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Vážení čtenáři, 
milí spolucestující, 
výpravčího Aloise Nebela ze stejnojmenného filmu i výpravčího Miloše Hrmu z legendárních 
Ostře sledovaných vlaků nespojuje pouze prostředí a určitá roztomilá nesmělost, ale především 
úcta k uniformě. Je zvláštní, jak se tento přístup v historii měnil, a neplatí to jen o uniformách 
na železnici. Vnímání a respektování autorit bylo v posledních sto letech v naší zemi ovlivněno 
mnoha neveselými událostmi a postupně degradováno. O železničářských uniformách v běhu 
času se dozvíte více v článku Martina Navrátila.

O překvapivém respektu lidí bez domova k uniformovaným příslušníkům městské policie zase 
v Exkurzi do bezdomova. Rovněž americký vědec Martin Gilar, původem z Česka, se ve svém 
cestopisném příspěvku zmiňuje o téměř zbožném uctívání uniforem v USA. Mimochodem, 
jeho knihu Nebojte se Ameriky jsem přečetl jedním dechem a výrazně ovlivnila mé vnímání 
americké kultury. Už vím, proč komerční hollywoodské trháky ne/přehánějí a jak se dělá pravý 
sýrový sendvič. A také proč bych nikdy za oceánem nechtěl žít. Miluji totiž svobodu. Přečtení 
doporučuji všem. 

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. 

Foťte kouzla 
železnice 
a získejte 

Kilometrickou 
banku ČD!

KOUZLO ŽELEZNICE • INSPIRACE NEBELEM • Jaroslav Polášek
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11 
téma 

BEZ DOMOVA
V exkluzivní reportáži se podívá-
te do světa lidí, kteří měli v živo-
tě více smůly než štěstí a jejichž 

žebříček hodnot je poněkud 
odlišný od těch, kteří mají jistou 

střechu nad hlavou.

43 
ze světa železnice 

UNIFORMY
Za socialismu byl pohled  

na stejnokroje poznamenán  
určitou profesní degradací. 

To se ale postupem času 
mění k lepšímu, a to nejen 

na železnici.

07 
rozhovor 

ONDŘEJ 
SLANINA
Seznamte se s mladým a výkonným kuchařem, 
jehož inspirativní recepty najdete uprostřed 
každého čísla našeho časopisu.

31 
cestopis 

AMERICKÁ 
ZÁVISLOST
Martin Gilar ve své poutavé knize popisuje 
život v USA a porovnává tamější poměry 
s českými. V našem cestopise se dozvíte, 
jak funguje americká silniční doprava.
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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 vybraných
knižních, filmových i hudebních 
novinek, které pro vás připravil 
renomovaný novinář a publicista 
Jan Kábrt.

21 
cestování po ČR 

LIBERECKÝ KRAJ
Nahlédněte s námi do Libereckého kraje na sever 

Čech, který skrývá mnoho turistických cílů. 
Obdivovatelé české architektury rozhodně nemo-

hou minout zámek Sychrov, který si za cíl vybrali 
také filmaři známých českých pohádek 

(Zlatovláska, Nesmrtelná teta).

54
ČD pRůvoDce

ODŠKODNĚNÍ 
ZA ZPOŽDĚNÍ
Věděli jste, že při svých cestách vlakem 
můžete získat finanční odškodnění nejen za 
zpoždění, ale také například za nezařazení 
vozu první třídy nebo absenci inzerovaných 
zásuvek v kupé?

Příští číslo 
vyjde 7. 3. 2012.
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Psali jsme…
Jízdenkové automaty nové 
generace už klepou na dveře
(č. 1/2012)
V osmdesáti nejvýznamnějších sta-
nicích Českých drah se objeví v letech 
2013 až 2015 celkem 340 stacionár-
ních jízdenkových automatů nové 
generace s komplexní obsluhou, 
které nastartují novou odbavovací 
éru – samoobslužnou. 

Čeká naši železnici bezdrátová 
satelitní budoucnost? 
(č. 1/2012)
s bezdrátovými přenosy se běžně  
setkáváme v každodenním životě. 
Česká železnice zatím využívá spíše 
konvenčních řešení. Čeští odborníci 
však přišli s projektem, který může 
znamenat revoluci v železničních 
zabezpečovacích i komunikačních 
technologiích.

autovozy poprvé ve vlastní 
flotile Čd 
(č. 2/2012)
Na konci loňského roku zařadily Čes-
ké dráhy do provozu poprvé v historii 
své vlastní autovozy. Vagony získané 
od Rakouských spolkových drah 
posílí tradiční spoje na slovensko, 
ale otevírají i možnost vedení auto-
vlaků do dalších destinací.

stařiČký conrad vorlauf 
Čeká na znovuoživení
(č. 2/2012)
Pokud se podaří sehnat peníze 
na opravu této zatím nefunkční parní 
lokomotivy, jednalo by se o nejstarší 
provozuschopný stroj na naší želez-
nici. lokomotivu, pojmenovanou 
po vídeňském purkmistrovi, totiž 
vyrobili ve Vídeňském Novém městě 
v roce 1873.

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

ČlÁNKY, KTeRÉ VÁs 
NejVÍCe ZaUjalY
Výsledky ankety o nejúspěšnější  
článek z minulého čísla ČD pro vás:

1 32 % hlasů

Cestopis – Země s očima  
        hledícíma do nebe  

        (Barbora literová)

2 23 % hlasů

 Ze světa železnice 
         – Osmsetdesítky 
        (Václav Rubeš)

3 13 % hlasů

Cestování po ČR – Ústecký 
        kraj (Tomáš Rezek)

ANKETA

NOVÁ SOUTĚŽ 

ŽELEZNIČNÍ 
REPORTÁŽE ON-LINE

Podívejte se na nejnovější příspěvky 
na www.cd.cz/tv:

1 mŇam VlaK
mňam vlak zahájil svátek dobrého jídla 
a pití Grand restaurant festival 2012.

2 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!

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

DĚTSKÁ 
KILOMETRICKÁ 
BANKA
se změnou jízdního řádu odstartovala – 
v rámci projektu Železnice dětem – první 
soutěž s názvem Dětská kilometrická banka. 
je určena všem dětem do 18 let, které rády 
cestují vlakem. stačí, aby si vyzvedly ve vy-
braných železničních stanicích knížku Dět-
ská kilometrická banka a do ní si podle údajů 
na jízdence předepsaly, odkud a kam jedou 
a počet ujetých kilometrů. Tyto údaje si pak 
nechají ve vlaku potvrdit od průvodčího. 
start nebo cíl cesty musí být na území Plzeň-
ského kraje a dítě nesmí cestovat na časové 
jízdné nebo režijní jízdenku. Vyhrává ten, 
komu se podaří nasbírat nejvíce kilometrů. 
Vítěz bude odměněn skutečnou Kilomet-
rickou bankou, s níž může po železnici ujet 
2 000 kilometrů. soutěž potrvá do konce 
září roku 2012. Více na www.poved.cz.

Veletrhy cestovního ruchu GO a Region-
tour se konaly na brněnském výstavišti 
od čtvrtka 12. do neděle 15. ledna. České 
dráhy se staly jedním z velké řady tu-
zemských i zahraničních vystavovatelů. 
Největší český železniční dopravce připravil 
jak pro odbornou, tak i laickou veřejnost 
informace o aktuální nabídce ČD ski a také 
o žádaných síťových jízdenkách sONe+. 
Cestující se nejvíce zajímali o sporoTikety 
evropa a elektronickou jízdenku do mni-
chova za výhodnou cenu. Pokud jste 
nestihli veletrh navštívit, můžete tak učinit 
zase příští rok. O našich produktech se více 
dozvíte také na www.cd.cz.

STALO SE

VELETRH V BRNĚ
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VLAK+ LETIŠTĚ

V ROCE 2011 S VYŠŠÍ PŘESNOSTÍ

VÝHODNÉ JÍZDNÉDALŠÍ ZLEPŠENÍ

Dnes už si bez Cityelefantů příměstskou dopravu v okolí Prahy 
a na Ostravsku neumíme ani představit. Řada 471 postupně 
nahradila historicky osvědčené řady pantografových jednotek 
451 a 452 a lze říci, že 75 souprav Cityelefantů výrazně obohatilo 
vozidlový park ČD a pozvedlo kvalitu cestování v regionech. 
Technický popis těchto souprav s podrobnými údaji o jejich 
vývoji, nasazení a zajímavostech z provozu najdete na vnitřní 
tematické dvoustraně čtrnáctideníku Železničář č. 2/2012.

PŘEČTĚTE SI  

PĚTASEDMDESÁTÝ 
CITYELEFANT V PROVOZU

um
jed k e ze

Sága rodu 471
trvá už jedenáct 
let a má 75 dílů
Dnes už si bez CityElefantů neumíme představit příměstskou dopravu 
v okolí Prahy a na Ostravsku. Řada 471 postupně nahradila historicky 
osvědčenou řadu pantografových jednotek 451 a 452, která má přece 
jen po téměř padesáti letech svá nejlepší léta za sebou. Můžeme 
prohlásit, že pětasedmdesátka CityElefantů výrazně obohatila 
vozidlový park ČD i pozvedla kvalitu cestování v regionech.
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Přesnost vlaků Českých drah se v roce 2011 zvýšila. Celá osobní doprava fungovala s přes-
ností 92,5 %, což představuje zlepšení oproti roku 2010 o více než 2 %. Tradičně nejpřes-
nější jsou regionální spoje (kategorie osobní a spěšný vlak), ale také vlaky prestižní sítě sC 
Pendolino. V roce 2011 jezdily s přesností 95,49 %, to je o více než 3,5 % lepší hodnota než 
v roce 2010. U ostatních vlaků (mezistátní a vnitrostátní dálkové vlaky kategorií euroCity, 
interCity, expres nebo rychlík) dosahovalo plnění jízdního řádu v roce 2011 hodnoty 77,64 
až 86,72 %. i zde došlo meziročně k viditelnému zlepšení spolehlivosti vlaků o 3 až 5 pro-
cent. Pro výše uvedené výpočty přesnosti spojů se v Česku u regionálních i dálkových spojů 
počítá s tolerancí 5 minut. Podle mezinárodních statistik je přesnost českých vlaků plně 
srovnatelná s řadou vyspělých západoevropských zemí včetně Německa.

Chystáte se v zimě za mořem? Pokud 
budete cestovat vlakem do Prahy na letiš-
tě, stačí si zakoupit v jakékoliv železniční 
stanici zpáteční jízdenku VlaK+ letiště 
Praha (sleva 25 % z obyčejného zpátečního 
jízdného). mezi hlavním nádražím v Praze 
a letištěm Praha vás přepraví autobus ČD 
airport express. jízdenka platí 30 dnů a je 
možné ji zakoupit v předprodeji až dva mě-
síce předem, při návratu je nutné orazítko-
vat ji na informační přepážce letiště Praha. 
Po návratu z dovolené  využijete jízdenku 
i na cestu zpět. Více informací a podmínky 
pro zakoupení najdete na www.cd.cz.

Přesnost spojů čd v roce 2011 (v %)
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DĚTSKÁ SOUTĚŽ O DVD
sPRÁVNÁ ODPOVĚď: 

KaDiBUDKa

ludmila uhlířová, brno

petr bláha, viničné šumice

renáta doležalová, šumperk

dana kápičková, třemošnice

Hana Jedličková, Újezd u brna

květoš kmínek, děčín

Jana eisová, chotěboř

zuzana rovenská, vsetín

michaela Herzogová, nový bydžov

Jaroslav voráček, cheb

SOUTĚŽ O PŘEDPLATNÉ
sPRÁVNÁ ODPOVĚď: 

20. NaROZeNiNY

františek zelina, brno

alena vacková, vysoké mýto

anna Hadašová, valašské meziříčí

SOUTĚŽ THUN 
sPRÁVNÁ ODPOVĚď: 

jaN miKOlÁš WeBeR

romana Jarošová, žďár nad sázavou

Jaroslava pešlová, valašské meziříčí

Jaroslav pomezný, vimperk

Všem VýheRCům GRaTUlUjeme!

stali jste se výhercem některé 

z našich soutěží? 

přesvědčte se zde:

VÝHERCI 
SOUTĚŽÍ 

PARDUBICKÝ KRAJ

Při cestování regionálními vlaky v Pardubickém kraji cestujícím neunik-
ne vybavení vozidel zásobníky na propagační letáky, označenými logem 
kraje a ČD. V soupravách visí i stejně označené reklamní rámečky. jedná se 
o výsledek spolupráce kraje a Českých drah. Cílem je informovat cestující 
o kulturních akcích v regionu, o turisticky zajímavých místech nebo včas 

upozornit na změny ve veřejné dopravě. letáčky ve vlacích jsou volně k odběru.
Od prosince loňského roku funguje v Pardubickém kraji projekt optimalizace veřejné 

dopravy. Na páteřní vlakové spoje navazují autobusy a lze se v nich přepravit na společný 
jízdní doklad integrovaného dopravního systému iReDO. integrované odbavení je možné 
i do sousedního Královéhradeckého kraje.

PŘÍJEMNĚJŠÍ ČEKÁNÍ 

SLEVA 30 %   
NA SKIPAS S ČD YETTI

ČD WELLNESS
VHODNÝ DÁREK 
K VALENTÝNUČekání na vlak mají nyní cestující na nedávno rekon-

struovaném nádraží Návsí (Nawsie), železniční stanici 
na tranzitním koridoru mezi Českým Těšínem a slo-
venskou hranicí, o poznání příjemnější. masarykova 
základní škola v Návsí ve spolupráci s Českými drahami 
umístila do vestibulu stanice prezentační obrazovku, 
která informuje o pestrých aktivitách školy a jejích 
žáků. Záběry z činnosti zájmových kroužků jistě za-
ujmou jak místní, tak i turisty, pro které je toto nádraží 
dobrým výchozím bodem pro toulky po Beskydech.   

České dráhy ve spolupráci 
s lázněmi lednice, zámkem 
lednice a restaurací Obecní 
dům v lednici opět připravily 
nabídku produktu ČD Well-
Ness. jízdu moderní moto-
rovou Regionovou z Brna 

do lednice si můžete zpříjem-
nit návštěvou lázní, prohlíd-
kou lednického zámku a chut-
ným obědem. České dráhy 
nabízejí tyto speciální balíčky 
na neděle 12. a 26. února, 11. 
a 25. března, 15. a 22. dubna 
a připravují se také na 14. října 
a 18. listopadu. atraktivní 
produkt ČD může být i zajíma-
vým dárkem pro zamilované 
na Valentýna. Výhodné balíčky 
koupíte v předprodeji v ČD 
centru na brněnském hlavním 
nádraží (informace na tel. 
972 625 802). Cena jízdenky 
pro dospělého je 495 Kč. Pro 
děti ve věku od 2 do 6 let jsou 
připraveny jízdenky v hodnotě 
82 Kč, pro starší od 6 do 15 let 
za 203 Kč.

JIHOČESKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

INFORMACE ZÍSKÁTE PŘÍMO VE VLAKU

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Už čtvrtou sezonu vypravujeme lyžařský vlak ČD Yetti 
do skiareálu lipno. spoj bude jezdit každou sobotu, 
neděli a svátek až do 1. dubna 2012 z Tábora přes 
České Budějovice do lipna nad Vltavou. Nově spoj 
přijíždí do cílové stanice už v 8.46 h. i letos 
pojede od vlaku ČD Yetti bezplatný 
skibus k lanovce. Pro cestující, kteří 
se prokážou voucherem ČD Yetti, je 
skibus od nádraží k lanovce bezplat-
ný. Voucher obdržíte bezplatně při 
nákupu  jízdenky u pokladny ČD 
nebo u průvodčího. Po předlo-
žení voucheru spolu s jízden-
kou můžete navíc na poklad-
ně skiareálu lipno získat 
slevu na skipas ve výši 
30 %. sleva se vztahuje 
na celodenní skipas a ča-
sové skipasy na dvě, tři 
nebo čtyři hodiny. Více 
na www.cd.cz.
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KUCHAŘ 
ONDŘEJ SLANINA

BEZ 
SLANINY 
NIC NEUVAŘÍTE 
Už sedm let se objevuje na televizních 
obrazovkách v pořadu Kluci v akci. 
Na mladého kuchaře, který nezná slovo 
nejde, můžete narazit i v mnoha českých 
restauracích a nově také kouzlí na vnitřní 
dvoustraně našeho magazínu, kde exkluzivně 
připravuje recepty z vybraných specialit.

text  FILIP ČERNÝ          
FOtO  abELsoNagENcy
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V  médiích se v souvislosti s kuchařinou 
hodně skloňuje jméno Pohlreich alias 
„drsný šéf“. Berete ho jako konkurenci?
My ho určitě nebereme jako konkurenci, 
protože to je úplně jiný formát pořadu. Je 
to v podstatě taková reality show, která 
ukazuje lidem, jaký je v Čechách „bordel“ 
v restauračních kuchyních. Samozřejmě že 
ne ve všech.

Jak je tedy možné, že ho Pohlreich vždy 
objeví? Je to koncept pořadu?
Restaurace, které fungují a normálně běží, 
si ho přece nebudou zvát. To by byly samy 
proti sobě. V kuchyni se vždycky něco najde, 
a kdyby ne, tak se něco vymyslí. Spíš mě 
na téhle show překvapuje, že si někdo myslí, 
že návštěva Pohlreicha společně s televizí 
jeho restauraci pomůže.

Proč myslíte, že to lidé sledují?
Styl pořadu – vulgární model – části českého 
národa vyhovuje. Ale kuchařských pořadů je 
několik, a tak si lidé najdou, co jim sedí. 

Co Babica?
To není kuchařský pořad. 

 Jak to?
Primárně mi vadí, že pan Babica jídla nevaří 
tak, jak by se mělo. Nedodržuje vůbec žádné 
standardní postupy. To je „gastropeklo“. Když 
děláte něco na žampionech a nedáte tam 
právě žampiony, tak mi to připadá divné.

Proč jsou kuchařské pořady stále oblí-
bené?
Jídlo je moderní, lidé ho mají rádi, bez jídla 
to zkrátka nejde. 

To byl důvod, proč jste se dal na vaření?
To ne, neplánoval jsem, že bych se měl stát 
kuchařem. Jako malý jsem vyrůstal sám 
s mámou, která jako samoživitelka pracova-
la. Ne že by mě trápila hlady, ale začal jsem 
si doma sám kuchtit. Mezi prvními výtvory 
byla krupicová kaše nebo míchaná vajíčka.

Kolik vám bylo?
Myslím, že šest let. 

Jak to pokračovalo?
V deseti už jsem pekl kuře a další jídla. 
 
Proto jste šel kuchařinu studovat?
Původně jsem uvažoval o stavební prů-
myslovce a pak o architektuře. Chtěl jsem 
stavět. Fascinoval mě fakt, že by po mně 

mohlo něco zůstat. Lidé by se na mé stavby 
mohli podívat kdykoli, tedy pokud by je 
někdo nezboural. Ale tenkrát mi na návště-
vě v pedagogicko-psychologické poradně 
vysvětlili, že nemám prostorové vidění, že se 
na to vůbec nehodím. 

A nemáte?
To si nemyslím, ale v tu chvíli jsem se 
rozhodl, že půjdu na kuchaře. Po maturitě 
následovala Vysoká škola hotelová, kde mi 
jedna profesorka na potraviny vysvětlovala, 
že se nedá smažit na extra panenském oli-
vovém oleji. Pořád opakovala, že to nejde, 
nejde, nejde. Tak jsem se sebral v půlce 
přednášky a řekl jsem si, že už tam nikdy 
nepůjdu.

Na slavného kuchaře jste poměrně mla-
dý. Byl to váš cíl, za kterým jste šel?
Řekl bych, že to byla souhra okolností a ná-
hod. Občas mívám strach, že jsem si hodně 
snů poměrně rychle splnil. Dnes už jsem 
v takové fázi, že jsem spoustu cílů přehod-
notil. Tento rok mi bude 28 let a mým snem 
je jít v 35 letech do důchodu. Ne že bych 
přestal pracovat, ale nepojedu jako vrtule 
a budu si užívat volna. 

