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www.cd.cz/pf

PF 2017

V roce 2016 jsme vypravili tisíce vlaků, které ujely více
než 120 milionů kilometrů. Naši zaměstnanci dnem i nocí

pečují o to nejcennější – o Vás, naše zákazníky.

Těšíme se na další společné zážitky v novém roce 2017.
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VÁ Ž E N Í  Č T E N Á Ř I ,  M I L Í  S P O L U C E S T U J Í C Í ,

také se vám zdá, že rok 2016 se kolem nás prohnal rychlostí Pendolina? A už tu máme 
rok nový, do kterého si zase poneseme řadu předsevzetí. Jako redakce jsme si také nějaká 
stanovili. Protože chceme kvalitu magazínu posouvat dopředu, rozhodli jsme se vylepšit 
některé rubriky. Změnili jsme například koncepci Cestování po ČR, které se u vás čtenářů 
těší velké oblibě. Tentokrát se nepodíváme do krajů, ale do regionů. V lednovém čísle vás 
může k zimním výletům nalákat část Šumavy, konkrétně Železnorudsko. Úplnou novinkou 
je stránka věnovaná mňamkám a zážitkům, která vás provede místními specialitami 
a tradicemi. A pokud by přeci jen nebyla ukojena vaše cestovatelská vášeň, skočte si 
k sousedům na nové stránce věnované příhraničnímu cestování Na skok k sousedům. 
Věříme, že se vám bude nová podoba rubriky líbit. Dalším krokem je rozšíření dětských 
stran, aby si v našem magazínu přišli více na své i nejmenší cestující. Čekají je doplňovačky, 
spojovačky a zajímavé úkoly. A v neposlední řadě nebudou chybět již osvědčené rubriky.  

Šťastný a pohodový nový rok přeje 

Františka Haisl Vidnerová
zástupkyně šéfredaktora

Foťte 
kouzlo železnice 

a získejte 
Kilometrickou 

banku ČD!

KOUZLO ŽELEZNICE 
Fotografie moderních či historických 
vozidel a lidí kolem nich posílejte nově přes 
webové rozhraní www.cdprovas.cz. 
Autory zveřejněných snímků 
odměníme Kilometrickou bankou ČD 
v hodnotě 2 200 Kč.

Kilometrickou banku 
za měsíc prosinec získává: 
Václav Zýval



● sleva na skipas po předložení jízdenky ČD od 14. 1. do 2. 4. 2017
● ve slovenských skiareálech sleva 20 % na dvoudenní skipas 
● spojení do 2 hodin od krajských měst v Česku a Pendolinem na Velkou Fatru i do Tater
● bezplatná přeprava lyží a snowboardů

V ČR skiareály Harrachov, Špičák, Tanvaldský Špičák, Ostružná, 
Karolinka a Pernink

Na Slovensku skiareály Ružomberok-Malinô Brdo, Štrbské Pleso,  
Tatranská Lomnica a Jasná-Chopok

Vlakem na hory 

Sleva 
na skipas

20 %!

ČD SKI

www.cd.cz/cdski
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Nakupujte to nejlepší jídlo od tu-
zemských farmářů z pohodlí obý-
váku se slevou 15 %. Cestující, kte-
ří v měsíci lednu zakoupí jízdenku 
v e-shopu ČD, získají slevu 15 % na 
nákup na stránkách www.farmar-
sky-obchod.cz. Slevu 15 % získáte 
vložením kódu na webových strán-

kách obchodu. Můžete ji čerpat až do 
12. února 2017 a platí pro nákup nad 
1 000 Kč. Doprava je zdarma. Na adre-
se www.farmarsky-obchod.cz najdete ty 
nejkvalitnější potraviny s jasně dohleda-
telným původem. Můžete také zavítat 
do kamenných farmářských obchodů – 
dva jsou v Plzni a jeden v Klatovech. 

Odměna za nákup 

Více vlaků s občerstvením, 
internetem a přepravou jízdních kol 

V jízdním řádu 2017 navyšují České dráhy vlaky s občerstvením, wi-fi 
připojením k internetu, s elektrickými zásuvkami a vlaky s přepravou 
jízdních kol. Rozšíření služeb se týká především desítek rychlíků. 

Minibar nabízí cestujícím nákup občerstvení 
přímo na jejich místech. V jeho nabídce jsou 
teplé a chlazené nápoje a drobné občerstve-
ní. V novém jízdním řádu je srovnatelný roz-
sah provozu restauračních a bistrovozů jako 
v roce 2016. Minibar se již rozšířil na více než 
110 spojů. Národní dopravce plánuje také 
rozšíření provozu samoobslužných automa-
tů s občerstvením v jednotkách InterPanter 
na lince Praha – Česká Třebová – Brno. Na 
lince Brno – Břeclav – Otrokovice – Olomouc 
mají cestující nabídku občerstvení z automa-
tů k dispozici již od podzimu 2016.

V novém jízdním řádu nabízí wi-fi připoje-
ní k internetu již 608 vlaků. V prvním pololetí 
letošního roku se bezdrátové připojení k in-
ternetu rozšíří v dalších téměř 80 expresech 

a rychlících. Půjde například o relace z Pra-
hy do Českých Budějovic, z Prahy do Hrad-
ce Králové a Trutnova, mezi Prahou, Plz-
ní, Klatovy a Železnou Rudou nebo z Prahy 
přes Olomouc do Luhačovic. Více vozů s wi-fi 
bude také na trati mezi Prahou a Brnem. 

Mezi cestujícími je trvale velký zájem 
o přepravu jízdních kol, kterou nabízí ČD 
celoročně a v letní sezoně doplňují nabídku 
o speciální cyklovlaky. Ty zavedeme i v no-
vém jízdním řádu. Nejvíce pak rozšiřujeme 
nejoblíbenější formu přepravy kol, tzv. roz-
šířenou přepravu spoluzavazadel. Přiby-
lo dalších 99 spojů na 5 654 vlaků. Celkem 
České dráhy nabízejí některou z forem pře-
pravy jízdních kol a objemných spoluzava-
zadel v 6 844 vlacích. 

JŘ 2017  

E-shop

Psali jsme…
Jižní expresy zvládnou trasu pod 2 hodiny
(č. 24/2016)

Vlaky Českých drah z Prahy do Českých Bu-
dějovic výrazně zrychlí. Po částečně zmo-
dernizovaném koridoru zvládnou expresy 
cestu za 1 hodinu a 58 minut, zpět budou 
o šest minut pomalejší. Jižní expresy s kva-
litním servisem se tak stávají konkurence-
schopným dopravním prostředkem vůči au-
tobusům i automobilům. Vyzkoušeli jsme to 
na vlastní kůži. 

Panelové nádraží v Kralupech slouží 30 let
(č. 24/2016)

Už třicet let slouží cestujícím výpravní 
budova kralupského železničního nádraží. 
Její brány se otevřely na konci října roku 
1986 poté, co tehdejší normalizační politici 
a zástupci bývalých ČSD přestřihli symbo-
lickou pásku. Objekt se pak na dlouhé roky 
stal jediným nově postaveným celkem na 
(tehdy nově) kompletně elektrifikované 
trati Praha – Děčín.

  

Bezdružice s Teplou čekají na lepší spojení
(č. 25/2016)

Řada obyvatel měst a obcí na pomezí 
Karlovarského a Plzeňského kraje by uvítala 
nové železniční spojení Bezdružic a Teplé. 
Krajské úřady však jeho vznik příliš neiniciují 
a Správě železniční dopravní cesty chybí 
jistota investice a studie proveditelnosti 
vedoucí k získání evropských dotací. Traso-
vání je ale jasné, a dokonce existuje ve třech 
variantách.

Když je sněhu přehršle aneb zaváté koleje
(č. 25/2016)

„Kristepane, lavina!“ „Jakápak lavina, to se 
jen sesunulo větší množství sněhu…“ Snad 
každý si vybaví známou hlášku z nezapome-
nutelného českého filmu Kalamita s Bolkem 
Polívkou v hlavní roli. Nastupující zima nám 
může přinést sněhu víc než dost, a na želez-
nici je to obzvlášť nemilé. Jak se s přívaly bílé 
hmoty bojovalo dříve?   

Čtrnáctideník Železničář (stejně jako  
magazín ČD pro vás) si můžete předplatit 
na www.cdprovas.cz/predplatne.
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eztraty.cz
u nás zapomenutou věc si snadno najdete on-line na

www.eztraty.cz - národní databáze nálezů a Vrátilky

eztraty.cz
Ztratili jste v našem vlaku? Najděte si to on-line na

www.eztraty.cz - národní databáze nálezů. 

Nový nález odevzdejte průvodčímu.

Lost item in out train? Find it online at www.eztraty.cz

Pendolinem do Tater  
vyrazila úřadující Česká Miss

Ztracené věci lépe najdou  
své původní majitele 

Každá 5. jízda mezi Prahou 
a Brnem může být zdarma 

Ztratili jste něco ve vlacích nebo v budově železniční 
stanice Českých drah? Od 1. ledna 2017 podpořily České 
dráhy jako jediný železniční dopravce veřejně prospěšný 
projekt národní databáze ztracených a nalezených věcí 
na adrese www.eztraty.cz. K projektu se za 
dobu trvání cca půl roku připojilo již téměř 
350 měst, obcí a firem a využilo ho již 
několik milionů občanů. Na uvedených 
stránkách můžete hlásit nalezené věci, 
ale zároveň i pátrat po věcech, které 
jste ztratili. I nadále však bude cestují-
cím k dispozici Kontaktní centrum ČD 
s telefonním číslem 221 111 122.

Dvakrát více bodů do programu ČD Body získají cestující ve vybraných 
expresních vlacích na lince Praha – Brno. Stačí tak čtyři nákupy zpá-
teční jízdenky v e-shopu Českých drah a zákazníci nasbírají tolik bodů, 
že si budou moci pořídit další jízdenku zdarma. Nyní je tato oblíbená 
nabídka prodloužena i do nového jízdního řádu. Mezi českou a jiho-
moravskou metropolí jezdí expresní vlaky národního dopravce každou 
hodinu, ve špičce i v půlhodinovém intervalu. Cestující si mohou vybrat 
také některý z rychlíků vyšší kvality, jež jsou vedeny moderními soupra-
vami InterPanter.

ČD Body  VIP cestující 

eztraty.cz

Na zahájení zimní sezony v tatranském středisku Jasná vyrazi-
la první prosincový víkend i Česká Miss 2016 Andrea Bezděko-
vá. Pro cestu zvolila spoj SuperCity Pendolino spolu s Monikou 
Leovou, další divou přehlídkových mol a showbyznysu. Obě 
krásky si cestu do Tater užily: „Vyrazily jsme s Monikou Pendo-
linem, abychom nemusely řídit. Je to i mnohem rychlejší a fakt 
pohodlné. Už cestou na Slovensko jsme to trochu roztočily 
a otestovaly víno v jídelním voze,“ nechala se slyšet dvaadva-
cetiletá úřadující miss. Andrea Bezděková se tak zařadila mezi 
několik desítek VIP, které spoje SuperCity Pendolino během 
více než deseti let provozu odvezly. Mezi ně patří například 
také mnohonásobný český slavík Karel Gott, kapela Kryštof, 
národní hokejový tým ČR.

www.ponty.cz

TIP Z POHODLNÉHO OBCHODU NA TRASE
Žluté prodejny PONT Mar-
ket na vlakových nádražích 
neodmyslitelně patří k ces-
tování, stejně tak jako tra-
diční Tatranky. Zajděte si pro 
ně do Pohodlných Obchodů 
Na Trase. V lednu je mají na 
svých akčních regálech se 
slevou skoro 30 %. Nakupuj-
te tedy stejně výhodně jako 
v supermarketu. 

Pokud máte zájem o ještě 
více novinek a aktuálních in-
formací z těchto prodejen, 
podívejte se na jejich nový 
facebookový profil. Budete 
pak mít šťastnou cestu přes 
POHODLNÉ OBCHODY  
NA TRASE.



Soutěž o knihu Miluju tě jak svý boty   
Prvotina spisovatelky Anny Tůmové se jmenuje: 
B) A co s tím má společnýho láska? 

Soutěž o voucher do wellness 
Tajenka zní: Manželství je společenstvím jed-
noho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, 
což úhrnem činí dvě osoby.

Soutěž s Elfíkem o rodinnou 
vstupenku do Království železnic 
Speciální expres, který jezdil od srpna do listo-
padu denně mezi stanicemi Flüelen a Biasca, se 
jmenuje: 
Gottardino 

Soutěž pro chytré hlavy 
KMB a poukázky PONT
1C, 2A , 3B , 4C, 5B

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

Vlakem za zážitky

Vážená redakce,

na váš časopis se těším každý měsíc. Vla-
kem jezdím skoro denně do práce, ale co 
je důležité, že s manželem často vyrážíme 
vlakem na výlety, a pokud je spojení i za 
příbuznými, tak o zážitky není nouze. 
Kolikrát už jsem si říkala, že o tom musím 
napsat, ale až nyní jsem se donutila. 
V létě jsem jezdila za nemocným bratrem 
do nemocnice ve Stodu a velice mě pře-
kvapilo, jaké mají v tomto malém měs-
tečku čisté a upravené nádražíčko. Venku 
pěkné květinové záhony, no zkrátka mě 
mrzelo, že s sebou nemám fotoaparát. 
Ten samý týden jsme jeli přes Říčany, ale 
to byl pro nás šok, ten rozdíl.

Všechno je to v nás, lidech. Třeba 
i to, že vstoupíme do vagonu, který je 
skoro obsazený, ale spousta lidí (nejen 
ti mladí, jak se říká) má vedle sebe na 
sedadle tašky, batohy a vůbec je neza-
jímá, že v uličce někdo stojí. Ale jsou 
i výjimky, což mě velice potěší. Myslím, 
že i na tohle by se měli zaměstnanci 
drah trochu soustředit a lidi v tomhle 
směru vychovávat. Vím, je to i tak těžká 
služba, a já je za to obdivuji. Přeji proto 
hodně úspěchů všem, kdož na železnici 
pracují.

 Hana Pechová, Kutná Hora

pošta
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Za pohádkou

Ve Vlašimi objevíte Strašidelný pohádkový les
Poslední lednový pátek (27. 1.) se od 13 do  
16 hodin promění zahrada vlašimského zámku 
ve Strašidelný pohádkový les. Na dvoukilomet-
rové trase na vás budou číhat nejrůznější straši-
dla, u nichž budou děti plnit pohádkové úkoly. 
Malí poutníci zkusí vysvobodit z hadího zakle-
tí krásnou princeznu, zachránit lesního skřítka 
Mecháčka, nebo mohou pomoci pirátovi najít 
ztracený poklad. Trasa začíná u hlavní zámecké 
brány a vstupné stojí 50 Kč pro jednoho. Více in-
formací najdete na www.veldo.cz.

