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www.cd.cz/cdprovas           972 233 090          balikova@gr.cd.cz

Oslovte najednou 
1 000 000 
zákazníků

Více informací o magazínu najdete v aktuálním ceníku na www.cd.cz/cdprovas.

313  speciálních stojanů po celé ČR

120   vlaků vyšší kvality každý den (SC, EC, IC, EX)

InzERujtE EfEktIvně!
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Ondřej Totzauer ● Nebeský dohled 

kouzlo železnice

Své fotografie posílejte na cdprovas@cd.cz. 
Autora zveřejněných fotografií odměníme 

Kilometrickou bankou ČD 
na 2 000 km v hodnotě 2 100 Kč. 

Foťte 
kouzla 

železnice 
a získejte 

Kilometrickou 
banku ČD!

Vážení čtenáři, milí spolucestující,

nikdy bych nevěřil, co může způsobit fotografie našeho nového prezidenta na stránkách magazínu již 
v době jeho příprav. Ty z vás, kteří ještě neprolistovali celé číslo, raději dopředu upozorňuji, že fotografii 
Miloše Zemana z prosincové jízdy nostalgickým vlakem na Křivoklát najdou na str. 52. Psát o našich pre-
zidentech a jejich vztahu k železnici a nezmínit přitom nastávajícího prezidenta by bylo neprofesionál-
ní. To, jak se veřejnost dokázala vyhranit po prezidentských volbách na příznivce a odpůrce, ukazuje na 
určitý druh schizofrenie. Potvrdil nám to konec února, kdy o výsledcích voleb bylo dávno rozhodnuto, 
a přesto se v redakci a mezi našimi autory strhla vřava příznačná snad jen pro období nějaké revoluce. 

Odpůrci Miloše Zemana se znechuceně odvraceli od fotografie a ptali se nevěřícně, proč mu děláme 
takovou reklamu. 
Příznivci Miloše Zemana se znechuceně odvraceli od fotografie a ptali se nevěřícně, proč jsme vybrali 
tak ošklivou fotografii. 
Neangažovaní se neangažovali.  

Takže na závěr pár faktů pro všechny tři skupiny. Máme v magazínu fotografii Miloše Zemana. Mi-
loš Zeman je náš nový prezident. Redakce je nestranná a respektuje výsledky voleb. Na výběr nebyly 
aktuálně jiné vhodné fotografie s železniční tematikou. 

Doporučuji zadívat se z okna na oblohu, která se konečně ukazuje po dlouhém zimním zataženém období ve své plné kráse, a začít 
plánovat výlety. A k tomu slouží náš apolitický magazín. Nechte se jeho obsahem inspirovat!

Šťastnou cestu vlakem přeje
Zdeněk Ston, šéfredaktor 
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Láska postavená 
na hlavu
Studujete vysokou školu a uvažujete o tom, že 
si zpestříte léto výletem do zahraničí? A co třeba 
spojit dobrou pracovní příležitost s možností zdo-
konalit se v angličtině? Pak byste třeba mohli stej-
ně jako autorka cestopisu vyrazit coby vedoucí na 
dětský tábor do USA. Sami budete překvapeni, jak 
odlišná je kultura i výchova místní mládeže.

Kristýna Kolocová  
a  Markéta Sluková
Možná nepatříte mezi největší fanoušky plážového volejbalu, přesto jste urči-
tě zaznamenali úspěchy dámské dvojice na písčitých hřištích, minimálně ten 
z loňské letní olympiády. Jak se holky připravují během zimy na další sportovní 
výkony a kdo je podporuje, se dozvíte v aktuálním dvojrozhovoru.

07  rozhovor

35  cestopis

MDŽ  
s ženami i bez
Také si ještě vzpomínáte na oslavy Mezinárodního 
dne žen? Tento v současnosti upozaděný, ne-li 
téměř zaniklý svátek doznal svého vrcholu 
v období normalizace. Ženy byly oslavovány  
a obdarovávány květinami, povětšinou karafiáty, 
které se staly určitým symbolem tohoto svátku. 
Připomeňte si s námi MDŽ prostřednictvím 
dobových fotografií přímo od vás!

11  retro
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Včasná 
jízdenka Evropa
Pokud rádi cestujete do zahraničí  
a umíte plánovat dopředu, jistě vás 
bude zajímat naše nabídka s ná-
zvem Včasná jízdenka Evropa. Do 
vybraných měst se totiž můžete při 
nákupu jízdenky s předstihem vydat 
podstatně levněji.

Aby vám cesta 
rychleji uběhla
Křížovka, komiks, rubrika  
Co mi hlava nebere, fotosoutěž  
pro mladé talenty a povídka  
spisovatelky Markéty Hejkalové, 
kterou v žádné její knize  
nenajdete.

Ústecký kraj 
Pokud máte rádi večerníčky, a ten  
o Maxipsu Fíkovi obzvlášť, vypravte 
se i s dětmi do Kadaně. Na procházce 
po místním nábřeží Maxipsa Fíka 
najdete mnoho zajímavých atrakcí,  
díky kterým aspiruje Kadaň na titul 
nejkrásnějšího města severu Čech.

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

Prezidenti ve vlaku
Počátkem března usedne do čela našeho státu 
nový prezident. My jsme se na tuto významnou  
a uznávanou funkci podívali okem železničním  
a nabízíme vám malý exkurz do dob, kdy bývalí 
čeští i českoslovenští prezidenti cestovali vlakem  
i za hranice naší země.

49  ze světa železnice

54  ČD průvoDce

43  zábava

23  cestování po Čr 

17  kultura

Příští číslo 
vyjde 

3. 4. 2013.
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Ústecké nádraží v novém

Vyzkoušejte 
www.cdprovas.cz

Hervis 1/2Maraton

Rádi se jen tak zastavíte a pozorujete ruch 
na velkém nádraží? Pak si rozhodně naplá-
nujte cestu do Ústí nad Labem, kde České 
dráhy počátkem února oficiálně otevřely 
revitalizovanou výpravní budovu. Kromě 
moderního a vzdušného architektonického 
stylu si v nové hale mohou cestující zkrátit 
čekání na vlak pohledem z vyhlídkového 
ochozu, který obepíná celý prostor haly. 
Kromě toho najdete v zrekonstruovaných 
prostorách řadu služeb – počínaje čtyřmi 
pokladnami včetně mezinárodní přes ČD 

Od tohoto měsíce jsou 
všechny soutěže dostupné 
na nových internetových 
stránkách www.cdprovas.cz. 
Ale najdete na nich i něco navíc! Například 
videa ze zákulisí fotografování celebrit 
nebo přípravy receptů. Dále je zde dostupný 
archiv starších čísel a stejně tak i jména 
výherců jednotlivých soutěží. Můžete zde 
také nahrávat fotografie do soutěže pro 
mladé talenty i hlasovat pro nejlepší díla. 
Věříme, že se vám stránky zalíbí. Pokud 
byste měli jakékoli připomínky nebo dotazy, 
informujte nás prostřednictvím kontaktní-
ho formuláře. Těšíme se na vaše postřehy!

Závod je možné absolvovat jako jednotlivec 
a zaběhnout tak celou trasu o délce 21,097 
km či si tuto vzdálenost zkrátit na pouhých 
5 km. To umožňuje závod čtyřčlenných 
štafet, kdy první tři běží po 5 km a poslední 
zbývajících 6,097 km. Součástí akce je také 
Johnson&Johnson Zdravotnický běh, který 
je určen všem zdravotníkům, lékařům  
a zdravotním sestřičkám či Běh záchran-
ných a bezpečnostních složek. Své síly 
zde rovněž otestuje dvanáct finalistek 
Women’s Challenge, mezi kterými poběží 
i průvodčí Českých drah Miriam Plachá 
(více se o ní dočtete na str. 57). 

Hervis 1/2Marton Praha startuje  
6. dubna ve 12 hodin na náměstí  
Jana Palacha v Praze. 

Komfort na cestách

Nový web

Psali jsme…
Vysmívaní Bastardi stále zachraňují 
dálkový provoz do Německa
(č. 3/2013)

Nelichotivá přezdívka Bastard se ujala 
u strojů, které letos oslaví pětadvacáté 
narozeniny. Jde stále o jediné elektrické 
lokomotivy Českých drah, které mají po-
volení překročit česko-německou hranici. 
Kdy konečně dojde k jejich tolik potřebné 
náhradě, zůstává zatím otázkou.

Strážní domky jako němí svědci  
železničního pravěku
(č. 3/2013)

Při cestách vlakem po České republice mů-
žete zahlédnout stovky strážních domků, 
které kdysi vznikaly jako služební prostor 
a zároveň i obydlí drážních zaměstnanců. 
Už dávno neslouží svému účelu. Některé 
se rozpadávají, jiné jsou po rekonstrukci 
využívány jako rekreační objekty.

Jak jsme v loňském roce splnili grafikon
(č. 4/2013)

V loňském roce dosáhly České dráhy 
spolehlivostí a přesností svých vlaků 
na standardní západoevropskou 
úroveň. Jízdní řád byl splněn na 93,1 %, 
více než dva a čtvrt milionu spojů loni 
jelo načas, přičemž se přesnost vlaků 
stále zvyšuje. Tradičně nejpřesnější 
byly osobní vlaky a Pendolina.

V ostrovním království  
vypukla elektrifikační horečka
(č. 4/2013)

Velkou Británii čeká po dvaceti letech 
elektrifikační boom. Během několika 
let má elektrická trakce ovládnout 
nejen hlavní trať z Londýna do Bristolu, 
ale i další lokality. Náklady blížící se 
10 miliardám liber se mají vrátit nejen 
úsporami za naftu, ale i v podobě zvýše-
ného jízdného.

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

Neotřelý vzhled, kvalitní služby a jako bonus tu na vás čeká milé překvapení 
v podobě neomezeného přístupu k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě wi-fi!

Zažijte jedinečnou atmosféru 15. ročníku 
Hervis 1/2Maratonu Praha a přijďte 
podpořit rekordních 12 000 běžců!Důležité upozornění pro všechny, 

kteří rádi soutěží s naším magazínem 
o hodnotné ceny! 

Všechny  
soutěže  

na jednom 
místě! 

centrum až po moderní zavazadlovou poklad-
nu či úschovnu zavazadel. A v neposlední řadě 
také několik nových obchodů s občerstvením 
nebo tiskovinami. 
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E-knihy v palubním 
portálu

Evropa pod měděnou pavučinou

Plaťte rychle  
a jednoduše

Každý měsíc vám ve spolupráci s internetovým portálem 
Martinus.cz přinášíme elektronické knihy, které najdete přímo 
v palubním portálu vlaků SC Pendolino. Pro březen jsme vybrali 
thriller Krkavci, jehož autorem je americký romanopisec George 
Dawes Green. Druhou knihou, kterou si můžete na palubě vlaků 
SC v tomto měsíci přečíst celou, je čtvrtý díl detektivní série 
o neohrožené právničce švédské autorky Asy Larssonové – Než 

pomine tvůj hněv. Jako v předchozích 
měsících samozřejmě nechybějí ukázky 
několika dalších zajímavých e-knih 
různých žánrů. Pokud si budete chtít 
některou z knih zakoupit pro svoji 
čtečku nebo tablet, využijte slevový 
kód uvedený v palubním portálu  
v detailu každé knihy. Při nákupu na  
www.martinus.cz tak získáte slevu 10 %.

Obyčejnému cestujícímu je jedno, jestli ho táhne 
lokomotiva poháněná naftou nebo elektřinou. 
Zasvěcení však vědí, že v tom druhém případě není 
elektřina jako elektřina.  
Jen v České re-
publice najdete 
v současnosti 
čtyři různé sys-
témy. Pokud i vás 
tato anomálie zau-
jala, určitě si přečtěte 
článek o historii elektric-
ké trakce u nás i v Evropě 
na dvoustraně Železničáře  
č. 4/2013. Více informací ze 
světa železnice najdete také 
na webových stránkách  
zeleznicar.cd.cz.

Pokud si zakoupíte jakýkoli jízdní doklad v eShopu ČD přes mo-
bilní telefon, máte nově možnost platby pomocí aplikace Mas-
terCard Mobile. Jedná se o digitální peněženku, která umožňuje 
jednoduché a bezpečné nakupování. Více informací o tom, jak 
si tuto aplikaci stáhnout do vašeho telefonu a jak s ní pracovat, 
najdete na www.mastercardmobile.cz.

Železničář

Mobilní eShop

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

1 23 % hlasů

 Cestopis – Po stopách tsunami až do ráje  

         (Kamila Slavíková)

2 22 % hlasů

 Ze světa železnice – Nejde jen o vysokorychlostní tratě  

         (Petr Šťáhlavský)

3 16 % hlasů

 Rozhovor – Ondřej Brzobohatý  

         (Pavel Hrabica)

anketa

KAŽDÝ MĚSÍC NĚCO NAVÍC
Prodejny Market PONT Center prosluly především širokým výběrem sortimentu. Zákazník 
zde vždy koupí vše, co právě při svém cestování potřebuje. Od loňského roku v těchto pro-
dejnách najdete červené regály označené logem PONT Tip s akční nabídkou, která se mění 
každý měsíc. V březnu se jedná o obrázkový perník od společnosti Penam s velikonoční 
tematikou za pouhých 6 Kč.

Stejnou nabídku můžete najít i v nově otevřené provozovně ve Všeobecné  
fakultní nemocnici v Praze nebo na hlavním nádraží v Ústí nad Labem. 

www.ponty.cz



Soutěž o DVD Ve stínu
Růžena Kraftová, Ostrava-Poruba   

Hana Lefolgocová, Kopřivnice   

Hana Petrová, Karlovy Vary 

Jaromír Škopec, Plzeň  

Marek Holub, Řečany nad Labem 

Soutěž o CD O Rumcajsovi
Jaroslav Pochop, Jilemnice     

Robert Fanta, Pardubice  

Andrea Hrdinová,Tišnov 

Soutěž o předplatné  
časopisu Turista
Jitka Filipčíková, Aš  

Josef Brychcín, Plzeň     

Libor Matějka, Velký Osek 

Soutěž o knihu  
Rájem rozhlednovým
Markéta Nečasová, Těchov  

Vlasta Vystavělová, Prostějov   

Andrea Machálková, Uherské Hradiště 

Soutěž o knihu  
Rychlá železnice
Jitka Kupsová, Ústrašice  

Anna Hadašová, Valašské Meziříčí   

Zbyněk Harašta, Kyselovice 

Dětská soutěž o knihu 
Pavel Kovář, Praha  

Martin Fujdl, Hranice  

Lenka Hejduková, Nová Ves  

  

Všem výhercům gratulujeme!

Výherci soutěží
Stali jste se výhercem 
některé z našich soutěží? 
Přesvědčte se zde:

Víno a kultura ve sklepech jižní Moravy

Do Úštěka  
na velikonoční jarmark

Křivoklátský expres

Z Lichkova do Hanušovic  
opět po kolejích

Přijeďte na jarní část pátého ročníku Fes-
tivalu otevřených sklepů na Mikulovsko! 
Pětatřicet vinařů se představí přímo ve skle-
pech a sklepních uličkách kraje pod Pálavou. 

Akce začíná v sobotu 13. dubna, kdy budou 
sklepy otevřeny od 10 do 21 h. V neděli pak 
pokračuje od 10 do 15 h. V programu festivalu 
opět nechybí delikátní gurmetské menu s míst-
ními víny. Informace o programu, možnostech 
výhodného ubytování a kyvadlové dopravě 
najdete na www.otevrenesklepy.cz. Pokud se 
na festival vypravíte vlakem, můžete využít 
nabídku ČD a získat po předložení jízdenky 
ČD slevu 20 % z ceny vstupenky zakoupené 
na místě. Jízdenka ČD musí mít cílovou stanici 
Mikulov na Moravě 
s platností 12. 4., 13. 4. 
nebo 14. 4. 2013.

V sobotu 30. března se koná v Úštěku 
na Mírovém náměstí už 13. ročník tradič-
ního velikonočního jarmarku – Úštěcké 
Velikonoce. Jarmark provází celodenní 
program s průvodem a vystoupením folk-
lórních souborů, malování kraslic, pletení 
pomlázek a nechybějí ani stánky s prode-
jem dárkového zboží a občerstvením, které 
navodí atmosféru jarních svátků. Do Úště-
ka je zajištěno dobré vlakové spojení jak 
z Lovosic a Litoměřic, tak i od České Lípy. 

Velikonoční sobotou zahájí České dráhy 
novou sezonu jízd parních vlaků. V čele tradič-
ního Křivoklátského expresu, který pojede  
30. a 31. března v 9.12 h z nádraží Praha-Bra-
ník, se objeví děčínská Šlechtična 475.179 
z roku 1949. Více informací na www.krivo-
klat.cz nebo www.cd.cz//zazitky. 

Návštěvníky malebného kraje pramenů řek 
Orlice a Moravy jistě potěší zpráva o znovu-
obnovení osobní dopravy na železniční trati 
025 Dolní Lipka – Hanušovice. ČD na této 
trati počínaje 2. únorem zavedly víkendo-
vý provoz osobních vlaků, a to na základě 
dodatečné objednávky Pardubického kraje. 
Jízdní řád je v současné fázi naplněn celkem 
pěti páry osobních vlaků z Lichkova do Ha-
nušovic a zpět, některé vlaky jsou vedeny 
z/do Letohradu. Vlaky se vrátily na jednu 
z nejkrásnějších spojnic Pardubického a Olo-
mouckého kraje a znovu propojily místa, 
která svým návštěvníkům mohou nabídnout 
mnoho neopakovatelných zážitků v každém 
ročním období. Dalším úsekem železnice 
na Králicku, na němž byl z rozhodnutí Par-
dubického kraje obnoven provoz osobních 
vlaků, je pokračování tratě 024 z Moravské-
ho Karlova do Mlýnického Dvora, kam se 
o víkendech vracejí tři páry vlaků. Ve všech 
vlacích na území Pardubického kraje platí 
kromě tarifu ČD i integrovaný tarif IREDO. 

Jihomoravský kraj

Ústecký kraj

Praha a Středočeský kraj

Pardubický kraj

06  / novinky z regionů



Pokud si je pletete, nejste sami. Která z dvojice Kristýna Kolocová – Markéta Sluková 
je Kiki a která Maki, si musíte chvíli nacvičit. Díky úspěšnému představení na loňských 
olympijských hrách udělaly plážovému volejbalu v České republice obrovskou reklamu.

Markéta Sluková                                   a  kriStýna kolocová                
TEXT: PAVEL HRABICA
FOTO: FACEBOOK SLUKOVÁ & KOLOCOVÁ

rozhovor / 07

Být sexy 
není na škodu
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Markéta Sluková (24) 
a Kristýna Kolocová (24)
Obě hráčky se narodily v roce 1988, 
dělí je od sebe necelé tři měsíce 
(Kristýna je starší). Kristýna (Kiki) 
pochází z Nymburka, Markéta (Maki) 
je Pražanka. Potkaly se na základní 
škole Brdičkova v Praze a od té doby 
se od sebe nehnuly. Obě vystudovaly 
Sportovní gymnázium Přípotoční 
v Praze 10. Markéta letos dokončila 
bakalářské studium na Metropolitní 
univerzitě Praha, Kristýna loni získala 
bakaláře na FTVS, nyní je studentkou 
navazujícího studia na Vysoké škole 
ekonomie a managementu v Praze.
Trenérem dvojice je Rakušan Simon 
Nausch, bývalý beachvolejbalista, který 
je současně přítelem Markéty Slukové. 
Kristýna s Markétou jsou dvojnásobné 
mistryně Evropy – jednou v kategorii do 
18 let, podruhé do 23 let. Mistryněmi 
ČR se staly dvakrát a jejich největším 
úspěchem byla 5. příčka na OH 2012 
v Londýně.

vizitka

Našli bychom u vašich rodičů schova-
né bábovičky a kyblíky na písek? Nebo 
vás pískoviště vůbec netáhlo?
Schované už asi nikde nebudou, ale na pís-
ku jsme si hrály stejně zapáleně jako každý 
malý prcek. Stavěly jsme hrady a dělaly 
bábovičky.
 
Obě jste maturovaly na Sportovním 
gymnáziu Přípotoční v Praze. Vím, 
že je tam na chodbě galerie slavných 
studentů školy. Když jste tam chodi-
ly, říkaly jste si, že byste tam jednou 
také chtěly mezi slavnými studentka-
mi a studenty být?
Jestli tam naše fotka už je, to bohužel ne-
tušíme, ale o tom, že galerie existuje, víme. 
Už jako studentky jsme se často bavily  
o tom, že by bylo hezké jednou viset třeba 
vedle Tomáše Vernera. (Také Jana Svěráka, 
Štěpánky Hilgertové, Barbory Špotákové  
a dalších – pozn. autora)

Za nás na gymnáziu platilo, že spor-
tovní třídy hlavně sportovaly a pak 
k tomu studovaly. Jak jste si vedly ve 
škole vy dvě? Které předměty jste jen 
„přežívaly“?

Klouby určitě také trpí, ale zcela jistě výraz-
ně méně než při klasickém volejbalu. Pohyb 
na písku je pro ně šetrnější.

Kromě písku a sítě s míčem nepotře-
bujete žádné jiné vybavení. Existuje 
alespoň něco speciálního výhradně 
pro plážový volejbal? Například oble-
čení, respektive jeho látka?
Potřebujeme spoustu jiných věcí než jen 
síť, písek a míče, ale není to nic úplně 
specifického pro plážový volejbal. Co se 
týče oblečení, samozřejmě musíme mít jak 
plavky, tak i vybavení pro chladnější počasí.
 
Prozraďte mi, co si dáváte za zname-

ní – prsty za zády pro po-
dávající? Jsou to znamení 
mezinárodní, nebo má 
každá dvojice své specifické 

znaky? Může někdo v hledišti 

Přestože jsme chodily do sportovní třídy, 
vždycky nám oběma na tom, jaké máme 
známky, záleželo. Například matematika 
rozhodně patřila mezi ty předměty, které 
jsme spíše jen přežívaly.
 
Přejděme k vašemu sportu. Tenisté 
řeší druh a kvalitu povrchu, fotbalisté 
a hokejisté také. Má pro plážové vo-
lejbalistky význam druh písku? Hraje 
písek roli (jaký je, odkud pochází), 
nebo je to ve vašem sportu podružná 
záležitost?
Je to dokonce celkem zásadní věc. Čím je 
totiž písek hlubší a jemnější, tím hůře se 
v něm pohybuje a skáče. Pro menší hráče 
hraje na útoku roli každý centimetr, takže 
mají samozřejmě radši písek tvrdší. Což je 
pochopitelně také náš případ.

