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Ondřej Sokol
Lístky už nikomu vnucovat nemusím

Partičkář



Nabídka platí od 27. 11. do 23. 12. 2014, předprodej již od 12. 11. 2014. 
Ceny jízdenek jsou pevně stanoveny v eurech a na koruny se přepočítávají dle platného železničního kurzu.

Vždy o něco lepší cestawww.cd.cz/eshop

Vydejte se na nejhezčí evropské vánoční trhy z Prahy 
s nabídkou ČD Tip!

Na adventní trhy 
do Vídne a Dráždan extra výhodne

do Vídně a zpět
824 Kč/29 Eur
navíc s jízdenkou MHD

960 Kč/33,80 Eur

do Drážďan a zpět 
454 Kč/16 Eur
do Drážďan a zpět 

CDPV_Advent_s_CD_2014_215x270_v05.indd   1 22/10/14   14:52
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POkYnY PRO aUtORY:   V případě nároku na honorář je nutné, aby autoři redakci uvedli jméno, příjmení, bankovní spojení, rodné číslo a adresu. 
  V opačném případě nemůže být honorář vyplacen.

PŘEDPlatnÉ     

19 Kč 
za číslo

Vážení čtenáři, milí spolucestující,

název druhého největšího rakouského města skloňují média v různých pádech i jazykových mutacích už více než 
rok – malebně Štýrský Hradec, přesněji v originálu Graz. Stane se cílovou stanicí nové prestižní evropské linky railjet 
Praha – Vídeň – Graz. Nejvyšší čas do tohoto města zavítat, a pokud ne přímo jedním z prvních prosincových spojů, 
tak alespoň na stránkách našeho časopisu. Třeba vás navnadí už jen možnost projet se po legendárním horském 
Semmeringu přímo z Prahy a dalších českých a moravských měst bez přestupu. A proč raději v textu upřednost-
ňujeme mezinárodní variantu názvu oproti hezky česky a honosně znějícímu Štýrskému Hradci? To proto, abyste 
nastoupili do správného vlaku a vystoupili ve správné stanici. Na informačních panelech totiž nic jiného než Graz 
nenajdete.  

Šťastnou cestu vlakem přeje

Zdeněk Ston, šéfredaktor

Duše má
Duše má, obtěžkána božím snem, 

plná něhy a pokory,
hluboko uvnitř rozzáří i temný den

pochybnostem a tíze navzdory. 

SÉRiE

foto z kupé
tOMáš kŘiVka
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obsah 3
Příští číslo 

vyjde 
3. 12. 2014

Velkým fenoménem se před rokem 1989 staly schůze a zasedání. Tehdejší  
politický systém si na nich zakládal, a tak byla účast teoreticky dobrovolná,  
ale v praxi spíše povinná. Více už na vašich fotografiích.

retro
Účast dobrovolně povinná11

Hlavní město Štýrska zapsané v seznamu UNESCO střeží Rakušané jako národ-
ní poklad. Vy ho ale brzy budete moci objevit díky spojení Praha – Brno – Vídeň 
– Graz. Nové vlaky ČD railjet vás do Grazu dovezou za necelých sedm hodin  
a věřte, že již samotná cesta může být zážitkem.

cestopis
railjetem až do cílové stanice35

Vděčný otec, šikovný režisér a talentovaný herec. Jeho pracovní program je 
stále nabitý až po strop a přesto uvažuje, že by třeba jednou v létě mohl jezdit 
s cirkusem. Tomu se někdy podobá představení Partičky, se kterou Ondřej Sokol 
úspěšně vystupuje již několik let.

rozhovor
ondřej sokol7

Prohlídková sezona na hradech a zámcích většinou končí v říjnu. To ale neplatí 
pro Konopiště, kde jsou brány otevřené i po celý listopad. Zámek ukrývá počet-
nou sbírku loveckých trofejí Františka Ferdinanda d’Este a podrobně mapuje 
život celé jeho rodiny.

cestování po ČR
středočeský kraj23

Přinášíme vám kulturní tipy a recenze vybraných knižních, filmových, hudeb-
ních i televizních novinek, které pro vás připravil novinář a publicista Jan Kábrt.

kultura
tipy a recenze17

Křížovka se soutěží, zvířátka z depa pro nejmenší a rubrika blogerky Pindulíny, 
která se s vámi humornou formou podělí o osobní zážitky z cest vlakem.

zábava
aby vám cesta rychleji uběhla43

Sto let od počátku první světové války je čas připomenout si zásluhy čes-
koslovenských legionářů, kteří bojovali za svobodu a svůj návrat do vlasti. 
Právě vzniká věrná replika Legiovlaku, který bude v letech 2015–2020 
křižovat celou Českou republiku.

ze světa železnice
nelehký návrat legionářů49

Využijte pomoci a informací stevardů a stevardek, kteří jsou vám k dis-
pozici při odjezdu vlaků vyšší kvality na pražském hlavním nádraží a také 
v dalších vybraných spojích. Pomohou vám při nástupu nebo vás rádi 
informují o přípojích na vaší trase.

ČD průvodce
jsme tu pro vás55

55

49

17
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Aplikace Můj vlak Cestujte vlakem 
na adventní trhy

Do Království železnic s místenkou ČD

Omlouváme se všem našim čtenářům 
a zákazníkům za opožděné spuštění 
nové mobilní aplikace Můj vlak. Při zá-
věrečném testování aplikace totiž ještě 
vzešel požadavek na nutné úpravy, které 
jsou nyní vyřešeny a poměrně zásadně 
vylepší práci s aplikací v terénu se špat-
ným pokrytím signálem, což jistě uživa-
telé ocení. V současné době již můžete 
aplikaci stáhnout na App Store nebo 
Google play přímo ve vašem chytrém 
mobilním telefonu. Aplikace je skvělým 
průvodcem při cestách vlakem – nabízí 
aktuální informace o vlaku, jízdním 
řádu či mimořádnostech na trati. 

První adventní neděle je už poslední víkend 
v listopadu a v evropských metropolích 
začínají vánoční trhy. Německá a rakouská 
náměstí se rozsvítí a nabídnou jedinečnou 
předvánoční atmosféru. Užijte si ji i vy! Do 
Vídně nebo Drážďan vás pohodlně dopraví 
vlaky Českých drah. Pokud vyrazíte z Prahy 
hlavního nádraží, doporučujeme využít 
cenově výhodnou jízdenku ČD TIP, kterou 
lze zakoupit pro cestu do Drážďan nebo do 
Vídně a zpět v eShopu ČD. Jízdenky ČD TIP 
budou v předprodeji od 12. listopadu a platí 
ve vybraných spojích od 27. listopadu až do 
23. prosince 2014. S nákupem neváhejte, 
jejich počet je totiž omezen. Vzhledem k zvý-
šenému zájmu v předvánočních termínech 
doporučujeme přikoupit i místenky.

Navštivte Království železnic a užijte 
si nejlepší zábavu pro malé i velké! 
Obrovské modelové kolejiště zobrazuje 
Českou republiku protkanou kolejemi 
a stále se rozrůstá o další kraje i s je-
jich dominantami, aby se s rozlohou 
přes 1 000 m2 stalo druhým největším 
kolejištěm na světě. K místence do vlaku 
ČD nyní získáte poukázku na vstupenku 
do království se slevou. Oproti běžné 
ceně 160 Kč pro děti do 15 let nebo 
260 Kč za dospělou osobu zaplatíte pou-

ze 50 Kč! Poukázku může uplatnit každý 
bez rozdílu věku. Místenku je třeba 
zakou pit v pokladně ČD pro spoj, 
který končí v Praze nebo jí 
projíždí, a současně požádat 
o vydání poukázky na slevu. 
Její platnost je tři měsíce 
od data vystavení. Výhodná 
nabídka platí od 24. října 
2014 do 31. října 2015. Více 
informací najdete  
na www.cd.cz/kralovstvizeleznic.

Ke stažení eShop ČD

Výhodná nabídka

Psali jsme…
Devadesát let provozu  
berlínské městské rychlodráhy 
(č. 20/2014)

Berlínská městská rychlodráha neboli 
U-Bahn je už devadesát let nepostrada-
telnou součástí nejen německého hlav-
ního města. Současných patnáct linek 
tvoří základ městského a příměstského 
provozu, do něhož dále patří ještě metro 
(U-Bahn), tramvaje a autobusy.

Železnice a tenis,  
dvě vášně jedné vlakvedoucí 
(č. 20/2014)

Vlakvedoucí Ditu Sedláčkovou lze běžně 
potkat na mezinárodních spojích Euro-
City a v poslední době i na vlacích railjet, 
které spojují českou a rakouskou metro-
poli. Většina cestujících však netuší, že 
koníčkem této sympatické ženy je tenis, 
v němž sklízí i řadu úspěchů.

Velký návrat po pěti letech:  
Rosnička je pod parou 
(č. 21/2014)

Parní lokomotiva 464.202 přezdívaná 
Rosnička opět rozdává radost. Finanční 
prostředky na její zásadní opravu se 
nakonec našly díky Českým drahám i ve-
řejné sbírce pořádané Nadací Okřídlené 
kolo. Už 4. října se Rosnička předvedla  
v čele historických vlaků v rámci oslav 
Dne železnice na severní Moravě. 

V písku a žhavém slunci 
se rodí velké plány pro Arábii 
(č. 21/2014)

Saúdské dráhy mají vysoké ambice. Mo-
dernizují trasy na východě země, dohlí-
žejí na výstavbu vysokorychlostní tratě 
na západě a na projektování další včetně 
úseku podél moře. Snaží se rozvíjet 
existující síť propojením měst Dammamu 
na pobřeží Perského zálivu a Rijádu v co 
nejkratším termínu.

Čtrnáctideník Železničář  
si můžete předplatit za 300 Kč/rok  
na balikova@gr.cd.cz.

Vstupenka 
pouze za   

50 Kč

Vydejte se obdivovat výjimečné dílo železničních modelářů na pražském Smíchově. 
Pokud budete cestovat do Prahy s místenkou ČD, máte možnost získat speciální 
zlevněné vstupné za pouhých 50 Kč bez ohledu na věk.
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TIP Z PONT MARKETŮ
Prodejny PONT Market na nádražích mají co nabídnout i v měsíci 
listopadu. V akčních regálech najdete zajímavé zboží z různých 
limitovaných edic, produkty s bonusem navíc nebo za akční cenu. 
Žluto-modré obchody přinášejí nyní extra tip v podobě velmi zajímavé 
ceny za značkové tyčinky Snickers, Mars, Twix a Bounty. K dostání jsou 
do 30. listopadu 2014 za 13 Kč. Přejeme dobrou chuť a šťastnou 
cestu přes „Pohodlný Obchod Na Trase“!

www.ponty.cz

Nejrychlejší spojení na Slovensko Německá klasika vs. polská moderna

Novou rubriku Test vozidel začínáme srovnáním motorových 
jednotek Siemens Desiro Classic (řada 642 DB) a PESA Link II z pol-
ské Bydhoště (řada 844 ČD). První z nich se na konci 90. let stala 
zosobněním moderního vozidla pro regionální dopravu, druhá 
představuje synonymum pro neotřelý design nového tisíciletí. 
Přestože je od sebe dělí více než 10 let, technickou koncepcí jde 
o velmi podobná vozidla. Tento unikátní test vozidel z technicko--
-provozního pohledu najdete pouze v tištěné verzi čtrnáctideníku 
Železničář č. 21/2014. Více o předplatném na zeleznicar.cd.cz. 

Železničář

Jízdní řád 
2014/2015 

začne platit 
od 14. prosince 

2014

ČASOPIS NEJEN PRO 
TY, KTEŘÍ PŘEKROČILI 

PADESÁTKU

Právě v prodeji + dárek časopis 
Recepty prima nápadů

Nově ve vaší trafi ce za
Nově ve vaší trafi ce za

12,90 Kč

Historicky nejrychlejší spojení Prahy a východního Slovenska, 
téměř o hodinu rychlejší oproti současnosti, zajistí od nového 
jízdního řádu spoje SC Pendolino. Cesta z Prahy do Košic tak bude 
od 14. prosince trvat přibližně sedm a půl hodiny. Mezi Prahou 
a Košicemi pojedou Pendolina přes Olomouc a Ostravu, na Slo-
vensku budou pokračovat přes Žilinu a Poprad-Tatry. Cestujícím 
na Slovensko se tak nabízí nejen rychlé spojení, ale také řada do-
plňkových služeb na palubě vlaku i v cíli cesty. Spoje SC Pendolino 
nabízejí například wi-fi a vlakový portál s informacemi a zába-
vou, vyhrazená místa pro cestující s dětmi nebo vlakové bistro. 
Zákazníci se mohou těšit i na výhodné balíčky s ubytováním 
pro letní i zimní rekreaci v oblasti Tater a Košic. 
Více informací o novinkách v dálkové dopravě 
nejen na Slovensko přineseme v příštím čísle 
ČD pro vás.



Soutěž o knihu Bridget Jonesová: 
láskou šílená 

Bridget Jones ztvárnila  
ve filmu:

C) Renée Zellweger

Soutěž o předplatné  
časopisu Turista 

Mariina vyhlídka má  
slavnější jmenovkyni:

B) v Českém Švýcarsku

Soutěž o knihu 333 výletů  
po rozhlednách 

Součet nadmořských  
výšek rozhleden:  

1 191 m n. m.

Soutěž o 5 poukazů do wellness  

Tajenka zní:   

Malé stanice si na tom  
velmi zakládají, že přes  
ně musí jezdit rychlíky.

Soutěž s Elfíkem  
o Elfíkův sešit proti nudě

Lokomotivám řady 163  
se říká: 

Peršing

Soutěž pro chytré hlavy  

1 A, 2 C, 3 A, 4 C, 5 C

Jména všech výherců najdete již nyní 
na www.cdprovas.cz.

Říjnové soutěže
Soutěžili jste s minulým 
číslem ČD pro vás? 
Přesvědčte se, zda jste 
odpovídali správně.

novinky z redakce 6

Články, které vás nejvíce zaujaly
Výsledky ankety o nejúspěšnější článek z minulého čísla ČD pro vás:

1 26 % hlasů

 Cestopis – Země polárních badatelů 

         (Jaromír Červenka)  

2 19 % hlasů

 Rozhovor – Eva Samková 

          (Pavel Hrabica)

3 17 % hlasů

 Ze světa železnice – Třicet let od náletu prvních Peršingů  
          (Václav Rubeš)

anketa

ČD pro vás až do schránky
Nedaří se vám pokaždé sehnat aktuální 
číslo magazínu ČD pro vás na vašem  
nádraží či ve vlaku? Navzdory nákladu  
130 000 výtisků měsíčně díky velkému zá-
jmu ze strany cestujících dochází poměrně 
brzy k vyčerpání zásob. Nabízíme však 
možnost předplatného za cenu poštov-
ného a balného, kdy magazín dostanete 
pohodlně až do vaší poštovní schránky 
prakticky v den vydání.

Kromě ČD pro vás naše redakce vydává 
čtrnáctideník Železničář určený pro 

zaměstnance Skupiny ČD, odbornou ve-
řejnost a železniční fandy. I ten je možné si 
předplatit a získat tak navíc postupně  
6 tematických oboustranných plakátů. 
(Zájemcům zašleme ukázkový výtisk.) 
Všechny tituly nebo dárkové poukazy lze 
objednat na www.cdprovas.cz (záložka 
Předplatné). Do poznámky uveďte název 
periodika, od jakého čísla je chcete odebí-
rat a zda si budete přát dárkový poukaz. 
Objednávky přijímáme též poštou na adre-
se redakce.

předplatné

cestopis
NORSKO

TEXT A FOTO: JAROMÍR ČERVENKA

Země polárních badatelů
Norsko – to je plavba úzkými fjordy zaříznutými hluboko do pevniny, země plná dřevěných 

kostelů i silné národní hrdosti. Norsko vypadá jako střelka kompasu ukazující směrem 

k severu, země, kde rozprostřete 12 norských občanů na jeden norský kilometr a kde poprvé 

překročíte polární kruh a dotknete se půlnočního slunce. 

Norsko

Oslo

rozhovorEVA SAMKOVÁ

TEXT: pavEl hrabica

FOTO: abElsOnagEncy, OnDŘEJ pÝcha, prOFimEDia.cz

Vítězství na zimní olympiádě v Soči jí i snowboardcrossu přineslo neočekávanou popularitu. 

Najednou tu byl zástup teenagerů obou pohlaví, kteří chtěli nosit knírek a na zeď si lepili 

plakát Evy Samkové. A právě proto nyní bezprostřední sportovkyně láká mladé 

k pohybu v mediální kampani Sportuj s námi.

Zevlení 
mi jde celkem dobře!

ze světa železnice
49

ze světa železnice
LOKOMOTIVY ŘADY 163 

Třicet let od náletu  
prvních Peršingů

TEXT: VÁCLAV RUBEŠ, FOTO: AUTOR, JOsEF OLiVA, BOhUmiL kRiVý, 2m

Roční předplatné ČD pro vás (12 vydání): 

228 Kč 
Roční předplatné Železničář (25 vydání): 

300 Kč
Výhodný balíček ČD pro vás + Železničář: 

450 Kč



rozhovor
ONDŘEJ SOKOL

TEXT: MAREK VEJVODA

FOTO: JIŘÍ JEVICKÝ A ARCHIV ONDŘEJE SOKOLA

Najít v diáři Ondřeje Sokola půlhodinu na rozhovor je věc 
takřka nemožná. Buď je s Partičkou na druhém konci republiky, 
nebo hraje v divadle, případně ho najdete, jak coby režisér píše 
úpravy do scénáře. Točí TGM: talkshow Geni a Míši, sem tam 
to proloží rolí ve filmu. Na nás si našel čas těsně před 
„oprašovačkou“ ve svém domácím Činoherním klubu. 

Dámské návštěvy 
si domů netahám



8 rozhovor

Dočetl jsem se, že všude chodíte pozdě,  
ale sem jste dorazil včas.
To je mýtus, který o sobě rád šířím. Aby se lidi 
moc nedivili, když přijdu pozdě. Já totiž buď 
chodím o dost dřív, nebo o dost pozdě. Dnes 
jsem dorazil dokonce o půl hodiny dřív a šel 
jsem si koupit sluchátka. Vždycky když ně-
kam přijdu moc brzo, tak mě to stojí spoustu 
peněz, protože si mezitím něco koupím.

Proč zrovna nová sluchátka?
Protože mám doma čtyři kočky a ty sluchát-
ka žerou. Já je vždycky nechám někde ležet  
a ráno je najdu rozebrané na součástky.

Kolegovi takhle kočka zničila koženou bun-
du a on ji (kočku) od té doby nemá rád.
Mně takhle kočky zničily celý byt. Já totiž 
mívám dvě. A aby u toho počtu zůstalo, ne-
chal jsem kocourka vykastrovat. Jen mi ten 
veterinář neřekl, že on ještě dva měsíce po 
zákroku může plodit koťata. Tím pádem se 
stalo, že jsem měl před půl rokem doma do-

V začátcích jsem znal všechny 
diváky na představení.

Ital, který si to asi spletl s bordelem, těch je 
v téhle ulici hodně, a dost zvučně se anglic-
ky dožadoval piva. Šel jsem za ním a říkal 
mu, že by měl radši odejít. On se k tomu 
neměl a prý že mluví jenom italsky. Tak 
jsem mu v klidu italsky vysvětloval, že tohle 
není bar, ale divadlo a tam že má být ticho. 
Zakončil jsem to důrazným „Arrivederci“  
a odnesl ho ke schodům i se sklenicí piva  
v ruce. On tu sklenici na těch schodech 
rozbil, zůstal mu v ruce jen střep, a jak byl 
překvapený, tak se s ním rozmáchl… A pak 
už jsem se na všechno díval z boku.

Naštěstí vypadáte, že žádnou jizvu na krku 
ani jinde nemáte.
Naštěstí ne, protože jsem ten střep chytil 
hned já, držel jsem mu ho u krku a vynesl 
ho až před divadlo, kde jsem mu anglicky 
oznámil, ať vypadne a že ho tady už nikdy 
nechci vidět.

Jak to vypadá na hotelových pokojích, 
kde bydlíte na zájezdech s Partičkou, když 
někdo z okolí začne rušit?
Nijak. Většinou rušíme my.

Dočetl jsem se historku, jak vás vzbudilo 
zvonění hotelového zvonku a zjistil jste, 
že Michal Suchánek pořádá v noci v recep-
ci vědomostní soutěž. Takhle to vypadá 
normálně?
Ano. Michal žije tím, že i v soukromí organi-
zuje lidem volný čas. Třeba uprostřed noci 
dělá vědomostní soutěže. Nebo jsme taky 
jednou „přepadli“ pumpu. Musím říct, že 
jsme na to byli dobře vybavení, stáhli jsme 
si čepice do obličeje, dovnitř jsme se dostali 
parakotoulem a dorozumívali jsme se gesty 
na prstech, jak to člověk vídá ve filmech  
u URNY. Jenže když už jsme byli uvnitř, lidi se 
fakt lekli. Tak jsme rychle sundali čepice a oni 
se naštěstí hned uklidnili, když nás poznali.

Takže jste se dali do vysvětlování…
Na to nebyl čas, protože Michal musel 
napřed seřvat Igora za to, že neposlouchal 
přesně jeho příkazy a přepadení provedl 
špatně. Začali se hádat, Igor do něj strčil, 
Michal upadl do regálu s tyčinkama a asi 
padesát jich rozválel. Místo vysvětlování si 
je pak musel všechny koupit.

Je mezi vámi někdo, kdo v takové chvíli řek-
ne: „Kluci, neblbněte, už je to moc?“ Nebo 
dál probíhá improvizace ve stylu Partičky?
Ne. Improvizace jede dál. Není to tak, že 
bychom se z Partičky naučili improvizovat 

konce koček osm. A to bylo brutální. Byt byl 
v dezolátním stavu, rozebraly opravdu úplně 
všechno. Sluchátka jsou to poslední, co by 
mi vadilo, že zničily. Teď už mi zbývá udat jen 
dvě koťata a budu na původním stavu.

Také jste asi musel vynechat dámské ná-
vštěvy u vás.
Ty ale vynechávám i bez koček. Návštěvy si 
domů netahám. Ony tam pak rády zůstá-
vají. A já když přijdu k sobě domů, tak jsem 
tam rád sám – s dětma a s kočkama.

Někde jsem se dočetl, že chodíte  
k psychiatrovi. Mně to připadá normální –  
u člověka, který pracuje hlavou.
Mně taky, proto chodím k psycholož-
ce. Ostatním zase připadá normální, že 
s chřipkou k doktorovi zajdou, ale když mají 
deprese, tak ne. A pak to může skončit hod-
ně blbě. Na druhou stranu o sobě vím, že 
se nechci zbavit všech svých frustrací. Jsou 
současně z velké části motorem v mé práci.

Já mívám vztek a dost špatně to ovládám. 
Co vy?
Taky bývám vzteklej, ale to už se na sebe 
jakoby dívám z boku. Lépe řečeno – vidím 
pána, který se šíleně rozčílil a už to neovlá-
dá. Tuhle jsem v takové náladě vynesl z diva-
dla nějakého Itala, a to nebylo příjemné.