To je pěkná představa…
Ale také mám obavy, aby to se mnou ve čty-
řiceti nešvihlo – díky tomu současnému 
nasazení. Posledních pět let jsem ve velkém 
spěchu. Proto se snažím trochu pracovně 
zvolňovat.

Jak jste se vůbec dostal do médií?
Ještě když jsem byl ve škole, tak jsem chodil 
do Prima vařečky, kde jsem natočil přibližně 40 
dílů. A potom začal vznikat pořad Kluci v akci.

Do něj vás přímo oslovili?
Ne, na pořad byl casting. Původně měl být 
o jednom kuchaři. Tenkrát se do castingu 
dostal můj kamarád Filip Sailer, který mi 
zavolal, abych se také zúčastnil. A oba jsme 
postoupili do užšího výběru, kde se vždy 
vařilo po dvou. Měli jsme to štěstí, že jsme 
na sebe pokaždé natrefili. Díky tomu, že 
jsme se znali už několik let, jsme spolu u va-
ření uvolněně „kecali“ a vtipkovali, což se jim 
líbilo. Proto nás vybrali oba.

Kluci v akci jsou jedním z nejsledova-
nějších pořadů České televize, dávají 
vaření zcela jiný rozměr. Ukazují, že 
to není nuda ani dřina, nýbrž zábava. 
Čekali jste takový úspěch?

ONDŘEJ 
SLANINA (27)
Přes své mládí má praxi z mnoha 

pražských restaurací, byl také 

členem Pražského kulinářského 

týmu, se kterým mimo jiné získal 

bronzovou medaili na kuchařské 

olympiádě v Erfurtu. Každou 

sobotu od půl sedmé ho může-

te sledovat společně s Filipem 

Sailerem v kuchařském pořadu 

Kluci v akci. V současnosti se stará 

o provoz horských hotelů Kladenka 

a Pražská bouda v Peci pod Sněžkou 

a také o restauraci Chateau St. Ha-

vel v Praze 4. Zaměstnává ho také 

Fresh food catering a Čerstvá škola 

vaření. S manželkou Martinou mají 

syna Ondřeje, bydlí v rodinném 

domě za Prahou, kde si užívají klidu 

a pohody. 
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Ne. Nikdo tenkrát netušil, že se to do-
stane do takového rozměru, že budeme 
v televizi už sedmý rok. Že se to bude 
lidem tolik líbit. Prapůvodně se točilo 
pouze osm dílů, dnes nás sledují každou 
sobotu večer tisíce pravidelných diváků, 
kteří mohou všechny naše recepty najít 
na webových stránkách pořadu a diskuto-
vat tam s námi.

Vaření ve dvou si občas koleduje 
o hádku. Už jste se někdy s Filipem 
chytli?
To víte že jo. To už je takové manželství, 
zažili jsme spolu tolik věcí. Občas si i lezeme 
na nervy. 

Jak to řešíte?
Máme pravidla, třeba že se vaří podle toho, 
kdo recept napíše.

Mám obavy, 
aby to se mnou 

ve čtyřiceti nešvihlo. 

Kluci v akci si kuchyni přivezou kamkoli.
Natáčeli u řeky i na fotbalovém stadionu.

Proč?
Těší mě dělat dobrou službu. Když se na to 
podívám z hlediska peněz, je sice nejlepší 
mít třeba rychlé občerstvení a „vařit“ peníze. 
Ale pro mě je důležité se o hosta velmi dobře 
postarat a rozmazlit ho. 

Co dělá takový gastronomický poradce?
Ve stručnosti je to tak, že když si někdo chce 
otevřít restauraci a v životě nestudoval obor 
gastronomie, tak mu za drobný manipulační 
poplatek celou akci rozmluvím. 

Myslíte, že v dnešní době není provoz 
restaurace dobrý byznys?
Jestli člověk nechce přijít o peníze, tak ať 
to nedělá. Jak rád říkám: „Když nevíš, co 
s prachama, otevři si hospodu.“ Sám jsem 
si pár provozů zavřel, takže vím, čeho se 
vyvarovat. 

S Filipem Sailerem jste rozjeli Čerstvou 
školu vaření. Jací lidé se k vám do kurzů 
hlásí?
Kdokoli. Lidé, kteří umějí vařit a chtějí se 
něčemu přiučit, v něčem zdokonalit. Ale i ti, 
kteří v životě nesáhli na vařečku. 

A naučí se vařit jako vy?
To určitě ne, víte, jak to je… Na jedničku to 
umí Pán Bůh, na dvojku já, na trojku možná 
soudružka ředitelka, na čtyřku ti nejlepší 
z vás a na pětku ten zbytek.

Staráte se o provoz dvou horských 
restaurací v Peci pod Sněžkou. Proč jste 
zvolil právě hory, máte k nim nějaký 
vztah?
To opět vzniklo úplnou náhodou. Na hory 
jsem nikdy nejezdil. Než jsem se začal starat 
o provoz restaurací v Peci pod Sněžkou, byl 

Lidé si vás spojují především s televizní 
obrazovkou a „sitkomem“ Kluci v akci, 
ale vaše portfolio je mnohem širší – 
od školy vaření přes gastronomického 
poradce, catering až po provozování 
zámecké či horské restaurace. Která 
činnost vás nejvíce naplňuje? 
U mě to má takový vývoj. Vždy mě chvíli baví 
něco hodně a něco míň a pak se to zase oto-
čí. Ale upřímně řečeno nejraději mám provoz 
restaurace v pražském krčském zámku 
a na horské boudě Kladenka.
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JAK  FOtíME  rECEPty  PrO ČD PrO VáS
S ONDŘEJEM SLANINOU

Ondřej nás pokaždé překvapí svou originalitou, 

recept dokáže bez problémů navázat na specialitu da-

ného kraje nebo oblasti, ze které přinášíme cestopis. 

S jídlem si umí pohrát – nejen chuťově, ale i vzhledo-

vě. I když ho u vaření v jeho zámecké restauraci neza-

chycuje televizní kamera, srší vtipem a průpovídkami 

k jídlu přesně jako v pořadu.

V kuchyni nepřehlédnete jeho pestrobarevné kalhoty  

a sehraný tým kuchařů. Kombinace ingrediencí by 

normálního smrtelníka nenapadla. Každému z nás se 

už během přípravy pokrmů sbíhají sliny, proto se po-

každé těšíme, až jídla dofotíme a společně s fotografem se na pochoutky Ondřeje Slaniny 

vrhneme. Doufáme, že se touto cestou dostanou jeho speciality do vašich kuchyní.

jsem tam všehovšudy třikrát. Naše paní 
produkční mě tenkrát seznámila s majiteli 
těchto hotelů, kterým jsem sestavil jídelní 
lístky. A protože sháněli někoho, kdo jim to 
bude provozovat, neuměl jsem říct ne. 

Jste kuchařem i doma? 
Samozřejmě, ale ne že by to bylo nějak čas-
to. Nebudu si přece tahat práci domů.

Sedí vám zdravý životní styl, nebo jste 
spíš hříšník?
U mě je problém, že jakmile se na jídlo podí-
vám, hned přibírám. Střídá se mi to v tako-
vých vlnách po třech až čtyřech letech. Buď 
jím víceméně vše, nebo se snažím jíst také 

Manželku Martinu k plotně moc nepouští.

S Filipem jsou velcí kamarádi, tráví spolu i volné chvíle 
– třeba na golfu.

Co vaříte doma nejraději?
Lehká jídla. Asijská, italská a polévky. Složi-
tými jídly, jako je třeba svíčková, si akorát 
zamažu kuchyni.

Pustíte k plotně vaši manželku?
Občas. Ne že bych ji chtěl podceňovat, ale 
někdy je rychlejší, když se toho chopím já. 

Vašemu synovi Ondřejovi jsou dva měsí-
ce. Jak se cítíte jako „novopečený“ táta? 
Jsem maximálně spokojený! Včera jsme se 
spolu poprvé koupali ve vaně, bylo to skvělé, 
a dnes jsem poprvé hlídal. Je to celkem 
klidné dítě, pořád se směje. Řve, jen když má 
hlad, což mi nevadí, už jsem se obrnil. 
 
Vaše jméno příjemně ladí s vaším povo-
láním, je vhodné i pro všelijaké přezdív-
ky. Byla nějaká?
No ježišmarjá, těch bylo hodně. Třeba „Špek“ 
nebo „Sádlo“. 

V šesti letech 
míchaná vajíčka, v deseti 

pečené kuře. 

vše, ale s mírou. V té mírné vlně jen vynechá-
vám pečivo a alkohol. 

Co vás potěší ve volném čase? 
Mám rád auta a cestování v nich, což se 
k mému povolání hodí. V létě si zahraju 
golf, ale nepatřím mezi ty psychopaty, co 
na hřiště chodí jen proto, aby se předvedli. 
Ale když už mám volno, tak jsem strašně rád 
doma. Chci mít klid. Stačí mi sedět na zahra-
dě a odpočívat.

Řadíte vaření mezi vaše koníčky?
Ano, je to ideální spojení, aspoň mě práce 
nepřestane bavit. 

Bez čeho se v kuchyni neobejdete?
Víte, jak to je – bez slaniny nic neuvaříte. ❙
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Známe je všichni. Ve velkých městech je 
potkáváme na ulicích a většinou také míjíme 

obloukem. Přišli o všechno – majetek, rodinu, 
iluze o lepším světě a někdy i o svou hrdost. 

V nitru jsou však stejní jako my – mají své 
přátele, touhy a skromné cíle... 

EXKURZE 
DO BEZDOMOVA

V PRAZE JE BLAZE?

jAKUB MACEK     text
 ABElsonAgEnCy     FOtO
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Václav Šíma patří mezi nejznámější 
bezdomovce v Praze. Do jeho „obýváku“ 

pod Hlávkovým mostem můžete nahléd-
nout i vy. Možná právě přijíždíte po ved-
lejším železničním mostě mezi Masaryko-
vým nádražím a Holešovicemi. Do místní 
bezdomovecké kolonie se dostal někdy před 
šesti lety. „Byla to moje blbost. Vrátil jsem 
se z vězení a najednou nebyla ani práce, ani 
bydlení.“ 

KOUPEL VE VLTAVĚ
A tak odešel na břeh Vltavy. Od té chvíle 
vypadají jeho dny pořád stejně. Hned ráno 
se vydává na sběr. A protože je starý mazák 
a ví, kde hledat, vydělá si na žrádlo pro psa, 
jídlo pro sebe a zbyde mu i na praní. „Cho-
dím na Žižkov, je tam prádelna.   

Jako důchodce tam mám slevu. Nahážu 
tam padesátku, nacpu pračku a zase měsíc 
chodím v čistým,“ líčí vitální šedesátník. Jak 
řeší hygienu? „Vodu mám pár kroků od obý-
váku. Svlíknu se a hupsnu do Vltavy. Žijou 
v ní ryby, asi nebude tak špinavá,“ směje 
se. Mimochodem, svou koupel před rokem 
předváděl jednomu z televizních štábů, 
které se sem tam staví na návštěvu. Pár dní 
předtím, než začalo mrznout. „Jsem starý 
sportovec, hrál jsem kdysi vrcholově hokej, 
něco vydržím,“ říká Václav Šíma. 

Zatímco si povídáme, přehoupne se přes 
zábradlí u mostu (jinou cestou se ze zdejší 
kolonie nedá odejít) čistě a elegantně oděná 
dáma. „Paní chodí normálně do práce. Stej-
ně jako celá řada dalších lidí tady. Já jsem 
taky ještě nedávno dělal hlídače na stavbě. 
K oboustranné spokojenosti. Dokonce mé 

CO MOŽNÁ NEVÍTE
❙ Mezinárodní právo označuje 

pojmem homeless cizince žijícího 

na území suverénního státu bez 

povolení tamních úřadů a bez státní 

příslušnosti. U nás tímto pojmem 

označujeme lidi bez přístřeší.

❙ Odhaduje se, že v současné době 

žije v České republice zhruba 10 000 

bezdomovců (z toho 3 900 na území 

Prahy).

❙ Patrně nejpřísnější zákony proti 

bezdomovcům má Maďarsko. 

Pokud policisté přistihnou dvakrát 

během šesti měsíců tuláka, který 

nocuje v ulicích města, mohou ho 

potrestat pokutou ve výši 150 000 

forintů (zhruba 12 000 korun). 

❙ Nová hvězda Manchesteru United 

Bebé byl ještě nedávno na ulici. 

Vyhledávači talentů bohatého 

klubu si jej vytipovali na mistrovství 

světa bezdomovců ve fotbale. Poté, 

co absolvoval fyzické a zdravotní 

testy, podepsal Bebé profesionální 

smlouvu, díky níž se okamžitě stal 

milionářem.

Odkud bezdomovci pocházejí

7 %
Slováci

3 %
ostatní cizinci30 %

Pražané

60 %
mimopražští

Václav Šíma našel před rokem pohozené štěně v krabici u Holešovické tržnice v Praze. 
Dnes je z Václava a Astora nerozlučná dvojka.

tehdejší zaměstnavatele zaskočilo, když 
se jich přišla zeptat televize, jestli vědí, že 
zaměstnávají bezdomovce. Ale proč bych 
dával prachy za ubytovnu? Radši koupím 
baštu sobě a psovi.“ Když rozebíráme politi-
ku a bulvár, říkám, že nevypadá jako hlupák. 
„A co jste myslel? Že jsou všichni bezdomov-
ci blbí? Když vydržíte, přijde z práce pan 
inženýr. Chodí domů po páté.“

NEJVĚTŠÍ AUTORITA: 
MĚSTSKÝ STRÁŽNÍK
Ještě před několika lety bylo hlavní nádraží 
a přiléhající park s vše říkající přezdívkou 
„Sherwood“ centrem pražských bezdomov-
ců. Teď se ve velkém přesunuli o dvě či tři 
stanice metra dál – do pražských Holešovic. 
Místo, kde najdeme další velkou kolonii, 
nám ukazuje městský strážník. Je přímo pod 
Libeňským mostem. Odmyslíte-li si, že se 
vám kouří od pusy, můžete klidně podleh-
nout dojmu, že jste v opravdovém obývá-
ku. Na plynovém vařiči bublá voda na čaj, 
na stole pod mostním obloukem stojí lahve 
s levnými limonádami i alkoholem. Dost 
kuriózně vypadá hrníček položený na zemi, 
do kterého z mostu kape voda. I bezdomov-
ci mohou mít děravou střechu... 

Na rozdíl od pana Šímy nás tu s otevřenou 
náručí nevítají. „Pochopte, každý z nás má 

Prostě se svlíknu 
a hupsnu do Vltavy.

Původ bezdomovců v ČR
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nějakou minulost a málokdo je pyšný na to, 
že bydlí zrovna tady. A potom, co nám pří-
mo ke břehu před pár měsíci připlavaly dvě 
mrtvoly a pak nás pořád prudili policajti, 
opravdu nemáme o novinářské návštěvy zá-
jem. Vyfotit si to tady samozřejmě můžete, 
ale bez nás,“ vysvětluje asi čtyřicetiletý muž, 
který zde žije společně s družkou a několika 
přáteli. 

„Mezi bezdomovci je spousta lidí, kteří 
před někým nebo něčím utíkají. Před býva-
lou manželkou a alimenty, před dluhy, které 
si nasekali, pár z nich určitě i před kriminá-
lem,“ připouštějí sociální pracovníci, kteří 
nám při naší reportáži dělají pomyslné  
garde. „Spoustě z nich přijde vhod, že se pod 
mostem nikdo neptá na občanku, na rodné 
číslo, dokonce ani na jméno. Paradox-
ní na všem je, že největší autoritou pro 
pražské bezdomovce je městský strážník. 
Ten přijde a řekne: na záchod budete chodit 
sem, odpadky dáte do pytle a donesete sem. 
Když ho poslechnou, mají klid. Ten dodržují 
obě strany.“

SAUNA V CHATOVÉ KOLONII 
Ti, kteří v době mezi válkami zakládali 
jednu z chatových kolonií na okraji Prahy, 
jistě netušili, že tam ve 21. století budou 
kralovat lidé bez domova. Chatiček už tu 
moc nezbylo, přesto zde přežívá i dvacet 
lidí. Tedy přežívá – jak se to vezme. Občas tu 
bývá hodně veselo. „Před pár lety třeba úplně 
náhodou objevili, že kousek od kolonie vede 
trubka s horkou vodou. A dokonce že je tam 
i kohout, takže se z ní dá upouštět. A protože 
tahle partička se živí tím, že vyklízí sklepy 
a půdy, nečinilo jim problém přitáhnout sem 
vanu. Venku je minus dvacet a oni se tu do-
kážou rochnit v horké vodě. Kam se hrabou 
finské lázně,“ ukazuje nám bezdomoveckou 
koupelnu náš průvodce ze sociálky, který 
sem občas zajede, aby místním předal toalet-
ní papír, čisticí prostředky, dezinfekci. 

I přes den je tu rušno. Václav, neoficiální 
hlava chatové kolonie, člověk s diplomem 
z filozofické fakulty, cvičí své pejsky. Ob-
čas mívá brigádu jako ochranka objektu 
a na jeho vypiplané rotvajlery se chodí 
koukat i policejní psovodi. Rozhodně bych 
tu nečekal třicátníka Jardu, pokrývače, kte-
rému šéf neplatil tak dlouho, až neměl ani 
na ubytovnu, a tak už je pátým rokem tady. 
Po šichtě za ním chodívá jeho milá, která 
pracuje v centru jako prodavačka. 

A ještě na jeden paradox jsme narazili 
přímo u Libeňského mostu. Jen o blok dál 
se nachází centrum Armády spásy. Tam se 
bezdomovci mohou přes den najíst, ohřát, 
ti šťastnější najdou skutečný azyl v místní 
lůžkové části. Jenže právě těm zpod mostu 
se patrně nechce dodržovat kodex, který tu 
visí rozepsán velkými písmeny před vcho-
dem do jídelny. Pravidla, jejichž opakované 
porušení se trestá okamžitým odchodem. 
Pomyslné zákony, které v normálním životě 
nepřekvapí nikoho z nás.  

10–15 % ČR

25 % USA a EU

Ženy mezi bezdomovci

Příbytky lidí bez domova vypadají podobně. 
V tom pod Libeňským mostem v Praze nechybějí ani nádoby na zachytávání kapající vody...

Za poslední léta se toho mnoho nezměnilo. 
Nejvíce bezdomoveckých kolonií najdeme pod konstrukcemi mostů.

Ženy mezi bezdomovci
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roky, co to dělám, nic nechytil, ani blechy, 
ale nikdy nevíte, kdo z nich má žloutenku 
nebo tuberkulózu. Tito lidé na pravidelné 
preventivní kontroly nechodí. Víte, ono se 
sice vždycky píše, kolik bezdomovců ročně 
v Praze umrzne. Jenže žádná taková oficiální 
statistika neexistuje. A když se zeptáte 
těch z ulice, proč umřel jejich kolega, nikdo 
neřekne: Franta umrznul. V Česku lidé 
bez domova obvykle umírají, protože jsou 
nemocní a nemohou se nebo nechtějí léčit. 
Nezabíjí je zima, ale nemoci. A řada z nich 
zemře přirozenou smrtí,“ vysvětlují mi 
terénní pracovníci.