Nejbližší železniční stanice: Vlašim   |   27. ledna 2017

Na výstavu

Slavné detektivy potkáte v Letohrádku Mitrovských
Máte-li rádi detektivky, pak byste měli od  
21. ledna do 19. března zavítat do brněnského 
Letohrádku Mitrovských, kde se koná výstava 
Slavní detektivové na stopě zločinu. Dozvíte se, 
jak řešili zapeklité případy nejslavnější vyšetřo-
vatelé od Sherlocka Holmese a Hercula Poirota 
přes velitele Arazíma až po Kojaka a Columba. 
Přijedete-li na výstavu vlakem, předložte jíz-
denku ČD v pokladně Letohrádku Mitrovských 
a získáte slevu 20 % na vstupné. Bližší informa-
ce najdete na www.letohradekbrno.cz.

Nejbližší železniční stanice: Brno hl. n.  |  Od 21. ledna do 19. března 2017

Pro gurmány

Přijeďte do Zlína za čokoládovým snem!
Máte rádi čokoládu? Pak si nenechte ujít ČOKO-
FEST – čokoládový festival, který od ledna do 
dubna putuje po velkých městech Česka. Začíná 
od 20. do 22. ledna ve Zlíně a v šem milovníkům 
čokolády a dalších cukrovinek nabídne kromě 
stánků s nejrůznějšími sladkostmi i kulinářské 
přehlídky, při nichž kuchaři předvedou své čoko-
ládové recepty. Součástí festivalu je také výstava 
čokoládových obalů. Chybět nebudou worksho-
py a různé akce pro děti. Více se dozvíte na strán-
kách www.cokoladovy-festival.cz.

Nejbližší železniční stanice: Zlín střed   |   Od 20. do 22. ledna 2017

Do muzea

Na výstavu o Hurvínkovi se slevou
Ať žije Hurvínek! Tak se jmenuje výstava, kte-
rou si můžete do 19. února prohlédnout v Mu-
zeu hlavního města Prahy. Tato hravá, interaktiv-
ní expozice byla pojata jako oslava 90. narozenin 
Hurvínka. Dozvíte se na ní spoustu zajímavos-
tí o všech loutkových postavách Divadla Spejbla 
a Hurvínka i jejich interpretech. Komentované 
prohlídky se konají 7. a 21. ledna a 18. února vždy 
od 14 hodin. A nezapomeňte si vzít svou In Kar-
tu nebo platnou jízdenku ČD. Po jejím předložení 
získáte slevu 20 % na vstupné. 

Nejbližší železniční stanice: Praha Masarykovo n.   |   Do 19. února 2017

Z dopisů od čtenářů



ROZHOVOR

JITKA SCHNEIDEROVÁ

Text: Filip Černý, Foto: archiv Jitky Schneiderové, Profimedia.cz

V roli trochu naivní Hanky hledala spřízněnou duši v kultovních Samotářích, teď pomáhá 
dětem v reálném životě najít náhradní rodiče. Od malička byla pohybově nadaná, ale až 
úspěch v taneční soutěži StarDance ji nabil novou energií, kterou by ráda předávala dál. 

Chci znovu zažít 
T U  R A D O S T,  P O T  A   S L Z Y
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Vypadáte skvěle. Jak pečujete 
o své tělo a mysl?
Děkuji za kompliment. Snažím se žít tak, 
abych se cítila dobře. Vyhledávám lidi, se 
kterými se cítím bezpečně, je s nimi sranda 
a mají nadhled. A samozřejmě, když mám 
čas, chodím do svého oblíbeného salonu 
na kosmetiku a pravidelně o sebe pečuji 
doma. Zdravý životní styl pro mě znamená 
„všeho s mírou“.

Ke zdravému životnímu stylu patří i pohyb. 
Cvičíte pravidelně?
Má pohybová aktivita je velmi nárazová. 
Mám to štěstí, že v pohybu a jakési kondici 
mě neustále udržuje moje práce. Pravidel-
ná divadelní představení potřebují určitý 
výdej energie, a pokud cítím, že se mi 
pohybuje po jevišti hůř, než bych potře-
bovala, přidám si do programu běh nebo 
taneční trénink.

Vás asi rodiče moc k pohybu nutit 
nemuseli. Které sporty jste vyzkoušela?
V dětství jsem byla velmi aktivní dítě, 
vyzkoušela jsem různé sporty od závodní-
ho plavání, orientačního běhu po moderní 
tance a zdá se, že mé tělo zná mechanis-
my, na které si rychle vzpomene a tak-
zvaně se znovu nahodí. Kdybych si mohla 
vybrat sport, který bych chtěla umět, byl 
by to balet nebo scénický moderní tanec. 
Myslím si, že u toho bych vydržela a třeba 
by mě i živil.

Co vaše dcera, zdědila pohybový talent?
Snažím se své dceři nic nevnucovat, nabízím 
jí možnosti. Vnímám, co ji baví, kam se vyvíjí 
a co by ji mohlo obohatit. A ano, jeden z ta-
lentů, které zdědila, je i tanec.

Angažujete se v nejrůznějších veřejně 
prospěšných projektech. Máte potřebu 
pomáhat?
Vnímám podporu charitativních organizací 
jako důležitou součást mého osobního i pro-

fesního života. Ale nejsem upsaná k jedné 
organizaci. Chci pomáhat tam, kde cítím, 
že je to potřeba. Dlouhodobě spolupracuji 
na kampani Hledáme rodiče. Znám celý tým, 
vím, co dělají, jaké mají výsledky, a důvěřuji 
jim.

Proč jste si vybrala zrovna téma 
pěstounské péče?
Toto téma je mi velmi blízké, protože někte-
ré věci zažijete opravdu jenom v rodině. Vím 
sama, kolik lásky a péče potřebuje naro-
zené dítě. Kolik citů a pozornosti dostane 
v prvních letech života, zásadně formuje 
jeho budoucí citový i sociální život. Cílem 
kampaně je nejen vyhledávat a podporovat 
profesionální pěstounské rodiny, ale také 
šířit osvětu o tomto tématu. Dostat ji do po-
vědomí široké veřejnosti.

NABÍDKU JSEM ZVAŽOVALA, 
PROTOŽE JSEM SI NEBYLA  
ÚPLNĚ JISTÁ ÚROVNÍ  
MUZIKÁLŮ U NÁS. 

Ze scénky pro Konto Bariéry První natáčecí den Samotářů, strašně jsem se styděla.

S Markem v šatně čekáme na předtančení na plese. Po premiéře Bonnie a Clyde 
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Jitka Schneiderová (43)
Původně vystudovala střední pedagogic-
kou školu. Díky svému hudebnímu a po-
hybovému nadání se dostala na JAMU, 
později přešla na DAMU, kde ji učil třeba 
Jan Kačer. V Praze vystřídala několik diva-
del, stálé angažmá získala až v roce 1996 
ve Studiu Ypsilon. Po sedmi letech odešla 
na volnou nohu. V Letních shakespea-
rovských slavnostech účinkovala v Králi 
Learovi. Poté se začala objevovat také 
v televizi (např. sitcom Nováci). Popularitu 
jí přinesla role Hanky ve snímku Davida 
Ondříčka Samotáři. Hlavní roli získala také 
v pohádce Jezerní královna, objevila se 
v seriálech Letiště, Přešlapy nebo Pojišťov-
na štěstí. Z manželství s hercem Davidem 
Švehlíkem má dceru Sofii Annu (* 2006). 
V roce 2015 se zúčastnila ve dvojici s Mar-
kem Dědíkem taneční soutěže StarDance, 
ve které se umístila druhá. 

Osobně stojíte za projektem Díky tanci. Co 
se konkrétně vám podařilo „díky tanci“?
Když jsem tančila ve StarDance, zažila 
jsem obrovský příval štěstí. Dotkla jsem se 
něčeho, co mi působilo radost, a vynalože-
ná energie se mi několikanásobně vracela 
i zvenčí. Sloučilo se mi najednou několik 
věcí, které mě dělaly šťastnou. 
Tanec, hudba, přátelé.

A teď vám tancování začalo 
chybět?
Chtěla jsem znovu zažít ty pocity 
a předat je dál. A najednou byl 
na světě projekt Díky tanci. Oslovila 
jsem podobně tanečně nadšené kama-
rády z branže a jejich partnery – profesio-
nální tanečníky. A na jaře 5. dubna roztančí-
me Lucernu, každý si připraví dva tance, ať 
už latinu, standard nebo modernu. Prostě 
to, co má každý rád!

Musela jste někoho ze svých kolegů pře-
mlouvat nebo byli stejně nadšení jako vy?
Zásadně bych nikoho nepřemlouvala. Chari-

ta se takhle dělat nedá. Každý, koho jsem 
oslovila, chce tančit a pomoci.

Sledovala jste letošní sérii StarDance?
Samozřejmě, že jsem StarDance sledova-
la. Měla jsem tam želízko v ohni, mého 

bývalého tanečního partnera Marka 
Dědíka. Je jeden z nejlepších 
profi tanečníků u nás, skvělý 
učitel a choreograf. Byla jsem 
v šoku, že tak brzy s Olgou 

Šípkovou vypadli.

Co podle vás stojí za úspěchem 
v soutěži?

Úspěch ve StarDance je těžko definova-
telný. Musí se spojit spousta faktorů, přes 
sympatie, taneční výkon, schopnost se něco 
nového naučit až po to, jak spolu pár působí. 
Nedá se to vymyslet. Je to prostě soutěž. Ale 
skvěle udělaná. A je potřeba ji brát s nadhle-
dem.

Původně jste studovala pedagogiku.  
Co stálo za rozhodnutím vydat se na  
hereckou dráhu?
Na uměleckou školu mě nasměroval můj 
učitel Karel Rivola, když jsem byla v maturit-
ním ročníku. Řekl mi, že se krátce po revolu-
ci otevřel nový obor muzikálového herectví, 
a že bych měla zkusit přijímací zkoušky. 

ZE SAMOTÁŘŮ SE STAL DIVÁCKÝ 
HIT, ANIŽ BYCHOM TO ČEKALI. 
Jaká bude vaše role a komu půjde výtěžek 
z akce?
Veškerý příspěvek z tohoto večera půjde 
na podporu pěstounských rodin. Moje role 
je zatím velmi organizační, entuziastická 
a v daný večer bude i taneční. Celá show 
by se měla nést v duchu radosti z tance 
a pomoci.

S Janou Plodkovou čekáme na natáčení záběru.
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Matěj Ruppert
Leoš Mareš

Taťána Gregor Kuchařová
Lukáš Pavlásek

Marie Doležalová
a další osobnosti

www.dikytanci.cz

5. dubna 2017
Lucerna Velký sál
Praha
Taneční show
Jitky Schneiderové

Vstupenky v síti 
Ticketportal

Díky Tanci
Ve StarDance všichni zažili neopakovatelné emoce. Za myšlenkou velké taneční show s charitativním  
záměrem stojí herečka Jitka Schneiderová a její taneční partner a choreograf večera Marek Dědík. Osob-
nosti z hereckého i hudebního prostředí a profesionální tanečníci se tak opět sejdou na jednom tanečním  
parketě, konkrétně ve středu 5. dubna ve Velkém sálu v Lucerně od 20 h. Cílem projektu je podpořit kampaň  
Hledáme rodiče (www.hledamerodice.cz), která se věnuje podpoře pěstounských rodin a vyhledávání 
nových náhradních rodičů. Veškeré informace včetně seznamu účinkujících najdete na www.dikytanci.cz

Dobře mě znal a musel mít tenkrát skvělou 
intuici, protože mě přijali. Byla to sázka mezi 
námi dvěma, hec, nic závazného, a vyšlo to.

Při studiích na DAMU jste se setkala 
například s Janem Kačerem. Co pro vás 
znamenal?
Na začátku čtvrtého ročníku na JAMU jsem 
požádala o přestup na činohru na DAMU. 
Jan Kačer mě velkoryse přijal do svého čino-
herního ročníku a já jsem mu za to do dne-
ška vděčná. Když je člověk mladý a pracuje 
hlavně s emocemi, tak ho ovlivní každá silná 
osobnost. A já jsem moc ráda, že jich kolem 
mě bylo požehnaně.

Diváckou popularitu jste získala 
především díky Ondříčkově snímku 
Samotáři. Kterého filmu si ale nejvíc 
považujete vy sama?
Na Samotáře nelze zapomenout. Stal se 
z nich divácký hit, aniž bychom to čekali. 
Ale i mimo Samotářů je řada projektů, které 
jsou sice méně známé, ale stojím si za nimi 
stejnou měrou. Například televizní film Ka-
rambol, filmová pohádka Jezerní královna, 
film Hany, jež byl natočen na jeden záběr, 
seriál Přešlapy, setkání s režisérem Petrem 
Zelenkou při filmu Ztraceni v Mnichově 
a mnoho dalších.

Aktuálně účinkujete v muzikálu Bonnie 
a Clyde. Jak se díváte na úroveň současné 
muzikálové scény?
Nabídku jsem zvažovala, protože jsem si 
nebyla jistá úrovní muzikálů u nás. Ale i díky 
projektům jako je Bonnie a Clyde jsem se 
mohla přesvědčit, že také u nás je spousta 
nadaných herců a režisérů, kteří umí tento 
těžký žánr kvalitně ztvárnit.

Není ale trh přeci jen nabídkou přesycen?
Domnívám se, že dobrých muzikálů není 
nikdy dost stejně jako kvalitních divadelních 
a filmových projektů. Proto si myslím, že 
přesycení trhu nehrozí.

Jaké další projekty letos chystáte?
Tento rok mě čeká zkoušení divadelního 
představení Svaté tango ve Studiu 2. Na to 
se moc těším, protože se spojí herectví s tan-
cem. Většinu času mi ale v začátku nového 
roku zabere příprava již zmiňovaného večera 
Díky Tanci. To je teď můj největší a srdci 
nejbližší projekt.

A co odpočinek? Před pár dny jste 
se vrátila z Bali…
Na Bali jsem odjela s kamarádkou a podařilo 
se nám propojit odpočinek se cvičením jógy. 
Bylo potřeba načerpat energii před nároč-
nou zimou, takže dámská jízda jak se patří.