Rušil při představení?
Ne. Ale v Činoheráku je bar hned vedle sálu. 
A já tam chodím a strašně všechny seřvá-
vám, že v zákulisí nešeptají. Kolegové jsou 
kvůli tomu ze mě vystresovaní. Tentokrát 
jsem ale z baru slyšel hlasitý hovor! Byl tam 

Šatna pražského Činoherního klubu je Ondřejovým zázemím. 
V současné době zde hraje v inscenacích Zrada, Dámský krejčí a Ujetá ruka.
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dvaceti různými způsoby. Ale právě režisér 
by to měl sestavit tak, aby ten stroj ve vý-
sledku dobře fungoval. Nedělám problémy 
těm, se kterými se mi dobře pracuje.

Když vám nabídnou roli, ptáte se, kdo to 
režíruje?
Samozřejmě. Ale nejdřív se kouknu na 
scénář. Protože když je to 
hovadina, tak můžete 
být Ingmar Bergman 
a nic z toho neudělá-
te. V tom případě do 
toho nejdu.  
A pak se hned ptám, 
kdo to režíruje.

A opačně, když režírujete vy, vybíráte si 
herce sám?
Ano, herce si vybírám já. I když – hned vedle 
Činoheráku je Studio dva a jeho producent 
Michal Hrubý mívá přání, že by chtěl, aby 
tam hrál ten a ten. V jeho případě to na-
prosto respektuju, tam to beru trochu jinak. 
V Činoherním klubu, kde je moje zásadní 
stanoviště, ale o obsazení rozhoduju já.

Ondřej Sokol (43)
Narodil se 16. října 1971 v Šumperku. Po 
studiu pražské DAMU a FAMU zakotvil  
v Činoherním klubu, který je dodnes jeho 
domovskou scénou. Působí zde přede-
vším jako režisér, jeho nejnovější hrou je 
Zrada Harolda Pintera, kterou režíroval 
a zároveň v ní hraje. Jako divadelní herec 
a režisér získal tři ceny Alfréda Radoka, 
cenu Sazky a Divadelních novin a Thálii 
pro umělce do 33 let. Zahrál si i v několika 
filmech, za vedlejší roli v Perfect Days byl 
nominován na Českého lva a letos v lednu 
měl premiéru jeho režijní debut Krásno. 
Režíroval také několik televizních pořadů 
jako Tele Tele, Mr. GS a s kolegy hraje  
v pořadu Partička, se kterým v letech 
2011 a 2012 vyhráli anketu TýTý.  
V současné době chystá v Činoherním klu-
bu znovuuvedení hry Ujetá ruka, režíruje 
pořad TGM: talk show Geni a Míši, natáčí 
několik filmů, s Partičkou objíždí republiku 
a připravuje další projekty. Je rozvedený,  
s herečkou Kateřinou Lojdovou má dceru 
Ester a syna Adama.  

vizitka

Nechci se zbavit všech svých  
frustrací, jsou z velké části  
motorem v mé práci.

v životě. Naopak v Partičce využíváme 
zážitky ze života, jakým žijeme už opravdu 
dlouho. Dělali jsme spolu Tele Tele, pak  
Mr. GS, Partičku, teď TGM. 

Někdy si říkám, že se snad musíte sázet, 
kdo z vás udělá větší hovadinu…
Samozřejmě, k tomu taky dochází. V tako-
vé chvíli musíte hlavně absolutně odhodit 
jakékoli mantinely, protože jste nucený 
využít všeho, co vám v ten moment 
mozek nabízí. Nesmíte si říkat, že 
třeba vynecháte vtipy o železničářích. 
To nejde. Když to někdo z nás rozjede 
z prudkého kopce, šlápnete do toho 
taky, pokud se chcete udržet. Nejde to 
nijak korigovat. I když kolikrát víme, že 
jsme to asi přehnali.

Režiséři, kteří současně hrají, obvykle 
tvrdí, že se stali režiséry, protože špatně 
snášejí, když jim někdo říká, jak mají hrát. 
Jak to máte vy?
Když jsem v rukou někoho, komu oprav-
du věřím, tak jsem jeden z nejhodnějších 
herců. Dobře totiž vím, jak je kolikrát těžké 
to dát dohromady. Každá role se dá zahrát 

Kdysi jste chodili po městě a prodávali 
vstupenky. Jak to tenkrát dopadlo? 

Z toho rozhovoru vyplývalo, že nic 
moc. 
To bylo ještě na škole, v roce 1994. 
A bylo to strašné. To bylo v době, 
kdy DAMU vyhodili z původního 
Disku a my jsme hráli tam, kde 
se dalo, třeba v místě, kde je 
dnes Divadlo Radka Brzoboha-
tého. A samozřejmě nikdo kro-

mě nás nevěděl, že se tam koná 
nějaké představení. Jezdili jsme 
třeba do Dejvic a snažili se prodat 
lístky na tamních vysokých 
školách. Hrozné na tom bylo, že 
jsem ve výsledku znal všechny 
diváky našich představení, 
kterých bylo průměrně čtrnáct. 
Nedovedete si představit, co 
to bylo za zodpovědnost, 

abychom zahráli tak, aby to 
bylo dobré, když už jsem 

jim ty lístky vnutil.

Napadlo mě, že vaše 
povolání je blízké 
cirkusákům. Ti postaví 

stan a ráno všichni 
vyrazí prodávat lístky.
To sice ano, ale divadlo 
na to není designova-
né. Přece jenom jsme 
trošku jiná kultura. 
Není doba na to, aby-
chom se všichni sebra-
li a šli prodávat lístky 
na Václavák. Navíc 
– kamenné divadlo 

se blbě balí a blbě se 
s ním jezdí do jiného 

města. Mimochodem, 
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cirkus… to by mě taky bavilo. Mám dokonce 
připravených i pár věcí v tomto duchu. Pro-
najal bych si cirkusový stan a objížděl třeba 
o prázdninách republiku s představením. Mě 
hrozně baví Cirque du Soleil. „Nový“ cirkus.  
A jednou bych ho rád dělal. 

Je prostředí, divadlo, které máte vyslove-
ně rád, a naopak místo, kde se vám hraje 
špatně?
Teď nebudu řešit Partičku. S tou je super 
jezdit po všech městech. Od klasického 
představení se ale liší – i krajově. Mentalita 
diváků je všude jiná, fungují jiné věci. A vy 
tomu můžete to představení přizpůsobovat. 
Není přesně nalajnované, nemusíte tam 
říkat repliky, které máte nacvičené.  
U klasického divadla všeobecně platí, že vás 
jiné prostředí vždycky nějak poznamená. 
V Činoheráku máte přesně nacvičené, jak 
mluvit, a už jen to, že přijdete do většího 
sálu, kde musíte mluvit víc nahlas, se projeví 
negativně. S takovými představeními nejez-
dím mimo Prahu rád. Ale s Partičkou ano. 

Jak to vypadá po představení? Dokážu si 
představit, že vás pozvou na skleničku. Jdete?
Já nejsem zrovna kamarádivý typ. Po před-
stavení se lidem podepisujeme, teď už ale 
stejně chtějí spíš fotku, protože všichni  
mají profily na Facebooku a Instagramu  
a chtějí si to tam dát. To focení trvá poměr-
ně dlouho, klidně i hodinu. A pak je to různé. 
Jsou místa, kde pro nás připravují i program, 

V rukou někoho, komu 
opravdu věřím, jsem jeden 
z nejhodnějších herců.

dělají nám dokonce i vystoupení. V jednom 
hotelu, kde jsme bydleli, nacvičili předsta-
vení, paní vedoucí složila básničku, kterou 
přednášela v kroji, kuchař zpíval na playback 
a potom měli ještě společný tanec.

V TGM zazněla historka, jak vám psal ředi-
tel hotelu, že jestli se tam ještě někdy ob-
jevíte, že vás zabije, protože jste měl něco 
s paní recepční. Ten mail byl opravdový?
Jasně. Většinou tyhle maily chodí naší ma-
nažerce, která nám je přeposílá. A my jsme 
se v TGM shodli, že máme kvanta takových 
mailových konverzací a že by bylo fajn, kdyby 
o nich diváci věděli. Takže do toho pořadu 
mírnější maily dáváme. Moc pěkně se to čte 
a hrozně nás to baví. A diváky evidentně taky.

Jezdíte vlakem?
Jezdím. Když jedu k rodičům do Olomouce. 
Nebo teď hodně točíme v Ostravě. Vyhovuje 
mi, že během cesty můžu pracovat. Využí-
vám tenhle způsob dopravy opravdu často.

Dáváte přednost práci, nebo si radši pustíte 
něco do sluchátek?
To je různé. Jakmile nic nehrozí, poslouchám 
radši hudbu.

Jezdíte načerno?
To nesnáším. To je stejné, jako když si něco 
kupujete kdekoli jinde. Když si kupuju 
jízdenku, vyžaduju nějaké služby a to, aby 
se ke mně lidi nějak chovali. Stejně tak mi 
přijde normální, že bych neměl krást.

Sedíte radši po jízdě, nebo proti?
Popředu. Chci vidět, kam jedu. Ale když jedu 
s dětma, tak pozadu. Ale tam je to něco jiné-
ho, kvůli nim to člověk vydrží.

Vy už máte poměrně velké děti…
Ester je 14 a Adamovi 10 let.

Obě mají klasická hebrejská jména. Jsou 
s nimi spokojené, nebo vám nadávají?
Ester není spokojená. Přijde jí, že má nejhorší 
jméno na světě. Já vždycky namítám, že by mi 
to neměla říkat, protože jsem to jméno vybral 
a přišlo mi hezké. Naše klasická debata.

A jak končí taková debata?
Že jsem debil.

Vy ale se svými dětmi vycházíte docela 
dobře, ne?
Výtečně. A jsem za to šťastný. Jsou naprosto 
bezvadné. Obě. A já jsem opravdu vděčný, 
že mám takové děti, a snažím se ten vděk 
nějakým způsobem oplatit. ▪

S kolegy už tři a půl roku vystupuje nejen v televizi, 
ale také objíždějí republiku jako Partička.



retro
SJEZDY, SCHŮZE, ZASEDÁNÍ

TEXT: MIROSLAV PETR

Jedním z fenoménů, kterými režim před rokem 1989 obtěžoval drtivou většinu obyvatelstva, 
byla povinná účast na nejrůznějších schůzích. Každý občan Československa mohl (raději musel)  
být aktivní v nějaké oficiálně povolené organizaci, ale kromě toho fungovala i řada v principu 
prospěšných zájmových institucí. Všeobecně to znamenalo opět jediné – chodit na jejich schůze.

Účast 
dobrovolně povinná

Oslavy Dne železničářů v Praze v roce 1967. Totožné heslo bylo ten rok k vidění i na stejné schůzi konané v Plzni.  Foto: sbírka Miroslava Petra
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prorežimního řečníka. Na některé větší akce 
mohli být dokonce pozváni i špičkoví umělci. 
Takoví, kteří se potřebovali režimu ještě víc 
zavázat, eventuálně tací, kteří už v televizi 
vystupovat nesměli. Z druhého uvedeného 
důvodu jsem měl tu čest na vlastní oči vidět 
vystoupení Jiřího Suchého na schůzi ke Dni 
železničářů. Pozvání umělců plnilo roli dobré 
propagace. Když přitažlivost režimu pokleká-
vala, alespoň někdo na schůzi přišel. 

Nejobyčejnější schůze se konaly zpravidla 
na pracovišti: v dílně, kanceláři, ale i učebně 
ve škole atd. Projednávaly se nejen pro-
blémy s výrobou, tehdy vlastně s plněním 
plánu. Někdy se záminka našla i v okamžité 
společenské situaci. Na schůzích se mělo 
i diskutovat. Ale jaksi jen v mezích, co strana 
a vláda dovolily. Diskutovat s ministerstvem 
se nedoporučovalo. 

Vždy se našla příležitost
Pro konání důležitějších schůzí, na nichž se 
očekávala větší účast pracujících, měla každá 
firma vlastní společenskou místnost, případ-
ně dohodu s blízkým kulturním zařízením, 
zpravidla restaurací, kde akce probíhaly. 
U nás v Plzni se jednomu z těchto zařízení 
říkalo Rudý koutek. 

Schůzovní místnosti se musely předem 
vyzdobit. Kromě portrétu aktuálního státní-
ka a historických patronů komunistického 
režimu nechyběl v 50. letech ani kremelský 
vládce. K portrétům se pak přidávala hesla. 
Vysokou periodicitu mívalo „Proletáři všech 
zemí, spojte se“! Také heslo „Se Sovětským 
svazem na věčné časy“ bývalo svého času 
zvlášť oblíbené. Jinde kráčeli pod velením 
KSČ leninskou cestou k světlým zítřkům nebo 
se dušovali, že jak budou dnes pracovat, 

vláště v raných 50. letech 
režim pořádal nejen 
četné výrobní porady, ale 
hlavně nejrůznější agitky. 
Významnější schůze se 
konaly i s reprezenta-
tivním společenským 
programem. A pod 
honosnějšími názvy – 

jednalo se o sjezdy, mítinky pracujících atd. 
Po roce 1968 intenzita podobných podniků 
nepovadla. 

Co strana a vláda dovolily
Zatímco ale dříve kulturní vložky zajišťovali 
nadšení amatéři, ve druhém dvacetiletí 
bolševického režimu nadšence nahradili 
profesionálové. Řada z nich si tak slušně 
přivydělávala. Přestože svým uměním bývalý 
režim vlastně podporovali, po roce 1989 
se z některých stali úspěšní revolucionáři 
či podnikatelé. Je ale třeba říct, že zpravi-
dla bylo příjemnější poslouchat některého 
z umělců (byť béčkového) než špičkového 

Z
Odměnění pracovníci Jednoty, kteří byli vyhodnoceni jako nejlepší realizátoři ústředního hesla „Spokojený zákazník – náš cíl“. Ota Kopsa

Top team

Každý podle svých schopností, 
Každému podle jeho potřeb!

ani zrno nazmar!
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tak hodlají zítra žít. Na jejich slova nakonec 
skutečně došlo, jak dokládá současná situ-
ace ve společnosti s více než půl milionem 
nezaměstnaných, armádou bezdomovců 
a zkorumpovanými politiky. 

Stěny schůzovních místností zdobila 
i proměnlivá hesla. Zpravidla připomínala 
výročí, které se právě oslavovalo. V lednu se 
začínalo narozením Lenina, o měsíc později 
pokračovalo tzv. Vítězným únorem. V březnu 
se schůzovalo – a to vždy úspěšně – při osla-
vě Mezinárodního dne žen. V květnu přišlo 
osvobození, ale jen jednou armádou. V říjnu 
se připomínal Den znárodnění (o vzniku Čes-
koslovenska se mluvilo vždy až na druhém 
místě a raději potichu). V listopadu se stala 
hvězdou Velká říjnová socialistická revoluce 
a následoval Měsíc přátelství. V prosinci se 
režim snažil obyvatele s politikou otravovat 
ve vlastním zájmu co nejméně. 

Byl snad někdo proti?
Program schůzí se kopíroval jako přes 
šablonu. Už předem se vědělo, kdo přednese 
úvodní projev. Další program obstaral občas 
i někdo cizí – z nadřízeného ředitelství či 
ministerstva. Pamatuji i zahraniční hosty. 
Pak se četla rezoluce a ke konci přišel zlatý 
hřeb programu, tj. hlasování. Hlasovat proti 
se nedoporučovalo. V dobách zdánlivého 
politického uvolnění dávali proto osvícení 
organizátoři (ano, i takoví byli) hlasovat rov-

nou formou otázky: „Je snad někdo proti?“
Některé schůze končily občerstvením 

a lidovou veselicí. Pořádání taškařice se uvá-
dělo už v pozvánce. Když oblíbenost režimu 
začala povážlivě klesat, účast na schůzích 
rovněž v přímé úměře skomírala. Proto měl 
doprovodný občerstvovací program přilákat 
i kverulanty, kteří by jinak vůbec nepřišli. 
Některé veselice nekončívaly dobře. Alkoholi-
smus má v této zemi hluboké kořeny, o čemž 
svědčí například přední umístění v žebříčku 
spotřeby piva na hlavu. 

Povoláním účastník schůze
Zvláštní podkapitolku je nutno věnovat účast-
níkům schůzí. O představených, zpravidla se-
dících na jevišti nebo alespoň v čele místnosti, 
by se dala sepsat dlouhá vyprávění. Jednalo se 
nejen o vedoucí daných firem a společenských 
organizací, ale přímo o profesionály v obo-
ru. Posílali je z jedné akce na druhou. Mám 
pocit, že někdy se schůze konaly jen proto, že 
příslušný vašnosta jel právě okolo.

Podobné to ale bývalo i s publikem. Většina 
lidí na schůze chodila vysloveně nerada. 

Stejně se tam nic kloudného nedozvěděla, 
šlo o ztracený čas. Povinné vymývání mozků. 
Ale žili tu s námi i jiní kabrňáci. Ti naopak ne-
chyběli na žádné schůzi. Stávalo se, že jejich 
kmenové pracoviště je vídalo jen občas.  

Našla by se ale celá řada zajímavých „schů-
zovních“ typů. Třeba nesmlouvaví dogmatici, 
věčně diskutující horlivci, jízliví aktivisté… 
Převládali však naprosto apatičtí účastníci, 
kteří přišli, jen aby jim udělali čárku na pre-
zenční listině a oni měli alespoň do příští 
schůze od všeho pokoj. 

Pokud by nezávislý statistický ústav vypo-
čítal, kolik času strávili občané Českosloven-
ska v letech 1948 až 1989 na schůzích, došel 
by asi k nepříjemným zjištěním. Výsledek by 
zřejmě naznačil, že současná míra nezaměst-
nanosti koresponduje s počtem lidí, kteří 
kdysi vysedávali na schůzích. 
▪
Závěrem jednu dobovou anekdotu: Potkali se 
dva známí. První říká: „Dneska jsem se dvakrát 
vyspal s tvou ženou! Poprvé na poradě a pak 

ještě jednou na schůzi odborů.“ ▪

Posílám vám foto z roku  1960, kdy jsem pracovala na poště. 
Měly jsme dívčí  pěvecký soubor při organizaci ČSM, který vystu-
poval i na schůzích našich spolupracovníků.  Jana Číhalová

S písní na rtech

Repro: Marie Oppeltová

leninsKou cestou  
K dalšímu rozvoji naší  

socialisticKé vlasti!

proletáři všech zemí, 
spojte se!



Účastnice výroční členské schůze Československého 
červeného kříže spojené s přednáškou obvodního 
lékaře MUDr. Škody (kulturní dům v Silůvkách, kolem 
roku 1975).  Radek Neužil

Radost naslouchat

Píše se rok 1980 a já provádím školení první pomoci 
ve školicím středisku sokolovského velkolomu Jiří 
ve Vintířově.  Vlasta Tichá 

Pomoc nejen soudružská

Školení Socialistického svazu mládeže (SSM) Středočeských tiskáren 
na podnikové chatě Sněženka ve Svatém Petru u Špindlerova Mlýna 
v Krkonoších. Bylo to v květnu roku 1977 a uprostřed fotografie je 
tehdejší vedoucí personálního a kádrového oddělení. Spolu s námi 
učni tam byli i někteří mistři odborných výcviků a samozřejmě 
i předseda SSM. Bylo to o víkendu a takto s plnými stoly večer končil 
den ve společenské místnosti chaty. Podotýkám, že všichni tehdejší 
žáci automaticky při vstupu do učení museli dobrovolně povinně 
vstoupit do SSM. Jan Dvořák

Velké finále



šance

Staňte se spolutvůrci 
našeho časopisu!
Na této dvoustraně najdete 
i v následujících číslech vždy několik
retro fotografií „s příběhem“ (a datem 
vzniku před rokem 2000) vztahujících 
se k uveřejněnému tématu a vybraných 
z vámi zaslaných příspěvků. Fotografie, 
doplněné několikařádkovým popisem 
(datum a okolnosti pořízení – zejména 
místo, zobrazení aktéři atd.), můžete 
zasílat elektronicky (naskenované) 
na adresu cdprovas@cd.cz, případně 
poštou na adresu redakce (viz str. 64). 
Na obálku nebo do předmětu e-mailu 
uveďte heslo RETRO. Fotografie vám 
budou vráceny pouze na vyžádání. Každý 
námi vybraný snímek bude honorován 
částkou 600 Kč.

Pro nejbližší čísla magazínu  
vyhlašujeme následující témata:

č. 12/2014: HrAČKY A HrY  
uzávěrka zaslání 12. listopadu

č. 1/2015: NAPADL NÁM SNÍH   
uzávěrka zaslání 10. prosince

První celostátní setkání mladých železničářů, 
které se konalo v České Třebové 5.–7. listopadu 
1971 a jehož jsme se zúčastnili  za podnikový 
výbor SSM PO Plzeň. 
 Josef Našinec

Za jeden provaz

Každý z nás zažil nespočet různých schůzí, ale já si stále vzpomínám 
na atmosféru pracovních porad lesníků, kterým bychom dnes asi  
vznešeně říkali workshopy. My je tehdy poněkud posměšně nazývali 
tábory lidu. Pořádány byly na určité téma a přímo v lese se na nich  
prezentovaly názory a zkušenosti. Fotografie je z Lesního závodu  
Vimperk z konce 60. let.

 Vladimír Simanov

Tábor lidu

Můj příspěvek na schůzi Socialistického svazu mládeže 
v rámci základní vojenské služby v roce 1973 byl určitě 
na téma Výchova mládeže ve společnosti. Ani po 40 
letech působení ve školství jsem nezměnil názor, že 
každý jedinec je obtiskem svých rodičů. 
 Pavel Kroutil 

Jaký otec, takový syn



Při návštěvě saunové 
„vesničky“ s venkovními  
a vnitřními saunami budete 
zcela jistě ohromeni 
jedinečností saunování 
v přírodě. Najdete zde 
celkem jedenáct druhů 
saun, a každá je ojedinělá 
nejen svou vůní, teplotou 
či vlhkostí, ale i zasazením. 
Sauny se totiž rozléhají 
uprostřed Podkormorských 
lesů podél přírodního 
potoka a jezírka. Přírodní 
ráz umocňují zatravněné 
střechy saunových 
zakopaných domů, což 
navozuje dojem, že jste se 
ocitli někde ve Skandinávii 
- proto to tu místní přezdívají 
„Hobitín“. 

Sauny uproStřed 
přírody
Na začátku venkovního 
saunového světa se 
nachází suchá bylinná 
sauna, která láká  
především na vůně  
a účinky bylinných esencí. 
Další sauna – Alchymistův 
sklep - v sobě skrývá dvoje 
kamna, saunová a krbová. 
Saunování doprovází 
speciální esence, kterou 
pro vás každý den míchá 
místní saunový alchymista. 
Zděný strop je poznamenán 
alchymistickými znaky a 
zápisky a dekoraci dotváří 
zkumavky a baňky plné 
tajných substancí a elixírů.
Ojedinělý je vinný sklípek 
nebo-li teplá odpočívárna, 
kde si můžete vychutnat 
třeba sklenku vína. Prostor, 
který prosvětluje oheň z 
krbových kamen a zdobí 
vinná dekorace společně  
s cihlovým stropem, 
připomíná opravdový vinný 
sklep. 
Podle nás nejklidnější 
venkovní sauna leží na kraji 
lesa nad jezírkem. Finská 
sauna láká především na 
panoramatický výhled 
na jezírko. V prostorné 
kabině ze světlého dřeva 

saunování zpříjemní směs 
lesních esencí a dekorace 
ve formě jehličnatých 
větviček, šišek a čerstvého 
voňavého dříví z nedalekého 
lesa.