VÍTEJTE NA PALUBĚ!
Prahu už dávno zahalila tma, když jsme se 
přiblížili k ubytovně pro lidi bez domova 
kotvící u Štefánikova mostu v Praze – k lodi 
Hermes. Když ji přistavili k pevnině, dlouhé 
měsíce se psalo, že na lodi vlastně nikdo 
nespí, že nikoho neláká, že je zbytečná. Jaká 
je realita? Ačkoliv má oficiální kapacitu 233 
lůžek, „ve špičce“, což znamená zejména 
v době extrémních mrazů, zde přespává 250 
lidí. Ženy a muži spí ve dvou patrech lodi od-
děleně v kajutách, které mi svým jednodu-
chým vybavením a zejména četností postelí 

Dosažené vzdělání

34 %
vyučení

30 %
základní vzdělání

7 %
středoškolské s maturitou

6%
středoškolské bez maturity

1 %
vysokoškolské vzdělání

1 %
nedokončené základní vzdělání

21 %
nezjištěno

připomínají dvouletou základní vojenskou 
službu. Místo, kde spí slušně se chovající 
mazák, poznáte snadno. Pravidelní klienti si 
totiž přes den v kajutě mohou nechat ručník. 

Už dávno před otvíračkou, která je v půl 
osmé večer, se na molu začínají srocovat 
desítky „klientů.“ V 19.30 vchází na palu-
bu první. V recepci u vchodu se prokáže 
dokladem, zaplatí dvacet korun. Někteří 
míří okamžitě do jídelny, kde si mohou 
sníst jídlo, které si přinesli. Další se zapisují 
do pořadníku u zdravotní sestry, která sem 
pravidelně dochází. Obsluha lodi přináší 
do recepce obrovskou nádobu tekutého 
mýdla a malé kalíšky, v nichž si ho klienti 
odnášejí do sprchy. 

Mezi bezdomovci 
je spousta lidí, 

kteří před někým 
nebo něčím utíkají.

Na rozdíl od kolonií pod mosty, kde se lidé 
zpod vedlejšího oblouku vůbec neznají, slaví 
parta z chatek svátky včetně Vánoc a Silves-
tra pohromadě. „Na Štědrý den si uděláme 
rybu i salát a na Silvestra míváme chlebíčky 
a jednohubky. A pití se tady taky najde,“ líčí 
kápo Václav.

NEZABÍJÍ JE MRÁZ, ALE NEMOCI
Ze Žižkova se přesouváme na druhý konec 
Prahy. Také Smíchov přitahuje pozornost lidí 
bez domova. Pana Josefa najdete každý den 
v parku u zdejšího kostela, jen pár metrů 
od velkého nákupního centra. Tam se také 
chodívá ohřívat a v době obědů na obhlíd-
ku tamních restauračních zařízení. Nutno 
říci, že k malé radosti majitelů i zdejších 
strávníků. Pan Josef totiž (jak to říct slušně?) 
páchne. „I mezi bezdomovci jsou kasty 
a těmito lidmi ti slušnější opovrhují. Vyčítají 
jim, že kvůli nim ani nemůžou do tramvaje, 
protože když lidi vidí bezdomovce s taškou, 
automaticky si myslí, že smrdí,“ vysvětluje 
nám náš průvodce. Pokaždé, když jsme 
odcházeli z některé z kolonií, nám postříkal 
ruce silnou dezinfekcí. „Já jsem sice za ty 

CO AMÍK, 
TO BOHATEC? 
České etnikum má v povědomí zako-
řeněný mýtus, že každý Amík musí 
být bohatý. Vždyť Amerika je země 
neomezených možností a z chudé 
Evropy se tam vždycky jezdilo za lep-
ším životem. Hollywoodské filmy 
tento mýtus hojně přiživují, ale při 
bližším setkání s realitou se předsta-
va „co Amík, to bohatec“ hroutí.
Když se vydáte z Bostonu do New 
Yorku autobusem, budete projíždět 
předměstími Manhattanu, které 
připomínají Stalingrad na konci Velké 
vlastenecké války. Většina oken 
je vymlácená, přibitá okna křižují 
vyvrácené dveře, ulice jsou lemované 
kožichem ostnatých drátů. O Wa-
shingtonu ani nemluvím, v parku 
za Bílým domem chrápe takové množ-
ství bezdomovců, že se s nimi musíte 
přetlačovat o volnou lavičku.
Občas jsem měl pocit, že mi něco 
z americké reality uniká. Třeba když 
ve zprávách na Den díkuvzdání tvrdili, 
že 25 procent lidí z New Yorku muselo 
vzít zavděk darovaným jídlem. Čtvr-
tina populace, to je číslo, které jsem 
nebyl ochoten přijmout. Nahlédl jsem 
do oficiálních statistik a je to tak.
Pod hranicí chudoby žije v USA 
čtvrtina obyvatelstva, z toho 8,2 % 
bílých, 10,3 % Asiatů, 20,6 % Hispánců 
a 24,3 % černochů (údaje z roku 2006).
Na rozdíl od Ameriky je Česko 
rovnostářským státem. Pouze úzká 
vrstva populace vyčnívá do nejbo-
hatší nebo nejchudší třídy, zatímco 
výrazná většina společnosti si ne-
chudě nebohatě žije někde mezi.

Úryvek ze zajímavé knihy Martina Gilara Nebojte 
se Ameriky (cestopis autora najdete na str. 31). 

Loď Hermes bývá v zimních měsících útočištěm bezdomovců. 
Některým z nich přespání v místních kajutách zachránilo život. 

Dosažené vzdělání bezdomovců
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lodi, které odvážejí odpadky, loď se čistí, 
dezinfikuje.“

TRÉNINKEM K UMĚNÍ ŽÍT
Posádka lodi Hermes loví bezdomovce 
z pomyslného dna. „Ti, kdo u nás chtějí 
přespat, se musí prokázat platným dokla-
dem, nesmějí být opilí a navíc souhlasí s tím, 
že se dostanou do naší evidence. A to už 
se mnohým zajídá,“ vysvětluje pravidelná 
posádka. Kdo se přes to přenese, tomu je 
nabídnuto místo v ubytovně pro lidi bez 
přístřeší. Kdo obstojí i tam, míří do tréninko-
vého bytu. Zde se učí, jak zvládat obyčejné 
životní povinnosti. Není žádnou výjimkou, 
že v tréninkovém bytě už pobývají celé páry. 
Ve dvou se to přece lépe táhne. A rodina je 
základ státu... 

Místo maturitního vysvědčení dostanou 
premianti na konci zmíněný sociální byt. 
Zda tím navždy uzavřou svou bezdomo-
veckou minulost, záleží jen na nich. Uspěje 
jich bohužel jen minimum. Pořád platí, že 
většině bezdomovců jejich postavení vlast-
ně vyhovuje. A že místo toho, aby využili 
své šance a probouzeli se ve svém, musí 
nejpozději v půl sedmé ráno opustit palubu 
lodi Hermes. ❙

Věková struktura bezdomovců

4 %
0–18 let 

9 %
18–25 let 

19 %
25–40 let 

28 %
40–50 let 

25 %
50–62 let 

15 %
nad 62 let

„Za tu dobu, co je Hermes v provozu, už 
tady pochopitelně vznikla, a podotýkám 
bez našeho přičinění, jakási přirozená 
samospráva. A toho, komu by snad sprcha 
vadila, by ostatní okamžitě vyhodili ven. 
Proč by měli spát s někým, kdo smrdí,“ 
dozvídáme se první pravidlo hry na Her-
movi. A brzy následují další. „Ani kapka 
alkoholu, žádná oddělení pro kuřáky – kdo 

chce na cigáro, musí na mráz. Černou 
listinu sice nevedeme, ale klient, který tu 
například opakovaně vyvolá výtržnost, už 
na palubu nesmí. Konflikty tady nestr-
píme. Večerka je ve 22 hodin, budíček 
v 6 hodin a o půl sedmé tu nesmí být ani 
noha. Ne snad že bychom jim nechtěli do-
přát pár minut spánku navíc, ale hned, jak 
odejde poslední klient, přirazí k Hermovi 

Pár krabic, rozvrzané křeslo, které se už nehodilo. 
A sem tam polička na fotky a drobnosti, kterých si pan Josef hledí jako pokladu. Připomínají mu lepší minulost.

Věková struktura bezdomovců
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ŽENA V ČERNÉM
Do kin vstupuje dlouho očekávaný thriller v hlavní roli s Da-
nielem Radcliffem. V novém snímku na motivy duchařského 
příběhu hraje právníka Arthura Kippse, který je nucen opustit 
svého malého syna a odcestovat do odlehlé vesnice, aby zde 
vyřídil právní záležitosti související s nedávno zesnulým ma-
jitelem rezidence Eel Marsh House. Kipps začíná odhalovat 
místní tajemství a jeho obavy se dále stupňují, když zjistí, že 
místní děti umírají za velice záhadných okolností.
REŽIE – JAMES WATKINS / HRAJÍ – DANIEL RADCLIFFE, CIARÁN 

HINDS, JANET MCTEER, ROGER ALLAM, DAVID BURKE

V KINECH OD 23. ÚNORA

ČD
TIp

kulturní tIPY
              A RECENZE

KINO • FILMy NA DOMA • DIVADLO • VýSTAVy • KNIHy • CD

JANA KÁBRTA

SOUTĚŽ 
O VSTUPENKY

Kdo je autorem/autorkou knižní 

předlohy k filmu Žena v černém? 

Odpovězte na cdprovas@cd.cz 

do 17. 2. a tři nejrychlejší z vás 

dostanou lístky pro dvě osoby 

na slavnostní premiéru tohoto 

filmu, která se uskuteční v praze 

koncem února. 
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BATMAN LIVE
Od 17. do 19. února zažije praž-
ská O2 Arena divadelní show, 
při které ožije komiksový hrdina 
Batman a na ploše haly vyroste 
pověstné město Gotham City, 
v němž vládne podsvětí v čele 
s legendárním Jokerem. Před-
stavení, které ohromí velkole-
pou scénou, kombinuje vizuální 
efekty s akrobatickými výkony 
a potěší především děti. Spe-
ciálně všechny kluky, protože 
přijede i slavný Batmobil.
O2 ARENA, pRAHA. 17.–19. ÚNORA, CENy 

LÍSTKŮ OD 700 DO 1 200 KČ

KINO
PŮLNOC V PAŘÍŽI
Typické dílo Woodyho Allena, kte-
rý se ujal režie a napsal si i scénář: 
zábavné dialogy, nevšední hrdinové, 

vynikající herci a poetika 
místa, v němž se příběh 
odehrává. V tomto případě 
Paříže, kam přijíždí mladý 
pár Gil a Inez. Jednou večer 
jde Inez tančit a Gil se 
rozhodne pro procházku 
nočním městem. Netuší, 

že to bude zážitek, který změní jeho 
život.
USA, 94 MIN. / REŽIE – WOODy 

ALLEN / HRAJÍ – OWEN WILSON, 

RACHEL MCADAMS, MARION 

COTILLARD, CARLA BRUNI

MUŽI V NADĚJI
Na úspěch s komedií Ženy 
v pokušení navazuje režisér Jiří 
Vejdělek snímkem Muži v naději. 
A nutno přiznat, že úspěšně, 

neboť do akce zapojil 
záletného šedesátníka 
Rudolfa a jeho nesne-
sitelně korektního zetě 
Ondřeje. Rudolf chce 
jeho manželství vzpružit, 
a tak se mu rozhodne 
udělit několik životních 

lekcí. Netřeba dodávat, že se jim 
situace poněkud vymkne z rukou.
ČR, 115 MIN. / REŽIE – JIŘÍ VEJDĚLEK 

/ HRAJÍ – JIŘÍ MACHÁČEK, BOLEK 

pOLÍVKA, ÉVA VICA KEREKES, pETRA 

HŘEBÍČKOVÁ, SIMONA STAŠOVÁ

KREV NA KŘÍDLECH
Zvláštní film a rozhodně ne pro 
každého. Vždyť jeho hrdinkou 

je dívka, které narostla 
obrovská ptačí, chcete-li 
andělská křídla. Když ji 
objeví zkrachovalý trum-
petista v zapadákově, 
vystavenou v prosklené 
kleci, nabídne jí společný 
útěk. Sám prchá před 

mafiánským bossem. Přestože se 
do dívky zamiluje, rozhodne se 
svůj život vykoupit jejím.
USA, 94 MIN. / REŽIE – MITCH GLAZER 

/ HRAJÍ – MICKEy ROURKE, MEGAN 

FOX, KELLy LyNCH, BILL MURRAy

DIVADLO

FILMy NA DOMA

SŮL NAD ZLATO
Nedávné výročí 150 let od úmrtí spiso-
vatelky Boženy Němcové si v Ostravě 
připomněli pohádkou Sůl nad zlato. 
Že ji znáte, by vás však od návštěvy 
divadla odradit nemělo – tentokrát se 
místo princů objeví trpaslíci a Maruš-
ka zůstane nakonec na ocet. Tak totiž 
pohádku v roce 1945 přepsal pro lout-
kové divadlo lyrik Jan Alda. Představe-
ní je vhodné pro děti od 6 let.
NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ, 

OSTRAVA / REŽIE – ZOJA MIKOTOVÁ, TOMÁŠ 

NORMAN / HRAJÍ – ANDREA MOHyLOVÁ, JAN 

FIŠAR, VLADIMÍR pOLÁK, pETRA LORENCOVÁ, 

VERONIKA LAZORČÁKOVÁ • OD 19. LEDNA

MŮJ TÝDEN S MARILYN MONROE
Další kousek tajemství života legendární Marilyn Monroe odkrývají vzpo-
mínky filmového producenta Colina Clarka. Ten se dostal i k natáčení snímku 
Princ a tanečnice, který tehdy do Británie přijela natáčet právě Monroe. Clark 
kdysi sepsal z tohoto natáčení deník, jeden týden v něm však dosud chyběl…
REŽIE – SIMON CURTIS / HRAJÍ – MICHELLE WILLIAMS, EDDIE REDMAyNE, JUDI DENCH, 

KENNETH BRANAGH, EMMA WATSON, DOMINIC COOpER, JULIA ORMOND 

V KINECH OD 23. ÚNORA

THE ARTIST
Film se třemi Zlatými glóby a půvabem zašlých časů se 
vrací do éry, kdy Hollywood mluvil jen řečí gest a ob-
razů, do časů 30. let, kterým vládly němé filmy. Jejich 
hvězdou je i Georgie Valentin, který má vše, na co si vzpomene, včetně navenek  
neotřesitelné pozice na filmovém výsluní. Všechno však změní příchod nového  
fenoménu, mluveného filmu, kterému se Valentin zpočátku jen vysmíval.
REŽIE – MICHEL HAZANAVICIUS / HRAJÍ – JEAN DUJARDIN, BÉRÉNICE BEJO, JOHN GOODMAN, 

MISSI PYLE, PENELOPE ANN MILLER, JAMES CROMWELL • V KINECH OD 16. ÚNORA
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VýSTAVy

OBRAZY MYSLI / MYSL V OBRAZECH
V Brně tuto výstavu přichystali ve spo-
lupráci s drážďanským Deutsches 
Hygiene-Museum a jejím hlavním cílem 
je představit lidskou mysl tak, jak si jí 
všímaly různé druhy a typy uměleckých 
i vědeckých obrazů od středověku až 
po současnost. Vystavené jsou nejstarší 
medicínské traktáty, lékařské ilustrace 
z 19. století i současné high-tech obrazy 
a vizualizace.
MORAVSKÁ GALERIE, BRNO • OTEVŘENO DO 18. BŘEZNA

LANA DEL REY 
/ BORN TO DIE
Konečně deska od zpěvačky, kte-
rá se během posledních několika 
měsíců stala hitem internetu. 

Pětadvacetiletá 
Američanka, jejíž 
výrazný vokál a bala-
dické písně připome-
nou Tori Amos nebo 
Duffy, zaujala svým 
debutovým singlem 
Video Games i násle-

dujícím Born To Die, ke kterému 
vznikl i výpravný videoklip s vel-
kolepou scénou trůnu a dvěma 
lvy po stranách. Stejné jméno 
dostala i její deska, na kterou se 
vešlo dvanáct písní.

IVAN MLÁDEK 
/ ZLATÁ KOLEKCE
Kdo by neznal Jožina z bažin! Ale 
byla by škoda omezit se v přípa-
dě Ivana Mládka na jeden dávný 
hit. Stačí si vybavit všechny 

ty slovní hříčky 
o Dášách, Lindách, 
skalách, medvědech, 
jezech, křečcích, 
Prčicích, rychlících, 
kredencích, Láďovi, 
saku nebo Lulu. Prv-
ní cédéčko v kolekci 

obsahuje písně, které  zpěvák 
umí nazpaměť, druhé ty, které 
si matně pamatuje, a na třetí se 
prý vešly songy, o nichž netuší, 
zda jsou vůbec jeho. Celkem je 
jich 81.

KNIHy
TOM EGELAND 
/ LUCIFEROVO EVANGELIUM
V případě, že vás baví příběhy, 
které pátrají po záhadách mi-
nulosti, jejichž reprezentantem 
je třeba Dan Brown a jeho Šifra 
mistra Leoparda, můžete sáhnout 
i po knihách Toma Egelanda. 
V jeho novince řeší mladý archeo-
log Bjorn Belto tajemství 
rukopisu starého bez-
mála 4 500 let. Pátrání 
ho zavede až do Iráku 
k troskám domnělé 
Babylonské věže.
KNIŽNÍ KLUB, 349 KČ

VIKAS SWARUP 
/ ŠEST PODEZŘELÝCH
Pokud vám jméno autora moc 
neříká, název jeho předcháze-
jící knihy řekne vše: Milionář 
z chatrče. Tentokrát je jeho 
vyprávění komornější – Vicky 
Ráj, syn ministra vnitra, oslavuje 
zproštění obvinění z vraždy, ač 
všichni vědí, že vraždil. Když 
ho přesně o půlnoci někdo 
zavraždí, najde se poten-
ciální smrtící zbraň u šesti 
hostů. Kdo z nich vzal právo 
do vlastních rukou?
IKAR, 329 KČ

DESKyFRAME 01
Zajímavou fotografickou výstavu pořádají 
v pražské Leica Gallery. Může se do ní přihlá-
sit jakýkoliv, ať již profesionální či amatérský 
fotograf ze zemí Visegradské čtyřky, tedy 
z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska. 
Soutěž je otevřená i tematicky a žánrově, 
fotografové tak mohou prezentovat snímky 
zcela realistické, stejně jako obrazovou 
imaginaci nebo nějaký vizuální koncept. 
Letos se přihlásilo celkem 104 autorů se 137 
zásilkami fotografií, z nichž dvě třetiny byly 
domácího původu. 
První cenu letos vyhrála dvojice Gabriel 
Fragner a Anna Gutová s projektem nazva-
ným I love my family (Miluji svou rodinu). Ví-
tězství jejich retro série, na které na jednom 
obrázku stoupá žena po schodech a na dru-
hém pózuje u sporáku, nebo na dalším muž 
opravuje starý vůz značky Lada, podává 
důkaz o tom, že dobrý nápad, zábavná reali-
zace a kvalita zpracování má šanci uspět.
LEICA GALLERY, PRAHA • OTEVŘENO DO 4. BŘEZNAF
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JAN KÁBRT, 

uznávaný novinář a publicista.

Dvě české novinky si odbyly svoji premiéru 
v kinech. První na řadu přišel mystický 

thriller (alespoň za takový ho vydávali jeho 
tvůrci) Labyrint, jako druhá komedie Láska je 
láska. Na který z nich se vyplatí zajít?

ŠUP DO PODZEMÍ
Labyrint slíbil tajemný příběh z pražského 
podsvětí, který po tísnivém putování podze-
mím vyústí v překvapivou historickou pointu. 
To se očividně jednoduše říká, než ve skuteč-
nosti točí.

Hlavní postavou filmu je mladá Renata, kte-
rá tíhne ke světu satanistů a legend, o kterém 
točí i televizní reportáž. Shodou okolností se 
ve stejné době začínají ztrácet lidé ve sklepení 
domu, v němž žije. Do ruky se jí dostane tajná 
mapa, která ukazuje na tajemství ukryté 
v labyrintu chodeb v podzemí, do kterého se 
nakonec dívka s několika kamarády vydává.