Trénujete jenom na písku?
Ne, kromě písku ještě trénujeme v posilov-
ně a k tomu běháme.

Co vůbec dělá věčný pohyb v písku 
s kotníky, kolenními klouby? Při kla-
sickém volejbalu trpí nohy na tvrdém 
povrchu. Co na měkkém? 

Kristýna Kolocová
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sledovat znamení soupeřek a dávat 
vám znát, jaké bude podání?
Znamení, která si ukazujeme za zády,  
jsou různé typy obrany. Základní znamení 
jsou mezinárodní, ale každý tým může  
mít i své specifické znaky, které ostatní 
týmy třeba vůbec neznají nebo nepoužívají. 
Například jeden prst – ukazováček – zna-
mená, že budeme blokovat lajnu a polárka 
bude bránit v diagonále. Když ukazujeme 
dva prsty – ukazováček a prostředníček –, 
je to naopak, blokujeme diagonálu  
a bráníme lajnu. Znamení sice sledovat  
někdo může, ale nedělá se to a ani by to 
příliš nepomohlo.

Plážový volejbal je obecně brán jako 
vzhledově velmi sexy sport. Marke-
tingově to může být zajímavé. Bere se 
to v úvahu? Když budete (v normě) víc 
sexy, budou lepší sponzoři?
Ke škodě to asi určitě není, ale pokud tým 
nehraje na vrcholové úrovni a úspěšně, je 
sehnat sponzora velmi náročné.
 
Ve kterých zemích není plážový vo-
lejbal vůbec populární? Natrefíte při 
zápasech na dvojice z těch vyloženě 
exotických? 
Nevíme, jestli v těch zemích je nebo není 
plážový volejbal populární, ale ještě jsme se 
nesetkaly s žádným ženským týmem napří-
klad ze Saúdské Arábie, Iráku či Pákistánu. 
Velkou roli tam zřejmě hraje náboženství. 
I v některých méně vyspělých afrických 
státech se plážový volejbal zřejmě tolik 
nehraje.

Lze plážový volejbal provozovat s tím, 
že byste byly dvojice jen na hřišti, 
ale mimo hru a trénink spolu vůbec 
„nepekly“?
Lze, ale spíše se to týká mužské kategorie. 
S ženskými je to trochu složitější... U nás by 
to tak asi vůbec nemohlo fungovat.

Lezete si někdy na nervy? Jak hasíte 
vzájemné konflikty? Máte některé 

povahové vlastnosti rozdílné, kterých 
jste si vědomy a musíte je obrušovat  
a respektovat?
Ano, lezeme, konflikty většinou hasí trenér 
Simon. Ale obrušovat a respektovat naše 
rozdílné povahy nám jde den ode dne lépe.

Jak velké peníze se dnes v plážovém 
volejbalu točí ve srovnání s jinými 
sporty? Mohou si největší světové 
hvězdy vydělat na důchod jako golfis-
té, tenisté, hokejisté či fotbalisté?
S výše zmíněnými sporty se to srovnávat 
vůbec nedá, ale pokud se tým dlouhodobě 
pohybuje ve světové špičce, tak si nevydělá 
špatné peníze.

Začínaly jsme 
s klasickým 

volejbalem v devíti 
letech a s plážovým 

v sedmnácti.

Hlásí se sponzoři sami, nebo je musíte 
pracně hledat?
Obojí. Dříve jsme musely převážně hledat 
my, respektive náš trenér a manažer Simon, 
případně naše marketingová agentura. Teď 
se to naštěstí už trochu otočilo.

Jaký je ideální věk pro začátek s plážo-
vým volejbalem? Kdy jste začínaly vy?
Záleží na tom, jestli chcete začít rovnou 
s plážovým volejbalem, nebo k němu přejít 
z klasického. V obou případech je to čistě 
individuální, ale samozřejmě čím dříve, tím 
lépe. Na rozdíl od fotbalu či tenisu to ale 
nemusí být už ve třech nebo čtyřech letech. 
Pro volejbal jako takový je důležitá hlavně 
všeobecná průprava. My začínaly s klasic-
kým volejbalem v devíti letech a s plážovým 
v sedmnácti.

Markéta Sluková
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Cituji z vaší internetové stránky: „Po-
depsanou fotku rády pošleme poštou, 
ale máme takové pravidlo. Každý žada-
tel nám musí poslat nadepsanou obál-
ku se známkou, my mu do ní vložíme 
fotku a pošleme obratem zpět – jinak 
bychom se z toho zbláznily.“ Zvýšil se 
po londýnské olympiádě počet zásilek 
se žádostmi? 
Žádostí o autogramy po olympijských hrách 
v Londýně rapidně přibylo, určitě jich byly 
desítky, možná i stovky.
 

vých turnajích. Samozřejmě jsme ale už 
nějakou tu exhibici navštívily. Je to vícemé-
ně stejné jako v tenisu, hraje se hlavně pro 
diváky. Občas na exhibici použijeme třeba 
„skyball“ nebo odehrajeme balon hlavou 
či nohou. To samozřejmě nejsou úplně 
standardní prvky vrcholového plážového 
volejbalu.

Existují specifické beachvolejbalové 
nadávky?
Nadávky jsou stejné jako u všech jiných 
sportů. Spíš záleží na nadávajícím než na 
tom, jaký sport hraje.

Čím se rozhodí soupeřky?
To bychom také občas rády věděly!
 
Mám jednu nepříjemnou otázku. 
V olympijském utkání s Američanka-
mi jste zatajily dotek sítě, pak jste se 
ale přiznaly v rozhovoru v olympij-
ském televizním studiu. Oceňuji ales-
poň to, že jste situaci nezatloukly jako 
kdysi Maradona svou „boží“ ruku. Co 
se vám honí v hlavě, když jde opravdu 
o moc a taková situace nastane?
Vidíte, možná jsme to ale zatlouct měly. 
Takhle jsme si uškodily mnohem víc, než 

kdybychom to nekomentovaly. Lidem 
se nelíbilo, že jsme se nepřiznaly a že to 
nebylo fér, což je pochopitelné a zřejmě 
bychom to viděly podobně, kdybychom na 
tom hřišti samy v tu chvíli nestály. Zpětně 
si člověk možná říká, že měl situaci vyřešit 
jinak, jenže v tom okamžiku se raději otočí 
a nechá rozhodovat rozhodčí, kteří od toho 
jsou. V koncovce prvního setu nás rozhodčí 
hodně poškodila tím, že soupeřkám neod-
pískala tažený úder. Jennifer Kessy si toho 
byla moc dobře vědoma, bod měl připad-
nout nám, ale rozhodně se sama od sebe 
nepřihlásila. Ona udělala jen to, co by ve 
vypjaté chvíli udělala každá hráčka – necha-
la to na úsudku rozhodčích. My bychom tím 
bodem vyhrály první set a zápas se mohl 
vyvíjet jinak. Netvrdíme ale, že jsme kvůli 
tomu na Jennifer naštvané, že jednala nefér 
a měla kápnout božskou. Nechceme se ani 
ospravedlňovat. Na druhou stranu – na 
zápas dohlížejí čtyři rozhodčí a úkolem hrá-
ček není komentovat každý sporný balon. 
Kdyby to tak dělali všichni hráči  
a každý hrál „fair play“, tak by nebyli roz-
hodčí potřeba nejen v plážovém volejbalu, 
ale ani v žádném jiném sportu.
 
Začátek roku trávíte na soustředění 
v Jihoafrické republice. Vybraly jste si 
JAR záměrně? Jezdí tam i jiné volejba-
listky a volejbalisté? Je v jižní Africe 
něco specifického a extra dobrého pro 
trénink?
Podmínky v JAR máme odzkoušené z před-
chozích let, velmi nám vyhovují, a proto 
není důvod ke změně. Nejsme jediní spor-
tovci, kteří tam v zimě jezdí trénovat. Loni 
tam s námi byl jeden tým z Německa a na 
chvíli přijely i holky Bonnerová a Herman-
nová. Letos to bylo podobné. ▪

Čím je písek hlubší  
a jemnější, tím hůře 

se v něm pohybuje  
a skáče.

Trenér Simon Nausch je současně i  životním part-
nerem Markéty (vlevo). 

Pokud hrajete jen na exhibici,  
jde o výsledek, nebo hlavně o zábavu 
diváků?
V plážovém volejbalu se nepořádá zdaleka 
tolik exhibicí, jako je tomu v tenisu. Takže 
naší náplní práce je spíše jezdit po světo-



TEXT: TOMÁŠ CACH

SVÁTEK NESVÁTEK

Osmého března má odjakživa svátek Gabriela, ale současně 
s ní i všechny ženy světa. Mezinárodní den žen u nás prošel 
v posledních desetiletích zásadní proměnou – od socialisticky 
přikrášlených okázalých oslav po kapitalisticky ledové 
skorozapomnění. Ale co ty ženy?

s ženami i bez
MDŽ
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v onen den „povinně“ dodala manželce 
květinu nebo bonboniéru, nikdy jsem však 
neslyšel o případu, že by si nějaký pár udělal 
tzv. pěkný večer tematicky zaměřený na opě-
vování ženy coby partnerky/milenky/matky/ 
/pracovnice.

Kolektivní slavení probíhalo v podstatě  
na třech úrovních.

Na té nejvyšší byly nejzasloužilejší ženy  
z řad dělnictva, rolnictva a sporadicky  
i pracující inteligence pozvány na příslušný 
stranický či samosprávný orgán (od okresu 
výš), aby jim byl oficiálně vyjádřen dík za 
to, jakými jsou ženami. Dnes se můžeme 
u archivních fotografií a záběrů pohrdavě 
usmívat nad děsivými kostýmky a vlastno-
ručně naondulovanými kadeřemi, nicméně 
jsem přesvědčen o tom, že leckterá z účast-
nic dodnes na ten den s dojetím vzpomíná, 
protože nikdy předtím ani potom už jí nikdo 
za tu ženskou dřinu nepoděkoval.

Střední (podniková) úroveň byla nejrozšíře-
nější a nejoblíbenější. Akce zpravidla začínala 
už hluboko v pracovní době – nebo aspoň její 
„oficiální“ úvod – a její součástí bývalo štědré 
pohoštění včetně alkoholických nápojů, 
jejichž postupné požívání činilo oslavenkyně 
jaksi povolnějšími... Dodnes se sice tvrdí, že 
oslavy MDŽ byly především záminkou pro 
muže, jak se legálně „zrubat pod obraz“, sám 
jsem však postupně zažil řadu kolegyň (od 
nichž by to navíc nikdo nečekal), které při té 
příležitosti pozoruhodně rychle atakovaly 
hranici otravy alkoholem. Zřejmě tu „slávu“ 
tak nějak neunesly...

Poslední úroveň oslav probíhala v restau-
račních zařízeních nižších cenových skupin, 
a to výhradně – bez žen. Ty však byly stále 
zastoupeny v čím dál opilečtějším klábosení 
štamgastů v pozitivním i negativním smyslu 
podle toho, jakou kdo měl opici. Noční ná-
vraty takto slavících mužů ke svým životním 
družkám se pak stávaly vděčným námětem 
kreslených vtipů dobového tisku.

se skutečně – tak či onak – zapojila skoro 
celá dospělá populace obého pohlaví. Jeho 
upřednostněním komunistický režim umně, 
protože ne prvoplánově politicky, zatlačil do 
pozadí „buržoazní“ květnový Den matek při-
pomínaný v období masarykovské republiky.

Jak se tedy MDŽ slavil? Pojďme si to 
s pamětníky, pro mnohé třeba i s kapkou 
nostalgie, připomenout; mladí se možná 
aspoň trochu „historicky“ poučí.

Na třech úrovních
Předně je nutno zdůraznit, že se slavilo 
zásadně kolektivně. Pravda, většina mužů 

vátky spojené se dny pracovního 
klidu pochopitelně i v reálsocialis-
mu pracující lid vítal a užíval si vol-
na, aniž přemýšlel nad obsahem  
a významem těchto dat propa-
gandou mu předestíraných. No... 
to se vlastně ani nezměnilo, že.

A pak tu byly (a stále jsou,  
i když většinou jiné) svátky další, 

tzv. významné dny, které národ neuvědo-
měle ignoroval, protože z nich žádné volno 
neplynulo.

Mezinárodní den žen byl v této druhé 
kategorii výjimkou, protože do jeho oslav 
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S vaničkou i...
Oslavy MDŽ a s nimi i svátek jako takový byly 
jedním z prvních „reliktů socialismu“, které 
se po listopadu 1989 jaksi tiše vytratily z naší 
společenské scény. Chlapům odpadla ta povin-
ná kytka nebo bonboniéra, nikdo samozřejmě 
nepostrádal onu nejvyšší, nejformálnější 
úroveň, ve firmách si našli jiné formy „odvazů“ 
(oblíbenými se staly například tzv. firemní 
víkendy). A pravidelní návštěvníci hospod si 
přece důvod k napití najdou vždycky.

Zdánlivě se tedy nic světoborného nestalo 
a neděje, typický český „odezdikezdismus“ 
v tomto případě zabodoval a současně vyšu-
měl do ztracena.

Jenže... přece jen se tak trochu vtírá 
otázečka, jestli jsme – jako už mnohokrát – 
nevylili s tou pověstnou vaničkou i dítě, tedy 
vlastně už ženu.

Když totiž smyjeme ten minulorežimní po-
zlátkově falešný nátěr, který na onom svátku 
ulpěl, zůstane nám jeho podstata – oslava 

ženy jako jedinečného, nenahraditelného 
fenoménu. Ta by nám měla chybět, alespoň 
jedenkrát v roce – ženám, ale i mužům!

Ale asi nechybí. A já tuším proč. A bojím se 
to vyslovit nahlas.

Kam se poděly?!
Dobře. Tak natvrdo. Obávám se totiž, že 
s MDŽ jsme zrušili i – ženy. Jako „třídu“. Jako „druh“.

Tedy ne že by s námi nadále přestaly existo-
vat osoby ženského pohlaví, ale...

Všichni víme, že žijeme v mediálním světě. 
A jak nám média prezentují současnou ženu? 
Jako „celebritu“ s pěknou postavičkou  
a tvářičkou, která se párkrát mihla v televizi 
a tím pádem se cítí být povolána poskytovat 
národu rady do života. Jako sportovkyni, 
která je vlastně pouhým strojem na výsledky. 
Jako úspěšnou manažerku tvrdší a studenější 
než ocel. Jako „rozervanou“ umělkyni, která 
nesnáší muže, protože s ní žádný nevydrží.  
A tak dále. A tak dále.

Ptám se tedy – kam se poděly normální, 
obyčejný, fajn ženský?!

■
Pod svícnem bývá největší tma.
Ano, pánové, i když jsme si toho možná 

„nevšimli“, máme je doma.
Často vystresované, nervózní, unavené, 

nesnesitelné z plnění myriád pracovních, 
domácnostních i pečovatelských (včetně na-
šich maličkostí!) povinností. Obratem veselé, 
vtipné, chápající, hravé, přirozeně krásné 
a – milující.

Proměnlivé. Ale naše.
Co kdybychom jim, aspoň občas, alespoň 

ten jediný den v roce, vzdali (jakýmkoli způ-
sobem projevený) hold? Zaslouží si to.

A proč ne třeba i 8. března? ▪
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JZD Mír Vnorovy pořádalo každoročně oslavy MDŽ pro své pracovnice v místním Lidovém domě. Pravidelně 
se jich zúčastňovala i moje babička. Každá oslavenkyně dostala občerstvení a malý dárek – jednou to byla 
například peněženka, podruhé váza apod. Tato fotografie pochází z roku 1980.

Pavla Zubatá

Mezinárodní den žen 
Návrh na ustanovení tohoto svátku byl přijat v roce 1910 na Mezinárodní 
konferenci socialistických žen v Kodani, o rok později proběhly první 
oficiální oslavy Mezinárodního dne žen v Německu, Rakousku-Uhersku 
a Dánsku. Datum 8. března se ustálilo až po první světové válce zejména 
pod vlivem velké ženské demonstrace v Petrohradě v roce 1917, která se 
konala poslední neděli v únoru podle juliánského kalendáře, což odpovídá 
8. březnu kalendáře gregoriánského.
V roce 1975 byl MDŽ uznán Organizací spojených národů a v důsledku 
toho přijat vládami mnohých členských států. Od té doby je připomínán jako den  
mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Přestože byl  
tento svátek ideologicky zprofanován ve většině tehdejších zemí tzv. východního bloku, 
zůstává problematika rovných práv žen celosvětově stále aktuální (např. požadavky  
rovných příležitostí v rodině, vzdělání a zaměstnání, celkové posílení významu  
postavení žen ve společnosti).

historie

MDŽ v JZD Mír
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Zúčastěnými členkami oslav MDŽ v roce 1978 jsou pracovnice bývalé mléčné jídelny v Uherském 

Hradišti. Oslavy nebývaly nijak převratné, ale alespoň si vždycky někdo vzpomněl. U mých dětí 

dnes vyvolává úsměv především pohled na prostorově výrazné účesy některých přítomných dam. 

Blanka Ručková

Na fotografii z roku 1960 jsem vyfocen v mateřské škole. Ta se 
nacházela v místě bydliště a každé ráno mě tam maminka vodila. 
Cestou mě však musela přemlouvat, protože mou prioritou byly 
spíše hry doma. Několik dní před oslavou MDŽ zavítal do školky 
profesionální fotograf a pořídil nám tento snímek. Měl jsem radost 
a na focení se těšil. Sedím na dřevěné židličce a oblečení odpovídá 
počátku 60. let. Mám na sobě tepláky s laclem a bavlněný svetřík. 
Každý z nás držel v ruce umělé květiny jako důkaz lásky k mamince. 
Takovým dárečkem jsme jí vytvořili úsměv na rtech. Dodnes mám 
originální přání schované na památku.

Jaroslav Touš

Přání pro maminku

Na snímku z roku 1985 sepisují muži v čele s tehdejším náčelníkem žst. Havířov  v kulturní místnosti stanice odpovědi do zábavné soutěže, která byla součástí oslav MDŽ. Dobové výzdobě samozřejmě vévodil Leninův citát vztahující se k železnici.
Alena Suchánková

Příprava soutěže

Mléčné oslavy
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Staňte se spolutvůrci našeho časopisu!
Na této dvoustraně najdete 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 poštou na adresu redakce (viz str. 64), případně 
elektronicky (naskenované) na cdprovas@cd.cz. 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. 4/2013: ZÁKLADNÍ VOJENSKÁ SLUŽBA – uzávěrka zaslání 13. března
č. 5/2013: MATURITNÍ ZKOUŠKY – uzávěrka zaslání 10. dubna 

Těšíme se na vaše příspěvky!

šance

Při podnikových oslavách MDŽ v Dřevařských 
závodech ve Volarech zůstávala jejich příprava na 
ženách. Nechybělo nic pro dobu typického: pozdrav 
dětí s kulturním vystoupením, dárečky maminkám, 
květiny. Následnou volnou zábavu ilustruje 
fotografie z roku 1984.

Ladislav Beran

Ženy ženám

Pohádka pro budovatelky
Byla jsem v první třídě, když jsme v rámci oslav MDŽ zahráli zaměstnankyním Texlenu 
Studenec pohádku. Všechny děti měly v představení dvě tři věty, ale já jako vypravěč jsem 
„oddřela“ všechno ostatní. Ale co bych pro obětavé budovatelky republiky neudělala!

Ludmila Křivancová

Protože v meziměstské telefonní 

ústředně v Českém Krumlově byly 

zaměstnány pouze ženy, oslavy MDŽ 

jsme si pochopitelně zajišťovaly 

samy. Každá z nás něco napekla, 

o nějaké to víno se postarali naši 

manželé. Jak dokládá snímek, 

jediným mužem na oslavě v roce 

1978 byl náš ředitel Telekomunikací.

Helena Gottwaldová

S jediným mužem



VODNÍ SPA
SAUNOVÝ SVĚT

VENKOVNÍ WELLNESS ZÓNA 
KNEIPPOVY LÁZNĚ
MASÁŽE & ZÁBALY

PRIVÁTNÍ WHIRLPOOL
ZÁŽITKOVÉ KOUPELE 

PRIVÁTNÍ VÍŘIVÉ KOUPELE
SPA RITUÁLY PRO DVA

WELLNESS POBYTY & UBYTOVÁNÍ

NOVĚ OTEVŘENO!

WELLNESS
INFINIT MAXIMUS

u Brněnské přehrady

www.infinit-maximus.cz
Kde nás najdete?

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

e-mail: infomaximus@infinit.cz
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NETOPÝR 
Jo Nesbø patří mezi 
nejprodávanější 
spisovatele současnosti 
a jeho propracovaným 
detektivkám se daří i u 
nás. Nyní mu vychází už několikátá 
kniha, ale ve skutečnosti jde o příběh, 
který jeho úspěch odstartoval. 
V Netopýrovi se poprvé na scéně 
objevil svérázný detektiv Harry Hole, 
kterého z Osla vyslali, aby pomohl 
kolegům v australském Sydney vyšetřit 
vraždu norské dívky. A i tady platí, co 
pro všechny další Nesbøovy knihy: 
pokud začnete číst, nebudete chtít 
knihu pustit z ruky!
KNIHA ZLÍN, 369 KČ

Soutěž 
o 5 knih 
Ze které země pochází  
spisovatel Jo Nesbø?
A) z Finska
B) z Norska
C) ze Švédska

Odpověď jednoduše zadejte  
do příslušného formuláře na 
 www.cdprovas.cz do 21. března.

ČD
TIP

jana 
kábrta

Kulturní tipy  
a recenze

kino • filmy na doma • divadlo • výstavy • knihy • cd
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ATLAS MRAKŮ
Fantastické obsazení, dokonalá souhra 
zvuku a obrazu a scénář s řadou 

významů a poselství. 
Šest na pohled 
odlišných příběhů, 
které se odehrávají 
na různých místech 
i v různých časových 
rovinách, má k sobě 
nakonec blíž, než se 
na první pohled zdá. 

