEZDÍTE S NÁMI
Kampaň Českých drah Děkujeme, že 
jezdíte s námi s nabídkou výhodného 
menu a nápojů pro zákazníky pokračuje 
i v roce 2012!

2 ADVENTNÍ PARNÍ VLAK
Adventní parní vlak Českých drah vezl 
o víkendu cestující z Prahy na jarmark až 
pod hrad Křivoklát.

3 MIKULÁšSKý VLAK
Parní vlak s Mikulášem, čerty i anděly 
vozil děti a dospělé předvánoční Prahou. 

ČD TV je ojedinělý projekt železniční 
internetové televize, který pravidelně 
nabízí aktuální zprávy ze světa železnice.

DAVIS CUP

STAČÍ JEN OCHUTNAT
FORNETTI CAFFÉ

České dráhy se rozhodly formou centrali-
zace zkvalitnit systém ostrahy vlastního 
majetku a bezpečnosti svých cestujících. 
Od ledna 2012 zajišťuje tyto služby pro 
celou republiku jedna bezpečnostní agen-
tura – SECURITAS ČR – vzešlá z výběrové-
ho řízení elektronickou aukcí. V roce 2011 
v prostředí Českých drah působilo téměř 
šedesát bezpečnostních agentur různé 
kvalitativní úrovně a s odlišnými podmín-
kami vzájemné spolupráce.

BEZPEČNOST

OSTRAHU ZAJIŠŤUJE 
JEDNA AGENTURA

Také v letošním roce 
se staly České dráhy 
partnerem českého 
daviscupového týmu  
a připravily pro vás sou-
těž o vstupenky na první 
letošní utkání. To sehra-

je výběr České republiky 10.–12. února  
v ostravské ČEZ Aréně s Itálií. Každý pade-
sátý z prvních 250, který správně zodpoví 
do 27. ledna šest soutěžních otázek, 
obdrží 1 vstupenku pro dvě osoby na  
celý daviscupový víkend.
Kompletní pravidla soutěže a otázky 
najdete na adrese www.cd.cz/daviscup. 
Na těchto webových stránkách budou 
také zveřejněny 1. února jména všech 
výherců. Neváhejte a vyhrajte vstupenky 
na prestižní utkání v jednom z našich 
nejúspěšnějších sportů poslední doby. 
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DĚTSKÁ SOUTĚŽ O DVD
Správná odpověď: 

něMKA

Michaela Šťastná, Brno

Jana Svobodová, Náchod

Vojtěch Polach, Znojmo

Jana Zwyrtková, Prostějov

Roman Harsa, Praha 5

Zdeněk Klimeš, Brno-Žabovřesky

Jakub Hošek, Praha 6-Nebušice

Pavla Molíková, Tábor

Zdeněk Vávra, Plzeň

Jiří Štrunc, Plzeň

Dianka Mezerová, Roudnice n. L.

Libuše Valdová, Rakovník

Pavel Urva, Velká Bystřice

Zdeněk Bachovský, Most

Eliška Maliňáková, Brno

SOUTĚŽ O CESTOPIS
Správná odpověď: 

MAlý průvodce bAťůžKáře

Jan Cestr, Malé Žernoseky

Jaroslav Grmolenský, Olomouc

Darina Machálková, 

Uherské Hradiště

Pavel Kovář, Praha 4-Háje

Jan Weber, Pardubice

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O DVD

Zdenka Černochová, Loučka

Josef Ticha, Bukovany

Vladimír Pihrt, Vejprnice

Jindřich Lorenc, Praha 7

Pavel Soušek, Praha 10

SOUTĚŽ O DVD 
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
Viz strana 23.

všeM výhercůM grAtulujeMe!

Stali jste se výhercem některé 

z našich soutěží? 

Přesvědčte se zde:

VÝHERCI 
SOUTĚŽÍ 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

již tři roky využívají cestující v Moravskoslezském kraji příměstské linky esko. nyní esko 
rozšířilo svou síť. linka S2 vedená dosud z ostravy přes bohumín do Českého těšína je 
prodloužena po modernizované trati koridoru až do Mostů u jablunkova zastávky. vlaky 
jedoucí v hodinovém taktu mezi Frýdkem-Místkem a Českým těšínem vytvořily novou 
linku S7. Změněná organizace provozu na rýmařovsku vytvořila novou přímou linku S10 
ve dvouhodinovém taktu z opavy přes Krnov, bruntál a břidličnou do rýmařova, kde 
vznikly u nádraží nové návaznosti na autobusovou dopravu. poslední změnou v esku 
je prodloužení linky r10 jedoucí ve dvouhodinovém taktu z opavy do Krnova nově přes 
bruntál až do dětřichova nad bystřicí. 

DÍKY INTEGRACI 
UŠETŘÍTE

NAVRÁTILI PŮVAB 
MOSTU PŘES HADOVKU
příznivci lokálky pňovany – bezdružice se sešli 26. lis-
topadu 2011 u Studánky lásky pod Konstantinovými 
lázněmi. cílem setkání bylo upravit okolí turistické 
naučné stezky u železničního mostu přes hadovku. 
především se vyřezávaly okolní náletové křoviny, aby 
půvab této 110 let staré stavby opět vynikl. na místo 
se sjeli jak místní železničáři, tak i brigádníci z plzně 
a prahy. I když počasí nebylo ten den příliš vlídné, 
dobrá nálada a výtečný trampský guláš poskytly bri-
gádníkům dostatek sil pro likvidaci úporné vegetace.

SYSEL ZAČAL 
SLOUŽIT

od nového jízdního řádu je veřejná doprava v pardu-
bickém kraji plně integrována. v praxi to znamená, že 
cestující může na jednu jízdenku cestovat libovolně 
vlakem či autobusem, ve vybraných městech i měst-
skou dopravou. výhoda je to především pro ty, kteří 
jedou část své cesty autobusem a část vlakem. v ta-
kovém případě jsou odbaveni dle tarifu Iredo a tím 
i ušetří. Kdo ke své cestě využívá pouze vlak Českých 
drah a má na své In-kartě aktivní libovolnou aplikaci, 
pro toho je výhodnější odbavení podle tarifu Čd.

nový řídicí vůz bfhpvee 
(961), slangově nazývaný 
Sysel, jezdí v novém jízdním 
řádu na většině vlaků na trati 
Ústí nad labem západ – lysá 
nad labem. v sobotu a v ne-
děli je nasazován i na některé 
vlaky na trati děčín – Most 
a na jednom páru vlaků 
na trati Ústí n. l. – roudnice 
n. l. vůz vznikl moderni-
zací osobních vozů bdt279 
v šumperské firmě pars nova. 
Interiér 2. třídy s prostorem 
pro přepravu invalidních 
vozíků a kol byl kompletně 
rekonstruován a je vyba-
ven klimatizací. do přední 
části byly osazeny dvoukřídlé 
posuvné dveře a plošina pro 
imobilní cestující. prostor 
sklopných sedaček lze  využít 
pro přepravu až 10 jízdních 
kol nebo rozměrných zava-
zadel.

PLZEŇSKÝ KRAJ

ÚSTECKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÉ ESKO 
ROZŠIŘUJE SÍŤ

PARDUBICKÝ KRAJ
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ČESKÁ MISS 2010
JITKA VÁLKOVÁ

VŠECHNO 
CHCI MÍT
PERFEKTNÍ

Fakt, že Jitka Válková 
zvítězila v soutěži Česká 
Miss 2010, vyvolal 
značné pozdvižení. 
Královnou krásy se totiž 
v tu chvíli stala zpívající 
rockerka z Katolického 
gymnázia v Třebíči. 

text  jAKUB MACEK          
FOtO  ABElsonAgEnCy
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Popravdě řečeno si vás nedovedu 
představit v řádovém stejnokroji...
Lidi mají o mé bývalé škole vůbec úplně 
zkreslené představy. Měli jsme sice kaž-
dý den před první hodinou dvě povinné 
modlitby, ale to si myslím není nic, co by ani 
nevěřící člověk nemohl zvládnout. Navíc  
neexistovala podmínka, že by tam třeba 
nemohl studovat člověk, který není pokřtě-
ný nebo věřící. Jednou týdně jsme sice měli 
hodinu náboženství, ale to podle mě taky není 
na škodu dozvědět se něco o základech církve, 
o tom, jak vypadá liturgický rok. Ale probí-
rali jsme třeba i morálku. A každou středu 
byla první hodina volná a kdo chtěl, mohl jít 
na mši. Přímo k nám do kaple chodil kněz.

Kde bychom ve středu ráno našli vás?
Někdy jsem se radši učila, ale občas jsem 
tam zašla, protože jsem se na mši dozvídala 
pro mě docela zajímavý věci, které stálo 
za to si poslechnout. Proč ne?

Mám si vaši školu představit jako kla-
sické internátní jezuitské gymnázium, 
jak ho známe z filmů?
Dříve to tak asi bývalo, také my se učili 
v prostorách, kde bývávali jezuiti. Ale jinak 
to byla úplně normální škola, žádné dělení 
na ženy a muže tam nefungovalo. Já sama 
jsem denně dojížděla, měla jsem to  
necelých jedenáct kilometrů. Pocházím 
totiž z Náramče, vesnice kousek od Třebíče.

Jste z katolické rodiny?
Vůbec ne. Nejsem ani pokřtěná. U nás se to 
nějak nedodržovalo. Tatínek sice pochází 
z katolické rodiny, ale babička je u Svědků 
Jehovových. Když jsem za ní chodila, vyklá-
dala mi o Bibli a přibližovala mi jehovisty. 
Musím říct, že bych leckdy víc souhlasila 
s jejich názory než s katolíky. 

Neházeli vám ve škole před Miss klacky 
pod nohy?
Naopak. Ze strany školy jsem cítila veli-
kou podporu. Nakonec jsem se s nima ani 
nestačila pořádně rozloučit, což mě dodnes 
trošku mrzí. Po Miss jsem se tam ještě 
objevila, učitelé i žáci pro mě měli připrave-
nou kytičku. Ale to už jsem věděla, že budu 
bydlet v Praze, že se tam často nepodívám.

Máte v Praze aspoň malý „babinec”?
Nemám. Má nejlepší kamarádka bydlí v Tře-
bíči, k ní se nedostanu vůbec. A pak – jsem 
v tomhle spíš trochu samorost. Občas se mi 
ale zasteskne po domově.

Když se dostanete domů, co si vozíte 
s sebou do Prahy? Já třeba klasicky 
vajíčka…
Vajíčka zrovna ne, ty dostáváme zase 
od rodiny přítele. Mamka mi nabalí okurky 
a nasuší ovoce, které mám ráda. Je fakt, že 
se domů dostanu jen málokdy. Naštěstí naši 
chápou, že mám spoustu práce.

Mluvíte o modelingu?
Určitě ne. V tuhle chvíli je pro mě na prvním 
místě zpěv, ten mě živí. Modeling, pokud ho 
neděláte jako topmodelka, vás podle mých 
zkušeností neuživí. 

Dostala jste už možnost zazpívat si 
třeba v reklamě?
To ne, ale už jsem třeba namlouvala spoty 
na Českou Miss. A navíc jsem teď Českou 
Miss i moderovala – čtrnáct castingů, 
semifinále.

Míváte trému?
Mívám. Ale je to taková zdravá tréma. Začí-
ná už ráno. Když se probudím, je mi vždycky 
trošku zle od žaludku, během dopoledne se 
to uklidní a večer před vystoupením se zase 
objeví. Ale to už je spíš adrenalin. Největší 
trému mívám každopádně před přehlídkou 
a před moderováním, protože tam si nejsem 
stoprocentně jistá. Zpívám odmalička, ale 
modeling se objevil v mém životě až po Miss 
a moderování dělám teprve pár měsíců. 

Jaké podmínky potřebujete ke zpívání?
V tomhle jsem nenáročná. Protože jsem 
zpívala tři roky s rockovou kapelou, zažila 
jsem největší zimu, nejdelší čekání. Mě už 
asi nic nepřekvapí. 

Rocková kapela, to může být dobrá 
škola.
To si pište. Ale bylo to super. Všichni to byli 
dospělí chlapi, v průměru měli čtyřicet let. 
Když jsem s nimi začala ve čtrnácti letech 
zpívat, tak jsem se seznámila s písničkami 
od Kiss, Nirvany, Judast Priest. S muzikou, 
kterou poslouchal můj tatínek.

Chodíte na hodiny zpěvu? 
Nechodím. Chtěla bych, ale času je tak 
strašně málo, že si nedokážu představit, 
že bych ještě někde vyšetřila dvě hodiny 
navíc. Ale je to i tím, že žiju bez rodičů, 
s přítelem, že zastávám i práci hospodyně, 
takže k mým povinnostem patří i vaře-
ní, uklízení. Prostě to není tak, že bych 
přišla domů, sedla si, otevřela knížku, 
pak šla spát a ráno do školy. Práce doma 
se sama neudělá. Bylo mi osmnáct, když 
jsem do toho po hlavě vlítla, ani jsem se 
nestačila na to připravit. Naštěstí mě baví 
vařit, uklízet, jsem taková, řekla bych, vše-
stranná a všechno chci mít perfektní – jak 
v učení, tak v kariéře. 

Máte nějakou domácí práci, kterou 
děláte s absolutní nechutí?
Do vytírání se mi nikdy moc nechce. Protože 
máme francouzská okna, tak ať se snažím vytí-
rat, jak nejlíp umím, jsou na nich vidět šmouhy. 
Použiju dobrej saponát, říkám si, jak jsem to 
hezky vytřela – a zase tam ty šmouhy jsou! 

JITKA 
VÁLKOVÁ (20) 
Přišla na svět deset let po svých 

sourozencích, takže byla v podsta-

tě vychovávaná jako jedináček.

Vyhrála Jihlavského slavíka, ve Zlín-

talentu se ocitla ve finále – to 

všechno na popud maminky.

V soutěži Česko Slovensko hledá 

SuperStar se probojovala do se-

mifinálové čtyřicítky a 20. března 

2010 se stala Českou Miss 2010. Její 

CD Země najdete na www.jitka-

valkova.eu a mimo jiné i videoklip 

k duetu Love hurts, který nazpívala 

společně s legendárním kytaristou 

kapely Nazareth Danem McCaf-

fertym.



rozhovor  / 09

Co by měl mít chlap, se kterým 
chodí Miss?
To strašně záleží na psychice té dívky. Je 
fakt, že ta, která vyhraje Českou Miss, tam 
většinou přijde s partnerem, který pochází 
ze stejného městečka, bývá to její vrstev-
ník. I když to děvčata nerada slyší, časem 
se rozcházejí právě kvůli tomu. Myslím si 
totiž, že každá dívka, která se takto dostane 
do showbusinessu, k sobě potřebuje někoho 
z branže. Podle mě je naprosto nereálné, aby 
dívka, která zvítězí, zvládala v Praze všechny 
povinnosti – chodila na večírky, setkávala se 
s osobnostmi – a přitom měla svého kama-
ráda-vrstevníka. To je pro oba špatný. Já šla 
do Miss volná a myslím, že to byla výhoda.

Váš manažer Mirek Cipra je současně 
vaším partnerem...
To je určitě taky výhoda. Bez něj bych nebyla 
tam, kde jsem. Moc mi se vším pomohl. 
Bulvár o něm vytváří takový špatný obrázek. 
Moje rodina byla příjemně překvapená. Když 
ho poznali, když zjistili, že je skvělý, komuni-
kativní, že mi pomáhá a dobře se orientuje 
v oblasti showbusinessu. Od začátku mě 
připravoval na to, co mě čeká.

Jak dlouho už jste spolu?
Budou to dva roky. My jsme spolu vlastně 
začali žít asi dva týdny po Miss.

Takže jste si ho rovnou odvedla do svého 
nového „missího“ bytu? 
Ne, já šla k němu. V „missím“ bytě jsem 
snad ani jednou nespala. Využívala jsem ho 
hlavně pro rodiče, kteří sem dost často ze 
začátku jezdili. Občas dorazili kamarádi, 
kamarádky, tak tam přespali. 

Jak brzo jste přítele představila  
rodičům?
To bylo na Velikonoce. Pár týdnů poté, co 
jsem se stala Miss.

S rockovou kapelou 
jsem zažila největší 

zimu, nejdelší 
čekání.
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 
OKAMŽIKY V ŽIVOTĚ
❙ Datum narození 11. 11. 1991 
„Narodila jsem se císařským řezem a byl 

docela zázrak, že jsem přežila, protože jsem 

byla přidušená. Dokonce za maminkou přišli 

a říkali, že nevědí, jestli přežiju, a když, 

tak že budu možná postižená, protože 

mozek neměl kyslík.“

❙ Česko Slovensko hledá SuperStar
„Dostala jsem se do závěrečné čtyřicítky, což pro mě byl další důležitý krůček  

v pěvecké kariéře.“

❙ Výběr do finálové dvanáctky Miss 
„Tam jsem podle mnohých vůbec neměla být, protože mám jenom 170 cm. Dokonce se doha-

dovali, že jsem totálně nekomerční typ a tudíž ‚neprodejná’. Ta minuta, kdy se rozhodovalo,  

co se mnou bude dál, byla osudová.“

❙ Vítězství v Miss
„Na ten okamžik se samozřejmě nedá zapomenout.“

❙ Setkání s Kájou Maříkem a se zpěvákem skupiny Nazareth Danem McCaffertym
„S prvním jsem nahrála své cédéčko, s druhým jsem na něj nazpívala duet.“

❙ Osud jí přivál přítele Míru
„To je určitě jeden z nejdůležitějších okamžiků v mém životě.“ 

❙ Od konce listopadu 2011 je na trhu její cédéčko Země 
„Je to dvojsmysl, protože je jakoby ze mě. I texty jsou přesně takové, jaké jsem si představova-

la. Nemám ráda slaďárny a texty o ničem.“ 

❘ Byla jste si jistá, že je to ON?
Byla. A pořád se v tom utvrzuju. Jsme spolu 
od té doby každý den a ještě si nelezeme 
na nervy, nikdy jsme se vážně nepohádali. 
A přijde mi, že se máme čím dál víc rádi. 
Možná to bude i tím, že v mém případě to 
nebyla láska na první pohled. Teprve když 
jsem poznávala jeho osobnost, jsem se 
do něho zamilovávala. O to je to silnější.

❘ Co na něm jako ženská obdivujete?
Že je mým úplným opakem. Já jsem spíš 
cholerik, přítel je kliďas. Prostě protiklady 
se přitahují. Míra dokáže doplnit povahový 
rysy, který nemám, usměrnit mě, zklidnit.

❘ O kolik je starší?
Skoro o dvacet let. Ale vůbec v tom nevidím 
problém, on je fakt duchem mladý, pořád 
na sobě pracuje, vzdělává se. Navíc stejně 
jako já pochází z vesnice, z obyčejné rodiny, 
a probojoval se tady do Prahy. Začal dělat 
kulturistiku, nechtěl zapadnout na vesnici, 
žít klasický život jako všichni ostatní, chtěl 
něco dokázat. V tom jsme si pro změnu 
podobní. A to je taky dobře.

Mimochodem, jaký máte vztah k cesto-
vání vlakem?
Velice kladný. Dokonce teď, protože už 
nemám auto, cestuju vlakem skoro pořád. 

Ale bylo tomu tak už odmalička. Nárameč, 
kde jsme bydleli, má pouze autobusové 

spojení. Ale o víkendu tam nic nejezdí, 
takže jsme chodili tři kilometry pěšky 
do vedlejší vesnice, kde bylo nádraží. 
Jezdívali jsme vlakem do Brna na náku-

py. Dodnes mě baví pozorovat, jak utíká 
krajina za okýnkem, je to takový kouzelný 

svět.

Pořád 
si připadám jako 
holka z vesnice.

Jezdíte první třídou?
Nekupuju si první třídu. A nevadí mi to. Ne-
umím si představit, že by mě snad mohl někdo 
poznat, připadám si pořád jako holka z vesnice. 