KDYŽ JE HOROR NUDA
Jenže žádná česká verze Dana Browna se 
nekoná. Labyrint je filmové nedochůdče, 
které ve své naivitě spíše rozesměje, než vy-
děsí. Pokud tedy rovnou neusnete, protože 
v první polovině k tomu máte hodně příleži-

tostí. Jednoduše tady není co hrát. Šustí se 
tajemnými papíry, konverzuje se nebo jen 
tak sedí s tužkou nad knihou, zkrátka nuda, 
jež vrší další nudu. Výkřiky hrůzy, které s na-
stoleným bezvětřím v první půlce mají při-
pravit diváky na děs, který přijde v podzemí, 
nefungují. 

A když konečně dojde na cestu dolů, je 
jakákoliv mystika pohřbena věčným bloudě-
ním, které oživují triky kategorie pouťového 
domu hrůzy. 

I když má Labyrint osvěžující hereckou 
sestavu, moc mu to nepomáhá. Někdo jim 
totiž zapomněl dát dobrý scénář.

KDYŽ BALZEROVÁ KOUŘÍ TRÁVU
Zajímavou hereckou sestavou se může  
pochlubit i romantická komedie Láska je lás-
ka režiséra Milana Cieslara. Zatímco o lásku 
se tu stará neokoukané herecké mládí, o zá-
bavu zkušení matadoři Eliška Balzerová, Petr 
Nárožný, Simona Stašová a Ondřej Vetchý. 
Každý z nich má svoji komickou linku nebo 
příhodu, při které se směje celé kino. U Elišky 
Balzerové, když ji zatýkají kvůli pěstování 

LABYRINT NEBO LÁSKA? lÁSkA!

LABYRINT
REŽIE – TOMÁŠ HOUŠKA / HRAJÍ 

– LUCIE VONDRÁČKOVÁ, MARTIN 

ZBROŽEK, JAN ZADRAŽIL, MARy  

CORONADO, DAVID STEIGERWALD

20 %

Hodnocení

marihuany a její následné distribuci po domo-
vech důchodců, a u Petra Nárožného, když 
své osleplé vnučce kupuje její první tanga. 
Ondřej Vetchý má panický strach ze své man-
želky Simony Stašové, která se zase svérázný-
mi způsoby snaží vyrovnat s homosexualitou 
svého syna. 

CHTĚL POBAVIT, PODAŘILO SE
Možná je těch příběhů až moc, ale film je do-
kázal šikovně pospojovat. Je silnější v humoru 
než v lásce, ale i ta má pozoruhodné okamži-
ky, zejména díky procítěnému hereckému 
výkonu mladé Anety Krejčíkové. Všichni, 
kterým se líbily filmy Ženy v pokušení nebo 
Líbáš jako Bůh, nebudou novinkou Láska je 
láska zklamáni. Film chtěl pobavit, možná 
na chvilku chytit u srdce. A to se mu díky 
několika scénkám a křehkému milostnému 
vztahu povedlo. Na rozdíl od Labyrintu, jehož 
mystika se vytratila ještě před natáčením.

LÁSKA JE LÁSKA
REŽIE – MILAN CIESLAR / HRAJÍ – 

pETR NÁROŽNý, ELIŠKA BALZERO-

VÁ, ANETA KREJČÍKOVÁ, ONDŘEJ 

VETCHý, SIMONA STAŠOVÁ

70 %

Hodnocení
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ZA KRÁSAMI 
ČESKA

LIBEREcký
kRAJ

F
O

T
O

 R
a

d
o

va
n

 S
m

o
ko

n
 | 

D
re

a
m

st
im

e.
co

m

Dominanta Libereckého kraje, vysílač 
na Ještědu ve tvaru rotačního hyperboloi-
du, získala mnohá ocenění především díky 
nenásilnému umístění do krajiny a funkč-
nosti. Krásnou tradici obnovil Jizersko-ješ-
tědský horský spolek. Pro turisty pořádá 
časově neomezenou Soutěž stovkařů. 
Stovkařem se stane každý, kdo dosáhne 
stého výstupu na vrchol Ještědu. Platí nejen 
pěší zdolání nebo jízda na kole, ale můžete 
využít i kabinovou lanovku Českých drah. 
Od libereckého vlakového nádraží vás k její 
dolní stanici doveze tramvajová linka č. 3. 
Průkazku do soutěže vám vydají v kanceláři 
spolku na libereckém Nerudově náměstí  
(č. p. 108/1) nebo si o ni můžete napsat na  
e-mailovou adresu horskyspolek@volny.cz. 
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Přijeďte zahnat nudu 
a dosyta se najíst na 
2. zámecký masopust 
na Sychrově. Akce 
plná zábavy a dobrého 
jídla se koná poslední 
únorovou sobotu. 

K návštěvě sychrovského zámku není třeba 
vábit. Hojně vyhledávaná památka patří 

k nejkrásnějším na severu Čech a právem je 
nazývána perlou Českého ráje. Romantiku 
zámeckých kulis si oblíbili filmaři a v zámec-
kém areálu probíhá po celý rok nespočet 
nejrůznějších akcí. Jednou z nich je i zámecký 
masopust, letos pořádaný 25. února. 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ JITRNICI
Kromě přehlídky tradičních českých řemesel 
patří k největším lákadlům sychrovského 
masopustního veselí klasická zabijačka. 

MASOPUSTNÍ VESELÍ 
NA ZÁMKU SYCHROV

text  TOmáš RezeK
foto  aRchiv STáTNíhO zámKu SychROv

LESNÍ PUTOVÁNÍ 
S KAMILEM 
ROHANEM

Po vydatném masopustním hodo-

vání spalte přebytečné kalorie pro-

cházkou po zámeckém parku a při dob-

rém počasí si projděte i naučnou stezku 

Lesní putování s Kamilem Rohanem. 

Začíná na parkovišti před sychrovským 

zámkem, je dlouhá necelé dva kilometry, 

má šest zastavení s informačními ta-

bulemi a provede vás po nejkrásnějších 

místech bývalé sychrovské obory. 
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SOUTĚŽ 
Zodpovězte správně 
následující otázku 
a vyhrajte poukaz 
na ubytování pro dvě 
osoby v luxusním 
Zámeckém hotelu Sychrov nebo jednu ze tří 
rodinných vstupenek do sychrovského zámku 
(prohlídková trasa A)!

Šlechtický rod Rohanů vlastnil zámek Sychrov 
125 let. Ve kterém roce ho Rohanové získali? 
A)  1790
B)  1820
C)  1848

Odpověď nám pošlete do 23. února 2012 
na e-mailovou adresu cdprovas@cd.cz. 
Do předmětu zprávy napište SYCHROV. 

Správná odpověď z minulého čísla je 
a) Jan mikoláš Weber. 

Jména výherců najdete na straně 6. 

Zabijačkové hody jsou letos navíc zpestřeny 
soutěží. Návštěvníci budou hlasovat pro 
stánek s nejlepší jitrnicí. A že dáváte před-
nost něčemu sladkému? Pak jistě ochutnáte 
laskominy z čokoládového uzenářství nebo 
něco z pestré nabídky sladkostí z kynutého 
těsta. O správnou masopustní atmosféru se 
postarají folklorní soubory a děti se mohou 
projet na koni po zámeckém parku. 

DO ZÁMKU ZA POHÁDKOU
Při prohlídce sychrovského zámku vám budou 
jeho interiéry možná povědomé. Na Sych-
rově se totiž natáčela pohádka Nesmrtelná 
teta s Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli. Král 
Ctirad v podání Jaromíra Hanzlíka se prochází 
a dumá po Schodišťové hale a v kapli sychrov-
ského zámku odhalí Matěj, resp. Filip Blažek, 
pravou identitu Závisti. V interiérech zámku 
Sychrov se točil i právě reprízovaný seriál 
Dobrodružství kriminalistiky – jeho  
5. díl Střela s Vlastimilem Brodským,  
Petrem Čepkem a Hanou Maciuchovou. 

JAK TO CHTĚL KNÍŽE ROHAN
Dnešní romantickou novogotickou podo-
bu získal zámek při přestavbě v polovině 
19. století za panování šlechtického rodu 
Rohanů. Ti odešli z Francie po Velké fran-
couzské buržoazní revoluci a už v Čechách 
zůstali. Ze země galského kohouta si přivezli 
i tzv. rohanskou portrétní galerii – portréty 
rohanských předků v životní velikosti. Mezi 
zobrazenými najdeme i některé postavy 
z románů Alexandra Dumase st., např. Marii 
z Rohanu, vévodkyni de Chevreuse, zpodob-
něnou v románu Tři mušketýři. Obrazy jsou 
vystaveny po celém sychrovském zámku. 

Kromě největší středoevropské sbírky 
francouzského portrétního umění disponuje 

ským apartmá v jeho západním křídle. 
Několikrát v něm pobývali členové vlád-
noucí habsburské dynastie. Roku 1866 
zavítal na Sychrov František Josef I., o pět 
let později přijel i korunní princ Rudolf. 
K slavným osobnostem, které si Sychrov 
oblíbily, patří především skladatel Antonín 
Dvořák. Přijížděl sem za svým přítelem 
Aloisem Göbelem, zámeckým správcem. 
Dvořákův pobyt připomíná pamětní deska 
na budově bývalé konírny a památník, 
do něhož se podíváte v rámci druhé pro-
hlídkové trasy. ❚

VLAKEM 
DO SYCHROVA

Od železniční 
zastávky Sychrov vás 

k zámeckému areálu dovede červené 
turistické značení. Vlakové spojení, které 
bude nejvíce vyhovovat vašim výletním 
plánům, si snadno vyhledáte na  
www.cd.cz nebo vám rádi poradí na  
tel. 840 112 113. 

❙   z Turnova za 9 minut

❙   z Liberce za 34 minut

❙   z Mladé Boleslavi (hl. n.) za 62 minut

❙   z Nové Paky za 102 minut

zámek Sychrov i dalšími unikáty. Za jedineč-
nou atmosféru interiérů vděčí sychrovský 
zámek řezbářskému mistru Petru Buškovi. 
Už ve Schodišťové hale zaujme propracova-
né dřevěné zábradlí vyrobené v jeho dílně, 
ve většině pokojů si můžete prohlédnout 
jeho historizující nábytek a vrcholem Buško-
va mistrovství je pak vybavení velké jídelny, 
připomínající rytířský sál. 

ZA KÝM JEZDIL DVOŘÁK?
Jako jediný u nás se sychrovský zámek 
může také pochlubit klasickým králov-
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Od prosince loňského roku se můžete svézt po naší jediné 
ozubnicové trati mezi Tanvaldem a Kořenovem moderními vlaky 
Regio-Shuttle RS1 od firmy Stadler. 

text  TOMÁŠ REZEK

Jízda vlakem z Tanvaldu do Harrachova je ne-
všedním cestovatelským zážitkem. Z okna 

vlaku je stále na co se dívat. Tedy pokud 
zrovna neprojíždíte některým z pěti tunelů. 
Trať, která spojuje Jizerské hory a Krkonoše 
a nabízí poutavé výhledy na horskou krajinu, 

je atraktivní i díky svému profilu. Na sedmiki-
lometrovém úseku mezi Tanvaldem a Kořeno-
vem překonává vlak výškový rozdíl 235 metrů 
s maximálním stoupáním až 58 promile. 

VLAKŮM POMÁHALA OZUBNICE
Vlakům usnadňovala jízdu po této náročné 
horské železnici dvoupásová ozubnice v ose 

koleje. Dodnes jsou na trati mezi Tanvaldem 
a Kořenovem zachovány tři ozubnicové 
úseky o celkové délce 4,43 km. Kvůli unikátní 
ozubnici získala trať označení zubačka. Zpro-
vozněna byla roku 1902 a ve své době patřila 
k vrcholným technickým dílům. Od 60. let 
minulého století začaly ozubnicové lokomo-
tivy postupně nahrazovat motorové vozy 

PO NEJSTRMĚJŠÍ  
TRATI ČESKA

KOŘENOVSKÁ ZUBAČKA
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Tanvald

Harrachov

Desná

Dolní Polubný

Desná-Pustinská

Kořenov zastávka

Polubenský tunel

Jizerský most
Kořenov

Desná-Riedlova vila

Z Jizerských hor do Krkonoš
Ještě než vlak dorazí do Harrachova, 

překonává řeku Jizeru po 110 metrů dlou-
hém a 28 metrů vysokém mostě. Přejíždí 

po něm z Jizerských hor do Krkonoš. 
Do roku 1958 tvořila řeka Jizera v tomto 
úseku státní hranici. Po uzavření česko- 

-polské dohody o změně hranice dělí řeka 
Jizera už pouze pohoří. 

Muzeum ozubnicové dráhy
Chcete se dozvědět o unikátní zubačce 

více? Pak navštivte její muzeum v nádraž-
ní budově v Kořenově. Vstoupíte do něj 

z nástupiště v pravé části budovy. Kromě 
spousty fotografií a dalších zajímavých 

exponátů souvisejících s historií této 
jedinečné technické památky zde koupíte 

i suvenýry nebo drobné občerstvení. 

Výlet k rozhledně Štěpánka
Od nádraží v Kořenově vás modré turistic-
ké značení dovede k rozhledně Štěpánka 
na vrchu Hvězda (asi 5 km). Z 24 metrů 
vysoké rozhledny, postavené v roce 1892, je 
za příznivého počasí působivý výhled. A po-
kud vás přepadne hlad, zavítejte do nedaleké 
Turnovské chaty. Dobře vás pohostí. 

Mumlavské vodopády
Železniční zastávka Harrachov je od stejno-
jmenného města vzdálená asi 2 km. Vydat se 
k němu můžete po červené turistické značce. 
Z Harrachova pokračujte po modrém značení 
k vodnímu divu, který patří k tomu nejkrás-
nějšímu, co Krkonoše nabízejí – k Mumlav-
ským vodopádům. U největšího padá voda 
z výšky deseti metrů. 

a lokomotivy, které si s náročným horským 
stoupáním dokázaly poradit i bez využití 
ozubeného hřebenu. K nim samozřejmě patří 
i moderní motorové Stadlery Českých drah. 

ZUBAČKOU SE VŠÍM KOMFORTEM
Kromě náročného stoupání je trať zajímavá 
i stavebním provedením. Vlak z Tanvaldu 
do Harrachova projíždí pěti tunely, z nichž 
nejdelší – Polubenský tunel mezi Kořenovem 
zastávkou a Kořenovem – měří 940 metrů 
a délkou mu patří prvenství mezi jednokolej-
nými tunely u nás. Mezi Kořenovem a Harra-

chovem vlak překonává údolí řeky Jizery, která 
kdysi tvořila česko-pruskou hranici a odděluje 
Jizerské hory a Krkonoše, po 28 metrů vyso-
kém a 110 metrů dlouhém mostě. Železnice 
z Tanvaldu do Harrachova je vyhledávána ne-
jen českými turisty, ale pro svou výjimečnost 
je zmiňována i v zahraničních průvodcích.

Z MEZINÁRODNÍ TRATĚ LOKÁLKOU
Trať byla původně součástí 59 kilometrů 
dlouhé rakousko-pruské dráhy, která spojo-
vala průmyslové oblasti Liberecka a Jablonec-
ka se západním Slezskem. V listopadu roku 

1945 byl uzavřen železniční přechod do Pol-
ska a trať v celé své délce byla naposledy 
využita pro odsun Němců a přesun ruské ar-
mády. Po česko-polském územním vyrovnání 
byla v roce 1963 česká část tratě z Tanvaldu 
do Kořenova prodloužena až do nové zastáv-
ky Harrachov (dříve polská zastávka Tkacze 
a ještě dříve pruská zastávka Strickerhäuser). 
Po zrekonstruované trati do Polska jezdí 
vlaky denně znovu od 28. srpna 2010. ❚
 
Text vznikl ve spolupráci s Železniční společností 
Tanvald (www.zubacka.cz). 

5 km

12 km
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Co musíte vidět 
v LiBeReCkém kRaji

1 Tanvaldský Špičák
Na běžkách k vrchu Na Kneipě 

Patříte mezi příznivce „bílé stopy“? Pak máte v Jizerských horách z čeho vybírat. Z lyžařského středis-
ka Tanvaldský Špičák se můžete vydat třeba na šest kilometrů dlouhou trasu vedoucí ze sedla pod 
Špičákem přes Mariánskou horu až k vrchu Na Kneipě, odkud jsou pěkné výhledy po okolí. Zdatnější 
pak mohou pokračovat dál po Jizerské magistrále. A pokud nemáte běžky vlastní, nevadí. Ve skiareá-
lu vám je půjčí. Rezervaci lze provést i on-line (alespoň čtyři dny předem) na www.skijizerky.cz. 

3 Bozkov
Za největšími podzemními jezery

Na severu Čech jsou zpřístupněné jediné jeskyně, rozhodně však stojí za vidění. Bozkovské 
dolomitové jeskyně se mohou pochlubit největšími podzemními jezery v Čechách. Pohled 
na nasvícenou modrozelenou hladinu patří k fascinujícím zážitkům, a tak si doma neza-
pomeňte fotoaparát. Jeskyně leží v Podkrkonoší na severním okraji obce Bozkov a jsou 
otevřeny po celý rok. Prohlídka návštěvnického okruhu dlouhého 400 metrů trvá přibližně 
45 minut. Větším skupinám doporučujeme rezervaci.

2 Nový Bor
Skleněná krása, která očaruje

Tajemství, proč bylo a je české sklo v zahraničí tak oblíbené, vám poodhalí návštěva 
expozice Sklářského muzea v Novém Boru. Je rozdělena do čtyř částí, které představují 
jednotlivé sklářské techniky – malování, rytí, broušení a hutní tvarování. Vystaveny jsou 
nejen unikátní skleněné exponáty dokládající řemeslnou zdatnost, výtvarný cit a vynalé-
zavost našich sklářů, ale i modely sklářských dílen. V muzeu si také můžete zakoupit kopie 
historického skla nebo skleněnou bižuterii. 

pro celou rodinu                    asi 4 hodiny  středně náročné

Železniční zastávka Tanvaldský Špičák leží nedaleko skiareálu. Po výstupu z vlaku přejděte 

koleje a vydejte se po cestě dolů. Pokračujte po ní až na silnici, ze které již uvidíte nástupní 

stanici lanové dráhy. Odtud stačí urazit jen pár stovek metrů přes parkoviště. S jedním pře-

stupem ve Smržovce má Tanvaldský Špičák dobré vlakové spojení z Liberce. 

Novoborské sklářské muzeum sídlí na náměstí Míru v pozdně barokním domě s pískovcovým portálem, 

který postavil místní sklářský obchodník roku 1806 (č. p. 105). Od vlakového nádraží se k němu dosta-

nete snadno a rychle, cesta vám zabere 5–10 minut. Před nádražím přejděte silnici a vydejte se vlevo. 

U sklářské firmy Egermann zahněte doprava do Dvořákovy ulice. Tou dojdete až na náměstí Míru. 

Pokud se vydáte na prohlídku Bozkovských dolomitových jeskyní vlakem, vystupte na železniční 

zastávce Jesenný. Leží na trati mezi Tanvaldem a Železným Brodem a zastavují na ní i rychlíky 

z Prahy (cesta z metropole trvá 2 hodiny 19 minut). Od železniční zastávky Jesenný je to do obce 

Bozkov příjemnou lesní procházkou asi 2 km, k jeskyním vás dovede modré turistické značení.

VLAKEM ZA ZÁŽITKY • Rádi podnikáte výlety vlakem? Spoustu zaručených tipů najdete na webových stránkách www.cd.cz/zazitky.  
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pro celou rodinu                2–3 hodiny  nenáročné

pro celou rodinu                3–4 hodiny  nenáročné
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Pokud si chtějí návštěvníci z Libereckého 
kraje přivézt nějaký místní suvenýr, pak 

Lomnické suchary určitě nesmějí chybět. 
Tato cukrářská pochoutka se proslavila  
i za našimi hranicemi.