To vás přítel jen tak pustil?
Informace o svém příteli si nechám pro sebe, 
jelikož si i nadále střežím své soukromí. 
Můžu k tomu jen říct to, že jsem spokojená. 
Dobří partneři stav spokojenosti mohou jen 
povýšit, ale ten základ vlastní spokojenosti 
si musí každý udělat stejně sám. ▪

STARDANCE JE SKVĚLE UDĚLANÁ 
SOUTĚŽ, ALE JE TŘEBA JI BRÁT 
S NADHLEDEM.

Na Bali jsem stihla i cvičit jógu.

Jedna z nádherných pláží na Bali
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Snímek pořízený v roce 1995 na módní přehlídce v Brně 
Karel Čepera

Z vašich příspěvkůRETRO
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Před rokem 1989 prodával státní podnik Klenoty kde co. Partiové zboží, ojetá 

auta v autobazarech, šperky i hodinky. Po celé republice měl tenhle centrálním 

plánováním řízený producent rádoby luxusu přes 300 prodejen. Na první pohled si 

tedy malý český člověk, neznalý šířky sortimentu na Západě, neměl na co stěžovat. 

Na jaře 1985 mě čekal životní krok. Se svou vyvolenou jsem se chystal vstoupit 

do svazku manželského a ke svatebnímu aktu samozřejmě patří nezbytná pro-

prieta v podobě snubních prstýnků. Do prodejny se zdobným artiklem jsem vstu-

poval s lehkými obavami, které víceméně akcelerovaly jedinou otázku: budu na 

to vůbec mít? Bál jsem se oprávněně. Nechtěl jsem kupovat ty úplně nejlacinější, 

přeci jen jsem do manželství vstupoval s ideály, že by měly vydržet po celý zbytek 

života. A ty, které vypadaly „bytelněji“, dvojnásobně přesahovaly můj tehdejší 

plat 2 154 Kč měsíčně. Paní prodavačka mi ale tenkrát poradila, že když si zajdu 

na MNV pro nějaké povolení, budu mít nárok na slevu. 
Poté, co jsem si o pár dní později vystál frontu jako na banány a předložil 

všechny požadované dokumenty, mi neskutečně nepříjemná soudružka sku-

tečně vystavila „bumážku“, že se budu ženit. Do termínu svatby zbývaly tři týd-

ny, když jsem se slevovým poukazem postával u pultu v Klenotech a pod sklem 

hledal dvojici zlatých kroužků, které unese má peněženka. Marně. Stejná paní 

prodavačka mi mravokárně vysvětlila, že takové zboží je jen na objednávku. 

Odpověď na logickou otázku: jak dlouho to bude trvat, mi vzala veškeré iluze. 

„Za tři týdny? Tak to ani omylem, pane!“ Z prodejny jsem odcházel s pocitem, 

že jsem manželku zklamal ještě dříve, než jsem ji pojal za svou.
Mezi parťáky v práci vzbudila moje historka bujaré veselí a narážky typu: 

„a to je teprve začátek, celá ta sranda tě budu stát mnohem víc“, nebo, „když 

nemáš na zlato, tak my ti vysoustružíme kroužky z pravé české koruny“. 

Nebyla ovšem řeč o koruně královské, nýbrž o minci s nominální hodnotou 

1 Kč. Padla ale i jedna konstruktivní rada. Kamarád na dílně mi poradil, 

abych zajel do NDR, kde se tehdy dalo sehnat ledacos, často za velmi příz-

nivou cenu. Ovšem jen málo z toho bylo možné legálně dovézt k nám, zlaté 

šperky nevyjímaje. Dalším krokem proto bylo vymyslet plán, jak se několik 

dní před svatbou dostat do východního Německa a pak zpět propašovat 

kontraband v podobě dvou snubních prstýnků. V tomto ohledu jsem ale 

měl velké štěstí, že moji rodiče udržovali kamarádské vztahy s jedním 

celníkem, takže stačila maličkost – domluvit se, kdy bude mít službu, 

a ideálně načasovat průjezd hranice zpět do ČSSR na dobu chvíli před tím, 

než mu bude končit služba. Moji rodiče totiž jako protislužbu za „bezcel-

ní“ průjezd poskytovali celníkovi Oldovi odvoz domů. 
Den jako stvořený pro porušování zákonů ČSSR o pohybu zboží (celník 

Olda v práci, volný den, auto i rodiče) nastal jen několik desítek hodin před 

svatbou. Neúspěch této mise by proto znamenal potupu před rodinou mé 

milované i posměch kamarádů. Vsadil jsem na jednu kartu a vše vycházelo 

až do chvíle, kdy jsme (s párečkem pěkných a laciných prstýnků z Drážďan 

v mé kapse) zastavili u našeho známého Oldy, který se naoko podíval do 

Celního a pasového prohlášení a následně se otce zeptal: „Pane řidiči, 

vezete něco navíc?“ Táta jen žoviálně pokynul bradou k mámě a usmál se. Ne tak Olda: „Tak si zajeďte 

támhle na ty pruhy pro namátkové kontroly a vyčkejte.“ Úsměvy zkameněly. To totiž znamenalo, že 

nám budou prohledávat auto, svršky a dost možná i spodky. Scénář zkažené svatby a poníženého 

ženicha dostával navíc další dějovou linii – opletačky se soudruhy. Z neveselých myšlenek mě vytrhla až 

postava v uniformě, která otevírala zadní dveře našeho žigulíka. Čekal jsem něco jako: „Tak si vystupte 

a pojďte se mnou, podrobíte se osobní prohlídce.“ Ale místo toho si celník Olda sedl vedle mě, sundal 

zelenou čepici, poprvé se usmál a řekl: „Tak jeď Venco, mám padla…“ 

A ty prstýnky? Dávno je nemáme, ne všechno z NDR bylo kvalitní a nadčasové, zaplaťbůh na rozdíl 

od našeho manželství. ▪

VÁCLAV NEBUŽELSKÝ

Pruhované snubáky



Zdroj: Eva Balíková
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V roce 1973 jsem maturovala na Střední umělecko-průmyslové 

škole v Turnově, obor zlatník a stříbrník. Sami jsme si navrhovali 

šperk a poté ho vyrobili. Náhrdelník je ze stříbra se vsazenými 

karneoly. 
Magdaléna Michelfeitová

V roce 1976 jsem se sestrou, dvojčetem, vybírala ten správný 
šperk k šatům. U mě zvítězil náhrdelník s náramkem posetý čes-
kými granáty, který jsem nosila do tanečních, a u holek stříbrné 
řetízky. Alespoň rozdílné doplňky nás dvě odlišovaly, jinak jsme 
všechny mátly podobou. 

Miloslava Toušová

Tento náhrdelník jsem dostala k 25. narozeninám (1968) od své sestry. Jde o jedinečný kus vytvoře-
ný mistrem v Jablonci přímo pro mě. Na snímku jej má na krku má bývalá snacha v roce 1989.  
 Eva Matoušková

Psal se rok 1966 a tehdy byla velká móda 
Kleopatry ve všech podobách. Do školy 
nebo na čaje prostě musela být bižuterie 
tohoto ražení. A tak když se sestry dávaly 
vyfotit jako dárek rodičům k výročí jejich 
svatby, na krku musel být pověšen ne-
zbytný šperk.  Václav Herel

Maturitní práce

Šperky k rozpoznání

Jedinečný šperk

Kleopatra
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Jako malé děti jsme vyráběli vánoční dárky pro rodiče. Na fotografii má můj táta na krku náhrdelník z kovových částí z kolíčků na prádlo. Jak je vidět, je na svůj nový šperk náležitě hrdý. Martin Těhel

K tématu šperky posílám historickou fotografii z února 1929. Je na ní moje 
maminka ještě za svobodna, když se vyparádila na maškarní ples. Těch 
šperků má na sobě opravdu požehnaně a myslím si, že jí to i slušelo. 
 Vladimír Oppelt

Domácí výroba

Třicátá léta

Kleopatra

Staňte se spolutvůrci  
našeho časopisu!

Na této dvoustraně najdete i v následujících 
číslech vždy několikretro 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 nově zasílat elektronicky (naskenované) 
přes webové rozhraní www.cdprovas.cz (záložka 
soutěže/retro), případně poštou na adresu redakce 
(viz str. 64). V případě zasílání poštou uveďte 
na obálku 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. 2/2017: LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 
uzávěrka zaslání 11. ledna 2017

č. 3/2017: MASKY A PRŮVODY  
uzávěrka zaslání 8. února 2017



nově 1 h 58 min

Praha – České Budějovice od 119 Kč

www.cd.cz/eshop

Zrychlujeme! Cestu z Prahy do Českých Budějovic
naše vlaky nově zvládnou za méně než dvě hodiny.
Takže máte půlhodinku k dobru.  

Cena je platná pro držitele In Karty s aplikací IN 25.

CD_EXPRES_INZ_215x270.indd   1 12/12/16   16:13



KULTURA

KINO • FILMY NA DOMA • DIVADLO 

VÝSTAVY • KONCERTY • KNIHY • CD

Tipy a recenze připravuje  JAN KÁBRT, 
novinář a publicista.

K U LT U R N Í  T I PY 
A   R E C E N Z E

LA LA LAND
Je sice teprve leden, ale jazzový muzikál o lásce 
dvou začínajících umělců, kteří chtějí naplnit 
své sny, je bezpochyby lovestory roku! Jeho pís-
ničky, podobně jako velkolepá taneční čísla, pár 

dní nevymažete z hlavy, budete se usmívat 
při vzpomínce na nakažlivou zamilovanost 
hlavních představitelů Emmy Stone a Ryana 
Goslinga, bude se vám tajit dech při strhují-
cím finále. La La Land je starosvětsky střižená 
romance, která zrychlí tep všem romantikům 

a získá si i všechny zaryté odpůrce muzikálů. 

USA, 127 MIN. / REŽIE – DAMIEN CHAZELLE / HRAJÍ – 
RYAN GOSLING, EMMA STONE, J. K. SIMMONS, FINN 
WITTROCK, JOHN LEGEND, ROSEMARIE DEWITT
V KINECH OD 5. LEDNA

ČD
TIP
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SULLY: ZÁZRAK  
NA ŘECE HUDSON
Řemeslo se nezapomíná, a tak 
i ve svých sedmaosmdesáti patří 

Clint Eastwood 
mezi hollywood-
skou režisérskou 
špičku. Naposledy 
obsadil Toma 
Hankse do role 
kapitána „Sully“ 
Sullenbergera, 
který v lednu 2009 

zázračně přistál s poškozeným 
letadlem na hladině řeky Hudson 
a zachránil tak sto padesát životů. 
Jenže následné vyšetřování jeho 
čin zcela zpochybnilo.

USA, 96 MIN. / REŽIE – CLINT 
EASTWOOD / HRAJÍ – TOM 
HANKS, AARON ECKHART, LAURA 
LINNEY, ANNA GUNN, SAM HUN-

TINGTON A DALŠÍ.

SEDM STATEČNÝCH
Po šestapadesáti letech režisér 
Antoine Fuqua znovu oživil jednu 
z největších legend stříbrného 

plátna – western 
Sedm statečných, 
v němž zoufalí 
vesničané žádají 
partu pistolníků 
o ochranu před 
nájezdy bandi-
tů a ve kterém 
kdysi zářili Steve 

McQueen, Charles Bronson nebo 
Eli Wallach. Ovšem ani tentokrát, 
kdy se do čela drsných mužů 
postavil Denzel Washington, to 
nedopadlo vůbec špatně!

USA, 132 MIN. / REŽIE – ANTOINE 
FUQUA / HRAJÍ – DENZEL WA-
SHINGTON, CHRIS PRATT, ETHAN 
HAWKE, VINCENT D‘ONOFRIO, 
BYEONG-HEON LEE, PETER SARS-
GAARD A DALŠÍ

F I L M Y N A   D O M A

POD ROUŠKOU NOCI
Vždycky, když se Ben Affleck rozhodne natočit film, stojí to za pozornost. Ostatně jeho snímek  
Argo získal před čtyřmi lety Oscara za nejlepší film roku. V tom posledním  rozehrává na pozadí 
prohibice 20. let nesmlouvavou štvanici mezi synem bostonského policejního náčelníka, který se 
stal psancem, a hlavním kápem podsvětí, jemuž sebral peníze i milenku.

USA, 129 MIN. / REŽIE – BEN AFFLECK / HRAJÍ –  ZOE SALDANA, ELLE FANNING, BEN AFFLECK, SIENNA MILLER, 
CHRIS MESSINA, SCOTT EASTWOOD, ANTHONY MICHAEL HALL   V KINECH OD 12. LEDNA 

SPOJENCI
Když se v rámci rozchodu Angeliny Jolie 
a Brada Pitta spekulovalo o jeho románku 
s kolegyní Marion Cotillard, měl se ode-
hrát na natáčení právě Spojenců. Ve filmu 
na rozdíl od reality pár skutečně hrají – coby 
válečný špion a odbojářka v Casablance se 
zamilují a chtějí začít nový život v Anglii. 
Do chvíle, než on dostane rozkaz ji jako dvoji-
tou agentku zabít…

USA, 124 MIN. / REŽIE – ROBERT ZEMECKIS  
HRAJÍ – BRAD PITT, MARION COTILLARD, JARED 
HARRIS, LIZZY CAPLAN, MATTHEW GOODE, 
CHARLOTTE HOPE   V KINECH OD 26. LEDNA

K I N O

ČTYŘLÍSTEK!
Od roku 1969 baví příběhy komiksové čtveřice Myšpulín, Bobík, 
Fifinka a Piňďa generace dětí i jejich rodičů. Příběhy z Třeskoprsk 
se objevily nejen v tištěném časopise, ale i v knize, ve filmu a nyní 
i v divadle. Tam čtveřice řeší novou detektivní zápletku při využití 
řady technických vymožeností, jako jsou roboti či zmenšovací 
pilulky, přidávají se ovšem i neduhy středního věku.

KLICPEROVO DIVADLO, HRADEC KRÁLOVÉ / REŽIE – DAVID DRÁBEK / 

HRAJÍ – JIŘÍ PANZNER, NATÁLIE HOLÍKOVÁ, VOJTĚCH DVOŘÁK  DALŠÍ 
     

D I VA D LO
ŽIVOT S KRAJTOU
Poprvé se herec David Prachař, jinak člen Národního divadla, rozhodl 
režírovat divadelní hru. Dle stejnojmenného výbušného románu ze 
70. let popisuje život osamělého úředníka, který své nudné dny koření 
placeným sexem a krajtou, jež se volně pohybuje v jeho bytě. Pracha-
řovi sekundují syn Jakub a hudebník Pavel Fajt, kteří obstarali i řadu 
originálních hudebních čísel.