Saunové  
novinky
Nově se v saunovém světě 
objevují Vulkáno sauny, 
jež jsou specifické vysokou 
teplotou a téměř nulovou 
vlhkostí. A také další unikát 
Saunový dóm, který se chlubí 
především svou velikostí (až 
pro 70 osob) a pravidelnými 
parními nárazy. Dominantou 
interiéru je kombinace 
světlého a tmavého dřeva  
a rozmístění lavic do půlkruhu 
se saunovými kamny 
uprostřed. Velká prosklená 
odpočívárna s výhledem 
do přírody se nachází ve 
středu venkovního prostoru 
a uprostřed místnosti je krb, 
kolem něhož se setkávají 
relaxující sauneři. Ve vnitřní 
části jsou k dispozici další  
čtyři sauny – medová, 
tropická, parní solná  
a Turecké lázně. 
Samozřejmostí jsou 
ochlazovací zóny s třemi 
ledovými bazénky, 
zážitkovými sprchami  
a finským vědrem. Mimo 
saunových místností můžete 
využít vodní SPA zónu 
s relaxačním bazénem  
a whirlpoolem nebo 
Kneippovy lázně.
V Infinitu nechybí ani 
saunové bary, na kterých 
se doporučujeme osvěžit 
fresh džusy, sypanými čaji, 
domácími limonádami, 
čerstvým ovocem nebo 
bagetami. 
Výhodou je, že na návštěvu 
do saunového světe s sebou 
nic nepotřebujete, v ceně 
vstupu je zahrnuto zapůjčení 
osušky a prostěradla, takže 
pokud jste se rozhodli právě 
při cestě vlakem, že Infinit  
u Brněnské přehrady 
navštívíte, neváhejte.

pokud se chystáte na výlet do Brna, doporučujeme navštívit saunový svět infinit v alpském stylu, který se nachází u Brněnské přehrady.

ceStu najdete na 
www.infinit-maximuS.cz.

Infinit Maximus, Hrázní 4a (areál hotelu Maximus Resort), 
Brno – Kníničky, tel.: +420 730 182 942



kultura
kino • filmy na doma

divadlo • výstavy
 koncerty • knihy • cd

Tipy a recenze připravuje  Jan kábrt, 
novinář a publicista.

Kulturní tipy 
a recenze

VČELKA MÁJA
Další z dětských animovaných hitů vstupuje na filmové plátno, bude 
k vidění i ve 3D. Jedinou pihou na kráse je fakt, že si děti nezazpívají 
notoricky známou titulní písničku s Karlem Gottem, protože ve filmu zní v ang-
ličtině v podání devítileté filipínské zpěvačky Angeliny Meneses. Jinak je ale čeká 
velké dobrodružství, Mája s Vilíkem budou mít zase plné ruce práce. Mazaná a po 
moci toužící rádkyně Gunilla totiž přesvědčí včelí královnu, že úlu hrozí útok od sršní  
a nejlepší obranou by bylo na sršně rovnou zaútočit. Královna ale pověří Máju s kama-
rádem tajnou misí, na které mají sehnat pomoc a zjistit, jak se věci opravdu mají.

nĚmecko, 88 min. / reŽie – aleXs stadermann

Čd
tiP
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HRA O TRŮNY
Seriálový hit současnosti, pro fanouška fantasy jasná volba. 
Výpravná podívaná do Západozemě, která je zmítána bojem 
dvou mocných rodů o Železný trůn – post nejvyššího vládce 
Sedmi království. Boj je to neúprosný, ovládaný intrikami, 
chtíčem i nadpřirozenými silami. Nadto se dějí podivné věci 
za Zdí, která má na severu chránit království před temnotou… 
Právě vyšla třetí série!

Usa, 1 600 min. / rŮZnÍ reŽisÉŘi / hraJÍ – lena headey, Peter  
dinklaGe, emilia clarke, nikolaJ coster-WaldaU, sean bean

TERAPIE II
Další úspěšný seriál, tentokrát z domácí produkce, jehož 
mimořádnému hereckému obsazení vévodí Karel Roden. Jeho 
psycholog Marek Pošta opustil rodinu, odstěhoval se a zařídil 
si novou pracovnu, v níž se všech pětatřicet epizod odehrává. 
Tady zpovídá své klienty a snaží se najít řešení jejich problémů. 
K dispozici jsou dvě série – zvlášť nebo ve společném balení.

Čr, 892 min. / rŮZnÍ reŽisÉŘi / hraJÍ – karel roden, david 
ŠvehlÍk, tereZa voŘÍŠková, tereZa brodská, JiŘÍ ornest, matĚJ 
hádek

GRAVITACE
Vizuálně dokonalá podívaná z hlubin vesmíru. Sandra Bullock 
se coby lékařka vydala na svoji první misi, George Clooney je 
veteránem, který velí svému poslednímu letu před odchodem 
do důchodu. Jejich loď je však zničena a rutinní výlet vesmí-
rem se rázem mění v drama o přežití. Spojení se Zemí je pryč, 
dochází kyslík a všude vládne jen hrobové ticho...

Usa, 90 min. / reŽie – alfonso cUarÓn / hraJÍ – sandra bUllock, 
GeorGe clooney, ed harris, PaUl sharma, amy Warre

ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 
U Disneyho si pohráli se Šípkovou Růženkou a výsledkem je 
vizuálně ohromující a naruby odvyprávěná pohádka s mimo-
řádně působivou Angelinou Jolie v hlavní roli královny. Její 
srdce bylo kdysi čisté, ale díky zradě se postupně proměnilo 
v kámen. A hnané touhou po pomstě a snahou udržet si trůn 
uvrhlo krutou kletbu na novorozenou dcerku lidského krále.

Usa, 97 min. / reŽie – robert stromberG / hraJÍ – anGelina 
Jolie, elle fanninG, sharlto coPley, brenton thWaites, imelda 
staUnton, sam riley

DVD a Blu-ray

ŽIVOT ZA ŽIVOTEM
kate atkinsonová
Ceněná britská autorka se v novince vrací do 
jedné únorové noci roku 1910. Angličanka Ur-
sula Toddová v ten den zemře těsně po naroze-
ní, v následující kapitole se však narodí znovu 
a přežije. Podobnou hru s ní 
spisovatelka hraje i nadále – 
smrt je vždy příslibem dalšího 
života a možnosti prožít tytéž 
chvíle znovu a zabránit osob-
ním i dějinným katastrofám.

arGo, 398 kČ

DOKONALÁ CHUŤ ANEB JAK SNÍST 
SVÉHO MANŽELA 
natalie yoUnG
Příběhem Lizzie Prainové někoho pobavíte, 
ale místy to bude hodně černý humor. Lizzie, 
čerstvá padesátnice, bydlí v domku u lesa, 
lidem se vyhýbá a pro obživu peče jiným dor-
ty. Minulé pondělí v náhlém 
hnutí mysli praštila rýčem  
do hlavy manžela  
a teď přemýšlí, jak se zbavit 
jeho mrtvoly. Způsob, jakým 
se to rozhodne udělat, není 
pro slabší povahy!

domino, 333 kČ

ŘEKNI MI JAK?
Perfektní dárek pro děti – encyklopedie 
pro nejmenší. Dětem odpoví na více než 
dvě stovky otázek ohledně zvířat a přírody, 
lidského těla, každodenního života a kultury. 
Konkrétně se dozvědí, jak 
dýchají rostliny, jak funguje 
klavír, jak se léčí zubní kazy, 
jak se dělá čokoláda a spous-
tu dalšího. Každou tematic-
kou kapitolu kromě obrázků 
doplňují i samolepky.

kniŽnÍ klUb, 359 kČ 

Seriál je skvělý dárek – během dlouhých zimních večerů je na co se 
dívat a nikdy nemusíte týden čekat na další díl.

Knihy

Tipy na dárky pod stromeček
Romány, o kterých se letos ve světě 
hodně mluvilo, novinky českých autorů 
a také jeden fantastický tip pro děti.
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V HODINĚ SMRTI
lenka dUsilová
Druhá deska zpěvačky, na 
které spolupracovala s kape-
lou Baromantika,  
a podruhé jeden z nejvý-
raznějších počinů domácí pro-
dukce posledních let. Deska je 
gejzírem zvuků, opojných vo-
kálů Dusilové i výletů do řady 
hudebních žánrů – přesto tvo-
ří pospolitý celek. Najdete na 
ní i duety s Davidem Kollerem 
(Tichá – Černá) nebo Danem 
Bártou (Snad jen).

POPULAR PROBLEMS
leonard cohen
Ani v osmdesáti neztrácí 
nestor hudební scény elán – 
nejenže stále aktivně koncer-
tuje, ale také nahrává nové 
desky. Na tu poslední umístil 
devět nových písní, které 
se opět mohou opřít o jeho 
podmanivý hlas. Přesvědčivě 
vypráví o válečných záko-
pech, dojemně děkuje ženě,  
o kterou už ztratil zájem, 
nebo baví, když s nadhledem 
glosuje vlastní povahu či věk.

SONGS OF INNOCENCE
U2
Irská čtveřice v čele se zpěvá-
kem Bonem přišla s novinkou 
po pěti letech a je z ní prá-
vem událost hudební sezony. 
Kapela na ní vzdává hold 
legendám, které ji v minulos-
ti ovlivnily, jako jsou Beach 
Boys nebo The Ramones, 
připomíná první cestu U2 
do prosluněné Kalifornie  
a sám Bono přidává vzpo-
mínku na svoji matku, která 
mu zemřela ve čtrnácti.

VŠICHNI DOBŘÍ ANDĚLÉ
Janek ledecký
Po devíti letech se s novou 
sólovou deskou přihlásil 
Janek Ledecký. Na její nahrá-
vání ale nebyl sám – každou 
skladbu si rozdělil s kolegy 
z branže. Duety tu zpívá s pís- 
ničkářem Ivanem Hlasem, 
zpěvačkami Martou Jando-
vou, Lucií Vondráčkovou nebo 
lídrem skupiny Kabát Pepou 
Vojtkem. V titulní písni Všich-
ni dobří andělé jej doprovodila 
herečka Ivana Chýlková.

CD
Působivé nové desky mají Lenka Dusilová i Leonard Cohen, U2 se vydali ke kořenům a Janek Ledecký zpívá duety.Tipy na dárky pod stromeček

HIMMLEROVA KUCHAŘKA
franZ-olivier Giesbert
Letošní knižní hit vypráví o kuchařce 
Róze, která má ve svých sto pěti vyhláše-
nou restauraci v Marseille a neuvěřitelné 
vzpomínky na celé dvacáté století: prožila 
dvě velké lásky, zakusila ge-
nocidu Arménů, nacistické 
hrůzy, maoistické třeštění, 
osobní tragédie i ponížení. 
A její kuchařské umění ji 
na čas zavedlo i do domác-
nosti vůdce SS Heinricha 
Himmlera!

arGo, 348 kČ

PŘÍPAD PAVLÍNA
martina formanová
Strhující příběh modelky Pavlíny Pořízkové 
si o knižní podobu říkal už dlouho, pera se 
nakonec chopila manželka Miloše Formana 
Martina. Popisuje osudové peripetie dvou 
mladých lidí, Anny a Jiřího, 
kteří se rozhodli utéct před 
komunisty, a boj matky  
o dcerku, která v rodné 
zemi vyrůstala u babičky 
a později se stala první 
supermodelkou na světě. 

Prostor, 287 kČ

DUCH MÍSTA
samUel shem
Orville Rose putoval světem jako jeden z Lé-
kařů bez hranic, ale nyní vzhledem k úmrtí 
matky opouští práci i čerstvou lásku a vrací 
se do fádního městečka Columbia. Tady na 
něj čeká překvapení: pokud 
si chce vysloužit slušné 
dědictví, musí splnit divnou 
podmínku matčiny závěti  – 
v opovrhovaném maloměstě 
svého dětství strávit rok a 
třináct dní.

arGo, 389 kČ

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Josef formánek
Cestovatel Josef Formánek napsal Úsměvy 
smutných mužů po svém pobytu v protialko-
holní léčebně. Sleduje příběhy čtyř jejích paci-
entů, kteří se při nelehkém úkolu – zbavit se 
závislosti – skamarádí. Mrazí 
při sledování jejich předcho-
zích životů, kdy je alkohol při-
vedl až na pokraj smrti, smích 
vyvolávají jejich příhody, které 
plynou ze soužití třiceti mužů 
na společném oddělení.

Gekko, 239 kČ

ZABIJÁK
Jonathan kellerman
Doktor Delaware jistě nečekal, jak mu jeden 
posudek změní život. U soudu neshledal 
jediný důvod, proč svěřit do opatrovnictví 
Constance Sykesové dcerku její bohém-
ské sestry. Netušil, že tato 
dáma není zvyklá prohrávat. 
Sesterskou válku provázejí 
brutální vraždy a ani doktor 
Delaware si i přes pomoc 
detektiva nemůže být jistý, 
že vyvázne živý.

domino, 319 kČ

RUDÉ PAPRSKY SEVERNÍHO SLUNCE
markÉta heJkalová
Pokud je vám jméno autorky povědomé, 
pravděpodobně jste četli některou z jejích 
povídek právě v tomto časopise. V románu 
Rudé paprsky severního slunce se vydává do 
metropole Jižní Koreje Soulu, 
kde hned několik hrdinek 
prožívá nečekaná a intenziv-
ní milostná vzplanutí, přitom 
ani jedna z nich netuší, že 
jejich pohyby řídí neznámé 
ruce ve velmi podivné hře.

heJkal, 269 kČ



Před novinkou, která odstartovala na za-
čátku měsíce, blednou všechny Ordinace, 

Svatby, Počátky, Ulice i Cesty – seznam by 
mohl ještě pár dalších řádků pokračovat. 
Červenaly by se i Přešlapy, ke kterým má 
seriál Až po uši asi nejblíž. Podobně sleduje 
rodinné eskapády a vztahové propletence 
několika současných třicátníků. Tím bohužel 
pro někdejší sérii Primy podobnost končí. 

Seriál Až po uši totiž prakticky nemá slabi-
nu. Dostal atraktivní herecké obsazení, hrají 
tu Jitka Čvančarová, Hynek Čermák, Anna 
Polívková, Aňa Geislerová, Jana Švandová  
a řada dalších. Má skvěle napsané dialogy, 
které namísto patosu a nudné vaty srší 

Doporučuji všem tvůrcům domácích seriálů si na pár příštích nedělních večerů předplatit televizi 
HBO. Na jejím projektu Až po uši mohou jednoduše zjistit, jak má moderní vztahový seriál vypadat!

Hřebejk natočil seriál roku

TV kupé
■ Čt UvaŽUJe o kanálU Z archivU 
Generální ředitel České televize Petr Dvořák 
uvažuje o spuštění dalšího kanálu, kterému 
pracovně říká ČT Klasik. Ten by podle něj mohl 
vysílat výhradně pořady z vlastního archivu, 
který se na Kavčích horách plní posledních 
šedesát let. 

■ babica chce ProraZit i v nĚmeckU 
Televizní kuchař Jiří Babica, který po šesti 
letech přepustil svoje místo na Nově Láďovi 
Hruškovi a Halině Pawlowské, se nevzdává. 
Natočil ukázkové video pro německý trh, pro 
ten domácí chystá společný projekt s kucha-
řem Jaroslavem Sapíkem.

■ Wimbledon bUde dál vysÍlat nova 
Exkluzivní práva na vysílání tenisového turnaje 
v londýnském Wimbledonu získala na další 
tři roky televize Nova. Zápasy bude možné 
sledovat na placeném kanálu Nova Sport, 
ale vybrané zápasy diváci uvidí i na stanicích 
Fanda nebo Nova.

SKYFALL 
V zatím poslední bondovce se v ohrožení 
ocitá sama šéfka 
špionážní služby 
MI6, které jde po 
krku bývalý agent 
Raoul Silva. Jeho cí-
lem je svoji bývalou 
šéfku znemožnit a 
zabít – jako odplatu za zradu, které se na 
něm měla kdysi dopustit. 
Prima • 8. listoPadU / 20.15

NEVINNÉ LŽI: HRA 
Další z nových dílů filmové série České 
televize. V něm do Matoušovy rodiny 
vstoupí zlo z vir-
tuálního světa a 
způsobí skutečnou 
bolest. Matouš je 
posedlý touhou 
odhalit nepřítele 
a pomstít se. Hrají 
Ondřej Vetchý, Martin Trnavský nebo 
Lenka Krobotová.  
Čt1 • 9. listoPadU / 20.00

TAJEMSTVÍ JAROSLAVA UHLÍŘE 
Jak žije autor hitu Severní vítr z filmu 
Vrchní, prchni!, jak 
ho vidí přátelé a jak 
vidí on sám sebe? Že 
se i v životě věčně 
optimistického 
parťáka Karla Šípa 
a Zdeňka Svěráka 
objevily kruté chvíle, vypráví další díl 
dokumentu z cyklu Tajemství. 
tv barrandov • 14. listoPadU / 21.15

PŘÍBĚH KMOTRA 
Film inspirovaný bestsellerem Jaroslava 
Kmenty Kmotr Mrázek s Ondřejem 
Vetchým v hlavní 
roli. Jeho František 
Vedral se z veksláka 
vypracoval na hlavu 
mafie, která dokáza-
la ve svůj prospěch 
hýbat s tehdejšími 
politiky jako s figurkami na šachovnici. 
nova • 22. listoPadU / 20.20

Listopadové menu

emocemi všeho druhu, atmosféru uvolňují 
vtipem nebo nadsázkou – atmosféru, která 
je jinak zhusta nabitá erotikou a sexem. 
Pokud patříte k pravidelným divákům do-
mácích filmů a seriálů, nebojte se, tady se 
ani jednou nebudete cítit trapně. Ani u těch, 
které zajdou nejdál – Jitky Čvančarové a Jany 
Kolesárové (manželka Jana Budaře z druhé 
Sanitky), jejichž lesbické vzplanutí zaplavuje 
obrazovku citovým opojením, vzrušením, 
nahotou a veskrze pozitivní energií. Už jste 
něco obdobného v české produkci viděli?

V jednom to měl seriál Až po uši jednodušší. 
Vychází z převzatého a v řadě zemí prově-
řeného izraelského scénáře. I ten však bylo 
zapotřebí vklínit do tuzemských reálií. Ale ani 
dobrý scénář není zárukou stoprocentního 
výsledku. Tady však získal silné spojence ne-
jen v hercích, ale také v nádherných lokacích 
při pražském břehu Vltavy, výtvarném řešení 
kamery, kostýmů a interiérů a především 
v Janu Hřebejkovi, který po čase dokazuje, 
že když dostane kvalitně napsanou látku, 
dokáže ji povýšit na mimořádnou filmovou 
událost. Jeho Až po uši je televizním počinem 
roku. ▪

televize20

AŽ PO UŠI 
seriál hbo 

vysÍlá se od 2. listoPadU

100 %

hodnocení



21recenze

POHÁDKÁŘ
reŽie – vladimÍr michálek

hraJÍ – JiŘÍ macháČek, 

aŇa Geislerová, eva herZiGová, 

anna linhartová, JiŘÍ dvoŘák, 

matĚJ hádek

v kinech od 6. listoPadU

30 %

hodnocení

Pohádkář myslel víc na sponzora než na diváky
Nový český film podle knihy Barbary Nesvadbové se chlubil atraktivním hereckým obsazením i tandemem 
zkušených tvůrců. Skoro to vypadalo jako sázka na jistotu. O to je výsledek větším rozčarováním.

Hned na úvod se nabízí otázka, proč sce-
nárista Marek Epstein, autor ceněných 

filmů Václav nebo Ve stínu, a režisér Vladimír 
Michálek (Je třeba zabít Sekala, Babí léto) 
sáhli zrovna po knize Nesvadbové. Její příběh 
spíše než o literární ceny bojoval o místo 
v červených knihovnách, jejichž standardy 
plnilo dlouhé líčení pocitů a myšlenek dvojice 
žen hořících láskou k jednomu muži. 

Na druhou stranu i z podobně banálních 
příběhů, jejichž děj lze odvyprávět jednou 
větou, už vznikly pozoruhodné filmy. To ale 
rozhodně není případ Pohádkáře.

Policista děj nespasí
I jeho tvůrci se od začátku potýkali s absencí 
nosného obsahu. Řešení našli ve zrození kapitá-
na Rotta, policisty, který pátráním po identitě 
utonulého muže se vzácnou krevní skupinou 
dává příběhu detektivní rozměr,  a současně je 
tím, kdo po kouskách rozkrývá dvojité milostné 
drama hlavního hrdiny – Máry či Kamila, podle 
toho, u které z dam se zrovna vyskytoval.

Nepomohlo to – i s policistou není o čem 
hrát, co vyprávět. Ženy vzpomínají na své 
milostné eskapády, v obrazech z minulosti 
se objímají, topí v bezdůvodném smíchu, 
milují… Ovšem ať dělají prakticky cokoli, zů-
stává to jen mezi nimi, divák je jen emocemi 
nepoznamenaným pozorovatelem.

Svůj podíl viny na tom paradoxně nese  
i původní spasitel děje kapitán Rott – jeho 

vají v chapadlech dějové agonie. A jejich zcela 
bezemotivní reakce na oznámení policisty, že 
utonulým chlapem v řece může být muž jejich 
života, je na pováženou.

Těžko se hledá na Pohádkáři něco zajíma-
vého. Zmíněná noir atmosféra, kterou ka-
mera kreslí v uhrančivých kulisách, je takřka 
dokonalá, jen si bohužel spletla film. Navíc 
ji zde v závěru devalvuje provinční hra na ta-
jemné lynchovské finále, která jen umocňuje 
bezpohlavnost předcházející hodiny a půl.

Když ne divák, alespoň sponzor může být 
s Pohádkářem spokojen – ten, který se spe-
cializuje na platební karty. Jeho současným 
hitem je placení bezkontaktně, a tak ho pro-
tlačil i do filmu. Platí se tady tak několikrát, 
náležitě okatě a s nebývalou rychlostí! ▪

život plyne v nezvykle ponuré atmosféře, 
která zbytky dávné romantiky spolehlivě 
ubíjí. Pokud tedy můžeme ještě stále mluvit 
o romantice, neboť postupem času se místní 
Don Juan cyklí v dilematu, zda s tou kterou 
ženou ve vztahu pokračovat či nikoli, zatímco 
jeho múzy vrší dlouhé pohledy.

Reklama na karty
Jednou ze sázek na jistotu zřejmě mělo být 
i obsazení Jiřího Macháčka do role svůdní-
ka. Okoukaný formát, v němž smyslnost 
hlavního hrdiny naplňuje profesní krach a při-
hlouple oddaný výraz, už Macháček předvedl 
v Nestydovi nebo Mužích v naději, napotřetí 
působí přinejmenším okoukaně. Tohle že má 
být moderní lamač srdcí?

Na Aňu Geislerovou a Evu Herzigovou se 
sice dobře dívá, ale jinak chtě nechtě zůstá-



Kontrast ve vztahu k oběma rodičům 
dobře ilustrují dva dopisy, které Václav poslal 
domů z internátní školy v Poděbradech v roce 
1948, právě když se země zmocnili komunisté. 
Matce, 31. května: „Nezapomněl jsem si doma 
plnicí pero? Jak dopadly volby v Praze a celé 
republice? Jinak je vše v pořádku. S úctou  
V. Havel.“  A otci, kolem 28. září, svátku svatého 
Václava: „Milý táto! Přeji Ti k Tvému svátku to 
nejlepší, co může přát srdce a nemohou vyjádřiti 
fráze, to jest, aby další Tvoje svátky byly za 
lepších poměrů. Tvůj syn Václav Havel.“ 

 Jedna věc je prokázat, že Havlův vztah 
k matce nebyl vřelý, ale je jiná pokoušet se 
přijít na důvod, proč tomu tak bylo. Na první 
pohled se nezdá být nic v nepořádku. Božena 
byla typická pražská matrona své doby. Vládla 
neomezeně nad vlastní domácností, dohlížela 
na výchovu dětí, hostila společnost společně 
se svým manželem a byla s ním na oplátku 
zvána do společnosti, a nevěry svého manžela 
tolerovala. Bylo to dobré, stabilní manželství, 
i když v případě Václava Marii to bylo již druhé 
a Božena byla o šestnáct let mladší. Své syny 
ochraňovala i podporovala a záleželo jí na tom, 
aby se jim dařilo.