DO PECE JDOU DVAKRÁT
Základem je specifické sucharové těsto 
ochucené směsí koření, do kterého se dále 
mohou přidávat lískové ořechy, mandle, 
arašídy a pomerančová kůra. Výroba Lom-
nických sucharů je náročná na ruční práci 
a automatizovat ji v podstatě není možné. 
Dobře vykynuté těsto se vyválí na dlouhé 
šišky, které se pečou v pecích s vlhčeným 
pečicím prostorem. Zvláštností sucharů je, 
že se do pece dostanou hned nadvakrát. 
Poté, co se zvláčnělé šišky nakrájejí a hustě 
obalí v moučkovém cukru, se opět dají sušit 
do pece. To proto, aby se cukr udržel.

Pod pojmem suchar si mnoho 
z nás představí dietní stravu bez 
chuti. V Lomnici nad Popelkou 
se ale místní suchary staly nejen 
vyhledávanou dobrotou, ale také 
věhlasnou specialitou s ochrannou 
známkou Evropské unie.

LOMNICKÉ SUCHARY
TRADIČNÍ LASKOMINA
text  filip černý  
FOtO  abelsonagency

CELOSVĚTOVÝ ÚSPĚCH 
Jak tato pochoutka vznikla a kdo původní 
recepturu vymyslel, dosud nikdo neví. Historie 
výroby sucharů v Lomnici nad Popelkou sahá 
až do roku 1810, kdy je začal péct místní živ-
nostník Michal Jína. Zpočátku je ženy z vesnice 
roznášely po trzích, poutích a domácnostech. 
Další generace Jínů, synové Antonín a Josef, pak 
výrobu rozšiřovali a později dokonce vyrostly  
v Lomnici nad Popelkou dvě velké továrny. 

Lomnické dobroty si získávaly oblibu a za-
čaly se vyvážet i mimo Rakousko-Uhersko. 
Firma později zásobovala další země Evropy 
a dokonce se vyváželo i do Ameriky, kde byl 
o suchary velký zájem.

SUCHARY POD OCHRANOU
V polovině devadesátých let, v době  
znárodnění, výroba trochu opadla, ale  
zachránili ji soukromníci a dočkala se tak 
nového rozmachu. Ladislav Kodejška starší, 
který se u Jínů vyučil, předal řemeslo svému 
synovi a ten dodnes využívá recepty svého 
tatínka ze starých záznamů.

V roce 2005 bylo založeno Sdružení 
výrobců Lomnických sucharů, které se stará 
o udržení tradičních receptur a postupů při 
výrobě, stejně jako o ochranu produktu. Jeli-
kož je dnes na trhu řada podobných výrobků, 
označení Lomnické suchary může používat 
pouze místní produkce, protože v roce 2007 
získaly ochrannou známku Evropské unie.

Lomnické suchary se vyrábějí v sedmi 
provedeních – cukrované oříškové, araší-
dové a mandlové  a také existují čtyři dietní 
varianty (s umělým sladidlem).  ❚

HISTORIE  
LOMNICKÝCH  
SUCHARŮ
❙   1800 – pravděpodobně 
prvním výrobcem byl lom-
nický pekař Antonín Kynčl.

❙   1810 – největší a 
nejznámější firma cuk-
ráře Michala Jíny a jeho 
synů Antonína a Josefa 
postavila první továrnu 
na výrobu Lomnických 
sucharů.

❙   1927 – získaly ocenění Grand Prix 
na světové výstavě v Paříži.

❙   1948 – továrna byla znárodněna  
a ve výrobě pokračoval nejdříve státní 
podnik Lomnický průmysl sucharů, 
poté Průmysl trvanlivého pečiva Praha 
a ještě později ji převzaly Čokoládovny 
Praha-Modřany. 

❙   1989 – podnik privatizovala firma 
Nestlé.

❙   1994 – výroba Lomnických sucharů 
byla zrušena. 

❙   1995 – firma Vekos obnovila produkci 
Lomnických sucharů podle tradičních 
receptur a brzy následovala řada 
dalších výrobců.

❙   Konec 20. stol. – výroba se vrací zpět 
do Lomnice nad Popelkou, továrnu 
obnovil Ladislav Kodejška.

❙   2007 – suchary získaly ochrannou 
známku Evropské unie.
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Z tvarohu, smetany, cukru, vanilkového lusku vyšleháme hladký krém. Jablka vyjadřincujeme a i se slupkou nakrájíme na měsíčky. Na pánvi 
rozpustíme máslo, vložíme jablka, pocukrujeme, přidáme špetku skořice a jablka necháme zkaramelizovat. Na talíř si dáme malou vrstvu 
krému, na něj položíme suchar a zase dáme vrstvu tvarohu, poté přidáme vrstvu jablek, tvarohu a další suchar, vše ještě jednou zopakujeme. 
Nakonec pocukrujeme moučkovým cukrem. 

Vychutnejte si naše 
speciality pod taktovkou 
šéfkuchaře Ondřeje Slaniny 
– protagonisty populární 
kulinářské televizní show 
Kluci v akci a šéfkuchaře 
hotelu Chateau St. Havel.

Vaříme 
S Ondřejem 
SlaninOu

Mille feuille 
z lomnických sucharů 
s pečenými jablky a tvarohovým krémem

SurOViny na 4 pOrCe:
12 ks Lomnických sucharů ❘ 500 g měkkého tvarohu 
❘ 100 g cukru ❘ 1 vanilkový lusk ❘ 500 g jablek 
❘ 0,5 dl smetany ❘ 10 g másla ❘ skořice ❘ moučkový cukr 

přípraVa
20 minut
dOBa Vaření
10 minut



Do mísy dáme mouku, cukr, sůl, rozdrobené droždí a podle potřeby teplou vodu. Vše vypracujeme ve vláčné těsto a necháme vykynout. Poté 
si těsto rozdělíme na čtyři bochánky a ještě necháme kynout, potřeme vodou a posypeme sezamem, pečeme v troubě dozlatova. Maso 

semeleme nahrubo, osolíme a opepříme, vytvarujeme placku a necháme odležet v lednici. Z fazolí slijeme tekutinu, přendáme do misky, 
poté osolíme zauzenou solí, opepříme, přidáme olivový olej a tabasco. Papriky opečeme na ohni a zbavíme slupek, přidáme je k fazolím a vše 

společně rozmixujeme. Burger zprudka opečeme a poté pozvolna dopékáme, aby maso zůstalo růžové. Housku rozkrojíme, vložíme do ní 
maso, plátek čedaru, opečenou slaninu, na kolečka nakrájenou cibuli a rajčata a nakonec polijeme omáčkou z fazolí. Z oloupaných brambor 

nakrájíme silné hranolky, které osmažíme na oleji, před podáváním je posypeme solí.

přípraVa
35 minut
dOBa Vaření
20 minut

Hovězí burger z býka
s čedarem, slaninou, cibulí, rajčaty,  

zauzenou fazolovou omáčkou s paprikami  
a smaženými domácími hranolky

SurOViny na 4 pOrCe:
300 g hladké mouky ❘ 1/2 kostky droždí ❘ sůl ❘ 1 lžička cukru ❘ pepř ❘ tabasco 

❘  voda ❘ 1 lžička sezamu ❘ 800 g roštěné ❘ 12 g slaniny ❘ 150 g čedaru 
❘ 100 g cibule ❘ 200 g rajčat ❘ 100 g sterilovaných červených fazolí 

❘ 100 g barevné papriky ❘ 0,5 dl olivového oleje ❘ 400 g brambor ❘ 1 dl oleje

recept  / 29
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Podle většiny gurmánů se historie hambur-
geru začala psát už v dobách tatarských 

nájezdníků, kteří pojídali syrové nasekané 
maso. S ním souvisí také název, který je od-
vozen od německého přístavu Hamburk, kde 
se v minulosti obchodovalo právě se syrovým 
masem.  

Sendvič vyrobený z propečené masové 
placky, která je spolu s kečupem 
a zeleninou vložena mezi rozkrojenou 
světlou housku, patří mezi nejznámější 
jídla po celém světě. Málokdo ale ví, že 
název americké klasiky má svůj původ 
v severním Německu.

AMERICKÝ HAMBURGER
text  filip černý  
FOtO  piXMAC

JEDEN BURGER PO CELÉM SVĚTĚ
Přes všechny nepřesnosti existuje v historii 
této celosvětově populární pochoutky důleži-
tý mezník – rok 1938. Zatímco se u nás řešila 
mnichovská dohoda, v Americe zahájili bratři 
Richard a Maurice McDonaldovi své podniká-
ní v restauračním průmyslu a brzy se hambur-
ger stal součástí jídelníčku Američanů. 

O pár let později začal jistý Raymond Kroc 
provozovat jednu restauraci od McDonaldů 
a vylepšil hamburgery k dokonalosti. Chtěl, 
aby každý Američan v jakékoliv restauraci ve 
Spojených státech dostal vždy stejně dobrý 
a vypadající hamburger. Protože jeho vizi 
tehdejší vlastníci licence nesdíleli, v roce 
1961 odkoupil za 60 miliard korun obchodní 
značku McDonald‘s. A vyplatilo se! Za devět 
let jeho činnosti bylo prodáno 12 miliard 
hamburgerů a firma byla jednou ze třiceti 
nejmocnějších korporací v USA. Hamburger 
se brzy stal doslova kultovní záležitostí.

NEZDRAVÁ POCHOUTKA
Tento „karbanátek v housce“ patří mezi 
oblíbený, ale i nenáviděný. Kromě pár kousků 
zeleniny (většinou okurka, rajče, čínské zelí 
a cibule) totiž nenabízí vůbec nic zdravého 
a nadměrné pojídání burgerů může mít na 
lidský organismus negativní následky. Od 
nadváhy přes vysoký krevní tlak a cholesterol 
až po žaludeční choroby. S konzumací by se 
podle lékařů měly mírnit především děti, které 
nahrazují školní jídelnu  fastfoody, což vede 
k obezitě u přibližně 20 % z nich.

Přestože je hamburger již řadu let spojen 
především s řetězci s rychlým občerstvením, 
můžete si šťavnatý, opečený kus mletého 
masa skrývajícího se v křupavé housce připra-
vit i doma, a to z nezávadných surovin a na 
nepřepáleném oleji.  ❚

ZAJÍMAVOSTI 
O HAMBURGERU
❙    Podle odhadů Američané snědí  
za rok přibližně 15 milionů  
hamburgerů.

❙    Jedničkou na trhu je společnost 
McDonald‘s, která po celém světě 
provozuje přes 31 000 restaurací. 
K jejím konkurentům patří firmy 
Burger King, KFC a další. 

❙    Americký způsob pojídání pravého 
hamburgeru má svá pravidla: co 
nejvíc otevřít pusu a pořádně se 
zakousnout. Umazání brady od čer-
stvé rajčatové šťávy je v pořádku, 
k hamburgeru to prostě patří.

❙    V Kalifornii ani v New Yorku 
rozhodně není dovoleno burger roz-
říznout napůl pro snadnější pojídání 
– to mají ve zvyku pouze Evropané.

❙    Dokumentární film Super Size Me 
z roku 2004 ukázal vliv rychlého ob-
čerstvení na zdraví člověka. Morgan 
Spurlock kvůli svému dokumentu 
pojídal měsíc pouze menu od McDo-
nald’s, a to třikrát denně. Výsled-
kem hazardního experimentu bylo 
jedenáct kilogramů navíc, zničená 
játra a silné deprese. Do původní 
kondice se filmař dostal až po 14 
měsících díky intenzivnímu pohybu 
a speciální dietě. 

MASOVÉ KULIČKY V CHLEBU
O vynálezci hamburgeru se dodnes  
v Americe vedou ostré spory a mluví se  
o mnoha průkopnících. Je možné, že to byl 
Charlie Nagreen ze Seymouru, který jako 
patnáctiletý chlapec prodával v roce 1885 
masové kuličky na místním trhu. Moc se 
mu nedařilo, a tak je zkusil vložit mezi dva 
plátky chleba. Jeho inovace zabrala, protože 
se zákazníkům uvolnila jedna ruka, kterou 
potřebovali k nákupům.

Mluví se také o kuchaři Ottovi Kuaswovi, 
který v německém přístavu Hamburk podával 
námořníkům zajímavý sendvič s masem  
a volským okem. Přes oceán se prý dostal až do 
New Yorku, kde ho pojmenovali „Hamburger“.

Na začátku dvacátého století se místo 

chleba začaly používat světlé bulky. Walter 
Anderson vytvořil hutné těsto, jež se peklo ve 
tvaru velkého čtverce, do kterého by se dnes 
vešel ještě jeden hamburger. Svůj vynález 
začal prodávat ve staré tramvaji, kde si otevřel 
restauraci s masovými sendviči.
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AUTO
JAKO PÁTÁ 
KONČETINA?

AMERICKÁ ZÁVISLOST

Když se na americkém venkově 
ztratíte cestou na hřbitov, místní 
obyvatelé vám ochotně poradí, 
jak se tam co nejrychleji dostat. 
Ovšem po dálnici, protože pěšky to 
na hřbitov nebo do supermarketu 
ještě nikdy nevyzkoušeli. Autem jezdí 
do práce, do školy, k lékaři, v autě jedí, 
promenádují se a „chodí” randit do kina. 

text  martin gilar         
FOtO  autor, pixmac, flickr, wikimedia, profimedia
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Těžko bych hledal něco, co je v USA víc 
amerického než pořádný křižník dálnic. 

Díky Henrymu Fordovi a pásové výrobě 
měla Amerika náskok před celým světem už 
od začátku. Mezi lety 1900 až 1912 stoupl 
počet aut z osmi na devět set tisíc. O čtyři 
roky později to bylo už 3,4 milionu a kon-
cem 20. let (dvacátého století, kdybyste si 
nebyli jistí) přes 23 milionů. To bylo celých 
78 % všech aut na světě, pět lidí na jedno 
auto. V tu dobu se zbytek světa nechytal, 
v Anglii měli 30 lidí na auto, 102 na jeden 
wagen v Německu a v Japonsku nacpali 
do jedné káry 702 Japonců (jsou sklad-
ní). V Rusku připadlo na řidičovo sedadlo 
6 130 zadků. Rozvoj automobilismu měl 
za následek, že v 30. letech přišly v Americe 
na buben vlakové linky, městské tramvaje 
a ostatní hromadná doprava. A nemohla 
za to hospodářská krize, spíš naopak. 

ZTRACENI V CENTRU
O zbytek se postaral Dwight D. Eisen-
hower. V roce 1919, ještě jako poručík 
U.S. Army, se přihlásil k propagační 
jízdě vojenské kolony napříč Ame-
rikou. Začali před Bílým domem se 
čtyřiceti dvěma náklaďáky, sanit-
kami, motorkami a průzkumnými 

osobními vozy a s velkými nadějemi na rychlý 
přesun. Po dvou měsících putování skončili 
v San Francisku s průměrem jedné zlome-
né hřídele na den. Občas udělali za dvacet 
čtyři hodin i sto mil, ale někdy jen tři. Během 
této anabáze Eisenhower pochopil výhody 

víceproudové dálnice. Když v roce 
1945 jako pětihvězdičkový generál 
křižoval poraženým Německem, mohl 
nepříteli závidět jen máloco. Dálnice 
patřily ke světlým výjimkám. Amerika 
podobnou síť neměla. Dwight se stal 
roku 1953 prezidentem a prosadil 
federální peníze na to, čemu se dodnes 
říká Eisenhowerův dálniční systém. 

         SPOJENÉ STÁTY
       AMERICKÉ

❙   Rozloha: 9 631 214 km2

❙   Počet obyvatel: 312 355 000
❙   Hlavní město: Washington, D.C.
❙   Časový posun: od -5 do -10 hodin

Síť dálnic nastartovala dalekosáhlou 
proměnu Ameriky (zlí jazykové tvrdí, že 
rozklad). To, co byla předtím města, se 
rozbředlo do nekonečných předměstí bez 
definovatelného centra, náměstí nebo 
parku. Možná si to neuvědomujete, ale my 
jsme zvyklí na městečka, která přiléhají 
k vodnímu toku, vede do nich několik cest 
a ty se potkávají v centru na vydlážděném 
plácku. Okolo jsou obchody, chodníky a la-
vičky. Vzdálenosti jsou úměrné, z města se 

Jestli chcete Američany naštvat, řekněte jim, 
že jejich náklaďáky vypadají nemoderně.

Dwight 
D. Eisenhower

Síť dálnic nastartovala 
dalekosáhlou proměnu 

Ameriky.
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dá vyjít pěšky ven. Tohle všechno nakonec 
platí i pro Prahu. Zato v Americe jedu a jedu, 
baráky vypadají pořád stejně, není jasné, 
kdy jsem přejel z jednoho městečka do dru-
hého (nejsou tu ani cedule s jejich jmény), 
a centrum se rozezná jen tak, že je vyhnilejší 
než ostatní čtvrti. Výjimky platí jen pro větší 
města, kde v centru najednou vyrazí nahoru 
mrakodrapy. 

EXIT 86, 57 MIL PO I-234
Jako dítě ze vsi se podvědomě orientuju 
podle řeky, výrazných stromů a hlavní cesty. 
Tady nic takového není, jsem ztrace-
ný a moje žena mě mlátí mapou 
po hlavě. Řeky ve stavbě čtvrtí 
nehrály roli nebo je zakopali 
pod zem, stromy nahradilo po-
divné křoví, bažiny a náletové 
porosty a hlavní cesta je užší 
než všechny odbočky do rezi-
denčních oblastí, přestože ty 
pravidelně končí slepou otočkou. 
Instinkty mě jen svádějí z cesty. 
Odněkud někam se dá dostat jen po dálnici. 
Jezdí se oficiálně pětašedesát mil za hodinu, 
neoficiálně pětasedmdesát nebo tolik, co 
jedou ostatní. Držte se s davem. Naváděcí 
cedule jsou dobré, a když si člověk nabuší 
do hlavy číslo výjezdu a označení další dálni-
ce, dojede, kam potřebuje. 

Nedávno překročily ceny benzinu poprvé 
cenu mléka. Kdysi jsme platili i míň než do-
lar za galon. Teď je cena na třech doláčích, 
ale to pořád neznamená, že by zdejší řidiči 
pumpovali jako v Čechách „za tisícovku“. 
Tady se přijede k pumpě a plní se vždycky až 
po hrdlo. Na to mají i bezdomovci (větši-
nou ve svém karavanu bydlí). Některá auta 

jsou opravdu monstra. V 90. letech, v čase 
laciného benzinu, přišly do módy osobní 
„náklaďáky“, co ujedou sotva 10 mil na ga-
lon. (Mimochodem, už vás vytáčí, že pořád 
používám americké jednotky? V cizině civili-
začnímu šoku neuniknete.…) Jestli máte kal-
kulačku, tak míle je 1,602 km a galon 3,785 
litru. Já už nepřepočítávám, vím, že majlidž 
30 mil na galon na dálnici je OK, 35 slušná, 
40 vynikající. Na evropská auta to nemá, ale 
ta jsou velikostně a váhově poloviční proti 
americkým. 

JEDNA VYHLÍDKOVÁ JÍZDA
Jezdí se všude, i kdyby to bylo 

pár kroků. Projet se můžete 
i na hřbitovech, cestičky 
jsou široké jako silnice první 
třídy. Jezdí se i ve státních 
a národních parcích. Často je 
vidět, jak si výletníci zajedou 

k moři, zaparkují na vyhlídce 
a čumí na oceán přes přední sklo 

a rozpláclé můry. Ani si nevystoupí 
a neprojdou se po pláži. Oblíbená zábava 
městkých mladíků zase je křižovat kolem 
pláží (všechny jsou perfektně dostupné 
auty) nebo dokonce po plážích (s náhonem 
na čtyři kola vás tam na vybraných místech 
pustí) a lovit holky. Ty jsou rozvalené na be-
tonových zábranách dělících pláže od silnice 
a culí se. Říká se tomu křižování (cruising). 
Bill Clinton, když se ucházel o druhý prezi-
dentský termín, tvrdil, že devadesátá léta 
byla za jeho vlády jedna velká vyhlídková 
jízda (cruise, myšleno populární dovolená 
na zaoceánské lodi). Bohužel pro něj to 
vyznělo v tom prvním smyslu, že na pláži 
balil baby. 