Protože jeden skutek v přítomnosti 
může v budoucnosti vyvolat celou 
revoluci.
USA, NĚMECKO, 164 MIN. / REŽIE 
– T. TYKWER, L. A A. WACHOWSKI 
/ HRAJÍ – TOM HANKS, HUGO 
WEAVING, HUGH GRANT, HALLE 
BERRY, SUSAN SARANDON

ZPÁTKY VE HŘE
Všechna čest, co všechno dokáže Clint 
Eastwood ve svých dvaaosmdesáti 

letech zahrát. Je to 
právě on, kdo táhne 
příběh o baseballovém 
trenérovi Gusovi, 
jehož dny v klubu 
jsou, alespoň podle 
jeho vedení, sečteny. 
Postoj vedení se však 
nelíbí jeho dceři, která 

dá v sázku svoji vlastní právnickou 
kariéru, aby zachránila tu otcovu. 
USA, 112 MIN. / REŽIE – ROBERT 
LORENZ / HRAJÍ – CLINT EASTWOOD, 
AMY ADAMS, JUSTIN TIMBERLAKE, 
JOHN GOODMAN

Filmy na domaMARTIN A VENUŠE
Nová česká komedie o světě mužů a žen. Ten 
první reprezentuje Martin, druhý výtvarnice 
Vendula. Po vernisáži se vzali, mají dvojčata 
předškolního věku a jedno čerstvé batole. 
V kolotoči, v němž se rodinu snaží on zajistit a 
ona se o ni starat, jim už jaksi nezbývá čas na 
sebe. A tak uzavřou sázku: dokáže si to Martin 
s Vendulou na měsíc prohodit?
ČR, 120 MIN. / REŽIE – JIŘÍ CHLUMSKÝ / HRAJÍ 
– MAREK TACLÍK, KRISTÝNA BOKOVÁ-LIŠKOVÁ, 
ZUZANA STIVÍNOVÁ ML., TOMÁŠ HANÁK, 
TOMÁŠ MATONOHA • V KINECH OD 7. BŘEZNA

Kino

Koncerty
ŽEBŘÍK 2013
Hudební ceny jsou zároveň velkou hudební 
přehlídkou, na kterou se může jít podívat 
každý. Ocenění, o kterých rozhodují 
čtenáři stránek ireport.cz, budou  
15. března moderovat herec Tomáš Hanák 
a zpěvačka Klára Vytisková a během 
šestihodinové show vystoupí Nightwork, 
Chinaski nebo Mňága a Žďorp. Vstupenky 
lze koupit od 390 korun.
15. BŘEZNA, PARKHOTEL, PLZEŇ

SMRTONOSNÁ PAST: 
OPĚT V AKCI

Bruce Willis je pravděpodobně 
nezničitelný. Zatímco řada jeho vstevníků 

v osmapadesáti sní o klidné penzi, on 
se vrhá do další akce. Popáté je z něj 

policajt John McClane, kterého vždycky 
náhoda přivede na horkou půdu. Tu 

nyní představuje Moskva, kde jeho syna 
ohrožují lidé z místního podsvětí. McClane 

s nimi určitě smlouvat nebude.
USA, 97 MIN. / REŽIE – JOHN MOORE / 
HRAJÍ – BRUCE WILLIS, JAI COURTNEY, 

AMAURY NOLASCO, COLE HAUSER, 
SEBASTIAN KOCH

V KINECH OD 14. BŘEZNA

LUCIE BÍLÁ
Zpěvačku nyní plně zaměstnává muzikál  
Aida v pražském Hudebním divadle Karlín, 
přesto si v březnu vyhradila několik termínů pro 
samostatné koncerty. V Brně, Hluku  
a Letohradě představí poslední desku Modi  
i svoje největší hity, doprovázet ji bude skupina 
Petra Maláska. Více informací  
o koncertech najdete na www.luciebila.com.
21., 23.  A 27. BŘEZNA, BRNO, HLUK, LETOHRAD
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Divadlo
ŽEBRÁCKÁ OPERA
Klasika Václava Havla o dvou mafiánských 
klanech, které ovládají podsvětí. Jeden vede 
Peachum, druhý Macheath. Ten první vyšle 
svoji krásnou dceru Polly, aby se stala jeho 
zvědem. Jenže Macheath Peachumův plán 
prokoukne a má s dívkou vlastní plány. Ta 
se do něj navíc zamiluje, a tak Peachumovi 
nezbývá než použít mnohem rafinovanější 
zbraně.
KLICPEROVO DIVADLO, HRADEC KRÁLOVÉ 
/ REŽIE – DANIEL ŠPINAR / HRAJÍ – JAN 
SKLENÁŘ, JIŘÍ ZAPLETAL, MARTINA 
NOVÁKOVÁ, NATÁLIE HOLÍKOVÁ, 
FRANTIŠEK STANĚK

VEČÍREK
Čtveřici pánů z Partičky už nemusíte vídat jen 
na obrazovce. Od sedmého března se budou 
pravidelně objevovat v pražském Divadle 
Broadway v inscenaci Večírek. Krutokomedy, 
jak hru popisuje její autor Michal Suchánek, 
líčí setkání bývalých spolužáků na kolaudaci 
rodinného domu a jejich následnou cestu na 
pohřeb jednoho z nich.
DIVADLO BROADWAY, PRAHA / REŽIE 
– ONDŘEJ SOKOL / HRAJÍ – RICHARD 
GENZER, ONDŘEJ SOKOL, MICHAL 
SUCHÁNEK, IGOR CHMELA, DAVID 
MATÁSEK, MAREK TACLÍK, NELA BOUDOVÁ, 
JAKUB KOHÁK

KAREL MALICH
Je skvělé, jakou se v Jízdárně Pražského hradu podařilo Karlu 
Malichovi vykouzlit výstavu. Ta naplno ukazuje, jaký je Malich 
mimořádný umělec, génius, jehož význam pro výtvarné umění 
je srovnatelný s prací Františka Kupky, jednoho ze zakladatelů 
světové abstrakce.
Jistě, pokud se o výtvarné umění moc nezajímáte, mohou 
vám Malichovy práce připadat jako změť drátků a obrazy jako 
nahodilá existence barev.
Dívejte se dál. Nespěchejte. Najednou k vám Malich 
prostřednictvím svých děl začne vysílat energii, kterou do nich 
vložil. Drátky, které se staly jeho médiem, vytvářejí vlastní světy 
plné poznání a významů.
To platí i o jeho malbách, poslech světla a rozzářené nálady, 
která okamžitě dýchne na všechny návštěvníky výstavy.
Ano – radost, tu Malich přenášet umí. V Jízdárně o tom najdete 
přes tři stovky důkazů.
JÍZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU • OTEVŘENO DO 8. KVĚTNA

MANŽELKA 22
Melanie Gideon
Pokud jste žena a máte kolem čtyřicítky, 
pak by vás tato kniha měla učinit 

šťastnou. Její hrdinka 
Alice je stejně stará  
a nedávno zjistila, že 
jsou si s manželem cizí. 
V tu chvíli se v jejím 
e-mailu shodou náhod 
objeví přihláška do 
průzkumu o manželství. 
A tak jako Manželka 22 

začne odpovídat na dotazy Tazatele 101.  
A otevře se víc, než čekala!
DOMINO, 289 KČ

KAMENNÝ DÉŠŤ
Thomas Enger
Příval detektivek ze severu neustává  
a toto je jedna z těch, které rozhodně 

stojí za to. Novinář 
Henning Juul, jemuž 
před dvěma lety zahynul 
při požáru v Oslu syn, 
se vrací zpátky do 
redakce. A hned na něj 
čeká drsný případ – 
policie vyšetřuje vraždu 
dívky, kterou našli ve 

stanu zbičovanou a s uříznutou rukou. 
Henning začne pátrat na vlastní pěst.
MOBA, 319 KČ

Knihy

ROMAN GRONSKÝ:
NEW YORK, MŮJ ABSŤÁK
Je těžké se nezamilovat, když už jednou do 
New Yorku přijedete. Své o tom ví i Roman 
Gronský, který se sem vypravil hned po 
revoluci a byl to splněný sen. Od té doby 
přijel ještě desetkrát a vždy s fotoaparátem. 
Vytvořil stovky pohledů na město, které 
obdivuje – a ty nejzajímavější celý březen 
vystavuje v Olomouci.
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ, 
OLOMOUC • OTEVŘENO DO 2. DUBNA
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Televize si věčně stěžují na sledovanost, 
mezitím však dokola opakují tytéž věci bez 

ohledu na jejich klesající úspěch. Natáčení ně-
čeho nového jednoduše stojí hromadu peněz, 
nadto zatím nikdo moc pořádně nepřišel na 
to, do čeho by bylo správné investovat. 

Divácký hlad lze přitom odtušit selským 
rozumem. Nova před lety slavila úspěchy sérií 
Soukromé pasti – bylo to něco nového, origi-
nálního a českého. Jistě, nebylo to zadarmo. 
Jenže těch pár příběhů dokázalo znovu zažeh-
nout diváckou vášeň. Bylo jen otázkou času, 
kdo si ji urve pro sebe – a Nova udělala chybu, 
že v Soukromých pastech nepokračovala.

Iniciativu tedy nyní převzala Česká televize, 
která sice sérii nedělních filmů nazvala Nevinné lži, 
ale koncept je obdobný. Oslovila šikovné autory, 
angažovala kvalitní herce a natočila osm příběhů. 

Březnové menu
CENY ANDĚL 
Po roce se hlásí 
o slovo Andělé, 
nejvýznamnější 
hudební ceny 
u nás. Na večeru, který uvede 
Leoš Mareš, se bude opět hlasovat 
v přímém přenosu. Nejvíce nominací 
mají skupiny Kryštof a Zrní, obě by 
měly vystoupit naživo. 
ČT1 • 16. BŘEZNA / 21.15

KRIMINÁLKA JURSKÝ PARK 
Novozélandský dokumentarista Phil 
Manning využívá nejmodernějších 
kriminalistických 
postupů  
a počítačových 
modelů k tomu, 
aby se co 
nejvěrněji přiblížil 
tomu, jak dinosauři vypadali i žili. 
PRIMA ZOOM • KAŽDOU NEDĚLI  
OD 10. BŘEZNA / 20.00

VE STÍNU 
Měsíc poté, co 
vyšla na DVD, si 
můžete skvělou 
detektivku 
Davida Ondříčka 
pustit i v televizi. Vyšetřování krádeže 
v klenotnictví, které se změní v boj o život, 
vévodí herecký výkon Ivana Trojana. 
HBO • 31. BŘEZNA / 20.00

HANEBNÝ PANCHARTI 
Filmovou lahůdkou od Quentina 
Tarantina oslaví Prima Cool svoje čtvrté 
narozeniny. 
Režisér si upravil 
události druhé 
světové války pro 
strhující vyprávění 
o plánech na 
hromadnou likvidaci nacistických bossů. 
PRIMA COOL • 1. DUBNA 
PO 22. HODINĚ

TV kupé
■ JOHN OPĚT  
V TELEVIZI 
Vypadalo to jako špatný vtip, nakonec je to 
realita. Radek John, který chtěl z výrazné 
tváře pořadu Na vlastní oči těžit i jako šéf Věcí 
veřejných, se po zkrachovalé politické kariéře 
vrací do televize. Každé úterý bude uvádět 
publicistický týdeník Bez cenzury. 

■ SUPERSTAR  
PROHRÁLA S DETEKTIVKOU 
O tom, že hledání nových pěveckých talentů už 
dnes žádné velké terno není, se mohl přesvědčit 
úvodní díl šesté řady SuperStar na Nově. 
Sledoval ho jen milion diváků, detektivku z roku 
2004 Všichni musí zemřít na ČT1 si vybralo  
o 300 tisíc lidí víc. 

■ PŘIPOMEŇTE  
SI LOŇSKÉ FENOMÉNY 
Výrazné události, jako byly aféry s metanolem 
nebo tykadlovým řidičem, připomene 
projekt Český žurnál, za nímž stojí zkušení 
dokumentaristé Vít Klusák a Filip Remunda. 
Začíná se 10. března večer na ČT2 mapováním 
nepokojů v Tanvaldu.

Osm televizních osvěžení
Česká televize po čase překvapila a svůj program příjemně osvěžila. 
Začala uvádět osmidílný cyklus televizních filmů Nevinné lži. Ten vsadil na 
zajímavé příběhy a absolutní hereckou špičku. 

Vysokou laťku nasadil hned úvodní díl Pod 
hladinou. V něm si Aňa Geislerová zahrála 
Evu, které lidově řečeno ujíždí vlak, ona však 
o vlastním dítěti stále pochybuje. A protože 
se o svých pochybnostech bojí komukoli říct, 
začne všechny kolem podvádět – naoko dítě 
chce, ale tajně bere antikoncepci. Alice Nellis 
psala scénář a ujala se i režie. A i přesto, že 
lze děj odvyprávět ve dvou větách, snímek si 
udržuje napětí až do konce. 

Samozřejmě že v sérii jsou silnější a slabší 
kusy. Po strhujícím začátku přišla na řadu 
spíše průměrná bakalářská povídka, v níž se 
přehnaně usměvavý Vojta Dyk snaží získat 
srdce Tatiany Vilhelmové. Lehce banální 
nádech má i čtvrtý příběh Hvězdička, v němž 
se vyšeptalý novinář (Michal Suchánek) 
na internetu vydává za sedmnáctiletou 
teenagerskou hvězdu. Napětí úvodního dílu 
naopak připomene pátý díl Klukovina, v níž 
trojice kluků potopí třídního učitele obvině-
ním ze sexuálního obtěžování. 

I přes jistou kvalitativní nevyrovnanost je 
však série Nevinné lži svěžím obohacením 
současné programové nabídky. ▪

Tipy a recenze připravuje  
jan kábrt, 
novinář a publicista.

70 %
hodnocení
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V těžkých začátcích to totiž na nějaké 
milé finále rozhodně nevypadá. Usta-

raná matka veze svého syna po osmi 
měsících strávených v psychiatrické 
léčebně domů a návrat to není 
v žádném směru snadný.

Pat už nějaký čas léky nebere 
a nikdy o své čisté hlavě neváhá 
okolí hlasitě přesvědčovat. Ani 
ostatní to nemají jed-
noduché, Pat je ale 
bezkonkurenčně 
největší blázen. 
Nevzpamatoval 
se z překva-
pení, když 
jednoho dne 
přišel dřív 
z práce a 
našel svoji 
ženu Nikki 
s kolegou 
ve sprše, 
zatímco se 
z přehrávače linuly tóny 

budeme muset prokousat. Stejně jako vý-
znamy, které rafinovaný scénář nenápadně 
rozsévá. Ono se totiž zdá, že tu jen exhibuje 
partička ukecaných lidí. Omyl – kolem nich 
se skládají střípky jejich životů s city, jež se 
z temných rohů pomalu derou na výsluní.

Skvěle napsaná je v tomto kontextu třeba 
role otce, v níž se Robert de Niro po promar-
něných letech snaží svému synovi přiblížit 
alespoň na dohled. Jeho prosebný výraz, aby 
vedle něho usedl k zápasu před televizi, je 
dojemný. A citů začíná pomalu přibývat. Pat 
sice pořád mluví o Nikki, ale všem je jasné, 
že správná, i když sakra nesnadná, je druhá 
cesta s Tiffany. 

Láska hory přenáší
Dlouho to vypadá na bláznivé finále. Ale 
podobně, jako se náhle může přestat snášet 
déšť z nebe a za minutu už nad hlavami září 
slunce, i tady se neklidný čas zastaví, aby 
si každý vychutnal triumf lásky, která hory 
přenáší. 

Ale nebylo by fér, aby všechna sláva padla 
na scénář. Jsou tu ti dva – Jennifer Lawrence 
a Bradley Cooper, pravověrní magoři, kteří 
mohli vsadit i na chemii, která mezi nimi od 
prvního setkání funguje. Byl to dobrý výběr. 
I díky jejich civilnímu projevu Terapie láskou 
nepůsobí jako kalkul od výrobců papírových 
kapesníků, ale jako chytrý příběh o po čer-
tech složitých vztazích. A nakonec především 
o tom, že lásku si má člověk hýčkat, ať už je 
na tom jakkoli. ▪

Slibuji vám, že z kina nepůjdete se špatnou náladou – tento film 
nakonec překypuje takovým štěstím, že vám to prostě nedovolí. 
Ale i když je Terapie láskou jednou z nejlepších romancí posledních 
let, štěstí nedává zadarmo.

Účinná terapie láskou

TERAPIE LÁSKOU
rEŽiE – david o. rUssEll 

hrajÍ – jEnnifEr laWrEncE, 

bradlEy cooPEr, robErt dE niro, 

jacki WEavEr, chris tUckEr, 

jUlia stilEs

80 %

hodnocení

jejich svatební písně. Dodnes mu občas zazní 
v hlavě a to se potom nezná.

Deroucí se city
Aby těch komplikací nebylo málo, on 
nikdy Nikki milovat nepřestal. Chlapa 
zmlátil do bezvědomí, k Nikki má 

zákaz se přiblížit, léčil se, přesto neo-
chvějně trvá na tom, že stále 

patří k sobě. Cvičí, jde do 
sebe, to vše proto, že 

ji nechce zklamat. 
Snaží se s ní spojit 

a vyznat se ze 
svých citů. 

Třeba pro-
střednictvím 
kamarád-

ky Tiffany, 
která po smrti 

manžela také 
není zrovna úplně 

vyrovnaná. 
Tak jsou tedy karty 

rozdané a my se tím 
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Za krásami Česka

Kromě precizně zrenovovaného historického centra nebo zooparku 
s Lokálkou Amálkou a Safari expresem se Chomutov může pochlubit ještě 
jedním turistickým lákadlem. V prostorách starobylé radnice na náměstí 
1. máje je vystaven unikátní Fialův pohyblivý betlém. V čem je jedinečný? 
Tvoří ho na čtyři sta dokonale zpracovaných figurek, které předvádějí 
stará řemesla a zvyky. Na osm metrů dlouhém mechanickém betlému jsou 
zobrazeny rozličné výjevy ze života na vsi i ve městě. Nechybějí kameníci, 
tkalci, košíkáři, ale ani karbaníci nebo pijáci v hospodě. Všímavému 
návštěvníkovi neujde, že betlémář Josef Fiala na betlém umístil i modely 
některých památek Chomutovska, např. kostel Nanebevzetí Panny Marie 
nebo hrad Hasištejn. Od vlakového nádraží nebo od zastávky Chomutov 
město dojdete na náměstí 1. máje asi za 15 minut.  

Ústecký kraj
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Než se vydáme na toulku po nejzajíma-
vějších místech Kadaně, letmo nahléd-

něme do historie města. Podle legendy je 
název města odvozen od keltského „kad“  
a „an“, což znamená zářící oheň. Mělo jít  
o místo, odkud Keltové vysílali ohňové 
signály dalším osadám. Za největší rozkvět 
vděčí Kadaň Karlu IV. Ten městu udělil mj. 
právo zakládat vinice nebo právo konání 
výročních trhů. Na „otce vlasti“ v Kadani ne-
zapomínají a každý rok si poslední srpnový 
víkend připomínají jeho příjezd do města 
historickými slavnostmi s názvem Císařský 
den. Nejdramatičtější událostí novodobé 

Do Kadaně 
se budete rádi vracet
Nádherné měšťanské domy, udržované svatyně a pohádkové nábřeží plné dětských radovánek. 
Nejen tím aspiruje dvacetitisícová Kadaň na titul nejkrásnější město na severu Čech. 

TEXT: TOMÁŠ REZEK
FOTO: ARCHIV MÚ KADAŇ

Vlakem do Kadaně
Od kadaňského nádraží se můžete vydat po červené turistické značce, která vede  
až na nábřeží Maxipsa Fíka. Nejvýhodnější vlakové spojení si snadno vyhledáte  
na www.cd.cz/spojeni nebo vám rádi poradí na tel. 840 112 113. 

z Chomutova     za   18 minut 

z Karlových Varů     za   58 minut 

z Ústí nad Labem (hl. n.)    za   85 minut

z Prahy (hl. n.)      za 164 minut 

spojení

Katova ulička. Unikátní cyklistická lávka Vítka Brandy.
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historie se stala 4. března roku 1919 demon-
strace kadaňských sudetských Němců za 
právo na sebeurčení. Došlo při ní ke střetu 
s československými vojáky, což nepřežilo  
18 lidí a několik desítek bylo vážně zraněno. 

Město jako na dlani
Zapomeňme ale na dávno vyhaslé česko-ně-
mecké sváry a pojďme na všechno nahléd-
nout nejlépe z ptačí perspektivy. Historické 
centrum města se rozkládá kolem Mírového 
náměstí, na němž nejde přehlédnout bílou 
věž radnice. Vysoká je 54 metrů a na její 
ochoz, z něhož je dobře vidět celé město  
a dohlédnete i na vzdálené vrcholky Kruš-
ných hor, vystoupáte po 137 schodech.  
V oltáři kaple v prvním patře věže restau-
rátoři nedávno objevili malou voskovou 
schránku ze 14. století. Podle fragmentů 
přiloženého pergamenu se zjistilo, že obsa-
huje drobné ostatky svatých – sv. Václava, 
sv. Mikuláše a možná i Panny Marie. Ještě 
něčím je radniční věž v Kadani zajímavá. 
Před třemi lety na ní byla odhalena pamětní 
deska, která připomíná nejslavnějšího ro-
dáka – Mikuláše z Kadaně, který roku 1410 
sestrojil staroměstský orloj v Praze. 

Nejužší ulička v Česku
V přízemí radnice sídlí informační centrum, 
kde se můžeme na prohlídku města vybavit 
mapkami a průvodci. Kromě krásných měš-
ťanských domů stojí na hlavním kadaňském 
rynku za povšimnutí barokní sloup Nej-
světější Trojice, který měl obyvatele města 
chránit před morem, a kašna s barokní 
balustrádou. Na východní straně náměstí 
najdeme vchod do tzv. Katovy uličky. Ta je od 
roku 2007 zapsána do České knihy rekordů 
jako nejužší ulice Česka. V tom nejužším 
bodě měří na šířku jen 66,1 cm. Traduje se, 
že touto uličkou chodil kat z katovny na 
náměstí, kde vykonal nad odsouzencem 
rozsudek, a pak se „Katovkou“ zase vracel 

zpět. Jiná legenda vypráví, že v uličce straší 
zazděná jeptiška, která zhřešila tím, že měla 
s katem milostný poměr. Jisté je, že Katova 
ulička sloužila hlavně jako městská stoka  
a odváděla se jí z náměstí přebytečná voda. 