Co jste si jako malá představovala, že 
z vás bude, až budete velká?
Že budu zpěvačka a budu bydlet v Praze. 
Od čtyř let mi pokaždé, když jsme jeli do Pra-
hy, tekly slzy, protože jsem si říkala, že bych 
tady chtěla být. A když jsem byla starší, tak 
jsem si moc přála potkat se s paní Borhyo-
vou. Nedávno se mi to poštěstilo, byla jsem 
z toho úplně nadšená. Je to sympatická 
a hrozně krásná ženská. Mám v Praze i vzor, 
svou tetu, která se sem odstěhovala už 
v patnácti letech a je úspěšná v podnikání.

Vždycky mě zajímá, co proběhne dívce 
hlavou, když slyší své jméno a ví, že 
se právě stala Miss. Co jste prožívala? 
Nebo si to nepamatujete?
Pamatuju. Taky to, že snad dvě vteřiny před-
tím, než řekli mé jméno, mě napadlo, že to 
budu já. Ráda vzpomínám, jak mi předávali 
dárky. Myslela jsem si, že dostanu poukaz 
třeba na byt nebo na zájezd. A najednou mi 
předávali klíčky a já říkala: „Já jsem vyhrála 
auto...“ Já, která jsem si s tatínkem pláno-
vala, že bychom mohli začít s nějakou starší 
škodovkou, jsem najednou vyhrála Suzuki. 
A taky byt v Praze. Pamatuju si, že jsem 
vůbec nemohla uvěřit tomu, že se ten můj 
velký dětský sen jako by splnil. ❙
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Pro někoho zdravý životní styl, pro jiného 
spíše módní trend. Saunování je velmi 
starý vynález a jeho „domovskou“ zemí 
je Finsko, kde se stalo jedním z národních 
symbolů. Pobyt v sauně blahodárně působí 
na naše zdraví, přispívá k vnitřní pohodě 
a očišťuje organismus. 

VYPOŤTE 
SE JAKO

HŘEJIVÁ RELAXACE

FIN

text  filip černý          
FOtO  abelsonagency, flickr.com, pixmac
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Již od pradávna byly sauny symbolem 
relaxace. Samotné slovo „sauna“, které 

přijaly za své snad všechny jazyky světa, je 
finského původu a znamená malé stavení, 
nejčastěji dřevěný domek, který se po vyto-
pení používá jako ohřívárna při saunování. 

V těchto malých roubených domečcích, 
vyhřátých na šedesát až sto stupňů Celsia, 
je velmi suchý vzduch, který zaručuje, že se 
na těle člověka vytvoří dostatečné množ-
ství potu. Do správné sauny patří kamna 
s horkými kameny, jež se polévají vodou, 
aby vzniklá pára na chvíli zvýšila vlhkost 
vzduchu. Ta je obvykle relativně malá, jen 
několik desítek procent.

Ve Finsku patří saunování k neodmyslitel-
né součásti národní kultury. Prakticky je to 
stejně posvátné místo jako kostel. Finové 
dokonce považují saunu za obyčejné zaří-
zení bytu zabudované do jádra hned vedle 
koupelny. 

BEZ POTU JE SAUNA K NIČEMU
Celý proces saunování se „dělí“ na tři fáze 
– prohřátí a zpocení, ochlazení a relaxaci. 
Základním pravidlem před vstupem do sau-
ny je osprchovat se a osušit ručníkem. Tím 
ze sebe smyjete veškeré nečistoty, snížíte 
možnost vlhkosti v sauně a zároveň budete 
moci na suchém těle pozorovat hlavní efekt 
– potní očistu.

V dobře vyhřáté saunové kabině panují 
velice rozdílné teploty. Zatímco nad zemí se 
vzduch pohybuje kolem 50 °C, pod stropem 
může dosahovat až 100 °C. I když je to 
absurdní, takové extrémní teploty unese-
me, dokonce je snášíme dobrovolně a rádi, 

ovšem pouze díky tomu, že vzduch je hodně 
suchý a naše tělo se přirozeně ochlazuje 
pocením.

VYDRŽTE, KOLIK SNESETE
Vyhřívání v sauně je zcela individuální 
požitek, neexistuje žádná doporučená doba, 
rozhodně není důležité soutěžit o to, kdo 
vydrží déle. Platí zde zlaté pravidlo: dokud je 
vám to příjemné, nepálí vás kůže a nemáte 
zvýšený pocit horka. Měli byste však vydržet 
alespoň do té doby, než se začnete potit. 
Zpravidla se lidé saunují 10 až 15 minut. 

Odpočinek v sauně si můžete vychutná-
vat vleže, což je příjemné díky rovnoměrně 
rozmístěné teplotě, nebo vsedě. Pro prokr-
vení kůže se používají různé pomůcky, kar-
táče či žínky z přírodních materiálů, které 
se dají většinou koupit na recepci. Ve Finsku 
se podle tradice pro lepší pocit ze saunování 
šlehají březovými metlami s listím. Přivádějí 
si tím více tepla na kůži a vdechují éterické 
látky z rozdrcených březových listů. 

Saunu může navštěvovat úplně každý 
zdravý člověk. Lidé s nemocným srdcem 
a jinými závažnými onemocněními, stejně 
jako těhotné ženy, by se měli poradit se 
svým lékařem.

UŽIJTE SI NAHOTU
Velký otazník zůstává nad nahotou. K sau-
nování patří, to bezesporu.  Je „povinná“ 
z hygienických důvodů v každé veřejné 
sauně na celém světě a výhodná z fyziolo-
gických důvodů, protože nejlépe  

BLAHODÁRNÉ 
ÚČINKY SAUNY
❙ detoxikuje 

❙ posiluje imunitní systém

❙ zklidňuje činnost srdce

❙ ustupují bolesti kloubů a svalů

❙ pomáhá proti migrénám

❙ uklidňuje a tlumí rozrušení 

  a nervozitu

❙ zlepšuje nespavost 

❙ pomáhá proti celulitidě

Do správné sauny patří kamna s horkými kameny, které můžeme polévat vodou. Díky tomu vznikne pára, která 
na chvíli zvýší vlhkost vzduchu v saunové kabině.



Poznejte umění relaxace ve
WELLNESS CENTRECH INFINIT

v Praze a Brně

www.infinit.cz
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ochraňuje kůži vůči horku. Pokud na sobě 
máte plavky, způsobujete tím obtíže nejen 
sobě (kožní choroby), ale i ostatním. Z mok-
rých plavek se mohou přenést bakterie 
a nečistoty na dřevěnou lavici, kam si sedají 
další návštěvníci. 

V moderních saunách se tato otázka řeší 
tím, že se automaticky u vstupu poskytuje 
čistá osuška a prostěradlo, do kterého se 
můžete pohodlně zabalit a zajistí vám tak 
pocit intimity. I interiéry ve sprchách jsou 
vyřešeny tak, že si každý najde své soukromí 
a nemusí se ostýchat.

LEDOVÝ BAZÉNEK  
NEJEN PRO ODVÁŽNÉ
Ihned po prohřátí následuje ochlazení, které 
někomu postačí prostým pobytem na stu-
deném vzduchu, někomu udělá nejlépe 
prudké snížení teploty skokem do ledové-
ho bazénku nebo politím vody z finského 
vědra. Zlatá střední cesta je studená sprcha 
nebo jemné mlžení. Ve Finsku je tradicí skok 
do zamrzlého jezera, kde se do ledu vyseká 
díra (tzv. avanto). 

I přesto, že to tak nevypadá, prudké 
ochlazení vyvolává příjemné pocity, a to 
díky osvěžení a prokrvení celého těla. Je pa-
radoxní, že většinou dochází k pocitu tepla, 
který je vyvolán intenzivním podrážděním 
ohromného počtu kožních termoreceptorů.

PIVO ANO, VODKU NE
Prudké ohřátí v sauně a ochlazení těla se 
opakuje několikrát. I zde platí pravidlo: 
dokud je vám to příjemné. K nastartová-
ní organismu vám pomohou dvě kolečka 
v sauně. Optimální jsou tři návštěvy, které 
vás příjemně uvolní a dosáhnete tak nej-
lepších účinků. Čtvrté kolečko vás dožene 
hlavně k velké únavě. 

Celý proces by měl zakončit odpočinek 
v relaxační místnosti, kde si můžete číst, 
poslouchat hudbu či meditovat na lehátku. 
Během saunování by se nemělo zapomí-
nat na doplňování tekutin v podobě vody, 
malého piva nebo teplého čaje. Přestože si 
Finové rádi v sauně přiťuknou pravou fin-
skou vodkou, tvrdý alkohol a kofein si raději 
nechte na později. Člověk se v sauně velmi 
snadno, rychle a nepříjemně opije.

UVOLNĚNÍ  
OD STRESU I NACHLAZENÍ

Ve chvíli, kdy se tělo ocitne v sauně, tj. 
ve vysoké teplotě, spustí horečnou činnost 
ve snaze vše vyrovnat. To znamená rozšíření 
cév, několikanásobný přívod krve do kůže, 

PRAVIDLA  
SAUNOVÁNÍ 
❙  Před prvním vstupem do sauny je 
důležité omýt se mýdlem, abychom 
smyli nečistoty z těla, a poté se osu-
šit, abychom v kabině nezvlhčovali 
vzduch.

❙  Do sauny se chodí bez plavek, bez 
jakéhokoliv spodního prádla. Toto 
pravidlo se dodržuje z hygienických 
důvodů a kromě toho by nám prádlo 
mohlo podráždit pokožku.

❙  Po vstupu do sauny si leháme 
na prostěradlo. Pokud je však něko-
mu nepříjemné se odhalovat, může 
zůstat zabalen v prostěradle. 

❙  V sauně zůstáváme jen tak dlouho, 
dokud je nám to příjemné. Měli 
bychom ale vydržet alespoň do té 
doby, než se začneme potit (8 až 
15 minut). U stropu je největší 
horko, proto pokud se saunováním 
začínáme, doporučujeme tu nejnižší 
lavici. Jestliže se nám v sauně špatně 
dýchá, je dobré si namočit růžek 
ručníku a dýchat do něj.

❙  Po odchodu ze sauny se znovu 
osprchujeme, abychom ze sebe smyli 
pot, nejlépe vlažnou až studenou 
vodou. Nezapomínejme zchladit i te-
meno hlavy, abychom nebyli malát-
ní. Poté se můžeme ochladit v ledo-
vém bazénku. Osušíme se a můžeme 
jít relaxovat do odpočívárny nebo 
ven. Důležité je doplňovat tekutiny, 
abychom nebyli dehydrovaní.

❙  Tento proces pocení a následné 
ochlazení se doporučuje třikrát 
za sebou, abychom dosáhli těch 
nejlepších účinků sauny.

❙  Ačkoliv sauna uvolňuje, je to pro 
tělo extrémní zátěž, a tak se nedo-
poručuje, aby člověk chodil do sauny 
velmi unavený nebo nevyspalý. 
Člověk by neměl být ani hladový 
nebo naopak přejedený. Stejně tak 
by neměl mít žízeň.

Sauna je zcela 
jistě ta nejdokonalejší 
očista – jak duševní, 

tak fyzická.

který se projevuje zčervenáním. Potní žlázky 
podávají rekordní výkony a díky prokrvení se 
uvolňují a zlepšují dýchací cesty. 

Pocením se z těla dostávají škodlivé látky, 
lidské tělo získává větší odolnost a je schop-
no tvořit protilátky. Zklidňuje se činnost 
srdce, ustupují bolesti kloubů a svalů, rege-
nerují se zažívací orgány a stěny mozkových 
cév a také ustupují migrény.

 Sauna je zcela jistě ta nejdokonalejší 
očista – jak duševní, tak fyzická. Napros-
to člověka uvolní a detoxikuje tělo, posílí 
imunitu, ztlumí bolest a rovněž potlačí 
nespavost. A hlavně přináší nádherný pocit 
uvolnění a harmonie. Celý den potom proži-
jete ve fyzické i psychické pohodě. ❙

Zchlazení v ledovém bazénku 
je součástí procesu saunování. 

Vyvolává v nás příjemné 
pocity, a to díky osvěžení 

a prokrvení celého těla.
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ZAHŘÍVACÍ KOLO
Existuje několik druhů saun, které se liší především svou teplotou, 
vlhkostí, aromatem nebo stavbou. Jaké jsou nejčastější typy saun 

a kde všude se můžete bez námahy zpotit? 

FINSKÁ SAUNA
Během pobytu v tradiční finské sauně, kde je 
teplota okolo 90 °C a vlhkost 10 až 20 procent, 
dochází k intenzivnímu pocení, díky němuž se 
pokožka zbavuje nečistot z pórů a je povzbu-
zována látková výměna. Vlhkost vzduchu lze 
během saunování krátkodobě zvýšit pomocí 
nálevů na kamna.

TROPICKÁ SAUNA
Budete se v ní cítit jako v deštném pralese, pro-
tože vlhkost v ní dosahuje až šedesáti procent. 

Tato exotická sauna je vytopená na teplotu 
okolo 70 °C a vzduch v ní je nasycen párou s vůní 
několika bylin. Při inhalaci dochází k uvolňování 

dýchacích cest a pokožka získává stoprocentní 
hydrataci. 

INFRASAUNA
Představuje novou generaci saun fungující 
na zcela odlišném principu než běžné sauny. 
Základem jsou neviditelné infračervené pa-
prsky, které zahřívají lidské tělo, aniž by se 
ohřál okolní vzduch. Saunováním v infraka-
bině se tělo prohřívá hluboko ve svalových 
tkáních a k intenzivnímu pocení tak dochází 
již při teplotě okolo 50 °C. Po celou dobu po-
bytu v infrakabině dýcháte vzduch o teplotě 
20 až 55 °C.  

PARNÍ LÁZEŇ
Stejně jako sauna podporuje pocení. Liší se však odlišnými 

atmosférickými podmínkami. Parní lázeň vás nejenom uvolní 
a obnoví energii, ale také podpoří váš zdravotní stav. Je do-

poručována jako podpůrná činnost při problémech s průduš-
kami, kašlem, chrapotem či astmatem. Pomáhá především 

silou vysokého obsahu páry a vlhké teploty. Doba návštěvy se 
doporučuje stejná jako u sauny.

TEPIDARIUM
Jedná se o parní lázeň tureckého typu, kde teplo sálá z vy-

hřívaných stěn, podlahy a lavic vnitřního prostoru. Teplota 
vzduchu je kolem 40 °C při 30procentní vlhkosti. Tepidarium 

je určeno pro ty, kteří hledají uvolnění třeba po masáži či 
sportu. Výhodou pobytu v tepidariu je, že nemusí být časově 

omezen a posiluje se při něm imunitní systém. K dosažení 
příjemného odpočinku napomáhá i atmosféra – svěží aroma, 

hvězdné „nebe“ a esoterická hudba. 

KRYOSAUNA
Jedná se o takzvanou léčbu mrazem, která po-

chází z Japonska. Člověk je při ní vystaven mrazu 
od -110 °C do -160 °C. I když to zní nebezpečně, 

má kryoterapie blahodárné ozdravovací účinky 
pro celý organismus. Prospívá pohybovému apa-
rátu, léčí kožní a dýchací problémy nebo pomáhá 

při pooperačních stavech. Pro úspěšné léčení se 
musí navštěvovat pravidelně, výhodou je čas – 

na zdravou „relaxaci“ vám stačí pouze  
2 až 3 minuty.

TAK 
TROCHU 
NAOPAK 
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Zřejmě již tenkrát lidé velmi dobře věděli 
(když už znali tajemství ohně), že ohřátí 

těla ve vysokých teplotách a následné 
ochlazení zlepšuje odolnost vůči nemocem 
i změnám klimatu. Ve svém počátku před-
stavoval saunu pouze vyhřátý kout jeskyně 
nebo ji tvořila vyhrabaná díra ve svahu 
s hromadou vypálených kamenů někde 
v rohu. Následovala znovu vykopaná jáma, 
ovšem zdokonalená a zakrytá surovými ků-
žemi, pak se začaly stavět jednoduché sru-
by. K rozehřívání sauny se původně použí-
valy kameny rozpálené v plamenech ohně, 
které se polévaly vodou z kožených vaků. 
Nejstarší dochovaná písemnost o sauně je 
z roku 1122 od kronikáře Nestora z Kyjeva, 
kde popisuje horké potní koupele ve dře-
věných domech vyhřívané bezkomínovým 
ohništěm (tzv. kouřové sauny). Později se 
z bezpečnostních důvodů přešlo k pou-
žívání komínových saun a v dnešní době 
se používají k výtopu výhradně elektrická 
kamna. 

Z HISTORIE 
SAUNOVÁNÍ 
První zmínky o sauně máme již z období Kristova 
narození. Díky archeologickým nálezům víme, 
že potní koupele znaly národy po celém světě: 
v Evropě, Asii i Americe. 

SAUNY PO ČESKU
Také v naší zemi se stala potní lázeň oblíbe-
nou a doklady o ní sahají až do 13. století 
k tovaryšským cechům. Ty měly ve všeobec-
ných požadavcích, aby jim byla zaplacena 
jedna potní lázeň týdně. Samotná prohřívár-
na – srdce potní lázně – se u nás nazývala 
„stuba“.  Úpadek přišel s morovými epidemi-
emi a zároveň také se stále sílícím morálním 
tlakem. První sauna u nás byla postavena 
v roce 1936 v letním táboře u Štěpánova 
a o deset let později vznikla poblíž Brna 
první veřejně přístupná sauna.

PO STOPÁCH FINSKÝCH RITUÁLŮ
Traduje se, že sauny pocházejí z Finska, 
ale podobná zařízení najdeme i v pobalt-
ských republikách a v Rusku. A právě 
ve Skandinávii až do začátku 20. století 
byla prvním objektem v domě sauna. 
Dřevěný dům postavený pod úroveň te-
rénu (pravděpodobně kvůli snížení úniku 
tepla), vytápěný bezkomínovým ohništěm 
a obložený kameny. Ohniště se roztopilo 
a když nastala ta správná chvíle, oheň se 
uhasil. Pro Finy již tehdy byla součástí je-
jich každodenního života. Šlo o místo, kde 
se setkávali a mluvili spolu. Zároveň byla 
sauna zřejmě i nejčistší místo ve vesnici, 
případně domě, takže se používala napří-
klad i při porodech.

CO FIN, TO SAUNA?
Sauny mají Finové opravdu úplně všude, 
dokonce i v parlamentu. Za posledních pa-
desát let se počet saun v této zemi ztrojná-
sobil na nynějších jeden a půl milionu, takže 
jedna sauna připadá na pouhé tři obyvatele. 
S finskými úspěchy na olympijských hrách 
po první světové válce lidé s nadšením po-
zorovali, že důvodem finských sportovních 
úspěchů je právě blahodárný účinek sauny. 
Ve dvacátých letech si Finové pro sebe 
na olympijské hry dovezli a postavili svoji 
saunu, o deset let později už byla běžnou 
součástí olympijské vesnice.  ❙

MÝTY O SAUNOVÁNÍ 
❙ Při NAchlAzeNÍ PlATÍ zÁkAz 
Pokud se jedná o nachlazení, je to 
padesát na padesát. hop nebo trop. 
Sauna vás zkrátka buď vyléčí a rych-
le dostane z nachlazení, nebo vás 
položí a přitíží se vám. 

❙ DieTA V SAUNě
lze tam opravdu zhubnout, ale 
budete lehčí pouze o tekutiny, které 
jste vypotili. V tu chvíli může být člo-
věk skutečně o půl kilogramu lehčí, 
ale jakmile se napije, vše je zpět.

❙ V léTě NeNÍ DObré Se SAUNOVAT 
Sauna neslouží „jen“ k prohřívání 
v mrazivých měsících, ale také 
v ní spolehlivě dosáhnete v letních 
dnech toho nejlepšího osvěžení. Je 
prokázáno, že díky pravidelnému 
saunování v letních měsících lépe 
zvládáme letní horka, nepotíme se 
tolik a jsme plni energie.