MARTIN GILAR 
SE UŽ NEBOJÍ

Co se stane, když si jednoho dne 
sbalíte kufr a své vzdělání a přestě-
hujete se do USA? Jak se vypořádat 
s novými nástrahami života, jak si 
najít práci, jak se opéká na klacku 
maršmelou místo špekáčku a jak 
lze vychovat děti po česku, zatímco 
salutují „své” vlajce s hvězdami 
a pruhy?
Autor cestopisu, vědec Martin Gilar 
(*1966), žije v USA od roku 1996. Své 
na vlastní kůži nabyté zkušenosti 
zachytil ve vtipných postřezích, 
které publikoval v knize Nebojte se 
Ameriky, z níž také pochází ukázka, 
kterou jsme pro vás vybrali. 
Kniha popisuje klady a zápory 
osobního a profesního života v USA 
a Čechách, výhody a nevýhody ame-
rických stejků a dršťkové polévky, 
uvádí na pravou míru mýty o rychlé 
výuce angličtiny praxí a dokumentu-
je záludnosti amerických záchodků. 
Čtenář získá představu o tom, co 
ho v USA překvapí okamžitě a co až 
po letech pobytu. Knihu je možné 
zakoupit ve většině knihkupectví 
nebo ji při troše štěstí můžete vyhrát 
v naší soutěži.
Další ukázky z knihy najdete na 
www.martingilar.webnode.cz.

V USA jsou semafory umístěné až za křižovatkou, takže si nemusíte zalamovat krk.

SOUTĚŽ  
O 5 KNIH

Odpovězte 
na soutěžní 

otázku a vyhraj-
te cestopisnou 
knihu Martina 

Gilara Nebojte se Ameriky.
Soutěžní otázka zní: Jak se jmenovala 

legendární americká silnice vedoucí 
z Chicaga do Los Angeles?

Své odpovědi posílejte do 23. února 
na cdprovas@cd.cz. Do předmětu zprá-

vy uveďte heslo SOUTĚŽ O CESTOPIS. 
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Specificky americká věc je průjezdná 
obsluha v hamburgrárnách, pizzeriích, poš-
tách, bankách a tak dál. Říká se tomu drive 
through. Za chvíli si člověk bude moct projet 
i zubní ordinací. Je to šikovné, ale co je moc, 
to je příliš. Ještě jsem nepochopil, proč si 
někdo v drive through koupí hamburgra 
a pak se před fastfoodem krmí na parkoviš-
ti v autě. Proč si nejdou sednout dovnitř? 
V práci máme kantýnu, ale i tak spousta lidí 
dává přednost svému pohodlnému autíčku 
na parkovišti. Pustí si motor, klimatizaci, 
rádio a pojídají sendvič. Myslím, že si prostě 
potřebují užít chvíle pohody se svým miláč-
kem, kdy je nikdo neotravuje. 

BLINKRY JAKO OZDOBA
Měl bych se zmínit o důležitých odlišnos-
tech ohledně řízení. Semafory jsou, na rozdíl 
od Česka, až za křižovatkou, kde je na ně 
dobře vidět a nemusíte si zalamovat krk. 
Hlavně se nenechte zmást a zastavte před 
křižovatkou na bílé čáře! Další šikovná 
věc je, že na červenou sice musíte udělat 
stopku, ale když není komu dát přednost, 
můžete odbočit doprava. Semafory fungují 
trochu jinak. Protože všichni jezdí autem, 
blinkry pro řazení v pruzích nejsou potřeba. 
Sotva na křižovatce blikne zelená, dovo-
lují si občas řidiči malou prasárnu a před 
čumáky protijedoucích aut odbočí doleva, 
aniž by jim slušně dali přednost. Většinou 
to zvládne jen ten první v řadě, ale nespolé-
hejte na to. Blinkry se tu používají střídmě 
a na dálnici si každý mění pruhy, jak uzná 
za vhodné. Jsou tam většinou tři až čtyři, 
všechny jedou stejnou rychlostí a rozhod-

ně neplatí, že ten vlevo je na předjíždění. 
Zajímavé jsou křižovatky se značkou STOP 
na všech příjezdech. Kdo přijede první, 
první odjede. Když se náhodou setká víc aut 
ve stejný okamžik, blahosklonně si poky-
nou, kdo má jet. 

COOL RANDE S MAMINKOU
Na pravidla provozu moc nespoléhejte, 
autoškolou projde málokdo (povinné jsou 
zkoušky, ne výuka) a nikdo neví, co je pravi-
dlo pravé ruky. Na dopravním oddělení mají 
sice útlou knížečku, ale ta se předpisy moc 
nezaobírá. Dočtete se tam hlavně, jakou 
pokutu vám udělí za překročení rychlosti 
a jak dlouho je třeba počkat po vypití dvou 
piv, než vám alkohol klesne na povolenou 
hladinu. To je důležité – i z hospody se jezdí 
autem. Jak jinak byste se chtěli dostat 
domů? 

Testy se dělají na počítači, ale křižovatky 
se neprobírají. Když odpovíte patnáct z dva-
ceti triviálních otázek o pokutách a podob-
ně, mašina vás ani nenechá dokončit zbytek 
testu a prošli jste. Vedle mě seděl u počítače 
nějaký přistěhovalec z Panamy a nezvládl. 
Za dalších dvacet pět doláčů ho nechali 
na místě udělat druhý test a papíry dostal. 
Jízdy jsou také jednoduché, s automatickou 
převodovkou o nic nejde. Inspektor se nechá 
svézt pět set metrů, pak vás nasměruje 
do vedlejší ulice na tříbodovou otočku (hlav-
ně nevjeďte nikomu na příjezdovou cestu), 
a když zaparkujete zpátky před dopravním 
inspektorátem v rozumné vzdálenosti 
od obrubníku, je vyhráno. 

Teprve po změně zákona začalo hodně 

mladistvých chodit do autoškoly. Je to 
proto, že jim to umožní získat řidičák už 
od sedmnácti (platí pro Massachusetts). 
Jestli vám to ještě nedošlo, pak na randění 
je nutné mít auto. Jinak musíte spoléhat 
na rodiče. Ti fungují v čase puberty svých 
dětí jako taxikáři a ještě rádi koupí rato-
lesti auto, aby se této povinnosti zbavili. 
Podobně to funguje, když má dítě sportovní 
klub, doučování, chce do kina, za kamarády, 
cokoliv… Jak jsem se dozvěděl od známých, 
na rande řídí pubescent (pod dozorem) sám, 
aby to vypadalo, že je cool. Teprve cestou 
z rande se milostivě nechá svézt maminkou. 

KDO SE CPE, MÁ PŘEDNOST
Vzhledem k tomu, že všichni řídí denně, jsou 
Amíci vyježděnější než průměrný Evropan. 
Také tu neexistuje mužský automobilový 
šovinismus. Naopak, kdykoliv jede rodina, 
řídí maminka. Obecně se tu jezdí ohledu-
plně, chodec má vždycky přednost, nikdo 
se nikam necpe, a pokud cpe, tak mu 
místo zdviženého prostředníku dáte vlídně 
přednost. Dálnice jsou široké, ale když se 
ve špičce ucpou, všichni vědí, že je zbytečné 
„myškovat” z pruhu do pruhu, rychleji se 
stejně nikam nedostanete. 

Po mnoha plážích je dovoleno jezdit autem, pokud máte náhon na všechny čtyři kola.
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Jediní, kdo tu bourá pravidelně, jsou mla-
diství. Než se jim hormony srovnají a usadí 
se, zruší tak dvě tři auta. To je další důvod, 
proč rodiče raději přispějí dospívajícím 

DEN AMERICKÉ ZÁVISLOSTI
Nedávno jsem si při služební cestě do Michi-
ganu prohlížel z letadla krajinu rozparcelo-
vanou na pravoúhlé farmy, přilehlé budovy, 
jednu stodolu, jeden traktor, malý rybník 
a kousek lesa. Kam se člověk podíval, bylo 
to stejné. Cesty odnikud nikam, míle a míle 
žádné městečko, žádné chodníky, park, 
nic. Zajímal jsem se, kam chodí mladí, když 
všechno je něčí a všude je zákaz vstupu. 
Odpověď zněla, že si najdou odlehlejší polní 
cestu končící v příhodném lesíku a sjíždějí 
se auty z širokého okolí. Pálí tam oheň 
a vesele se opíjejí. Zkrátka tu nefunguje ani 
anonymita velkoměsta, ani nemají široké 
družstevní lány a obecní lesy plné cestiček 
a diskrétních míst. Dokud nemáte auto, jste 
pořád někomu na očích. Jak vidíte, Ameri-
čané budou jezdit, i kdyby roztály všechny 
ledovce a ropu vypumpovali i z Aljašky. Z au-
tomobilové závislosti nevidím cestu ven.  ❙

Odebrání řidičáku  je rozsudkem
 k totálnímu společenskému úpadku.

ratolestem na vlastní čtyři kola. Jakmile na-
píšete náctiletého jako spoluřidiče vašeho 
miláčka, ztrojnásobí se vám riziková pojist-
ka, což za rok dělá asi tolik jako cena slušné 
ojetiny. Když k tomu připočtete riziko, že 
podle statistik vám potomek do tří týdnů 
s devadesátiprocentní pravděpodobností 
zruší nové auto, je rozhodnuto. 

Na silnici je nebezpečný i opačný pól – 
věková kategorie důchodců. Často vidím 
na cestách staroušky, kteří vypadají, že 
za volantem zesnuli. V místních novinách 
lze vyčíst i takové perly, že se na křižovatce 
srazily sestry (80 a 82 let) s jiným vozem, 
který řídila 85letá dorostenka. Vzhledem 
k tomu, že zdravotní testy jsou benevolent-
ní (v podstatě zkouší jen periferní vidění), 
a také proto, že odebrání řidičáku je 
rozsudkem k totálnímu společenskému 
úpadku a životu v ústavu, nechají řidičák 
i prakticky nevidomým. 

Než se vyjezdí, zruší mladiství dvě až tři auta.

Kdykoli cestuje autem celá rodina, řídí maminka.
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krimihrobka

Vlhko, zimavo, zatuchlo – a ještě něco, 
co by béčkový autor hororové litera-
tury nazval „pachem smrti“.

„Nedá se říct,“ ozve se moje parťačka 
Eliška nějak přidušeně, „že by v tomhle 
prostředí bylo člověku zrovna dvakrát dobře 
po těle. Co?“

Prohlédnu si ji pozorněji ve světle baterky 
a žasnu. Eliška, ta policejní „superžínka“, má 
docela obyčejný, holčičí… strach.

„Mně to nepřijde,“ utrousím ledabyle. 
„Já se v opuštěných hrobkách cejtím jako 
doma.“

Co nás vlastně přimělo trávit únorový 
večer v tak truchlivě nevábném prostoru?

Dnes v poledne na hřbitově Zátiší k smrti 
vyděsila křehkou důchodkyni zakrvácená 
postava vylézající z dávno zrušené hrobky. 
Muž, který u sebe neměl doklady ani 
žádné osobní věci, krátce po pře-
vozu do nemocnice zemřel 
na masivní poranění lebky. 
Jeho totožnost jsme prakticky 
současně získali díky hlášení 
hospodského kamaráda, 
který od včerejška po-
strádal třiačtyřicetile-
tého Josefa Gábora, 
s nímž se večer 
rozloučil u hřbi-
tovní zdi, kterou 
se Gábor chystal 
přelézt. Chtěl se 
totiž porozhléd-
nout po peněžence 
pravděpodobně 
potracené u hrobu 
své matky.

Stal se snad Gábor 
náhodnou obětí 
jakéhosi hřbitov-
ního lupiče? Spíš 
vyrušil někoho, kdo 
si do hrobky něco 
schoval. A ten ho 
pak umlčel 
a bezvládné 
tělo 
do ní 

spustil. Nešťastník se po nějaké době trochu 
vzpamatoval a pokusil dostat ven.

Hrobka sama však zela totální prázd-
notou. Později jsme ale usoudili, že naše 
prohlídka zřejmě nebyla dost důsledná, a už 
dávno za tmy se na hřbitov vrátili.

Nyní tedy propátráváme jílovité dno 
hrobky centimetr po centimetru. Po další 
nekonečné půlhodině Eliška vyjekne: „Pavle, 
něco mám!“ Je to zlatá mince zašlápnutá 
do hlíny. Při jejím zevrubném zkoumání 
nemůžu uvěřit vlastním očím.

„To je nález!“ jásám. „Tahle mince totiž 
zmizela loni na podzim při vloupačce 
do bytu jednoho historika spolu s dvacítkou 
dalších… Počkej – slyšíš?“

„Slyším. Kroky.“
Eliška se přitáhne k okraji hrobky. „Blíží se 
k nám chlap s baterkou,“ hlásí.

Jsme v dokonalé pasti. Sotva se 
přitlačíme ke vzdálenější stěně, zamíří 
seshora do středu hrobky úzký kužel 
světla. Moje baterka mi vyklouzne 
z ruky a křachne o zem. Světlo zhas-
ne, kroky se rychle vzdalují.

Než se vysoukáme ven, z nezná-
mého jsou už jen vzdálené obrysy 

ve tmě. U pobořené zídky Elišku 
zarazím: „Podívej, něco ztratil.“ 
Eliška mi posvítí do dlaně. „Hm, 
klíče, utrhla se mu karabinka. 
Co s tím? Copak je na nich 
adresa?“

„Vsadil bych se, že je,“ 
ušklíbnu se spokojeně. 

„Rychle… ne za ním, 
k autu.“

■
Miloslav Krepsa se 

leknutím málem posadí 
na schody, když ho zastihne-

me u dveří jeho bytu marně obrace-
jícího kapsy. Měl jsem s ním něco už 
před devíti lety jako se začínajícím 
bytařem; dobře si pamatuju jeho 

pavlačový kutloch nedaleko 
hřbitova. A tak když jsem ob-

jevil na utržené karabince 
iniciály MK… Prostě to 
vyšlo.

Zkušený recidivista se ovšem rychle 
vzchopí, pozve nás do kuchyně a vyrukuje 
s touto historkou: Vyšlápl si na procházku 
kolem hřbitova, cestou pocítil tělesnou 
potřebu… K hrobce se přiblížil, protože tam 
zahlédl světlo. Pak něco dole křuplo, vyděsil 
se a utekl.

Minci, kterou mu ukážu, pochopitelně 
nikdy neviděl.

Neujde mi, že se Krepsa neustále vrací 
pohledem k otřískané kredenci vedle spo-
ráku. Hm, za pokus nic nedám… Znenadání 
se vymrštím a zprudka otevřu ten bazarový 
kus nábytku.

Krepsa ztuhne.
Za několika hrnky se krčí zelená sametová 

krabička. Že bych měl tak ukrutné štěstí? 
Mám. Když odklopím víčko, doslova nás 
oslní třpyt hrsti zlatých mincí.

Krepsa jako profík okamžitě přizná, že 
krabičku s mincemi ukryl v hrobce ihned 
po vloupání loni v září a nechal pár měsíců 
„uležet“. V pondělí večer šel „poklad“ vyzved-
nout, protože se měl setkat s člověkem, kte-
rý mu zařídil prodej. Při úterní schůzce však 
vyšlo najevo, že nejcennější kousek chybí. 
Napadlo ho, že tu jedinou minci musel 
vytratit v hrobce, a proto se tam ve středu 
večer vrátil. Ale nenašel ji, a tak se tam vy-
pravil i dnes, aby se podíval důkladněji.

O Gáborovi pochopitelně ani slovo.
Vtom Eliška náhodou zavadí o dvířka 

stařičkých, zdánlivě nepoužívaných kamen 
vedle stolu. Zvědavě nahlédne dovnitř – 
a vzápětí už obě její ruce (v bílém svetříku) 
až po lokty vězí v útrobách topidla. Z ohoře-
lé náprsní tašky vypreparuje zbytky občan-
ského průkazu.

Krepsa si jen předlouze povzdychne.
„Tak jo… Proč já vůl nehodil tu náprsní 

tašku do kontejneru! Byl to pech… tomu 
chlápkovi jsem fakt nechtěl ublížit. Zjevil 
se tam, právě když jsem vylejzal z hrobky. 
Začal příšerně ječet a nebyl k utišení. Tak 
jsem popad nějakej kámen… a praštil ho 
o kapku víc, než bylo třeba. Prošacoval jsem 
mu rychle kapsy a tělo shodil do hrobky. To 
všechno samozřejmě v rukavicích. A dneska 
večer… v první chvíli jsem myslel, že ten 
chlap snad vstal z mrtvých!“  ❚

ČETLI JSTE POZORNĚ?
Pak jistě dokážete do tří vteřin odpovědět na otázku:
Co ztratil pachatel na hřbitově?
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KŘÍŽOVKA
Se ženou je to jako s obrazem. Jen hlupák nepozná, jakou má cenu, dokud nezjistí, … (dokončení v tajence).



cO mi hlAVA nebere

Mám svého dědečka moc ráda a rozhodně nemám nic proti invalidům. Pokaždé, 
když jsem s rodiči jela nakupovat do našeho velkého supermarketu, překva-
povalo mě, kolik míst mají invalidé rezervovaných na parkovišti. Není snad 

žádným tajemstvím, že se jedná o ta nejlukrativnější místa přímo u vstupu, a snad také 
není tajemstvím, že tato místa jsou většinou volná. Tedy až na pár výjimek, když se 
drzým neinvalidním spoluobčanům nechce kroužit po obrovské asfaltové ploše a hledat 
deset minut volné místečko na opačné straně parkoviště.

Celkem by mi tohle všechno mohlo být jedno, kdyby jednoho dne nepřijel z nákupu 
domů dědeček s rozbitými brýlemi a tržnou ránou v obličeji. Dědeček se celý život snažil 
dodržovat zdravý životní styl, odmítal chodit po doktorech, a to i v době, kdy se mu po jeho 
70. narozeninách přitížilo. Toho osudného dne potřeboval koupit jen pár rohlíků a mléko, 
a protože byla doba předvánoční, nemohl najít na parkovišti volné místo. Rozhodl se tedy, 
že zariskuje, a vybral si pro parkování jedno z dvaceti prázdných míst před obchodem ozna-
čených jako místa pro invalidy. Jenže když se vracel z obchodu, vedle jeho vozu parkovalo 
auto rozzlobeného pana invalidy, který se opíral o berle. Sotva uviděl dědečka, jak si nese 
k autu nákup a přitom normálně chodí, vrhl se na něj, počastoval ho nadávkami a několika 
ranami holí. Mám svého dědečka opravdu moc ráda, proto jsem ho odvezla k doktorovi, 
který dědečkovi ošetřil rány a udělal mu celkovou lékařskou prohlídku. Od té doby je děde-
ček státem uznaný invalida a může parkovat na exkluzivních místech před supermarkety, 
u většiny kulturních památek nebo před úřady v centrech měst. Tímto bych chtěla poděko-
vat neznámému invalidovi i státu za to, jak dobře se stará o své ne/invalidní spoluobčany.