Křížovou cestou ke klášteru
Katova ulička byla součástí nejstaršího hra-
debního pásu, který měl chránit město před 
nevítanými návštěvníky. I když byly hradby 
v 19. století hromadně bourány, v porovnání 
s ostatními královskými městy jich zůstalo 
v Kadani stát poměrně dost. V prostoru 
parkánu (mezi hradebními zdmi) vznikly 
romantické pěší zóny. Kadani nechybí ani 
hrad, který byl za Marie Terezie přestavěn na 
kasárna. V současné době je využíván jako 
dům s pečovatelskou službou, ale najdeme 
v něm i knihovnu s kavárnou, obřadní síň, 
muzeum a galerii. To ze čtyř městských bran 
se zachovala pouze jediná. K Mikulovické 
bráně se dostaneme z Mírového náměstí 
ulicí Jana Švermy. Ulicí pokračujeme dál 
k parku s barokní křížovou cestou, která nás 
dovede k františkánskému klášteru Čtrnácti 
svatých pomocníků.

Na nábřeží Maxipsa Fíka
I ke kadaňskému františkánskému klášteru 
se váže zajímavá pověst. Na jeho místě bý-
valo popraviště a jeden odsouzený šlechtic 
tu visel tři dny a prosil svaté pomocníky  
o pomoc a odpuštění. Jako zázrakem přežil, 
radní ho osvobodili a na místě popraviště 
nechali postavit kapli Čtrnácti svatých  
pomocníků. Po příchodu františkánů  
v 15. století tu byl za podpory hasištejnských 
Lobkoviců vystavěn klášter s trojlodním kos-

telem. Dnes jsou v klášteře k vidění zajímavé 
expozice městského muzea o historii města 
a životě v klášteře. Za prohlídku rozhodně 
stojí i pečlivě udržované klášterní zahrady. 
Od kláštera sejdeme se žlutou turistickou 
značkou k přehradě a s červenou značkou se 
vydáme na procházku po nábřeží Maxipsa 
Fíka s mnoha atrakcemi nejen pro děti. 
Revitalizované nábřeží bylo pojmenováno 
podle večerníčkového hrdiny, protože autor 
pohádek o oblíbeném psím hrdinovi Rudolf 
Čechura žil v nedalekém a dnes již zaniklém 
Ahníkově a Josef Dvořák, který večerníčkové 
příběhy nezapomenutelně namluvil, v Kada-
ni prožil dětství. 

V sedle bicyklu podél Ohře
Pohádkové nábřeží ožívá především na 
začátku června, kdy se tu slaví narozeniny 
Maxipsa Fíka se spoustou soutěží a her. 
Součástí multifunkčního nábřeží je také 
unikátní 81 metrů dlouhá cyklistická lávka 
Vítka Brandy, oceněná v soutěži Grand Prix 
architektů. Lávka z ocelové konstrukce 
je ukotvena ve skále na rámech a cyklisté 
na ní projíždějí po pozinkovaných prů-
hledných roštech. Na nábřeží Maxipsa 
Fíka začíná přes osm kilometrů dlouhá 
cyklotrasa mezi Kadaní a Kláštercem nad 
Ohří, která byla zprovozněna před pěti 
lety. Tři metry široká cyklostezka vedená 
po pravém břehu řeky Ohře není náročná, 
hravě ji zvládnou i rodiny s dětmi. Je na ní 
několik odpočívadel, kde si lze udělat pře-
stávku a posvačit, a také čtyři informační 
tabule s mapou a kvízy pro děti. Patříte-li 
mezi příznivce cykloturistiky, vypravte se 
do Kadaně i s jízdním kolem. ▪

Soutěž 
Zodpovězte správně následující otázku a vyhrajte jednu  
ze tří plyšových hraček mluvícího Maxipsa Fíka, které do soutěže 
věnovala společnost Mikro Trading, a. s., dovozce, vývozce  
a distributor HRAČEK S DUCHEM (www.hrackysduchem.cz), 
provozovatel e-shopu www.mikrohracky.cz.

Která řeka protéká Kadaní? 
A) Ohře         B) Odra         C) Otava

Odpověď jednoduše zadejte do 21. března  
do příslušného formuláře na stránkách www.cdprovas.cz. 

Správná odpověď z minulého čísla je C) Volšoveček.

 Jména výherců najdete na straně 6.  

Františkánský klášter Čtrnácti 
svatých pomocníků.



Polabskému Štětí nepřehlédnutelně dominuje mamutí komplex tamní papírny. Že ale Štětí 
nepatří pouze průmyslu, ukáže všem turistům Naučné putování s loupežníkem Štětkou. 

TEXT A FOTO: JAKUB HLOUŠEK

Tento projekt v sobě krásně skloubil 
naučnou stezku, poctivý víkendový výlet 

i přehlídku regionálních zajímavostí, k nimž 
klasické značené stezky zatím nevedou.

Na horizontu posvátný Říp
Hned na počátečním úseku se nám před-
staví vulkanický vrchol Špičák. A ohromí 
úžasným rozhledem. Daleko za komíny 
papírny se vine řetěz vypreparovaných 
sopouchů Českého středohoří, z roviny 
jihozápadního horizontu zase vystupuje 
mohutná masa legendárního Řípu. Loupež-
ník Štětka ovšem naše následující kroky 
povede východním směrem do rozsáhlého 
lesního komplexu.

Okolo Štětí  
s loupežníkem Štětkou

Loupežnické hnízdo
Tam u mariánské kapličky nejdříve překročíme 
hranici Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko 
a o necelý kilometr dále staneme u zvláštní 
kamenné stavby bez oken i dveří, na níž se již 
viditelně stihl podepsat zub času. Jedná se  
o Hraběcí kapli. Ačkoli se svým současným  
vzezřením podobá starověkému mauzoleu, 

byla postavena až během první poloviny  
18. století. Hraběcí kaple připomíná doby, 
kdy se ještě obyčejní lidé dokázali spon-
tánně postavit proti zlovůli mocných. 

Poněvadž přesně na tomto místě poddaní ze 
Snědomic zavraždili krutého šlechtice Johanna 
Wratislava Claryho. Druhá verze příběhu zase 
hovoří o vraždě objednané manželkou. Jak 
postupně vplouváme hlouběji do nitra polesí, 

Vlakem do Štětí
Do Štětí se můžete svézt jak osobními 

vlaky, tak rychlíky, a to buď přímo 

do Štětí, nebo do nedalekých Hněvic. 

Nejvýhodnější vlakové spojení si 

snadno vyhledáte na internetové 

adrese www.cd.cz/spojeni 
nebo vám rádi poradí na tel. 

840 112 113. 

z Ústí nad Labem                     za 42 minut

z Kolína                                         za 73 minut

z Lysé nad Labem                     za 40 minut

z Prahy (hl. n.) do Hněvic     za 46 minut

spojení
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začíná přibývat pískovcových výchozů. Jeden 
z nich nese hrůzostrašné jméno Mordloch. 
To podle uměle vytesané jeskyně, kde se prý 
ukrývali lupiči. Tady měl určitě svůj hlavní stan 
i loupežník Štětka, který nás sem lstivě vlákal, 
aby se pochlubil svým kamenným obydlím. 
Hladem zde asi netrpěl, vždyť bezprostředně 
před slují se nachází sedm obřích pecnů chleba, 
elegantně naaranžovaných do podoby vysoké 
věže. Jenže místo z křupavého těsta je zdejších 
Sedm chlebů vymodelováno z nepoživatelného 
pískovce.

Zákoutí štětského venkova
Stará polní cesta posléze vyústí do otevřené 
krajiny severní části trasy naučného puto-
vání. A kolem půvabného opuštěného lomu 
nás zarostlým remízkem přivede do Brocna, 
rázovité vesnice s řadou monumentálních 
roubených stavení. Díky nim se Brocno pyšní 
památkovou zónou venkovské architektury. 
Náves ve vedlejší Chcebuzi naopak způsobí 
šok ohořelým vnějším traktem zchátralého 
statku. Nehledejme však za tím žádnou 
lokální tragédii, jakými nás každodenně 
zásobuje bulvár. Obec Chcebuz se dostala 
do zorného úhlu filmového štábu, protože 
se mimořádně podobá původním Lidicím. 
Posloužila tudíž jako věrohodný exteriér 

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

Jak se jmenoval legendární poustevník, který měl  
poustevnu pod vrcholem šumavského Březníku? 

A) Vikýř 
B) Vintíř 
C) Štětka

Odpověď jednoduše zadejte do formuláře  
na www.cdprovas.cz do 21. března 2013.  
Tři správné odpovědi odměníme ročním  
předplatným časopisu Turista.
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S Čechem po Čechách
Hlubiny & Hřebenovka

Toulky s Toulavou kamerou
Kolem Nového Města nad Metují
Do Žihobec za příběhem jak z červené knihovny

Liberecká Výšina
K Milhostovským mofetám
Po Mariánskohorských schodech
Opavská rodačka Joy Adamsonová

Netradičně do Mikulčic
Unikátní geologické expozice
Zapomenuté šance a valy na 
česko-slovensko-polském trojmezí
Větrný mlýn v Retzu 
Dva slezské zámky 
jedním vrzem

pro natáčení známého celovečerního filmu 
věnovaného lidickým událostem. Putování 
venkovskými pasážemi Štětska uzavírá blíz-
ká Radouň, jejíž hlavní pozoruhodnost před-
stavuje areál starého židovského hřbitova.

Dříve než se sem vydáte
Naučné putování s loupežníkem Štětkou je 
koncipováno jako okruh se dvěma varianta-

mi – kratší a delší. Úvodní etapa až k první 
křižovatce za Mordlochem z valné 

části kopíruje žluté značení, které 
pak pokračuje ke známým paměti-
hodnostem Kokořínska – skalním 
skulpturám Hadu a Harfenici. 
Většina trasy je vedena po lesních 
a polních cestách, nepravidelně 

jsou u hlavních rozcestí instalovány 
směrovky. Délka velkého okruhu 

činí přibližně 20 km. Vrcholný podzim 
servíruje zdejším lesům extrémně 

pestré menu barev ohnivé chuti, během 
pozdního jara zase okolí Radouně patří 
vzácné orchideji vstavači vojenskému. Přes-
nou mapu naučného putování si vytisknete 
ze stránek www.stetsko.cz. ▪

Tento článek vyšel také v časopise Turista č. 1–2/2013.

Ústí n. Lab

Kolín

Štětí

Radouň

Chcebuz

Špičák

Mordloch

Mariánská kaple

Brocno

Sedm chlebů – napečeno už od druhohor.

Roubenka v Brocnu.
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Z okna vlaku
v Ústeckém kraji

Nádraží  
obklopené lesy 
Mezi Děčínem a Rumburkem projíždějí 
vlaky po trati, která vede z velké části 
lesem. Oblíbeným výchozím místem pro 
toulky přírodou je zejména nádraží Jedlová, 
u něhož se nachází rozcestí turistických 
tras. Po zelené a následně červené značce 
se můžete vydat na vrchol stejnojmenné 
hory s rozhlednou (3,5 km). Z vyhlídkové 
plošiny ve výšce 23 metrů se vám naskytne 
jedinečný výhled na panorama Lužických 
hor (více o rozhledně na str. 29). Pokud 
nebudete unaveni, pokračujte z Jedlové na 
nedalekou Křížovou horu – známé poutní 
místo s křížovou cestou.

V Jedlové se kříží dvě tratě. 
Vlaky sem míří nejen z Děčína 
nebo Rumburka (trať č. 081), 

ale také z Bakova nad Jizerou 
(trať č. 080). Z děčínského hlavního 

nádraží vás osobní vlak Českých drah 
doveze do Jedlové už za 55 minut. 
Pokud se na výlet do přírody vydáte 
z Rumburka, z vlaku můžete v Jedlové 
vystoupit už za 22 minut. Přímé vlaky 
ČD vás do Jedlové dopraví i z České 
Lípy, Mladé Boleslavi nebo Kolína. 

Nedobyli ho  
ani husité
Nepřehlédnutelnou dominantou Českého 
středohoří je zřícenina hradu Hazmburk. 
Pohled na zbytky kdysi slavného  
a nedobytného hradu si můžete vychutnat 
z okna vlaku jedoucího po trati mezi 
Lovosicemi a Postoloprty. Původně se hrad 
jmenoval Klapý, na Hasenburg (Zajícův 
hrad) ho přejmenoval ve 14. století Zbyněk 
Zajíc z Valdeku. Ten hrad rozšířil a opevnil 
tak, že zdárně odolával útokům husitů. 
Po nutných úpravách byla zřícenina hradu 
roku 1996 zpřístupněna veřejnosti. Tzv. bílá 
(horní) věž hradu slouží návštěvníkům jako 
rozhledna.
 

Nejkratší cesta ke zřícenině hradu 
Hazmburk vede od zastávky Slatina 
pod Hazmburkem. Výlet k romantické 
zřícenině se ale vyplatí spojit s návštěvou 
blízkého zámku v Libochovicích 
s nádherným zámeckým parkem. Od 
zámku se pak k Hazmburku můžete 

vydat po červené turistické značce 
(asi 5 km). Libochovice i Slatina pod 

Hazmburkem leží na trati Lovosice 
– Postoloprty, kterou najdete 
v jízdním řádu pod číslem 114. 

Máchův  
oblíbený vrch
Nad obcí Žalhostice na pravém břehu 
Labe se vypíná vrch nezvyklého 
vykousnutého tvaru. Vrch Radobýl si 
můžete prohlédnout z okna vlaku při jízdě 
mezi Žalhosticemi a litoměřickým horním 
nádražím. Vrch se zapsal do historie 
české literatury. Byl oblíbeným místem 
rozjímání K. H. Máchy za jeho pobytu 
v Litoměřicích. Právě z Radobýlu spatřil 
Mácha město hořet a vydal se pomoci 
hasit. Brzy nato onemocněl a zemřel. Pro 
výskyt vzácných rostlin a lomovou stěnu 
s obnaženými čedičovými sloupci byl 
Radobýl prohlášen za přírodní památku.
 

Na Radobýl se můžete vydat od 
železniční zastávky Žalhostice po 
žluté turistické značce. Po žluté 
pak dojdete z Radobýlu až do 
nedalekých Litoměřic. Litoměřické 
horní nádraží i zastávka Žalhostice 
jsou součástí padesátikilometrové 
železniční tratě Lovosice – Česká 
Lípa (č. 087), která byla zprovozněna 
v roce 1898. Například z Prahy se do 
Žalhostic dostanete s jedním přestupem 
v Lovosicích už za 78 minut. 

Jedlová Hazmburk Radobýl
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Radejčín

trať č. 097, nejbližší žel. stanice Radejčín, vzdálenost 0,9 km

Třicetimetrová ocelová rozhledna z roku 2010.

Kruhový výhled ze zastřešené plošiny ve výšce 20 metrů (České středohoří s nedalekou 
Kletečnou, hřeben Krušných hor s Komáří vížkou, Teplice s Doubravkou, Labe a těsně 
pod věží pak dva tubusy tunelů dálnice D8).

Cesta k rozhledně z obce Radejčín je poměrně jednoduchá. Nejprve musíme vystoupat 
k železničnímu přejezdu nad obcí a kolem nádraží sjet po žluté turistické značce směrem 
na obec Dubice, kde odbočíme doprava. Od této křižovatky je to k vrcholu 
pouhých 700 metrů. Na konci zahrady po 100 metrech opustíme 
vozovou cestu a šikmo svahem do mírného kopce dojedeme až k roz-
hledně. Mnohem náročnější výstup nás ovšem čeká do samotné obce 
Radejčín – ať již jedeme od jihu z Velemína po úbočí Kletečné, nebo 
od severu z Ústí či z Trmic. Zde se nám postaví do cesty téměř kolmá 
stěna Středohoří s více než 200metrovým převýšením.

Opatrně sjízdné i na silničním kole.

Suvenýry v infocentru na náměstí v Ústí nad Labem.

Jedlová (Tannenberg)

trať č. 081, nejbližší žel. stanice Jedlová, vzdálenost 2,8 km

Masivní válcová kamenná věž z roku 1891 vysoká 29 metrů.

Jedinečný kruhový výhled z otevřeného ochozu ve výšce 23 metrů (Lužické  
a Jizerské hory, Krkonoše, Ještěd, Trosky, Bezděz, Krušné hory, České středohoří, 
Labské pískovce).

Z Jiřetína pod Jedlovou vede ze spodní části náměstí kvalitní asfaltová silnice do 
prudkého kopce do sedla pod hradem Tolštejn. Z opačné strany je možné sem 
dojet také po nepříliš kvalitních lesních cestách ze stanice ČD Chřibská nebo 
Jedlová. Ze sedla je dále nutno odbočit doprava po neznačené písčité cestě do 
mírného kopce. Po několika metrech se připojí zelená a vzápětí i červená turis-
tická značka vedoucí až na vrchol. Následuje prudké stoupání po šotolině. Na 
konci této cesty se odbočí doleva, kde po pár metrech začíná úzká, ale kvalitní 
asfaltová silnice, končící až na vrcholu, kam je to odtud ještě 
800 metrů. Téměř v celé délce je ovšem strmé stou-
pání. Nejhorší jsou tři za sebou jdoucí úseky po 
vyjetí z lesa, na nichž je po zastavení 
nemožné se znovu rozjet.

Na silničním kole sjízdné pouze 
s mimořádně lehkými převody, ob-
tížně sjízdné i na horském kole. 

Občerstvení a suvenýry v soused-
ním horském hotelu.

Rájem rozhlednovým

Soutěž
Odpovězte na soutěžní otázku  
a vyhrajte knihu Rájem rozhlednovým.

Jaký je součet nadmořských  
výšek Jedlové a Radejčína?

Nápovědu najdete na www.rozhlednovymrajem.cz.

Správnou odpověď jednoduše zadejte  
do 21. března do formuláře na www.cdprovas.cz.

ILUSTRACE: JIŘÍ ŠTEKL



Užijte si 
až o 20 % levnější 
lyžování!
SLEVA NA PERMANENTKY
Od 5. 1. do 24. 3. 2013 poskytují partnerské skiareály slevu 10 % nebo 20 % na celodenní permanentky 

cestujícím ČD. Podmínkou pro získání slevy je prokázání se platnou jízdenkou ČD, lůžkovým příplatkem nebo

místenkou ve slovenských skiareálech.

Partnerské skiareály v České republice:

 Šumava – Ski & Bike Špičák

 Krušné hory – Pernink

 Jizerské hory – SKI Bižu Tanvaldský Špičák

 
Krkonoše – skiareál Arrakis Žacléř-Prkenný Důl

 (s návazným skibusem od vlaku z Trutnova hl. n.)

 Jeseníky – JONAS PARK Ostružná

 Beskydy – SKI Beskydy Mosty u Jablunkova

 Beskydy – Skiregion Soláň-Karolinka

Partnerské skiareály na Slovensku:

 Veľká Fatra – PARK SNOW Donovaly

 Veľká Fatra – Ružomberok-Malinô Brdo

Více na www.cd.cz/cdski

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

inz_SKI-EXCLUSIVE_215x270_v01.indd   1 11/20/12   5:50 PM
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PŘEDSTAVUJEME...

Už jako mladého kluka ho zajímala gastrono-
mie, rád vařil a cestoval. I když ho bavilo učit se 
novým věcem, velmi nerad chodil do školy,  
a proto také tvrdí, že se stal kuchařem. Dů-
ležitá pro něj byla vždy praxe. Ta ho přivedla 
až k roli šéfkuchaře restaurace Alcron, která 
byla díky jeho gastronomické tvorbě oceněna 
Michelinskou hvězdou (jako jedna z prvních 
v České republice).  Vyučil se na rakouské škole 
a později v rakouských hotelech, vařil například 
ve vídeňském Hiltonu. Vyzkoušel si i kuchyň  
v londýnském Savoyi a na zaoceánské lodi  
Queen Elizabeth II. V roce 2009 se stal kucha-
řem roku a s restaurací Alcron se pravidelně 
umísťuje na prvních příčkách ve výběru restau-
rací. Miluje rizota, rybí pokrmy a tradiční českou 
kuchyni, vyhlášená je především jeho svíčková.

Michelinská restaurace Alcron
Restaurace Alcron byla již od svého otevření 
v roce 1932 místem vybrané kuchyně sbírající 
ocenění po celém světě, oázou radosti  
a pohody při posezení s přáteli i filozofického 
či politického rozjímání. Po rekonstrukci v roce 
2000 se rozložení klientely trochu změnilo, 
nicméně tradice a příznačná věta označující 
vysokou úroveň „To je jako v Alcronu“ žije dál. 
Interiér s intimní atmosférou svíček,  
s ilustracemi roztančených párů v New Yorku  
a s krbem z třicátých let minulého století nabízí 
stylové posezení pro pouhých 24 hostů. Čeká 
na ně skvělý výběr delikátních pokrmů formou 
degustačních menu nejen z ryb  
a mořských plodů, připravených 
v kreativním duchu s peč-
livostí a láskou jedním 
z nejtalentovanějších 
českých šéfkuchařů. 
Restaurace Alcron 
v roce 2012 získala 
Michelinskou hvězdu. 

Kde najdete restauraci Alcron? 
Štěpánská 40
Praha 1
Rezervujte si svůj stůl 
na tel.  +420 222 820 410. 
Více na www.alcron.cz.

Roman Paulus

V příštím 
čísle si můžete 

s kuchařem
RoMAnEM PAUlUSEM 

přečíst rozhovor!
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Vařený brzlík nakrájíme na plátky, osolíme a obalíme v trojobalu  
s bylinkovou strouhankou. Smažíme na přepuštěném másle dozlatova.
Topinamburu nakrájíme na kostičky a společně se šalotkou orestujeme  
na másle. Přidáme rajčata, ochutíme a dozdobíme pažitkou.
Smažený brzlík podáváme s jemnou bramborovou kaší a restovanou  
topinamburou.

Smažený telecí brzlík

3chodové
menu

ROMANA
PAULUSE

SURoViny nA 4 PoRcE:
❘  200 g vařeného telecího brzlíku  ❘  1 vejce  
❘  bylinková strouhanka  ❘  mouka  
❘  200 g vařené topinambury
❘  50 g šalotky  ❘  1 oloupané rajče nakrájené na kostičky
❘  20 g másla  ❘  100 g krémové bramborové kaše
❘  pažitka  ❘  sůl  ❘  pepř  
❘  přepuštěné máslo na smažení

DobA PříPRAVY: 30 MinUT
DobA VAřENí: 20–25 MinUT

SURoViny nA 4 PoRcE:
❘  720 g vepřového hřbetu  ❘  200 g sladkých brambor

❘  sůl  ❘  pepř  ❘  římský kmín  ❘  mletý koriandr  ❘  kardamon  
❘  třtinový cukr  ❘  zeleninový vývar  ❘  smetana 33 %  ❘  zelenina

Pyré ze Sladkých brambor:
omyté neoloupané brambory rozkrojíme napůl a vložíme do pekáčku. Pečeme 

s trochou římského kmínu doměkka. Poté vydlabeme lžící a dáme do hrnce. 
Podlijeme trochou zeleninového vývaru a smetany. Provaříme, dochutíme solí 

a pepřem a rozmixujeme.