Mezi prvními prohřívárnami byly kouřové sauny, 
kterým chyběl komín a tím pádem byl interiér 
kompletně černý od sazí. Finové si dodnes dělají 
legraci z toho, že udělat komín nikoho nenapadlo.
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DĚTI MOJE
Film už stačil získat pět nominací na Zlaté glóby, a tak čelí 
zvýšenému očekávání. Zvlášť když se scénáře i režie ujal 
autor Bokovky Alexander Payne, který do hlavní role obsadil 
George Clooneyho. Ten si s chutí zahrál statkáře a nepříliš 
dobrého otce dvou dospívajících dcer, jejichž výchovy se 
musí zhostit po nehodě ženy. A také s jejich pomocí vypátrat 
tajemství, které před ním manželka ukrývala.
REŽIE – ALEXANDER PAYNE / HRAJÍ – GEORGE CLOONEY, MARY 

BIRDSONG, SHAILENE WOODLEY, MATTHEW LILLARD, JUDY GREER 

V KINECH OD 19. LEDNA

ČD
TIP

kulturní tIPY
                    A RECENZE

KINO • fILMY NA DOMA • DIVADLO • VýSTAVY • KNIHY • CD

JANA KÁBRTA
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ASANACE
Slavná hra bude vzpomínkou na je-
jího autora Václava Havla. Příběh 
skupiny architektů, kteří přijíždějí 
na starý hrad, aby malebné městeč-
ko v podhradí přeměnili na panelové 
sídliště. V následném ději Havel 
dokázal zobrazit neblahou situaci 
v tehdejším Československu, kdy 
ve většině případů vítězila tupá moc 
nad rozumem.
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ, PRAHA / 

REŽIE – DAVID CZESANY / HRAJÍ – JIŘÍ 

ORNEST, KRISTINA MADĚRIČOVÁ, 

IGOR CHMELA, MILOSLAV MAJZLÍK  

OD 13. LEDNA

KINO
KUNG FU PANDA 2
Známá panda jménem Po, ze 
které se v prvním díle stal Dračí 
bojovník, si odpočinku po mi-

nulém dobrodruž-
ství neužívá dlouho. 
Na scéně se objevuje 
zlosyn, který chce za-
útočit na Čínu a zničit 
umění kung fu. A tomu 
chce Po za každou 
cenu zabránit. Kung 

Fu Panda ve svém pokračování 
nic neztratil z akčního nasazení, 
roztomilosti i slušných hlášek, 
kterými okouzlil v prvním díle.
USA, 91 MIN. / REŽIE – JENNIFER YUH 

/ MLUVÍ – SAŠA RAŠILOV, NELA BOU-

DOVÁ, TEREZA BEBAROVÁ A DALŠÍ

RYBÍ BOJOVNÍK
Ne nadarmo kolekce tří DVD 
vychází pod hlavičkou National 
Geographic, producenta nejlep-

ších cestovatelských 
dokumentů na světě. 
Vágner ve svém oboru 
dokázal nabídnout to 
nejlepší – unikátní vý-
pravy za šesti mimořád-
nými rybami, o kterých 
jiní rybáři mohou jen 

snít. Vágner zápasí s obří rybou 
aparaimou nebo kolosálním 
sumcem paraibou.
USA, 270 MIN. / V HLAVNÍ ROLI 

JAKUB VÁGNER 

JANA EYROVÁ
Další vydařené převedení klasiky 
na stříbrné plátno. Příběh Char-
lotte Brontëové z roku 1847 líčí 

nelehký osud a lásku mla-
dičké Jany Eyrové, která 
po útěku z domova začne 
pracovat jako vychova-
telka na panství pana 
Rochestera. Zamiluje se 
a její city jsou opětovány, 
ovšem jejich vztah bude 

muset podstoupit velké zkoušky.
VB, 120 MIN. / REŽIE – CARY 

FUKUNAGA / HRAJÍ – MIA WASI-

KOWSKA, MICHAEL FASSBENDER, 

JAMIE BELL, HOLLIDAY GRAINGER, 

JUDI DENCH

DIVADLO

FILMY NA DOMA

ČERNÁ MADONA  
BRNĚNSKÁ
Představení, které pojednává o vo-
jenské cti, zradě i víře, obsahuje ale 
i prvky mystiky. Odehrává se během 
obléhání Brna švédskými vojáky  
v sedmnáctém století, v době, kdy už 
jen hrstka lidí byla odhodlána odolávat 
nájezdníkům. Legenda praví, že jedním 
z důvodů jejich konečného vítězství 
bylo i zjevení obrazu panny Marie upro-
střed největší válečné vřavy.
NÁRODNÍ DIVADLO BRNO / REŽIE –  

ZDENEK PLACHÝ / HRAJÍ – PETR HALBERS-

TADT, JÁN JACKULIAK, MARTIN SLÁMA, JAN 

GRYGAR, DANA PEŠKOVÁ • OD 27. LEDNA

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
Krátce potom, co se z trilogie Milénium spisovatele Stiega Larssona stal světový best-
seller, převedli ji na plátno v autorově rodném Švédsku. Jenže obrovský úspěch knih 
nenechal chladnými ani producenty v Hollywoodu, kteří režii svěřili autorovi thrilleru 
Sedm a Klubu rváčů Davidu Fincherovi. Za oceánem už si film premiéru odbyl a sklízí 
jen slova chvály. 
REŽIE – DAVID FINCHER / HRAJÍ – DANIEL CRAIG, ROONEY MARA, STELLAN SKARSGÅRD, 

ROBIN WRIGHT, CHRISTOPHER PLUMMER • V KINECH OD 12. LEDNA

BŮH MASAKRU
Film, který zahajoval loňský festival v Benátkách, 
natočil režisér Roman Polanski půl roku po 
propuštění z domácího vězení ve Švýcarsku. 
Jednu z nejlepších her současné dramatiky na plátno převedl s její autorkou Yasminou 
Rezou. Drama, jemuž dominuje skvělé herecké obsazení, vypráví o přátelském rodi-
čovském setkání, které se změní v peklo.
REŽIE – ROMAN POLANSKI / HRAJÍ – KATE WINSLET, JODIE FOSTER, CHRISTOPH WALTZ, 

JOHN C. REILLY • V KINECH OD 26. LEDNA
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VýstaVy

ČERNÁ SLUNCE
Zajímavou výstavu připravili v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Představuje české 
výtvarné umění od konce dvacátých do poloviny čtyřicátých let dvacátého  století 
v podobě a souvislostech, v jakých dosud příliš vnímáno nebylo. Modernismus totiž 
bývá často vnímán jako životní styl, ostravská výstava však tento mýtus boří a pou-
kazuje na to, že sice umění vznikající v tehdejším Československu mělo jakési vnitřní 
provázání, ale zároveň bylo plné protikladných a dynamických vln. 
Zajímavá výstava nabízí asi čtyřicet významných autorů moderny, mezi nimi stěžejní 
díla Jindřicha Štýrského, Toyen, Josefa Šímy, Emila Filly, Jana Zrzavého, Josefa Lady, 
Františka Tichého, Karla Teigeho, Františka Drtikola nebo Josefa Váchala. 
GaLERIE VýtVaRNÉHO UMĚNÍ OstRaVa • OtEVŘENO DO 19. 2.

RIHANNA / 
TALK THAT TALK
I když dračice z Barbadosu na ne-
dávném pražském koncertě 
demonstrovala především svoje 

limity při vystupová-
ní naživo, její desky 
jsou v poslední době 
jistotou vysoké po-
pové kvality. Platí to 
i o novince Talk That 
Talk, která následu-
je v rychlém sledu 

po úspěšné desce Loud. Rihanna 
opět míchá řadu stylů jako elekt-
ro, hip hop nebo house a z to-
hoto koktejlu dokáže vykouzlit 
písně s hitovým potenciálem, 
kterým kraluje působivá 
Cockiness (Love It).

RICHARD MÜLLER / 
EŠTE
Slovenský zpěvák má v posled-
ním roce a půl docela napilno. 
Nejprve vydal zajímavou desku 

Už, na které otesto-
val svoji dosud neob-
jevenou elektronic-
kou duši, pak svým 
fanouškům nabídl 
box Všetko, který 
obsahoval jedno-
duše vše, co dosud 

odzpíval, a nyní přichází s albem 
Ešte. Po deseti letech se spojil 
s hudebníkem a skladatelem 
Ivanem Táslerem, opět se nechali 
unášet svými náladami a zase je 
z toho výjimečná nahrávka.

kNIHy
CORMAC MCCARTHY / 
VNĚJŠÍ TMA
Další kniha osobitého vypravěče a au-
tora hitu Tahle země není pro starý. 
Vrací se do pustého koutu Appalač-
ských hor přelomu devatenáctého 
a dvacátého století, do obydlí chudého 
mladíka Cully a jeho sestry Rinthy. Ta 
jednoho dne porodí 
dítě, které následně 
Culla pohodí v lesích, 
zatímco sestře namlu-
ví, že zemřelo. Dívka 
se však s jeho lží smířit 
nehodlá.
aRGO, 288 kČ

ROALD DAHL / PREVÍTOVI
Seznamte se s panem a paní Pro-
tivovými – smradlavou, protivnou 
a hloupou dvojicí, která nemá celý 
život nic lepšího na práci, než si 
provádět nejrůznější naschvály. 
Navíc nesnáší děti a trápí zvířata, 
ať už jde o vábení ptáčků na stromy 
namazané lepidlem 
nebo krkolomné 
kousky ochočených 
opiček. Jednoho dne 
se však zvířátkům 
naskytne možnost 
k odplatě…
kNIŽNÍ kLUB, 149 kČ

DEsky

CARSKÝ DVŮR 
POD ŽEZLEM ROMANOVCŮ

Na Pražském hradě pokračuje unikátní výstava, 
která vůbec poprvé představuje výběr nejkvalit-

nějších uměleckých děl a předmětů pocházejících 
z kremelské pokladnice. Ty jsou spojeny výhradně 

s vládnoucí dynastií Romanovců, která za více než 
tři století panování pozdvihla Rusko k velké síle 

a slávě, a Kreml opouštějí jen málokdy.
CÍsaŘskÁ kONÍRNa, PRaHa • OtEVŘENO DO 4. 3. 



20  / recenze Tipy a recenze připravuje  
Jan Kábrt, 

uznávaný novinář a publicista.

Vyrazit u nás večer na muzikál je trochu 
jako cesta do kasina. Také utratíte dost 

peněz a pravděpodobnost, že se budete dobře 
bavit, je víc než nejistá. Naštěstí se tu a tam 
objeví titul, na který si člověk může koupit líst-
ky bez váhání. A Vražda za oponou v pražském 
Hudebním divadle Karlín je jedním z nich.

Kvalitní výběr
Vražda za oponou (v originále Curtains) má 
sice v životopise nespočet nominací na nej-
slavnější muzikálové ceny, čpí však kaba-
retem, v jehož prostředí se odehrává, a to 
v dnešním světě opravdu žádný velký žolík 

není. Jenže i ten se do zašlého světa periferní-
ho divadla, jehož nepříliš talentovaná hvězda 
umírá v závěru premiéry, nakonec hodí. 

Zvlášť když ten výlet o desítky let zpátky 
kočíruje takový vyšetřovatel jako nadporučík 
Frank Cioffi. Přišel do oprýskaného divadla, 
aby vyšetřil vraždu, a i když mu k ní přibude 
několik dalších, on se vedle vyšetřování stih-
ne věnovat i choreografii a režijním úpravám 
a ještě se dvořit největší (přeživší) hvězdě.

SKvělý Ondřej brzObOhatý
Fantasticky tento nadporučík sedl Ondřeji 
Brzobohatému, který v očích ani v náhlých 
pohybových výpadech neskrývá okouzlení 
divadlem, je studentsky roztomilý při svých 
námluvách, zároveň si však umí zjednat 
respekt detektivními dedukcemi. Hlavní roli 
svým výkonem udržel nad ostatními, slabý 
článek tu však prostě není. Vysoký muziká-
lový standard odvádějí Monika Absolonová, 
Zuzana Norisová nebo Ivana Chýlková. 
Všichni vlastně předvádějí výkony, na které 
jsou zvyklí diváci v londýnském West Endu 
nebo na newyorské Broadwayi. Tedy že kro-
mě skvělého zpěvu uvidí i perfektní herecké 
party, což bohužel na domácích scénách bývá 
jev zřídka vídaný. Vražda za oponou v tomto 

směru vrací muzikálu dobré jméno – poradila 
si totiž i s dlouhými činoherními pasážemi. 

Chytrý humOr
Divák si kromě hereckých výkonů a zpěvu může 
užívat i emocí a humoru. Fakt, že muzikál může 
bavit chytrým humorem, dokázal režisér Anto-
nín Procházka v Karlíně už před lety inscenací 
slavných Producentů, nyní to dotáhl ještě dál.

Tituly se na české muzikálové scéně střídají 
rychlým tempem, těch kvalitních bychom 
za posledních dvacet let mohli vyjmenovat 
jen pár. Chatrný výčet se nyní rozrostl o po-
slední karlínskou premiéru.

Počtvrté se Tom Cruise představuje v roli 
supertajného agenta Ethana Hunta, který 

dostává úkoly, jejichž splnění je na první po-
hled nemožné. Nutno říci, že Cruisovi tato role 
agenta sluší – i předcházející tři díly byly velmi 
solidní akční podívané. 

V tomto ohledu zůstane asi nepřekonaný 
třetí díl, v němž na kolonu převážející po mostě 
hlavního zloducha zaútočí jeho věrní i pomocí 
stíhačky. Ano, ani v novince není o akční scény 
nouze, ale tak výraznou se určitě pochlubit ne-
může. Přesto to není špatný film. Byl by to kla-
sický akční standard, nebýt toho, že tentokrát 
přišla Mission Impossible s nečekaným trum-
fem – humorem. Nedělá ze sebe ztřeštěnou 
komedii, pořád drží hlavní linii ve vší vážnosti. 
Ale všude, kde to jde, uplatní nějaký vtípek. 
Stará se o ně hlavně Huntův nový kolega, který 
coby zelenáč řadu věcí řeší méně běžným, ale 
o to vtipnějším způsobem.

Když muziKál, taK Vražda za oponou

Tom Cruise už řešil i lepší aKci

vražda za OpOnOu
HUDEbnÍ DIVaDLO KarLÍn, PraHa 

/ rEŽIE – antOnÍn PrOCHáZKa / 

HraJÍ – OnDŘEJ brZObOHatÝ, IVa-

na CHÝLKOVá, MOnIKa abSOLO-

nOVá, ZUZana nOrISOVá

100 %

Hodnocení

miSSiOn impOSSible – 
GhOSt prOtOCOl
rEŽIE – braD bIrD / HraJÍ – tOM 

CrUISE, JErEMY rEnnEr, SIMOn 

PEGG, PaULa PattOn, MICHaEL 

nYQVISt, VLaDIMIr MaSHKOV

70 %

Hodnocení

Pokud se vám předcházející díly Mission Im-
possible líbily a jste rovněž fanoušky sérií jako 
Smrtonosná past, budete spokojení. A mrzet 
vás bude snad jediné – že pražské kulisy, 
které si ve filmu mohutně zahrály, představují 
na stříbrném plátně Kreml a ruská zákoutí.



Ústecký kraj

Ústí n. Lab.
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Most

Moldava

cestování po ČR / 21

ZA KRÁSAMI ČESKA

Ústecký
kRAJ Krajina na severu Čech je poněkud 

rozpolcená. Vysoké tovární komíny, 
chladicí věže elektráren a obrovská 
plocha, kterou zabírají povrchové 
doly, se tu setkávají v kontrastu s ma-
lebnou přírodou a lázeňskými měs-
ty. Možná právě proto si tento kraj 
po válce oblíbili umělečtí fotografové 
a objevuje se i v literárních dílech sou-
časných autorů. Cestující, kteří jedou 
po hlavní trati, vinoucí se romantic-
kým údolím Labe do Ústí nad Labem 
nebo Děčína, se mohou z okna vlaku 
kochat pohledem na České středohoří 
a mnoho turistů si také vypěstovalo 
závislost na Národním parku České 
Švýcarsko. Severní Čechy ale nabízejí 
mnohem více.
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KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

NECHTE SE OKOUZLIT NOBLESOU 

22  / cestování po ČR

pro výstavu porcelánu ze sbírek Umělecko-
průmyslového muzea v Praze. Do 21 sálů 
prvního patra zámku byla umístěna expozice 
českého porcelánu. Prohlídka s odborným 
výkladem trvá necelou hodinu a kromě ho-
nosných jídelních servisů zaujmou i dokonale 
propracované vázy či porcelánové figurky.

MORBIDNÍ, ALE ZAJÍMAVÉ
Pokud budete chtít porovnat produkci čes-
kých porcelánek s tou světovou a dozvědět se 
něco víc o historii výroby porcelánu ve staré 

I když kvalitou lázeňské péče začíná Klášterec nad Ohří 
slušně šlapat na paty západočeskému lázeňskému 
trojúhelníku, stále je to především město porcelánu. 

text  Tomáš Rezek

Podle názvu byste v Klášterci nad Ohří 
nejspíš hledali klášterní budovu. Kdysi 

tady skutečně stávala. Malý klášter vybudo-
vali postoloprtští benediktini ve 12. století, 
na konci století následujícího ho ale král 
Přemysl Otakar II. zrušil. Název městu už 
zůstal. Dnes mu vévodí zámek obklopený 
jedním z nejkrásnějších parků na severo-
západě Čech. Šlechtické sídlo několikrát 
vyhořelo, bylo mnohokrát přestavováno 
a současnou novogotickou podobu získalo 

PORCELÁNU
až roku 1858. Od vlakového nádraží vás 
k němu dovede modré turistické značení.  

PORCELÁN MÍSTO WEHRMACHTU
Za druhé světové války se na kláštereckém 
zámku usídlila německá armáda. Vojáci 
na zámku v bačkorách nechodili a jejich 
prioritou byly rozhodně jiné věci než ochrana 
kulturního dědictví. Po válce se stal poničený 
zámek majetkem státu a na začátku 50. let 
došlo k jeho rekonstrukci. Právě v té době 
se také zrodil nápad využít prostory zámku 
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SOUTĚŽ 
Zodpovězte správně následující otázku a vyhrajte  
jednu ze tří mís na lasagne s motivem holandské krajinky, kterou 
do soutěže věnovala společnost Thun Trade!

Kdo založil v Klášterci nad Ohří roku 1794 porcelánku? 

A)   Jan Mikoláš Weber

B)   Christian Nonnem

C)   Karel Venier

Správnou odpověď nám pošlete do 1. února 2012 na e-mailovou  
adresu cdprovas@cd.cz. Do předmětu zprávy napište SOUTĚŽ THUN. 
Správná odpověď z minulého čísla je C) Rübezahl. DVD Krkonošských 
pohádek vyhrávají Milena Buřinská, Ratíškovice; Petr Pelikán, 
Habrovany; Martin Skála, Řečany nad Labem.

Číně, Japonsku a Evropě, kupte si vstupenku 
na druhý zámecký okruh. V rámci prohlídky 
zavítáte nejen do čtyř renesančních sálů 
v přízemí zámku s expozicí počátků světové 
výroby porcelánu. Průvodce vás zavede také 
do Thunské hrobky. V ní jsou uloženy ostatky 
významných členů hraběcí rodiny Thun-Ho-
hensteinů, které patřilo klášterecké panství 
přes tři sta let. Při dumání nad lidskou pomíji-
vostí si nezapomeňte prohlédnout rodokmen 
hraběcí rodiny. Uhádnete, z čeho je vyrobený? 
Ano, jak jinak – z porcelánu. 