Ale kdesi ve výchově zřejmě přispěla k hluboké 
ambivalenci ve vztahu k druhému pohlaví, která 
byla pro jejího staršího syna příznačná po celý 
život. Havel měl hlubokou vnitřní touhu po ženské 
společnosti, po něze a útěše, kterou mu poskyto-
vala, ale také po vůdčí ruce a řádu, který mu mohla 
poskytnout. Po celý život instinktivně vyhledával 
společnost silných, dominantních a panovačných žen, 
které zmírňovaly jeho pocit bezmoci a nejistoty. I když je 
to poněkud otřepané psychoanalytické klišé, všechny tím 
či oním způsobem připomínaly jeho matku.

Současně se však Havel často bouřil a vytrvale 
unikal právě před onou autoritou, kterou ženy v jeho 
životě představovaly. I když úvahy o složitostech 
vztahu mezi mužem a ženou zabíraly mnoho jeho času 
a promítaly se do jeho tvorby, trávil většinu času ve 
společnosti mužů, v níž většinou sám byl dominantní 
postavou. Přestože přikládal velkou důležitost proni-
kavějším instinktům žen a jejich schopnosti vstupovat 
do hlubších tajemství života, neměl – kromě několika 
významných výjimek – velkou úctu k jejich intelek-

tuálním schopnostem. Z Dopisů Olze je zřejmý jeho 
poněkud přezíravý postoj k psaní a myšlení jeho ženy.

Tento rozporný vztah k ženám se stejně jasně  
projevuje v Havlově prezidentském období. Na jedné 
straně se obklopoval příslušnicemi druhého pohlaví  
a v jedné chvíli dokonce riskoval srovnání s Muamma-
rem Kaddáfím, když do své osobní ochranky přizval 
dvě mladé ženy. Současně však většinou nesvěřoval 
ženám postavení s vysokou zodpovědností. Z více než 
stovky ministrů, které jmenoval jako prezident, nebylo 
ani pět žen, i když jeho vliv na jmenování ministrů byl 
v pozdějších letech poněkud omezený. Dvěma ženám, 
které patřily k úzkému okruhu prvních spolupracovníků 
v prezidentské kanceláři, Edě Kriseové, staré kamarádce 

a výborné povídkářce, a Věře Čáslavské, sedminá-
sobné olympijské zlaté medailistce v gymnastice, 
svěřil péči o dopisy Kanceláři prezidenta a o agendu 
sociální péče. V následujících obdobích českého 
prezidentství Havel odsunul ženy do role asistentek 
a sekretářek. Jediné významné profesionálky v jeho 
týmu byly jeho právní zástupkyně, jak v osobních, 
tak v úředních věcech, a Anna Freimanová, pečující 
o jeho autorská práva. Když se jednalo o jeho osobní 
blahobyt a zájmy, spoléhal nakonec na ženy.

Každý, kdo bude mít ctižádost zachytit jemnější 
odstíny Havlovy osobnosti, se musí vyrovnat  
s touto hlubokou dvojznačností, patrnou již od 

raných let a nejen ve vztahu k ženám. Neobratnost 
obtloustlého nejistého dítěte se v Havlovi od nejút-
lejšího mládí snoubila se samozřejmou sebejistotou 
výjimečně nadaného chlapce, vybaveného nekonečnou 
zvědavostí a intelektuálními zájmy značně přesahují-
cími jeho věk. Ve všech zvratech a přemetech napína-
vého života, který ho čekal, se obě stránky jeho  
povahy jasně projevovaly. Jeho sebevědomí paradoxně 
rostlo přímo úměrně protivenstvím a překážkám,  
s kterými se střetával, zatímco jeho pochybnosti byly 
neoddělitelné od okamžiků jeho největších úspěchů. 
Takové duševní založení není nezbytně předpokladem 
pro snadný život, ale pro svého nositele je dobrou 
výbavou ke střetávání s jeho složitostmi. ▪

Michael Žantovský (65)
Diplomat a překladatel; vystudoval psychologii na FF UK, dlouhá léta působil jako překladatel na volné noze (do češtiny 
přeložil třeba díla Woodyho Allena nebo Normana Mailera). Po listopadu 1989 patřil k nejbližším spolupracovníkům Václava 
Havla. Byl postupně českým velvyslancem v USA (1992–1997), v Izraeli (2003–2009) a ve Velké Británii (od roku 2009). 
Vzhledem k Žantovského minulosti nabízí jeho kniha o Havlovi pohled „zevnitř“, ale na jeho působení se dokáže podívat i kriticky.

autor

22 ukázka z knihy

Soutěž o knihu  
Havel
Chcete si knihu přečíst celou? Odpovězte na 
soutěžní otázku a vyhrajte jeden z pěti výtisků.

která herečka se stala manželkou václava 
havla?

a) dagmar veškrnová
b) libuše Šafránková
c) daniela kolářová

Odpověď zadejte do příslušného formuláře na 
www.cdprovas.cz do 20. listopadu.

Michael Žantovský

Havel
vycháZÍ v nakladatelstvÍ arGo. 

560 stran + 48 stran 
UnikátnÍ obraZovÉ PŘÍlohy 
na kŘÍdovÉm PaPÍŘe, 498 kČ



cestování po ČR
ZA KRÁSAMI ČESKA 

K mělnickému zámku míří turisté, 
aby se z vyhlídky kochali pohledem 
na soutok Vltavy a Labe. Výletníci si 
ale často pletou soutok dvou nejzná
mějších českých řek s místem, kde se 
do Labe vlévá umělý vltavský kanál. 
Vltava a Labe se pojí v jeden tok více 
nalevo. A kdo si přece jen nebude 
jist, tomu na vyhlídce za zámkem 
pomůže orientační tabule. Pokud 
netrpíte závratěmi, vystoupejte 
na vyhlídkovou věž chrámu sv. 
Petra a Pavla, který stojí hned 
vedle zámku. Z jejího ochozu ve 
výšce 37 metrů dohlédnete nejen 
na třpytící se hladinu řek, ale při 
dobré viditelnosti až na vrcholky 
Českého středohoří. V Mělníku 
nevynechejte ani prohlídku zám
ku. Lobkovicové, kterým byl 
mělnický zámek vrácen v 90. 
letech, se o něj pečlivě starají 
a veřejnosti je zpřístupněno 
11 sálů a také vinné sklepy 
ze 14. století, v nichž můžete 
ochutnat něco ze zámecké 
produkce. To je dobrý důvod, 
proč se vyplatí nechat auto 
doma a přijet do Mělníka 
vlakem. Od nádraží k zámku 
je to pěšky asi 30 minut. 

Středočeský kraj

FOTO: LibOR SváČek



Letos v červnu uplynulo sto let od sarajev-
ského atentátu na Františka Ferdinanda 

d’Este a jeho ženu Žofii. Vražda následníka 
habsburského trůnu odstartovala první 
světovou válku, v níž přišly o život miliony 
lidí. Znamenala také konec šťastného života 
rodiny se třemi dětmi, která si do té doby 
spokojeně žila na zámku Konopiště. Rakouský 
arcivévoda František Ferdinand d’Este koupil 
zámek roku 1887 od Lobkoviců a během 
následujících deseti let ho proměnil v repre-
zentativní a pohodlné sídlo hodné budoucího 
panovníka. Na Konopišti se snaží zachovat 
vybavení salonů a pokojů tak, jak je zařídil nej-
známější majitel panství, a v tom jim pomáhá 
i rozsáhlá dobová fotodokumentace. 

Jaký byl následník císařského trůnu František Ferdinand d’Este a proč musel tvrdě hájit svoji lásku 
k české hraběnce Žofii Chotkové? Navštivte zámek Konopiště a dozvíte se i další zajímavosti. 

Na Konopišti 
poznáte vkus následníka trůnu

TeXT: TOMáŠ ReZek
FOTO: cZech TOuRiSM, ARchiv NáRODNÍhO PAMáTkOvÉhO ÚSTAvu
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Trofeje z celého světa
Na rozdíl od většiny hradů a zámků návštěv-
nická sezona na Konopišti končí až poslední 
listopadový den. Ještě tento měsíc tak může-
te o víkendech absolvovat bez předchozího 
objednání prohlídku salonů jižního a sever-
ního křídla zámku. Oba prohlídkové okruhy 
trvají zhruba hodinu. Hned na začátku 
prohlídky jižního křídla zámku vás seznámí  
s největší vášní Františka Ferdinanda d’Este –  
s lovem. Chodba při hlavních reprezentač-
ních salonech je vyzdobena 860 trofejemi 
zvěře, kterou šlechtic ulovil. Za svůj život 
skolil 274 889 zvířat a některá z nich i na své 
cestě kolem světa, kterou podnikl v letech 
1892 a 1893. K nejexotičtějším trofejím, kte-

Portrét arcivévody  
Františka Ferdinanda 

d’Este a jeho jedenáctileté 
dcery Žofie od Františka 

Dvořáka zdobí zámeckou 
knihovnu. 
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K nejstarším 
částem původně 
gotického hradu 
patří věž Václavka, 
která stojí  
v severovýchod-
ním nároží zámku. 
Podle pověsti v ní 
byl roku 1394 věz-
něn král Václav IV. 

Nejbarevnější 
částí rozlehlého 
zámeckého parku 
je Růžová zahrada 
bohatě vyzdobená 
zahradními skulp-
turami. Součástí 
zahrady je také 
skleník se sbírkou 
exotických rostlin. 

Na Konopišti je 
k vidění rozsáhlá 
sbírka zbraní – tzv. 
Estovská zbrojni-
ce. Ta se řadí  
k nejhodnotněj
ším na světě. Její 
součástí je i velmi 
ceněná bohatá ko-
lekce platnéřských 
prací. 

Za Františka 
Ferdinanda d’Este 
byl zámek vybaven 
všemi dobovými 
vymoženostmi 
včetně osobního 
výtahu. Konopiště 
tak patřilo k nej
modernějším 
šlechtickým síd-
lům nejen u nás. 

Pro děti je největší 
atrakcí Konopiště 
medvěd Jirka, který 
obývá zámecký pří-
kop. Jde o medvěda 
ušatého, jenž  
žije ve východní  
a Střední Asii  
a živí se převážně 
rostlinnou  
potravou.

1

2

3
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Vlakem na Konopiště
Železnice byla oblíbeným dopravním 
prostředkem arcivévody Františka Fer-
dinanda d’Este. Na nádraží v Benešově 
u Prahy, od něhož je to na Konopiště 
jen 2,5 km, si můžete prohlédnout 
nejen tzv. císařský salonek, tedy dvorní 
čekárnu následníka trůnu, ale v nádraž-
ní čekárně také expozici věnovanou 
nejznámějšímu majiteli konopišťského 
panství. Pokud se na Konopiště vydáte 
o víkendu na rodinný výlet, doporučíme 
vám Skupinovou víkendovou jízdenku. 
S tou může neomezeně cestovat všemi 
vlaky ČD (2. třídou) po celý den v sobo-
tu, neděli nebo ve státní svátek až pět 
cestujících, z nichž dva mohou být starší 
15 let. České dráhy nabízejí Skupinovou 
víkendovou jízdenku pro cestování po 
celé republice nebo ve vybraném kraji. 
Více informací najdete na www.cd.cz 
(Vlakem po ČR – Jízdenka – Přímo na 
slevu). 

Příklady cen
▪ Skupinová víkendová 
 jízdenka – celá ČR   650 Kč
▪ Skupinová víkendová 
 jízdenka region Středočeský 300 Kč

spojení

ré na Konopišti uvidíte, patří vycpaní sibiřští 
medvědi, kůže tygrů indických nebo třeba 
popelník a koš vyrobené ze sloních nohou. 

Láskyplné manželství
Z Lovecké chodby vás průvodce zavede do 
Růžového salonu, který byl soukromým 
pokojem manželky Františka Ferdinanda 
d’Este Žofie Chotkové. Půvabná česká 
hraběnka nebyla podle tradic habsburské 
dynastie vhodnou ženou pro následníka 
trůnu, a tak si musel František Ferdinand 
svou lásku obhájit. Císař František Josef I. 
nakonec dal k sňatku souhlas. Šlo ale pou-
ze o sňatek morganatický neboli nerovno-
rodý. To znamenalo, že se arcivévoda musel 
zavázat, že děti vzešlé z tohoto manželství 
nebudou mít právo na následnictví trůnu. 
K vytouženému sňatku s Žofií Chotkovou 
došlo roku 1900 na zámku v Zákupech  
a rok poté se jim narodila dcera Žofie ná-
sledovaná syny Maxem (1902) a Arnoštem 
(1904). Fotografie dětí nemohou v pokoji 
jejich matky samozřejmě chybět. 

Z jídelny až do zbrojnice
V rámci prvního prohlídkového okruhu 
zavítáte ještě do Velké jídelny, v níž se konaly 
slavnostní obědy či ceremoniály a kde také 
rodina Františka Ferdinanda d’Este slavila 
Vánoce, nebo třeba do Vilémovy ložnice. 
V ní při svých dvou návštěvách zámku 
Konopiště v letech 1913 a 1914 přespával 
německý císař Vilém II. Při prohlídce salonů 
severního křídla zámku vás průvodce pro-
vede po nejstarších prostorách zámku, kde 
se nachází apartmá Kronprinc, nazvané 
podle korunního prince Rudolfa, který spá-
chal roku 1889 sebevraždu, a také zámecká 
kaple sv. Huberta. K nejatraktivnějším 
částem expozice nicméně patří prohlídka 
osobního výtahu následníka trůnu a pak 
návštěva zbrojnice ve třetím patře zámku, 
v níž je vystavena jedna z nejcennějších  
a nejhezčích sbírek zbraní na světě. ▪

zámku  
Konopiště

Zámecká kaple zasvěcená sv. Hubertovi vyniká 
takřka orientální výzdobou gotické klenby. 
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Nejstarší písemné zprávy o židovském 
osídlení v Kolíně pocházejí z přelomu 30. 

a 40. let 14. století, dá se ovšem předpokládat, 
že v tuto dobu se jednalo o již několikátou 
generaci kolínských Židů, kteří se zřejmě v no-
vém královském městě usadili záhy po jeho 
založení v polovině 13. století. Jen o málo 
mladší je zápis v kolínské městské knize z roku 
1377, kde se již výslovně uvádí Židovská 
ulice (Platea Judeorum), rozkládající se podél 
hradeb v jihozápadní části města v místech 
dnešních ulic Na Hradbách a Karoliny Světlé. 
A právě zde se dodnes nachází dobře zachova-
lé židovské ghetto, ve kterém museli žít Židé 
odděleně od ostatních částí města až do roku 
1848. Přesto se jim v Kolíně v minulosti dařilo 
poměrně dobře a jejich soužití s ostatními 
obyvateli nebylo poznamenáno žádnými zá-
važnými excesy jako v jiných částech země. 

Mistři umění a řemesel
Kolínští Židé stáli nejen u zrodu kolínského 
průmyslu. Za všechny není možno nevzpome-
nout třeba Josefa Weissbergera (lihovarník), 
Pavla Fischera (majitel olejny) nebo Zikmunda 
Feldmanna (obuvník), ale prosadili se i v jiných 

odvětvích jako Adolf Bauer (velkostat-
kář) nebo Zikmund Poláček (kavárník 

a zakladatel dodnes fungující restaurace 
American, kde se scházeli i kolínští avant-

gardní fotografové Funke a Vyškovský). 
Z Kolína ale pochází i významná podnika-

telská a bankéřská rodina Petschků a další 
osobnosti z oblasti kultury, umění, sociologie 
i technických věd. Do Kolína jezdil ke své tetě 
a strýci i spisovatel Franz Kafka. Konec všemu 
učinil rok 1942, kdy byly z Kolína a okolí vy-
praveny tři transporty do Terezína. Z více než 
2 200 deportovaných osob se domů vrátilo jen 
139, proto se po válce nepodařilo židovskou 
obec zcela obnovit, až definitivně zanikla 
v roce 1953.

Architektura světového významu
Prohlídku židovských památek zahájíme 
v bývalém ghettu, které patří k nejcennějším 
památkám svého druhu na území Čech a před-
stavuje důležitou součást historického jádra 
kolínské městské památkové rezervace. Jeho 
zástavba zabírá takřka čtvrtinu plochy uvnitř 
hradeb královského města a přístup do něj 
z Kouřimské a Pražské ulice původně uzavíraly 
brány či řetězy. Až do oficiálního zrušení izolace 
ghetta v roce 1782 a především jeho skuteč-
ného spojení s ostatními částmi města po roce 
1848 zde panovaly problematické hygienické 
poměry, které byly od 2. poloviny 19. století ře-
šeny četnými přestavbami a demolicemi, jejichž 

V 16. století žila v Kolíně druhá nejpočetnější židovská obec 
v Čechách, hned po té pražské. Staleté soužití mezi křesťanskou 
a židovskou komunitou, která se odlišovala nejen náboženstvím, 
ale i způsobem života, se pochopitelně nesmazatelně podepsalo 
na tváři tohoto středočeského města.  

TeXT: ROMAN ŠuLc
FOTO: AuTOR, MichAL MáLek 

Jeruzalém  
na řece Labi 
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obětí se tak staly i mimořádně cenné ukázky 
tradiční zástavby. Mnohé se přesto dochovaly. 
Tak například v ulici Na Hradbách je rozlehlý re-
nesanční dům z 15. století s vysunutým prvním 
patrem na pískovcových krakorcích, přestavěný 
podle hebrejského nápisu na portálu do dnešní 
podoby v roce 1732. V protějším domě č. p. 124 
pak bydlel poslední kolínský rabín PhDr. Ri-
chard Feder (1875–1970) a v jeho zadní části 
se nachází očistná rituální lázeň „mikve“. Hned 
vedle stojí bývalá židovská škola č. p. 126, kde 
dnes sídlí městské informační centrum. Sou-
sedním průchodem projdete na malý dvorek, 
který zrakům z ulice ukrývá skutečný unikát 
– pozdně renesanční (manýristickou) až raně 
barokní synagogu. Tuto jedinečnou a pozoru-
hodnou stavbu, která je dnes v majetku města, 
lze navštívit s odborným výkladem průvodce 
z informačního centra. Hlavní prostorou je 
modlitební sál, sklenutý lunetovou klenbou se 
štukovou výzdobou z roku 1700. Dominantní 
místo patří svatostánku na umístění svitku tóry 
s hebrejským nápisem ve vlysu, který obsahuje 
datování 1696 a věnování od vídeňského Žida 
Davida Oppenhiema, strýce pražského rabína 
Davida Oppenhiema. 

kde odpočívají v pokoji
Asi 300 metrů od synagogy najdete starý 
židovský hřbitov, po starém židovském hřbitově 
v Praze nejvýznamnější památku svého druhu 
v Čechách. Založen byl již v roce 1418 a po něko-
lika rozšířeních má dnes rozlohu 11 276 m². Více 
než 2 600 náhrobků, z nichž ty nejstarší pravo-
úhlé stély jsou datovány rokem 1492, předsta-
vuje typickou ukázku židovského funerálního 
umění od středověku do konce 19. století, kdy se 

↑ V domě č. p. 152 se nachází Malá galerie Na Hradbách a čajovna 
Setkání. Mystika starého ghetta je zde přesto víc než hmatatelná. ↓

↑ Kolínská synagoga se ukrývá na dvorku za domem 
dnešního městského informačního centra.

Ulice Karoliny Světlé každo
ročně rozkvétá rudými 
růžemi.

Soutěž o předplatné
Odpovězte na soutěžní otázku a vyhrajte  
roční předplatné časopisu Turista!

Nedaleko bývalého skalního hradu Drábské světničky 
(viz titulní strana Turisty) se nachází čedičový vrch:

A) Panský         B) Mužský         C) Dračí

Odpověď zadejte do příslušného formuláře  
na www.cdprovas.cz do 20. listopadu. Tři správné  
odpovědi odměníme ročním předplatným  
časopisu Turista.

LIII | 126
Cena: 48 Kč
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TOULKY S TOULAVOU KAMEROU
Kácov – barokní klenot Posázaví

Atomový bunkr JAVOR 51 
v Brdech se otevřel veřejnosti

AKTUALITY A ZAJÍMAVOSTI
Rodný dům Charlese Sealsfi elda v Popicích | Vzhůru 

za výhledy: rozhledny Cibulka v Podkrušnohoří, 
Pekelný kopec u Třebíče a brněnská rozhledna 

na komínu | Vartovna s Baťovou železnicí | 
Cesta k ponuré šibenici | Pozoruhodná rokle Židova 

strouha | Kostelík sv. Marka v Markovicích u Žleb

Dobře utajené
kaskády  a vodopády

Hrubého Jeseníku
Po stopách Karoliny Světlé

Úbočími Lovoše po vinařské stezce
MICHALOVY HORY

Naučná stezka okolím kdysi druhého 
nejmenšího města v Čechách

NS Okolím Kadovského viklanu
Málo známé šumavské

Sedmiskalí
Levitující kamenty
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hřbitov přestal používat. Pohřbeno je zde mnoho 
významných osobností kolínské židovské obce, 
ale třeba i Becalel, syn známého pražského rabí-
ho Löwa, který zemřel v Kolíně v roce 1599. Nový 
židovský hřbitov je na opačném konci města, asi 
dva kilometry severně, v místní části Zálabí. Zalo-
žen byl v roce 1888 a na ploše 7 198 m² obsahuje 
další tisícovku, tentokrát novodobých náhrobků. 
Umělecky nejcennější jsou ty, které pro Arnošta 

Mandelíka a Zikmunda Feldmana vytvořil Jan 
Kotěra, a hrobka rodiny Koblerových z roku 1915 
od neznámého autora (snad Jan Kotěra?), dobře 
obeznámeného s plečnikovským přístupem 
ke klasicismu. Prohlídku obou židovských 
hřbitovů si lze rovněž domluvit v informačním 
centru. ▪

Tento článek vyšel také v časopise Turista č. 5/2011.
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BEROUN

Vrch Brdatka  
s naučnou stezkou
Trať mezi Berounem a Rakovníkem, 
která takřka kopíruje tok řeky Berounky 
a Rakovnického potoka, patří mezi naše 
nejkrásnější lokálky. Hlavní turistickou 
atrakcí je hrad Křivoklát a v poslední 
době také nádražní výletní restaurace 
Tomáše Hanáka v Nižboru, ale oko potěší 
i pohled na okolní kopcovitou krajinu 
pokrytou hustými lesy. Pokud pojedete 
z Berouna, už za zastávkou Beroun-Závo-
dí uvidíte nalevo vrch Brdatka. Přes jeho 
vrchol a po úbočí vede tříkilometrová 
naučná stezka Brdatka – Talichovo údolí 
seznamující s místní flórou a faunou. 