VePřoVý hřbeT:
Vepřový hřbet nakrájíme na čtyři stejné kousky. osolíme a opepříme a zprud-

ka dopečeme na pánvi. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme při 140 °c 
zhruba 8 minut. Necháme odležet.

Pečený farmářský vepřový hřbet a konfitovaný 
bůček s pyré ze sladkých brambor 

DobA PříPRAVY: 30 MinUT
DobA VAřENí: 45 MinUT
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SURoViny nA 4 PoRcE:
❘  200 g kvalitní hořké čokolády
❘  2 lžíce polohrubé hladké mouky 
❘  4 vejce
❘  150 g krupicového cukru
❘  100 g másla

DobA PříPRAVY: 10 MinUT 
DobA PEČENí: 15 MinUT

Čokoládový fondant

Čokoládu a máslo rozpustíme, přidáme ostatní 
suroviny a důkladně zamícháme dohromady.
kuchyňské formičky vyložíme pečicím papírem, 
naplníme ze ¾ připravenou hmotou a pečeme 
v troubě při 190 °c 8–12 minut (podle velikosti 
kroužku).
Prostředek fondantu musí zůstat tekutý, jen tak je 
správně upečen.
Podáváme s ragú ze svařeného vína a višní a se 
zakysanou smetanou.

DobA PříPRAVY: 12–15 HoDin 
DobA PEČENí/VAřENí: 50 MinUTKonfitovaný vepřový bůček

SURoViny nA 4 PoRcE:
❘  500 g vepřového bůčku  ❘  sůl  ❘  rozmarýn  ❘  vepřové sádlo

bůček naložíme do soli a rozmarýnu. Necháme marinovat 12–15 hodin, poté opláchneme pod 
tekoucí vodou a vložíme do sádla tak, aby maso bylo ponořené.
celou nádobu (hrnec nebo pekáč) vložíme do trouby a při 90–110 °c pomalu konfitujeme.
maso musí být krásně šťavnaté a měkké. Takto připravený bůček necháme před podáváním 
vypéct do křupava.
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TEXT: FILIP ČERNÝ
FOTO: ABELSONAGENCY, PIXMAC

Vepřové pochází samozřejmě z prasete 
domácího a lze ho využít maximálním 

možným způsobem pro gastronomickou úpra-
vu. Na rozdíl od jiných domácích zvířat se totiž 
z prasete kromě masa zpracují i téměř všechny 
vnitřnosti. 

Tuk nositelem chuti
Vepřové poznáte podle světle růžové barvy, 
ovšem to se může kus od kusu lišit. Třeba 
starší kusy mají až sytě červenou barvu, maso 
s výrazným podílem mléka ve stravě je zase 
světlejší. Svalová tkáň je prorostlá tukem, kte-
rého ve srovnání s hovězím obsahuje více a má 
tedy i vyšší energetickou hodnotu. Na druhou 
stranu tuk je zároveň nositelem chuti vepřo-
vého masa, i když velmi záleží na tom, jakou 
část a jakým způsobem v kuchyni zpracujeme, 
protože i toto maso lze připravit dietně. 

Je libo vepříka?
Vepřové maso dostatečně dozrává už po dvou 
dnech od porážky a mělo by se proto zkonzu-
movat co nejdříve po nákupu. Pokud ho 
vybíráte, sáhněte po lehce mramorova-
ném, s velice jemnými vlákny. Jestliže vás 
přepadla chuť na tradiční národní jídlo, 
zvolte například bůček, přejete-li si lehčí 
pokrm, vyberte si kotletu nebo kýtu, 
které mohou být prakticky libové.

I když některé části vepřo-
vého masa mohou být více 
tučné, není nutné se jich 
zcela zříkat. Podobně jako 
další druhy mas hospodář-
ských i volně žijících zvířat 
obsahuje vedle tuků také 
příznivé látky, jako jsou 
bílkoviny, minerály (dras-
lík, síra, fosfor), stopové prv-

ky a vitaminy (především skupiny b). bez všech 
těchto látek by se náš organismus neobešel.

Na kaloriích se nešetří
Přestože konzumace vepřového masa ve světě 
v posledních dvaceti letech mírně klesá, Česká 
republika stále patří mezi země s jeho nejvyšší 
spotřebou. Průměrný Čech ho spořádá za 
jeden rok kolem 40 kilogramů. Přitom má vep-
řové oproti jiným druhům mas vyšší i energe-
tickou hodnotu, která při nízkém výdeji energie 
zdárně podporuje tukové zásoby. Pro srovnání: 
ve 100 gramech kuřecích prsou bez kůže na-
jdeme 110 kalorií, plátek netučného hovězího 
masa obsahuje 140 kalorií, libová vepřová kýta 
190 kalorií, běžný vepřový řízek nebo krkovička 
poskytne kolem 350 kalorií, propečený bůček 
pak přes 500 kalorií.

Po masopustu na prasátko
Kolik si tedy můžete vepřového masa opti-
málně dopřát? Záleží na tom, o jakou podobu 
vepřového jde. Pokud si dáte jedenkrát až dva-
krát do týdne menší plátek kvalitního kousku 
bez viditelného tuku, nebude to pro vaše cévy 

a srdce žádná pohroma. Zapomeňte na 
pravidelnou konzumaci uzenin či zabi-

jačkových produktů. Je lepší se vyhnout 
mletému masu, u kterého nevíte, co 
obsahuje. Pokud po něm toužíte, po-
žádejte řezníka, aby vám z vybraného 

masa mleté připravil.
A jestliže vás netrápí žádné 

zdravotní potíže, dozlatova 
propečený řízek, mastná jitr-
nice či porce ovárku v malém 
množství (a třeba právě 

v době po masopustu) 
mohou být zajímavým 
zpestřením jinak vyvá-
ženého racionálního 
jídelníčku. ▪

Co si dáte?
1 KýtA
hodí se na smažení (řízky), pečení, 
dušení, do omáček a k výrobě specialit. 
mimořádně libové maso. krájí se vždy 
napříč svalovým vláknem.

2  PANENKA
hodnotné, jemné a šťavnaté maso. 
leží ve spodní části pečeně. V celku je 
vhodná na pečení, nakrájená na plátky 
na medailonky.

3  PLEc
Vynikající maso k pečení v celku na 
řízky nebo mleté do karbanátků. lze 
také nakrájet na kostičky do guláše 
nebo na ragú.

4  KRKOvicE
maso dobře prorostlé tukem, a proto 
velmi šťavnaté. díky kosti má krkovice 
velmi intenzivní a výraznou chuť. Je 
vhodná například na pečení, grilování 
a smažení.

5  PEčENě bEz KOSti
maso není tolik prorostlé, bývá sušší. 
Podíl tuku nepřekračuje 5 %. Vhodné  
k pečení v celku a na smažení (kotlety).

6  bOK
Tučnější maso vhodné na pečení a do 
omáček.

7  NOžičKy
Je z nich výborný sulc a jsou bohatým 
zdrojem přírodního kolagenu.

V České republice patří 
tento druh masa k nejčastěji 
používanému v kuchyni. 
Knedlo a zelo by bez vepřa 
prostě nebylo ono.

Česká vepřová klasika
2

13

4
5

6

7



Vždycky jsem toužila podívat se za oceán,  
a proto když jsem začala plánovat, kam po maturitě 
vyrazím do světa o nejdelších prázdninách v životě, 
Spojeným státům patřilo první místo mého pomyslného 
žebříčku. Jenže jak se tam jako chudá studentka bez 
našetřených desetitisíců na letenku dostanu?

Láska 
postavená 
na hlavu

KEMP V USA
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Trocha manuální práce mě snad nezabi-
je, říkala jsem si při hledání zaměstnání 

na internetu. V první řadě se nabízely tzv. 
Work & Travel programy. V Mekáči už jsem 
brigádně také nějakou dobu strávila, tak 
mě americká hierarchie a striktní požadavky 
na pracovišti snad nepřekvapí. Potom jsem 
ale narazila na možnost práce jako vedoucí 
na „summer campu“ nebo hezky česky let-
ním táboře. A tak jsem se přihlásila.

Hlavně bez vylomenin
Po akceptaci vstupu do programu českou  
a následně i americkou partnerskou 
agenturou mě mile překvapilo, jak rychle 
o mě jistý camp v Connecticutu projevil 
zájem. Stačilo krátké skype interview se 
sympatickou mladou ředitelkou s typickým 
americkým úsměvem od ucha k uchu a bylo 
rozhodnuto, že pojedu. To jsem ale ještě 
nevěděla, co mě čeká před odletem. Už při 
podpisu pracovní smlouvy a pracovního 
řádu jsem se dost pobavila. Řád v jednom 
bodě výslovně zapovídal dělat jakékoli „vy-
lomeniny“. V bodě dalším zakazoval držení 
zbraní. Hned bylo jasnější, co se v Americe 
považuje za vylomeniny.

Vyřizování víza pak bylo pouhým testem 
trpělivosti. U zhruba padesáti otázek typu 
„Jste terorista?“, „Jsou vaši rodiče teroristé?“, 
„Financujete teroristické organizace?“ má 
člověk opravdu chuť z legrace jednou klik-
nout na ano místo ne. Vážně si na ambasá-
dě myslí, že kdybych byla terorista, tak se 
rovnou přiznám? Během ústního pohovoru 
se úředníci naštěstí spíš chtěli ujistit, že 
mám dostatek důvodů pro návrat zpátky 
domů a v té jejich zemi ideálů ilegálně nezů-
stanu napořád. Pak už jen zbývalo zajistit si 
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Stonewall camp.



Vychovávat  
americké děti 
českým způsobem 
zkrátka nejde.

Prototyp americké vedoucí 
s typickým úsměvem.

letenku a přetrpět asi dvouhodinové on-line 
školení, z kterého jsem si stejně odnesla 
pouze to, že ve Státech je lepší si nezahrá-
vat se zákonem.

Sleva ze slevy na slevu bez daně
Odlétala jsem se spoustou očekávání a 
trochou skepse vůči pyšným sebestředným 
Američanům. Můj první zážitek po příletu 
do New Yorku byl ale kupodivu pozitivní. 
Se dvěma kufry jsem se z letiště přesouvala 
podzemkou do hostelu. Do schodů v metru 
mi s nimi téměř vždy někdo pomohl, aniž 
bych o to požádala, a ještě se mnou stihl 
poklábosit. Žádná odměřenost či otrávený 
obličej. Američané umějí být doopravdy 
přátelští a cizince tolerují a hlavně akceptu-
jí. Vypovídá o tom také fakt, že na pozdrav 
vždycky říkají „Hi, how are you?“ (Čau, jak 
se vede?), ať už se baví s člověkem, kterého 
znají, nebo ne.

Další zjištění už bylo trochu zarážející. 
Poprvé jsem šla do slavného řetězce Dunkin’ 
Donuts. Venku panovalo šílené vedro, a tak 

jsem si objednala střední ledovou kávu a 
donut. K mému úžasu jsem dostala asi tři-
čtvrtělitrový kelímek. Kafe i donut chutnaly 
výborně, ale po jejich konzumaci už jsem 
měla sílu sebou maximálně prásknout do 
Central Parku na trávu a nic nedělat. Jak 
jsem brzy zjistila, marketingové strategie 
a konzumerismus vskutku dělají Ameriku 
takovou, jaká je. 

Například v supermarketu jde normál-
nímu člověku rodu homo sapiens hlava 
kolem. Ohromné regály plné obrovských 
balení potravin jsou olepené slevovými 
nabídkami, na kterých lze při koupi deseti 
balení najednou ušetřit třeba jeden cent. 
Ono vůbec zjistit cenu jedné tabulky 
čokolády, kterou si chcete zrovna koupit, 
patří mezi úkoly vyžadující notnou dávku 

inteligence a pozornosti. Ceny jsou uváděny 
minimálně ve třech různých podobách: cena 
za jednu libru (váhová jednotka), cena se 
slevovou kartou, výhodná cena za deset 
balení – a daň je k celému nákupu přičítána 
až u pokladny. Výsledná cena už tak drahých 
potravin se tedy ve finále vždy ještě o něco 
zvýší. Chytré.

Podej mi ten „džel“
Tábor, na který jsem jako vedoucí jela, se 
konal na severovýchodě Connecticutu. 
Jednalo se o venkovskou oblast, klidnou a 
hlavně bezpečnou. Nestačila jsem se divit, 
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Letní tábory v USA
Letní kempy (summer camp) v USA jsou vhodnou příležitostí pro mladé lidi,  
kteří chtějí strávit prázdniny v zahraničí a rádi pracují s dětmi. Na rozdíl od českých 
táborů mají vedoucí na starosti menší počet dětí a program je přesněji rozvržen. 
Některé kempy jsou pouze pro dívky nebo chlapce, jiné pro postižené nebo sociálně 
slabé děti. Tábory mohou být také specializované na různá témata (sport, hudba, 
umění, turistika apod.).
V kempech je možné pracovat jako Counselor (instruktor – vedoucí, připravuje 
program a zajišťuje denní aktivity) nebo Support Staff (pomocná síla – práce v kuchyni, 
úklid, technická údržba, ostraha atd.). Základními podmínkami jsou věk 18–28 let  
a znalost angličtiny (dobrá komunikativní, u pomocné síly alespoň základní).
Kempy většinou začínají v polovině června a končí v půlce srpna, účastníci pracují  
9 týdnů až 3,5 měsíce. Je jim hrazena letenka na místo pobytu, komplexní pojištění, 
strava a ubytování v kempu. Dostávají kapesné závislé například na věku, typu tábora 
a délce pobytu.
Práci v letních kempech v USA zprostředkovává v České republice několik agentur 
(např. Student Agency, YMCA.cz, CCUSA.cz, CampAmerica.cz), jejichž podmínky pro 
přijetí do programu se mohou mírně lišit.

Zdroj: Nazkušenou.cz

že lidé tu nezamykají svoje auta ani domy, kola klidně nechají stát 
na ulici a nic se neztratí. Místní mi skoro nechtěli věřit, že se u nás 
kradou i okapy.

Kromě Američanů jsme v týmu vedoucích byli dva Češi, Irka, 
Španěl, Islanďan a dva Jihoafričané. Doufala jsem, že se zdoko-
nalím v jazyce a pochytím americký přízvuk. Ve finále jsem však 
dospěla do fáze, kdy jsem míchala americkou, irskou i jihoaf-
rickou angličtinu. Bylo ale zábavné poslouchat hádky těchto tří 
národností o tom, jak se které slovo správně vyslovuje. Každý se 
nacionalisticky snažil prosadit svou a my ostatní, nerodilí mluvčí, 
jsme se bavili. Naše teoretické znalosti jazyka totiž v podstatě 
přesahovaly znalosti rodilých mluvčí, a tudíž jsme chápali, že 
žádná varianta není ta jediná správná. Navíc právě díky některým 
chybám ve výslovnosti vznikaly veselé slovní obraty, kterými jsme 
se všichni bavili po celý společně strávený čas. Například z nevinné 
hry na schovávanou hide-and-seek (doslovný překlad „schovej se a 
hledej“) se díky španělské výslovnosti stalo hide-and-sack, více než 
dvojsmyslné slovní spojení v tom nejslušnějším smyslu znamenají-
cí zkrátka „schovej se a pytlík“.

Camp zn. hotelový luxus
Na rozdíl od tradičních táborů, kde se spí ve stanech s podsadou 
nebo v týpí a účastní se jich až několik set dětí, camp Stonewall 
probíhal ve velmi komorní atmosféře a luxusním zázemí areálu 
soukromé střední školy. Jako člověk zvyklý celý svůj dosavadní 
život sdílet pokoj s dalšími členy rodiny jsem se na místě cítila 
komfortněji než doma, pokoj jsem měla jen a jen pro sebe. Navíc 
veškeré vybavení areálu nám bylo k dispozici 24 hodin denně. 
Taneční sál, posilovna, divadlo, hřiště pro de facto všechny týmové 
hry, na které si jen vzpomenete, umělecké dílny. Co víc si přát. 
Název Stonewall camp (Kamenná zeď) měl pak zcela prozaické 
důvody – areál obklopuje malá kamenná zídka.

Rodiče účastníků za dvoutýdenní pobyt zaplatili více, než jsem 
si já vydělala za celých sedm týdnů práce. Děti za to dostaly velmi 
širokou škálu možností, jak v kempu trávit čas. Dny byly rozdě-
leny na pět period. Každá z nich nabízela čtyři různé sportovní 
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i umělecké aktivity, z nichž si děti samy 
sestavovaly svůj program. Žádné nucení do 
činností, které by se jim náhodou nezamlou-
valy. Říkáte si v duchu: „Ti rozmazlenci?“ Jako 
bývalá skautka a tábornice jsem si zpočátku 
říkala totéž. Pak jsem ale dospěla k názoru, že 
nikoho nemohu odsuzovat jen proto, že má 
zámožné rodiče, kteří necítí potřebu své po-
tomstvo připravit na život v přírodě provázený 
určitými strastmi jako například omezeným 
výběrem či dokonce nutností projít něčím 
ne zcela příjemným. Vychovávat americké 
děti českým způsobem zkrátka nejde a tento 
fakt musíte pochopit. Když jsem k nim takto 
přistupovala, odměnou mi byl respekt a dobré 
vztahy s dětmi i vedením tábora. 

Výchova vs. týrání
Že většina dospělých Američanů žije na 
masitých sendvičích a coca-cole, jsem tušila 
z filmů. Kupodivu ale i v Americe existují 
vegetariáni. Ti ovšem potřebné škodliviny 
v zelenině scházející poctivě doplňují majo-
nézami, zálivkami a konzumací sladkého. Ale 
že i malé děti dostanou k obědu například 
brambůrky a sladký zákusek místo normální-
ho jídla? Když se k tomu přičetly další zlozvy-
ky jako žvýkání s otevřenou pusou, zbytečné 
vyhazování celých porcí jídla a neschopnost 
používat příbor, připadala jsem si trochu 
bezmocná. Vysvětlit dětem, že by měly pře-

mýšlet nad složením potravin a způsobem, 
jakým se stravují, byl běh na dlouhou trať. 
Americkému dítěti z pozice vedoucího člověk 
zkrátka nemůže nabrat na talíř normální 
jídlo a nechat ho u stolu sedět, dokud svou 
porci nedojí. To by bylo nejspíš týrání.

Po prvním týdnu stráveném v uměleckých 
dílnách jsem se konečně mohla projevit  
v aktivitách, které mě naplňují více, tedy 
sportech. Kromě výuky tance, který byl mou 
hlavní aprobací, jsem za pomoci dalších 
vedoucích vedla i řadu amerických her od soft-
balu přes americkou verzi vybíjené (dodgeball) 
a přehazované (newcomb) po pro mě zcela 
nový kickball. Jednou se takhle kickball objevil 
na seznamu mně přidělených aktivit pro další 
den a já se těšila, jak si zahraju nohejbal. 
Nevěřícně jsem kroutila hlavou, když mi řekli, 
že jdeme hrát na softbalové hřiště a nesli 
s sebou měkký míč, poměrně menší než 
nohejbalový. A pak jsem zjistila, že kickball je 
kickball, a ne nohejbal. Ahaaa.

Zakázané ovoce chutná 
O tom, že americký národ je hodně nábo-
žensky založený, už asi každý slyšel. Sama 
jsem se obávala, že jako ateistka budu odsu-
zována. Nic takového se naštěstí nestalo. Je 
pravda, že kostely najdete opravdu v každé 
Horní Dolní a že většina lidí v boha věří. 
Na první pohled se ale věřící nijak odlišně Pro všechny náctileté slečny hltající skupinu One Di-

rection vznikla její táborová varianta Four Directions.

Najít poslepu golfový míček v tuně vařených špaget 
s kečupem? Nesnadný a nečistý to úkol.

neprojevují. Více se víra odráží na dětech. 
Puritánský styl výchovy, kdy jsou dívky  
a chlapci často posíláni do oddělených dív-
čích a chlapeckých škol, zdá se vede k tomu, 
že oproti českým dětem jsou ty americké 
mentálně zhruba o dva roky pozadu. Ales-
poň tak to na mě působilo.

V Česku se jedenáctileté děti na táborech 
začínají více sbližovat, vznikají první dětské 
prázdninové lásky, řeší se vztahy. Ve Státech 
je to nemyslitelné. Kluci a holky na táboře spí 
v odlišných budovách, a ačkoli se přes den 
na aktivitách potkávají, nesnaží se utvářet 
žádné vazby. Celkově v tomto věku ještě po-
strádají smysl pro samostatnost. Musí se na 
ně více dohlížet. Kdo u nás běžně jedenáctile-
tým musí připomínat, aby si vyčistili zuby?

Zda je to způsobeno pouze větším vlivem 
náboženství, mi zůstalo utajeno. Všeobecná 
místní morálka nicméně říká: nejdřív vzdělání, 



Pojďte si zahrát
▪ systém met jako v softbalu

▪ nadhazovač hází míč jako  
     v bowlingu

▪ odpalovač do míče kope

▪ měkký míč, není to nebezpečné,  
     snazší pro amatéry, každý si zahraje

Vezměte softbal, fotbal a vybíjenou, 
nasypte to do mísy a pořádně 

zamíchejte. Co vznikne? 
Jeden z nejdivnějších sportů 

planety, který ale v sou-
časnosti zažívá v USA 
velký rozmach. Stačí míč 

a posečená louka. Sport, 
který vznikl za účelem 
naučit mladé Američany 
pravidlům baseballu, na-
chází čím dál více příznivců 
v řadách mladých lidí, kteří 

se chtějí bavit.  

Zdroj: Interpohar.cz

kickball 

Jak se zabavit na výletě k moři? Nechat se zahrabat do písku a po pěti minutách si zděšeně uvědomit, že se nemůžete hýbat a všichni z vás mají legraci.

poté manželství a až následně sex. Jenže zaká-
zané ovoce vždy chutná nejlépe. Když rodiče 
považují sex za tabu až do svatby a vztah tře-
ba i mezi dvěma osmnáctiletými nepodporují, 
nemohou se divit, že jejich ratolesti si najdou 
okliku. Jelikož řídit se smí od šestnácti a auto 
v tomto věku má téměř každý, bývá často 
také jedním z prvních útočišť mladých párů. 
V tom jsou americké filmy autentické.