SKLEP PLNÝ  
POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ
Na prohlídku krypty klášterecké větve Thun--
Hohensteinů tak možná nalákáte odrostlejší 
děti. Mladší ratolesti raději vezměte do skle-
pení zámku – do Pohádkové země zkušené 
výtvarnice a autorky oblíbených lexikonů stra-
šidel Vítězslavy Klimtové. Pohádkovou expo-
zici vodníků, víl, elfů, čertů, skřítků a dalších 
fantazijních bytostí doplňuje výstava loutek 
rodiny Matěje Kopeckého. V ceně vstupného 
je také výstup na zámeckou vyhlídkovou věž. 
Kromě zážitku si ze zámku můžete odnést 
i nějaký ten suvenýr. Dětem jistě uděláte 
radost „pohádkovou“ drobností či knížkou 
od Vítězslavy Klimtové, ale k mání jsou 
i památeční předměty tradiční – turistické 

známky, pohledy či magnetky. V přízemí 
zámku objevíte prodejnu a malírnu porcelánu 
s nabídkou českého dárkového porcelánu. 
Navíc vám zručné malířky mohou zakoupe-
ný porcelán odekorovat nebo na něj napsat 
věnování dle vašeho přání. 

OCHUTNEJTE  
KLÁŠTERECKÉ KYSELKY
V Klášterci nad Ohří se vyrábí porcelán už 
od roku 1794 a dodnes patří místní porcelán-
ka k nejúspěšnějším u nás. Neméně slavná je 
ale i lázeňská tradice města. Na území města 
vyvěrají tři prameny – kyselky: Evženie, Měst-
ský pramen a Klášterecký pramen. K čemu 
jsou vhodné a co léčí? Jejich pravidelné pití 
se doporučuje při žaludečních obtížích, při 
problémech se žlučníkem nebo jako prevence 
vzniku močových kamenů. Mají vysoký obsah 
přírodního oxidu uhličitého, a tak se klášte-
recké minerální vody využívají i pro koupele. 
Ulevují především osobám s onemocněním 
srdce a cév a spásou jsou i pro ty, kteří mají 
problémy s klouby. 

MY JSME  
HOLKY Z PORCELÁNU… 
Při návštěvě Klášterce nad Ohří – města 
porcelánu – si možná zanotujete popěvek 
ze známé české komedie Holky z porcelánu. 
A je to namístě. Film Juraje Herze z roku 
1974 se totiž z velké části natáčel právě 
v klášterecké porcelánce. A tak až vás bude 
na televizních obrazovkách opět bavit 
plejáda českých hereček v čele s Dagmar 
Veškrnovou-Havlovou, Marií Rosůlkovou 
a Mílou Myslíkovou, vzpomeňte si, že sličné 
„Světlušky“ počítají a demolují kvanta porce-
lánu právě v Klášterci.  ❚
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VLAKEM DO  
KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ  

Kromě regionálních vlaků 
zastavují v Klášterci nad 

Ohří i rychlíky, které jezdí v pravidelných 
dvouhodinových intervalech po trase 
Praha – Ústí nad Labem – Chomutov 
– Karlovy Vary – Cheb. Nejvýhodnější 
vlakové spojení si snadno vyhledáte 
na www.cd.cz nebo vám rádi poradí 
na tel. 840 112 113. 

❙   z Chomutova za 14 minut

❙   z Karlových Varů za 37 minut

❙   z Ústí nad Labem za 1 hodinu 21 min.

❙   z Prahy  za 2 hodiny 40 min.
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Trať spojující Most a Moldavu v Krušných horách vedla kdysi 
až do saského Freibergu. I když ztratila mezinárodní význam, 
stále patří k nejkrásnějším lokálkám u nás. 

text  Tomáš Rezek

Pro svůj profil a stavební provedení bývá 
trať nazývána Moldavskou horskou drá-

hou. Vlak na ní překonává náročný horský 
terén pomocí tří viaduktů a dvou tunelů. 
Vybudování železnice takových parametrů 
bylo technicky i finančně náročné. Pryč 
jsou sice doby, kdy se po trati proháněly 
rychlíky z Prahy a vlaky dál z Moldavy po-
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JEDE, JEDE 
MOLDAVÁČEK
ROMANTICKÁ LOKÁLKA

na výpravní budově. od nádraží osek město se 
zase výletníci vydávají k areálu oseckého kláš-
tera cisterciáků – komplexu budov stavěných 
od doby románské až po baroko. A od zastávky 
Horní Háj je to blízko do osady Domaslavice, 
kde se ve strážním domku v srpnu roku 1885 
narodila manželka našeho druhého prezidenta 
E. Beneše Hana Benešová (1885–1974). 

U města Hrob překonává vlak údolí po dvou 
viaduktech. V samotném městě si můžete 

kračovaly do Saska, chudší provoz ale této 
romantické železnici nic neubral na kráse. 
Na čtyřicetikilometrové trati není nouze 
o zajímavá místa. 

Kde se vyplatí vystoupit? 
Motoráček zastavuje na nádraží Louka 
u Litvínova, kde se při obsazování pohraničí 
československým vojskem na konci roku 1918 
mocně bojovalo, což připomíná pamětní deska 
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prohlédnout základy protestantského kostela, 
který nechal roku 1617 zbořit tehdejší pražský 
arcibiskup Jan Lohelius. Zničení kostela bylo 
jedním z podnětů k povstání českých stavů 
proti Habsburkům a důvodem k započetí 
třicetileté války. To v Dubí se mohou pochlubit 
kostelem Panny Marie, nejseverněji položeným 
příkladem benátské architektury v Evropě, dále 
pak porcelánkou, kde se vyrábí světoznámý 
cibulák, nebo Terezinými lázněmi. 

VZHŮRU DO LYŽAŘSKÉHO RÁJE
Z Dubí vlak stoupá lesnatou krajinou 
s výhledy do údolí a na svahy Bouřňáku. 

Most

Most-Kopisty

Most-Minerva

Litvínov město

Louka u Litvínova

Lom u Mostu zast. 

Osek město

Horní Háj

Hrob

Střelná v Krušných horách

Dubí

Mikulov 
v Krušných horách

Mikulov-Nové Město

Moldava v Krušných horách

Branaldovo nádraží
Těsně před druhou světovou válkou 

sloužil na nádraží v Moldavě v Krušných 
horách jako výpravčí spisovatel Adolf 

Branald (1910–2008). Zážitky ze služby 
zvěčnil v knize Valčík z Lohengrina. 

Působení známého českého literáta 
připomíná na budově nádraží pamětní 

deska a malba na stěně vestibulu.  Benátky na severu čech
Poněkud exoticky působí kostel Panny 
Marie, který nechal v Dubí postavit roku 
1898 hrabě Clary. Na stavbu kostela přispěli 
i místní obyvatelé z veřejné sbírky. Trojlodní 
bazilice, která vznikla jako kopie benátského 
kostela Santa Maria dell´Orto, vévodí 33 
metrů vysoká věž s otevřenou zvonicí. 

S lyžemi na Bouřňák
Mezi Mikulovem a Moldavou se nachází 
známé sportovní centrum Bouřňák. Jeho 
dominantou je vrchol stejnojmenné hory 
s nadmořskou výškou 869 metrů. Z něj se 
můžete svézt na lyžích po šesti sjezdovkách. 
Nedaleko nádraží Mikulov-Nové Město 
najdou příznivci bílé stopy plně vybavený 
běžecký stadion.

Cisterciácký klášter v Oseku
Turistickým lákadlem města Osek je rozlehlý 
areál cisterciáckého kláštera, který byl 
založen kolem roku 1206. Komplexu budov 
dominuje původně románská bazilika Nane-
bevzetí Panny Marie, obnovená v letech 1712 
až 1718. Velmi cenná je kapitulní síň kláštera 
– jedna z prvních raně gotických staveb 
na našem území.   

V Mikulově v Krušných horách vystupují 
v zimě hlavně lyžaři a míří do nedalekého 
skiareálu. Běžkaři jezdí i o zastávku  
dál – do Mikulova-Nového Města,  
odkud je dobrý nástup na Krušnohorskou 
lyžařskou magistrálu. Mezi zastávkami 
projíždí vlak dvěma tunely a údolí  
překonává po třetím viaduktu na trati.  
Ocelovou mostovku 117 metrů dlouhého 
viaduktu podpírají 31 metrů vysoké zděné 
pilíře. Konečnou na trati je nádraží Mol-
dava v Krušných horách, kde v roce 1938 
vykonával funkci výpravčího spisovatel 
Adolf Branald. ❚
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Co musíte vidět 
v ústeCkém kraji

1 Litoměřice
Gotický hrad plný vína 

Kdo rád víno nejen konzumuje, ale také se o něm něco zajímavého doví, měl by se vypravit 
do Litoměřic a navštívit nedávno rekonstruovaný gotický hrad. V něm je k vidění nová inter-
aktivní expozice o českém vinařství. Má dvě části – první mapuje historii a způsoby výroby 
vína, druhá pak prezentuje jednotlivá vinařství Čech. Kromě velkoformátových fotografií 
zaujme vyprávění Karla IV. o litoměřických vinicích a pobaví vás i vědomostní tematické hry. 

3 Žatec
Chrám chmele a piva 

V  Žatci vybudovali zábavný a poučný komplex věnovaný pivu a chmelařství, kam je nudě přístup 
zapovězen. Kromě Chmelařského muzea s největší expozicí svého druhu na světě je součástí 
žateckého Chrámu chmele a piva také Chmelový maják s vyhlídkovou plošinou, unikátní Chmelový 
orloj nebo restaurant s minipivovarem, kde se přímo před zraky návštěvníků vaří pivo tradičním 
způsobem z místních surovin. Na jídelním lístku nechybí pivovarský guláš s houskovým knedlíkem. 

2 Chomutov
Podkrušnohorský zoopark

Víte, jak vypadá rosomák, takin zlatý nebo třeba ženetka obecná? Pokud vrtíte hlavou, tak si 
přijeďte doplnit znalosti do chomutovského Podkrušnohorského zooparku. Kromě zmíně-
ných savců tu chovají dalších více než 160 druhů zvířat, které žijí v Evropě, Asii nebo severní 
Africe. Zoopark je otevřený celoročně a uvítají vás i se psem, samozřejmě na vodítku. Součástí 
zooparku je areál konírny, kde si případní zájemci mohou předem objednat projížďku na koni.

pro celou rodinu 4 h  nenáročné

pro dospělé                     3 h  nenáročné

pro dospělé                     3 h  nenáročné

Od nádraží Litoměřice město se vydejte Dlouhou ulicí směrem na náměstí. Z něho pokračujte 

Michalskou ulicí, odbočte doprava a přijdete na hradní nádvoří. Od horního nádraží jděte 

Křižíkovou nebo Palackého ulicí, pak doleva Palachovou ulicí a na jejím konci odbočte vpravo 

do Sovovy ulice. Ocitnete se v ulici Na Valech, odkud je hrad již na dohled. 

Z chomutovského hlavního nádraží popojděte na autobusové, odkud vás k zooparku přiblíží 

trolejbus č. 31 (zast. Lesopark) nebo autobus č. 3 (zast. Jezero). Od žel. zastávky Chomutov 

město se vydejte vlevo, projděte kolem zahrádek a malým tunýlkem, až dojdete k železničnímu 

přejezdu. Od něj je to k dolní bráně zooparku už jen asi sto metrů.

Chrám chmele a piva se v Žatci nachází na náměstí Prokopa Velkého. Od vlakového nádraží 

vás k němu přiblíží autobusové linky č. 1 a 2 žatecké MHD. Nastoupit do nich můžete přímo 

před nádražím a na zastávku Kovářská, ze které to je na náměstí Prokopa Velkého nejblíže, 

vás dovezou obě. Jízdní řády najdete na www.mesto-zatec.cz. 

Více tipů na výlety vlakem najdete na www.cd.cz/zazitky.
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Bohušovická mlékárna je jednou z nej-
starších mlékáren v Čechách, která 

na Vánoce roku 1986 začala vyrábět stomili-
litrové skleněné lahve se smetanou do kávy 
pod názvem Kapucín. Tenkrát šlo o novinku 
na socialistickém trhu, jedinou svého druhu, 
i proto se ze značky po dvaceti letech stala 
legenda. 

TRVANLIVÝ ÚSPĚCH
Kapucín, který v sobě skrývá silnou chuť 
smetany, je výjimečný tím, že na rozdíl  
od běžné třicetiprocentní tekutiny  
má jen deset procent tuku a navíc je 
trvanlivý. Nejen díky tomu se v tehdejším 
Československu uchytil. Za socialismu byla 
kultura v pití kávy velmi omezená,  
v kavárnách vládl turek a hosté  
se museli spokojit s klasickým mlékem  
či smetanou. Proto když se tehdejší  
ředitel Bohušovické mlékárny inspiroval 
na Západě, netušil, že se z Kapucína stane 
synonymum pro smetanu do kávy. Po prv-
ních úspěších se původní vzhled lahvičky 
s korunkovým uzávěrem změnil na šrou-
bovací zátku a přidalo se i na objemu – až 
na půl litru. 

MLÍČKA KE KAFI
Na konci devadesátých let přišel zlom, když 
se spustila výroba malých mlíček – tzv. 
jednodávkových kapslí, které známe jako 
doplněk ke kávě. Od té doby je severočeská 

Patří mezi nejznámější celorepublikové 
mlékárenské výrobky z Bohušovic nad 
Ohří. Bez Kapucína, smetany do kávy, 
si mnoho lidí denní dávku kofeinu 
ani nedokáže představit. Výjimečný 
je nejen svou chutí a jemností, ale 
i výrobou a historií.

KAPUCÍN
MALÝ DOPLNĚK KE KÁVĚ
text  filip černý  
FOtO  abelsonagency

mlékárna jediným výrobcem v republice, 
který ročně vyrobí 250 milionů kapslí. 
Produkce probíhá na zcela dokonalé lince, 
kde se kelímek vyrobí v uzavřeném prosto-
ru, z obou stran se obalová fólie předehřeje 
a vytlačí se kapsle. Plnič dodá mléko či 
smetanu. Proti tomu jde druhá fólie, která 
náplň uzavře. 

Linka jede bez přestávky, mlíčka jsou  
v české gastronomii standardem, jsou levná  
a hygienická. V lepších kavárnách na ně 
ale už nenarazíte, tam se servíruje ke kávě 
smetana či plnotučné našlehané mléko 
v malých konvičkách. 

SKLÍZÍ SVÁ OCENĚNÍ
Kromě smetánky vyrábí Bohušovická  
mlékárna pod značkou Kapucín i celou  
řadu mléčných výrobků. Červené logo, které 
bylo zaregistrováno pod ochrannou známku 
až v roce 1992, označuje populární dětské 
smetanové krémy Bobík a Bohunka. 

Mezi další produkty se řadí ledová káva 
značky Kapucín, která získala cenu  
Výrobek roku 2003, nebo omáčky Kapucín – 
Mr. Sauce, jež se staly Výrobkem roku 2004. 
Mnoho výrobků značky Kapucín získalo 
cenu Klasa od ministerstva zemědělství pro 
zvlášť kvalitní zemědělské produkty.

Hlavička Kapucína neslaví úspěchy  
pouze v tuzemsku, populární je i v zahraničí, 
mlékárna nechává vyrábět v západní  
Evropě (například v Itálii) šlehačku  
ve spreji, v Německu pudinky, v Holandsku 
zase sýry. V našem povědomí ale stejně 
zůstává Kapucín pouze jeden. ❚

HISTORIE 
& ZAJÍMAVOSTI 
❙   Družstevní mlékárna Bohušovice, 
první mlékárna v severních Čechách, 
málem zanikla dva roky po svém za-
ložení. Družstevníci nezvládli obchod 
a dostali se do obrovské ztráty. Firmu 
zachránilo jedno z nejmodernějších 
výrobních zařízení v českých zemích.

❙   Osud mlékárny byl ohrožen 
i v 90. letech privatizací. I díky 
tehdejším událostem tak nevznikl 
mlékárenský gigant, ale spíše menší  
firma v oboru. 

❙   Areál mlékárny má podzemní chod-
bu, kde je pásový dopravník. 
Po něm se přepravují palety 
s výrobky do chladíren a expedičního 
skladu. Traduje se, že z továrny vede 
podzemní chodba až do nedaleké 
terezínské pevnosti. 

❙   I název Kapucín má své legendy. 
Někdo tvrdí, že vznikl podle Kapu-
cínského náměstí v Litoměřicích. 
Jiní zase, že se jedná o českou variaci 
na světové pojmenování kávy 
s mlékem cappuccino.
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Vepřovou panenku očistíme, uděláme ideálně 4 válečky, osolíme, opepříme a zprudka opečeme na pánvi ze všech stran. Máme-li vakuovač-
ku, maso vložíme do pytlíku, zalijeme mlékem a zavakuujeme.
Pakliže nemáme, maso vložíme do zapékací misky, ponoříme do mléka a pečeme na 60 °C cca 2,5 hodiny. Maso bude krásně jemné a šťav-
naté. Brambory oloupeme, nakrájíme na čtvrtky a ve slané vodě vaříme doměkka. Scedíme a vyšleháme s máslem a trochou smetany do 
kaše. Pak choi opláchneme, nakrájíme na větší kousky a orestujeme na másle, osolíme a opepříme. Šalotku oloupeme, nasekáme najemno, 
necháme zesklovatět na másle, přidáme šafrán, trochu citronové šťávy, zalijeme smetanou. Provaříme, osolíme, opepříme a necháme zre-
dukovat. Zjemníme plátkem másla. Po upečení nakrájíme maso na tenké plátky a zdobíme čerstvou bylinkou.

Nechte se inspirovat 
specialitami pod taktov-
kou šéfkuchaře Ondřeje 
Slaniny – protagonisty 
populární kulinářské 
televizní show 
Kluci v akci.

Vaříme 
S ONdřejem 
SlaNiNOu

Pomalu Pečená
vepřová panenka 

SurOViNy Na 4 pOrce:
800 g vepřové panenky
200 ml mléka Kapucín
800 g batátů
2 svazky zelí pak choi
2 šalotky
125 g másla
250 ml smetany
sůl, pepř, olivový olej, 1 citron

v mléce Kapucín, s pyré ze sladkých brambor batátů, 
restovaným pak choiem a jemnou šafránovou omáčkou

přípraVa
10 minut
dOBa VařeNí
20 minut



Čerstvé chilli, sůl, pepř, plátek másla, med, řeřicha – klíčky
Oloupeme krevety, na hřbetu nařízneme a vyjmeme černé střívko, opláchneme a položíme na prkénko. 

Variaci salátů propláchneme vodou a natrháme na malé kousky. Vinagret můžeme udělat z malinového octa, popřípadě z čerstvých či 
mražených malin, které si svaříme s medem a vinným octem. Lehce osolíme, rozmixujeme, scedíme od semínek a necháme vychladnout. 

Poté vyšleháme s olivovým olejem do emulze. Jednodušší varianta je vyšlehat metličkou malinový ocet s olivovým olejem, medem a solí do 
emulze. Na pánvi si rozpustíme hnědý cukr na karamel, přidáme na kostičky nakrájenou kvajávu, plátky chilli a podlijeme bílým vínem.  

Lehce provaříme. Na druhé pánvi na trošce oleje opečeme tygří krevety z obou stran, osolíme, opepříme, 
zakápneme lehce vínem a s plátkem másla necháme na pánvi dojít. Zdobíme čerstvou řeřichou.