LA FABRIKA, PRAHA / REŽIE – DAVID PRACHAŘ / HRAJÍ – DAVID PRACHAŘ, 
JAKUB PRACHAŘ, PAVEL FAJT 
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LP 

LOST ON YOU
Písničkářka Laura Pergolizzi 
píše hity pro Rihannu nebo 
Christinu Aguileru a také sama 
už pár desek vydala, tato je 
konkrétně čtvrtá. A bude asi 
i nejslavnější, soudě podle 
úspěšné titulní písně, která 
dala název i celé desce. Energic-
ká pětatřicetiletá Američanka 
na ní míchá pop a rock s různý-
mi styly od folku a country až 
po blues a taneční hudbu.

NOVÉ DESKY

V roce 1763 získal starohraběcí a knížecí rod  
Salm-Reifferscheidtů panství Rájec na Moravě a tím  
se začala mimo jiné psát i historie jejich místního sbě-
ratelství.Jeho výsledkem je sbírka na zámku v Rájci nad 
Svitavou, která je dnes unikátní nejen svým rozsahem 
a množstvím kvalitních uměleckých děl, ale také tím, 
že se dochovala takřka v úplnosti. Díky tomu je poprvé 
v tomto rozsahu představena unikátní galerie raně 
romantického malířství s díly Petera Fendiho, Karla 
Russa, Ludwiga Ferdinanda Schnorra von Carolsfeld, 
Josefa von Führich a dalších, jež vznikala na objednáv-
ku přímo pro interiéry rájeckého zámku. Některá z nich 
přitom ve své době bezprostředně inspirovala literáty 
a hudebníky, třeba slavného hudebního skladatele 
Franze Schuberta. Představitelé rodu se přátelili i se 
slavným švýcarským malířem Arnoldem Böcklinem, 
autorem vynikající dětské podobizny Karla starohrabě-
te ze Salm-Reifferscheidtu, která vznikla v roce 1879 
během pobytu rodiny ve Florencii a byla donedávna 
považovaná za ztracenou. Znovuobjevena byla až 
v průběhu příprav výstavy a po restaurování je vysta-
vena poprvé od jejího prvního představení veřejnosti 
ve Vídni v roce 1880.

MORAVSKÁ GALERIE, MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC, BRNO    

OTEVŘENO DO 16. DUBNA

K N I H Y
K HRANICI
ONDŘEJ ŠTINDL
Vlasovský voják Stěpan na konci druhé světové 
války, řidič náklaďáku Michal 
za tuhé normalizace a sanitář 
Ivan na sklonku komunistického 
režimu – to jsou tři hrdinové tří 
příběhů, z nichž poskládal skvě-
lou knihu spisovatel a scenárista 
Ondřej Štindl. Každý se ve své 
době nějaký čas pokouší tak-
zvaně splynout, osudová rozhodnutí ale jejich 
životy nakonec navždy změní. 

ARGO, 348 KČ

SBĚRATEL MUŠLÍ 
ANTHONY DOERR
Soubor povídek od autora světového bestsel-
leru Jsou světla, která nevidíme 
nás zavádí na africké pobřeží 
i na předměstí Ohia, ukazuje 
předstíranou pompéznost i boj 
o přežití v divočině, hojnost 
přírody i její divokou sílu. Kaž-
dého ze svých hrdinů, ať již jde 
o rybáře, lovce nebo mystické 
osoby staví před životní dilemata, která končí 
touhou, zármutkem nebo zlomeným srdcem.

MOBA, 299 KČ

V Ý S TA V Y

PIXIE GELDOF 

I'M YOURS
Pixie, šestadvacetiletá dcera 
slavného zpěváka Boba Geldofa 
a úspěšná modelka, se roz-
hodla následovat otcovy kroky 
a vydala první album. Povedlo 
se jí. Stylově se přibližuje procí-
těnému intimnímu popu Lany 
Del Rey, její elektroniku však 
často mění za country a folk. 
Každou píseň někomu věnova-
la, dvě nejsmutnější své sestře, 
která před třemi lety zemřela 
na předávkování.

TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ: 
ÚMYSL  A TROCHU NÁHODA
Na konci osmdesátých let se výtvarník Tomáš Císařovský proslavil 
legionářským a masarykovským cyklem, na který po letech navazuje 
šestidílnou kolekcí obrazů, které vznikaly v letech 2012 až 2016 a ori-
ginálním způsobem zachycují různé momenty ze života dramatika, 
spisovatele, disidenta a exprezidenta Václava Havla. A zároveň vzdávají 
hold tradičním malířským žánrům, jako jsou portrét a historická malba.

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX, PRAHA    

OTEVŘENO DO 6. BŘEZNA
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Ožili v něm meziválečné a poválečné 
herecké a režisérské hvězdy českoslo-

venského filmu jako Oldřich Nový, Vlasta 
Burian, Jaroslav Marvan, Martin Frič, Otakar 
Vávra, Zdeněk Štěpánek. Průvodcem po je-
jich světě je vypravěč jménem Arnošt Žák, 
bývalý filmový poskok, šéfdramaturg i sce-
nárista, který ve stínu svého bytu během 
okupace v osmašedesátém vzpomíná na to, 
jak to před pár desítkami let v barrandov-
ských studiích chodilo.

Paradoxně jen tohle vsunuté vzpomíná-
ní působí v jinak velmi povedené Bohémě 
poněkud nadbytečně – je otázka, zda výlety 

mezi filmařské a divadelní legendy nějakého 
průvodce dějem potřebovaly. Protože samy 
o sobě fungují spolehlivě. 

Už úvodní znělka s dobovými fotografie-
mi navodí atmosféru zašlých časů, jejich 
následné zhmotnění je potom dokonalé. Jak 
prostředím a výpravou, výběrem hereckých 
představitelů, tak svižným, dramatickým 
a historicky cenným scénářem Terezy 
Brdečkové. Od prvních chvil dýchá napětím 
a úvodním výstupem Michala Dlouhého, 
v němž coby Zdeněk Štěpánek načítá v roz-
hlase zprávu o Mnichovské dohodě, také 
slibuje výrazné herecké výkony. Ty následně 
kromě Dlouhého potvrzuje většina zúčast-
něných, ať už Jaroslav Plesl v roli barrandov-
ského magnáta Miloše Havla, Jan Hájek jako 
protektorátní filmový šéf, tak především 
Vladimír Javorský v naprosto strhujícím 
ztvárnění Vlasty Buriana.

Brdečková si u reálných postav (které dějově 
kombinuje s fiktivními) vybírá zásadní mo-
menty jejich kariéry a životů, šikovně je usa-
zuje do kontextu a dramaticky s nimi pracuje, 
rozvíjí je. Její scénář je prazákladem celého 
úspěchu Bohémy, který režisér Robert Sedlá-
ček dovedl do podoby působivého seriálu, jenž 
má atmosféru i obsah a baví i vzrušuje. ▪

■ FILM Z PENĚZ ČT NA BERLINALE 
Česká televize se podílela na výrobě snímku Přes 
kosti mrtvých, který organizátoři únorového Berli-
nale zařadili do nejprestižnější hlavní soutěže. Film 
podle knihy Olgy Tokarczukové o sérii záhadných 
vražd v česko-polském pohraničí natočila Agniesz-
ka Holland, do kin půjde v dubnu.

■ PRIMA ZRUŠILA VĚRNOSTNÍ PROGRAM 
Na konci léta odstartovala televize Prima direct 
marketingový program Port, který zahrnoval 
klubovou kartu, s níž mohli diváci čerpat nabídky 
partnerských obchodů a služeb v čele s Českou 
pojišťovnou. Teď neúspěšný projekt končí, peníze 
za kartičky Prima vrátí.

■ ANDĚL PÁNĚ 2 POČKÁ NA VÁNOCE 
Čtrnáct dní po premiéře byl snímek Jiřího Stracha 
s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem nejúspěšněj-
ším českým filmem roku. S hitem o dalším výletu 
anděla Petronela a čerta Uriáše na zem počítá 
Česká televize, která je jeho koproducentem, do le-
tošního vánočního vysílání.

TV KUPÉ

SVĚT POD HLAVOU 
Elitní policista 
Filip Marvan, který 
kvůli dluhům bratra 
přestoupil zákon, 
se po nehodě ocitá 

v kómatu, v němž se propadne o třicet 
let zpátky do svého rodného města 
na počátku 80. let. Na pomezí snu 
a reality se tam pokusí vyřešit součas-
né problémy. 
ČT1 • PONDĚLKY OD 2. LEDNA / 20:00

TRPASLÍK 
Po Okresním přeboru 
nebo Čtvrté hvězdě je 
Trpaslík další spolu-
prací scenáristicko-
-režisérského dua Petr 

Kolečko a Jan Prušinovský, tentokrát 
v šesti dílech a ve hvězdném obsazení 
mapuje osudy obyčejné rodiny z Nym-
burska.  
ČT1 • PONDĚLKY OD 2. LEDNA / 21:00

TEMNÝ KRAJ 
Novinkou Primy je 
detektivka s Lukášem 
Vaculíkem v hlavní 
roli, která během 
dvanácti epizod vyřeší 

šest zločinů. Autorkami seriálu jsou 
sestry Jitka a Kateřina Bártů, které 
pro Primu psaly legendární Rodinná 
pouta, naposledy pak V.I.P. vraždy.  
PRIMA • NEDĚLE OD 15. LEDNA / 20:15

SPECIALISTÉ 
Ještě než na Nově 
nasadí nové díly Policie 
Modrava, pošlou 
do akce tým specia-
listů, v němž po boku 

šéfa Davida Prachaře figurují Zuzana 
Kainarová, Jakub Štáfek a Marek Adam-
czyk. Seriál se bude odehrávat v Praze, 
vzniká podle německé předlohy. 
NOVA • PONDĚLKY OD 16. LEDNA / 20:20

L E D N OV É  M E N U

Leden, to jsou pro milovníky televize druhé Vánoce – všechny televize se 
předhánějí v novinkách, kterými by diváky získaly na svoji stranu. S nový-
mi detektivními sériemi přichází Nova, Prima i ČT, která má jinak novinek 
ve svém vysílání nejvíc. Jednou z nich je historický seriál Bohéma.

Povedené Bohémě vládne Javorský v roli Buriana

hodnocení

90 %

BOHÉMA 
SERIÁL ČESKÉ TELEVIZE / KAŽDOU 
NEDĚLI OD 15. LEDNA OD 20:15 NA ČT1  
REŽIE – ROBERT SEDLÁČEK
HRAJÍ – MICHAL DLOUHÝ, VLADIMÍR 
JAVORSKÝ, JAROSLAV PLESL A DALŠÍ
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Pýcha a předsudek, nejslavnější román 
anglické spisovatelky z konce 18. století, 

s úsměvem víří strnulou atmosféru anglické-
ho venkova pěticí vdavekchtivých dcer man-
želů Bennetových, ideálním nápadníkem 
panem Bingleym a jeho přítelem, svérázným 
panem Darcym.

S moderní lehkostí
Text Austenové je v přemíře romantiky či 
sentimentu poplatný době svého vzniku 
a v tomto ohledu by jeho inscenování bez 
patřičné dramaturgické úpravy a jevištní sty-
lizace postrádalo výraznější opodstatnění, 
byť je jeho základ v univerzální hře barvitých 
mezilidských vztahů.

Ostatně právě z ní režisér Daniel Špinar, 
který si i hru sám pro jeviště první scény 

robot, již v úvodní expozici milujícího otce 
bojuje s důvěryhodností. Když se po jeho 
boku zjeví Vladimír Javorský (v roli Williho 
Reinka) leckoho napadne, že by pro hlavní 
roli byl ideální právě on.

První polovina představení, které je uvádě-
no bez přestávky, i přes některé nadprůměr-
né herecké výkony (třeba Pavly Beretové) 
navíc na mnoha místech zoufale nudí, takže 
i když je další část představení svižnější, 
úvodní dojem nevyrovná.

Závěrem je zoufalý výkřik v podobě neko-
nečného tygřího řevu, který slepě dohání 
to, co mělo na diváky dýchnout ze samotné 
inscenace. A tak bohužel platí, že na se-
známení se Spalovačem mrtvol je nejlepší 
přečíst si knihu nebo si pustit stejnojmenný 
film. ▪

V rychlém sledu představilo Národní divadlo dvě činoherní premiéry – v historické budově Pýchu a předsudek Jane Aus-
ten a ve Stavovském divadle legendární dílo Ladislava Fukse Spalovač mrtvol. První novinka dopadla o poznání lépe.

hodnocení

80 %

JANE AUSTEN

PÝCHA A PŘEDSUDEK
REŽIE – DANIEL ŠPINAR 
HRAJÍ – MAGDALÉNA BOROVÁ, JANA 
STRYKOVÁ, LUCIE JUŘIČKOVÁ, PAVEL 
BATĚK, DAVID PRACHAŘ, IVA JANŽUROVÁ, 
JANA PREISSOVÁ A DALŠÍ

Jak Pýcha a předsudek porazila Spalovače mrtvol

upravil, těžil. Milostné tahanice ovšem 
servíruje ryze moderními prostředky, což 
kromě scény a kostýmů platí především pro 
celkovou stylizaci, při níž šikovně využívá 
„filmového“ střihu, pohybu, gest, hudby, 
aniž by však touto formou inscenaci zahltil 
na úkor děje.

Špinar nechyboval ani při výběru her-
ců, každý dokáže stavět příběh vlastní 
osobnosti, zároveň je platnou součástí 
fungujícího celku, kterému by se dalo 
vytknout jen několik zatěžkaných míst 
v první polovině.

Lepší kniha nebo film
Klasika v podobě Spalovače mrtvol ve Sta-
vovském divadle v režii hostujícího Jana Mi-
kuláška takový zážitek bohužel nenabízí, byť 
má stejnou výchozí pozici i záměr – slavné 
klasické dílo a jeho moderní uchopení. Zde 
však forma neslouží ději, neobohacuje ho, 
ale naopak jej staví do druhé linie. A když se 
přidá emocemi nepolíbená a psychologicky 
neúčinně vystavěná dramaturgie, herecké 
snažení se pohybuje odnikud nikam, i když 
občas za doprovodu velmi efektních scén či 
obrazů.