L.o.V.E. aneb co je to láska
Na závěr zpátky k jazykům. Američané patří 
mezi velké milovníky. Alespoň v tom smyslu, 
že sladkým slovíčkem love opravdu nešetří. 
Zarazilo mě, když mi kamarádka řekla, že 
mě miluje. Američané také milují jídlo, milují 
lidi kolem sebe, západ slunce, motýly na roz-
kvetlé louce, milují sporty. Není to moc silné 
vyjádření např. o fotbalu nebo o kamarádovi? 
Já sama bych pro pozitivní vyjádření těchto 
emocí použila „jen“ like. A tak jsem si vše 
nechala vysvětlit. Existuje mnoho druhů lásky. 
Láska mateřská, láska k přátelům, láska k jídlu 
a pití, láska k různým aktivitám a spousta dal-

ších. Já si přesto stále trvám na svém, že bych 
použila jen výraz mít rád. Jak se potom totiž 
vyjádří ta jedinečná láska k člověku, kterého 
opravdu milujeme?

Co jsem si na USA zamilovala já, byl způsob, 
jakým jsou děti i starší studenti vedeni ke ko-
munikativnosti a sebeprezentaci. Pokud jsou 
dotázáni, nebojí se říct, co si myslí, jak se cítí či 
co je trápí. Umějí vyjádřit svůj názor a emoce. 
V tom se americké školství od českého liší 
v pozitivním slova smyslu. Nic ale není 
jen černé nebo bílé. Za léto jsem pocho-
pila, jak moc odlišná americká kultura 
je. Našla jsem spoustu věcí, které mě 
lákají vrátit se zpátky. Našla jsem také 
mnoho argumentů, díky kterým jsem si 
jistá, že bych ve Státech nikdy nemohla 
zůstat natrvalo. Vím už, že k tomu, aby 
americké děti věděly, že Evropa není jeden 
stát a že Praha je hlavním městem státu 
jménem Česká republika, se musí do-
pracovat ony samy, zatímco české děti 
se musí samy dopracovat k tomu, aby 
se zvládly prosadit. ▪
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Markéta Hejkalová je spisovatelka, autorka několika románů (Andělé dne a noci, Důkazy 
jejího života, Kouzelník z Pekingu, Slepičí lásky, Vždycky jedna noc a Ženy a cizinci na konci 
tisíciletí) a knih faktu, překladatelka finské literatury, členka výboru světového PEN klubu  
a místopředsedkyně českého centra PEN klubu, zakladatelka a ředitelka Podzimního 
knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, kde také žije. Ráda cestuje nejenom vlakem.

vizitka

POVÍDKA

Všichni zajíci 
jsou pod stejným kódem

Jeden beránek, dva zajíci... Veronika me-
chanicky přesunovala zboží po černém 
pásu. Připadal jí nekonečný, stejně jako 

fronta, která se táhla ke každé z dvanácti 
pokladen.

„Pod jakým kódem je ten bílý zajíc?“ zavo-
lala na ni sousední pokladní, paní Vlasta.

„Všichni zajíci jsou pod stejným kódem,“ 
odpověděla Veronika unaveně a pomyslela 
si, že paní Vlasta se na zajíce ptá několikrát 
denně. To si vážně není schopná zapamato-
vat, že velikonoční zajíci se prodávají všichni 
pod stejným kódem, ať jsou z mléčné, hořké 
nebo bílé čokolády? Nebo se ptá z legrace? 
Aby jí nebylo tak smutno jako mně... 

Těšila se, že na Velikonoce pojedou se 
synem ke známým na chalupu. Ale včera za-
volal bývalý manžel: „Jedeme do Alp, nechtěl 
by Martin s náma?“

Martin se napřed hrdinsky tvářil, že tady 
nenechá mámu samotnou, ale viděla, jak 
se do Alp těší – s tátou, novou sestrou a 
náhradní mámou. 

„Samozřejmě jeď. Mně 
tady bude dobře, neboj se,“ 
řekla svému dvanáctileté-
mu rytíři a pak se odvrátila, 
aby neviděl, že polyká slzy. 

A tak to bude pořád, 
uvědomila si dnes ráno 
chmurně. Syn bude odjíždět 
a ona zůstávat sama doma.
■

Radek se podíval na ho-
dinky a uvědomil si, že má 
ještě spoustu času. Vlak 
přijede až v půl sedmé. 

Ráno mu volala bývalá 
žena: „Mám chřipku  
a malá přijede na Veli-
konoce k tobě.“ Říkala 
dceři malá, i když Radka 
už dávno malá nebyla. 
Bylo jí dvanáct a dokonce 
měla přijet sama vlakem. 
„Jo, zvládne to,“ odbyla 
exmanželka Radkovy 
obavy. „Hlavně na ni čekej 
na nádraží. A buď tam 
laskavě včas,“ neodpustila si popíchnutí.

Vyrazil do nákupního centra, že koupí 
aspoň něco velikonočního. Proplétal se 
s vozíkem mezi davy lidí. Váhal – má vzít 
zajíce z bílé čokolády, nebo z hořké? Jakou 
má Radka ráda, a jí vůbec čokoládu? Vlastně 
o dceři nic neví...

TEXT: MARKÉTA HEJKALOVÁ
ILUSTRACE: JAKUB MAREŠ

Sakra, dva zajíce a jednoho beránka 
vybíral víc než půl hodiny. Má nejvyšší čas. 
Postavil se k pokladně, fronta postupovala 
naštěstí rychle. Platil tisícovkou.

„Pod jakým kódem je ten bílý zajíc?“ ozva-
lo se od vedlejší pokladny. 

„Všichni zajíci jsou pod stejným kódem,“ 
řekla pokladní a zvedla oči v sloup. Vypadala 
unaveně. Nebo smutně. Usmál se na ni, ale 
nezareagovala. Vyndala z pokladny několik 
bankovek a hrst mincí a podala mu je. Rych-
le nacpal peníze do peněženky.

Na nádraží doběhl za minutu půl sedmé. 
Vtom mu zazvonil mobil.

„Nezlob se, malá tu chřipku chytla taky, 
takže nepřijede,“ oznámila mu bývalá žena.
■

Nechtělo se mu do prázdného bytu. Zajdu 
na večeři, rozhodl se. Bez chuti žvýkal pizzu 
a zapíjel pivem. Kdo ví, kdy Radku zase 
uvidím, přemýšlel smutně. 

„Zaplatím,“ přivolal vrchního, ani nedopil 
pivo. Najednou zjistil, že má nějak moc peněz. 
V supermarketu platil tisícovkou. Víc v peně-
žence neměl, to věděl určitě. Jeden beránek  
a dva zajíci mohli stát maximálně dvě stovky 
– a on má tisícovku a ještě spoustu drobných. 
Ano, tisíc osm set, přepočítal peníze. Pokladní 
mu musela vrátit o tisíc korun víc.

Pomalu kráčel zpátky. Tisíc korun je dost 
peněz. Poznám tu pokladní vůbec, zarazil 
se, když přišel do supermarketu. Fronty  
u pokladen byly snad ještě delší než předtím. 
Na účtence musí být číslo pokladny... Pak si 
uvědomil, že má prázdné ruce. Taška s berán-
kem, zajíci a účtenkou zůstala v pizzerii. 

Pokladní pořád vypadala, že se každou 
chvíli rozpláče. Kdyby se usmála, byla by 
moc hezká, pomyslel si.

„Vy jste mi asi špatně vrátila...,“ oslovil ji.
„To by mohl říct každý, měl jste si stěžovat 

hned,“ vyjela Veronika. To jí ještě scházelo, 
dohadovat se s někým o peníze!

„Ale vy jste mi vrátila o tisíc korun víc,“ 
řekl muž. 

„Promiňte,“ zašeptala, „víte, těch lidí...,“ 
snažila se o omluvu, ale nejradši by položila 
tomu sympatickému muži hlavu na rameno 
a rozplakala se. „Moc vám děkuju,“ vzpama-

tovala se a nastavila ruku.
Sáhl do kapsy, ale peněženka 

nikde. Začal se šacovat. Marně. 
Asi ji při placení strčil do tašky, 
kterou zapomněl v pizzerii.

„Pod jakým kódem je ten bílý 
zajíc?“ ozvalo se od vedlejší po-
kladny. 

„To je trapas,“ zamumlal. „Mohl 
bych...,“ začal, ale zmlkl. Co jí 
chce vlastně říct? Mohl bych na 
vás počkat? Mohl bych vám tu 
tisícovku dát někde jinde? Pomalu 
k pokladní zvedl oči. Třeba něco 
řekne ona.

„Všichni zajíci jsou pod stejným 
kódem,“ řekla Veronika a trošku se 
usmála. ▪
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...uploaduj a získej honorář

3 000, 2 000 a 1 000 Kč 
hlasuj a podpoř mladé talenty 

www.cdprovas.cz

1 Pavel Tvrdý 
                   24 let Začínající skupina Electric Avenue.

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

Pokud tě výzva zaujala a dosud jsi pub-
likoval maximálně tak na Facebooku, 

pošli nám své výtvory a neboj se přiložit 
originální komentář, který umocní tvoji 
šanci na výhru. Nejpovedenější díla budou 
oceněna honorářem ve výši 3 000, 2 000 
a 1 000 Kč  (1., 2. a 3. místo).

Pravidla
Vyber maximálně 3 své výtvory a na strán-
kách www.cdprovas.cz (záložka Soutěže) 
je přes soutěžní formulář odešli. Na tom 
samém místě zároveň můžeš hlasovat pro 
nejhezčí snímek. Soutěž je omezena věkem  
30 let. V každém čísle vyhlašujeme 3 výher-

ce. Pokud se nám však tvoje umění natolik 
zalíbí, můžeš to být právě ty, komu dáme 
šanci vyfotit exkluzivní fotografie pro náš 
časopis nebo kalendář. ▪

Kompletní pravidla, vstupní formulář  
a hlasovací rozhraní na www.cdprovas.cz.

Výherci 
fotosoutěže

za měsíc  
březen 2013

3 Martina Krutišová 
           23 let

2 Ivana Šetmaňuková
             30 let Každý svého štěstí strůjcem.
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Prostá dvířka.



křížovka

CHEMICKÝ
VZOREC
NITRIDU
TANTALU

VÝROBEK
Z OVČÍ

SYROVÁTKY

MODEL FIATA

PRODLOUŽENÁ
BOČNÍ ZEĎ
(ARCHIT.)

PYSK

HUDEBNÍ
DÍLO

TIBETSKÝ
KULTOVNÍ

OBJEKT

TENKÉ
ŠTÍPANÉ
DŘEVO

MÍT
ZÁŠŤ

STRANA
ÚČETNÍ KNIHY

SVAZEK
SLÁMY PŘEDLOŽKATĚŽKÝ

KOV
3. ČÁST

TAJENKY
1. ČÁST

TAJENKY LYSÉ MOHAMEDŮV
DRUH LÉTAFORMA

DVANÁCT 
KUSŮ POSTAVA

SOUČÁSTI
FOTOGRA- 

FICKÝCH 
PŘÍSTROJŮ

ČESKÝ
PROZAIK

(EDUARD)

PRSTY
ROZEZVUČOVATI

(STRUNY)

VYDÁNÍ
CENIN

TA I ONA

RADIOLOKÁTOR

LEDABYLE
PROVEDENO

MASTEK

TĚLOCVIČNÉ
POLOHY
CYKLO-

HEXANON

PRÁVO
ODPORU

ONEN

2. ČÁST
TAJENKY

ČÁSTICE 
HMOTY

OTÁZKA
PŘI SÁZCE

ZÁP. NABITÁ
ČÁSTICE

POMŮCKA:
AVEC,

ENATA, MÁV,
TAN, URDA

MUŽI

NÁZEV HLÁSKY

JAPONSKÁ
POTÁPĚČKA

SLOŽ. DOPR.
SITUACE
ŘÍMSKY

549

ZN. PRACÍHO
PRÁŠKU

POMLUVA
(EXPR.)

STOLNÍ HRA
DIETLOVA 
HRDINKA

Z VNĚJŠKU

KRYTY
MOTORŮ

PREZENTPÁDOVÁ
OTÁZKA

ŠPANĚLSKÝ
ŠLECHTIC

SLOVENSKÝ
SOUHLAS

SVOBODNÝ
ŠLECHTICKÝ

STATEK

NÁZEV
PLANETKY

PYTEL

DVOJICE

OBDĚLANÝ
POZEMEK

TYKAT

TEXTILNÍ
SUROVINA

INDICKÝ
CHLÉB

EDEN

TOHOTO
DNE

ŽLAB

ZÁVĚSNÝ
KLUZÁK

PŮVODNÍ
ZKRATKA

DUKLY

DOPORUČENÍ

AMERICKÝ
SPISOVATEL

ZEĎ

TÝKAJÍCÍ SE
POPÍNAVÉ
ROSTLINY

STAROŘEC.
POHŘ. OBĚŤ

ČESKÝ
SPISOVATEL

KNIŽNÍ
SPOJKA
EVIČKA

PROVAZOVÁ
PROPISOVACÍ

OBTISK

ODSTRANIT
KOPÁNÍM

JMÉNO
KOMENSKÉHO

SLOVANSKÉ
VESNICE
PESTRÝ
MOTÝL

VYVÝŠENÁ
PLOŠINA

HLAVA
RODINY

SEVEŘAN
AFRICKÁ

ANTILOPA

ČAJOVÁ
RŮŽE

TĚKAVÁ
KAPALINA

24 HODIN

OLINA

RUS. UKAZ.
ZÁJMENO

SMYČKA

OZNAČ. MAĎ.
ŽELEZNIC

DOMÁCKY
KAREL

DÍL

ARGENTINSKÉ
TANCE

OBILNINA

PRIMÁTI

DIAMANTOVÝ
PRÁŠEK

BÝVALÝ
Č. HEREC

OPĚT

CÍL (KNIŽNĚ)
KLOUZAVÝ

POHYB

HÁJOVÁ
BYLINA

JMÉNO
ZPĚVAČKY

LANGEROVÉ

HERNIEUMYVADLO
(ZASTAR.)

NA JINÉ 
MÍSTO

ADAMOVSKÉ
STROJÍRNY

(ZKR.)

FRANCOUZSKÁ
SPOJKA

(S)

LATINSKÝ
PŘEKLAD

BIBLE

OBLEVA

ČESKÝ
BÁSNÍK
(KAREL)

W. L. Brudziński (1920–1996) – polský aforista a satirik:
Každý děláme v životě hlouposti, jenomže ... (dokončení v tajence).

VELKÝ 
KOPEC

OSLAVOVAT

SARMAT

PRUHY
MNĚ

PATŘÍCÍ

MAJÍCÍ CHUŤ
PO PELYŇKU

SKELET
VLASTNÍ

DRAVCŮM
MUŽ. JMÉNO

(15. 12.)

POKÁCET

ZN. POKRM.
TUKU

KLEKÁNÍ

 



co mi hlava nebere

Je vám mezi 15 a 30 a „hlava vám to nebere“? Napište na cdprovas@cd.cz a do předmětu zprávy uveďte CO MI HLAVA NEBERE. 
Povedená dílka otiskneme a honorář 600 Kč doručíme.

Jednou za čas slýchávám od svých kamarádek: ,,Ty jsi dneska byla zase 
v galerii? To tě obdivuju, já bych na výstavy nemohla chodit, protože 
vůbec nerozumím umění.“ Nevím, proč mají lidé často pocit, že na vý-

stavy chodí jen znalci. Představují si galerii jako místo, kde se scházejí jen 
odborníci a dokážou strávit hodiny debatováním o jedné křivé čárce tvo-
řící celý obraz či údivem nad nesmyslnými fleky, které by zvládlo stvořit 
i tříleté dítě. Možná proto by se lidé cítili divně, kdyby o konkrétním díle 
měli dokázat říct jen strohé líbí/nelíbí. Přitom ale chodíme běžně do kina, 
aniž bychom zvládali základy kameramanské školy nebo věděli cokoli  
o střihu obrazu. A přestože někteří neznáme noty, nebráníme se novým 
interpretům na hudebních festivalech. Já chodím na výstavy, protože 
miluju tu tichou atmosféru – stále si však o mně kdekdo myslí, že tomu 
hrozně moc rozumím a že galerie jsou pro většinu lidí nepřístupné. Nej-
spíš je to i tím, že se odmala setkáváme s filmovým žánrem přinejmenším 
v televizi, hudbu slýcháváme dennodenně v rádiích, a proto je nám umění 
na malířských plátnech či fotografických pozitivech stále velkou nezná-
mou. Chápu, že umění nemůže bavit každého, mrzí mě však, že mu lidé 
nedávají často ani šanci. 

Nguyen Ngoc Thuy, 22

Blízké  
i vzdálené 

Dát  
umění šanci

Zvykli jsme si na to rychle. Chceme-li něco sdělit něko-
mu, kdo se od nás nachází daleko, nemusíme za ním 
vycestovat na koni či po svých. Nemusíme ani zape-

čeťovat svitek pergamenu a posílat jej po poslovi. Můžeme 
ležet v pohodlí své postele a vést více či méně duchaplné 
dialogy s někým i tisíce kilometrů vzdáleným. Soudobá tech-
nika nám to dovoluje a ani současná společnost proti tomu 
nemá výhrad. Je přece skvělé bavit se s našimi blízkými, 
kteří jsou například za oceánem, je praktické seznamovat se 
s cizinci a cvičit tak své „nemateřské“ jazyky. Jenže jak už to 
bývá, vše má svůj rub a líc. Tak rádi sedíme či ležíme před sví-
tící plackou a cvakáme do kusu plastu celé dny místo toho, 
abychom žili. Místo toho, abychom pozorovali přírodu, 
obraceli se k nebi a soustředili zrak na své milé. Technické 
vymoženosti sice přibližují ty, kdo si jsou vzdáleni mnoho 
kilometrů, ale prohlubují propast mezi těmi, které míjíme 
každý den. 

Kam to půjde dál? 
Marie Macháčková, 16 



Díky službě Bistro on-line si v Pendolinu objednáte jídlo
přímo ze svého místa. Stačí pár kliknutí a za chvíli máte
vybranou specialitu před sebou. 

Palubní portál SC Pendolino vám přináší 
i další služby a zábavu ZDARMA!

Specialita, kterou vám 
nabídneme jenom my

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

PALUBNÍ PORTÁL

CDPV_Catering_215x270_v01.indd   1 1/23/13   3:21 PM



text:  MARtIN NAVRÁtIL
foto:  Čtk, ŠechtL A VoseČek, ARchIV RedAkce

Počátkem března usedne do prezidentského křesla Miloš Zeman.  
Sveze se v rámci své funkce občas i vlakem stejně jako jeho předchůdce? 

A jak často vlastně využívali železnou dráhu naši prezidenti? Podívejme se 
okem železničním na české a československé hlavy státu. 

Prezidenti 
ve vlaku

ze světa železnice / 49
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Začněme érou Tomáše Garrigua Masaryka 
(TGM). Tehdy se mnoho nelétalo a au-

tomobil neskýtal na delší cesty přijatelné 
pohodlí, vlak tudíž pro státníky představoval 
nejlepší variantu. Jeho první cesta do vlasti, 
na jejímž vzniku měl klíčový podíl, byla víc 
než symbolická. Nově zrozená Republika 
československá měla za sebou teprve nějaký 
měsíc a půl existence a situace v maďarsky 
a německy mluvících oblastech vůbec nebyla 
jasná. Dne 18. prosince 1918 vyjel z pražské-
ho Wilsonova nádraží zvláštní vlak ve směru 
Horní Dvořiště. Cestovali jím nejvýznamnější 
představitelé státu, aby v pohraniční stanici 
prezidenta osvoboditele uvítali. 

triumfální návrat
Příjezd prezidenta do vlasti i pobyty jeho vlaku 
ve stanicích jsou zachyceny na filmu, a tak, 
pokud nebyly použity dodatečné záběry, třeba 
víme, které lokomotivy vezly zvláštní vlak tvo-
řený vozy CIWL a odkud pokračoval v čele vlaku 
majestátní stroj Hrboun. V sobotu 21. prosince 
1918 TGM dorazil do Prahy. „Vyzdobený vlak 
pomalu, majestátně vjíždí do stanice, jako by si 
byl vědom důležitosti svého poslání, vědom, že 
veze prvního prezidenta do osvobozené vlasti, 
doprovázeného čestnou stráží francouzských 
a ruských legionářů, sokolstva, důstojnictva, zá-
stupců velmocí dohody a zástupců první vlády,“ 
uvádí pamětní kniha dopravního úřadu Praha 
Wilsonovo nádraží. Ta je koneckonců pokladnicí 
informací nejen o všech vlakových cestách TGM, 
ale i o návštěvách hlav jiných států až do roku 
1939. Podobně jako cestovní deník prezident-
ského salonního vozu TGM, který si hýčká jeho 
českovelenický správce Jiří Sedláček. 

Zvláštní smuteční vlak
Prezidentské salonní vozy, Masarykův 
i novější Benešův, které státníci při cestách 
vlakem používali, jsme vám již na stránkách 
magazínu nejednou představovali. Masaryk 
vlakem absolvoval desítky cest. Čtenáři si 
vybaví asi tu vůbec nejznámější, bohužel též 
poslední jízdu TGM. Prezident osvoboditel ze-
mřel 14. září 1937 a v rámci státního pohřbu 
sehrála nezanedbatelou roli železnice. Rakev 
s ostatky prezidenta byla 21. září na lafetě 
děla dopravena na Wilsonovo nádraží, odkud 
z 9. koleje vyjel zvláštní vlak tvořený tehdy 
nejmodernější lokomotivou 464.0, služebním 
vozem, plošinovým vozem se smutečními 
věnci od hlav cizích států, plošinovým vozem 
s rakví (u které drželi čestnou stráž legionáři) 
a salonním vozem s rodinou TGM za účasti 
nového prezidenta E. Beneše. Vlak číslo 7253 
odjel v 15.15 přes Smíchov a Hostivici do Lán. 
Vláda a další smuteční hosté vyjeli na pohřeb 

do Lán o čtrnáct minut později zvláštním 
vlakem 7255 přes Dejvice. 

dcera strážníka tratě
Edvard Beneš, který dlouhá léta vykonával 
funkci ministra zahraničí, si užil cestování vla-
kem ažaž. Výčet by byl velmi dlouhý. Tou první, 
oficiální cestou, když se vracel z Paříže do vlasti, 
byla jízda 24. září 1919. A pozor – železnice byla 
takříkajíc vepsána do rodného listu jeho choti. 
Dne 16. července 1885 se narodila strážníkovi 
moldavské dráhy Václavu Vlčkovi dcera Anna, 

Mezi nejsledovanější prezidenské jízdy po železnici patřil  
smuteční vlak vezoucí roku 1937 ostatky T. G. Masaryka  
do Lán (dole) a poválečný návrat Edvarda Beneše  
z exilu v roce 1945 (vlevo).