GrilovanÉ 
tygří krevety

Suroviny na 4 porce:
4 tygří krevety s hlavou

200 g variace salátů
100 g salátu frisse

100 g rucoly
4 cl malinového octa

4 cl olivového oleje
2 ks kvajávy

1 dl bílého vína
1 polévková lžíce hnědého cukru

na trhaném salátku s malinovým vinagretem a zkaramelizovanou 
kvajávou na třtinovém cukru s plátky čerstvého chilli

příprava
20 minut
DoBa vaření
10 minut
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Pomalu Pečená
vepřová panenka 
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Kvajáva hrušková (Psidium quajava), 
vyšší keř s červenohnědou loupavou 

kůrou původem z Brazílie, se na Veliko-
noční ostrov dostala díky polynéským 
přistěhovalcům, kteří sem přiváželi plodiny 
z pevniny. Malvice, plody z tohoto zajíma-
vého keře, jsou veliké přibližně jako jablka. 
Mají oválný, kulovitý nebo hruškovitý tvar, 
na kterém jsou zřetelně zaoblené hrany. 
Zralé plody jsou slámově žluté, hladké, 
poseté drobnými tečkami a lze je lehce 
„otevřít“ tlakem prstů. Dužina pod slup-
kou má žlutavě bílou až červenou barvu, 
je velmi šťavnatá a vyniká výraznou vůní. 
Chutí připomíná fíky nebo hrušky. Uvnitř 
dužiny se nachází několik malých, tvrdých 
semínek. 

BOHATÁ NA VITAMINY 
Kvajáva se považuje za cennost v obsahu 
vitaminů. Plody v sobě skrývají provitamin 
A, vitaminy skupiny B a velké množství 
vitaminu C (200–300 mg/100 g), tedy 
více než černý rybíz a citrusy. Kromě toho 
obsahují i draslík, vápník, fosfor a hořčík 
a minimum sodíku. Nezanedbatelný je  
i podíl vlákniny (až 5 procent) a cukru 
(10–15 procent).

Nejen na Velikonočním ostrově, ale v celé 
Jižní Americe, kde se kvajáva pěstuje, se její 
plody často opékají nebo proslazují a za-
lévají vínem. Průmyslově se z nich vyrábí 
výborný mošt, želé, pyré (přesnídávky) pro 
děti, sirupy a vína.

Pro exotické plody se nemusí cestovat 
až na Velikonoční ostrov ani stát 
dlouhé fronty jako za minulého 
režimu. Kvajáva, zvláštní ovoce 
podobající se hrušce, je k dostání 
v tuzemských obchodech nebo se dá 
vypěstovat doma. Má v sobě šestkrát 
víc vitaminu C než černý rybíz.

KVAJÁVA         HRUŠKOVÁ
text  filip černý  
FOtO  piXMAC A WiKiMeDiA

VYPĚSTUJTE SI JI
K nám se kvajáva dováží nejen čerstvá, ale 
i konzervovaná. Konzumují se celé plody i se 
semínky – buď samostatně, nebo zpracova-
né v salátech, moučnících a zmrzlinách, ale 
i jako želé, kompotované nebo šťáva z nich. 
Také se přidávají pro aroma do džusů a pří-
rodních šťáv z jiných druhů ovoce. Kvajávu 
lze jen krátkodobě skladovat, spotřebovat 
by se měla ideálně v den nákupu.

Nejchutnější je prý kvajáva čerstvě 
utržená z keře. Pokud máte doma dosta-
tek světla, můžete si ji vypěstovat v bytě 
nebo na zahradě, kde je schopná zaplodit. 
Na zimu je ideální rostlinu schovat do chlad-
nější místnosti při teplotě 10–15 stupňů 
Celsia. V létě by měla stát na slunci. Rostlina 
potřebuje bohatou zálivku a každý rok mi-
nimálně jednou přesadit. První vypěstovaný 
plod můžete ochutnat přibližně po čtyřech 
měsících, kdy v době zralosti sám odpadne. ❚

ZAJÍMAVOSTI  
O KVAJÁVĚ 
❙    Ve srovnání s jinými tichomořský-
mi ostrovy má Velikonoční ostrov 
jen malou druhovou rozmanitost 
flóry. Mnoho rostlinných druhů 
bylo na ostrov dopraveno až lidmi. 
Právě první polynéští přistěhovalci 
přivezli na Velikonoční ostrov různé 
plodiny, mezi nimiž byla i kvajáva 
hrušková.

❙   Dnes je tento druh keře rozšířen 
po subtropech a tropech celého světa. 
V ideálním případě vyžaduje teploty 
25–30 stupňů Celsia ve vegetačním 
období a roční úhrn srážek 1 000– 
1 600 mm. Rostliny jsou nenáročné 
na půdu a snášejí i suchá období.

❙   Na Velikonočním ostrově se pěstu-
je jako významné ovoce. Plody jsou 
velmi náchylné na transport.

❙   Keř roste do 3,5 metru, ale najdou 
se i 10metrové stromy. Mladé větve 
má ochlupené. Načervenalá kůra se 
odlupuje ve svislých úkrojcích. Má 
střídavě vyrůstající elipsovité listy 
s plastickou žilnatinou a lesklým 
povrchem. Kvete bílými drobnějšími 
květy s mnoha tyčinkami. 

❙   Kořen, kůra a listy kvajávy se kdysi 
užívaly v lékařství.
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ZEMĚ 
S OČIMA
HLEDÍCÍMA 
DO NEBE

VELIKONOČNÍ 
OSTROV

Představte si, že byste mohli 
hodit kamenem, který by letěl 
z Moskvy až do Barcelony. 
Urazil by více než 3 600 
kilometrů a zhruba tak daleko 
je Velikonoční ostrov vzdálený 
od chilské pevniny. Iorana! 
Vítejte na nejodlehlejším 
obydleném místě na Zemi, 
na ostrově plném otázek.

text  BARBORA LITEROVÁ          
FOtO  PETR SLAVÍK (www.PETRSLAVIK.Eu)
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Během pětihodinového letu ze Santiaga 
mám o čem přemýšlet. Co je to ale pět 

hodin oproti týdnům nebo možná měsícům, 
kdy polynéští navigátoři vyrazili z Markéz 
bez map a kompasů, aby našli svou zemi 
zaslíbenou? Legenda praví, že v pátém sto-
letí dorazil ke břehům ostrova rapanujský 
„praotec Čech“ – král Hotu Matua se svou 
družinou. Prohrál válku kvůli ženě, a tak 
musel uprchnout. Ale kam? Nakonec uvěřil 
snu Hau Maka, svého dvorního tetovače, 
jehož duše v noci uviděla osamělý ostrov 
s tyčícími se vulkány lemovaný plážemi. 

Hodiny v letadle se pomalu vlečou a pod 
námi není nic než Tichý oceán. O čem asi 
přemýšleli Matuovi muži, když brázdili tyto 
nekonečné vody, a jak dokázali trávit měsíce 
na otevřeném moři? Nejenže to se svými va-

hadlovými plavidly uměli, ale také rozuměli 
řeči přírody. Orientovali se podle hvězd, sle-
dovali pohyb ptáků, reagovali na změny vě-
tru… Jejich potomci, kteří na ostrově vytvoří 
jednu z největších megalitických kultur, už 
nebudou přírodě naslouchat a nakonec jim 
nezbyde než bojovat o holé přežití.

HI, BOSS!
Velikonoční ostrov by se mohl jmenovat 
klidně Vánoční nebo jakkoliv jinak, nebýt 
toho, že sem první evropský návštěvník, Ho-
lanďan jménem Roggeveen, dorazil právě 
na Bílou sobotu roku 1722. Pro domorodce 
to byla Země s očima hledícíma do nebe 
(Rapa Nui) nebo Pupek světa (Te Pito Te He-
nua). Náhoda tomu chtěla, že i my jsme se 
zde ocitli právě v době Velikonoc stejně jako 
etnograf Miloslav Stingl, vůbec první Čech, 
který ostrov navštívil. 

Letiště Mataveri má komorní a o to pří-
jemnější atmosféru, chilské aerolinky LAN 
sem dopraví jen pár letadel týdně.

Sotva vystoupím z letadla, už mi místní 
děvčata věší na krk věnec z květů tiare. Ten 
jsem si přála od té doby, kdy jsem poprvé 
viděla Vzpouru na Bounty s Marlonem 

Brandem. Dnešní domorodé dívky už nenosí 
palmové sukénky a květiny vystřídala trička, 
přesto jejich exotická krása nedá mužům 
spát. Rapanujci v sobě mají divoké kouzlo. 
Přesvědčit se o tom mohu hned při setkání 
s naším průvodcem. „Ahoj, jsem Yoyo,“  
říká a vykouzlí rapanujsky neodolatelný 
úsměv. Když projíždíme Hanga Roa, což je 

         VELIKONOČNÍ  
         OSTROV

❙   Rozloha: 163,6 km2

❙   Počet obyvatel: 3 791
❙   Hlavní město: Hanga Roa
❙   Časový posun: +6 hodin

Vaenga Teao, 
jeden z nejslavnějších 

rapanujských tanečníků 
tradičního tance hoko.

Gigantické sochy moai vznikaly pomocí 
primitivních nástrojů.
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něco jako hlavní město ostrova, uklidňuje 
mě, že nevidím žádné „McDonaldy“ ani 
několikapodlažní hotely. Panuje zde poho-
dová atmosféra, turisté chodí v žabkách 
nebo bez nich, často se surfem v podpaží, 
nic křečovitého na tak výjimečnou desti-
naci. Na ostrově žijí zhruba čtyři tisíce lidí 
a vypadá to, jako by se všichni znali nebo se 
tak k sobě alespoň chovají. „Hi, boss,“ zdraví 
Yoyo každého druhého. „Hi, big boss,“ zní 
obvyklá odpověď. Přátelská zdravice se vět-
šinou neobejde bez tohoto gesta: vysunete 
palec a malíček a několikrát rychle zatře-
sete rukou. „Má to nějaký hlubší význam?“ 
vyzvídám. „Význam?“ zasměje se Yoyo. „No, 
vlastně jo. Takhle řeknu: ahoj, jsem rád, 
že tě vidím, a taky miluju tě.“ To u nás víc 
mluvíme, aniž bychom si to podstatné řekli, 
probleskne mi hlavou, ale tuto myšlenku si 
nechávám pro sebe.

VESNICE JAKO VĚZENÍ 
Je to k nevíře, ale až do roku 1964, celých 
sedmdesát šest let od připojení Velikonoč-
ního ostrova k Chile, nesměli domorodci 
Hanga Roa opustit. Chilská vláda získala 
pozemky po plantážníkovi s velkým majet-
kem i jménem – Jeanu Baptistovi Onésime 
Doutrou-Bornierovi a zbývající přikoupila. 
Bornier vládl na ostrově, z něhož si udělal 
svůj soukromý ranč, tvrdou rukou. Do-
morodcům platil za jejich práci almužnou 
a pokud se vzbouřili, byli potrestáni. Když se 
vůči násilí páchaném na Rapanujcích ohra-
dili misionáři, Bornier je z ostrova vyhnal. 
Na svůj despotismus doplatil v roce 1877, 
kdy ho zoufalí Rapanujci zabili. Chile oficiál-
ně anektovalo Velikonoční ostrov o jede-
náct let později, čímž získalo kontrolu nad 
obrovskou vodní plochou mezi ostrovem 
a jihoamerickou pevninou. Ostrov potom 
začaly ve velkém spásat a tím také devasto-
vat ovce, protože chilská vláda ho pronajala 
britské společnosti  Williamson Balfour 
obchodující s vlnou. Domorodci byli nuceni 
postavit si kolem své vesnice kamennou zeď 
a pokud se chtěli vzdálit, neobešlo se to bez 
povolenky. Jejich situace se moc nezlepšila, 
ani když v roce 1953 převzalo kontrolu nad 
ostrovem chilské námořnictvo. Když se 
v roce 1968 otevřela brána letiště, musela 
to být pro místní velká věc. Moji domněnku 
potvrzuje Yoyo. „Dodnes žijí na ostrově lidi, 
kteří pomáhali odklízet kameny kvůli stavbě 
přistávací dráhy. Asi se budeš smát, ale 
když přiletělo první letadlo, tak utíkali. Jako 
kdyby přiletěl obrovský pták. Měli strach, 
protože nikdy předtím letadlo neviděli.“

MÍSTO CHALUPY JESKYNĚ
Nemám ráda suši a syrové ryby vůbec. To 
platilo, než jsem na Rapa Nui ochutnala 
ceviche. Po malých kouscích jemně oko-
řeněného tuňáka naloženého v citronové 
šťávě jsem se mohla utlouct. Podle skladby 
jídelníčku by ostrov měl být domovem ne-
smrtelných – kromě stravy k dlouhověkosti 
přispívá i fakt, že se nacházíme na jednom 
z nejčistších míst planety. V sedmdesátých 
letech zde vědci objevili látku rapamycin, 
produkovanou půdními bakteriemi, a nyní 
testují, jestli dokáže prodloužit lidský život. 
Zatím se jim to podařilo u myší.

„Ty jsi se tu narodil?“ ptám se Yoya u obě-
da. „Ano. Táta je Rapanujec a máma pochází 
z Chile.“ „A odjíždíš odsud často?“ zajímám se. 
„Ani ne. Občas mě chytí ,ostrovní horečka ,́ 
kdy potřebuju odjet kamkoliv, ale za pár dní 
to přejde. Když si chci srovnat  myšlenky, 
vyrážím do jeskyně.“ „Do jeskyně?“ Můj údiv 
se dá stěží skrýt. „Jo, jestli chceš, vezmu tě 
tam.“ 

Začalo silně pršet, o důvod víc prozkou-
mat ostrovní podzemí prošpikované lávový-
mi tunely. Právě sem do jeskyní se domorod-
ci uchylovali v době krvavých bojů, kdy pro 
ně již nahoře nebylo bezpečno. A co vyhnalo 
geniální stavitele a umělce, tvůrce kultov-
ních soch moai, které nenajdete nikde jinde, 
až sem, pod zem? Hlad. Posedlost výrobou 
kamenných gigantů totiž zcela ohlušila 
jejich instinkty, pracně vytvářeli a přemisťo-
vali stále větší sochy, k čemuž potřebovali 

nemalé množství dřeva, až nakonec ostrov 
zcela odlesnili. Pozdě si uvědomili, že bez 
palem nemohou stavět kánoe a zajišťovat 
si tak potravu, neměli z čeho plést rybářské 
sítě ani na čem vařit… Kdysi úrodná země 
podobná rajské zahradě s nejbohatším 
hnízdištěm mořských ptáků v celém Paci-
fiku se změnila v trosku a její obyvatelé se 
uchýlili do jejích útrob. Nebylo kam utéct. 
Ani na čem. A tak se stali potravou jeden 
pro druhého. „Obyčejní zajatci byli prostě 
snězeni, králi a jiným vznešeným náčelní-
kům byl po smrti vyjmut mozek a spálen, 
aby nic nezbylo z many, jejich nadpřirozené 
magické síly. Rapanujci pojídali lidi také 
z prostého potěšení z masa. Kromě krys byl 
člověk jediným lovným savcem obývajícím 
Rapa Nui,“ píše Miloslav Stingl ve své knize 
Poslední ráj. A právě krysy, které si Hotu 
Matua nevědomky přivezl na ostrov se svou 
družinou, dokonaly dílo zkázy. Spořádaly 
semena stromů a nedaly jim tak šanci, aby 
znovu vzklíčily.

PRO KULINÁŘE
❙   Vody Tichého oceánu, které omý-
vají Velikonoční ostrov, jsou plné ryb 
a mořských plodů, čemuž odpovídá 
skladba domorodého jídelníčku. 
Specialitou jsou ceviche, kousky 
čerstvých ryb naložených v limetko-
vé štávě se zeleninou a provoněné 
výrazným kořením.

❙   Kdyby vás snad dary moře omrzely, 
hříchem, jemuž by turista v Chile 
měl podlehnout, je místní fastfood. 
Typickým představitelem jsou empa-
nadas, těstové taštičky, které mají 
řadu podob. Pečené, smažené, malé, 
velké, sladké či pikantní... Obvyklou 
náplní je pino, směs mletého hovězí-
ho masa s cibulí, vejci a olivami.

❙   Přestože jsou Chilané hrdí na svá 
vína, nejoblíbenějším nápojem je 
pisco, které se pálí z muškátového 
vína. V restauraci se obvykle podává 
jako koktejl s příchutí citronové 
šťávy, cukru a našlehaného bílku. 
Osvěžující pisco sour často slouží 
jako uvítací přípitek.

Domorodá kráska nezapře své polynéské kořeny, 
i když o původu Rapanujců se dodnes vedou spory. 
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Stojíme před jeskyní, jejíž vchod rafi-
novaně kryjí divoké banány. Procházíme 
tunelem, který se větví až do úplné tmy. 
Yoyo má sice svítilnu, ale co byste řekli, že 
by se v tomto nejméně vhodném okamžiku 
mohlo stát? Ano, zhasla. Už tedy vím, jak to 
vypadá, když se řekne, že je „tma jako v pyt-
li“. Po několika minutách se zase vše v dobré 
obrátilo a my mohli jít dál do nitra podzem-
ního chřtánu. „Koukej,“ ukazuje mi Yoyo 
na zbytky mušlí ležící na zemi. „Tady lidi 
jedli, když ukrývali sebe nebo svoje rodinné 
poklady,“ dodává. Jeskyně hrály v životech 
Rapanujců vždy důležitou úlohu, pohřbívali 
v nich i své blízké. Když přišli misionáři a nu-
tili je k „důstojnému“ křesťanskému pohřbu, 
utíkali někteří do jeskyně, když cítili, že 
jejich čas už nadešel, a pokorně zde čekali 
na smrt. Dnes domorodci jeskyně využívají 
i pro romantické schůzky nebo pro hezké 
chvilky s rodinou. „Někdy se s manželkou 
sbalíme, vezmeme děti a trávíme tu víkend. 
Je to fajn cítit svoje kořeny,“ říká Yoyo. 

PTAČÍ OLYMPIÁDA
Časně ráno vyrážíme do Oronga, nejpo-
svátnějšího místa celého ostrova. Ostrý 
vánek prosycený vůní moře mě šlehá 
do tváře, zatímco se sápu k vrcholu sopky 
Rano Kaa. Nahoře mě čeká výhled určený 
pro samotného arikiho. I on, král obdařený 
nadpřirozenou silou mana, sem alespoň 

jednou za rok vážil cestu, aby byl přítomen 
výjimečnému ceremoniálu – závodu Ptačího 
muže. Jeho vítěz, ať už to byl on sám nebo 
náčelník, který ho do tohoto klání vyslal, 
se stal Tangata Manu, uctívaným polobo-
hem a ročním vládcem ostrova. Rapanujci 
si vymysleli tuto extrémně adrenalinovou 
„olympiádu,“ aby učinili přítrž mezikmeno-
vým válkám a nastolili jakýsi řád. Nevíme, 
kdy se kult poprvé objevil, zda to bylo ještě 
v době stavitelů soch, ale spíše mnohem 
později, v době chaosu, kdy stále početnější 

obyvatelstvo bojovalo o zbývající zdroje. 
Podle historičky Katherine Routledge, která 
v roce 1914 zorganizovala vůbec první 
archeologickou expedici na Velikonoční 
ostrov, začali Rapanujci s těmito závody 
v roce 1760 a skončili po více než sto letech, 
kdy zde katoličtí misionáři vybudovali první 
kostel.

Stát se Tangata Manu – Ptačím mužem – 
ale nebylo jen tak. Každý z účastníků musel 
mít kondičku minimálně jako Roman Šebr-
le, pokud chtěl uspět nebo alespoň závod 
přežít. Hrany vulkánu jsou ostré a příkré. 
Přesto je závodníci seběhli s rákosovým plo-
vákem, na němž museli doplavat na necelé 
dva kilometry vzdálený ostrůvek Motu Nui, 
vyhnout se žralokům, najít vejce hnízdí-
cího rybáka černohřbetého a dostat ho 
nepoškozené zpět. Vejce obvykle neobjevili 
hned, čekali týdny, někdy i měsíce, než první 
šťastný nálezce mohl vší silou zakřičet své 
jméno nebo jméno svého náčelníka. Všichni 
diváci z řad soukmenovců a kněží netr-
pělivě čekali, až uslyší onen verdikt, který 
na další rok rozhodne o osudu ostrova. Než 
se tak stalo, oddávali se rituálním tancům, 
zpěvům a modlitbám. Přečkávali v nízkých 
domcích poskládaných z kamenných desek, 
které jsou dodnes po vesnici roztroušené. 