Z jeviště vyprchala geniální propracova-
nost literární předlohy, která čpí dusivou 
atmosférou doby a s pečlivostí vykresluje 
přerod vcelku obyčejného člověka v monst-
rum. Ve zlaté kapličce působí Martin Pechlát 
v hlavní roli od začátku jako odosobněný 

hodnocení

40 %

LADISLAV FUKS

SPALOVAČ MRTVOL
REŽIE – JAN MIKULÁŠEK 
HRAJÍ – MARTIN PECHLÁT, PAVLA BERETO-
VÁ, LUCIE POLIŠENSKÁ, RADÚZ MÁCHA, 
KLÁRA SEDLÁČKOVÁ-OLTOVÁ, VLADIMÍR 
JAVORSKÝ
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Jakmile se pára začala rozplývat, 
postupně se vynořovala stehna a hýždě 
akrobatek.

Někdy se dala zahlédnout pučící ňadra. 
Ale pokud člověk přišel pozdě, clona z kon-
denzované páry mu překážela ve výhledu. 
Na římse se koneckonců nedalo příliš dlou-
ho stát. Nohy dřevěněly a nebylo se čeho 
chytit. Proto vždycky chodili ve dvou.

Dnes s sebou mimořádně vzali ještě 
třetího. Jehla neměl právo se koukat. Stál 
na stráži a dmul se pýchou, že mu dovolili 
jít s nimi. Byl o rok mladší.

Nejlepší byla odstřelovačská chvíle. Tváře 
dívek po tréninku si pozorovatel náhle spojil 
se zbytkem těla. Tahali sirky, kdo z nich 
bude odstřelovat jako první. Každý si vybral 
jednu dívku a pak o tom do půlnoci svorně ml-
čeli. To s sebou Martin obvykle brával kytaru. 
Hrál špatně, uměl vlastně jenom pár kousků: 
Rape me, In Bloom nebo Smells Like Teen Spirit 
od Nirvany nebo některou z balad My Dying 
Bride. Rychle ale zase nástroj odkládal a začal 
broukat něco svého, ani báseň, ani písničku. 
LSD s obrázkem Asterixe nebo trocha trávy mu 
pomáhaly tvořit.

Dnes přišli ve vhodnou chvíli. Než se akro-
batky ukázaly ve dveřích, slyšeli jejich smích. 
Martinovi vyschlo v krku, vzrušení se mísilo 
se strachem, že některá z nich zahlédne jeho 
tvář v okně přikrytém jenom děravou sítí. Sklo 
s Přemkem rozbili před měsícem. Dosud si toho 
nikdo nevšiml. Ani dozorkyně, která je před 
týdnem vyhnala ze školního hřiště kvůli kouření 
a přitom jim naložila pěkných pár ran koštětem. 
Jako zázrakem dokázali přeskočit plot, mohlo 
to skončit mnohem hůř. Na koberečku u ředitele 
Conradina, kam oba chodili, nebo na místním 
komisařství. S pýchou nosili bundy roztrhané hroty 
na bráně, jako by to byla válečná zranění.

Přicházející dívky o něčem horlivě diskutovaly 
a celou místnost vyplnil lomoz splašeného stáda. 
Červenaly se a čela se jim leskla od vyčerpávajícího 
tréninku. Smály se a překřikovaly, pořád je vzrušo-
valy povedené akrobatické kousky. Většina z nich se 

začala svlékat už ve dveřích, těsné trikoty odlétaly 
na lavičky nebo padaly na mokrou podlahu u sprch. 
Líně si rozpouštěly vlasy svázané gumičkami. 
Po dvou třech vstupovaly do kabin a navzájem se 
mydlily. Ukazovaly si pučící prsa nebo se z legrace 
chytaly za půlky.

Jenom jedna z nich, ještě dítě, stála ve dveřích 
pořád oblečená. Měla nejdelší legíny z celé skupinky. 
Rukama si zakrývala břicho, byla připravená vzít 
nohy na ramena. Vlasy měla sepnuté, jen několik 
pramenů se z gumičky vysmeklo a přilepilo k tváři. 

Tuhle tady Martin ještě neviděl. Každý měl 
svoje favoritky. Martinovi se líbily nevyvinuté, 
Přemek se mu poškleboval, protože jemu se líbily 
velké blondýny, klidně s prstencem tuku na bocích, 
bezpodmínečně už ale musely nosit podprsenku. 
Martinovi se prdelaté holky nelíbily. Díval se 
po vyžlatech s plachým pohledem. A ta malá přesně 
takhle vypadala. Veliké oči, drobná tvář, výrazné 
lícní kosti, neproporčně plná ústa. Dnes to byla jeho 
odstřelovačská rána.

„Slezeš?“ Přemek kámoše pořádně plácnul 
do nohy, takže na římse zakolísal.

„Debile,“ naznačil Martin rty.
„Co je, Staroň? Jsem na řadě!“ Přemek ho přestal 

jistit. Martin se znovu zatřásl a váhavě se připravil 
ke skoku. Naposledy se podíval na brunetku, 
nemohl se jí nabažit. Sprchovala se se zavřenýma 
očima, viditelně se stranila zbytku skupiny. Neměla 
na sobě cvičební úbor, ale nahá nebyla. Nechala si 
jenom jednorázové kalhotky, které teď byly mokré 
a přilepily se jí k zadku. Dokonale štíhlá, vpadlé 
břicho a zřetelná žebra. Vypadalo to, jako by se měla 
v půli přelomit, když se shýbala pro mýdlo. Přesto 
měla mohutné boky. Výběžky pánevních kostí jí 
trčely nad linkou kalhotek jako nějaké buvolí rohy. 
Líbila se mu. Přestože jej Přemek nedržel a navíc 
s ním trhal a tahal ho dolů, Martin nebyl schopný se 
ani pohnout.

Z polského originálu přeložil Michael Alexa

Soutěž o knihu 
Dívka o půlnoci
Chcete si knihu přečíst celou? Odpovězte 

na soutěžní otázku a vyhrajte jeden z pěti 
výtisků.

Jak se jmenuje hlavní hrdinka knihy Dívka 
o půlnoci? 

A) Saša Załuská 

B) Vanda Šopovská

C) Janina Duszejko

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 19. ledna 2017.  

autorka

Katarzyna Bonda (1977)
Dáma, které se přezdívá královna polské krimi, absolvovala žurnalistiku na Varšavské univerzitě, pracovala jako 
soudní zpravodaj, psala reportáže, 12 let pracovala pro noviny a časopisy, realizovala krátké televizní pořady. Nyní se 
věnuje psaní knih a filmových scénářů. Její románový debut Sprawa Niny Frank byl nominován na Cenu velkého kalib-
ru. V jedné ze svých zatím posledních detektivek sleduje návrat policejní psycholožky a bývalé alkoholičky Saši Załuské 
do rodného Polska, kde chce se svou šestiletou dcerou začít nový život. Jenže jeden telefonát stačí k tomu, aby otevřel 
rány, se kterými se v posledních letech snažila vyrovnat. Tajemná zakázka ji dovede až do klubu Jehla ovládaného 
mafií, kde je hned druhý den, o Velikonocích, zavražděn známý písničkář, jeden z majitelů podniku. Zdá se však, že je 
případ komplikovanější a nitky vedou až do devadesátých let, kdy za tragických okolností zahynuli dva sourozenci…

Katarzyna Bonda

D Í V K A 
O   P Ů L N O C I

VYCHÁZÍ V NAKLADATELSTVÍ JOTA
560 STRAN, DOPORUČENÁ CENA 398 KČ



CESTOVÁNÍ PO ČR

ŠUMAVA

Text: Tomáš Rezek

V ŽELEZNÉ RUDĚ 
poznáte tajemství Šumavy
Když se řekne Železná Ruda, asi každý si vybaví kostelík Panny 
Marie Pomocné z Hvězdy. Malebná svatyně ale není jedinou 
turistickou atrakcí horského městečka. Navštívit v něm můžete 
Ráj skřítků, Pohádkovou cukrárnu, prohlédnout si sbírku 
unikátních historických motocyklů nebo třeba novou expozici 
o šumavské přírodě. 
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si můžete prohlédnout roztomilou expozici 
šumavských skřítků s pohádkovou dílnou 
a také zajímavou sbírku pivních artefaktů. 
V ulici 1. máje v budově bývalé základní 
školy (č. p. 12) najdete nové návštěvnické 
a environmentální centrum. V něm se kromě 
infocentra nachází také muzeum lyžování 
a expozice seznamující návštěvníky se zají-
mavostmi šumavské flóry a fauny. Dozvíte se 
například, proč je smrk na Šumavě převláda-
jící dřevinou, jaký vzdušný klenot patří mezi 
nejvzácnější obyvatele místních hor a lesů, 
že se jelen dožívá ve volné přírodě průměrně 
10 až 13 let nebo třeba že bobr evropský je 
druhý největší hlodavec na světě. Součástí 
environmentálního centra je 3D kino, v němž 
se promítají filmy o přírodě. 

Kaplička s umrlčími prkny
Ulicí 1. máje můžete pokračovat až k měst-
skému nádraží. Pod ním u silnice směrem 
na Špičák stojí kaplička sv. Antonína  
a sv. Barbory. Z této kapličky se v 70. letech  
19. století vypravovaly pohřby železničních 
dělníků, tzv. barabů, kteří tragicky zemřeli při 
stavbě špičáckého tunelu. Vedle kaple stojí 
tři tzv. umrlčí prkna. Na takových prknech 
bývali na Šumavě nebožtíci v zimě ulože-
ni do té doby, než je bylo možné do země 
pohřbít. Umrlčí prkna byla opatřena jménem 
a daty narození a smrti zemřelého, případně 
také vyzdobena a pak zaražena do země 
na nějakém důležitém místě – na rozcestí, 
u božích muk nebo třeba právě u kapličky. ▪

Vlakem do Železné Rudy
Rychlíky vyšší kvality, na které České dráhy nasazují nové nebo modernizované vozy 1. a 2. třídy, 
se do Železné Rudy můžete svézt bez přestupu z Prahy, Berouna, Plzně nebo Klatov. Při cestě 
z Plzně a Klatov lze využít i přímé osobní či spěšné vlaky ČD. Nejvýhodnější spojení si snadno 
vyhledáte na www.cd.cz/spojení nebo prostřednictvím aplikace Můj vlak. 

Spojení

V zimě je Železná Ruda v obležení přízniv-
ců zimních sportů. Město je nejvýznam-

nějším lyžařským střediskem na české straně 
Šumavy. Lyžaři zpravidla vystupují z vlaku 
ve stanicích Špičák nebo Železná Ruda měs-
to, od nichž je to jen pár kroků k oblíbeným 
skiareálům. Pokud si ale chcete prohlédnout 
město, jeďte až na zastávku Železná Ruda 
centrum. Jak už její název napovídá, je to z ní 
nejblíže do středu města. Po cestě na Klos-
termannovo náměstí natrefíte na zná-
mé Café Charlotte, které bylo několikrát 
vyhlášeno nejlepší cukrárnou roku. Pokud si 
potrpíte na sladké, alespoň dovnitř nahléd-
něte. Prosklená vitrína s nabídkou dezertů 
je pastvou pro oči. Od cukrárny je to už jen 
kousek k hlavnímu železnorudskému rynku, 
jemuž dominuje barokní kostel Panny Marie 
Pomocné z Hvězdy s cibulovitou bání, posta-
vený na půdorysu šesticípé hvězdy v letech 
1729–1732. Menší věžička s hodinami nad 
hlavním vchodem byla ke kostelu přistavěna 
o něco později. 

Zámeček se světovými unikáty
Na Klostermannově náměstí také najdete 
přístřešek s mapami města a jeho okolí 
a turistický rozcestník. Z centra města se 
lze vydat i po naučných stezkách – jedna 
seznamuje s problematikou čs. poválečného 
opevnění a druhá se sklářstvím na Železno-
rudsku. Od přístřešku můžete vystoupat 

k nejstarší zachovalé budově v Železné Rudě 
– k zámečku. Postavený byl na přelomu  
17. a 18. století jako letní sídlo hrabat 
Nothaftů, později sloužil lesní správě a pak 
chátral. V letech 2004 a 2005 byl zrekonstru-
ován a byla do něj umístěna unikátní sbírka 
historických motocyklů. Vystaven je např. je-
diný dochovaný exemplář motocyklu Görner 
z roku 1921 nebo nejdelší vyráběný motocykl 
Čechie (neboli Böhmerland) v původním 
dlouhém provedení, ale i jeho sportovní mo-
del s krátkým rámem. Expozice motocyklů je 
doplněna o několik automobilů včetně Škody 
Laurin & Klement na dřevěných loukoťových 
kolech nebo vozu Esex Super Six, který jinde 
v Česku neuvidíte. 

Za poklady šumavské přírody
Pokud se chystáte do Železné Rudy na ro-
dinný výlet, zajděte s dětmi do Pohádkové 
cukrárny v ulici 1. máje (č. p. 21). V cukrárně 
se vaše ratolesti potkají se známými večer-
níčkovými postavami a vydovádět se mohou 
v dětském koutku. Hned ve vedlejším domě 
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Město leží v údolí říčky Řezné na dohled Velkému Javoru, nejvyšší hoře Šumavy a Bavorského lesa. 
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Expozici o historii lyžování na Šumavě si můžete 
prohlédnout v novém návštěvnickém a environmen-
tálním centru. 

Nejstarší zachovalou budovou v Železné Rudě je zá-
meček, postavený jako letní sídlo hrabat Nothaftů. 
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Tři umrlčí prkna u kapličky sv. Antonína a sv. Barbory 
připomínají dřívější zvyk při pohřbívání. 
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SOUDOBÁ ARCHITEKTURA V ČR

PASK – Pavilon skla Klatovy 
Jednu z nejzajímavějších staveb v Kla-

tovech najdete v zahradě Vlastivěd-
ného muzea dr. Hostaše. Pavilon po-
stavený v tzv. bruselském stylu v roce 
1959 pro výstavy klatovských karafiá-
tů byl v roce 2014 rekonstruován podle 
projektu architektů Martina Kožnara 
a Jiřího Bízy ze studia Ateliér 25. Citlivé 
a vkusné úpravy daly vyniknout tvaru 
budovy v podobě písmene U a elegant-
ní bílá barva jeho umístění v zeleni. 
Zdařilý projekt ocenila porota prvním 
místem v celostátní soutěži Grand Prix 
architektů – Národní cena za architek-
turu 2015 v kategorii rekonstrukce. 
A k čemu opravená stavba nyní slouží? 
Stal se z ní PASK – Pavilon skla Klatovy. 
Je v něm vystavena unikátní sbírka skla 
světoznámé šumavské firmy Lötz. K vi-
dění je na 600 skleněných předmětů, 
které pocházejí z nejslavnějšího obdo-
bí firmy od 80. let 19. století do 20. let 
20. století. V celoročně přístupném pa-
vilonu pořádají i příležitostné výstavy. 
Do konce ledna si můžete prohlédnout 
výstavu originálních skleněných betlé-
mu, které vytvořili žáci sklářské školy 
v Železném Brodu.