Prezident Ludvík Svoboda s chotí Irenou se 
v Japonsku svezl legendárním superexpresem 
Hikari u příležitosti výstavy EXPO 1970.
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Prezidentské salonky
Podobně jako mívala šlechta v některých pří-
padech na „svých“ nádražích speciální čekárny, 
panovník a později i prezidenti dostali do vínku 
tzv. prezidentské či dvorní salonky. Malý pre-
zidentský salonek najdete na nádraží Stochov 
poblíž Lán. Masarykův salonek se tak trochu 
ukrývá u prvního nástupiště pražského Masary-
kova nádraží. Byl postaven v letech 1873–1874, 
vyzdobily jej tehdy tapety a belgická zrcadla 
benátského typu. Vedle Štursovy sochy TGM tu 
najdete bustu stavitele železnic Jana Pernera, 
dílo Antonína Lhotáka z roku 1960, téměř pů-
vodní je i zlatem dekorovaný trámový strop.
Vládní salon na pražském hlavním nádraží 
odráží podobně jako celá budova secesního 
ducha, kromě četných dřevořezeb a ústředního 
oválného zrcadla zdobí stěny malby inspirované 
pražskými motivy pocházející z ateliérů Václava 
Jansy a Viktora Strettiho. Prezidentský salon 
najdete i ve stanici Praha-Dejvice. Zřízen tu byl 
z původní čekárny 1. třídy až v roce 1937, bohu-
žel prezident Masaryk, který jej chtěl využívat 
při cestách vlakem do Lán, už ho nestačil navští-
vit. Bývalé dvorní salonky mají dnes nové využití 
–  jsou vyhrazeny například úředním jednáním, 
komerčním účelům a marketingovým aktivitám 
spojeným s významnými osobnostmi.

Prezidentský vozidlový park
Zatímco dnes využívají vrcholoví politici pro dlouhé cesty vládní letadla, v dřívějších dobách běž-
ně cestovali zvláštními vlaky v salonních vozech. Kromě konferenčních salonků umožňujících 
plnění státnických povinností nabízely „pokoje“ s veškerým tehdy dostupným komfortem.

Ke svým 80. narozeninám obdržel T. G. Masaryk od Ringhofferových závodů salonní vůz, který 
dodnes slouží k tradičním jarním jízdám českých prezidentů do Lán. Ve své době (1930) se 
jednalo o špičkové vozidlo s maximální rychlotí 140 km/h.

a to přímo ve strážním domku č. 118 mezi Ose-
kem městem a Hrobem v Krušných horách. 

Do Londýna na počátku okupace Beneš 
odlétal, zato jeho patrně nejslavnější cesta 
vlakem krátce po osvobození republiky z Mo-
ravy do Prahy je bohatě filmově i fotograficky 
zdokumentována. Tehdy protokolární vlak 
vyjel za ozbrojeným předvojem z Blanska 
(protože úsek do Brna byl nesjízdný) v čele 
s Mikádem 387.032, přičemž prezidenta 
ve všech vyzdobených zastávkách a stanicích 
vítaly davy obyvatel. Možná že i vy jste se se 
zažloutlým snímkem tohoto vlaku s kynou-
cím prezidentem a jeho chotí setkali.

Vlakem do protektorátu 
Asi nejtragičtější prezidentská jízda vlakem 
se odehrála 14. března 1939, tedy v den 
vyhlášení samostatného Slovenského státu, 
v předvečer zabrání zbytku republiky. Prezi-
dent Emil Hácha spolu s ministrem zahraničí 
Františkem Chvalkovským odjel zvláštním 
vlakem z Wilsonova nádraží do Berlína na dnes 
už zaniklé Anhaltské nádraží. Hácha byl pod 
silným psychickým tlakem a během jednání 
jej dokonce postihla i srdeční příhoda. Pozdě 
v noci byl nucen podepsat potupný vstup  

Dělnickým prezidentům Zápotockému a Gottwaldovi 
železnice mnoho neříkala.

Salonek na Masarykově nádraží v Praze.

Vládní salonek na pražském hlavním nádraží.

Antonín Zápotocký:
To, co odveze 

železnice, bychom 
odvezli na kolečku!

Do dnešních dnů se dochovala i zvláštní souprava posledního komunistického prezidenta Gus-
táva Husáka. Tak jako většina vozidel ČSD byla dílem východoněmecké vagonky v Bautzenu 
a vnitřní vybavení plně korespondovalo s tehdejším vkusem. Zvláštností byl vůz vybavený 
ústřednou umožňující telefonní spojení i na trati.

VIP
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A co Miloš Zeman?

medializováno

pod „ochranu říše“ a o půlnoci už první němec-
ké jednotky překračovaly hranice budoucího 
protektorátu. Tak trochu symbolický byl i Há-
chův návrat do Prahy. Jeho vlak byl záměrně 
zpožděn, aby ho Hitler jedoucí autem předjel. 
Téhož dne, 15. března, do Prahy přijel také 
zvláštním vlakem č. 7252 první protektor 
Konstantin von Neurath.

soudružsky pohovořit
O dělnickém prezidentovi Antonínu 
Zápotockém kolovaly nejrůznější zkazky, 
ostatně i on sám je ve svých beletristických 
dílech notně přiživil. Otázkou zůstává, co je 
a co není pravda. Tak jako legendární citát 
„To, co odveze železnice, bychom odvezli 
na kolečku!“, jenž je mu připisován a který 
asi výstižně vykresluje jeho vztah k vla-
kům, jimiž v mládí na Kladensku cestoval. 
Svérázný popis jeho pozdějšího kontaktu 
s dráhou zaznamenal kronikář obce Včel-
ná: „Prezident Antonín Zápotocký, vracející 
se z Lipna, v červenci 1954 projížděl obcí 
v dopoledních hodinách se svým dopro-
vodem v několika tatraplánech. Protože 
traťový strážník na stanovišti 801 na trati 
do Horního Dvořiště očekával vlak, byly zá-
vory nějaký čas zavřeny. Protože se kolem 
auta, v němž jel prezident, začali hromadit 
lidé, Zápotocký z auta vystoupil a svým 
žoviálním způsobem s lidmi promluvil. 
Jednalo se většinou o ženy a děti z okolních 
domů. Nejstarší občanka byla paní Vávro-
vá z čp. 144, která hovořila o sběru borů-
vek. Prezident se zajímal, kolik borůvek se 
za den natrhá, jak se platí apod.“ 

Neměli bychom zapomenout ani na poz-
dějšího československého prezidenta Gustáva 
Husáka, který měl krátce po válce nejen 
k železnici vztah čistě profesně politický. V tzv. 
6. sboru pověřenců byl totiž jmenován pove-
renníkem neboli pověřencem, tedy ministrem 
dopravy a veřejných prací na Slovensku.

Kromě jízdy na parní lokomotivě v Posázaví si Václav Havel vyzkoušel  
i legendární francouzský rychlovlak TGV.

Václav Klaus využíval SC Pendolino pro své pracovní cesty do Moravskoslezského kraje, 
ale i k návštěvě Davis Cupu.

Václav havel na mašině
První český prezident Václav Havel coby 
disident sice jezdíval z chalupy v Hrádečku 
do práce v pivovaru Trutnov svým autem 
značky Mercedes, což iritovalo hlavně tamní 
estébáky, ale vlaky měl rád a také jimi často 
jezdil. Za všechny cesty rozhodně stojí za to 
připomenout tu z července 1993, kdy se 
vydal do uprchlického tábora v Samopších 
Posázavským pacifikem – a co víc, dokonce 
si pod dozorem ministra dopravy Stráské-
ho vyzkoušel, jaké to je na stanovišti parní 
lokomotivy Mikádo. Čtyři roky nato se svezl 

i na úzkém rozchodu a projel si trať Jindři-
chohradeckých místních drah. Jeho nástup-
ce Václav Klaus si během svého úřadování 
zkusil jak protokolární vlak do Lán a nejed-
nou moderní Pendolino, tak v rámci objek-
tivity i soupravu konkurenčního dopravce. 
Mediálně sledovanou se stala například jízda 
pravidelným IC 143 z 18. dubna 2010 z Prahy 
do Krakova na pohřeb polského prezidenta 
Lecha Kaczyńského. ▪

Děkuji panu F. Cibulkovi za možnost nahlédnout 
do pamětní knihy stanice Praha hlavní nádraží.

V březnu 2002 vyjela vláda Miloše Zemana na své 
zasedání do Pardubic vlakem, zpátky už je převá-
žela auta, která za nimi jela prázdná z Prahy. 
 Zdroj: idnes.cz

Počátkem prosince 2012 Miloš Zeman vyrazil 
z Prahy se svou dcerou Kateřinou a stovkou 
dětí z Klokánku parním vlakem na Křivoklát. 
Prezidentský kandidát v rámci charitativní 
akce rozdal ve vlaku dětem vánoční cukroví.
 Zdroj: novinky.cz

Jak vidno, ani u nastupujícího prezidenta 
se nedá mluvit o nějakém zvláštním vztahu 
k železnici nebo milém okouzlení jako u Vác-
lava Havla. Miloš Zeman vlak dosud využíval 
spíše v rámci svých volebních kampaní. To ale 
neznamená, že během úřadování v čele státu 
si tento dopravní prostředek neoblíbí stejně 
jako Václav Klaus z čistě pragmatických důvo-
dů nejen při svých cestách na Moravu.



Vyzkoušejte „tryskáč“
na kolejích 

D1 Express
Rychleji mezi Prahou a Brnem

Včasná jízdenka Evropa
Cestujte levně za hranice

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

Výhodně do zahraničí
Vybrat si můžete z široké nabídky denních i nočních spojů čd do mnoha 
zahraničních destinací a při včasném nákupu i výrazně ušetříte.

Brno – Bratislava 
již od 

6 eur/155 Kč!

Včasná jízdenka Evropa je nabídka šitá 
přímo na míru pro cestující, kteří dopředu 

znají přesné datum zamýšlené cesty. Čím dří-
ve si jízdenku zakoupíte, tím levněji ji pořídíte. 
Můžete tak učinit již dva měsíce předem, ale 
nejpozději tři dny před odjezdem vlaku. 

Nakupujte jednoduše
Stačí kliknout na www.cd.cz, kde si 
v eShopu ČD zakoupíte jízdenku a sami 
si ji také vytisknete. Pokud nemůžete 
navštívit náš eShop, lze jízdenku pořídit 
za poplatek také u mezinárodních 
pokladen nebo prostřednictvím služby 
TeleTiket.

eShop

Tipy na výlety  
s Včasnou jízdenkou 
Evropa
TIP: Praha – Mnichov, cena od 19 eur/492 Kč

Chcete poznat hlavní město největší spolkové země 
Německa – Mnichov? Pro mnohé je známo díky úspěš-
nému fotbalovému klubu Bayern Mnichov a pivnímu 
festivalu, kde si vychutnáte nepřeberné druhy kvalit-

ních piv, které zakusujete vynikající bavorskou klobás-
kou. Jiné může Mnichov zaujmout svou historií a archi-

tekturou – za poznání jistě stojí mnichovská katedrála 
Frauenkirche s téměř stometrovými věžemi a poblíž stojící 
neogotická radnice. Nebudete se nudit ani v galeriích (slav-
né obrazárny Stará a Nová Pinakotéka) nebo v muzeích – 
nesmíte opomenout např. muzeum automobilové značky 
BMW nebo Německé muzeum s technickými památkami, 
které se nacházejí na jednom z ostrovů řeky Isar.

Kam můžete cestovat?
Včasné jízdenky Evropa je možné zakoupit 
na konkrétní den a vlak, a to do vybraných 
měst následujících zemí: Německo, Rakous-
ko, Polsko, Slovensko, Slovinsko a Dánsko. 
Vybírat můžete z denních spojů, ale na Slo-
vensko, do Maďarska a nově též do Polska 
je možno využít i noční spoje s lůžkovými 
a lehátkovými vozy. ▪

Německo

Rakousko

Slovinsko

Maďarsko

Polsko

Slovensko

Dánsko
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Jízdenky SparNight 
nově v eShopu ČD
V eShopu ČD jsou nově v prodeji jízdenky 
za zvýhodněnou cenu – SparNight 
– do stanic přímých nočních vlaků 
CityNightLine (CNL) z České republiky 
do Německa (např. Dortmund, Kolín nad 
Rýnem), Švýcarska (např. Basilej, Curych), 
Nizozemska (např. Amsterodam) a Dán-
ska (např. Kodaň). Jízdenky SparNight 
do celé sítě CityNightLine je možné zakou-
pit také u mezinárodních pokladen. 

noční spoje

TIP: Praha – Krakov, cena od 29 eur/751 Kč včetně lehátkového příplatku 
Krakov je považován za perlu mezi evropskými městy. Díky unikátní 

historické zástavbě se již roku 1978 právem dostal na seznam světové-
ho dědictví UNESCO. Na prohlídku tohoto města si vyhraďte alespoň 
2–3 dny, abyste stihli navštívit vše, co stojí za to: královský hrad Wawel 

s katedrálou, Dračí jeskyně s kovovou sochou draka pod kopcem 
Wawel, hlavní krakovské náměstí Rynek Główny s gotickým Mariánským 

kostelem a tržnicí Sukiennice z 16. století. A pokud vám zbyde čas, zastavte 
se i v bývalé židovské čtvrti Kazimierz s typickými synagogami a hřbitovy. 
Krakov kromě architektonických klenotů, galerií a muzeí nabízí také jiné 
požitky: v celé řadě restaurací a bister můžete okusit pravé polské pirohy 
plněné mletým masem nebo zelím, na ulici si ve stánku nezapomeňte kou-
pit typické preclíky. A že je Polsko nákupním rájem, nemusíme připomínat. 
Za solidní ceny zde seženete vše od čokolády přes vodku po oblíbený jantar.

TIP 1: denní spoj Praha – Budapešť, cena od 19 eur/492 Kč
TIP 2: noční spoj Praha – Budapešť, cena od 29 eur/751 Kč včetně lehátkového příplatku
TIP 3: novinka – denní spoj Brno – Budapešť, cena od 14 eur/361 Kč 

Maďarská metropole Budapešť se pyšní nejen svou slavnou 
historií z dob rakousko-uherské monarchie, na kterou 
upomíná např. kolosální Országház (sídlo parlamentu). 
Milovníci jídla jistě neodolají pikantním maďarským pokr-

mům, které mohou zapít vynikajícím tokajským vínem. Při 
návštěvě Budapešti se nezapomeňte nechat hýčkat horkými 
prameny, kterých zde vyvěrá přes sto. Stačí navštívit některé 
z místních lázní, např. Raitzen, Rudas nebo Széchenyi. Při 
vašich procházkách Budapeští můžete narazit i na tanečníky 
tzv. čardáše, doprovázeného typickou maďarskou hudbou.

Využijte výhodného spojení z Brna na jednodenní výlet 
do Budapešti! Ráno vyjíždí vlak EC 271 Petrov v 6.22 z br-
něnského hlavního nádraží a zpět se vrátíte vlakem EC 270 
ve 21.37.  

Kompletní přehled cen a spojů najdete na www.cd.cz.
Ceny v Kč vycházejí z aktuálního kurzu. 
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Rezervujte si místo
nejen do Pendolina
Stává se vám, že nemůžete najít vhodné místo k sezení?  
Rezervujte si své sedadlo předem a zajistěte si tak pohodlí na celou 
cestu. S našimi akčními místenkami vás to nebude SKoRo nic stát.

V případě, že si pro svou cestu vyberete 
některý z vlaků kategorie R, EC, IC nebo 

Ex, místenku mít povinně nemusíte. Můžete 
si tak vybrat z široké nabídky spojů ČD podle 
vašich aktuálních časových možností, aniž 
byste si museli zajišťovat rezervaci dny nebo 
dokonce týdny dopředu.  

Místenka zdarma                          
Chcete-li si ovšem zajistit to správné místo 
k sezení (ať už u okna nebo ve směru jízdy), 
doporučujeme zakoupení místenky. Jestliže 
tuto místenku zakoupíte současně s vnitros-
tátní jízdenkou eTiket v eShopu ČD, získáte 
místenku za 0 Kč. Máte tak záruku pohodlné-
ho cestování a nezaplatíte ani korunu navíc! 
Nabídka platí i v případě zakoupení Akční 
jízdenky.

Vlastníte-li In-kartu s aplikací IN 100 %,  
lze k ní rovněž samostatně zakoupit mís-

tenku za 0 Kč, a to prostřednictvím eShopu 
Českých drah.

Výhodně i Pendolinem
Při cestách Pendolinem je nutné si vždy pře-
dem zakoupit povinnou místenku. Aktuálně 
nabízíme tzv. akční místenky pro všechny 
vlaky kategorie SC od 35 do 100 Kč. Ty lze 
zakoupit jak u pokladních přepážek ČD, tak 
v eShopu ČD na www.cd.cz/eshop. Neváhej-
te ovšem dlouho, akční nabídka platí pouze 
do vyprodání vyčleněného počtu na relaci 
a spoj. Po vyčerpání jsou k dispozici místenky 
za plnou cenu. Naplánujte si svou cestu včas 
a ušetřete! ▪

Více informací o akčních místenkách a jejich 
cenách najdete na www.cd.cz a také v obchodních 
podmínkách eShopu ČD.

Akční místenky pro vlaky SC Pendolino *
Český Těšín / Havířov ↔ Ostrava-Stodolní / Ostrava hl. n. / Ostrava-Svinov /  Bohumín ↔ Ostrava hl. n. / Ostrava-Svinov 35 Kč

Český Těšín / Havířov ↔ Olomouc hl. n. 70 Kč

Bohumín / Ostrava-Stodolní / Ostrava hl. n. / Ostrava-Svinov ↔ Olomouc hl. n. 35 Kč

Bohumín / Ostrava-Stodolní / Ostrava hl. n. / Ostrava-Svinov ↔ Pardubice hl. n. 70 Kč

Bohumín / Ostrava-Stodolní / Ostrava hl. n. / Ostrava-Svinov ↔ Praha hl. n. / Praha-Smíchov 100 Kč

Olomouc hl. n. ↔ Praha hl. n. / Praha-Smíchov 70 Kč

Olomouc hl. n. ↔ Pardubice hl. n. 35 Kč

Pardubice hl. n. ↔ Praha hl. n. / Praha-Smíchov 35 Kč

Bohumín / Ostrava hl. n. / Ostrava-Svinov / Olomouc hl. n. ↔ Plzeň hl. n. / Mariánské Lázně /  Cheb / Františkovy Lázně 100 Kč

Pardubice hl. n. ↔ Plzeň hl. n. 70 Kč

Pardubice hl. n. ↔ Mariánské Lázně / Cheb / Františkovy Lázně 100 Kč

Praha hl. n. / Praha-Smíchov ↔ Plzeň hl. n. 35 Kč

Praha hl. n. / Praha-Smíchov ↔ Mariánské Lázně / Cheb / Františkovy Lázně 70 Kč

Plzeň hl. n. ↔ Mariánské Lázně / Cheb / Františkovy Lázně 35 Kč

Mariánské Lázně ↔ Cheb / Františkovy Lázně 35 Kč

* Nabídka platí od 1. března pro cestování ve 2. vozové třídě.

Získejte 
místenku  

v eShopu ČD 

za 0 Kč
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Miriam Plachá
▪  Pracuje jako vlakvedoucí u Regionálního centra vlakového doprovodu ČD Plzeň.

▪  Je účastnicí programu PIM Women's Challenge.

▪  Vytvořila běžecký deník, jehož výňatky najdete na www.bezeckaskola.cz.

Women's Challenge 2013 
Do letošní běžecké výzvy pro všechny 
ženy bylo loni odbornou porotou 
vybráno 12 žen, které postupují 
do užšího kola soutěže Women's 
Challenge. Odborníci běžkyním 
vybraným do finálového kola poradí 
v oblasti výživy a tréninku a pomohou 
jim splnit jejich běžecký sen – uběhnout 
půlmaraton nebo dokonce maraton.

V první části sezony zahrnuje Women's 
Challenge tyto závody:

▪ Hervis 1/2Maraton Praha 
     – sobota 6. dubna 

▪ Volkswagen Maraton Praha 
     – neděle 12. května.

MŮŽETE POTKAT VE VLAKU 

Během ke štěstí
Sympatická vlakvedoucí Miriam Plachá z Plzně byla letos vybrána do programu Prague 
international Marathon Women's challenge, aby ukázala všem ženám, že i ony mohou 
začít běhat, závodit, podporovat se navzájem a cítit se tak šťastnější. 

TEXT A FOTO: MARTIN NAVRÁTIL

Běh pomáhá utřídit myšlenky, učí také vy-
trvalosti, a to i v životě samotném. Vlak-

vedoucí Miriam si ho zamilovala už v patnácti 
letech. Jak sama říká, je to stejné jako s jakou-
koli jinou láskou: „Je velice snadné zlenivět 
a přijít o ni! Několikrát jsem si to vyzkoušela 
na vlastní kůži. Běh zanevřel na mě a já na něj, 
ale teď už mám pravou a levou botu ‚mara-
tonku‘ na běhání za mé nejlepší kamarádky 
a ‚Pan Běh‘ je pro mě láskou doživotní.“ 

Women's challenge
A proč se tak ráda účastní běžeckých závodů 
pro ženy? Miriam má prosté vysvětlení: 
„Protože ten projekt pomáhá ‚rozběhat‘ ženy 
a dívky, které by se jinak k běhu neodhodlaly. 
Většina z vybraných žen má za sebou složité 
životní příběhy. Některé se starají o postižené 
děti nebo mají za sebou léčbu rakoviny. Jiná 
má syna závislého na drogách, proti němuž 
stála i před soudem. A přitom atmosféra je 
skvělá, plná humoru. Ten nekončící optimis-
mus mě na tom nejvíc baví.“ 

Za úspěch Miriam považuje vyběhnout zno-
vu a znovu, nevzdat to a překonávat každý 
den únavu, tmu, zimu nebo sníh, hlad nebo 
prostě lenost. Umístění na stupních vítězů 
pro ni není důležité. Její pocity při běhu nejsou 
spojené se snahou podat co nejlepší výkon, 
uspokojení jí přináší právě ono překonávání 
sama sebe.