„Jdi se podívat dovnitř,“ pobízí mě Yoyo 
před jednou z pozorovatelen. Nevím, jak byli 
Rapanujci vysocí, ale závod museli sledo-

Yoyo u Tukuturi, jediné klečící moai na ostrově.
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vat spíš vleže, protože stropy domů mají 
sotva metr padesát. Kdo by si ale takové 
představení nechal ujít? Držitel titulu „Ptačí 
muž roku“ byl uctívaným polobohem, ale 
zároveň ho tato funkce značně omezovala. 
Dostal nové jméno, které určili ivi atua, ra-
panujští věštci, a toto jméno bylo zároveň 
názvem celého roku. Tangata Manu přišel 
o svoje vlasy, musel nosit obřadní paruku 
z ženských vlasů, jeho tvář natřeli červenou 
a černou barvou, kterou si nesměl smýt. 
Pobýval ve zvláštní chýši na svazích sopky 
Rano Raraku, kde ho mohl navštěvovat 
pouze jeden kněz. Nad ní viselo ono vejce, 
které si vybojoval on sám nebo jeho zá-
stupce. „Pojď se na něco podívat,“ vytrhne 
mě Yoyo z rozjímaní. „Vidíš?“ ukazuje mi 
prstem na obrazce vytesané na jednotli-
vých balvanech. „Tohle je Ptačí muž, tělo 
má jako člověk a hlavu jako pták, a tohle 
je ko mari a tamhle taky...“ Kult Ptačího 
muže byl úzce spjat s ko mari, tedy vaginou 
jako symbolem plodnosti. Na Ptačího 
muže totiž kromě jiného čekala speciálně 
vybraná dívka, panna, která několik měsíců 
trávila v jeskyni, aby se rituálně očistila 
a její pokožka zbělala. V průvodcích se 
uvádí, že vesnice Orongo má nejkrásnější 
polohu na celém ostrově. Znovu si prohlí-
žím sopečný kráter, jehož dno vypadá jako 
umyvadlo napuštěné velkým jezerem, z ně-
hož trčí rákosový porost. Ano, je to vskutku 

SOUTĚŽ 
O PŘEDPLATNÉ

Tento cestopis byl připraven 
ve spolupráci s geografickým 
magazínem Koktejl, který 
pro vás připravil soutěž. 
Odpovězte na otázku 
a vyhrajte předplatné 
časopisu Koktejl! Otázka zní: 
Kolikáté narozeniny oslaví 
magazín Koktejl v dubnu 
2012? Správné odpovědi 
posílejte do konce ledna 
na adresu cdprovas@cd.cz, 
do předmětu zprávy uveďte 
CESTOPIS.

kouzelné místo, když „normální“ turisté 
ještě spí a do vás tak může vstoupit aku 
aku, dobrý duch tohoto místa.

KDYŽ KÁMEN CHODÍ
Už vás někdy krása dojala k sl-
zám? Mě ano. Na pláži Anakena, 
kde podle legendy vystoupil 
na břeh král Hotu Matua. Jako 
by tu i pro mě někdo připravil ne-
beskou hostinu nebo představení 
kýče, chcete-li. Tyrkysové vlny, 
na nichž se kolébá katamarán, se 
vsakují do bílého písku. Nikde ani ži-
váčka. Jen šustění palem a v dálce kůň, 
který si pochutnává na šťavnaté trávě. 
Svědky tohoto okamžiku, nad nímž nevisí 
jediný mráček, jsou moai, hrdě stojící na své 
kamenné plošině. Ne náhodou si právě toto 
místo vybral norský badatel Thor Heyerdahl 
jako základní tábor pro svou archeologickou 
expedici. Chtěl především najít odpověď 
na tuto otázku: Odkud sem přišli první lidé 
a co byli zač? Podle Heyerdahla šlo o „bílé 
indiány“ z Peru, kteří se měli zasloužit o roz-
mach kamenického umění. Tito geniální 
blonďáci měli patřit k tiahunácké kultuře, 
ale problém je, že ta se v Peru začala rozvíjet 
až v polovině osmého století a první lidé se 
podle zkoušky na radioaktivní uhlík měli 
na Rapa Nui objevit o několik století dříve. 
Heyerdahl tak u vědecké obce narazil, ale 

díky jeho nezlomnému úsilí najít pravdu 
se o této sopečné tečce uprostřed Pacifiku 
dozvěděl celý svět.

A stejně tak už nikdo nikdy nezapomene 
toto jméno: Pavel Pavel. Díky inženýrovi ze 
Strakonic se totiž prokázalo, že předci ne-
lhali a že řeči o „chodících“ sochách nepatří 
do říše fantazie.

Vychází slunce. Dennodenní úkaz, který 
člověka nepřestává fascinovat, nás vyhnal 
z postele a stejně tak i pár Japonců, jejichž 
čelovky prořezávají tmu před Ahu Tonga-
riki (asi nejznámější platforma s patnácti 
sochami). Kousek od ní osamoceně stojí 
moai, kterou ve vzpřímené poloze přemisťo-
valo pod dohledem Pavla Pavla pomocí lan 
šestnáct domorodců.

Paprsky se začínají opírat do kamenných 
těl a Yoyo, jako by chtěl prodloužit tento 
magický okamžik, říká: „Přišla společnost 
Louis Vuitton s nabídkou, že by pro svou 
kampaň potřebovali do Paříže dopravit 
jednu moai a byli za to ochotni opravdu 
hodně zaplatit. A my jsme řekli ne,“ líčí mi 
jednání s francouzskou značkou proslulou 
výrobou kabelek. Pak se na chvíli odmlčí, 
divoce se mu zalesknou oči a dodá: „Teda, 
většina z nás. Včetně mě... ale pak jsem 
o tom začal víc přemýšlet a říkal si, že naši 
předci taky dělali moai tak, aby samy cho-
dily, tak proč by takhle nemohly na chvíli 
odejít do Paříže?“ Ranní vánek rozčísl jeho 
kudrnatou hřívu, kterou mu závidím. 
Vyčaruje dětsky bezelstný úsměv a dodá: 
„ Já bych ale stejně nemohl žít někde jinde, 
protože nikde to není takové jako tady.“ 
A má pravdu. Vždyť i sám Thor Heyerdahl 
řekl: „Na světě jsou tisíce ostrovů, ale pou-
ze jeden je Velikonoční.“ ❙
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krimi

Terénní nerovnost mi málem vyrve 
z rukou volant služební škodovky 
a přetne rozvíjenou myšlenku.

„Kde jsem to… Aha! Pro někoho štěstí, ale 
já zůstávám u náhody. Tak to na kriminálce 
chodí. Někdy ti zkrátka nečekaně píchne 
komisař Náhoda,“ uzavírám „miniškolení“ 
pro svou mladou parťačku.

„Na náhody nevěřím,“ zamračí se Eliška. 
(Ha – nový výraz. Ten ještě neznám.) „Z ma-
tematickýho hlediska…“

„Néé, ušetři mě! Prosím!“
„Co máš proti matice?“ podiví se. „Mě dost 

bavila. Na gymplu jsem byla za hvězdu.“
„Celý léta jsem sotva prolejzal. Jednodu-

chá rovnice: matika plus já rovná se nepře-
konatelnej odpor.“

Rozesměje se. „Taková krásná věda! Mož-
ná kdybys měl nějakou pohlednou doučo-
vatelku…“

„Třeba jako tebe?“ využívám nečekané 
nahrávky.

Naši rozvernou idylku v ten moment 
skřehotavě utne vysílačka. Přepadení 
příměstské pobočky banky skoro za rohem. 
Ozbrojený pachatel ujíždí s lupem na blíže 
neurčeném motocyklu. (Hm… je mínus 
dvanáct.) Štíhlý až vyzáblý, odřená 
motorkářská kožená bunda, černé 
rifle, žlutá čapka, zelená plátěná 
taška. Kolem pětadvaceti.

„Zastav!“ vykřikne Eliška.
Neptám se a zašlápnu to skoro 

na místě.
„Vpravo, před tou hrubou stav-

bou,“ ukazuje Eliška.
Opuštěný skelet pravděpo-

dobně administrativní budovy 
má asi dvanáct pater. Na za-
neřáděném prostranství před 
stavbou právě slézá z motorky 
zhmotnělá podoba v hlášení po-
psaného lupiče.

Ještě nikdy se nám snad nepodařilo 
tak rychle opustit auto.

„Stůj! Policie!“ Nádherné unisono. A to 
jsme se ani nedomluvili.

Mladík se (samozřejmě dle očekávání) 
rozběhne s taškou v ruce k budově. Druhou 
vyloví z kapsy malou pistoli a pošle naším 
směrem dvě rány. Bez míření odvede slušný 
výkon – první kulka mi pročísne (řídnoucí) 
vlasy, druhá ušmikne anténu našeho vozu.

Instinktivně hupsnu za auto, ale než 
stačím vytrhnout z pouzdra zbraň, Eliška už 
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stojí v pevném střeleckém postoji se svojí 
devítkou v obou dlaních.

Prchající zatím dosáhl po otevřeném 
schodišti prvního patra a právě se chystá 
zamířit –

Eliška vypálí. Pistolka obloukem opouští 
mládencovo zápěstí a mizí v jakési strouze. 
Kluk ani já tomu jaksi nemůžeme uvěřit.

„Teda, Liško…“ vydechnu. (Někdy jí tak 
říkám. Vzácně i Lištičko…) „Netušil jsem, že 
jsi tak dobrá.“

Zpraží mě pohledem. „Nejsem dobrá. 
Jsem nejlepší.“

Čistě odzbrojený lupič se mezitím rychle 
vzpamatoval. Už je mezi druhým a třetím 
patrem.

„Na co čekáme?“ broukne Eliška. „Jdeme 
si pro něj!“

„Neměli bychom radši zavolat…“

„Proč?! Zřejmě úplně zblbnul. V tom sko-
robaráku proti nám dvěma nemá žádnou 
šanci.“

A je vymalováno. (Jako s Eliškou vždyc-
ky…) Za chvilku už dupeme po (naštěstí 
téměř dokončených) betonových schodech 
z patra do patra. Slyšíme ho dusat nad 
námi.

Čeká při samém okraji ploché střechy, 
podpatky bot už ve volném prostoru. Bledý 
poďobaný obličej. Výraz feťáka.

„Vodpalte!“ štěkne. „Nebo skočim!“
„A co takhle zajít někam na kafe?“ usměje 

se líbezně Eliška a současně zkrátí vzdále-
nost o několik kroků. „Probereme ty důvody, 
který tě přivedly až sem.“

„Stát! Nebo fakticky skočim!“
„Jak myslíš,“ pokrčí rameny Eliška. „Ale 

škoda – takovýho hezkýho kluka…“
To rozhodně nečekal. (Já už vůbec ne.) 

Jeho pohled ji nově zhodnotí – a pak se úzké 
rty vytvarují do ošklivého úšklebku.

„Ani ty nejsi k zahození…“ Odhalí křivé 
zuby. „Víš co? Ukaž mi ji. Když mi ji ukážeš, 
neskočim.“

V tu ránu bych mu nejradši pomohl ze 
střechy sám.

Eliška, nespouštějíc z něj oči, si začne 
pomalu rozepínat pásek u olivově zelených 
džínsů. Vrostu do betonu.

Kluk mimoděk popojde k ní a ona (prak-
ticky z místa) po něm skočí. Srazí ho v letu, 
zmítá se pod ní jako červ. Betonový povrch 
mě pustí, vletím mezi ně a zacvaknu tomu 
parchantovi ruce za zády do pout.

„Ty hajzle!“ cloumám s ním. „Postarám 
se, aby sis pobyl v lapáku co nejdýl!“ 

Jenom se klepe a nechutně vzlyká.
„Pavle, to by stačilo,“ promluví Eliška 

za mnou. S klidem ze sebe oklepává 
betonový prach.

Prostě se musím zeptat. „Ty bys 
to… vážně udělala?“

Odhrne si vlasy spadlé 
do čela. „Musím si je 
nechat přistřihnout.“

Tu odpověď mi zů-
stane dlužna. Jednou 
provždy. ❚

ČETLI JSTE POZORNĚ?
Pak jistě dokážete do tří vteřin odpovědět na otázku:
Kolikrát vystřelil prchající bankovní lupič?
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KŘÍŽOVKA
Španělské přísloví: 
Nabídnout přátelství zamilovanému … (dokončení v tajence).



co mi hlava nebere

Přes dvacet let jsem vyrůstala na severní Moravě. Musím se přiznat, 
že vždy jsem toužila jako milovník knih a umění přestěhovat se 
do našeho hlavního města, kde je kulturní vyžití mnohonásobně 

větší. Když jsem se ve svých 23 letech opravdu přestěhovala, byla jsem 
nadšená. Jako studentka jsem využívala ústřední knihovnu, studovnu 
a s ní také internet, abych si dala dané souvislosti dohromady. Zprvu mě 
maximální povolená hodinová doba na netu zaskočila, protože jsem si 
nestačila najít potřebné cizojazyčné překlady a musela jsem si je tedy 
dodělávat doma, ale na druhou stranu se mi líbila pevně daná pravidla.

Nyní, když jsem se na rok vrátila zpátky na Moravu do svého rod-
ného města a přijdu do místní knihovny, nestačím se divit. O tom, že 
je zde registrační poplatek dvojnásobně vyšší a zároveň nabídka knih 
zase několikanásobně menší, jsem věděla, ale největší překvapení 
pro mě nastalo v momentě, kdy jsem navštívila internet a zjistila, 
že je zde možnost vysedávat od otvíračky do zavíračky (což někteří 
i rádi využívají). A co víc – mezi těmito lidmi jsou malé děti, které 
pravidelně den co den po škole ještě s taškou utíkají, aby si mohly 
zahrát své oblíbené gamesky. 

Knihovna by měla vzdělávat a přestože jsou její chodby polepeny 
plakáty typu „Celé Česko čte dětem“, vychovává z dětí mladé gam-
blery. Jak je tohle možné, to mi opravdu hlava nebere.

Sabina Potomáková, 24

VÝCHOVA GAMBLERŮ 
NA SEVERNÍ MORAVĚ

BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR 
ZAPOJENÝ S EMITOREM

Těžko bych před deseti lety hledal kamaráda, který má doma 
počítač s internetem. A když už bych ho našel, tak by to byl 
nějaký „zazobaný kretén“, se kterým bych si stejně neměl co 

říct. Situace se ale změnila – připojení k internetu má doma bezmá-
la devadesát procent české mládeže. Zazobanci se teď chlubí ajpody 
a ajfouny, zatímco lůza šmejdí po netu jako ve vlastním bytě. 

Příklad z praxe. Fyzikář nám zadá referát na téma „Bipolární tran-
zistor v zapojení se společným emitorem“. Běžný žák střední školy 
často nerozumí ani polovině pojmů, které byly v názvu tématu 
použity. Student před dvaceti lety by zašel do nejbližší knihovny, 
kde by si chtěl vypůjčit knihu o zadaném tématu, která by s velkou 
pravděpodobností byla nedostatková, protože už si ji vypůjčilo 
nejméně pět spolužáků se stejným záměrem. A tak by následoval 
sled událostí a výmluv, které by asi stejně nevedly k lepší známce 
než dostatečné. Současný student zadá název tématu do okénka 
vyhledávače a zmáčkne tlačítko hledat, načež mu vyjede nejméně 
deset tisíc odkazů. Je pak k dispozici docela dost materiálu k uspo-
kojení fyzikáře.

Internet je v dnešní době neodmyslitelnou součástí a k této generaci 
prostě patří. Nezbývá nám než být zvědavi, jaký další výdobytek vymys-
lí vědci pro naše děti. A děti našich dětí a děti dětí našich dětí… 

Jakub Kacar, 19

Je vám mezi 15 a 30  a „hlava vám to nebere“? Napište na cdprovas@cd.cz a do předmětu zprávy uveďte  CO MI HLAVA NEBERE. 
Povedená dílka otiskneme  a drobný honorář doručíme.



Přeměň realitu
ve svůj sen… 
❙  Máte rádi klasickou fotografii, 
 nebo vás štvou zažité konvence? 
❙  Dokážete pomocí fotografie přenést 
 pocity a atmosféru na druhé? 
❙  Jste grafickými programy nepolíbení, 
 nebo si naopak bez grafického designu 
 moderní fotografii nedokážete představit? 

Pokud tě výzva zaujala a dosud jsi publiko-
val maximálně tak na Facebooku, pošli 

nám své výtvory a neboj se přiložit originální 
komentář, který umocní tvoji šanci na vý-
hru. Nejpovedenější díla budou oceněna Era 
osobním účtem s počátečním vkladem  
v hodnotě 5 000, 3 000 a 2 000 Kč!

CO MŮŽEŠ VYHRÁT
Partnerem soutěže se stala Poštovní spo-
řitelna, která každý měsíc třem nejlepším 
z vás věnuje Era osobní účet s počátečním 
vkladem pět, tři a dva tisíce korun! 

PRAVIDLA
Foť, případně uprav a pošli maximálně 
5 svých výtvorů na e-mailovou adresu re-
dakce cdprovas@cd.cz (do předmětu zprávy 
uveď FOTOGRAFIE). Soutěž bude probíhat 
od ledna do června letošního roku a je ome-
zena věkem 30 let. V každém čísle vyhlásí-
me 3 výherce. Kompletní pravidla najdeš 
na www.cd.cz/cdprovas. Fotografie nemusí 
být s železniční tematikou! Pokud se nám 
však tvoje umění natolik zalíbí, můžeš to být 
právě ty, komu dáme šanci vyfotit exkluzivní 
fotografie pro náš časopis nebo kalendář. ❙

...a získej Era osobní 
účet s počátečním 
vkladem v hodnotě 
5 000, 3000 a 2000 Kč!

Fotografie 
může být odrazem reality 
nebo pokusem přeměnit 

realitu v sen.

VÝZVA PRO MLADÉ TALENTY

FotoGrafujte a zkuste své štěstí v nové talentové soutěži,  
kterou jsme pro vás připravili s Erou. Dobrý pocit z otištěného  
dílka navíc umocní pár kaček na vlastním účtu. 

FOTOgrafická sOuTěž
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POVAŽUJI SE ZA  
SIDERODROMOFILIKA
Šachový vlak byla taková velmi ne
tradiční, zato úspěšná akce. Desítky 
šachistů, kteří cestovali pět dní vlakem 
a hráli šachový turnaj. 
Takovou mediální pozornost získají šachy 
jen tehdy, když přijede do Prahy významný 
šachista formátu Garriho Kasparova. Jinak 
jsou šachy bohužel na okraji zájmu, což pro 
tuto hru není důstojná pozice. Proto jsou 
podobné aktivity, které v počáteční fázi 
vypadají jako neuskutečnitelný nápad, velmi 
potřebné pro propagaci samotné hry.  

Není to tím, že o šachách panuje vše
obecné přesvědčení, že je to složitá hra?
O tom vedu spory se svými kolegy v bance, 
kteří také považují šachy za nejednoduché. 
Já říkám, že se mýlí – málokterá hra vyžaduje 
tak skromné nároky na vybavení, na počet 
hráčů. A hra je přece složená z jednotlivých, 
zdánlivě jednoduchých tahů hracích kamenů. 

Hovoří se už o příštím ročníku Šachové
ho vlaku. Podpoří Era opět tuto akci?
Banky dostávají řadu podobných žádostí 
o sponzoring. Když jsme uvažovali o pod-

Era nedávno podpořila vypravení 
speciálního vlaku do pěti 
středoevropských měst, na jehož 
palubě se hrály šachy. Patronem 
společného projektu Pražské 
šachové společnosti a ČD byl 
vrchní ředitel Poštovní spořitelny 
Jan Lamser, který vedle svých 
bankovních funkcí zastává i pozici 
prezidenta Šachového svazu ČR.