Čtyřicet čtyři kilometrů 
dlouhou trať z Berouna do 
Rakovníka projedou osobní 
vlaky ČD zhruba za hodinu. Trať, která 
má v současném jízdním řádu číslo 174, 
byla uvedena do provozu na konci dub-
na roku 1876. Romantiku berounsko-ra-
kovnické dráhy umocňují čtyři tunely: 
Stříbrný tunel nedaleko Roztok u Křivo-
klátu, tunely Nad Budy a Pod královskou 
pěšinkou u zastávky Křivoklát a tunel 
Pod Basou poblíž Městečka u Křivoklátu.  

 
 

 

 

 

 

  

  
  

  
 

ČACHOVICE

Na dohled  
Vlkavskému rybníku
Hlavně na podzim a v zimě, kdy holé 
stromy tolik nebrání výhledu, můžete  
u Čachovic zahlédnout z vlaku hladinu 
Vlkavského rybníka. Ten byl založen 
nejspíš už na začátku 16. století.  
U čachovického nádraží ale určitě ne-
přehlédnete komín bývalého cukrovaru. 
Cukrovar byl postaven v roce 1871, rok 
po zprovoznění železnice z Nymburka do 
Mladé Boleslavi. K cukrovaru vedla téměř 
23 km dlouhá řepařská dráha. Část dáv-
no nevyužívané řepařky byla upravena 
na cyklostezku Taxis, která vyznavačům 
cykloturistiky slouží od 1. června 2007.

Původně se železniční sta-
nice Čachovice jmenovala 
Vlkava. I když bylo nádraží 
postaveno v katastru obce Čachovi-
ce, dostalo jméno podle významnější 
sousední vsi. K pochopitelnému 
přejmenování z Vlkavy na Čachovi-
ce došlo až v prosinci 2007. Stanice 
Čachovice je součástí tratě Nymburk 
– Mladá Boleslav (č. 071), po níž se 
můžete svézt motorovými jednotka-
mi Regionova. 

 

 

 

 

  

  
  

  

KRNSKO

Stránovský  
viadukt a zámek
Za Krnskem překonávají vlaky ve výšce 
27 metrů údolí Strenického potoka po 
jednom z našich nejmohutnějších želez-
ničních viaduktů. Z mostu je dobře vidět 
nedaleký zámek Stránov. Novorenesanč-
ní zámek koupil roku 1917 prezident 
Škodových závodů a senátor Josef Šimo-
nek. V roce 1950 byl znárodněn a pak 
využíván jako dětský domov. Od roku 
2003 je opět majetkem rodu Šimonků. 
Kromě prohlídek se konají na zámku  
i zajímavé kulturní akce. Třeba v sobotu 
22. 11. se na Stránově uskuteční prodejní 
výstava adventních dekorací. 

Vlaky jezdí po 152 metrů 
dlouhém železničním viaduk-
tu od roku 1924. Arkádový 
železobetonový most se třemi oblouky je 
součástí tratě Praha – Turnov, která má 
v současném jízdním řádu číslo 070. Od 
železniční zastávky Krnsko vás k viaduk-
tu dovede žluté turistické značení. Od 
mostu pak můžete pokračovat po žluté 
až k zámku Stránov (2 km). Pokud poje-
dete z metropole, do Krnska vás dovezou 
přímé osobní vlaky ČD za hodinu a půl. 

Z okna vlaku
ve Středočeském kraji
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Praha
Beroun-Závodí

Čachovice

Krnsko
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ILUSTRACE: JIŘÍ ŠTEKL

Čtrnáctimetrová betonová nadstavba městského vodojemu z roku 1936.

Městská hora

Medvědárium

ul. P
rof. U

rbana

ul. Alšova

ul
. P

lze
ňs

ká

žst. Beroun

BerounBeroun

Městská hora

žst. Ratboř

Kutná Hora

VysokáVysokáVysoká

SuchdolSuchdol

MiskoviceMiskovice

MezholezlyMezholezly

Vysoká
Dvaatřicetimetrová osmiboká ocelová telekomunikační 
věž z roku 2001.

trať č. 014, nejbližší žel. 
stanice Ratboř, vzdále-
nost 6,3 km

Soutěž
Odpovězte na soutěžní  
otázku a vyhrajte knihu  
333 výletů po rozhlednách.

Jaký je součet nadmořských  
výšek rozhleden Městská hora a Vysoká?

Správnou odpověď jednoduše zadejte do formuláře na  
www.cdprovas.cz  do 20. listopadu.

Nápovědu najdete na 
www.rozhlednovymrajem.cz.

www.cykloknihy.cz

trať č. 171, nejbližší žel. 
stanice Beroun, vzdále-
nost 2,0 km

Kruhový výhled ze zastřešeného ochozu ve výšce 11 metrů  
(Beroun, Český kras).

K rozhledně vede množství parkových cest. Na kole je nejlépe sjízdná 
ta, která odbočuje z Plzeňské ulice naproti prodejně jízdních kol Šírer. 
Po pár metrech se dojede na první křížení cest, kde je nutno prudce 
odbočit doprava. Stále po asfaltu se vystoupá prudký kopec až do ulice 
Prof. Urbana. Z této ulice odbočuje kolmo doleva ulice Alšova, jinak též 
značena jako cesta k medvědáriu. U klece s medvědy se vydáme buď 
kolem horní hradby do mírného kopce a celý masiv po 400 metrech od 
severozápadu objedeme, nebo zvolíme souběžný asfaltový chodník  
a zdoláme strmý stometrový svah. Po něm staneme přímo u schodiš-
tě na rozhlednu.

Obě cesty jsou sjízdné na silničním kole.

Občerstvení ve městě. Suvenýry ve věži nebo v informačním  
centru na náměstí.

Rájem rozhlednovým

Kruhový výhled z otevřené plošiny ve výšce 25 metrů (Říp, Bezděz, Ještěd, 
Krkonoše, Železné hory, Polabí, Jizerské hory, Orlické hory, Kunětická 
hora).

Při jízdě z Kutné Hory směrem na Prahu je mezi obcemi Miskovice  
a Suchdol odbočka doleva do obce Vysoká. Odtud vede k rozhledně  
800 metrů dlouhá šotolinová cesta do prudkého přímého kopce.  
Na vrcholu stojí kromě ocelové věže také rozsáhlé trosky 
vyhořelého kláštera a barokní kaple.

Opatrně sjízdné i na silničním kole.

Občerstvení a suvenýry v pokladně 
pod věží nebo na Obecním úřadu  
v Miskovicích.
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www.cd.cz/zazitky 

V pondělí 17. listopadu se můžete svézt 
zvláštním parním vlakem, jehož jízda se 
bude konat u příležitosti 113. výročí zahájení 
provozu na trati Brno – Lednice. Vlak, který 
poveze parní lokomotiva Šlechtična 475.101, 
odjíždí z brněnského hlavního nádraží v 8.40 h.  
Na lednickém nádraží, kam parní vlak dorazí 
v 10.30 h, se bude konat obecní zabijačka. Tě-
šit se můžete i na další doprovodný program. 
Třeba na den otevřených dveří s ochutnávkou 
mladých vín v Lázeňském domě Perla nebo 
na prohlídku zámku za snížené vstupné. 
Bonusový program je pro cestující z vlaku 
připraven i v Břeclavi. 

Nejbližší železniční stanice: 
Brno hl. n./Břeclav/Lednice

I letos se v metropoli budou konat tradiční 
jízdy parního vlaku s Mikulášem a čerty, a to 
o víkendu 6. a 7. prosince. Všechny hodné 
děti dostanou malý dárek a pro ty zlobivé 
bude mít čert připraveno uhlí z tendru loko-
motivy. V soupravě vlaku budou vozy  
3. třídy, tzv. Rybáky, a také bufetový vůz. 
Parní vlak pojede vždy z nádraží Praha-Braník 
a postupně projede několik tras po pražských 
tratích. Zájemci mohou absolvovat také 
večerní jízdu noční osvětlenou Prahou po 
tzv. Pražském Semmeringu. O předvánoční 
atmosféru na nádraží v Praze-Braníku se 
postarají prodejci sladkostí a dalších dobrot. 

Nejbližší železniční stanice:
Praha-Braník

Už poslední listopadový víkend se můžete 
svézt přímým vlakem Vánoční kometa z Ústí 
nad Labem do Drážďan, kde se každoročně 
konají jedny z nejkrásnějších vánočních trhů. 
Vánoční kometa pojede o všech adventních 
víkendech, tj. 29. a 30. listopadu, 6., 7., 13., 
14., 20. a 21. prosince. Z ústeckého hlavního 
nádraží odjíždí v 9.18 h a do stanice Dresden 
Hbf dojede v 10.20 h. Na zpáteční cestu se 
z Drážďan vydá v 16.00 h (od 14. 12. v 16.05 h)  
a do Ústí n. L. s ní přijedete v 16.59 h  
(od 14. 12. v 17.09 h). Pojede jako zrychlený 
osobní vlak a zastaví také ve stanicích Děčín  
hl. n. a Bad Schandau. 

Nejbližší železniční stanice:
Ústí n. L. hl. n./Děčín hl. n.
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V čem je prohlídka zámku v Roztokách u Prahy výjimečná? 
Můžete si při ní prohlédnout privátní pokoje vrchnosten-
ských úředníků včetně kuchyně a spižírny se zásobami nebo 
kancelář velkostatku, a to tak, jak vypadaly na přelomu 
18. a 19. století. Tehdy vlastnili panství Lichtenštejnové, ale 
roztocký zámek nevyužívali jako své sídlo. Pobývali v něm 
jejich vrchnostenští úředníci v čele se správcem statku.  
I druhá expozice zaměřená na vybavení interiérů vil tzv. lufťá-
ků je neméně zajímavá. Roztocké Tiché údolí je totiž nejstarší 
lokalitou, kde vznikaly vily určené k letnímu pobytu. První se tu 
objevily už po roce 1851. Expozice se věnuje i prezentaci dobo-
vé módy. Do Roztok u Prahy přijeďte vlakem. Zámek, v němž 
sídlí Středočeské muzeum, najdete jen pár kroků od nádraží.  

Nejbližší železniční stanice:
Roztoky u Prahy Fo
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Zámek v Roztokách u Prahy je znovu otevřen 

Vánoční kometou  
do Drážďan

Mikulášské  
jízdy Prahou

113 let tratě  
Břeclav – Lednice

Dvanáct let trvalo, než byl zámek v Roztokách u Prahy poničený v roce 2002 povodní znovu zpřístupněn veřejnosti. 
Od letošního června jsou v něm k vidění dvě nové jedinečné expozice.  

➜ ➜ ➜

➜

Hledáte tip 
na výlet nejen 

ve Středočeském 
kraji? 

Inspirovat se můžete  
na volnočasovém 

portálu.

TIP



škola vaření
s janou florentýnou 

zatloukalovou

FOTO: ARCHIV  jAny FlORenTýny zATlOukAlOVé, 

MICHAelA MATĚjOVSkÁ, pIxMAC

Čína z pánve
Poslouchejte dobře. Hodlám vám teď prozradit obecný návod na jakékoli maso, pokrájené na extra tenké nudličky,  

a jeho přípravu ve woku na způsob číny. Nevlastníte-li plynový sporák, zřejmě ani nemáte plechový wok a nikdy mít 

nebudete. To vás samozřejmě nevylučuje z vyzkoušení receptu, stačí velká pánev s těžkým dnem, kterou se nebudete 

bát pořádně rozehřát. Teflonové a nepřilnavé povrchy pro tentokrát vynechte, obvykle tyto vysoké teploty nesnášejí 

příliš dobře.

Postup na poměrně hodnověrnou čínu má téměř pokaždé stejný scénář. Nejprve na oleji zprudka osmahnete ochuce-

né maso a vyjmete ho. Potom znovu přidáte trochu oleje, protože ten předchozí jste vylili společně s masem, a zprudka 

orestujete zeleninu. Ta musí být nakrájená na tak tenké plátky nebo nudličky, aby jí stačil jen krátký okamžik v teple. 

Ve třetím kroku zeleninu zalijete silnou, ochucenou tekutinou. Může to být v podstatě libovolná kombinace sójové, 

rybí, ústřicové a jiné omáčky, rýžového vína, rýžového octa, to vše naředěné vodou. Jakmile se částečně odpaří a za-

hustí, vrátíte do woku maso, dvakrát ledabyle promícháte a odhodíte pánev stranou, protože je hotovo.

Dovolím si krátké prohlášení na konec: i nadále platí, že nejlepší asijské jídlo dostanete v podniku s asijským kucha-

řem. Ale od teď už budete vědět, že se o stejnou kombinaci můžete bez obav pokusit doma. A věřte si, že bílý prášek 

tajemné chuti na své šéfwokařské kousky nepotřebujete. Jakmile jednou pochopíte, jak toto nejrychlejší jídlo na světě 

vzniká, žádný řezník s předem naloženým masem à la čína vás už nezastaví. Budete jako dobře rozjetý vlak.

Tak dobře dojeďte a za měsíc zase na shledanou na kolejích i v kuchyni. Florentýna
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2. Cuketu nakrájejte na stejně 
tenké nudličky. Mrkev oškrábej-
te a zešikma nařežte na velmi 
tenká kolečka. Cibulku očistěte 
a nakrájejte na kolečka. Sójovou 
a rybí omáčku a rýžový ocet 
smíchejte s 50 ml vody.

1. Z plátku masa odřízněte 
zbytky tukového krytí. Očištěné 
maso nakrájejte na co nejtenčí 
nudličky, silné jen 2–3 mm. 
Nudličky smíchejte s kořením pěti 
vůní, solí, solamylem a vínem  
a nechte stát bokem.

3. Pánev rozehřejte nasucho na plotýnce na-
stavené na nejvyšší výkon. Jakmile ji rozpálíte, 
přilijte dvě lžíce oleje. Ty hned začnou kouřit, proto 
neotálejte a okamžitě přidejte maso. Hned začněte 
promíchávat a nepřestaňte, než se ze všech stran 
zatáhne, zhruba minutu. Sejměte pánev nebo wok 
z plotýnky a vyklopte maso stranou.

l  100g plátek vepřové 
    pečeně bez kosti
l  1 lžíce bílého vína 
    nebo rýžového octa
l  2 špetky koření pěti vůní
l  2 špetky soli
l  1/2 lžičky solamylu
l  1/2 mladé cukety
l  1 malá mrkev
l  1 jarní cibulka s natí
l  1 lžička (5 ml) sójové omáčky
l  1 lžička rybí omáčky
l  3 lžíce oleje

PrO 1 OSObu (PraCuJTe ZáSadNě PO JedNé POrCi, PáNev Za žádNýCH OkOlNOSTí NeSMíTe PřePlNiT)

Vepřové nudličky à la čína
Koření pěti vůní, které v receptu používám, berte jen jako odrážecí můstek. Je velmi aromatické a trochu vám ukáže cestu; 
když ho ale neseženete, prostě ho vynechte, v receptu jsou důležité úplně jiné věci.

15
minut

STŘeDnĚ TĚŽké

Na naši čínu můžete místo vepřového masa 
použít i kuřecí či krůtí prsa nebo hovězí maso 
(roštěná, pravá svíčková).
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PrO 2 OSOby
l  2 kuřecí prsa, celkem asi 250 g  l  2 lžíce sójové omáčky
l  2 lžíce rybí omáčky (například nam pla nebo nuoc nam)
l  1 žička koriandrových semínek  l  1 lžička římského kmínu
l  2 stroužky česneku  l  1,5cm kousek zázvoru
l  1 lžíce medu  l  1 lžíce citronové šťávy

1. Zázvor a česnek oloupejte a obojí nastrouhejte najemno. koriandr a římský kmín 
rozdrťte v hmoždíři. Smíchejte sójovou a rybí omáčku, rozdrcené koření, zázvor, česnek 
a citronovou šťávu. Očištěné maso nakrájejte svisle na dlouhé, sotva 3 mm tenké plátky, 
každé prso zhruba na 10–12 kousků. Přidejte ho k aromatické marinádě a trochu promí-
chejte. Nechte půl hodiny odležet.
2. Nudličky masa, každou zvlášť, napíchněte na špejle, jako byste je špejlí v centimetro-
vých rozestupech prošívali od jednoho konce k druhému, takže ve výsledku bude maso 
na špejli vypadat jako roztažená harmonika. dlouhé konce špejlí odlomte.
3. velmi zprudka rozehřejte větší pánev a nalijte do ní olej. do horkého oleje položte 
několik špízků a minutu až minutu a půl prudce opečte po každé straně. vyjměte stranou 
a stejným způsobem opečte i další kousky.
4. ve zbytku marinády, který zůstal v misce po odebrání posledního kousku masa, rozmí-
chejte med a vlijte do prázdné, použité pánve. Marinádu nechte bleskově svařit na hustý 
sirup. Svařený sirup vylijte na špízy a trochu promíchejte. Okamžitě podávejte.

Kuřecí satay

Čína na 1 000 způsobů
Můj dnešní recept na čínu z pánve je velmi uni-
verzální, můžete si z něj odvodit spoustu dalších 
variant. ať už vyměníte vepřové maso za jiné, na-
příklad za kuřecí prsa, případně i za minutkové ho-
vězí maso, především pokud je dostatečně vyzrálé. 
Stejně tak vás potěší i kousky ryb nebo krevety.

kde nakoupit asijské omáčky? Zbytečně nepani-
kařte a nepátrejte po obchodech s exotickými su-
rovinami, všechno koupíte ve vietnamské večerce 
za pár českých peněz. Stačit vám budou dvě až 
tři lahvičky s podivnými tekutinami, především si 
obstarejte dobrou (a nepříliš sladkou) sójovou  
a rybí omáčku a rýžový ocet. S těmi si určitě chvíli 
hrát vystačíte.

Nejlepší přílohou samozřejmě je dušená jasmínová 
rýže nebo asijské nudle. Obojí opět koupíte ve  
vietnamské večerce, zejména rýže vás překvapí 
svou kvalitou, kyprostí, vůní i cenou. Nekupuji už 
menší než pětikilová balení, někdy se však na ně 
musíte doptat, protože ne vždy je najdete v regálu.

Pokud vaříte víc než pro jednu osobu, opakujte  
postup z dnešního receptu na čínu z pánve několi-
krát za sebou. rozhodně do pánve nedávejte  
víc surovin, než je psáno, vždy jen jednu porci.  
Maso by se začalo dusit namísto rychlého opékání 
a s kouzlem by byl konec. Nebojte se, jde to  
všechno v tak rychlém sledu, že nikdo na jídlo 
zbytečně čekat nebude.

1

2

3

44. vraťte pánev zpět, přilijte zbytek 
oleje a vhoďte do ní veškerou zeleni-
nu. Opět minutu míchejte, pak zalijte 
připravenou tekutinou. Pozor, ihned se 
jí velká část odpaří a můžete se opařit – 
přilévejte tekutinu z boku a ruku držte 
mimo prostor pánve.

5. kratičce promíchejte, jen aby se 
zelenina obalila a nasákla chutě, a vraťte 
k těmto surovinám opečené maso. 
Naposledy prohoďte nebo zamíchejte 
a máte hotovo. Odstavte a podávejte 
třeba s dušenou jasmínovou rýží nebo 
předem uvařenými asijskými nudlemi.

Jana Florentýna Zatloukalová
Je bývalá šéfkuchařka, autorka několika mezinárodně 
oceněných kuchařských bestsellerů z edice kuchařka pro 
dceru, zakladatelka projektu Chuťopis Čech, Moravy 
a Slezska. Nyní jí vychází nová kniha do kuchyně nazva-
ná Snídaně u Florentýny. Je věnována všem, kteří chtějí 
jíst po celé dopoledne zdravě a nápaditě,  dobře vařit 
z obyčejných surovin, ale nemají na to čas. 
rady a recepty do kuchyně  najdete na 
www.kucharkaprodceru.cz.

autorka

Když se řekne soté, psáno satay, jde o tenké, dlouhé nudličky masa na špízku. 
Kouzlo těchto jednohubek spočívá ve výrazném ochucení v asijském stylu. 
Těžko jim něco konkuruje — jsou efektní, křehké a šťavnaté, obsahují slané, 
sladké, kyselé i hořké chutě a mají tedy téměř vše, co byste od jednoho jídla 
vůbec mohli chtít. A tak už nic nekombinujte a podávejte k nim pouze misku 
voňavé dušené rýže s trochou zeleniny někde bokem.

25
minut

STŘeDnĚ TĚŽké



vodka může obsahovat až 70 procent 
etanolu a díky své čiré barvě a neutrál-

ní chuti má jednoznačné a časté použití  
v koktejlech. Zvyšuje totiž alkoholové 
volty, aniž by výrazně zasáhla do barevné 
či chuťové koncepce drinku. 

VODkA S DŽuSeM
Nejjednodušší a nejrozšířenější varianta 
je kombinace vodky s džusem, obvykle 
pomerančovým. Méně tradiční je sladký 
a barevně efektní party koktejl krvavé 
kombiné s džusem jahodovým. Ještě více 
do ruda zbarvená je domácí varianta 
klasického koktejlu bloody Mary s rajčato-
vým džusem. Popularita vodky s džusem 
je způsobená tím, že díky džusu alkohol 
téměř necítíme. v tom spočívá i nebez-
pečnost těchto míchaček – konzumují 
se snadno, ale mají účinky tvrdé lihoviny. 
Proto se také „nakopávací“ verzi short 

Na listopad připadají dvě výročí symbolicky ohraničující komunistický režim, dobu, ve které se začaly 
slévat kutilské míchačky. Kromě Ruska je vodka tradičně prolévána i v Polsku a Finsku, pro které se také 
stala národním nápojem. 

Vodka
34 škola míchání

Po celý rok s námi můžete nahlédnout pod pokličku  
alkoholové alchymie pravých českých míchaček, které 

vás provedou českou lidovou mixologií. 

Podělte se!
Při čtení našeho seriálu Pravé české
míchačky sami jistě zjistíte, že znáte vlastní 
varianty popisovaných lidových míchanic, 
ať už jste je přímo pili či o nich pouze 
slyšeli… Nenechávejte si to pro sebe 
a podělte se na www.facebook.com/
/praveceskemichacky.

story
během sepisování knihy Pravé české míchačky 
jsem narazil (naštěstí jen v literatuře) i na některé 
koktejly jdoucí za hranice běžné konzumace. Na-
příklad drink supercloumák, kombinace vodky, 
vína a džusu, je jen slabou pozemskou náhražkou 
pangalaktického megacloumáku, fiktivního ná-
poje z knih douglase adamse. vypít ho je „asi jako 
nechat si vyrazit mozek z hlavy plátkem citronu 
obaleným kolem masivní zlaté cihly“. udávaná 
receptura je plná obskurních ingrediencí (např. 
stará Janxovka, Qualaktinský hypermátový ex-
trakt či kapka Zamphuoru). Popularita Stopařova 
průvodce způsobila, že některé anglické bary 
prý pangalaktický megacloumák dle receptů 
ortodoxních fanoušků nabízejí. adams nicméně 
varuje: „vzniku megacloumáku na Zemi brání fy-
zikální zákony a celá řada mezinárodních dohod 
o ochraně životního prostředí a nedovolených 
zbraních.“ Neméně šílené a navíc reálné jsou 
dryáky popsané v legendární Jerofejevově novele 
Moskva – Petuški, proti nimž jsou české míchač-
ky naprosto fádní, neškodnou zábavou. Slovy 
autora: „Pít jednoduše jen vodku, třebas rovnou 
z láhve, to je marnost nad marnost a trápení 
duše. Míchat vodku s kolínskou je sice známý 
rozmar, ale není v tom nic patetického. ale dát si 
stakan balzámu kanaánského, v tom je i rozmar, 
i idea, i patos a navíc ještě nádech metafyziky.“ 
Pro úplnost doplním, že tento černohnědý nápoj 
je umíchán z černého piva, denaturovaného lihu  
a leštěnky na nábytek.