Jak si pamatuje cestující
Příběhy ze zaměstnání by byly na dlouhé vy-
právění, lidé jsou prostě různí. Jeden trik ale ze 
své praxe prozrazuje – jak si pamatovat ces-
tující, kteří přistoupili, a ty, kteří už jízdenku 
ukazovali. Miriam má speciální recept. Kromě 
toho, jak kdo ve voze sedí, lidi od sebe rozezná 
hlavně podle rukou. Jednak proto, 
že jí rukou podávají lístek, jednak 
z toho důvodu, že každý má 
jiný prstýnek, jinou pleť nebo 
jiný rukáv od košile.

Její domovskou stanicí je Plzeň, kde dopro-
vází vlaky z Prahy do Chebu, Železné Rudy 
nebo do Strančic. Z Plzně také pravidelně 
vyráží směrem na České Budějovice a Most. 
Miriam se v rámci Women‘s Challenge při-
pravuje na Hervis 1/2Maraton a Volkswagen 
Maraton v Praze, a tak se nehledě na počasí, 

někdy i v době přerušení ve stanicích, kde 
čeká na vlak, který bude doprovázet 

zpět, převléká z uniformy do běžec-
kého oblečení a vyráží na svou den-

ní porci 45 až 90 minut běhu. ▪
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Economy First

Nejvyšší provozní rychlost  
230 km/h

Business + First First + ] + ‰ Economy Economy

Z  Restaurační vůz Ö Restaurant car Ö Bordrestaurant

Afmpz ARmpz Bmpz Bmpz

Počet sedadel v jednotce  
Business (dříve Premium): 6  ▪  First (1. třída): 42  ▪  Economy (2. třída): 384

Vyzkoušejte již nyní
Chtěli byste se svézt Railjetem? Pak máte 
jedinečnou možnost, a to již v polovině dubna, 
kdy se budou konat speciální jízdy pro veřejnost 
na území České republiky. V tomto období bude 
jednotka vystavena na pražském i ostravském 
hlavním nádraží. Pro rezervaci místa sledujte 
aktuální informace na www.cd.cz.
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Ve spojení s lokomotivami Taurus zabez-
pečují Railjety dopravu vlaků z Buda-

pešti přes Vídeň do Mnichova, z Vídně přes 
Innsbruck do Curychu a Bregenzu, ale také 
jižním směrem do Grazu a Villachu. Na konci 
příštího roku budeme těmito jednotkami 
od společnosti Siemens jezdit pravidelně 
i na našem území. První vlaky budou nasaze-
ny na trať Praha – Brno – Vídeň – Graz. 

Komunikativní i hravý
Tato komfortní bezbariérová souprava 
navzájem spojených vozů disponuje třemi 
vozovými třídami (Business, First a Econo-
my). Součástí vlaku je také restaurační oddíl, 
speciálně navržený oddíl pro rodiny s dětmi 
včetně malého kina a prostoru pro kočárky. 
Za příjemnou „vychytávku“ lze považovat 
také prostory pro odkládání zavazadel 
v každém voze pod osobním dohledem, což 
eliminuje namáhavé ukládání těžké bagáže 
do polic nad sedadly. Klidnou a tichou jízdu 
umožňuje pneumatické vypružení a také 
tlakotěsné mezivozové přechody. Moderní 
informační systém s velkými LCD obrazov-
kami předává nejen informace o průběhu 
jízdy, mapu s její trasou, aktuální polohou 
vlaku a rychlostí, ale také předpokládaný 
příjezd do následující a cílové stanice včetně 
přestupních vazeb na přípojné vlaky v kon-
krétních stanicích. ▪

Business

GrazVillach

Mnichov

Bregenz

Innsbruck

Salcburk

Curych Budapešť

Brno

Vídeň

Praha

Railjet ČD

Railjet ÖBB

Economy Economy EconomyEconomy

Bmpz Bmpz Bmpz Taurus

V prosinci 2014 čeká dálkovou dopravu v čR revoluce. do pravidelného 
provozu totiž vstoupí sedm zbrusu nových komfortních vlaků Railjet 
(volně přeloženo jako tryskáč na kolejích), které si vedle rakouského 
národního dopravce ÖBB pořizují také české dráhy.
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Vyhněte se elegantně kolonám
Potřebujete se co nejrychleji dostat z Brna do Prahy a zpět a nechcete si ničit své 
auto na rozbité dálnici? Zkuste to raději po kolejích. náš tip oceníte asi nejlépe 
v okamžiku, až se d1 začne opravovat.

Současná kvalita povrchu dálnice je 
noční můrou všech řidičů a cestujících. 

Lze ji vystihnout označeními jako „schody 
do Brna“, „největší tankodrom“ nebo „betono-
vé peklo“... Každý den přitom po „déjedničce“ 
projede okolo 100 tisíc vozidel. 

Zapomeňte na dálnici
Několikaletá rekonstrukce dálnice bude pro 
řidiče zatěžkávací zkouškou. Pravděpodobně je 
čekají dlouhé kolony v místech opravovaných 
úseků. České dráhy reagovaly na očekávané 
komplikace na nejfrekventovanější spojnici ČR 
zavedením D1 Expressů, které doplňují hodino-
vý takt spojů vyšší kvality mezi Prahou a Brnem. 
V současnosti mohou cestující v této relaci vy-
užít 16 párů vlaků kategorie EuroCity a Expres, 

ve špičce je doplňují v pracovní dny dva páry 
přímých vlaků „D1 Express“. Většina spojů ČD 
spojuje obě metropole za 2 hodiny a 40 minut, 
D1 Express cestu ujede již za 2 hodiny 35 minut, 
což jsou časy směle srovnatelné s autobusový-
mi dopravci. Vlaky však nabízejí mnohem více 
pohodlí a vyšší spolehlivost než autobus. D1 
Express nikde nezastavuje, pasažér tak po celou 
dobu jízdy nebude nejen rušen výstupy a nástu-
py spolucestujících, ale také má jistotu, že spoj 
dojede do cíle opravdu v nejrychlejším čase. 

Komfort po celou cestu
Cestující D1 Expressu mohou posnídat 
v moderním bistro vozu, využít velkoprosto-

Cena
S Akční jízdenkou (dříve ČD Promo) mů-
žete D1 Expressem cestovat mezi Prahou 
a Brnem za 210 Kč v jednom směru, 
avšak se zákaznickou IN 50 % cesta stojí 
pouze 150 Kč. Ve spojích D1 Express platí 
všechny platné jízdenky ČD bez jakýchko-
li dalších příplatků. 

ČD WiFi
Další bonus, který jistě oceníte, předsta-
vuje nabídka kvalitního bezplatného 
připojení k wi-fi po celou 
dobu jízdy. 

rové uspořádání sedadel nebo vagon s oddíly 
pro matky s dětmi, dámský oddíl nebo tichý 
oddíl, kde je zakázáno telefonovat nebo hla-
sitě poslouchat hudbu a filmy, a tudíž se dá 
příjemně relaxovat. Pro náročnější klientelu 
vlak nabízí místa v 1. třídě s polohovatelnými 
sedadly, bonusové občerstvení (teplý nebo 
studený nápoj) a denní tisk zdarma. Wi-fi při-
pojení a zásuvky 230 V na počítače nebo jiné 
nabíječky jsou k dispozici v celém vlaku. ▪

Více o spojích D1 Express najdete  
na www.cd.cz/d1express.
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Proč cestovat s Akční jízdenkou?
▪ výhodná cena jízdenky mezi vybranými  
      městy i bez slevového průkazu

▪ s In-kartou (nově i pro držitele slevy  
     IN 50  %) ušetříte ještě více

▪ další sleva pro žáky, studenty,  
     důchodce, děti a držitele průkazů ZTP

Cestujte za bezkonkurenční ceny
S nabídkou našich nových Akčních jízdenek můžete cestovat mezi vybranými městy za velmi 
výhodných podmínek. A pokud vlastníte in-kartu se slevovou aplikací, ušetříte ještě více!

AKČNÍ JÍZDENKA

Chcete se svézt vlakem a přitom co nejvíce ušetřit? 
Zkuste to s Akční jízdenkou. Od 1. března 2013 si 

ji můžete nově zakoupit pro trasy České Budějovice – 
Praha, Praha – Most, Praha/Pardubice – Kroměříž, Praha 
– Litvínov a Praha – Chomutov/Jirkov. Kompletní přehled 
aktuálních Akčních jízdenek najdete vždy na www.cd.cz.

Kdy lze nabídku využít
Tyto Akční jízdenky, které platí mezi vyhlášenými městy, 
zakoupíte vždy do vyčerpání vyčleněného počtu pro 
danou trasu (v každém směru) na daný den. Takto 
zakoupená Akční jízdenka se neváže na konkrétní spoj 
a lze ji tedy v době platnosti využít v kterémkoli vlaku 
nebo spoji na dané trase. 

Akční jízdenku je možné zakoupit v eShopu ČD, pro-
střednictvím služby TeleTiket a u pokladních přepážek 
ČD, a to vždy v železničních stanicích, které začínají 
názvem místa, odkud – kam jízdenka platí (například 
Akční jízdenku České Budějovice – Praha lze u poklad-
ních přepážek zakoupit ve všech železničních stanicích 
v Českých Budějovicích a Praze). ▪

Příklady cen Akčních jízdenek *

Praha – České Budějovice

Kategorie cestujícího Základní Zákaznická IN 25 % Zákaznická IN 50 %, IN Senior

cestující 15+ 165 Kč 140 Kč 109 Kč

dítě do 15 let 83 Kč 70 Kč –

žák 15–26 let 124 Kč 105 Kč 93 Kč

ZTP, ZTP/P 41 Kč 35 Kč –

důchodce 140 Kč – –

Praha – Litvínov

Kategorie cestujícího Základní Zákaznická IN 25 % Zákaznická IN 50 %, IN Senior

cestující 15+ 110 Kč 100 Kč 90 Kč

dítě do 15 let 55 Kč 50 Kč –

žák 15–26 let 83 Kč 75 Kč 68 Kč

ZTP, ZTP/P 28 Kč 25 Kč –

důchodce 100 Kč – –

Pardubice – Kroměříž

Kategorie cestujícího Základní Zákaznická IN 25 % Zákaznická IN 50 %, IN Senior

cestující 15+ 185 Kč 157 Kč 129 Kč

dítě do 15 let 93 Kč 70 Kč –

žák 15–26 let 139 Kč 118 Kč 99 Kč

ZTP, ZTP/P 46 Kč 39 Kč –

důchodce 139 Kč – –

Praha – Most

Kategorie cestujícího Základní Zákaznická IN 25 % Zákaznická IN 50 %, IN Senior

cestující 15+ 105 Kč 95 Kč 85 Kč

dítě do 15 let 53 Kč 48 Kč –

žák 15–26 let 79 Kč 71 Kč 64 Kč

ZTP, ZTP/P 26 Kč 24 Kč –

důchodce 95 Kč – –

* Akční jízdenku lze koupit pro jeden směr, každý směr zvlášť nebo i jako zpáteční. V ceníku je 
uvedena cena jednosměrné jízdenky, zpáteční cena se vždy rovná dvojnásobku uvedené ceny.
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S jízdenkou ČD
až na Letiště Václava Havla
chystáte se na dovolenou letadlem a nechcete nechávat své auto na letišti? 
Jeďte do Prahy vlakem se slevou a z hlavního nádraží vás dopraví autobus  
čd – Airport Express – přímo na Letiště Václava Havla Praha.

SLEVA

25%
s jízdenkou 

VLAK+ letiště

Budete-li plánovat svou cestu na pražské 
letiště, uvažujte prakticky i ekonomicky 

a cestujte s jízdenkou VLAK+ letiště. Ušetříte tak 
25 % z obyčejného jízdného. Přitom se nemu-
síte bát cestovat s ručními zavazadly. Ve vlaku 
je zdarma umístíte v blízkosti vašeho místa 
k sezení a stejně tak v našem nízkopodlažním 
autobusu s dostatečným prostorem nebudete 
mít problém s manipulací ani uložením.
 
Modré autobusy
Autobus s označením AE (Airport Express) 
najdete přímo u východu z Fantovy budovy 
pražského hlavního nádraží, ke které se nejlépe 
dostanete přes první nástupiště. Autobusy 
odtud vyrážejí každou půlhodinu, a to vždy 
od 6.35 do 22.05 h. Ve směru na letiště lze 
nastoupit i na zastávce Dejvická na konečné 
metra linky A. V opačném směru při cestě 
z letiště lze naopak na této zastávce vystoupit, 
stejně tak na zastávce Náměstí Republiky v uli-
ci Revoluční a na zastávce Masarykovo nádraží  
v ulici Hybernská. Na letišti jsou zastávky 

Příklady cen zpátečních jízdenek VLAK+ letiště

Trasa Cena

nad 15 let děti do 15 let ZTP a ZTP/P

Pardubice hl. n.  – Praha letiště/Airport (Bus) a zpět 250 Kč   124 Kč   62 Kč              

Plzeň hl. n. – Praha letiště/Airport (Bus) a zpět 266 Kč  133 Kč               65 Kč

Ústí nad Labem hl. n. – Praha letiště/Airport (Bus) a zpět 254 Kč   127 Kč  63 Kč   

Kompletní jízdní řád autobusové linky Airport Express a ceny jízdenek si snadno vyhledáte na www.cd.cz.

Výhodný tip
Pokud nepotřebujete zpáteční jízdenku, 
můžete si zakoupit jakoukoli jízden-
ku z/do stanice Praha letiště/Airport 
(Bus), a to i v eShopu ČD na internetové 
adrese www.cd.cz/eshop nebo s vy-
užitím služby TeleTiket na telefonu 
840 112 113.

umístěny přímo před terminály. Zpět na ná-
draží se dostanete rovněž každou půlhodinu, 
a to od 5.45 až do 21.15 h.

VLAK+ letiště
Zpáteční jízdenku označenou jako VLAK+ le-
tiště, která platí pro jízdu všemi vlaky ve 2. vo-

zové třídě do stanice 
Praha hl. n. a dále pak 

i v autobusu až na letiště, 
zakoupíte v kterékoli železniční 

stanici nebo u průvodčího přímo 
ve vlaku. Pro zpáteční cestu z letiště 

je nutno nechat si jízdenku orazítkovat 
na informační přepážce Letiště Václava Havla 
Praha v příletových terminálech po předlo-
žení palubní vstupenky z letadla, kterým jste 
do Prahy přiletěli (orazítkovanou jízdenku 
pak můžete  využít pro cestu Airport Expres-
sem na hlavní nádraží a vlakem do vaší cílové 
stanice). Jízdenky lze zakoupit v předprodeji 
až dva měsíce předem. ▪
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JUNIOR PROGRAM ČD

Jak každý jistě dobře ví – kdo si hraje, 
nezlobí. A to platí i o sportu – kdo sportuje, 

nemá čas na zlobení. A právě o tom, že dělat 
neplechu se nevyplácí, si přišli s dětmi popo-
vídat zástupci Českých drah.

Bezpečnost na prvním místě
V rámci projektu zaměřeného na bezpečnost 
dětí a mládeže v železničním provozu jsme 
si pro pozvané žáky pátých tříd připravili 
povídání o pravidlech bezpečného chování. 
O tom, že i když je železniční doprava jedna 
z nejbezpečnějších, tak i zde dochází k úra-
zům, které mohou mít tragické následky. 
Většina těchto úrazů přitom vzniká zby-
tečným hazardováním a riskováním. Právě 
tím, že děti seznámíme s možnými důsledky 

Víte, milé děti, jak se jmenoval první československý prezident? Nápovědu najdete 
v článku ze světa železnice. Tajenku zasílejte do 21. března na adresu redakce nebo 

vyplňte příslušný formulář na našich nových internetových stránkách www.cdprovas.cz.
Pět vylosovaných výherců, kteří 
nám pošlou jméno prezidenta 
z křížovky, získá balíček tří 
pohádek na DVD.

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

Svíčková  ...        
Peníze od maminky   
Suchá tráva                        
Deštové …   
Není růže bez …    
Koupací oblek     
Domácí obuv   

křížovka

Kdo si hraje, nezlobí
Ve středu 13. února 2013 bylo ve Velké chuchli opravdu veselo. české dráhy 
tu ve spolupráci se SkiParkem připravily Sportovní den s Elfíkem. 

nebezpečného chování, jim pomůžeme po-
chopit hrozící nebezpečí.

Ale i přes toto vážné téma se děti ve SkiPar-
ku opravdu bavily. Za pomoci instruktorů se 
naučily jezdit na běžkách a také si zazávodily. 
Projet se na běžkách přišel i slon Elfík a docela 
mu to šlo. Největším překvapením pro děti 

byla účast olympijské vítězky Kateřiny Neu-
mannové, která si s dětmi popovídala a došlo 
i na společné focení. Takže i když nesvítilo 
sluníčko, byl den rozzářený úsměvy dětí, které 
si Sportovní den s Elfíkem opravdu užily.  ▪

Manažerka Junior programu ČD Elen Mátéová  



pro chytré hlavy

1  Odkud pochází trenér  
 plážového volejbalu 
 Nausch?

A z Rakouska
B z Německa
C z Francie 

2  Kdo namluvil  
 večerníček  
 Maxipes Fík?

A Petr Nárožný
B Josef Dvořák
C Jiří Lábus

3  Jaký je původní  
 název hradu  
 Hazmburk?

A Plachý
B Klapý
C Suchý

4  Kdo byl druhým  
 prezidentem  
 samostatné ČR?

A Edvard Beneš
B Václav Havel
C Václav Klaus

5  Co znamená  
 v překladu  
 Railjet?

A rychlý vlak
B tryskáč na kolejích
C rychlá střela
  

6  Který článek  
 v tomto čísle vás  
 nejvíce zaujal? *

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

Soutěžit můžete na nových webových 
stránkách www.cdprovas.cz nebo své 
odpovědi zasílejte poštou do 21. března 2013.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový kontakt 
nebo zpětnou adresu.

Adresa:
Redakce ČD pro vás, České dráhy, a.s. 
Odbor marketingu a komunikace
nábřeží Ludvíka Svobody 1222 
110 15 Praha 1
Na obálku napište PRO CHYTRÉ HLAVY.

Tři správné odpovědi odměníme Kilome-
trickou bankou ČD – poukazem na volné 
cestování vlaky ČD v hodnotě 2 100 Kč –  
a další tři z vás obdrží poukázky do obchodní 
sítě PONT v hodnotě 1 000 Kč.

Výherci z minulého čísla: 
Kilometrická banka: Ivana Hradecká, 
Lidka Hoferová, Jiří Šinfelt
Poukázky PONT: Martin Fujdl, 
Eva McLeanová, Miroslav Král

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – Hana Gregorová, 2 – 1813, 3 – Případ 
mrtvých spolužáků, 4 – TGV, 5 – jízdenka + 
místenka

Kompletní pravidla soutěže najdete  
na www.cdprovas.cz.

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

MonitoroVaný tištěný náklad aBC Čr     130 000 ks     /     VYdaVatEl     České dráhy, a.s.     /     datUM a MÍSto VYdánÍ     6. března 2013, Praha 
rEdakCE     ČD pro vás, Generální ředitelství ČD, nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1     /     iSSn     1210-9142     /     šÉFrEdaktor     Zdeněk Ston
rEdakČnÍ rada     Miroslav Šebeňa (předseda), Zdeněk Ston, Petra Kubíčková, Stanislav Perkner, Ester Jánošiová, Michal Málek, Tomáš Cach
inZErCE a PŘEdPlatnÉ      www.cd.cz/cdprovas      /     GraFika/SaZBa/ZloM     SEVENART s.r.o.     /      tiSk      MORAVIAPRESS a.s.

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.

NOVÉ 
WEBOVÉ STRÁNKY

www.cdprovas.cz

SoUtěž

Hrajte  
o Kilometrické  

banky ČD za 2 100 Kč  
a o poukázky  

v hodnotě 1 000 Kč  
do obchodní sítě PONT.

PŘEdPlatnÉ     

19 Kč 
Za ČÍSlo 



www.cdprovas.cz             972 233 090              cdprovas@cd.cz

Vyzkoušejte náš nový
soutěžní web

● Soutěže přehledně  
   na jednom místě

●JJména výherců

● Videa ze zákulisí

● Archiv starších čísel

● Možnosti inzerce



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

35  Kč

např. Olomouc ◀▶ Pardubice  

např. Pardubice ◀▶ Plzeň  

70  Kč

100  Kč

např. Praha ◀▶ Bohumín 

Pendolinem 
s místenkami za akční ceny!

místenky

místenky

místenky

místenky platí pro 2. vozovou třídu

zvýhodněná cena platí ke všem druhům jízdenek

Český Těšín/Havířov ◀▶ Ostrava-Stodolní/Ostrava hl. n./ 
Ostrava-Svinov/Bohumín ◀▶ Ostrava hl. n./Ostrava-Svinov

Bohumín/Ostrava-Stodolní/Ostrava hl. n./Ostrava-Svinov 
◀▶ Olomouc hl. n.

Olomouc hl. n. ◀▶ Pardubice hl. n. 

Pardubice hl. n. ◀▶ Praha hl. n./Praha-Smíchov 

Praha hl. n./Praha-Smíchov ◀▶ Plzeň hl. n. 

Plzeň hl. n. ◀▶ Mariánské Lázně/Cheb/Františkovy Lázně 

Mariánské Lázně ◀▶ Cheb/Františkovy Lázně

Tratě s akční cenou místenky 35 Kč

Český Těšín/Havířov ◀▶ Olomouc hl. n. 

Bohumín/Ostrava-Stodolní/Ostrava hl. n./ 
Ostrava-Svinov ◀▶ Pardubice hl. n.

Olomouc hl. n. ◀▶ Praha hl. n./Praha-Smíchov

Pardubice hl. n. ◀▶ Plzeň hl. n.

Praha hl. n./Praha-Smíchov ◀▶ Mariánské Lázně/ 
Cheb/Františkovy Lázně 

Tratě s akční cenou místenky 70 Kč
Bohumín/Ostrava-Stodolní/Ostrava hl. n./Ostrava-Svinov 
◀▶ Praha hl. n./Praha-Smíchov

Bohumín/Ostrava hl. n./Ostrava-Svinov/Olomouc hl. n. 
◀▶ Plzeň hl. n./Mariánské Lázně/Cheb/Františkovy Lázně 

Pardubice hl. n. ◀▶ Mariánské Lázně/Cheb/Františkovy 
Lázně

Tratě s akční cenou místenky 100 Kč

Neodkládejte nákup akčních místenek, jejich počet je omezený!

Akcni-mistenky_Pendolino_215x270_v02.indd   1 2/22/13   4:53 PM
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