JAN LAMSER 

poře Šachového vlaku, snažili jsme se najít 
spojovací prvky mezi hodnotami šachů 
a Ery. A kupodivu jsme se dobrali k zajímavé-
mu závěru. Přestože Era a šachy se historic-
ky vyvíjely svébytně, v hodnotovém systému 
mají řadu společných rysů.

Mezi bankéři je řada špičkových ša
chistů. Co tyto dva světy spojuje?
Šachy intenzivně kultivují smysl 
pro situaci, pro džentlmenství, 
bystrou empatii, eleganci, odvahu, 
cílevědomost, cit pro praktická 
a jednoduchá řešení. A to vše je také 
nutným předpokladem obchodní 
úspěšnosti ve finančních služ-
bách. Učí nás rozpoznávat, co je 
podstatné a co je irelevantní. Šachy 
stojí také na otevřenosti – na rozdíl 
např. od karetních her jsou šachy 
zcela otevřené, každý hráč vidí 
tahy soupeře. 

Šachový vlak u vás spojil  
dva koníčky – hru v šachy 
a vztah k železnici...

Ano, považuji se za lehkého siderodromofi-
lika, což v překladu znamená, že jsem lehce 
posedlý vším, co jezdí po kolejích. Před 
časem jsem si dokonce pronajal jeden z ná-
dražních objektů. Jeho poloha totiž skvěle 
kombinuje romantickou krajinu a krásné 

scenérie s nádražním ruchem a provo-
zem. Navíc toto bydlení nabízí ještě 
jednu nespornou výhodu – nikdy to 

nemáme daleko na vlak.

Proč se Era rozhodla podpořit 
soutěž mladých fotografů 
v časopise ČD pro vás? 
Myslím, že lze opět říct, že se 
zde spojily dva faktory. Za prvé: 
České dráhy patří mezi naše 

nejvýznamnější partnery, proto 
podporujeme řadu společných 
aktivit. Za druhé: baví nás pod-

porovat nadějné talenty. Jsme 
partnery Artbanky, což je 

projekt na podporu mla-
dých, začínajících umělců. 
A soutěže přece generují 
talenty. ❙
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MOTOROVÉ VOZY ŘADY 810

NENÁVIDĚNÍ 
ZACHRÁNCI  
ČESKÝCH  LOKÁLEK

Šukafon. Tuto expresivní přezdívku získal nejrozšířenější 
český motorový vůz podle kopulačních pohybů, které ne-
chtěně vykonávají cestující při jízdě po českých lokálkách 
ve vertikálním i horizontálním směru za srdceryvného pís-
kotu dvounápravového podvozku. Díky své jednoduché 
konstrukci a nízkým provozním nákladům však pomohl 
zachovat provoz na mnoha českých lokálních tratích.
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foto  ARChiV REdAkCE A UVEdEní AUtoři                    
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V bouřlivém roce 1968 objednalo minis-
terstvo vývoj velkého i malého motoráku 
u Výzkumného ústavu kolejových vozidel, 
jehož práce přináší přelomové a pokrokové 
dítko – řadu M 474.0 (později přeznačenou 
na M 475.0) neboli Chrochtadlo. Zrodil se pro-
jekt opravdu výjimečného motorového vozu 
světových kvalit. Výkon přes 600 koní, pohon 
všech čtyř náprav, moderní tyristorová regu-
lace výkonu a dokonce automatická regulace 
rychlosti, jakýsi „poloautopilot“ pro strojve-
doucí. První dva prototypy velkého „motoru“ 
byly do výroby zadány již v roce 1969.

U malého motoráku se diskuze o koncep-
ci táhly dva roky. Poté soudruzi usoudili, že 
bude stačit jen jedna hnaná náprava a kon-
strukce využívající (prozíravě) automobilo-
vý hnací agregát domácí provenience. A tak 
v roce 1970 dostala Vagonka Tatra Studén-
ka zakázku na lehký kolejový autobus. V tu 
chvíli asi nikdo netušil, že logická kon-
cepce provozu, rozdělená na velký a malý 
motorák, narazí na nelogické socialistické 
plánování. 

Téměř každý s ním alespoň jednou jel. 
Někdo poprvé a naposledy, jiný s ním 

jezdí denně. Původně jich mělo být vyro-
beno jen 160 kusů pro několik zapadlých 
československých lokálek, nakonec jich 
z výrobního pásu sjelo téměř sedm sto-
vek. Za více než čtvrtstoletí své existence 
se motorové vozy řady 810, původně 
označované M 152.0, staly všedním spo-
lečníkem naprosté většiny vedlejších tratí. 
Jejich dřevěné lavice, potažené tenkou 
vrstvou molitanu a červené koženky, zase 
měřítkem nepohodlnosti. V létě v nich 
bylo neuvěřitelné vedro a v zimě jejich 
zamlžený interiér připomínal slavnou 
milostnou scénu z filmu Titanic. Strojve-
doucí na modernější mutaci sklápěcího 
verpánku seděli nalepeni na čelním skle 
dlouhé hodiny, ač původně byl „motorák“ 
určen pouze pro krátké lokálky s dobou 
jízdy 20 až 30 minut. Kvůli RVHP a „dů-
ležitějším“ zakázkám pro Sovětský svaz 
však projektovaný velký a pohodlný bratr 
malých kolejových autobusů umřel krátce 
po porodu a malé Šukafony musely odjez-
dit i jeho „štace“. 

KDE UDĚLALI SOUDRUZI CHYBU?
V šedesátých letech měly tehdejší ČSD 
velmi dobře nakročeno k zajištění relativně 
moderního vozidlového parku v elektrických 
i motorových lokomotivách. Mnohem horší 
situace ale panovala v motorových vozech, 
kde stávající řady M 131.1 (Hurvínek)  
a M 262.0 (Kredenc), obě konstrukčně 
z konce let čtyřicátých, začaly zastarávat 
nejen morálně. Federální ministerstvo 
dopravy ČSSR proto zpracovalo rozsáhlou 
studii, jejíž výsledek byl jednoznačný – ČSD 
potřebují velký čtyřnápravový motorový 
vůz s pohonem všech náprav pro delší trasy 
a menší kolejový „autobus“, který by ob-
sloužil lokálkové spoje s dobou jízdy do půl 
hodiny. 

810 A LIDOVÁ 
TVOŘIVOST
Nejpočetnější motoráky si také vy-
sloužily největší množství expresiv-
ních přezdívek:

OrchestriOn  
Podle seriálu Chalupáři. Stačí jedna 
dobře mířená rána „na solar“ a roze-
běhne se.

KadibudKa  
Je to jen oplechované pojízdné WC 
pro padesát sedících cestujících.

ŠuKafOn 
Pohyby cestujících v interiéru při ne-
klidné jízdě vozu evokují kopulační 
pohyby.

televize 
Podle velkých čelních oken připomí-
najících televizní obrazovku.

KadibudKa de luxe  
Modernizovaná řada 810 s novým 
interiérem a polospouštěcími okny.

Osmsetdesítky „obohatily“ také vozidlový park u našich východních sousedů. 
Zde při setkání v Sudoměřicích nad Moravou ve druhé polovině 90. let.

Motoráčky jsou dodnes využívány také na 
hlavních tratích na málo vytížených spojích. 
Levnější alternativu byste těžko hledali.
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vedlejších tratí doslova od Aše k Tatrám. 
Nemá smysl vyjmenovávat, kde všude 
se s nimi mohli cestující setkat, protože 
v případě osmsetdesítek šlo o opravdovou 
invazi. Dva se dokonce objevily na slovenské 
širokorozchodné trati Maťovce – Užhorod 
s úkolem převážet železniční zaměstnance. 
Dalších 207 Kadibudek  „potěšilo“ cestující 
v Maďarsku.

V bývalém Československu začaly být  
osmsetdesítky postupně nasazovány 
i na výkony s dobou jízdy dvě hodiny a více. 
Při tak masivním nasazení by se dalo oče-
kávat, že motoráky určené pro lokálkové 

Největší  
železniční z nouze ctnost  

a také průšvih 
pro cestující s následky  

pro příštích 30 let.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
❙  Koncepce: dvounápravový moto-
rový vůz s jednou hnací nápravou

❙  Hnací agregát: nepřeplňovaný 
vznětový šestiválec LIAZ ML 634 
s výkonem 155 kW

❙  Přenos výkonu: hydromechanický 
přes unifikovanou autobusovou 
převodovku Praga 2 M 70 s auto-
matickým řazením jednotlivých 
převodových stupňů

❙  Maximální rychlost: 80 km/h

❙  Počet míst k sezení: 55

❙  Celková obsaditelnost: 95 osob

❙  Hmotnost: 20 tun

❙  Obsah palivové nádrže: 300 litrů

❙  Celkový počet vyrobených kusů: 678

INDUSTRIÁLNÍ KOLONIE SSSR
Vývoj obou typů nových motorových vozů šel 
rychle kupředu a po roce 1973 byly jak malé 
motorové vozy řady 810, tak komfortnější 
a pokrokovější čtyřnápravová Chrochtadla 
nasazeny do provozu. Sériové výroby se 
ovšem dočkal jen kolejový autobus řady 810. 

Důvod byl velmi prozaický. Na rozdíl 
od jednoduché konstrukce řady 810 bylo 
u Chrochtadla použito velmi progresivní 
řešení, které ale mělo jednu vadu. Spoléhalo 
na subdodavatele, kteří ale ztratili o spolu-
práci zájem. Měli totiž dostatek svých zaká-
zek v mnohatisícových sériích pro Sovětský 
svaz a tehdejší politická doktrína dávala 
zakázkám pro SSSR naprostou přednost. 
A tak v roce 1979 spadla klec – Chrochtadla 
se vyrábět nebudou. 

ČSD neměly jinou možnost než dál 
navyšovat objednávky na malé motoráky, 
aby alespoň částečně řešily katastrofální 
situaci v parku motorových vozů. Z původně 
plánovaných 160 kusů osmsetdesítek jich 
bylo v letech 1973 až 1984 vyrobeno 678 
kusů. Zrodila se největší  tuzemská železniční 
z nouze ctnost a také průšvih pro cestující 
s následky po příštích 30 let.

FUNKČNÍ RAMPELNÍK – KUFR 
od počátku osmdesátých let se tyto mo-
torové vozy rozšířily na naprostou většinu 

ovládání motoru, šikovný strojvedoucí 
vběhl do prostoru pro cestující, odkryl pod 
podlahou ukrytý motor, natáhl si provázek 
na stanoviště a jelo se dál…

OD ESMERALDY K REGIONOVĚ
Počátkem devadesátých let chtěly České 
dráhy jako nástupnická organizace bývalých 
ČSD nabídnout cestujícím vyšší komfort ces-
tování, nicméně chybělo dostatek finančních 
prostředků. Vydaly se proto cestou nejmen-
šího odporu, která sice měla řadu kompromi-
sů, v cíli ale stálo řekněme uspokojivé řešení. 
Po různých drobných modernizacích byl 

tratě a krátké spoje tuto improvizaci neu-
stojí. Zde se však v plné šíři projevila jejich 
největší přednost – jednoduchost. Autobu-
sový nepřeplňovaný naftový šestiválec se 
ukázal být takřka nesmrtelným a jeho ovlá-
dání soustavou lanek geniálně jednoduché. 
Cestujícími nenáviděný „rampelník“ si díky 
své spolehlivosti získal oblibu lokomotiv-
ního i opravárenského personálu. I jedna 
z jeho přezdívek – orchestrion – přímo 
odráží tuto vlastnost. Stejně jako v seriálu 
Chalupáři stačila jedna rána do orchestri-
onu a stávkující motorák se po podobném 
zásahu zase rozeběhl. Když prasklo lanko 
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v roce 2001 představen veřejnosti přepra-
covaný motorák řady 810, který po větší 
modernizaci v šumperské společnosti Pars 
nova dostal novou řadu 812 a železničáři si 
ho hned pojmenovali podle jeho zeleného 
kabátku a slepé protagonistky nekončící te-
lenovely Esmeralda. Na rozdíl od tisícidílného 
seriálu ale zůstalo u jediného kusu. 

Od roku 2005 se však do Šumperka začaly 
ve velkém sjíždět původní osmsetdesítky, 
aby zde podstoupily omlazovací kúru. Jejím 
výsledkem je dvoudílná (resp. třídílná) 
jednotka řady 814 nesoucí oficiální obchod-
ní název Regionova nebo Regionova Trio. 
Železničáři s oblibou na jejich adresu říkají, 
že se z Šukafonu stal Regiošuk a jinak se nic 
moc nezměnilo, faktem ale zůstává, že tyto 
jednotky výrazně zvýšily komfort cestování 
na mnoha tratích po celé ČR.

SMRT V ZAPOMNĚNÍ? 
S nákupem zcela nových vozidel, jako napří-
klad moderních švýcarských Stadlerů nebo 

Od OSMSeTdeSÍTky PO RegiONOVu

M 152 (810)  812 (esmeralda)  814 (Regionova)

Na brněnském strojírenském veletrhu v roce 1974 ještě většina obdivovatelů netušila, že horká novinka  
se stane nejproklínanějším vozidlem všech dob.

očekávaní budících polských jednotek firmy 
PESA, jich na slepou kolej odjede ještě více. 
A jak už to bývá, o co přicházíme, si uvědo-
míme, až když je to nenávratně pryč. Říká se 
tomu nostalgie a nakonec i ty zatracované 
a mnohdy nenáviděné a nepohodlné moto-
ráky začínají být personifikovány a velebeny. 
Existují dokonce hnutí za jejich záchranu 
a zachování v pravidelném provozu. A zdá 
se, že jejich přání budou vyslyšena. Poslední 
desítky (považte, bylo jich 678 kusů!) budou 
vybaveny novým motorem, převodovkou, 
sociálním zařízením a lepším interiérem. Zů-
stane jim důležitá úloha zachránců provozu 
na zapadlých lokálkách, které bojují o přežití. 
V této roli totiž osmsetdesítky díky své jedno-
duchosti předčily veškerá očekávání. Pokud 
se náhodou svezete v jedné z posledních ikon 
našich lokálek a budete nadávat na ten starý 
vergl Českých drah, věřte, že bez tohoto vozi-
dla byste se na této lokálce možná už dávno 
nesvezli. A za to patří Orchestrionům čestné 
místo v naší železniční historii. ❚

DOBRODRUŽNÁ 
JÍZDA 
V OSMSETDESÍTCE
Železniční fandové postupem času 
pro úplné novice cestování  
v Šukafonu dokonce vypracovali 
návod pro první jízdu:

1Základním pravidlem platným 
po celou dobu jízdy je držet se 

čehokoli nebo kohokoli. 

2 Při rozjezdu se ideálně zapřít 
dolními končetinami o pevnou 

součást vozidla, neboť řazení 
jednotlivých rychlostních stupňů má 
daleko k plynulosti. Rozhodně v této 
rozhodující fázi cesty nekonzumujte 
tekutiny, nechcete-li se utopit 
z jednoho doušku.

3Při vjezdu do ostrého oblouku 
doporučujeme chránit si sluchové 

ústrojí před pronikavým kovovým 
pískotem. 

4Máte-li tu možnost, při výběru 
místa k sezení volte nekonfliktní 

typy spolucestujících. Během jízdy 
přes kolejnicové styky s nimi budete 
totiž velmi často v přímém tělesném 
kontaktu. 

5Pokud se rozhodnete to na chvíli 
„zalomit“, vězte, že přes nízká 

opěradla se vám zalomí krk i s hlavou.

6V letních měsících doporučujeme 
cestovat ve velmi lehkém 

oblečení s dostatečnou zásobou 
tekutin, které ovšem konzumujte 
pouze při zastavení vlaku (viz bod 2).
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Nové slevy 
pro důchodce

skibusem ČD 
na hory

království železNic 
na Smíchově

 

prŮVODCE
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SPOROTIKET EVROPA 

S jízdenkami SporoTiket Evropa můžete při svých 
cestách za hranice výrazně ušetřit. S prosincovou 
změnou jízdního řádu jsme rozšířili počet destinací, 
kam lze s nimi cestovat, a ceny některých jízdenek 
se dokonce snížily. 

CO JE SPOROTIKET?
SporoTiket Evropa je výhodná jízdenka pro 
cesty do zahraničí. Jedná se o elektronickou 
jízdenku, kterou si lze zakoupit nejpozději 
tři dny před cestou do vybrané zahraniční 
destinace z naší nabídky. Nákup můžete 
jednoduše provést prostřednictvím eShopu 
ČD na www.cd.cz/eshop nebo telefonicky 
na 840 112 113. U vybraných spojů je sou-
částí této jízdenky také rezervace místa k se-
zení. Pokud si jízdenku zakoupíte na eShopu 
ČD, můžete ji uhradit platební kartou nebo 
pomocí platebního systému PaySec. Jízdenku 
si potom stačí vytisknout v pohodlí domova.

CO JE NOVÉHO?
Nabídku elektronických SporoTiketů Evropa 
rozšiřujeme o nové destinace v Polsku 
a některé jízdenky do Německa jsme zlevnili. 
Nově bude například možné cestovat pří-
mými expresními vlaky do Mnichova nebo 
Norimberka už za 19 EUR. V nabídce přibylo 
polské Kłodzko a Wrocław. Na eShopu jsou 
v prodeji i jízdenky na Expressbusy DB Praha 
– Nürnberg/München, které prodávají ČD 
ve spolupráci s DB Fernverkehr. ❚

Na www.cd.cz/eshop 
je vám automaticky 

nabídnuta nejlevnější 
alternativa na základě 

vámi zadaných 
parametrů. 

LEVNĚJŠÍ CESTOVÁNÍ 
DO ZAHRANIČÍ

POlSKO
Praha – Kłodzko, 14 EUR (cca 363 Kč*)

Pardubice – Kłodzko, 8 EUR (cca 208 Kč*)

Praha – Wrocław, 17 EUR (cca 441 Kč*)

Pardubice – Wrocław, 11 EUR (cca 285 Kč*)

NěmECKO
PRaHa – PlzEň – maRIáNSKÉ 
lázNě – CHEb – NüRNbERg (přes 
marktredwitz)

Jízdenky v I. cenové hladině jsou 
výhodnější, po jejich vyprodání 
lze zakoupit jízdenky ve II. cenové 
hladině.

❙   Praha – Nürnberg přes Cheb,  
cena 19 EUR (cca 493 Kč*)/26 EUR  
(cca 674 Kč*)

❙   Plzeň – Nürnberg přes Cheb,  
cena 16 EUR (cca 415 Kč*)/23 EUR  
(cca 596 Kč*)

❙   mariánské lázně – Nürnberg přes 
Cheb, cena 13 EUR (cca 337 Kč*)/20 
EUR (cca 518 Kč*)

❙   Cheb – Nürnberg, cena 11 EUR  
(cca 285 Kč*)/19 EUR (cca 493 Kč*)

PRaHa – müNCHEN/NüRNbERg  
PřES FURTH Im Wald

Jízdenky v I. cenové hladině stojí 19 
EUR (cca 493 Kč*), po jejich vyprodání 
lze zakoupit jízdenky ve II. cenové 
hladině.