VZTEKLEJ PES
Zvířecí symboliku si uchovává 

další lidový koktejl s vodkou 
pojmenovaný vzteklej pes. 

vzteklost v názvu nápoje je 
dána jeho pálivostí. Nejprve 

se na dno sklenice nalije 
griotka. Ta se dolije vod-

kou a na závěr zakape 
tabascem. Množství 

tohoto pálivého extrak-
tu ovlivňuje míru psího 

hněvu. důsledná je 
 i metoda konzumace – 

nejprve promíchat  
v ústech a pak spolk-

nout. Jakkoli vzteklá, je 
psí šelma stále nejbližším 

přítelem člověka, neboť 
vlídně sladká griotka (zá-

měrně umístěná v dolní 
části koktejlu) stáhne 

pálivost v ústech. 

leDnÍ MeDVĚD
Ještě zrádnější je severská šelma bílý nebo též 
lední medvěd. koktejl je tvořen vodkou a sektem 
v poměru 1 : 1. další přidávání panáků odpaluje 
konzumenta do atmosférických výšin: dvě vodky 
ho vystřelí na německé balistické raketě Fau 
Zwei, tři vodky pak ještě výš v ruské kosmické lodi 
Sojuz 3. kreativní je výzva ke konzumaci nápoje, 
kdy se uspořádá lov na ledního medvěda. Průběh 
lovecké výpravy je prozaický: jde se k ledničce,  
z ní se tento nápoj vyndá a vypije. Pozor, neplést 
s klasickým koktejlem White russian, který 
je složen z vodky, kávového likéru a smetany. 
Zmatení zavinil jeden z českých překladů kultovní 
krimikomedie bratrů Coenových big lebowski, 
kde je pro bílého rusáka chybně užit název bílý 
medvěd, ačkoli dude svůj oblíbený nápoj míchá 
se smetanou, a ne se šumivým vínem. ▪

Alexandr Guha
autor knihy Pravé české míchačky,
absolvent a doktorand oboru kulturologie na FF uk.
vedl výběrový kurz kulturní dimenze legálních psychoaktivních látek. 
Herec, dramatik a režisér divadla Ztracená existence, stálého hosta 
Studia ypsilon (hry dentální rapsódie, Privátní mejdla, vařparáda aj.).
Šéfdramaturg televize Óčko, stagemanager hudebně divadelního stanu festivalu 
Mighty Sounds, člen recesistické punkové kapely vagyny dy Praga (album Zřejmě humor).

autor

drinku v panáku říká speed, tedy stejně jako 
stimulační rekreační droze. Ještě silnější 
efekt má spojení vodky s energiťákem, kde je 
úmyslně překračováno varování „Nemíchat  
s alkoholem!“, které stojí na plechovkách  
těchto energy drinků.  
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GRAZ

TEXT: ZdEněk STon, PETra kubíčková

FoTo: auToři, ProFimEdia, PiXmac, dEnniS HübScH, PavEl koPEc

Graz, v překladu malebně Štýrský Hradec, rozhodně nepůsobí jako ospalé 
městečko uprostřed štýrských kopců, jak si ho mnozí možná představují, ani 

nepřipomíná velkou metropoli plnou uspěchaných lidí. Druhé nejlidnatější 
rakouské město láká na památky UNESCO i poklidnou atmosféru. Od prosince se 
Graz stane cílovou destinací railjetů na nové komfortní lince z Prahy přes Vídeň. 

Railjetem 
až do cílové stanice

Rakousko
Vídeň

Graz
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Rakouský Graz v mnohém připomíná 
české Brno. Už jen fakt, že v něm žije 

přes čtvrt milionu obyvatel a na 6 univerzi-
tách tu studuje na 50 tisíc vysokoškoláků, 
z něj činí místo četných obchodních setkání 
i poskytuje dostatečně rozsáhlé zázemí 
potřebné pro získání kvalitního vzdělání. 
A stejně jako jihomoravská metropole ani 
štýrský Graz nevyhledávají zrovna davy 
turistů. Přesto dokáže okouzlit. Typické 
univerzitní město s mladickou atmosférou 
a nočním životem se pyšní jedním z největ-
ších zachovaných středověkých městských 
jader v Evropě zapsaným též na seznamu 
UNESCO. Pozornost budí jeho hravé fasády 
i úzké uličky lákající k procházce. Dominantu 
města tvoří vrch Schlossberg, kde stála kdysi 
pevnost, kterou dobyl Napoleon. Také zde 
toho po něm mnoho nezbylo. Zajímavější 
je pak možná to, co není na první pohled 
vidět – systém štol, který sloužil za 2. světo-

vé války jako úkryt pro 40 tisíc lidí. Centrum 
protíná řeka Mur a hukot jejích peřejí dává 
návštěvníkům připomenout, že několik 
kilometrů za městem se zvedají zasněžené 
kopce vysokých alpských pohoří. 

Hodí se sem moderna?
Představitelé města asi měli pocit, že Graz 
musí upoutat také jako moderní metropole, 
že kochání se historickými pamětihodnost-
mi nestačí, a tak povolali známé architekty 
a vytvořili několik výrazných novodobých 
„děl“. Přímo doprostřed řeky Mur postavili 
jakýsi umělý ostrov ze skla a oceli tvarem 
připomínající otevřenou mušli, ve kterém 
najdete kavárnu a dětské prolézačky. V noci 
je ostrůvek hezky barevně osvětlen, což 
dodává řece a prostoru kolem něj svébyt-
nou podobu. Vůbec – Graz v noci působí 
velmi mile a bezpečně. Horší to už je s tolik 
v příručkách architektury vychvalovanou 

budovou Kunsthaus – pseudomoderní obří 
černou chobotnicí uprostřed města. Z vyhlíd-
ky na vrchu Schlossberg vypadá uprostřed 
historické zástavby jako vetřelec, budovu 
tak také místní nazývají, ovšem v mnohem 
pozitivnějším významu – Friendly Alien 
(Přátelský vetřelec). Zřejmě si už na svého 
vetřelce zvykli a nikomu dosud neublížil. 

od katedrály k zámku
K neodmyslitelnému grazskému koloritu 
patří hlavní městský dopravní prostředek 
– tramvaje oděné v pastelově zeleném 
kabátku, což je dominantní barva městské-
ho znaku i regionu a evokuje také místní 
životní styl: pozitivní vztah k ekologii, 
sportu a turistice. Síť šesti linek obsluhuje 
33 km tratí, ústředním přestupním bodem 
je Jakominiplatz, kde jeden prostor ulice 
sdílejí lidé, cyklisté i pomalu jedoucí tram-
vaje. Asi nejzajímavější linkou je hned ta 

Vetřelec uprostřed města aneb futuristická budova Kunsthaus poblíž řeky Mur.

Graz (Štýrský Hradec)  

Rozloha: 96,048 km²

Počet obyvatel: 265 778 (2013)

Oficiální web: www.graz.at
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Štýrsko
Jedna ze spolkových zemí Rakouska, která oplývá 
skvosty jak přírodními, tak architektonickými. 
Štýrsko je půvabná země hor a lesů, vinic a ovoc-
ných sadů, krásných měst a výstavných vesniček. 
Dozrávají zde ve výjimečné kvalitě dary matky 
přírody, jako jsou dýně, jablka nebo vinné hrozny 
na vinicích na kopcovitém jihu země.

Na severu Štýrska se zvedají mohutné vrcholy 
hor v čele s horským gigantem Dachsteinem, který 
se tyčí až do výšky 3 000 metrů. Rozkládá se zde 
i okouzlující Solná komora nebo přírodní klenot 
Gesäuse, nejmladší národní park v Rakousku, 
který vás ohromí svou drsně romantickou příro-
dou. Na své si přijdou i milovníci zimních sportů 
– najdou tu celkem 741 km sjezdovek. Na jihu se 
vlní úrodné kopce porostlé vinohrady a ovocnými 
sady, které přímo vyzývají k dlouhým romantickým 
procházkám nebo cyklistickým túrám. Místní hor-
ké termální prameny dodávají regionu lázeňský 
punc. Oblasti dominuje hlavní město Graz, kde se 
snoubí klasická a moderní architektura. Historické 
centrum města je dokonce na seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO. Graz dobře poslouží 
jako základna pro bližší poznání celého Štýrska. 

Bazilika Mariatrost.

s číslem jedna, částečně proto, že jsou na ni 
nasazovány starší tramvajové krasavice 
svými tvary podobné našim legendárním 
„T-trojkám“ a také kvůli její poutavé trase 
vedoucí ke kopcům za městem. Z dvouko-
lejné tratě se najednou stává jednokolejka 
a zhruba v každé druhé stanici je postave-
na výhybna, kde se protijedoucí tramvaje 
míjejí. Koleje vedou podél horského potůčku 
kolem poklidných obytných čtvrtí v leso-
parku až na konečnou stanici s budovou 
historické vozovny. Jen pár kroků od ní se 
zvedá výrazný kopec, na jehož vrcholu stojí 
bazilika Mariatrost. Stačí vyjít 227 schodů 
a pokochat se výhledem i úchvatným inte-
riérem. Když se vydáte tramvají linky číslo 
1 přes celé historické centrum Grazu na jeho 
opačný konec, nebudete ani zde ochuzeni, 
poblíž druhé konečné se totiž rozkládá ba-
rokní perla – zámek Eggenberg se zahrada-
mi plnými naparujících se pávů. ▪

Přímo do historického centra je 
vjezd automobilů omezen, zato 
tramvaje tu mají zelenou. 
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Nejvýznamnější památky Grazu

murinsel (umělý ostrov na řece mur) 
Společně s Kunsthausem je originální Murinsel zástupcem novodobé moderní architek-
tury. Obdivuhodnou konstrukci umělého ostrova ztvárňující lasturu navrhl newyorský 
designer a fotograf Vito Acconci. Na ostrově, který je pomocí mostů spojen s oběma 
břehy řeky, se nachází patrová restaurace a útulný amfiteátr. V noci je Murinsel nasví-

cen modrými reflektory a v tmavém pruhu řeky Mur působí až magickým dojmem.

Schlossberg
Dominantou Štýrského Hradce je vrch Schlossberg, na kterém od 12. století stával hrad 
později přebudovaný na pevnost. Ta sloužila až do roku 1809 a nebyla nikdy dobyta silou. 
Když ale Napoleon zvítězil v roce 1809 nad Rakušany v bitvě u Wagramu (mimochodem, 
Wagram leží také na nám známém Moravském poli), musela mu být vydána i pevnost 
Schlossberg. Francouzi zničili vše, co se zde nacházelo. Měšťanům Grazu se podařilo 
zaplacením výkupného zachránit alespoň dvě věže – Glockenturm a Uhrturm. 

Glockenturm (Zvonová věž) z 16. století je vysoká 34 metrů. Ve věži je umístěn třetí 
největší zvon ve Štýrsku s průměrem téměř dva metry a hmotností přes čtyři a půl tuny 
(4 633 kg). Druhá věž Uhrturm (Hodinová věž) se stala symbolem města. 

Návštěvníci mohou k výstupu na Schlossberg využít lanové dráhy, proskleného výtahu 
nebo vystoupat po 260 schodech. Lanová dráha byla zřízena roku 1894 a naposledy 
renovována v roce 2004, kdy byla vybavena novými vagony. Ve středu skály na úrovni 
Schlossbergplatz byla vyhloubena šachta vedoucí k jednomu přístupu v blízkosti Hodi-
nové věže. V šachtě se nachází vlek pro dvě kabiny pro max. 15 osob. Stoupací rychlost 
kabin činí 2,5 m/s, jízda trvá cca 30 s. Kromě Hodinové věže, symbolu Grazu, najdeme 
na Schlossbergu také hradní sklepy, zvonici, 98 m hlubokou tureckou studnu a řadu 

dalších malých uměleckých objektů. 

kunsthaus (dům umění) 
Významní angličtí architekti Peter Cook a Colin Fournier si dali za cíl vytvořit moderní budovu ztvárňující živou hmotu. Jejich snaha 
přinesla své ovoce a dnes na břehu řeky Mur stojí objekt pojmenovaný „Friendly Alien“ (Přátelský vetřelec). Kunsthaus připomíná živou 
hmotu nejen svým tvarem (na vrchu budovy jsou např. nozdry), ale také svými projevy, jako je vydávání zvuků a světelných efektů. Pod 
svrchním pláštěm tvořeným 1 066 deskami různého tvaru jsou umístěna světla, která ve tmě vysílají speciální efekty. Nejhezčí pohled 
na takto komunikující Kunsthaus je z terasy Schlossbergu. Stavba byla dokončena v roce 2003, kdy byl Graz zvolen hlavním městem 
evropské kultury. Uvnitř komplexu rozděleného do několika různých sektorů probíhají po celý rok různé výstavy světových umělců, jejichž 
moderní díla vás šokují stejně jako Kunsthaus sám. Jakousi stálou expozici tvoří okno umístěné v jedné „nozdře“ namířené na hlavní 
symbol města Hodinovou věž. 



muzejní čtvrť Joanneum
Univerzální muzeum Joanneum je 
jedno z nejstarších, avšak zároveň 
nejmodernějších evropských muzeí 
se zajímavou architekturou. Muzeum 
bylo založeno již v roce 1811 a patří 
pod ně 19 oddělení. Návštěvník se zde 
setkává s živoucím spojením umění, 
kultury a poznání. Nově vybudované 
návštěvnické centrum uvádí příchozí 
přímo do expozic univerzálního muzea. 
Najdete zde nejstarší a nejrozsáhlejší 
rakouskou zemskou knihovnu, Novou 
galerii Graz, multimediální sbírky 
a Přírodovědecké muzeum.

Historie
První sídlo na místě dnešního 
Grazu založili Římané. Později zde 
obyvatelé příbuzní s dnešními Slo-
vinci postavili malý hrad – „Gradec“. 
Dnešní německý název „Graz“ byl 
poprvé užit v roce 1128 za vlády 
vévodů Babenbergských. Zejména 
pod vládou Habsburků Graz vzkvétal 
jako významné obchodní centrum 
a v roce 1281 mu král Rudolf I. udělil 
zvláštní privilegia. Habsburkové 
z místního opevnění kontrolovali 
území dnešního Štýrska, Korutan, 
částí severní Itálie a Slovinska až 
po Terst. V následujících dvou stale-
tích se počet obyvatel rozrůstal, ale 
doba byla poznamenána místními 
konflikty a vpády Turků a Maďarů. 
V průběhu 16. století tu byla vybudo-
vána univerzita, renesanční Zemský 
dům a také Hodinová věž. Město 
muselo čelit od roku 1797 armádě 
Napoleona. Graz a zejména pevnost 
Schlossberg v bojích prokázaly svoji 
ohromnou sílu, když úspěšně čelily 
8 velkým ofenzivám. Po dobytí Vídně 
musel automaticky kapitulovat 
i Graz. Francouzi rozbořili a zničili 
řadu památek. Symbol města – 
Hodinovou věž – však obyvatelé 
města natolik zbožňovali, že za její 
ponechání v původním stavu zaplati-
li Francouzům obrovskou sumu 
peněz. Další demolice město zažilo 
za 2. světové války.
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Zámek Eggenberg
Na západním okraji města se nachází zámek Eggen-
berg, nejvýznamnější zámecký komplex Grazu. Ten 
si nechali v roce 1625 postavit Eggenbergové. Tato 
nádherná barokní stavba vznikla na přání Johanna 
Ulricha, který chtěl mít reprezentativní sídlo 
poté, co se stal v roce 1625 vládcem tzv. Vnitřního 
Rakouska. Sídlo disponuje 24 reprezentativními 
sály s muzejními expozicemi. Nejslavnější a také 
nejkrásnější z nich je Sál planet, jehož cyklus více 
než 600 nástropních maleb patří k nejrozsáhlejším 
v Evropě. Prohlídky s průvodcem v němčině se 
zde konají každou hodinu. Na zámku je také stálá 
expozice štýrského muzea Universalmuseum 
Joanneum, která se věnuje historii mincovnictví 
ve Vnitřním Rakousku. Celý zámek je obklopen 
rozlehlou zahradou.
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Přes 600 km dlouhou cestu z Prahy přes Pardubice, Českou Třebovou, Brno, Břeclav a Vídeň 
do Grazu ujede vlak za necelých 7 hodin, které v pohodlných klimatizovaných vozech moderní 
soupravy ČD railjet můžete využít k práci či strávit relaxací. Občas ale stojí za to vyhlédnout také 
z okna. Zvlášť v oblasti mezi Vídeňským Novým Městem a Grazem vás čekají úchvatné přírodní 
scenerie na první skutečné horské trati na světě zapsané na seznam UNESCO.  

0,2
km

79
km

139
km

Krásný pohled na stověžatou matičku měst 
se cestujícím naskýtá hned několik vteřin 
po odjezdu z pražského hlavního nádraží 

z estakády Nového spojení, než se vlak zanoří 
do vítkovských tunelů. Roman-
tické siluety mnoha známých 
věží včetně těch na svatovítské 
katedrále v podvečer zvýrazňuje 
zapadající slunce. Při průjezdu 
libeňskou stanicí lze zahlédnout 
O2 arenu a dětem neujde pohled 
na dinosaura na střeše OC Harfa. 

Její 100 m vysoké a 60 m široké chladicí věže 
působí monumentálně, zvlášť když se z nich 
valí mračna par. Samotný komín elektrárny 

měří 300 metrů. Obří stavba vznikla v 70. letech 
na místě, kde se těžil pyrit. Strategic-
ká poloha elektrárny umožňovala 
zásobování severočeským hně-
dým uhlím po Labi, od poloviny 
90. let pak, kdy se uvolnila kapa-
cita, rychlejší cestou po železnici. 
Vagony se tu vykládají na unikát-
ním rotačním výklopníku.

Po průjezdu stanicí Choceň maximální povo-
lenou rychlostí 160 km/h začne vlak výrazně 
zpomalovat, neboť se trať přimyká k toku 

Tiché Orlice a vede asi 15 km její údolní nivou. Jedná 
se o jeden z posledních nerekon-
struovaných úseků na koridoru – 
na druhou stranu díky tomu, že 
trať kopíruje terén, také o jeden 
z nejhezčích. Nejdelší oblouk, 
kterým trať obkrouží kopec 
Roveň o téměř 180°, se nachází 
u obce Bezpráví.  

1 2 3

Centrum Prahy
¡¢ Praha hl. n. – Praha-Libeň

Elektrárna Chvaletice
¡¢ Chvaletice – Řečany n. Labem

Údolí u Bezpráví
¡¢ Choceň – Ústí n. Orlicí

71 73 75 77 79 371 373

Praha hl. n. 6.42 8.42 10.42 12.42 14.42 16.42 18.42

brno hl. n. 9.21 11.21 13.21 15.21 17.21 19.21 21.21

Wien Hbf 10.52 12.52 14.52 16.52 18.52 20.52 22.52

Graz Hbf 13.33 15.33 17.33 19.33 21.33 23.33 –

Graz Hbf – 6.25 8.25 10.25 12.25 14.25 16.25

Wien Hbf 7.07 9.07 11.07 13.07 15.07 17.07 19.07

brno hl. n. 8.39 10.39 12.39 14.39 16.39 18.39 20.39

Praha hl. n. 11.18 13.18 15.18 17.18 19.18 21.18 23.18

uŽ cESTa mŮŽE bÝT cílEm

Od polabských rovin po horský Semmering

Spoje railjet od nového jízdního řádu (platí od 14. 12. 2014)

71 73 75 77 79 371 373
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Praha
Pardubice

Brno

Břeclav

Wien

Mürzzuschlag 
Kapfenberg Bruck/Mur 

Graz

Česká Třebová
1

2
3

4

5

6

1  Centrum Prahy

2 Elektrárna Chvaletice

3  Údolí u Bezpráví

4  Za Brnem podél Pálavy

5  Na krásném modrém Dunaji

6 Po legendárním Semmeringu

        Místo zastavení railjetu

●  Zajímavé místo

279
km

307
km

489
km

Mohutný hrad Špilberk nebo nejvyšší 
budova v ČR, 105 metrů vysoká AZ Tower, 
to vše je vidět v bezprostřední blízkosti tratě 

v brněnském uzlu. Pak vlak začne opět zrychlovat 
a stošedesátkou sviští rovinatou 
krajinou skrze úrodná pole 
a upravené vinice jižní Moravy. 
Zhruba v půli cesty mezi Brnem 
a Břeclaví se v dáli zvedají krásné 
Pálavské vrchy s Dívčími hrady 
nad lesknoucí se hladinou novo-
mlýnských nádrží. 

Z rakouské metropole toho mnoho zajímavé-
ho z okna vlaku neuvidíte, nicméně za pohled 
určitě stojí překonání jednoho z nejmohut-

nějších a druhého nejdelšího evropského veletoku 
Dunaje. Když budete mít štěstí 
na počasí, řeka vám zahraje 
skutečný modrý valčík. Stavební 
boom, jaký zažívá v posledních 
letech rakouská metropole, dob-
ře ilustruje zcela nové průjezdné 
vídeňské hlavní nádraží a také 
nově postavená čtvrť kolem něj.

Pár kilometrů za Vídeňským Novým Městem 
musí vlaky překonat pohoří s vrcholovou sta-
nicí Semmering. Čeká vás 40 km ostrých ob-

louků, prudkého stoupání a nádherných přírodních 
scenerií. Trať stoupá jakoby po vrs-
tevnicích do nadmořské výšky 
897 m n. m. a je na ní postaveno 
14 tunelů, 16 větších viaduktů, 
118 menších kamenných a 11 
železných mostů. Doporučit lze 
výšlap po naučné stezce Semme-
ringbahn, která trať kopíruje.

4 5 6

Za Brnem podél Pálavy
¡¢ Pouzdřany – Rakvice

Na krásném modrém Dunaji
¡¢ Wien-Lobau –  Wien-Praterkai

Po legendárním Semmeringu
¡¢ Gloggnitz – Mürzzuschlag

Do Grazu na vánoční trhy
O Vánocích roku 1905 se ve Štýrském Hradci poprvé 

rozezněla zvonkohra, kterou si nechal vestavět 
do štítu svého domu obchodník a výrobce 

lihovin Gottfried Maurer. Třikrát denně – 
v 11, 15 a 17 hodin – je možné na dneš-

ním Náměstí zvonkohry (Glocken-
spielplatz) uslyšet melodie zvonkohry 

a zároveň vidět specifický štýrský 
orloj. Otevřou se dvě okna ve štítu 

domu a objeví se tančící postavičky štýrské 
hospodyňky a hospodáře.

Vánoční trh Christkindlmarkt 
před radnicí (Hauptplatz) 

21. 11. – 24. 12. 2014
Adventní a vánoční trhy v Grazu otevírají brány 21. listo-

padu 2014. Graz se v tuto dobu stává městem obestřeným 
pohádkovým kouzlem, které podtrhuje vánoční trh 

s prodejem tradičních řemeslných výrobků a po-
choutek. Nasajte nezapomenutelnou atmosféru 

Starého města v předvánoční době, zahřejte 
se horkým čajem či punčem, udělejte si radost 
nákupem vánočního dárku nebo se jen nechte 

inspirovat originálními nápady na vánoční výzdobu.



Stáhněte si aplikaci MasterCard® Mobile
a vyzkoušejte si platbu MasterPass™

Nejlepší způsob, jak nakupovat online.

Navíc soutěžte o jedinečný hudební výlet do Londýna pro 2 osoby.