Typologický druh stavby:  Výstavní pavilon

Autor:  Martin Kožnar, Jiří Bíza

Kategorie: rekonstrukce

Dokončení projektu: 2014

Připraveno ve spolupráci se soutěží:

Vnitřnímu vybavení barokního kos-
tela Panny Marie Pomocné z Hvězdy 
dominuje hlavní oltář s mariánským 
obrazem, který je jednou ze dvou kopií 
Madony s dítětem od Lucase Cranacha.  

1
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V zámečku na Klostermannově ná-
městí si můžete prohlédnout unikátní 
expozici historických motocyklů, jejíž 
součástí je i jediný dochovaný exemplář 
motocyklu Görner z roku 1921.

2
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Království šumavských skřítků najdete 
v ulici 1. máje. Čekají tu na vás Šišouni, 
skřítek Křemelníček, hřib Kříšť, pohád-
koví muzikanti nebo třeba lesní betlém 
s právě narozeným skřítkem. 

3

Středem výpravní budovy nádraží 
Železná Ruda-Alžbětín prochází státní 
hranice. Po pádu železné opony došlo 
k rekonstrukci nádraží a provoz na čes-
ké straně byl obnoven 1. června 1991.

4
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LovečnáMalý a Velký Ostrý HraničářČerchov
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výškový profil
1 202 m n. m.

835 m n. m. 835 m n. m.

žst. Špičák Špičák žst. Špičák

ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

Aktivitami nabitý ŠPIČÁK
Pojmenování vrcholků jménem 
Špičák je v Česku vcelku 
oblíbené. Z více než čtyřiceti 
jsme pro vás vybrali nejznámější 
– ten nedaleko Železné Rudy. 
Nabízí krásný výhled do kraje 
i adrenalinové zážitky.

Text: Michal Málek, Foto: autor

Šumava patří k tradičním tuzemským cí-
lům, ať už zde plánujete podnikat pěší túry 

či se chcete oddávat zimním radovánkám. Jed-
ním ze zdejších turistických středisek, které 
je navíc pohodlně dostupné vlakem, je obec 
Špičák. Nádraží se nachází v těsné blízkosti 
tunelu, který byl až do roku 2007 nejdelší 
českou stavbou tohoto druhu. Trať se zde 
zavrtává pod úpatí hory, která dala jméno 

jak železniční stanici, tak i obci náležící pod 
správu města Železná Ruda. A byla to právě 
železniční trať propojující Plzeň s Bavorskem, 
která do těchto míst přivedla ve větší míře 
turistický ruch. První návštěvníci bažící po 
přírodních krásách se zde sice objevovali již 
v polovině 19. století, ale až dostavba trati 
nadobro změnila charakter obce, která do té 
doby žila především z těžby dřeva a dolování 
železné rudy. Často neprostupné lesy začaly 
být protkávány sítí turistických stezek a v obci 
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vodní nádrž
Nýrsko

Koráb Hojsova Stráž Velký Prenet
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Špičák
Z Prahy  
přímým rychlíkem vyšší kvality

Z Plzně 
přímým rychlíkem vyšší kvality

Z Chebu rychlíky vyšší kvality 
s přestupem v Plzni

spojení
Špičák
Výška: 1 202 m n. m.

Výhled: Šumava, dachsteinské Alpy,  
Český Les

Vrchol: konečná stanice lanovky  
s rozhlednou

Nejbližší žst.: Špičák

Výstup: snadný/středně obtížný

vyrostly první penziony. Podnikavým vizionářem byl 
v tomto odvětví Jan Prokop z Volyně. Během výstav-
by trati a tunelu na Špičáku působil jako kantýnský 
a když dělníci po dokončení stavby odešli, rychle se 
přeorientoval na novou klientelu. Původní ubytovnu 
přestavěl na penzion Prokop (dnes hotel Rixi) 
a začal tak nabízet střechu nad hlavou prvním 
návštěvníkům zdejšího kraje. Mezi jeho hosty 
patřily i osobnosti tehdejší doby jako Jaroslav 
Vrchlický, Eliška Krásnohorská či Jan Neruda.

Dnes je bohužel objekt prvního zdej-
šího hotelu uzavřen, Špičák ale nabízí 
bezpočet dalších ubytovacích kapacit. 
Navíc díky již zmíněnému železničnímu 
spojení je Špičák dobrým tipem i pro 
jednodenní výlety. Kousek od nádraží se 
nachází hned dvě stanice lanových drah, 
které vás vyvezou na oba nejbližší kopce. 
Prvním je Pancíř, na jehož vrchol vede dnes 
již historická lanovka ze sedmdesátých 
let s mezistanicí na Hofmanově boudě. Na 
zalesněném vrcholku stojí od roku 1923 
turistická chata s vyhlídkovou věží. Zatímco 
Pancíř nabízí lyžařům pouze jednu sjezdovku, 
protější vrchol Špičáku je naopak největším 
zimním střediskem na české straně Šumavy 
a jedním z nejlépe hodnocených skiareálů u nás. 
Na své si zde přijdou jak rodiny s dětmi, tak mi-
lovníci adrenalinu. Legendární sjezdovka Šance 
se sklonem až 100 % rozhodně není pro každého.  

Ani v létě nemusí aktivní návštěvníci nechávat svou 
tepovou frekvenci v klidu. Lyže je možné vyměnit 

za freeridová kola, pro které je na svahu Špičáku 
připraveno hned několik tras.

Ti, kteří naopak dávají přednost klidným 
toulkám přírodou, mohou na vrcholku Špičáku 

vystoupat po 135 schodech na nově postave-
nou rozhlednu. Stavba pro zdejší kraj příznačně 
kombinující ocel a dřevo nabízí nerušený výhled 
nejen k nedalekému Čertovu jezeru, německému 
vrcholku Velký Javor či protějšímu Pancíři. Při 

ideálních podmínkách je možné vidět i vrcholky 
dachsteinských Alp. Severním směrem se pak 
rozprostírá Švihovská vrchovina a Český les. ▪



Pancíř

Bouřňák

Brčálník

žst. Špičák

zast. Hojsova Stráž-Brčálník

rozhledna Pancíř

Českem po značkách

Vyzkoušejte skitouringovou trasu
Z BRČÁLNÍKU PŘES PANCÍŘ NA ŠPIČÁK

Vyznavači skitouringu nemusejí jezdit na túry až do Alp. I na Šumavě najdou 
zajímavé trasy. Některé začínají a končí u nádraží nebo zastávek vlaku, a tak jsou 
ideální pro ty, kteří neradi cestují v zimě do hor autem. Na jednu takovou se lze 
vydat od zastávky Hojsova Stráž-Brčálník přes vrchol Pancíře na Špičák.

Trasy na Železnorudsku
Před pěti lety bylo v okolí Železné Rudy vyzna-
čeno horskou službou sedm skitouringových 
tras. Mapku s trasami si můžete vyzvednout 
v turistickém informačním centru v Železné 
Rudě (1. máje 12) nebo si ji lze stáhnout 
z www.zelezna-ruda.cz (Prospekty). Sedmá 
skitouringová trasa s převýšením 400 metrů 
začíná u vlakové zastávky Hojsova Stráž-

Výšlap na vrchol Pancíře
Žlutou budete sledovat bezmála polovinu 

trasy – až k rozcestí Tomandlův křížek. 
Od něj vede trasa dál vpravo po červené. 

S ní dojdete až na vrchol Pancíře, kde 
se nachází turistická chata. Postavena 
byla v roce 1923 a díky rekonstrukcím 

v 60. a 90. letech slouží dodnes. V chatě 
najdete restauraci, v níž vaří tradiční 

českou kuchyni. Součástí chaty je také 
rozhledna, z níž se nabízí pěkný výhled na 

Šumavu i na vzdálené hřebeny Alp.

Vybavení si můžete půjčit
Na Pancíři se také nachází horní stanice sedačkové lanov-
ky. Pod ní sjedete po upravené lyžařské trase k přestupní 
stanici lanové dráhy Hofmanky a můžete pak pokračovat 
po sjezdové trati až k její dolní stanici Špičák. Od ní sejdete 
– už bez lyží – až k nedalekému vlakovému nádraží. Nemáte 
skitouringové vybavení? Nevadí. V lyžařském areálu Špičák si ho 
můžete půjčit. Ceník a podmínky najdete na www.spicak.cz. 

Milujete toulky po zasněžených horách, rádi si vystoupáte na nějaký ten vrchol, 
ale užijete si i sjezd svahu na lyžích? Pak je pro vás skitouring jako stvořený. Na 

rozdíl od sjezdových jsou touringové lyže lehčí a širší, aby se nebořily tolik do sněhu. 
Méně váží i boty a vázání umožňuje přepnout mezi uvolněnou patou pro chůzi a za-
fixovanou pro sjezd. Důležitou součástí výbavy jsou stoupací pásy, které nasadíte 
na lyže před výšlapem.

Foto: Václav Chabr a Dreamstime.com (3x)
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Jako bych se dívala na zasněžené šumavské kopečky. Procitám ale 
v malé prodejně s poctivým domácím koláčem na talíři, na který se 
sjíždějí lidé z blízkého i širokého okolí. Krchlebský koláč se od jiných 
liší právě bohatým šlehačkovým zdobením. 

Vlakem přijíždím do obce Staňkov, odkud 
se vydávám do tři kilomentry vzdále-

né obce pěšky podél silnice. Stejně tak to 
dělali jedni z prvních zákazníků Krchlebských 
koláčů, kteří je jedli ještě teplé na chodníku 
před pekárnou. Já si oproti nim sedím v nově 
otevřené útulné provozovně, jež je součástí 
rodinného domku. Domácí koláče v domá-
cím prostředí!  

„Jeden se šlehačkou,“ opakuje postarší 
pán svou objednávku a odnáší koláč do auta. 
Podle přátelské konverzace s paní majitelkou 
usoudím, že to je stálý zákazník. Jiný koláč 
vyzvedává kominík, na kterého si v rychlosti 
stihnu pro štěstí sáhnout, a čtyři šlehačkové 
mizí v tašce pana doktora z Domažlic. Pro 
koláče si přijel do desítky kilometrů vzdálené 
obce, přestože je jeho město výrobou koláčů 
také proslulé. Otáčím talířem se čtvrtkou po-

Krchlebské koláče 
Jedinečnost Krchlebských koláčů podtrhuje 
také certifikát ŠUMAVA originální produkt. 
V době největší poptávky jich je paní Hele-
na schopná s pomocí rodinných příslušníků 
upéct denně i 400, což je velmi náročné. Těsto 
zpracovávají především ručně a to mu dodává 
potřebnou lehkost. Koláče jsou zdobené tvaro-
hem, mákem a povidly. Polévají se smetanou 
a rumem, na závěr se zdobí šlehačkou. 

Michaela Bugrisová
Jsem vášnivá cestovatelka, která miluje lidi, autentičnost, 
tradice a dobré jídlo. Zavedu vás na méně známé, či skoro 
zapomenuté veselice a ochutnáte se mnou místní speciality.

paní Helena rozhodně nešetřila. Koláče peče 
v Krchlebech déle než dvě desítky let a pořád 
ji to baví. Dokonce se jich za tu dlouhou dobu 
ještě nestačila přejíst. 

Skromné začátky u hranic
To já už po druhé čtvrtce funím jak lokomoti-
va. S plným žaludkem poslouchám její příběh 
od doby, kdy začínala koláče prodávat z auta 
u německých hranic, až po současnost. Lidem 
se postupně dostávaly do povědomí na zákla-
dě ústního doporučení, což je ta nejlepší rekla-
ma. Nesmírně ji za své úsilí a radost z pečení, 
do kterého dává srdce, obdivuji. Mé srdce si už 
také získala minimálně tím, že mi věnuje svůj 
čas, přestože na zvědavé otázky návštěvníků 
odpovídá nepřetržitě. Za své koláče, dobře 
známé také mezi celebritami a politiky, zís-
kala hned několik ocenění. Nejvíce však paní 
Helenu těší, když si k ní pro koláč přijdou staré 
babičky, které takové koláče kdysi pekly doma 
samy. Proč by to ale dál dělaly, když si výborný 
koláč mohou koupit právě v její pekárně? ▪

C E S T O V Á N Í  P O  Č R

M Í S TO  S N Ě H U  Š L E H A Č K A

choutky dokola a pohledem si výsledný pro-
dukt přeměřuji ze všech úhlů. Přestože mám 
po konzumaci domácí šlehačky vždy boule 
až za ušima, její úžasnou chuť tentokrát 
přebije výborně dochucený tvaroh, kterým 

M Í S T N Í  M Ň A M K Y
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Na západní straně kopce Hůrky (původně Dubové 
Hůrky) byl ve 13. století postaven farní kostel obce 
Beňovy, která byla založena dříve než Klatovy. Go-
tický kostelík se v roce 1599 stal klatovskou svatyní 
a o její udržování se starali poustev-
níci žijící na Hůrce. Kvůli nedo-
statku peněz na opravy kostel 
chátral, až přestal být využíván 
k církevním účelům. V letech 
1735 až 1748 byl na jeho místě 
postaven nový, větší barokní kos-
tel také zasvěcený sv. Martinovi. 

V Klenové stál hrad už ve 13. století. K jeho maji-
telům patřil Jiří Harant z Polžic a Bezdružic. Jak se 
traduje, právě na Klenové se mu narodil syn Kryštof, 
z něhož se stal významný renesanční myslitel a poli-
tik. V roce 1832 koupil opuštěný hrad 
hrabě Eduard Stadion a na místě 
jižního opevnění nechal postavit 
zámek a celý areál upravil do sou-
časné romantické podoby. Park 
mezi zámkem a zříceninou hradu 
slouží jako galerie moderních 
plastik pod širým nebem. 

V 70. letech 19. století pracovali na stavbě železnice 
dělníci z různých částí Rakouska-Uherska a Itálie, 
tzv. barabové. Jeden z nich, Ital Dominico Latini, 
přezdívaný Žako, se vydal zimní nocí od rozesta-
věného tunelu do nedaleké Zelené 
Lhoty. Ve sněhové vánici však 
zabloudil. Jen náhodou neumrzl 
a našel cestu do strážního dom-
ku. Šetřil a za nějaký čas nechal 
u strážního domku jako poděko-
vání za svou záchranu postavit 
dřevěnou kapličku. 