Kristýna Petráková, 21

dědečka 
mi zmlátil invalida

KaBElKa 
naŠÍ MaMinKY

Ještě jako holka v plenkách jsem si po ote-
vření maminčiny kabelky slíbila, že buď 
žádnou kabelku nikdy nosit nebudu, nebo 

si do ní dám jen ty nejdůležitější věci. V té době 
jsem však nemohla přinejmenším tušit, že mezi 
nejdůležitější věci nepatří jenom peněženka 
a mobil, ale také zrcátko, parfém, hřeben, 
rtěnka a další do kosmetiky patřící věcičky. 
Jenže pak se nedivte, že se my, ženy, stáváme 
lákavým předmětem zájmu zlodějů. A věřte mi, 
vůbec jim to nezávidím. Myslím, že se shod-
neme na tom, že úplně nejjednodušší to mají 
v dopravních prostředcích. Někdy si ani vy samy 
nevšimnete, že vám kabelka sjela z ramene, 
nebo že vám po vystoupení na ulici bude chybět 
její dno. Nebo alespoň její obsah. Největší pře-
kvapení však čeká na samotného zloděje. Nejen 
kosmetiku, ale také léky, knihu, procvaknuté 
jízdenky, staré účty a především ukradené malé 
cukry z restaurací musí mít při sobě vždy i moje 
maminka. A pak – zkuste si to všechno unést…

Silvie Hrušková, 20 

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 softwaru 
 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 probíhá od ledna 
do června letošního roku a je omezena 
věkem 30 let. V každém čísle vyhlašujeme 
3 výherce. 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. ❙

Kompletní pravidla najdeš na adrese 
www.cd.cz/cdprovas.

...a získej Era osobní  
účet s počátečním 
vkladem v hodnotě 
5 000, 3 000 a 2 000 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



fotosoutěž / 41

Výherci 
fotosoutěže
za měsíc únor 2012

fotosoutěž  / 41

1 Jan Miklín
               25 let

2 Ruda Horák
             15 let

3 Kateřina Igazová
           18 let

„Zamčeno!“ oznámila podrážděně vedoucí Míša po celonočním pu-
tování po kalábrijských nemocnicích s kamarádem, který si nevtipně 
vykloubil večer rameno, a sedla si na lavičku. „No, tak zazvoníme, ne?“ 
napadlo mě. Jenže zkuste ve čtyři ráno probudit italského majitele kem-
pu. Ulehli jsme na pláž. Paradoxně jsem s sebou celou noc tahal foťák, 
a tak se mi podařilo zachytit Míšu, jak ze sebe smývá stres a vycházející 
slunce ji zbavuje zábran.

Sen o tom objevit něco, co jiní neobjevili.

Buddhistické modlitební praporky jsou 
typickým koloritem indického Ladakhu, 
nazývaného Malý Tibet. Neustálé třepo-
tání ve větru a jejich barevnost jsou v kon-
trastu se staletí stojící budovou jednoho 
z klášterů ve městě Leh.



České dráhy, Váš osobní dopravce
    www.cd.cz      840 112 113 

Vlakem
se slevou 25 % 

Martina, asistentka z Blanska

„Jezdím do Brna za prací.  
Díky In-kartě mám 25% slevu z ceny traťové

jízdenky, se kterou cestuji na trase Blansko – 

Brno neomezeně. Využívám ji také, když 

vozím děti do Brna na plavání. Podrobné

informace vždy najdu na 

www.cd.cz/inkarta“ 

IN 25

Karta se slevou 
na jízdné

IN25_asist_215x270_v01.indd   1 12/28/11   3:06 PM
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ČLOVĚK V MODRÉ UNIFORMĚ,

TO je PAN NĚKDO!
Uniforma byla vždycky klasa, zvlášť ženský po ní bláznily! To bys koukal. 
A jaký respekt budila... Ale tohle už není ono. Nevím, čím to je. Nemá 
to ten šmrnc! Takhle hodnotí mírně plandající železničářskou uniformu 
vytáhlého Bolka Polívky alias Honzy Dostála v kultovním snímku Věry 
Chytilové Kalamita jeho filmový otec, kuchař a vrchní v nádražce kdesi 
v Jizerských horách.
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formy námořnického střihu přinesl rok 1885, 
vojenské čapky rok 1891 a odznak na čepici 
(rozetu) rok 1897. A také později známé 
válcové čepice. tento systém pak s různými 
drobnými obměnami fungoval až do konce 
monarchie a víceméně jej převzala i první 
republika. 

Rozpad monarchie a vznik Československé 
republiky v říjnu 1918, který znamenal spo-
lečenský i ekonomický převrat, se paradoxně 
nedotkl uniforem. Nejen na železnici přetrvá-
valy původní rakouské, pouze bylo nařízeno 
odstranit z nich atributy starého Rakouska, 
zejména část odznaku z čepic. Stejnokro-
jový předpis z roku 1922 již přinesl rychlý 
nástup módy, pravděpodobně inspirované 
vlivem Francie. Válcovitá čepice se štítkem, 
kastrůlek, se stala typickým symbolem naší 
železnice až do roku 1954. 

VSTŘÍC TUHÝM NÁRAMENÍKŮM
V Čechách a na Moravě zdobily prvorepub-
likové stejnokroje železničáře i za okupace, 
ovšem s jedinou výjimkou: na čepici byl 
dosazen nový odznak obsahující „čtvrcený“ 
protektorátní státní znak. Zaměstnanci 
na Slovensku získávali uniformy zcela no-
vého vzhledu a ti, kteří v Sudetech „spadli“ 
pod Německou říšskou dráhu, vyfasovali 
německou uniformu.

Návrat do předválečných kolejí po květnu 
1945 okořenily snad jen čapky anglické-
ho vzoru či letní blůzy s přeloženými límci 
po roce 1949. Protože uniforma zjevně ne-
odpovídala představám soudruhů, byl výnos 
po několika týdnech zrušen bez náhrady.

Šest let po Únoru přišla velká ošacova-
cí revoluce, po armádě i na dráhu. Podle 
sovětského vzoru se šila saka, zaváděly 

a manžetami, a plochou čepici se štítkem. 
ovšem zaměstnanci státní dráhy nosili stej-
nokroje v barvě tmavozelené.

Jednotný stejnokroj všem železničním 
společnostem nařídil stát předpisem z roku 
1857, mimo jiné z důvodu lepší orientace 
cestujících. Rozlišovacím znakem se staly 
pouze monogramy vyražené na knoflících 
a v růžicích na pokrývkách hlavy. Poprvé 
se v této době objevila také plochá čepice 
a symbol okřídleného kola. Úplně nové uni-

ČEPICE POZNÁVACÍM ZNAKEM EPOCH
Modrá v průběhu času zůstává, ale střih a detaily se mění. Asi tím nejjednodušším rozlišovacím znakem může být čepice včetně odznaku. Tvar 
čapky a to, zda je lvíček celý, čtvrcený či se slovenským křížem, zda je ratolest velká nebo malá, nebo za lvem vykukuje rudá hvězda, to jsou prv-
ky, které poměrně přesně ukážou na historické období. Zatím poslední módní změnou bylo překrytí loga ČD logem SŽDC u zaměstnanců (např. 
výpravčích), kteří přešli 1. září 2011 ke Správě železniční dopravní cesty. Tato změna byla jako jedna z mála provedena doslova ze dne na den.  

text  Xmartin navrátil

Za socialismu byl pohled na stejnokroje ne-
jen ČSD, poštovní, letecké, ale i policejní 

a vojenské poznamenaný jistou degradací 
těchto profesí. Byl rovněž ovlivněný více či 
méně negativními zkušenostmi a drilem 
z vojenské služby, případně nějakou tou 
drobnou perzekucí orgány Veřejné bezpeč-
nosti. Uniformy byly neoblíbené, na nošení 
nepříliš praktické a daleko kulhající za mód-
ním standardem. A také skoro všechny 
stejné. Ať už je měl na sobě nadporučík 
lidové armády, výpravčí ČSD a málem i poš-
tovní doručovatelka. Stejný střih, podobné 
distinkce s pěticípými hvězdičkami, stejná 
placatá čepice se šňůrou. Lišily se víceméně 
jen barvou. ovšem ne vždy tomu tak bylo…

MODRÁ JE DOBRÁ
Zaměstnanci první koněspřežné dráhy na ev-
ropském kontinentě fungující mezi Českými 
Budějovicemi a Lincem pracovali v civilním 
oblečení. První uniformu na dráze přines-
la soukromá KFNB – Severní dráha císaře 
Ferdinanda. Inspirována tehdejší uniformou 
dělostřelectva byla hnědé barvy, čapky měly 
kožené dýnko. Koncem 50. let 18. století se 
poprvé objevila modrá. traťoví strážníci do-
stali černo-šedé kabáty s oranžovým límcem 
a manžetami a černou vysokou koženou 
čepici, průvodčí vlaků tmavomodré kabá-
ty a kalhoty, rovněž s oranžovým límcem 

Současná podoba uniformy zaměstnanců ČD.
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První uniformy, mimochodem 
inspirované mundúry dělostřelectva,  
byly praktické hnědé barvy, díky 
čemuž na nich nebyla vidět špína 
a saze. Dýnka čepic byla potažena 
kůží. Vlevo stejnokroj vzor 1891.

I stevardky a stevardi mají na lodičce 
logo Českých drah. Uniformy 
v této podobě se začaly objevovat 
ve vybraných vlacích počátkem 
loňského roku.

Sovětské vzory po armádě rychle 
pronikly na zhruba deset let 
i na dráhu. Saka poznamenaly 
odnímatelné tuhé nárameníky, pod 
plechový odznak na čepici se vetřela 
rudá hvězda.
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OSTŘE SLEDOVANÁ ČEPICE
Normálně si toho v Menzelových Ostře sledovaných vlacích člověk ani nevšimne, ale filmoví 
experti to vědí. Obrazy s železničářskou čepicí Miloše Hrmy tu mají hlubší význam.

❙ Úvodní scéna, v níž matka obřadně nasazuje hrdinovi čepici: představení celého 
   rodokmenu postavy. Miloš se stává Někým.

❙ S čepicí na hlavě uléhá Miloš s Mášou, aby podnikl první (nezdařený) erotický pokus.  
   Proč asi?

❙ Nahý, ale s čepicí na hlavě přistupuje k zrcadlu v hotelu těsně před pokusem  
   o sebevraždu.

❙ Těsně před tím, než záškolák Hrma vejde do místnosti s divanem ke své sexuální  
   zasvětitelce, mu služební čepici výpravčí Hubička sundává.

❙ V samém konci filmu čepici prudký závan vzduchu po výbuchu nálože odkutálí  
   od mrtvého Miloše k nohám jeho dívky Máši místo posledního pozdravu. Předmětný  
   znak, který v průběhu děje dostal nové souvislosti, je shrnut do definitivního  
   komplexu – do Milošova nekrologu. Do čepice je tak vepsán celý životopis filmového  
   hrdiny.

„Čepici lze chápat jako zpředmětnělé signum Milošovy existence, na níž závisí jeho život,“ 
uvádí Stanislava Přádná, spoluautorka knihy Démanty všednosti aneb český a slovenský film 
60. let (vydala Pražská scéna, 2002).

odznaky odvětví a hlavně tuhé náramení-
ky. tato nepraktická „prkna“ či „letiště“, jak 
se jim říkalo, přežila jen 12 let. Uniformy 
vzoru 1966, i jejich modifikace z roku 1976, 
přinesly civilnější střih, hodnostní označení 
se přestěhovalo na límcové výložky. Na horní 
levé kapse saka se skvěl nový kovový odznak 
ČSD, později vyšitý. ten byl umístěn i na čap-
ku pod nový státní znak (lev na pavéze). 

SAMETOVÉ REVOLUČNÍ ZMĚNY
Krátce po listopadu 1989 přišla řada výstroj-
ních (a organizačních) změn, jejichž vír bouří 
dodnes. Nový státní znak (lev se slovenským 
křížem) mizel s koncem společného Českoslo-
venska, umisťování znaků ČSFR a ČR nebylo 
nikdy oficiální a jednalo se jen o „lidovou 
tvořivost“ zaměstnanců. Nové logo ČD 
bylo vybráno ve veřejné soutěži v roce 1993 
a s uniformami civilnějšího střihu přišla praž-
ská společnost Xena. okraje kapes a patkový 
šev jsou červené. Nové tříčtvrteční kabáty 
mají podobu pohodlných větrových bund, 
zavedla se také ústroj doprovodu vlaků Inter-
City a EuroCity, jejímiž hlavními znaky byly 
šátek vínové barvy s logy IC a EC a jmenovka, 
později tyto prvky směly používat i ostatní 
vlakové čety. S nástupem Pendolin dostali 
stevardi vlaků SuperCity nové, modernější 
ošacení. U zaměstnanců ve styku s veřejností 
byly zavedeny identifikační štítky s osobním 

číslem a fotografií. od března 2010 nemu-
sejí průvodčí a vlakvedoucí ČD nosit čepice 
a v únoru uplynul rok od zavedení nové profe-
se stevardek (šedé uniformy, lodičky s logem 
ČD). tato změna jistě není poslední. Kdysi 

železniční uniforma zračila důstojnost a sym-
bol určitého postavení. od 50. let 20. století 
její pomyslný lesk upadal. Dnes zaměstnanci 
oblékají stejnokroje odrážející určitou korpo-
rátní příslušnost a snad si jich opět i váží. ❚

Článek vznikl s využitím knihy Mojmíra Krejčiříka Železniční móda (Dokořán, 2003), článku Pavla 
Schreiera Z historie železničních uniforem (příloha dvojmagazínu Grand Expres a ČD pro vás, říjen 2007) 
a díky cenným připomínkám Marka Říhy.
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ODŠKODNĚNÍ
ZA ZPOŽDĚNÍ

GURMÁNI
V PENDOLINU

STIPENDIJNÍ PROGRAM
ČéDés

 

prŮVODCE



MŇAM VLAK 

Cestující Mňam vlaku, vypraveného u příležitosti zahájení každoročního zimního 
svátku dobrého jídla Grand restaurant festivalu, měli možnost ochutnat 
speciální degustační menu a dohlédnout i na jeho přípravu.

text a foto  martin navrátil 

V Pendolinech se „hotovky“ nevaří, zato tu 
mistři gastronomie dovedou jiné kousky. 

A co teprve když si přiberou dva zdatné 
pomocníky, jako to bylo ve vybraných spojích 
SC Pendolino jedoucích do Olomouce a zpět 
v neděli 15. ledna. Jiří Král je autorem jídelní 
části nabídky projektu Nová gastronomie 
společnosti JLV. Jaroslav Sapík, rovněž spolu-
autor menu a člen Československého svazu 
kuchařů, muž, který léta vařil na Pražském 
hradě státním návštěvám a několika prezi-
dentům, je zase znám veřejnosti z televizní 
obrazovky z pořadu Česko na talíři. 

KVALITNÍ SUROVINY ZÁKLADEM
Čtyři studené chody byly připraveny předem 
v centrální výrobně JLV v Praze 4-Michli. 
Ve vlaku se už jídlo pouze dochucovalo, 
zdobilo a servírovalo. A kuchařsko-servisní 
tým se celou cestu měl co ohánět. Nejen 

GURMÁNI V PENDOLINU

DEGUSTAČNÍ MENU 
❙ Pražská šunka rolovaná  
   se smetanovým krémem, čerstvým  
   křenem a čerstvým rozpečeným  
   pečivem. 

❙ Jemný smetanový mousse  
   mozzarella s minirajčaty, rukolou  
   a bazalkovým olejem.  

❙ Terina z uzeného vepřového kolene 
   s cibulovo-medovým chutney.

❙ Teplý jablečný závin s ořechy  
   a šlehačkou.

❙ Jako aperitiv sekt moldavského  
  původu.

kvůli časovému presu, ale i pro poměrně 
omezený prostor barového vozu jednotky 
Pendolino. Celý kuchařský tým včetně 
posílené směny obsluhy bistrovozu měl 
na poněkud stísněné palubě za úkol jídla 
odborně připravit, naporcovat, opat-
řit správnou přílohou, okořenit, dodat 
dressing, naservírovat a hlavně náležitě 
nazdobit. A mezitím se věnovat i noviná-
řům a televizi a hovořit třeba o tom, že 
předpokladem každého gurmánského 
zážitku jsou kvalitní suroviny.

 „Tak, máme přesně 29 minut do pří-
jezdu v Olomouci a ještě nás čeká čtvrtý 
chod, štrůdl, ale stíháme,“ porovnávají 
čas na hodinkách u České Třebové zá-
stupci pořádající firmy JLV. I tento typicky 
český, ale původem rakousko-uherský 
dezert, který podtrhl mezinárodnost de-
gustačního menu, sehraný tým bravurně 
stíhá. A přidá trefnou poznámku, že dříve, 
když vlaky jezdily pomaleji, to kuchaři 
v jídelních vozech měli o trochu snazší. ❚
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JAROSLAV SAPÍK (56)  
Vyučil se v pražském hotelu Ambassador, kde také čtrnáct let 
působil jako šéfkuchař. Sbíral zkušenosti na praxích v Německu 
a Rakousku, Španělsku, Maďarsku, Anglii, Singapuru, Rusku 
a Indii. Zúčastnil se úspěšně mnoha mezinárodních i domácích 
kulinářských soutěží. Od roku 1967 působil jako externista 
kuchyně Pražského hradu, kde se podílel na přípravách menu 
pro významné světové osobnosti. Dnes řídí rodinný penzion 
a restauraci U Koně v Klokočné u Prahy. Vystupuje v pořadu ČT 
Česko na talíři. Je prezidentem Československého svazu kuchařů 
a také patronem Střední odborné školy stravování v Říčanech.  

Jaké to je připravovat menu pro cestující Mňam vlaku, 
tedy za jízdy, kde se navíc pohybuje mnoho lidí?  
S tím se nedá nic dělat, musíme to zvládnout. Samozřejmě je jiné, 
když zákazníci sedí a jen tak docházejí na bar. Mně tady pomáhají 
kolega Jiří Král a tři šikovná děvčata, pokrmy dostáváme ze zázemí 
velice dobře připravené a na nás je, abychom to nazdobili a aby to, co 
má být horké, opravdu bylo horké. Je to vlastně podobné jako v re-
stauraci, vše spočívá v kvalitním a dobře vyškoleném personálu. 

Nehrozí nějaká nehoda při nárazech na výhybkách?
Ne, dáváme si pozor. 

Myslíte si, že se zvedá úroveň české gastronomie?
Lidé si začali vážit svého zdraví a umějí si vychutnat kvalitní jídlo. Když 
jíte dobře doma, jste pak náročnější i na posuzování jiných. Všechno 
se ale nemusíte učit, zajdete si na to, co neumíte, do restaurace. 
Stačí, když víte, jak to má správně vypadat a chutnat. 

Jak je to u nápojů?
V Česku jsme udělali obrovský pokrok ve vínech, tam je vidět posun 
dopředu. Moravští i čeští vinaři to umějí, hodně se zlepšili. Domácí 
vína nyní kralují.

Které jídlo máte nejraději?
Za prvé jím všechno a za druhé mi hlavně chutná to, co udělá někdo 
druhý, co nemusím vařit sám. Vyrostl jsem na omáčkách a pečených 
masech, děda byl uzenář, milovali jsme uzené maso. Takže žádná 
zdravá výživa: svíčková, roštěná, gulášek, zvěřina nebo ryby.

Jaké to bylo vařit prezidentům a státníkům v hradní 
kuchyni? 
Kreativní práce byla při rautech. Samozřejmě jsme pracovali s natolik 
zdatnými lidmi, aby to zvládli. Dělaly tam desítky kolegů, nadřely 

JAROSLAV SAPÍK

MUŽ, KTERÝ PEČOVAL  
O PrEZiDEntY
Kulinářský mág Jaroslav Sapík 
se narodil a vyrostl v moravské 
hospodě. V Mňam vlaku sice nevařil, 
ale jídla připravoval, dochucoval, 
zdobil a servíroval.

se tam stovky lidí, byla to ale zajímavá práce. Třeba připravovat po-
hoštění ve Španělském sále, to byl obřad, když bylo prostřeno. To se 
nedělá pro peníze, to byla pocta.