❙   Praha – münchen přes Furth im 
Wald, cena 19 EUR (cca 493 Kč*)/29 
EUR (cca 752 Kč*)

❙   Plzeň – münchen přes Furth im 
Wald, cena 19 EUR (cca 493 Kč*)/26 
EUR (cca 674 Kč*)

❙   Praha – Nürnberg přes Furth im 
Wald, cena 19 EUR (cca 493 Kč*)/26 
EUR (cca 674 Kč*)

❙   Plzeň – Nürnberg přes Furth im 
Wald, cena 19 EUR (cca 493 Kč*)/23 
EUR (cca 596 Kč*)

ExPRESSbUSy db  
PRaHa – NüRNbERg/müNCHEN

❙   Praha – Nürnberg, cena 19 EUR  
(cca 493 Kč*)/26 EUR (cca 674 Kč*)

❙   Praha – münchen (některé spoje 
jedou i přes mnichovské letiště),  
cena 29 EUR (cca 752 Kč*)/39 EUR 
(cca 1 011 Kč*)

*Ceny jsou stanoveny fixně v EUR, pro 
přepočet na CZK se používá aktuální 
přepočítávací kurz. 
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Historie i současnost

Krkonoše mají tu smůlu, že železnice v do-
bách své „zlaté horečky“ dorazila jen před 

pomyslné brány do českých hor: do Vrchlabí, 
Rokytnice nad Jizerou a Svobody nad Úpou. 
Do Svobody sice vlak jezdí, ale výhodnější je 
od rychlíku ze směru Praha a Hradec Králové 
vystoupit na konečné v Trutnově hl. n. a od-
tud se vydat do lyžařského střediska Pec pod 
Sněžkou skibusem.
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TRADICE SILNIČNÍCH 
MOTORÁČKŮ POKRAČUJE

„Vlakem až na sjezdovku“ není jen samoúčelný 
reklamní slogan. Nový skibus ČD 

s polepy v barvách Regionovy vás 
z trutnovského nádraží doveze 

až ke sjezdovkám v Peci 
pod Sněžkou. 

ALEš KUČERA, MARTIN NAVRÁTIL      text

REGIONOVA NAHRADILA 
OSMSETDESÍTKU
od roku 2006 ČD spolupracují v rámci projek-
tu ČD Ski se skiareálem v Peci pod Sněžkou. 
Přestože do Pece koleje nevedou, na jízdenku 
ČD sem lze již šestým rokem pohodlně dojet. 
Areál Ski Pec provozuje od 6. ledna 2006 
návaznou autobusovou dopravu od vybra-
ných vlaků ČD do Trutnova hl. n.  Skibus je 

velmi oblíbený a mimo lyžařskou sezonu si jej 
projímají například i školy v přírodě. Velkou 
výhodou skibusu ČD je fakt, že v sobotu, kdy 
lyžařský areál Pec pod Sněžkou je dopravně 
přetížen (probíhá výměna turnusů ubyto-
vaných hostů), skibus ČD Ski má výjimku 
a může zajíždět až k vlekům na Javoru, tedy 
přímo pod sjezdovky. ostatní skibusy končí 
svou jízdu na autobusovém nádraží.

Původní skibus ČD s polepy osmsetdesítky odvezl své poslední cestující loni na jaře.
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V roce 2009 získal skibus smluvního doprav-
ce skiareálu, MiS Service, zajímavý reklam-
ní polep, který zvlášť při pohledu zezadu 
evokoval řidičům a pěším, že lze vlakem dojet 
na lyže až do Pece pod Sněžkou. Pro letošní 
sezonu je tu nový, modernější autobus a s ním 
i nový reklamní polep. Symbolika vlaku 
zůstává, jen starší „osmsetdesítku“ nahradila 
na přání majitele autobusu hezky barevná 
Regionova, která se designem více přibližuje 

zaoblenému tvaru autobusu 
typu Temsa. S karosou se ces-
tující rozloučili – mírně slavnostně – 
po pěti letech provozu loni v březnu.
 
TRADICE VÝLETNÍCH 
A SPORTOVNÍCH VLAKŮ
Není bez zajímavosti, že autobusová 
návaznost na vlaky do hor není zcela nová. 

Již před osmi desítkami let vyjížděly výletní 
a sportovní vlaky ČSD z Prahy Wilsonova 
nádraží do našich hor a za poznáním Česko-
slovenska, nemluvě o již tehdy populárních 
turistických vlacích na Štrbu ve Vysokých 
Tatrách nebo na Podkarpatskou Rus do teh-
dy nejvýchodnější československé železniční 
stanice Jasiňa. Vše začalo již v roce 1927, kdy 
Ředitelství státních drah v Praze zavedlo tzv. 
výletní vlaky. Hlavním impulzem byl „...pravý 
převrat v názorech obyvatelstva velkých 
i jen větších měst na cestování na zotave-
nou na neděle a svátky v létě i zimě“. Ten rok 

uspořádalo pražské ředitelství drah 
třináct výletních vlaků „se 

zaopatřením a dopro-
vodem“, v roce 1936 jich 

bylo již o stovku více. Nej-
častěji vedly výletní vlaky 

do Krkonoš, kam za prvních 
deset let provozu bylo vypra-

veno 93 vlaků, do Vysokých Ta-
ter jich bylo 61, velmi oblíbená 

byla právě i Podkarpatská Rus, 
kam se vydalo 14 vlaků. Celkem 

za první desetiletí provozu využili 
turisté téměř pět stovek výletních 

vlaků ČSD. A unikátem skutečně 
evropského měřítka byl i taneční vůz 

ČSD, který měl zpříjemnit turistům 
dlouhé přesuny přes noc. „Pořadate-

lé výletních vlaků, odjíždějících obyčejně 
na večer a na noc, aby zkrátili dlouhé večery 
a noci ve vlacích na vzdálenější cesty, musili 
se postarati též o společenskou zábavu, 
a tou byla od nepaměti hudba a tanec,“ praví 

se v dobových propagačních materiálech 
(Cestovní příručka, 1935).

NA JEDNU JÍZDENKU 
AUTOBUSEM 
Z vybraných koncových vlakových stanic 
v Čechách mohli cestující sportovních vlaků 
pokračovat navazujícími autobusovými spoji 
ČSD do lyžařských areálů. Samozřejmostí 
byla přeprava lyží zdarma a společná jíz-
denka. Příklad hledejme opět v Krkonoších. 
Cestujícímu lyžařského vlaku se už v Praze 
Wilsonově nádraží prodala kombinovaná 
jízdenka na jízdu autobusem mezi stanicí 
Svoboda nad Úpou – Janské Lázně a z Jan-
ských Lázní na lanovku za 19 Kč při jízdě 
nahoru a za 12,90 Kč při jízdě dolů, včetně 
poplatků za lyže nebo sáňky. Řeknete si láce, 
ale nutno si uvědomit, že koruna byla v roce 
1935 mnohem silnější než dnes. ❚
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Autobusy na hory ovšem nejsou žádnou novinkou, ČSD je používaly už od dvacátých 
let minulého století.

V letošní sezoně vozí lyžaře modernější autobus typu Temsa s polepem připomínají-
cím Regionovu.

       V ČÍSLECH

2006 byl rokem  
zahájení pilotního projektu

702 zájemců využilo  
skibus ČD Ski v roce 2011

2 132 cestujících využilo  
v zimní sezoně 2011 benefit ve formě  
10% slevy na denní permanentku

www.cd.cz/cdski



KDE NÁS NAJDETE
Království železnic
Stroupežnického 23, Praha 5

Otevírací doba: 
denně od 9.00 do 19.00

Bližší informace: 
www.kralovstvi-zeleznic.cz
www.model-prahy.cz

KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC
ÚŽASNÝ MALÝ SVĚT 
Největší modelové kolejiště v České republice 
na pražském Smíchově navštívilo za necelé dva roky 
od otevření téměř 300 000 návštěvníků a Království 
železnic se tak zařadilo mezi 15 nejnavštěvovanějších 
turistických atrakcí Prahy.

umocňují rozsvícená okna budov, nasvícená 
nástupiště a světla semaforů. V druhém pod-
zemním podlaží je postupně budován obří 
železniční model České republiky. Jednotlivé 
kraje zde budou prezentovat především své 
dominanty. Na první hotové části – modelu 
Ústeckého kraje – uvidíte například hrad 
Střekov, památnou horu Říp, Labe nebo 
třeba i Autodrom Most se závody tahačů. 
Navazující model Karlovarského kraje pre-
zentuje především lázeňská města Karlovy 
Vary a Mariánské Lázně. V současnosti pro-
bíhají práce na tvorbě Plzeňského kraje a pak 
bude následovat kraj Středočeský a Praha. 
Království železnic se tak stane nejen největší 
modelovou železnicí u nás, ale i ve střední 
a východní Evropě.

ZÁBAVA I POUČENÍ
Ačkoliv je hlavním důvodem návštěv přede-
vším zábava, nabízí expozice Království že-
leznic také mnoho poučení. Součástí je stálá 
výstava z historie železnice, která poutavou 

Modely mašinek fascinují děti i dospělé 
snad právě tím, že nabízejí pohled 

do zmenšeného a přitom dokonale fungující-
ho světa. Stálá expozice určená všem malým 
i velkým je umístěna na pražském Andělu, 
v suterénních prostorách pod hotelem 
andel´s. Na ploše více než 3 100 čtverečních 
metrů tu najdete nejen modelové kolejiště, 
ale i další atrakce a technické „vychytávky“. 

STŘÍDÁNÍ DNE A NOCI
V prvním podzemním podlaží jsou tři různě 
velká kolejiště, na kterých je k vidění 128 
modelů lokomotiv a vagonů, více než 250 

modelů budov i pohyblivý automobilový 
park. Celkem třikrát za hodinu se nad kole-
jišti setmí a nastane noc. Noční atmosféru 
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a čtivou formou popisuje vývoj využití kole-
jových vozidel od prvních pokusů v dolech 
přes první železnici u nás až po současnost. 
Nechybí samozřejmě ani dobové fotografie, 
kresby či artefakty ze skutečné železnice. 
Doslova „trhák“ pro děti představují doplň-
kové expozice s vlaky, které mohou děti 
samy ovládat. Podél zdí jsou pak rozmístěny 
vitríny s modely a nejrůznější prezentace 

SLEVA 15 % 
PRO ZÁKAZNÍKY ČD   
Přijeďte se na mašinky podívat vlakem a získejte 
slevu na vstupném až 15 %. Pro držitele In-karet ČD 
poskytuje Království železnic slevu 15 % na běžné 
vstupné, pro držitele jízdenek ČD v libovolné 
hodnotě pak slevu 10 % na běžné vstupné. Jízdní 
doklad ČD musí být platný v den uplatnění slevy. 
Více na www.kralovstvi-zeleznic.cz. 

včetně stylizovaného ostrova SODOR 
pro nejmenší s populární Mašinkou 

Tomášem a hned o kousek dále 
LEGO City. Když jsou už menší děti 
unavené, mohou s nimi rodiče zajít 
do dětského koutku plného hraček 
nebo jednoho ze dvou kinosálů.

PRAHA JAKO NA DLANI
Od května 2011 je otevřena také 

samostatná expozice urbanistického 
modelu Prahy. V měřítku 1 : 1000, na plo-

še 114 m2, můžete vidět ucelenou expozici 
modelu Prahy na konci 20. století. Model je 
nově doplněn o speciální technologie audi-
ovizuální techniky. Pomocí kamer si můžete 
například sami přiblížit a prohlédnout 
jednotlivé objekty, celé městské části, vy-
hledat a zobrazit důležité budovy, historické 
památky nebo rozlohy města v jednotlivých 
historických epochách a sledovat rozvoj 
Prahy od románského období až po součas-
nost. Součástí expozice je i unikátní, ručně 
malovaný Šípův papírový model Prahy. ❚
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IN-KARTA SE SLEVOU IN SENIOR
Pro držitele slevy IN senior nadále platí beze 
změny přeprava v osobních a spěšných 
vlacích ČD bez zakupování jízdenek. Pro 
cesty v rychlících a vlacích vyšší kvality nově 
získají slevu IN 50, která představuje slevu 
50 % z obyčejného jízdného. Ke změně dojde 
automaticky a není potřeba o ni žádat. 
Slevu lze využívat do skončení její platnosti, 
nejdéle do data uvedeného na přední straně 
In-karty.

CESTUJÍCÍ STARŠÍ 70 LET
Cestující starší 70 let mohou získat buď 
slevu 25 % z obyčejného jízdného, a to po 
předložení občanského průkazu kterékoliv 
členské země Evropské unie, cestovního 
pasu nebo průkazu o povolení k pobytu 
pro cizince (není třeba vyřizovat si žádný 
zvláštní průkaz), nebo slevu 50 % zakou-
pením In-karty s aplikací IN 50 (viz výše), 
případně si mohou pořídit In-kartu se 
slevou IN senior. 

Podrobné informace o změnách a cenách, 
platných od února 2012, můžete sle-
dovat na www.cd.cz nebo na tel. čísle 
840 112 113.

NOVÉ SLEVY PRO DŮCHODCE
Od ledna již žádné důchodcovské výhody 

při cestování vlakem. Nekompromisně 
to stanoví nový výměr ministerstva finan-
cí pro rok 2012. Pokud se i vás týká výše 
uvedené nařízení, nemusíte se bát, že byste 
museli cestovat za plné jízdné. České dráhy 
se rozhodly slevy kompenzovat z vlastních 
prostředků. Během ledna si tak můžete ještě 
koupit jízdenky za původní ceny a od února 
vstupují v platnost slevy nové. Uvádíme 
jejich přehled.

PRŮKAZ NA ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ
Držitelé papírového průkazu na zvláštní 
jízdné (s modrými pruhy) získají nově  

slevu ve výši 25 % z obyčejného jízdného, 
přičemž pro přiznání této slevy budou 
uznány všechny dříve vydané průkazy. 
Nárok na slevy platí do doby platnosti 
průkazu.

IN-KARTA SE SLEVOU IN 25 1/2 
Sleva IN 25 1/2 pro důchodce je zrušena 
a držitelé In-karty místo ní získají nově 
slevu IN 50, která představuje slevu 50 % 
z obyčejného jízdného. Ke změně dojde 
automaticky a není potřeba o ni žádat. 
Slevu lze využívat do skončení její platnos-
ti, nejdéle do data uvedeného na přední 
straně In-karty.

Porovnání vybraných slev platných od 1. února 2012

Kategorie Výše slevy Cena za průkaz 
Příklad jízdného 
Praha – Most

Obyčejné jízdné 
Praha – Most

Důchodce bez In-karty 
(papírový nebo občanský 
průkaz)

25 % 50 Kč 15 0 Kč

Důchodce  
s In-kartou

50 % 1 330 Kč/3 roky 100 Kč

In-senior
Os a Sp zdarma, 
dálková doprava 50 %

1 330 Kč/1 rok
Os a Sp zdarma, 
rychlíkem 100 Kč

I když stát přestal 
od nového roku dotovat 
slevy pro důchodce, ČD se 
rozhodly nabídnout vlastní 
kompenzace, aby zmírnily 
důsledky navýšení cen. 

200  Kč
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Hlasování se nakonec zúčastnily tři tisíce 
lidí, kteří vybrali nejlepší desítku. Další 

nejlepší desítku vybral sám Elfík, a tak se 
šance na výhru zdvojnásobila. 

Na prvním místě se umístily dvě slečny: 
Karolínka a Reneé Nicol, které získaly krásný 
fotoaparát Canon. Pro výherce na druhém 
místě, Lukáše a Ondru, byla připravena jízda 
adventním parním vlakem na Křivoklát s mož-
ností prohlídky stanoviště strojvedoucího. 
Na Majkýho a Tomáška na třetím místě zase 
čekal výlet do Království železnic v Praze, kde je 
plno kolejišť a ještě více vláčků. Lukáš bohužel 
nakonec nemohl jet parním vláčkem, a proto 

Brejlovec obecný

Reňa

JUNIOR PROGRAM ČD

Téměř tři stovky příspěvků se nám sešly ve fotografické 
soutěži, která byla vyhlášena na novém Elfíkově webu. 
Vybrat mezi nimi ty nejlepší dalo našemu maskotovi 
Elfíkovi pořádně zabrat. 

SOUTĚŽ 
Takže hurá do dalšího soutěžení – 
– je tu 3. ročník soutěže o nejkrásnější 
básničku na Dětskou jízdenku!  
Více se o soutěžích, ale i ostatních 
novinkách, dozvíte na Elfíkově webu 
www.elfikuvweb.cz nebo v časopise 
Můj vláček.

Šklebidlo moje :-)

Vůbec mi 
nechutná

Rákosníček ve vlaku

Majký

Víte, milé děti, jak se říkalo motoráčku na obrázku vpravo? Zkuste jeho přezdívku vyluštit 
v naší křížovce a správnou odpověď pošlete do konce ledna na adresu redakce nebo 

na cdprovas@cd.cz, do předmětu zprávy napište ELFÍK.

10 vylosovaných výher-
ců, kteří nám pošlou 
jméno vlaku z křížovky, 
získá balíček krásných 
pohádek na DVD.

Další pohádky najdete 
na www.urania.cz.

KřížOvKA

Víko na hrnec
Noční pták
1. měsíc v roce
Nábytek na sezení
Velký člověk
Dopravní prostředek
Barevný pruh na obloze
Zelená zelenina
Mimino

O NEJVTIPNĚJŠÍ KSICHTÍK
SOUTĚŽ

si svoji výhru vyměnil s malým Tomáškem. Dal-
ších čtrnáct výherců dostalo plyšového sloníka 
Elfíka a Elfíkův sešit proti nudě. ❚
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SOUTĚŽ

1 Co není vystaveno 
v zámku Klášterec  
nad Ohří?

 A porcelán
 B loutky
 c historické kočáry

2 Kde  
se vyrábí  
Kapucín?

 A v Bohušovicích
 B v hAnušovicích
 c v heřmAnicích

3 Jak se jmenoval první 
Čech, který navštívil 
Velikonoční ostrov?

 A pAvel springel
 B miloslAv stingl
 c Josef veigel

4 Jak se říkalo motoro-
vému vozidlu M 131.1, 
předchůdci řady 810? 

 
 A hurvínek
 B máničkA
 c kAdiBudkA

5 Který vlak  
připomíná současný 
skibus ČD?

 A pendolino
 B cityelefAnt
 c regionovu

6 Který článek  
v tomto čísle vás  
nejvíce zaujal?*

 * Na tuto otázku je nutné odpovědět, 

 její správnost se však neposuzuje.

ČD pro vás – reklamní magazín Českých drah / www.cd.cz/cdprovas  / cdprovas@cd.cz

monitorovAný tištěný náklAd ABc čr     130 000 ks     /     vydAvAtel     České dráhy, a.s.     /     dAtum A místo vydání     18. ledna 2012, Praha 
redAkce     ČD pro vás, Generální ředitelství ČD, nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1     /     issn     1210-9142     /     šéfredAktor     Zdeněk Ston
redAkční rAdA     Miroslav Šebeňa (předseda), Zdeněk Ston, Petra Kubíčková, Stanislav Perkner, Jiří Ješeta, Vladimír Peléšek, Michal Málek, Tomáš Cach
inZerce A předplAtné      www.cd.cz/cdprovas      /     grAfikA/sAZBA/Zlom     SEVENART s.r.o.     /      tisk      MORAVIAPRESS a.s.

Soutěžit můžete na www.cd.cz/cdprovas nebo své odpovědi zasílejte 
poštou do 29. ledna 2012. Nezapomeňte uvést svůj e-mailový 
kontakt nebo zpětnou adresu.
Adresa: 
Redakce ČD pro vás
České dráhy,  Odbor marketingu a komunikace, 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1 
 
Tři správné odpovědi odměníme Kilometrickou bankou ČD – poukazem 
na volné cestování vlaky ČD v hodnotě 2 100 Kč a další tři z vás obdrží 
poukázky do obchodní sítě PONT v hodnotě 1 000 Kč.

výherci z minulého čísla: 
Gabriela Bláhová, Jirkov; Petr Prchal, Olomouc; Irena Sedlmajerová, Krupka

správné odpovědi z minulého čísla: 
1 – příchod, 2 – Bartoňové z Dobenína, 3 – císaře Napoleona, 4 – 11 milionů, 
5 – 30 %

Kompletní pravidla soutěže najdete na www.cd.cz/cdprovas.

Hrajte  o Kilometrické  banky ČD za 2 100 Kč  a o poukázky  v hodnotě 1 000 Kč  do obchodní sítě PONT.

předplAtné     

19 Kč 
ZA číslo 

pro chytré hlavy

POzOr!
Na tuto soutěž již 
nelze odpovídat 

e-mailem. 
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