Kostel sv. Martina na Hůrce
¡¢ Klatovy – Bezděkov u Klatov

Zřícenina hradu a zámek Klenová
¡¢ Janovice n. Úhl. – Petrovice n. Úhl.

Žakova kaplička v Zelené Lhotě
¡¢  Dešenice – Zelená Lhota

ZA ŠUMAVSKÝMI HVOZDY
z Klatov do Železné Rudy
Pojedete-li vlakem po trati mezi Klatovy a Železnou Rudou, oceníte pěkné 
výhledy na šumavskou krajinu. Za pozornost stojí i památky, které připomínají, 
jak náročná byla stavba této železnice.

Text: Tomáš Rezek, Foto: Michal Málek

V Klatovech upoutá velká nádražní bu-
dova, postavená v 50. letech minulého 

století podle projektu Josefa Dandy, který je 
autorem podobných staveb v Třinci, Pardubi-
cích nebo Chebu. Původní výpravní budova 
stála v Klatovech opodál a byla na konci dru-
hé světové války zničena při spojeneckém 
náletu. Po necelých deseti minutách dojede 

vlak přes Bezděkov do Janovic nad Úhlavou, 
proslavených Švandrlíkovým románem Černí 
baroni. V létě v Janovicích vystupují výletníci, 
aby se vydali po zelené značce k nedalekému 
hradu a zámku Klenová. Za Dešenicemi vjíž-
dí vlak do Chráněné krajinné oblasti Šumava 
a trať se začíná stále více klikatět. Kromě ob-
louků překonává vlak členitý šumavský terén 
také pomocí tunelů. Prvním, 165 m dlouhým 
tunelem, projede, ještě než dorazí do Zelené 

Lhoty. U zdejšího nádraží stojí Žakova kaplič-
ka, kterou nechal postavit italský železniční 
dělník jako poděkování za záchranu života. 
Za zastávkou Hojsova Stráž-Brčálník vlak 
zmizí pod Špičáckým sedlem v 1747 m 
dlouhém železničním tunelu, který byl do 
roku 2007 nejdelším u nás. Při jeho stavbě 
v letech 1874 až 1876 zemřelo několik tzv. 
barabů, kteří jsou pochovaní na nedalekém 
hřbitově. Mezi stanicí Železná Ruda město 

Z okna vlaku
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V horské osadě Brčálník u Hojsovy Stráže roste 
několik památných stromů. Pozoruhodná je pře-
devším asi třísetletá lípa velkolistá, která stojí mezi 
železniční tratí a místním hotelovým komplexem. 
Mohutný strom s obvodem kmenu 
přes sedm metrů je pro svůj věk 
i jako dominanta krajiny chrá-
něný státem od roku 1985. Na 
Brčálníku najdete také podobně 
starý jasan ztepilý a u hájovny 
mezi Brčálníkem a Hojsovou 
Stráží buk lesní. 

Dlouhou dobu byl železniční tunel Špičák s délkou 
1747 m nejdelším na našem území. Budován byl 
v letech 1874 až 1876 a slavnostně otevřen v roce 
1877. Prvenství mu patřilo až do roku 2007, kdy byl 
předstižen o 11 m delším tunelem 
postaveným u obce Březno na 
trati Lužná u Rakovníka – Žatec 
– Chomutov (č. 124). Nepotrvá 
dlouho a i on bude sesazen. Čtyř-
kilometrovým tunelem u Ejpovic 
na Plzeňsku by se měly první 
vlaky projet v roce 2018. 

Mnoho dělníků, tzv. barabů, přišlo na stavbě nového 
rakousko-bavorského železničního spojení o život, 
a to hlavně při stavbě špičáckého tunelu. Část z nich 
byla pochována na malém hřbitově u trati mezi 
Špičákem a Železnou Rudou. Díky 
péči Železnorudského spolku bylo 
pohřebiště barabů v roce 2002 
obnoveno. Místo posledního 
odpočinku tragicky zesnulých děl-
níků je označeno velkým dřevě-
ným křížem a nechybí trojjazyčná 
informační tabule.

Třísetletá lípa na Brčálníku
¡¢ Hamry-H. Stráž – H. Stráž-Brčálník

Železniční tunel Špičák
¡¢  Hojsova Stráž-Brčálník – Špičák

Obnovené pohřebiště barabů
¡¢  Špičák – Železná Ruda město

a zastávkou Železná Ruda centrum 
projíždí vlak třetím, 198 m dlouhým 
tunelem. Jízdu končí na společném 
česko-bavorském nádraží Železná 
Ruda-Alžbětín, na němž byl provoz 
obnoven po pádu železné opony 
1. června 1991. Na nádraží najdete 
informační středisko národních 
a přírodních parků Šumavy.  ▪

TIP
Na společném česko-bavorském nádraží Železná 
Ruda-Alžbětín můžete přestoupit do vlaků německé-
ho dopravce Waldbahn a svézt se dál po trati (Želez-
ná Ruda-Alžbětín) Bayerisch Eisenstein – Plattling. 

Na této trati platí Celodenní jízdenka+Německo, 
s níž lze cestovat vlakem po vybraném kraji sousedí-
cím s Německem a v německém příhraničí. Celoden-
ní jízdenka+Německo platná pro plzeňský region stojí 
279 Kč. Pokud budete cestovat s rodinou o víken-
du, pak doporučujeme využít Skupinovou víkendo-
vou jízdenku+Německo. Na jednu takovou jízdenku 
může v sobotu nebo v neděli jezdit neomezeně vlaky 
až pět spolucestujících, z nichž dva mohou být star-
ší 15 let. Prodává se s platností po celé ČR a němec-

kém příhraničí za 779 Kč nebo v plzeňském regionu 
a německém příhraničí za 359 Kč. Více informací na 
www.cd.cz (Vlakem do zahraničí – Jízdenka – Přímo 
na slevu).

Špičák

Železná Ruda město

Hojsova Stráž-Brčálník

Hamry-Hojsova Stráž

Dešenice

Vodní nádrž Nýrsko

Černé jezero

Čertovo jezero

 Zelená Lhota

Nýrsko

Petrovice nad Úhlavou

Janovice nad Úhlavou

Bezděkov u Klatov

Klatovy

Kostel sv. Martina

Zřícenina hradu 
a zámek Klenová

Žakova kaplička

Třísetletá lípa

pohřebiště barabů

Žel. tunel 
Špičák

Železná Ruda centrum

Železná Ruda-Alžbětín
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Furth im Wald

32 N A   S KO K  K   S O U S E D Ů M

Do bavorského Brodu nad Lesy
N E J E N  Z A   D R A K Y

Vlakem do Furthu im Wald
Z Česka se do Furthu im Wald můžete svézt bez přestupu osobními vlaky z Domažlic nebo 
expresy a vlaky EuroCity z Prahy či Plzně. Protože je Furth im Wald první příhraniční stanicí 
v Německu, lze do tohoto bavorského města cestovat i na Skupinovou víkendovou jízdenku. 
Více na www.cd.cz (Vlakem do zahraničí – Cestování v příhraničí s Německem). 

Spojení

Z vlakového nádraží ve městě Furth im 
Wald dojdete na Zámecké náměs-

tí (Schlossplatz), kde v domě č. p. 1 
sídlí turistické informační centrum, asi 
za čtvrt hodiny. Audioprůvodce v čes-
kém jazyce si můžete vypůjčit na ob-
čanský průkaz nebo pas. Lze si ho také 
stáhnout do tabletu nebo chytrého mobilu 
pomocí čtečky QR kódů. Ty najdete na map-
ce, kterou rovněž dostanete v infocentru. 
Na Zámeckém náměstí žádný zámek 
nehledejte. Sice tu stával, ale zničen byl při 
husitských nájezdech v 15. století. Domi-
nantou rynku i celého města je novogotická 
věž postavená v letech 1864 až 1866. Z ní se 
nabízí pěkný výhled na město a okolní hory. 
Nedaleko věže se nachází oblouk brány, 
na němž je vyobrazený bezhlavý bělouš. 
Malba odkazuje na legendu o českém lou-
peživém rytíři, který se pokusil utéct před 
spravedlností na svém věrném oři. Padací 
mříž na hradbách však usekla koni hlavu 

a rytíř skončil po právu v hladomorně. Do-
dnes se prý bezhlavý bělouš ve městě v noci 
zjevuje a prochází se ulicemi. 

Po stopách netvorů
Pod obloukem brány projdete na Městské 
náměstí (Stadtplatz), kde kromě budovy bý-
valého okresního soudu, jejíž arkýř je vyzdo-
ben zvonkohrou, zaujme i Stará radnice. Pod 
jejím balkonem uvidíte reliéf se zobrazením 
boje s drakem. S draky se ve Furthu setkáte 
takřka na každém kroku. Městské náměstí se 
vždy v srpnu promění v jeviště, kde se uvádí 
nejstarší německá lidová hra Skolení draka. 

Vypráví příběh z doby husitských válek, kdy 
nelítostné boje probudí dávno zakle-

tého netvora, který začne ohrožovat 
město. Od roku 2010 je hlavní atrakcí 
této hry drak Tradinno – největší 

čtyřnohý kráčející robot na světě. 
Po zbytek roku je jeho domovem Dračí sluj 
(Drachenhöhle), která se nachází naproti 
multifunkční hale (Festhalle) a přístupná 
je od dubna do října. Ve Furthu mají také 

první německé Dračí muzeum (Drachen-
museum), otevřené je po celý rok. Navštívit 
ho můžete, až půjdete vrátit do infocentra 

audioprůvodce. Najdete ho na Zámeckém 
náměstí č. p. 4. ▪

Město draků. Tak se přezdívá bavorskému městu Furth im Wald 
(česky Brodu nad Lesy). Po jeho nejzajímavějších místech vás 
provede český audioprůvodce, kterého vám zdarma zapůjčí 
v místním infocentru. 
Text: Tomáš Rezek
Foto: Tourist-Information Furth im Wald 

Na výrobě furthského draka Tradinno se podíleli specialisté na efekty 
hollywoodských filmů.

Vyhledávanou atrakcí města je zvonkohra 
na budově bývalého okresního soudu 
na Městském náměstí (Stadtplatz). 
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RYCHLÍKOVKY 
S JANOU FLORENTÝNOU ZATLOUKALOVOU

První část pravdy je, že vědět, co to jsou 
samosy, patří k základnímu kuchařskému 

vzdělání a není na škodu být v obraze i v naší 
české kotlině. Druhá část pravdy má trochu 
větší praktičnost. Samosy jsou levné na pří-
pravu, nevyžadují žádné nedostupné exotické 
suroviny, chuťově potěší a vlastně splňují 
podmínku dobrého všednodenního jídla.

Samosu si představte jako kapsu z jed-
noduchého těsta. Uvnitř kapsy se skrývá 
náplň, obvykle ze šťouchaných ochucených 
brambor, ke kterým se přidávají další suroviny 

budete mít v plánu uvařit k večeři brambo-
ry, rovnou si jich nachystejte o pár víc a ty 
pak odložte pro pozdější použití do samos. 
Totéž platí pro ostatní části náplně, jako jsou 
zbytky omáček s mletým masem. Pokud 
zvolíte špenát, polovinu ho použijte do těs-
tovin a teprve druhou nechte do příštího dne 
na samosy. Lepší příklad kuchařské plánovi-
tosti, úspornosti, účinnosti a hospodárnosti 
už snad ani nevymyslíte.

Co se týká těsta, stačit vám bude úplně 
obyčejná směs mouky, oleje a vody, ze které 
uhnětete pružné a nelepivé těsto. Aby se 
nechalo vyválet opravdu na tenko, musíte 
ho nechat chvilku odpočinout, jinak se bude 
smršťovat zpátky, případně trhat, no prostě 
vám bude kazit náladu. Pokud můžete těsto 
připravit 30-60 minut předem, body pro vás.

Tak ať vaše cesty mají vždy malý nádech 
exotiky, i kdybyste vůbec neměli v úmyslu 
opustit českou krajinu.                        Florentýna

Na těsto:  
l  240 g hladké pšeničné mouky  
l  1/2 lžičky soli  l  3 lžíce oleje  
l  120 ml vlažné vody
l  1/2 lžičky prášku do pečiva

1Připravte těsto. Smíchejte mouku, 
sůl, případně též prášek do pečiva 

a olej. Do suché směsi začněte přilévat 
vodu a přitom vytvářejte těsto. Pře-
staňte přilévat vodu, když se těsto spojí 
a dá se hníst. Hněťte aspoň 2 minuty 
dohladka, potom zabalte do fólie 
a nechte zatím stát na kuchyňské lince.

3Těsto rozdělte na čtvrtiny. Každou 
rozválejte na placku o výšce 2-3 mm. 

Rozkrojte napůl, položte řezem směrem 
od sebe a doprostřed přehněte postup-
ně oba cípy těsta. Spoj potřete vodou 
a stiskněte, vznikne široký kornoutek. 
Do něj dejte náplň. Na otevřené straně 
spojte horní a dolní stranu těsta.

4V menším vyšším hrnci rozehřejte 
olej, aby začal bublat, když do něj 

vhodíte kousíček těsta. Postupně 
v něm po jednom nebo dvou kusech 
smažte taštičky. Měly by pokud možno 
plavat a nedotýkat se dna. Smažte je 
asi minutu po každé straně, jen než  
zezlátnou.

od mladého hrášku, dušeného špenátu, 
opečených hub, kousků kuřecího masa nebo 
třeba ragú z mletého masa. Samosy jsou 
skvělým příkladem jídla do ruky. Dají se jíst 
při mnoha časově vypjatých situacích, snad 
s výjimkou dobíhání odjíždějícího rychlíku. 
Ale aby to všechno neznělo tak idylicky, asi 
bych měla rovnou přiznat, že tyhle plněné 
kapsy nejsou pečené, nýbrž smažené.

Se samosami je v zájmu rychlé večeře třeba 
začít už včera. Pak zjistíte, že dneska už to 
jde všechno samo (od slova samosa). Když 

Vůbec bych se nedivila, kdyby vám hned po přečtení nadpisu začalo vrtat 
hlavou, proč sem zatahuju recepty z druhé poloviny světa. Vždyť česká 
kuchyně čítá mnohem zajímavější a napínavější jídla, tak k čemu tyhle 
indické samosy?
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2Vychladlé uvařené brambory 
rozšťouchejte. Cibuli nakrájejte na-

drobno, v pánvi rozehřejte máslo a při-
dejte cibuli. Na středním ohni míchejte, 
až se koření rozvoní a cibule změkne. 
Přidejte brambory, špenát, osolte podle 
chuti. Hotovou náplň rozložte na měl-
ký talíř a nechte vychladnout.