Nečekejte ve frontě. Plaťte na eShopu společnosti České dráhy 
pomocí služby MasterPass™ od MasterCard® a získejte 10% slevu 
na vybrané jízdní doklady.

VÍCE ČASU NA TO, NA ČEM ZÁLEŽÍ: K NEZAPLACENÍ™

Akce platí od 1. 11. do 14. 12. 2014

Více na www.masterpass.cz

K dispozici na

NYNÍ NA

Masterpass_Ceske_Drahy_215x270_CD_v5.indd   1 20.10.14   10:19



křížovka

PLOŠNÉ
MÍRY

J. Callaghan (1912–2005) – britský politik: 
... (výrok v tajence).

Tajenka z minulého čísla: Malé stanice si na tom velmi zakládají, že přes ně musí jezdit rychlíky.

STUPEŇ
TRIASU
(GEOL.)

Soutěž
Zašlete nám vyluštěnou tajenku
a vyhrajte kurz vaření s Ondrou Slaninou!

Správnou odpověď jednoduše zadejte  
do formuláře na www.cdprovas.cz   
do 20. listopadu.

POMŮCKA:
APE, CEKAS,
ELK, OLES,

PONS, TOKO

PRAŽSKÝ
OSTROV

OTOČNÝ
NOSNÍK

JMÉNO
UKRAJIN.

PROZAIKA
HONČARA

❖

❖❖3. ČÁST
TAJENKY

2. ČÁST
TAJENKY

SVATYNĚ
V MEKCE ❖POBÍDKA NESTÉKAT

(O SLZÁCH)

PŘEDSTA-
VENÝ

KLÁŠTERA

1. ČÁST
TAJENKY

PŘIBLIŽNĚ OPRAVNA
LODÍ

ČIN
(KNIŽNĚ)

INDICKÝ
CHLÉB

MĚKKÝŠ

❖
LADY

Z HITU
KARLA
GOTTA

JMÉNO
PĚVKYNĚ

DESTINNOVÉ

HAFAN

OPOJNÝ
POLYNÉSKÝ

NÁPOJ

ČLÁNKY

UMĚLÁ
PANNA

❖

ANGLICKY
CHYTRÝ

REZIGNO-
VANÝ

SOUHLAS

LOUKA
U LESA

(V NÁŘEČÍ)

❖

A SICE

MLHA
KÓD

ARMÉNIE

POHYB
VZDUCHEM

ZÁVAZEK

SPZ
MĚLNÍKA

POPĚVEK

ZÁPAS

KOSTRA
HLAVY

(KNIŽNĚ)

DRUH
SLITINY

VÝRAZ
POCHOPENÍ

MOMENT

DRUH
PEPŘE

LEPIDLO

SOUHLAS HARMONIE

VYSOKÁ
KARTA

EPIDEMIE

BÝT
NEMOCEN

K ČEMU

PÍSEČNÝ
PŘESYP

TUR

ÚTOK

TRNOVNÍK
PONOŘENO

DO
TEKUTINY

PŘEDLOŽKA

KRUHŘÍMSKY
1101

ZÁPORNĚ
NABITÁ
ČÁSTICE

TRUP

STOVKA

LOK

OLIN

JMÉNO
AMERICKÉHO

REŽISÉRA
KAZANA

KLÍNY
(KNIŽNĚ)

PROTIKLAD

ČÁSTICE
HMOTY

USEŇ
Z HOVĚZINY

AGITACE

NEBEZPEČÍ
NEZDARU

BOHUŽEL
NAŘÍKAT
(KNIŽNĚ)

AFRICKÝ
PTÁK

KAMPAK

KRÁLOVNA
KVĚTIN

BOD V DŽUDU

KABARETNÍ
PÍSNĚ

NEJISTĚ SE
POHYBOVATI

SVOBODNÝ
ŠLECHTICKÝ

STATEK

POTUPA

SVISLÁ
JESKYNĚ
(GEOL.)

ÚSILÍ
MOJE

PASTÝŘSKÁ
PÍŠŤALA

ŠPANĚLSKÁ
POLÉVKA

NÁZEV
HLÁSKY

PRAŽSKÝ
ŽELEZÁŘ

ELIŠKY

RYZOST
MINCE

SLOVENSKÁ
ŘEKA

BALZACŮV
HRDINA
MILENEC

(ZASTAR.)

ZAHNUTÝ
HŘEB

JEDNOTKA
HLASITOSTI

DUMASŮV
MUŠKETÝR

PYSK

VYČERPÁN

KNIŽNÍ
SPOJKA

VÝČNĚLEK
TLAKOMĚR

(SLOV.)

KUŘIVO
LUPEN

POBÍHAT
PŮVODCE

DÍLA

Hrajte o 3 poukazy  v hodnotě 1 490 Kč www.hungrytown.cz

Luštěte a vyhrajte dárkový poukaz na lekci školy vaření Hungry Town 
pod vedením šéfkuchaře Ondřeje Slaniny. Přijďte se zdokonalit 
ve vaření a naučit nové recepty a triky jednoho z Kluků v akci.

 



Baví vás fotografovat a myslíte, že máte na to  
stát se profesionálním reportérem, reklamním fotografem či tvůrcem na volné noze?  
My vám dáme příležitost si to nezávazně vyzkoušet a těm nejlepším vyplatíme honorář. 

Uzávěrka prosincového tématu Móda je 15. listopadu 2014.
Uzávěrka lednového tématu Architektura je 13. prosince 2014.

Pokud tě výzva zaujala a dosud jsi publikoval maxi-
málně tak na Facebooku, pošli nám své výtvory dle 

zadaného tématu. Snímek či série (max. 3 fotografie) 
mohou být reportážního charakteru, stejně jako ryze 
volnou tvorbou, kde se fantazii meze nekladou. Záleží 
jen na tobě. Nejpovedenější díla budou oceněna honorá-
řem ve výši 3 000, 2 000 a 1 000 Kč  (1., 2. a 3. místo).  

Pravidla jsou jednoduchá: Vyber maximálně 3 své 
snímky a na stránkách www.cdprovas.cz (záložka 
Soutěže) je přes soutěžní formulář v daný termín odešli. 
Redakce vybere 20 nejlepších a pro ty pak na tom sa-
mém místě můžeš zároveň hlasovat. Soutěž je omezena 
věkovým rozmezím 14–30 let. V každém čísle magazínu 
vyhlašujeme 3 výherce. ▪

Sdílejte  
své snímky
na internetu!

Termíny uzávěrek, kompletní pravidla, vstupní formulář  

a hlasovací rozhraní najdeš na www.cdprovas.cz.

fotosoutěž 
pro mladé talenty

téma: barvy

Zpracuj naše zadání 
svým pohledem…

Téma pro prosinec 2014 – Móda

2Jan Russnák, 27 let    
Stůj, dej přednost v jízdě

3Michaela Sopko, 22 let    
Pastelová romance

Foťte  
na zadané téma  
a získejte honorář  
až 3 000 Kč.



1 Marie Neckářová, 16 let    
V živlu podzimu



název rubriky46

0-14
Ilustrace na dvoustraně: 
jakub mareš

Hvězda  1. třídy

Vocamcaď pocamcaď
Jako já si o sobě myslím, že jsem vcelku tolerantní člověk. A leccos dokážu pochopit. Ale to, co se mi stalo 

včera, je prostě neomluvitelné v každém případě! Sedím si tak rozvalená na vysunutém sedadle (to v první 
třídě jde). Ještě zdůrazňuji, že jsem seděla právě v třídě první! Nasávám poklidnou atmosféru klapání noutbu-
kářů – a vtom to přišlo. No co vám budu povídat. Někdo prachsprostě pustil ducháčka! Jako ale ne nějakýho 
normálního, ale plíživýho a zákeřně jedovatýho! Evidentně  jsem nebyla jediná, kdo si toho všimnul, protože 
během chvíle se i ostatní začali otáčet. Fakt to byla hnojárna hadr. To někdo hnil zevnitř už hodně dlouho  
a teď se tím rozhodl potrápit i ostatní. Jediné vtipné na tom bylo pozorovat lidi, když poprvé nasáli, jak se jim 
zvětšily nozdry a s nechutí zjišťovali, co se vlastně stalo. Prostě peklo hadr. Měla jsem dokonce i tajemné po-
dezření na jednoho pána, kterej byl jako děsně nenápadnej. Upřímně jsem ho politovala a šla jsem se ponížit  
a přesednout do třídy druhé. Protože tohle teda byla rychta i pro můj pršák.

Pindulína bloguje



zvířátka z depa
pantík , Sloník,

pavouček, Žralda  

Jde Se do práCe
Sloník tiskovým mluvčím depa

přeHlídka na točnĚ
asi žádná jiná profese nevyžaduje tak rychlé soustředění hned po probuzení. Sotva tisko-
vý mluvčí ráno vstane a protře si ospalé oči, už zapíná televizi a střídavě sleduje Snídani 
s novou a dobré ráno s českou televizí, zdalipak se přes noc něco nového neudálo doma 
či ve světě. ani cestou do práce si neodpočine – musí přečíst veškeré noviny, co ten den 
vyšly, a sledovat, jestli novináři nepíší ošklivě o našem depu. odborně se tomu říká moni-
toring tisku. a sotva dorazí do práce, už míří na ranní kávičku přímo k panu nejvyššímu, 
kterému musí po pravdě a jemně sdělit, co všechno se toho rána dočetl. když je těch 
špatných zpráv víc než dobrých, pan nejvyšší se roz-
čílí a nařídí, aby tiskové oddělení okamžitě 
vydalo tiskovou zprávu, nebo radši dvě, 
a když bude nejhůř, svolá tiskovou 
konferenci pro ty nejvýznamnější 
novináře, kterým oznámí, jak 
se věc ve skutečnosti má 
a co jsou jen pomluvy. 
tiskový mluvčí pak celý 
den odpovídá na dotěrné 
otázky novinářů, někdy 
i před televizními kame-
rami, a proto se mu 
hodí takový módní šik 
klobouček. a telefon 
nepřestal Sloníkovi 
zvonit ani pozdě 
večer, když si šel 
odpočinout s ostat-
ními zvířátky do 
vířivky. už aby 
bylo dobré ráno!

pendolino
doba, kdy se podél českých kolejí rojily davy zvě-
davých babiček, aby si prohlédly to supermoderní 
pendolino, je už dávno za námi. dnes už cestující 
berou vlaky SuperCity jako samozřejmost – jako 
nejrychlejší spoje na českých kolejích. v minulém roce 
začalo pendolino pravidelně jezdit také na západ od 
prahy do známých lázeňských měst a od prosince spojí 
prahu až s dalekými východoslovenskými košicemi. 
to bude krásný pohled na stříbřitou soupravu pod 
zasněženými vrcholy vysokých tater! a víte, děti, proč 
se vůbec pendolino v obloucích naklápí? to proto, aby 
se vyrovnaly všechny negativní síly, které na člověka 
při průjezdu obloukem takovou rychlostí působí, a aby 
se vám nerozlil čaj nebo kakao a z poliček nevypadla 
všechna zavazadla. Funguje to, že? 

Hodní rodičové, milé děti!

zima se blíží, v depu je třeba pořádně zatopit. a tak se zví-

řátka rozhodla, že jednou udělají radost panu přednostovi, 

aby viděl, jak jsou šikovná a zodpovědná. objednala pět, 

ano, čtete dobře, celých pět vagonů toho nejlepšího ostrav-

ského koksu a přes víkend ho všechen nahrnula do kotelny. 

a když přišel v pondělí přednosta do práce, nestačil se divit 

a upadl do šoku, až mu brašna se svačinou spadla na zem. 

zvířátka se těšila na pochvalu, ale místo toho pan přednos-

ta tiše zaskuhral: „Chcete mi říct, že jste celou kotelnu za-

valili tím špinavým černým koksem?“ „ano, celou,“ smála 

se zvířátka. „naši novou plynovou kotelnu?!“ 



Kančí?
Jedině se šípkovou!

Nebo se zelím?

Ochutnejte obojí, abyste přišli na to, který z receptů 
je ten „váš“. Objednejte si v některé z prověřených 
českých restaurací Czech Specials.

www.czechspecials.cz Kančí se šípkovou omáčkou

CzT-CzechSpecials-kanci-215x270-CZ.indd   1 22. 7. 2014   12:02:19
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ze světa železnice
BOJOVALI ZA SVOBODU

TEXT: MARTIN NAVRÁTIL

FoTo: ARchIV ČSoL, AuToR

Nelehký 
návrat 

legionářů

Dlouhá léta se informace spojené s legionáři na východní frontě 
1. světové války potlačovaly, a pokud šlo o boje s bolševiky, tak 

překrucovaly. Dnes, kdy si připomínáme 100 let od počátku tzv. velké 
války, je čas ohlédnout se za jejich osudy a zásluhami a připomenout si, 

že velká část dění se točila okolo dráhy – Transsibiřské magistrály.  
Generál Stanislav Čeček, jeden z nejvýznamnějších představitelů čs. legií v Rusku.



50 ze světa železnice

jiny na nové působiště – na západoevropské 
bojiště do Francie. V přímé cestě na západ 
jim stály německé jednotky. Lodní transport 
z Murmanska a Archangelska se ukázal 
kapacitně nevyhovující. Proto zvítězil návrh 

mnohatisícovou armádu z Ukrajiny přepravit 
po železnici do dálněvýchodního přístavu Vla-
divostok a odtud parníky přes Ameriku domů. 
To pro vojáky prakticky znamenalo cestu 
kolem světa: více než 6 000 kilometrů při jízdě 
po Transsibiřské magistrále do Vladivostoku, 
dále lodí do Japonska a potom do Kalifornie. 
Odtud vlakem přes Spojené státy americké, 
dále lodí do Evropy a opět vlakem do vytouže-
né vlasti. Celkem tedy přes 30 tisíc kilometrů. 
 
Československé vojsko na Rusi
Bolševická vláda toto řešení zprvu vítala 
a přislíbila i zásobování vojenských vlaků, 

brzy ale začalo docházet ke konfliktům 
se stále sílící Rudou armádou. Dobře vy-

cvičení převážně čeští vojáci velmi lákali 
rudé, kteří se je agitací pokoušeli získat. 
Vesměs marně. Větší posily se podařilo 
naverbovat jen ze zajateckých táborů. 

Drobné šarvátky přerůstaly v tvrdé boje, 
ve kterých se jednotky legií se 60 tisíci muži, 
nesoucí už označení „Československé vojsko 
na Rusi“, doslova probojovávaly k Tichému 
oceánu. Legiím se podařilo ovládnout nejen 

Zrodem čs. dobrovolnických jednotek 
bývá označována přísaha České družiny, 

k níž došlo v Kyjevě už 11. října 1914. Coby 
jednotku, kterou měly tvořit hlavně oddíly 
výzvědné služby, ji v srpnu 1914 schválilo 
ruské ministerstvo války. Sedm stovek dobro-
volníků mělo fakticky působit na příslušníky 
rakousko-uherské armády české národnosti, 
tedy mimo jiné i agitovat k dezerci. Počet 
mužů postupně vzrostl na brigádu o třech 
plucích, v dubnu 1917 se družina stala samo-
statným vojenským tělesem, jehož renomé 
se vyšvihlo po úspěchu v bitvě u Zborova 
(2. července 1917). 

Na cestě kolem světa
Brigáda byla početně doplněna na divizi 
a posléze z ní vznikl armádní sbor. Jenže přišel 
zásadní politický zvrat: revoluce v listopadu 
1917 označovaná jako Velká říjnová začala 
přepisovat mapu světa. Českoslovenští legio-
náři se rázem ocitli mezi rudými. Nová vláda 
bolševiků uzavřela 3. března 1918 v tehdejším 
Brestu Litevském separátní mír. A vyvstal 
zásadní problém: dostat legie z oblasti Ukra-

Obrněný vlak Orlík (původně Lenin) ukořistili legionáři bolševikům.

Vykolejený vůz s obrněným automobilem.

Bolševický kanon.
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Těpluška 
Upravený typ ruského krytého nákladního vozu sloužící 
přepravě armády se vyznačoval dodanými kamny, dvo-
jitou podlahou a stěnami „s dvojí obšívkou“. Opatření 
měla zateplit vůz, aby v něm mohlo být i v třeskutých zi-
mách přepravováno 8 koní nebo 40 vojáků. Legionáři si 
tyto vozy postupně dovybavili a zútulňovali – dřevěnými 
palandami apod. – tak, aby v těchto „pojízdných kasár-
nách“ mohli trávit dlouhé měsíce. Podle informací ČSOL 
legionáři disponovali celkem 10 287 nákladními a 531 
osobními vozy plus dalšími ešalony zdravotnickými 
a evakuačními. Do zavřených vozů legionáři umísťovali 
i speciální pracoviště jako ordinace s operačním sálem, 
pekárny, truhlářské či krejčovské dílny nebo i tiskárnu. 

desítky stanic, ale i zhruba padesátikilome-
trový pás podél Transsibiřské magistrály. Při 
přepravě legií na východ však vznikaly střety 
i mezi legiemi a německými či rakousko-uher-
skými zajatci, kteří se vraceli zpět do svých 
zemí (byli mezi nimi i Češi a Slováci). 

V květnu 1918 představitel sovětů L. D. 
Trockij rozhodl, že legie, které nedorazily 
do Vladivostoku, budou rozpuštěny, začle-
něny do Rudé armády a ti, kteří odmítnou 
poslušnost, budou zařazeni do „výroby“. Dne 
25. května 1918 vypukly těžké boje. Bolše-
vici zaútočili proti československému vlaku 
na stanici Marianovka nedaleko Omsku. 
V noci začal protiútok legií. Legionáři, dost 
často beze zbraní, zaútočili na kasárny a skla-
dy bolševiků a po vyzbrojení převzali kontrolu 
nad klíčovými body Transsibiřské magistrály.  

Pojízdný domov na železnici
Železnice se pro 60 000 mužů stala na dlou-
ho pojízdným domovem a někdy i bojištěm. 
Velení legií ustavilo ze 460 železničářů 
samostatnou dopravní rotu, která dodávala 
nádražní velitele i staniční pracovníky a sta-
rala se o provoz vlaků. Podobně strojírenská 
rota prostřednictvím pojízdných dílen pečo-
vala o chod strojního zařízení, 26 výtopen 
či vodáren od Omsku po Irkutsk. Telegrafní 
rota opravovala sdělovací vedení. Logisti-
ku a proviant měl na starosti samostatný 
zásobovací oddíl. Nechyběly ani zdravotnické 
vozy, pojízdné pekárny, poštovní služebny 
nebo třeba tiskárna. A běžní vojáci – legioná-
ři? Ti cestovali v tzv. těpluškách, tedy běžných 
zavřených nákladních vagonech doplně-
ných o patrové pryčny a o nezbytná kamna 

na tuhé palivo. Ve vagonech kvůli materiálu 
nebylo k hnutí a i přes dvojitou podlahu se 
cestou k Vladivostoku za sibiřských mrazů 
o teple nedalo mluvit.  

■

Od ledna 1919 začaly lodě z Vladivostoku 
přepravovat vojáky do vlasti – do již nového 
Československa. Poslední z celkem 42 trans-
portů zvedl ve vladivostockém přístavu kotvy 
30. listopadu 1920. Celkem z přístavů Neapol, 
Cuxhaven, Marseille a hlavně Terst vlaky 
dovezly 61 000 legionářů a také 1 600 vozů 
výstroje a zboží.

Bohužel cesty domů nebylo dopřáno  
celkem 4 112 mužům, jejichž ostatky  
jsou roztroušeny na tisícikilometrových  
prostorách. ▪

Pojízdná poštovní ambulance sloužila k přepravě korespondence.Stanice Isilkul 4. 6. 1918, odjezd směr Marianovka.

palandy (2 x 4 lůžka)

palandypolice

stolička

větrací okno

kamna
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Legiovlak vyjede příští rok 
Snaha obnovit  léta potlačované povědomí o legiích a jejich zásluhách na vzniku čs. státu vedla 
nadšence ke vzniku projektu Legiovlak. Československá obec legionářská (ČSOL) s podporou řady 
partnerů se v rámci projektu Legie 100 rozhodla vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z let 
1918–1920, tedy z dob válečných operací čs. legií. 

se ukázaly především vzpomínky legionářů 
a archivní materiály.

Přísaha: start projektu Legie 100
Přísaha České družiny, první dobrovolnické 
jednotky Čechoslováků na východní frontě, 
proběhla 11. října 1914 na Sofijském náměstí 
v Kyjevě (podle juliánského kalendáře 28. 
září, tedy na sv. Václava). Hned v říjnu byla 
družina odeslána na frontu. To už čítala 744 
českých dobrovolníků a její čety se podílely 
hlavně na průzkumných úkolech. Družina si 
rychle vydobyla uznání spojenců a respekt 
protivníka. Datum přísahy v Kyjevě se přijímá 
jako datum vzniku legií v Rusku.

O sto let později, v sobotu 11. října 2014, 
patřil legionářům Národní památník na Vít-
kově. Na tzv. čestném dvoře se tu od 10 
hodin odehrála rekonstrukce slavnostní 
přísahy dobrovolníků bojujících v 1. světové 
válce za samostatný stát. Dělo se tak za pří-
tomnosti vojenských jednotek, KVH, čest-
ných jednotek České obce sokolské a AČR. 

Vlak, jehož součástí bude i mobilní výstava 
o historii čs. legií, bude v letech 2015–20 

křižovat Českou republiku a svými expozi-
cemi názornou formou vzdělávat veřejnost, 
především školy, o této významné epoše 
českých dějin.  

Při rekonstrukci pomohly vzpomínky
Pro rekonstrukci byly zvoleny nejčastěji 
používané vozy: plošinový, improvizovaný 
obrněný, dělový, ubytovací (těpluška), vý-
strojní, velitelský, štábní, zdravotní, poštovní 
a dílenský. V letech 2011–12 zakoupila ČSOL 
sedm vyřazených historických vozů, v roce 
2014 další dva, jeden dlouhodobě zapůjčily 
České dráhy. Sedm z nich již bylo kompletně 
zrekonstruováno. Do jara 2015 zbývá opravit 
poslední tři. Rekonstrukce vozů se prováděla 
především v Olomouci a také na statku v Kra-
síkově u Plzně a rozhodně by nebyla možná 
bez nadšenců například z Bezdružické dráhy, 
DKV Plzeň a dalších. I technická příprava byla 
velice složitá, protože skříně vagonů, pochá-
zejících často i z let okolo první světové války, 
se natolik rozpadaly, že se musely prakticky 
vyrábět znova. Plány neexistovaly, takže se 
vycházelo z dobových fotografií. Velmi cenné 

Od 13. hodiny byla na Nákladovém nádraží 
Žižkov zpřístupněna replika Legiovlaku. ▪

Hlavním partnerem projektu  
ČSOL Legiovlak se staly České dráhy, 
projekt podporují také Nadace Okřídlené 
kolo, NTM, SŽDC a ČD Cargo. 

Plánované řazení 
soupravy Legiovlaku

plošinový vůz obrněný vůz parní lokomotiva ubytování zdravotnickézabezpečení polní pošta
a tiskoviny

výstroj
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Jsme tu pro vás
Ve stanici Praha hlavní nádraží

Reklamní kampaň ČD
Jak se fotí railjet

Můžete potkat ve vlaku
Superstar Martin Harich

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

průvodce
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ŠACHOVÝ VLAK 2014

Lítý boj velmistrů na kolejích

Zvláštní spoj, během jehož jízdy probíhá šachový turnaj, objel letos již 
počtvrté střední Evropu. Tentokrát zamířil z Prahy do Vídně, Budapešti, 
Trenčína a Krakova, aby se po téměř dvou tisících kilometrech a dvanácti 
kolech šachového klání vrátil do výchozí stanice. Po čtyři dny na jeho 
palubě bojovali amatérští i profesionální šachisté z šestnácti zemí, mimo 
jiné z Brazílie, Austrálie nebo Saúdské Arábie.