A co běžně rádi jídávali naši prezidenti? 
Prezident Gustáv Husák miloval vařené hovězí žebro s bramborami 
a červenou řepou. Václav Havel, který sám také rád vařil, si zase 
potrpěl na klasické guláše. Jako kluk jsem zažil ještě Ludvíka 
Svobodu, pamatuji se, že jsem s jeho manželkou Irenou dokonce 
zavařoval meruňky. ❚
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Stipendijní program ČéDés je určen pro 
žáky 9. ročníků základních škol, kteří 

mají zájem uplatnit se po absolvování studia 
na technické a provozní pracovní pozici, ze-
jména na pozici strojvedoucího. O stipendijní 
program se mohou také ucházet žáci, kteří již 
na partnerské střední škole vybraný maturitní 
obor studují.

Tento program funguje od září  2009 
a na jaře letošního roku se uskuteční již 
4. kolo výběrového řízení. S vybranými ucha-
zeči, kteří úspěšně absolvují ústní pohovor 
a projdou zdravotní prohlídkou, bude uzavře-
na smlouva o stipendiu.

Ve smlouvě se žák zaváže nastoupit do pra-
covního poměru k Českým drahám na dobu 
minimálně pěti let a díky tomu získá během 
studia mnohé finanční výhody a benefity. 

Co očekáváme:
❙  dobrý zdravotní stav 
❙  výborné studijní výsledky na střední škole 
❙  úspěšné absolvování zvoleného  
    maturitního oboru 
❙  schopnost pracovat v týmu 
❙  samostatnost, spolehlivost a odpovědnost 
❙  nástup do pracovního poměru k ČD.

Co nabízíme:
❙  pravidelný měsíční příspěvek na studium
❙  ubytování v domově mládeže zdarma
❙  příspěvek na studijní pomůcky
❙  jízdní výhody
❙  odbornou praxi v provozu ČD
❙  jisté pracovní uplatnění.

Přihlášku do stipendijního programu je možné 
podat do 28. 2. 2012. Více informací o progra-
mu ČéDés včetně přihlášky je možné získat 
na webových stránkách www.ceskedrahy.cz/ 
/kariera.  ❚

alEš KuČEra, martin navrátil      text

STIPENDIJNÍ PROGRAM ČéDés

STAŇ SE StrOJvEDOuCÍm
Vyber si tu správnou dráhu a získej Stipendijní program ČéDés! České 
dráhy podporují studium na dopravních školách a rozvoj odborných 
dovedností žáků, kteří mají jasnou představu o své budoucí profesi a chtějí 
se uplatnit v oblasti železniční dopravy. 

SEZNAM PARTNERSKÝCH ŠKOL
Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše, Břeclav www.spsbv.cz

Střední škola technická, Česká Třebová www.vda.cz

Střední škola, České Velenice www.sscv.cz

Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín www.prumka.cz

Střední odborná škola, Nové Město na Moravě www.sos-nmor.cz

Střední škola železniční a stavební, Šumperk www.sowszs.cz

Střední škola technická a obchodní, Olomouc www.kosinka.com

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice www.sosd.cz

Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1 www.spsdmasna.cz

Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10 www.ssesp10.cz

Střední odborná škola logistická, Dalovice www.logistickaskola.cz
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České dráhy, Váš osobní dopravce
    www.cd.cz      840 112 113 

Přihlaš se do Stipendijního programu ČéDés. Příspěvek na studium a ubytování, jízdné na vlak 
zdarma a nejméně pět let zajímavé práce Tě neminou!

Program je určen pro žáky 9. ročníku základních škol a pro žáky 1., 2. a 3. ročníku partnerských 
středních škol pro školní rok 2012/2013. Přihlášku je možné zaslat do 28. 2. 2012. V případě 
dotazů nás kontaktuj na stipendium@gr.cd.cz nebo na 972 232 763.

Více na www.ceskedrahy.cz/kariera
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Přihlaš se do Stipendijního programu ČéDés. Příspěvek na studium a ubytování, jízdné na vlak 
zdarma a nejméně pět let zajímavé práce Tě neminou!

Program je určen pro žáky 9. ročníku základních škol a pro žáky 1., 2. a 3. ročníku partnerských 
středních škol pro školní rok 2012/2013. Přihlášku je možné zaslat do 28. 2. 2012. V případě 
dotazů nás kontaktuj na stipendium@gr.cd.cz nebo na 972 232 763.

Více na www.ceskedrahy.cz/kariera
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PObYT ObSAHUJE  
❚ ubytování s plnou penzí

❚ 18 procedur týdně 

❚ vstupní, kontrolní a výstupní  
    lékařské vyšetření, lékařskou  
    službu 24 hodin denně

❚ garanci užití františkolázeňských  
    přírodních léčebných zdrojů 

bONUSY NAVÍC   
❚ každý týden 3 vstupy do Aquafora 

❚ výlet za krásami zdejšího kraje 

❚ prohlídka města s průvodcem 

❚ ochutnávka oplatek a likéru 

❚ vstup zdarma na vybranou  
    kulturní akci 

PrvnÍ tŘÍDOu
DO PrvOtŘÍDnÍCH láZnÍ  
Františkovy Lázně společně s ČD připravily pro své klienty speciální nabídku. Již od února 
máte možnost vydat se z vybraných regionů do Františkových Lázní i zpět 1. třídou 
zdarma a zároveň využít léčebné kúry se slevou až 50 % a bonusovými službami navíc. 

Františkovy Lázně jsou klidné lázeňské 
město s tradicí od roku 1793, které leží 

na západě Čech. Vyléčit si zde můžete one-
mocnění pohybového aparátu, srdce a cév, 
onemocnění gynekologická a zároveň se vám 
může dostat i následné péče po onkologické 
léčbě. Vše probíhá s využitím místních přírod-
ních léčivých zdrojů.

Pokud chcete získat jízdenku ČD do první tří-
dy zdarma, zarezervujte si některý z vybraných 
léčebných pobytů na internetových stránkách 
www.frantiskovylazne.cz nebo na tel. čísle 
359 604 504, kde také získáte více informací.

Na západ Čech jezdí pravidelně každé dvě 
hodiny z Prahy rychlíky Českých drah. Nově 
můžete také využít každou sobotu přímé 
spojení až do Františkových Lázní vlakem SC 
Pendolino.

PENDOLINEM DO LÁZNÍ
České dráhy zavedly v jízdním řádu 2012 so-
botní přímé spojení severní a střední Moravy 
se západočeskými Mariánskými a Františko-
vými Lázněmi. Spojení je určeno pro lázeňské 
hosty a turisty, ale i další cestující do nejzá-
padnější části republiky.

 SC  502 SC  511 

Stanice ↓ ↑

Bohumín  5.32 18.27

Ostrava hl. n.  5.41 18.18

Ostrava-Svinov  5.50 18.08

Olomouc hl. n.  6.37 17.21

Pardubice hl. n.  7.50 16.07

Praha hl. n.  8.59 15.12

Plzeň hl. n. 10.30 13.35

Mariánské Lázně 11.13 12.46

Cheb 11.33 12.29

Františkovy Lázně 11.41 12.19

Spoje v úseku Praha hl. n. – Františkovy Lázně jezdí pouze 
v sobotu a 1., 8. 5., 5. 7., 28. 9., nejezdí 7. 7., 29. 9.

Mimo období přepravní špičky můžete 
využít akční snížené ceny místenek, které pla-
tí i pro spoj Praha – Františkovy Lázně a zpět. 
Podrobné podmínky a přehled vybraných 
spojů najdete na www.cd.cz. Místenky lze 
zakoupit na eShopu ČD a u pokladen. ❚
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FaQ
VAŠE NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Přinášíme vám výběr z nejčastějších dotazů, se kterými  
se jako zákazníci Českých drah obracíte na naše Kontaktní 
centrum. Pokud v něm nenajdete odpovědi na otázky, které 
vás zajímají, využijte služeb Kontaktního centra ČD na čísle 
840 112 113 nebo na e-mailu info@cd.cz.

Může důchodce cestovat v Pendolinu?
Nejenže může cestovat, ale může ve 2. třídě 
využít i slevu pro důchodce. Jen si musí před 
nástupem do vlaku SC, stejně jako kterýkoli 
jiný cestující, zakoupit místenku.

Musím něco platit za dítě do 6 let,  
pokud se mnou cestuje v Pendolinu?
Do povinně místenkových vlaků si může 
cestující bez nároku na místo vzít jedno dítě 
do 6 let. Nechce-li dítě celou cestu držet 
na klíně, může pro ně zakoupit místenku. 
Cena této místenky se odvíjí od nárokovosti 
dospělého, který dítě doprovází. Je-li tento 
dospělý držitelem In-karty, má nárok na stej-
nou cenu místenky i dítě do 6 let.

Může v Pendolinu cestovat pes?
Může, nesmí ale do bistrovozu, právě tak 
v ostatních vlacích nesmí do restauračního 
vozu. Do těchto prostor smí pouze pes vodicí 
a pes asistenční.

Máme tříměsíční štěně. Musí mít 
ve vlaku košík?
pokud pes cestuje zcela uzavřený ve schránce 
s nepropustným dnem, náhubek mít nemusí. 
Není-li v takové schránce, musí mít náhu-
bek a musí být celou cestu držen na vodítku 

nakrátko, a to bez ohledu na svůj věk a svou 
povahu.

Zakoupil jsem si rekreaci v Bulhar-
sku. Rád bych si koupil lehátko či 
lůžko na přímý vlak do Bulharska. 
Bude to možné nejdříve 60 dní před 
cestou?
Lehátkové a lůžkové příplatky na přímé vozy, 
které pojedou v letní turistické sezoně, bude 
možné zakoupit již od 1. dubna, a to na celou 
sezonu.

Mohu si vlakem poslat kufry do lázní?
Bohužel nikoli. Cestující si je může vzít pouze 
jako spoluzavazadlo či si je během cesty 
uložit do úschovy u vlakvedoucího. poslat 
samostatně zavazadla možné není.

Lze vlakem přepravovat lyže?
Ano, i snowboard a boby, a to bezplatně jako 
příruční zavazadlo. 

Stojím na zastávce, vlak nejede 
a přitom je údajně včas ve stanici 
pár kilometrů od zastávky.
Mohlo se jednat o poslední známou polohu 
vlaku předtím, než nastala nějaká mimořád-

nost (překážka na trati, výpadek zabezpe-
čovacího zařízení). V takovém případě je 
nejlepší zavolat na naše Kontaktní centrum.

Mohu si provrtat In-kartu a nosit ji 
jako přívěsek ke klíčům?
Není to zakázané, ale nedoporučujeme to. 
Mohlo by dojít k odvrtání čipu s informacemi 
a nezbylo by vám, než si pak za 100 Kč zakou-
pit duplikát karty.

Děkujeme, že jezdíte s námi!

VAŠE POCHVALY
Na základě vaší inzerce na webu „Děkujeme, že 
jste v roce 2011 jezdili s námi“ musím reagovat. 
A to jedině kladně. Úroveň komfortu při cesto-
vání s Českými drahami opravdu za poslední 
dobu stoupla. personál ČD je velmi příjemný, 
ochotný a usměvavý. Děkuji také za velmi 
dobré zvládnutí výluky na trase Ostrava – Opa-
va, která proběhla na podzim loňského roku 
z důvodu ekologické havárie. Děláte opravdu, 
co můžete, a je to vidět. Jen tak dál!
Ondřej Durczak, student

Ò 840 112 113   info@cd.cz  d  www.cd.cz

www.cd.cz/dekujeme

CD_pro_Vas_Zimni_1_215x270.indd   1 30.12.11   10:08
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České dráhy vyplácejí odškodnění za zpož-
dění podle evropských pravidel již více 

než rok. Zatím tento systém fungoval v mezi-
národní dopravě, od prosince ho České dráhy 
zavedly také v dopravě vnitrostátní, a to 
i přesto, že má Česká republika až do roku 
2015 výjimku a odškodné vyplácet nemusí.

KDY VZNIKÁ NÁROK
Při zpoždění vlaku 60 až 119 minut má ces-
tující nárok na odškodnění ve výši 25 % z ceny 

jízdného, jehož hodnota v jednom směru musí 
být minimálně 400 korun. Pokud je zpoždění 
větší, je odškodnění 50 % z ceny jízdného a ná-
rok na něj má i cestující s jízdenkou v hodnotě 
od 200 korun. Zákazník si v takovém případě 

na pokladně nebo přes internet vyplní žádanku 
a následně obdrží dobropis v příslušné hod-
notě, který použije při nákupu další jízdenky. 
Platnost dobropisu je jeden rok. Zákazník se 
síťovou aplikací IN 100 na In-kartě ČD dostane 
v prvním případě jednorázové odškodnění 50, 
ve druhém 100 korun. K žádosti o odškodnění 
však musí přiložit i potvrzení od průvodčího ze 
zpožděného vlaku.

ODŠKODNĚNÍ PŘÍMO VE VLAKU
Svým zákazníkům poskytujeme kompenzaci 
i v případě, že nebyly ze strany dopravce do-
drženy vybrané standardy kvality v dálkových 
vlacích. To se týká například nezařazení vozu 
1. třídy, vozů s garantovanými elektrickými 
zásuvkami nebo nefunkčnosti klimatizace či 
topení a cestujícího nelze v rámci vlaku pře-
sunout do jiného vozu. Žádost o jednorázové 
odškodnění ve výši 30 korun vyřídí v takovém 
případě přímo vlakový doprovod. ❚

Způsobilo vám zpoždění 
vlaku komplikace například 
v podobě pozdního příchodu 
do školy či do zaměstnání? 
Jako omluvu vám poskytneme 
finanční odškodnění.

Víte, že vaše lyže potřebují servis před první zimní jízdou i před letním  
spánkem? Zajděte do půjčovny a servisu Lyžegohome na Smíchově, 
kde vám všechno dají do pořádku. A pokud vaše lyže dosloužily 
a nechcete utrácet za nové, můžete si je zde vypůjčit.

ODŠKODNĚNÍ CESTUJÍCÍCH

NAbÍDKA PRO AKTIVNÍ SPORTOVCE

Lyžegohome zajišťují komplexní servis lyží 
a snowboardů – broušení hran, opravy 

a údržbu skluznic, montáž a seřízení vázání. 
Broušení hran probíhá moderní technologií 
keramických kotoučů. Tím se docílí přesného 
úhlování, hladkosti a ostrosti hran a současně 
nedochází k  nadměrnému odběru materiálu. 
Dále zde nabízejí tvarování skeletu lyžařských 
bot. Tato služba je řešením pro ty, kteří se 
z jakéhokoli důvodu necítí ve svých lyžařských 
botách pohodlně a nechtějí investovat nema-
lou částku do nákupu nových bot.

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT
Půjčovna lyžařského vybavení vyhoví poža-
davkům začátečníků i profesionálů. Pro ná-

Zpoždění 60–119 minut
Zpoždění 120 a více minut
Garance služeb 

S In-kartou nebo jízdenkou ČD 
v minimální hodnotě 100 Kč  
(se zpětnou platností 7 dní) získáte 
slevu 15 % na veškeré servisní operace 
a půjčovnu sportovních potřeb. 

15% SLEVA
pro zákazníky ČD

ročné lyžaře 
je připraveno 
testovací centrum 
Blizzard, v němž si můžete vyzkoušet nejno-
vější modely z kolekce 2011/2012. Až skončí 
letošní lyžařská sezona, nezapomeňte, že 
i po ní by měly být vaše lyže odborně ošetře-
ny. A než na jaře poprvé šlápnete do pedálů, 
dopřejte servis také svému kolu!

Půjčovna a servis Lyžegohome se nachází 
na adrese Na Březince 8 v Praze na Smíchově 
nedaleko stanice metra Anděl. Firma rozšířila 
svoje služby o svoz a rozvoz servisovaných 
lyží a kol až k zákazníkovi domů či do za-
městnání. Pro držitele In-karty je tato služba 
v Praze a blízkém okolí zcela zdarma! ❚

SERVIS LYŽÍ A SNOWBOARDŮ VŠECH ZNAČEK

KERAMICKÉ BROUŠENÍ SNOWBOARDŮ OD 440,-

KERAMICKÉ BROUŠENÍ LYŽÍ OD 350,- 
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Tento časopis je zdarma a dostává se 
do všech dětských domovů, do nemoc-

nic, které mají dětské oddělení, do vybra-
ných škol a školek a do mateřských center. 

Cestující veřejnost se s ním může setkat 
v železničních stanicích, kde ho mají  k dispo-
zici pokladní, a samozřejmě ho dostanou děti 
na akcích pořádaných v rámci Junior programu. 

Můj vláček přináší šestnáct stran zábavy 
i poučení, úkolů a soutěží. Velice nás potěšilo, 
když časopis v loňském roce uspěl v sou-
těži Zlatý středník, a pochopitelně nás těší 
i krásné dopisy a obrázky, které dostáváme 
od čtenářů. Jeden takový dopis od žáků ze zá-
kladní školy z Prahy 6 nás dokonce inspiroval 

JUNIOR PROGRAM ČD

V rámci svého Junior programu vydávají České dráhy již pátým rokem 
časopis Můj vláček, který je zaměřen na mladší děti předškolního věku 
a prvního stupně základních škol. 

Víte, milé děti, jak se říkalo válcovité čepici se štítkem, která byla typickým symbolem naší 
železnice do roku 1954? Nápovědu najdete v článku ze světa železnice. Tajenku zasílejte  

do 24. února na adresu redakce nebo na cdprovas@cd.cz, do předmětu zprávy napište ELFÍK.

10 vylosovaných výherců, kteří nám pošlou 
název čepice z křížovky, získá balíček krásných 
pohádek na DVD.

Nejkrásnější pohádky 
na DVD najdete na  
www.urania.cz.

KřÍŽOVKA

Zvíře, které mňouká
Opak lži
Nábytek na spaní
Malá země v moři
2. měsíc v roce
Řidič lokomotivy
Mrak
Bál
Domácí zvířátko

mŮJ vláČEK

k vyhlášení soutěže „Jak se bavíme 
s časopisem Můj vláček“. Do konce 

března mohou kolektivy dětí ze 
škol, školek a školních družin, ale 

i z mateřských center posílat fotogra-
fie a krátká povídání o tom, co se jim 

na časopise líbí, co jim tam chybí a jak se 
jim s časopisem pracuje.  

Třem vítězným kolektivům doveze dárky 
sám slon Elfík a nejhezčí fotografie a povídá-
ní budou uveřejněny v časopise Můj vláček 
a na Elfíkově internetových stránkách 
www.elfikuvweb.cz, kde najdete všechny 
informace o této soutěži a můžete si také 
časopis Můj vláček objednat. ❚ M
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Žáci Základní školy speciální v Rooseveltově ulici v Pra-
ze 6-Bubenči s časopisem Můj vláček pracují velmi rádi.



SOUTĚŽ

1 Jaká slavnost se koná 
v únoru na zámku 
Sychrov?

 A vítání jArA
 B den dětí
 C mAsopust

2 Kolik snědí  
Američané za jeden 
rok hamburgerů?

 A 150 000
 B 1 500 000
 C 15 000 000

3 Ve kterém roce se stal  
Dwight D. Eisenhower  
prezidentem?

 A 1953
 B 1963
 C 1973

4 Jakou barvu měly 
vůbec první drážní 
uniformy?

 A modrou
 B hnědou
 C černou

5 Kdy se můžete svézt 
vlakem Pendolino z Bo- 
humína až do Fr. Lázní?

 A kAždou soBotu
 B kAždou neděli
 C kAždé pondělí

6 Který článek  
v tomto čísle vás  
nejvíce zaujal?*

 * Na tuto otázku je nutné odpovědět, 

 její správnost se však neposuzuje.
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Soutěžit můžete na www.cd.cz/cdprovas nebo své odpovědi zasílejte poštou 
do 23. února 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
Na obálku napište  PRO CHYTRÉ HLAVY.

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: 
Kilometrická banka: Martin Žabka, Jan Hájek, František Pikl
Poukázky PONT: Dagmar Březíková, Petr Hrdina, Jiří Ponížil

správné odpovědi z minulého čísla: 
1 – historické kočáry, 2 – v Bohušovicích, 3 – Miloslav Stingl, 4 – Hurvínek, 
5 – Regionovu

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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