TEXT A FOTO: VÁCLAV RUBEŠ

Počátkem byl nápad několika zapálených 
šachistů, kteří se na barových stoličkách 

po jednom z turnajů přebíjeli návrhy na origi-
nální místa pro hru králů. „Bylo to v roce 2009 
v Mariánských Lázních, kde jsme se zamilo-
vali do myšlenky uspořádat turnaj v Orient 
expresu. Po vystřízlivění jsme opustili touhu 
po nejluxusnějším spoji, vlak jako netradiční 
prostředí nás však nepřestával oslovovat,“ 
vrací se ke kořenům projektu Pavel Matocha 
z Pražské šachové společnosti. Trvalo to sice 
další dva roky, ale sen se nakonec splnil. V říjnu 
2011 vyjel Šachový vlak jako do té doby neví-
daný počin poprvé. Po třech letech je z českého 
nápadu šachová tradice i fenomén.

Zapomeňte na černobílou
Letošní Šachový vlak vyrazil z pražského 
hlavního nádraží 10. října v čele s lokomotivou 
ve speciálním šachovém designu. Spojení 
šachu a Českých drah, které jsou tradičním 
generálním partnerem, bylo na první pohled 
zřejmé také přímo v hracích vagonech po-
jmenovaných podle nejznámějších osobností 
šachové historie. Během cesty do Vídně, Buda-
pešti, Trenčína a Krakova se souboje odehrá-
valy na modrobílých šachovnicích s modrými 
a bílými figurkami. A často šlo o duely opravdu 
nekompromisní. Ve vlaku se totiž sešli čtyři 
šachoví velmistři. Kromě legendy v podobě 
Vlastimila Horta (pravidelný účastník) a čes-
kých velmistrů Martina Petra a Petra Neumana 

přiletěl z Austrálie speciálně kvůli Šachovému 
vlaku Ian Rogers, který se po čtyřech dnech 
a dvanácti kolech turnaje stal jeho absolutním 
vítězem.

Tak trochu jiná dovolená
Putování po kolejích střední Evropy však neby-
lo jen o taktizování nad šachovnicemi. „Kromě 
76 účastníků turnaje je na palubě dalších 50 
cestujících z řad doprovodu, kteří vnímají 
Šachový vlak jako možnost spojit koníček 
svých blízkých se svým zalíbením v cestování. 
Jde o takovou netradiční formu dovolené,“ po-
pisuje další rozměr ojedinělého projektu Pavel 
Matocha. A o cestovatelské zážitky opravdu 
nouze nebyla. Ať už v obou metropolích 
na Dunaji, během výšlapu na hrad tyčící se nad 
Trenčínem nebo při procházce po krakovském 
náměstí. Projekt, který nemá ve světě 
obdoby, tak opět potvrdil, že šachy 
a železnice k sobě patří víc, než by se 
mohlo na první pohled zdát. A proto 
Šachovému vlaku šach mat nehrozí 
ani v příštím roce. Ostatně plánování 
akce s letopočtem 2015 již začalo. ▪
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Jsme tu pro vás
ve stanici Praha hlavní nádraží
Cestujete vlakem z našeho největšího nádraží? Pak jistě oceníte nabídku služeb, které 
můžete jako zákazníci Českých drah využít. A pokud byste si nevěděli rady, ochotně 
vám poradí stevardky přímo na nástupištích nebo personál v ČD Centru.

Asistence při nástupu
Přicházíte k vlaku na poslední chvíli a hledáte vůz, 
do kterého máte zakoupenou místenku, nebo vůz 
pro cestující s dětmi? U většiny vlaků vyšší kvality 
jsou vám přímo na nástupišti k dispozici stevardi/
stevardky (známé také jako vlakušky).

Ochotně poradí, popřípadě vás usadí do vlaku 
či pomohou se zavazadly. Vlakušky potkáte také 
ve vybraných spojích vyšší kvality s nabídkou 
prémiových služeb a od nového jízdního řádu při 
obsluze minibaru na trati Praha – Žilina.

Servis v ČD Centru
Potřebujete si koupit jízdní doklad či zjistit infor-
mace o vašem vlaku či navazujících přípojích? Své 
první kroky směřujte do ČD Centra. Zde zakoupíte 
jak vnitrostátní, tak mezinárodní jízdenky, místen-
ky, rezervace pro kola a další. Zaplatit můžete buď 
v hotovosti, nebo platební kartou. V prostorách ČD 
Centra a jeho bezprostředním okolí je také nově 
zdarma dostupné kvalitní wi-fi připojení na in-
ternet. Stačí se přihlásit k síti WiFi Free prostřed-
nictvím telefonního čísla a SMS, e-mailu nebo 
facebookového účtu. 

Klid v ČD Lounge
Do odjezdu vašeho vlaku zbývá nějaký čas a přitom 
hledáte na rušném nádraží naší metropole oázu 
klidu? Pro cestující s jízdenkami na spoje  
SC Pendolino a do 1. třídy ostatních kategorií vla-
ků, pro cestující s dětmi do 10 let a těhotné ženy je 
určena speciální čekárna ČD Lounge. Zde můžete 
v klidu odpočívat nebo si třeba přečíst denní tisk. 
Děti se zase zabaví v hracích koutcích vybavených 

hračkami. K čekárně se nejlépe dostanete z první-
ho nástupiště, stačí sledovat navigační systém.

Ostatní doplňkové služby
Airport Express
Rychlé a dostupné autobusové spojení mezi hlav-
ním nádražím a Letištěm Václava Havla Praha. Lin-
ka AE jezdí denně v pravidelném intervalu 30 minut 
a její zastávku najdete před Fantovou budovou 
směr Florenc. Jízdenku lze zakoupit přímo u řidiče 
nebo na jakékoli pokladní přepážce ČD. 

ČD Taxi
Taxíky, zaparkované v blízkosti 1. nástupiště 
a označené modrou samolepkou ČD Taxi, mů-
žete využít po předložení platné jízdenky ČD 
za zvýhodněné ceny. Stejně tak si je můžete 
objednat při cestě na nádraží z vašich do-
movů. Stačí zavolat na číslo 14041 či poslat 
SMS nebo e-mail, popřípadě po vystoupení 
z vlaku zamířit na stanoviště a rovnou 
nasednout do volného taxíku.

ČD Parking
Služba zvýhodněného parkování v garážo-
vacích a parkovacích komplexech Wilsono-
va a Parking Centrum je určena speciálně 
zákazníkům ČD, kteří cestují ze stanice 
Praha hl. n. Pro parkování za zvýhodněnou 
cenu se stačí prokázat jízdenkou ČD.▪

Více informací o nabídce služeb  
na nádražích ČD najdete na www.cd.cz.
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Railjet v zajetí profesionálů

Velký fotografický maraton na Odstavném nádraží Praha-jih se 
uskutečnil počátkem srpna. Ujaly se ho hned dva týmy profesionál-

ních fotografů, z nichž první pořizoval technické detaily vlaku, jako jsou 
sedadla, zásuvky, stolky apod., a druhý vytvářel imageové fotografie 
s najatými modely. K tomu bylo potřeba zapojit speciální osvětlovací 
techniku a ladit detaily o velikosti smítka prachu. Vůz č. 6 se dočasně 
stal šatnou, kadeřnickým salonem, maskérnou i bufetem pro skupinu 
celkem 29 lidí. Podle měsíc dopředu zpracovaného a odsouhlaseného 
scénáře se tu postupně jednotliví modelové vystřídali v rolích mana-
žerů, studentů, rodin s dětmi a dokonce nechybělo i malé batole. Mezi 
rekvizitami bylo možno natrefit na tablet či kočárek. 

Náročné fotografování jednotlivých scén trvalo každý den více než 
12 hodin. Důvodem byla snaha o maximální využití času odstavené jed-
notky i pořízení kvalitních záběrů pro využití v různých marketingových 
kanálech od prosté ilustrační fotografie přes plakáty po obří mega-
board. Jak dlouhá je cesta od pořízení snímků po jejich finální grafickou 
úpravu, můžete posoudit i na inzertních stranách ČD pro vás. ▪

Vše začíná výběrem modelů a pořízením kvalitních 
fotografií. Nahlédněte s námi do zákulisí přípravy 
reklamní kampaně pro ostře sledovaný start railjetů 
na lince Praha – Vídeň – Graz od neděle 14. prosince 
2014, kdy začne platit nový jízdní řád.
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MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

Martin 
„Maťo“ Harich 
ze SuperStar
Chtěl být paleontologem, pak konstruktérem 
lanovek a lyžařských vleků. Neminula ho 
ani klukovská „strojvůdcovská horečka“. 
Nakonec se stal muzikantem. Na železnici ale 
nezanevřel. Z rodného Liptovského Mikuláše 
míří do Prahy většinou vlakem. Své cesty 
a zejména lidi, se kterými se při nich setkává, 
bere jako nekonečný zdroj inspirace. 

TEXT: VÁCLAV RUBEŠ
FOTO: AUTOR, ARCHIV MARTINA HARICHA

Copak člověk může chtít v devatenác-
ti? Cestovat, studovat, připravovat se 

na svou životní roli, nebo zatím jen tak levito-
vat a hledat sám sebe. To by asi odpověděla 
většina dotázaných v tomto věku. Ale co když 
vám osud připraví úplně jinou cestu a ani 
na jednu z alternativ prostě nebudete mít čas. 
Stalo se to mladému slovenskému zpěvákovi, 
kterého úspěch v jeho šestnácti letech kata-
pultoval vysoko na žebříčku popularity. To je 
ta příjemnější role. O odvrácené tváři se tolik 
nemluví a přesto je stejně zásadní – Martin 
Harich musel zapomenout na klukoviny, 
převzít pragmatičnost dospělých a naučit se 
přežít v tvrdém světě showbyznysu.

„Bramborová“ medaile ho nemrzí
Většina jeho současných fanoušků ho za-
registrovala díky účasti v talentové soutěži 
Česko Slovenská SuperStar v roce 2011, kde 
nakonec skončil na čtvrtém místě. To ale 
nebyl úplný počátek jeho kariéry. „Tehdy mi 
bylo 15 a čtvrté místo mě vůbec nemrzelo, 
naopak. Určitě bych se hudbou zabýval i bez 
účasti v soutěži. Ostatně od malička jsem 
v jednom kuse řval – asi už tehdy jsem se 
rozezpívával,“ směje se Martin, kterému 
fanynky neřeknou jinak než Maťo.  

Na každý pád účast v SuperStar odstarto-
vala kolotoč. „Zatímco u jiných začínajících 
interpretů jde o kontinuální pokrok a postupné 
sbírání pomyslných met a bodů, u mě to bylo 
obráceně. Začalo to velkým třeskem, celá moje 
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Martin Harich
Narodil se 29. srpna 1995 v Liptovském Mikuláši. Od malička zpíval ve folklor-
ním souboru, k hudbě ho vedl i jeho otec Ladislav Harich. V roce 2009 založil 
společně s kamarádem Markem Masarikem skupinu Musitany Hope, se 
kterou se zúčastnili Mini talent show. V roce 2011 dosáhl na 4. místo v Česko 
Slovenské SuperStar, na podzim téhož roku vydal debutové album Príbeh 
snov. Druhé album s názvem Nech vyšlo v roce 2013. V současné době pracu-
je na singlu třetího alba, je moderátorem hudební televize Óčko. Ovládá hru 
na kytaru, klavír a bicí. Odmaturoval v sedmnácti letech.

rodina zrychlila krok asi tak pětsetkrát. Musel jsem se naučit řešit ‚dospělé‘ as-
pekty běžného života. Tři roky jsem se nezastavil, dovolená neexistovala. Skoro 
jsem měl pocit, že se ode mě očekává, abych v podobném stylu pokračoval. 
A dostát tomu je velmi vysilující,“ říká. 

První album (Príbeh snov) vyšlo na podzim 2011, další (Nech) v květ-
nu 2013. Kromě jediné písně si Martin všechny napsal sám. S inspirací 
evidentně problém nemá. „Inspirace je všude kolem nás. Baví mě povídat 
si s lidmi a nad jejich příběhy občas zůstává člověk stát s otevřenou pusou. 
I samotná Praha je pro mě velmi inspirativní město, i když uznávám, že 
velmi rušné,“ vysvětluje Martin, který v Praze tráví čím dál více času. Kro-
mě toho, že tu natáčel jedno z alb, figuruje také v moderátorském týmu 
hudební televize Óčko.

Hudba pro lidi inspirovaná lidmi
Na cestách nejen do Prahy tráví dost času. „Najezdil jsem desetiti-
síce kilometrů, nejvíc ale právě mezi Liptovským Mikulášem a Pra-
hou. Kromě lodě jsem mezi těmito destinacemi vyzkoušel všechny 
formy dopravy. Občas jedu autem, raději však volím vlak. Těch 
důvodů je několik. Zatímco při cestě autem si musím cestu rozdělit 
asi na dvě poloviny a strávím tak na ní dva dny, v lůžkovém voze 
si o půlnoci lehnu a ráno v sedm se vzbudím v Praze. Další věcí 
je moje nutkání vše kolem sebe sledovat. Lidi, přírodu, krajinu. 
Ve vlaku to jde, ale v autě? To zavání průšvihem,“ přemítá Maťo 
a zároveň přiznává, že cestování vlakem má pro něj ještě další 
přínos – příběhy lidí, které ho zaujaly natolik, že je využil ve své 
tvorbě. Zúročil ale i své zážitky díky širokému záběru zájmů. 
Dělal šéfredaktora školního časopisu, pohltila ho paleontologie, 
pak se vrhl na samostudium konstrukce lanovek a vleků. Také 
železnice neušla jeho pozornosti, a když mu bylo devět, trávil 
čas u železničního přejezdu nedaleko domova se zápisníkem, 
v němž evidoval všechny projíždějící vlaky. „Řada zdejších si 
myslela, že jsem místní blázen, a chodili si mě dokonce fotit. 
Tam, kde mám dnes doma zkušebnu, byla tehdy ‚vláčkárna‘ 
s malým světem modelové železnice. Všechny tyto koníčky mě zcela 
pohltily a věnoval jsem se jim na sto procent, ale stejně rychle můj zájem 
opadl. Pak přišla hudba a zůstala. Asi to tak mělo být, protože co mě nebaví, to 
odfláknu,“ říká s úsměvem. 

A co dál? Bylo načase trošku zvolnit. V září odjel do Španělska. Jen s batohem 
na zádech ušel 650 kilometrů dlouhou svatojakubskou cestu do Santiaga de 
Compostely. „Byl to úžasný relax, skoro bych to nazval očistou nebo zlomem 
v mém životě.“ Možná se to projeví i na dalším albu, které prý bude méně 
„zadumané“. Že by Martin stárnul do veselosti? Uvidíme. Na každý pád v jeho 
životě stále hraje hlavní roli naděje. Naděje, že jeho hudba vycházející z příbě-
hů lidí kolem něj je bude i nadále inspirovat. ▪



Objevujte Slovensko vlaky ČD výhodně 
s Včasnou jízdenkou Evropa

Objevujte Slovensko vlaky ČD výhodně 
s Včasnou jízdenkou Evropa

Vždy o něco lepší cestawww.cd.cz/slovensko

*Ceny mezinárodních jízdenek jsou uvedeny z Prahy a jsou pevně stanoveny v eurech. 
Na české koruny se přepočítávají dle platného jednotného železničního kurzu. Nabídka platí do 13. 12. 2014.

Žilina
od 16 Eur/454 Kč*

přímé spojení 
16x denně

Košice
od 22 Eur/625 Kč*

přímé spojení 
4x denně

Poprad
od 20 Eur/568 Kč*

přímé spojení 
4x denně

Košice 
autovlakem

od 54,10 Eur/1 536 Kč*

denní a noční spoj

Od prosince nejrychleji Pendolinem!
Zkraťte si čas cestování nejkvalitnějším spojením!

CDPV_Vlakem_na_Slovensko_zima_2014_215x270_v07.indd   1 23/10/14   14:58
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POZOR VÝLUKA! 

Stavíme, 
opravujeme, 
modernizujeme
Přinášíme aktuální přehled 
plánovaných výluk, které 
vám sice mohou krátkodobě 
znepříjemnit cestování vlakem, 
ale výsledkem budou opravené 
nebo modernizované tratě.

Kde se informovat
Veškeré změny jsou vždy aktuálně zapracovány ve vyhledávačích spojení na internetu  
(www.cd.cz, www.idos.cz), a to včetně návazných přestupů. V případě potřeby dalších 
informací nebo ujištění se o aktuální situaci volejte Kontaktní centrum 840 112 113 nebo vám 
poradí přímo v železniční stanici. Podrobné informace včetně výlukových jízdních řádů najdete 
také na www.cd.cz v sekci ČD on-line/Omezení provozu, kde jsou mapy i seznam všech aktu-
álních výluk. Zde se také můžete zaregistrovat k odběru mimořádností prostřednictvím vámi 
zadaného e-mailu. Pokud si zakoupíte jízdenku v eShopu ČD, o mimořádnostech na dané trati 
můžete být informováni zdarma formou SMS.

Významné výluky na tratích
070 Od 6. do 28. listopadu výluka v úseku 
Byšice – Mladá Boleslav hl. n., vlaky nahraze-
ny autobusy.

Za nepříjemnosti způsobené výlukami se omlouváme

Také v listopadu pokračují výluky ve stani-
cích Olomouc, Ústí nad Orlicí, na tratích 

Praha-Běchovice – Úvaly, Plzeň – Rokycany, 
Praha-Holešovice – Praha-Bubeneč a Karlovy 
Vary – Cheb. ▪

195 Od 3. do 30. listopadu výluka v úseku Ryb-
ník – Lipno n. V., vlaky nahrazeny autobusy.

246 Od 13. do19. listopadu výluka v úseku 
Mikulov n. M. – Hrušovany n. J., vlaky nahra-
zeny autobusy, výlukový jízdní řád.

303 Od 8. do 14. listopadu výluka v úseku 
Hulín – Třebětice, vlaky nahrazeny autobusy.

323 Od 3. do 7. listopadu výluka v úseku 
Hostašovice – Valašské Meziříčí, vlaky nahra-
zeny autobusy.

341 Od 13. do 24. listopadu výluka v úseku 
Bojkovice – Slavičín, vlaky nahrazeny auto-
busy, výlukový jízdní řád.

343 Od 13. do 24. listopadu výluka v úseku 
Rohatec – Sudoměřice n. M., vlaky nahraze-
ny autobusy, výlukový jízdní řád.





Desatero bezpečnosti pro velké děti

Maminka a …    
Živí se zpěvem
Menší než řeka
Oblek do deště 
Malý kus     
Velký ručník
Zrakový orgán
Hlavní město

křížovka

Víte, milé děti, jak se říkalo vozu v legionářském vlaku, kde přespávali vojáci? Více 
se o něm dočtete v článku ze světa železnice.

JUNIOR PROGRAM ČD

Junior program není jenom slon Elfík, časopisy, soutěže a zábavné 
akce pro děti. Pro větší děti a studenty připravují České dráhy 
každoročně se svými partnery Preventivní vlak.  

Vyráží každé jaro a podzim do různých 
měst a žáci a studenti se v něm mohou 

seznámit prostřednictvím filmu, přednášek 
a praktických ukázek se správným chováním 
na železnici. Mimo jiné vidí i co se dělat nemá 
a co se může v takových případech stát a jaké 
má rizikové jednání následky. Je to vlastně 
Desatero bezpečnosti pro velké děti. 

To nedáš
A protože Preventivní vlak jezdí již od roku 
2007 a navštívilo ho téměř jedenáct tisíc 

Vyluštěnou tajenku zadejte do formuláře  
na www.cdprovas.cz do 20. listopadu.  
Pět z vás, kteří správně odpovědí, získá  
rodinnou vstupenku do Království železnic.

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU
TECHNOLOGICKÝ PARTNER

Vstu
penk

a pla
tí ta

ké pro
 Mode

l Prahy

CMYK: 0/0/0/30

PANTONE: Cool Gray 5 C

PANTONE: Black C

KZvstupenkaFIN.indd   1
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GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU TECHNOLOGICKÝ PARTNER

Vstupenka platí také pro Model Prahy

CMYK: 0/0/0/30
PANTONE: Cool Gray 5 C

PANTONE: Black C

KZvstupenkaFIN.indd   1
13.3.13   11:32

žáků a studentů, rozhodli jsme se natočit 
pro ně nový preventivní film s názvem To 
nedáš. ▪

Manažerka Junior programu ČD 

Elen Mátéová



Soutěžit můžete na www.cdprovas.cz, 
kde vyplníte příslušný formulář, nebo své odpovědi 
zasílejte poštou do 20. listopadu 2014.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový kontakt
nebo zpětnou adresu.

Adresa:
Redakce ČD pro vás
České dráhy, a.s., nábř. L. 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 2 200 Kč – a další tři z vás 
obdrží poukázky do obchodní sítě PONT v celkové 
hodnotě 1 000 Kč.

Výherci z minulého čísla:
KMB: Jan Fátor, Jaroslav Střeček, Magdaléna Kalinová
PONT: Jana Pohnánová, Emil Trombik, Ondřej Matula

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – Sportuj s námi, 2 – Kuňka, 3 – 010,  
4 – Ústí nad Labem, 5 – podzimní

Kompletní pravidla soutěže najdete na www.cdprovas.cz.

Jak se jmenuje film  
Ondřeje Sokola?
A   Krásno
B   Temno
C   Jasno

Který rod vlastnil zámek Konopiště  
před Františkem Ferdinandem d’Este?
A   Chotkové
B   Lobkovicové
C   Babenberkové

Jaké číslo má v současnám jízdním  
řádu trať Praha – Turnov?
A   020
B   070
C   170
                  

Kdy se konala přísaha  
České družiny?
A   17. listopadu 1917
B   11. března 1912
C   11. října 1914

Kolik stojí Skupinová  
víkendová jízdenka region 
Středočeský?
A   300 Kč
B   400 Kč
C   500 Kč

Který článek v tomto čísle vás 
nejvíce zaujal? *

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

Hrajte o Kilometrické 
banky ČD za 2 200 Kč 
a o poukázky v hodnotě 
1 000 Kč do obchodní sítě PONT.
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soutěž
pro chytré hlaVy
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www.cd.cz/eshop Vždy o něco lepší cesta

SPLŇTE SVÝM BLÍZKÝM 
CESTOVATELSKÉ SNY!

Dárkový 
voucher ČD

Darujte jim k Vánocům voucher od ČD, který 
však potěší i při nákupu jízdenek pro všední dny.

▪  voucher v hodnotě 200, 500 a 1 000 Kč

▪  vhodný k pořízení In Karty a vnitrostátních 
i mezinárodních jízdenek

▪ možnost nákupu i dalších služeb ČD

inz_CDPV_Vanocni_voucher_InKarta_2014_215x270_v08.indd   1 23/10/14   14:49



Vždy o něco lepší cesta

STAHUJTE 
ZDARMA

DOBÍHÁTE?
Už nemusíte!

vás vždy upozorní,
že se blíží čas odjezdu

Aplikace

MŮJ VLAK 
vás vždy upozorní,
že se blíží čas odjezdu

MŮJ VLAK 

CDR-75-002-14_APP_MUJ_VLAK_EVA_v06.indd   4 23/10/14   11:53
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