Na náplň:  l  2 vařené brambory ze včerejška 
l  1 malá cibule  l  špetka kurkumy  l  1/4 lžičky římského kmínu  
l  2 lžíce másla  l  1/4 lžičky koriandru (semínek, nikoli nati)  
l  sůl, asi 1/2 lžičky  l  1/4 lžičky garam masala koření   
l  hrst spařeného, prudce zchlazeného, okapaného a nasekaného špenátu 

Na smažení:
l  zhruba 600 ml 
rostlinného olej

SAMOSY
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ZÁKLADNÍ 
VZOREK 

MĚŘIDLA

ZNAČKA
DLAŽDIČEK

Soutěž 
Zašlete nám vyluštěnou  
tajenku a vyhrajte poukaz do wellness!

Správnou odpověď jednoduše zadejte  
do formuláře na www.cdprovas.cz   
do 19. ledna.

❖ ❖ ❖

KŘÍŽOVKA

MLHA

POMŮCKA:
ELK, LAN

PÁDOVÁ
OTÁZKA

USUŠENÁ
TRÁVA

2. ČÁST
TAJENKY

OZN. TITULU
DOKTOR

PŘÍRODNÍCH
VĚD

MÍSTNOST
V BYTĚ

(OBECNĚ)

TEPELNĚ
ROZKLÁDAT

UHLOVODÍKY

TENISOVÁ
ASOCIACE VÍTĚZSTVÍOTÁZKA

(ZASTAR.) MEZNÍ

NOVO-
ZÉLANDSKÝ
NELÉTAVÝ

PTÁK

ARMÁDNÍ
SOUTĚŽ

UMĚLECKÉ
TVOŘIVOSTI

OKRESNÍ
STAVEBNÍ
PODNIK
(ZKR.)

NÍZKÁ
DŘEVINA

ANGLICKÁ
ČÍSLOVKA

(JEDEN)

MODRÉ
ZBARVENÍ

AROMATICKÉ 
KOŘENÍ

MNOŽSTVÍ

HLAS
VRÁNY

HRDINA
(KNIŽNĚ)

RYCHLOST

PENÍZE
V OBĚHU

AFRICKÝ
SLON

❖

❖

❖

❖

ČESKÝ
MALÍŘ

POSTAVA
Z VEČER-

NÍČKU

PŘIMĚTI

OSTEN

4. ČÁST
TAJENKY

PRUDKÝ BOJ

TLUČENÝ

HON

RUSKY RÝŽE

SILNÝ
PROVAZ

USEŇ
Z HOVĚZINY

KUSY
LEDU

1. ČÁST
TAJENKY

KYPŘIT
PLUHEM

CIZÍ
PLOŠNÁ

MÍRA

SPZ
HRADCE

KRÁLOVÉ

SPOJENÉ
STÁTY

LIDSKÉ NA-
PODOBENINY

PŘEDLOŽIT

KAVKAZSKÝ
HUD. NÁSTROJ

DOLŮ
(V NÁŘEČÍ)

NÁSEP

MÍSTNÍ POČÍ-
TAČOVÁ SÍŤ

ŘEDITELSTVÍ
OPEVŇ. PRACÍ

VERNŮV
KAPITÁN

DOBŘE (Z LAT.)

VĚDRO
U STUDNY

KONSTRUKCE 
STŘECHY

KMIT

SPOJKA

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

ZPŮSOBIT
ZRANĚNÍ

DRUH
KVĚTENSTVÍ

SILNÉ PŘÁNÍ

SLOVENSKÁ
PŘEDLOŽKA

KUCHYŇSKÁ
DESKA

OPATŘIT
OBUVÍ

KAMPAK

MOSKVAN

TELEVIZNÍ
KUTIL

HL. MĚSTO
VIETNAMU

ZHOTOVITI
ŠITÍM

STAVEBNÍ
KÁMEN

NEHVÍZDAT

VÝZVA
KE SKOKU

NATURALIS
(LAT. ZKR.)

SYMETRÁLA

CIZÍ ZNAČKA
LYŽÍ

LUPENATÁ
HOUBA

AKROBACIE
NA KONI

AVŠAK

SARDELOVÉ
ŘEZY

3. ČÁST
TAJENKY

VÝČNĚLEK

PODVOZEK

NEBOLI
(SLOV.)

KAPROVITÁ
RYBA

OVOCNÁ
ZAHRADA

ŠACHOVÁ
REMÍZA

ZNAČKA
ELEKTRO-

SPOTŘEBIČŮ

CHAPLINŮV
FILMPRES

PŮVODNÍ
NÁZEV
DUKLY

LISTNATÝ
STROM

NAPŮL

STEPNÍ
PTÁK

SOUHLAS

OBOJETNÝ

DRUH
INSEKTICIDU

ŘÍMSKY
549

VYČNÍVAT

STŘEDO-
VĚKÝ

ZBROJNOŠ

ÚŘEDNÍ
SPISY

RYTMICKÝ
CELEK

KOCOUR
(V NÁŘEČÍ) PŘIBLIŽNĚ

A. Brie (*1950) – německý politik:
... (výrok v tajence).

Tajenka z minulého čísla: 
Manželství je společenstvím jednoho vládce,  
jedné vládkyně a dvou nevolníků, 
což úhrnem činí dvě osoby.

ZNAČKA
KANCELÁŘ-

SKÝCH
POTŘEB

Vyhrajte 
3x poukaz 
do privátní 
sauny nebo 
whirlpoolu pro 
dvě osoby na 
50 min 
v hodnotě 
870 Kč

Wellness na zámku
Užijte si dlouhé zimní chvíle ve Wellness na zámku Infinit 
v Praze a nechte se hýčkat v privátní sauně s ochlazovacím 
bazénkem či v privátním whirlpoolu. 

www.wellnessnazamku.cz

 



Vše o soutěži na  www.cdprovas.cz/fotograficka-soutez

FOTOSOUTĚŽ
VOLNÉ TÉMA
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1  Lucie Nechanická, 24 let   Doteky

2  Matěj Kryštof Řešátko, 15 let   Šumavská noc

3  Jan Russnák, 29 let   Podrž to

h t t p : / / w w w. c d p ro v a s . c z / f o t o s o u t e z
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Na začátku ledna 1979 udeřila zima, kterou 
málokdo pamatoval. Teploty padaly k mínus třiceti, koleje pras-
kaly jako párátka, uhlí ve vagonech zamrzlo tak, že z nákladu byla 
jedna velká kostka. Prostě kalamita jako blázen, kterou museli 
dokonce řešit soudruzi na UV! Sice se probudili až pátýho ledna – 
Silvestra asi slavili opravdu pekelně, ale situace došla tak daleko, 
že museli vyhlásit celostátní uhelné prázdniny, omezit vysílání 
televize a v dopravě to nebylo o moc lepší. Jízdní řád byl jenom cár 
papíru, protože vlaky jezdily tak, jak se podařilo zprovoznit mašiny 
a odsekat vagony od sebe. Zamrzaly totiž i šroubovky a brzdová 
ústrojí, takže pro nás, vozmistry, se na několik dní stala nezbyt-
ným pracovním doplňkem letlampa, koudel, zapalovač a benzín. 
Všichni jsme chodili nabalení jako pumpy, a i já, který jsem beranici 
vzor Stalingrad 1942 nesnášel, jsem musel uznat, že má v takový 
kose něco do sebe.

V takových podmínkách proto působilo jako zjevení, když jsem 
viděl výpravčího Mildu, jak si to šine do práce jen v takový lehký 
větrovce, tesilkách a polobotkách. Vlas ho taky moc nezahřál, 
protože už tenkrát měl hlavu jako koleno. Vždycky s sebou do šich-
ty tahal dvě fortelný tašky plný jídla.  Však taky vážil asi 150 kilo. 
A protože se pohyboval jen o něco rychleji než želva, v tom mrazu 
setrval daleko delší dobu. To mu ale zjevně nevadilo, protože 
na své pracoviště, stavědlo odlehlé od osobního nádraží, nepoužil 
žádné přibližovadlo, ale valil se jako sněžná rolba sněhem vedle 
kolejí. Milda si zkrátka užíval, protože měl zimu narozdíl od léta 
rád. To vyloženě trpěl a často vypadal, že nedožije konce šichty.

Nadšení pro ledovou kůru ale nesdíleli jeho kolegové. Milda 
totiž v práci vůbec netopil a strašně větral, takže v kanclu měl 
jako v ledničce. Nejhorší to měl vždycky ten, co šel po něm 
na šichtu, což byl podle turnusu většinou výpravčí Pavel. 
Tihle dva vedli na téma teplotní pohoda na pracovišti 
často vyostřené diskuze, ale řešení se nedobrali. 
Milda odmítal topit, a Pavel proto nepodepisoval 
předávku služby v půl šestý jako ostatní, ale 
nejdřív zašel do kotelny, rozžhavil kamna 
do běla, počkal, až teplota dosáhne přija-
telnýho podprůměru, a Mildu vystřídal až 
přesně v šest. Tomu odjížděl vlak domů 
v 18:17, takže měl vždycky co dělat, 
aby ho při své „rychlochůzi“ 
stihl. Několikrát jsem 
byl svědkem toho, jak 
Milan funěl na zhlaví 
(což bylo dobrých dvě 
stě metrů od peronu) 
dvě minuty před časem 
odjezdu a vydával dušné 
skřeky, kterými se snažil 
upozornit na svůj plán 

vlak stihnout. Někdy to vyšlo, někdy si ho v tom šrumci nikdo 
nevšiml a jindy mu zase dobráci schválně ujeli. 

Mildův nekolegiální přístup Pavla samozřejmě strašně štval, 
a protože se nedokázali dohodnout, chtěl se aspoň pomstít tak, 
„aby si to tlustoprd taky užil“, jak se nechával slyšet. Den D přišel 
právě v jednom z těch chladných lednových dnů. Pavel měl zase 
Mildu střídat, ale do práce vyrazil ještě o chvíli dřív, potichu se 
přikradl ke stavědlu, které mělo k jeho vzteku zase všechna okna 
dokořán, a ze stojanu u něj opatrně sebral dvě čuby (pro neznalé – 
tak se mezi ajznboňáky říká těžkým kovovým zarážkám na kolejni-
ce, kterýma se podkládaj vagony, aby se samy nerozjely). Potichu 
vstoupil do budovy a do tašek, které měl Milda připravené u dveří, 
že s nima po předávce „vystartuje“ na vlak, je spravedlivě rozdělil. 
V taškách je pečlivě zamaskoval, což ale vlastně ani nebylo potře-
ba, protože hmotnost takového nákladu byla natolik enormní, že 
by Milda musel být úplně blbej, aby si ničeho nevšiml. Pointa byla 
v tom, že nebude mít čas na to, aby se zbytečného nákladu zbavil, 
pokud by nechtěl zahodit zavazadla i s relevantním obsahem. A to 
by „kolenovrt“ Milda nikdy nedopustil. 

Ve chvíli, kdy se tlustý Milan vláčel ten kilometr ze stavědla ke  
svému vlaku, jsem byl v práci, takže moje vzpomínka je naprosto 
autentická. Pamatuju si, že nejprve jsem slyšel strašný funění, asi 
jako když se stádo bizonů rozhodne uspořádat závod v přespolním 
běhu. Mezi animálními vzdechy jsem ale rozeznával i nezřetelnou 
artikulaci. Pak do žlutého světelného kuželu nádražní lampy vstou-
pila postava jako z jiného světa. Ve vztekem i námahou pokřiveným 
obličeji jsem Mildu poznával jen stěží. Zpocenej byl víc než v nejpar-
nějším létě a viditelně namáhavé klopýtání v závějích doprovázel 

nereprodukovatelným nadáváním na zatím neznámý ob-
sah svých tašek. Stihl nastoupit do posledních dveří 

svého osobáku, a když těžce dopadl na seda-
dlo, viděl jsem přes zamrzlý okno, jak 

z jedný tašky tahá patnáctikilovou 
čubu a nevěřícně na ni civí. 

Pavlova pomsta klapla do po-
sledního puntíku. A kupodivu 

dopadla na úrodnou půdu. 
Sice jsem se nikdy nedozvě-

děl, jestli Milan začal před 
koncem směny stavědlo 
vytápět proto, že si uvě-
domil, jak ignorantsky se 
chová, nebo z obavy, aby si 
nemusel pokaždý před od-
chodem z práce prohledá-

vat zavazadla. Faktem ale 
je, že zatímco v lednu toho roku 

byli všichni promrzlí na kost, minimálně 
jeden člověk si připadal jako na Sahaře.

ČUBA A TLUSTOPRD

KOLOŤUK 6
František Nechranický
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6. traťováci
scénář: Frej

ilustrace: angelart

václav s jakubem se těší na první společnou noc na boudě znavení prací a pražským ovzduším. zima a celonoční hluk 
jim ale kazí romantickou představu o strávení volna. jakub se dokonce smiřuje se skutečností, že haFF an bude muset 
nocovat venku. pejskovi to ale příliš nevadí, celou noc vyje na měsíc, aby dal o sobě vědět jiným haFanům. větší obavu 
má ale pejsek ze starého zdenála, který hochy po probdělé noci přichází vzbudit časně zrána. s lopatou v ruce nejprve 
vyhrožuje pejskovi, následně straší hochy Fyzickou prací.

takhle to vidí
jakub

takhle to vidí
venca

potřebuju vykopat díru! dělám si prču! 
potřebuju dvě díry!

...pro pejska! …pro ty dvě Fúrie!

dělám si prču!
potřebuju těch děr pět!

co koukáš?! 
skoč mi pro Flašku…

taky máš takovou 
radost, venco?

koukám, že tu máš veselo.
nazdar zdenál!

kam s tím krámem?

kluci hodný mi přijeli 
pomoct – až z prahy!

spíš někoho zabije.

se na tom zabije.



Text: Marcela Krejčí, Foto: autorka

CESTOPIS
LINEC

C E S TO P I S40

Krajina, kde si každý turista najde to své, od výšlapů na vrcholky 
vysokých hor, přes projížďky národními parky a obdivování divoké 
africké fauny a flóry, až po surfování na vlnách Indického oceánu. 
A koho kromě klasických turistických zážitků zajímá i život 
místních, rozhodne se pro netradiční cestování s ubytováním 
v místních vesnicích, které kromě dobrodružství a zajímavých 
zkušeností může skýtat i nepohodlí. 

KEŇA
Země čistých duší a kalné vody

Keňa
Hlavní město: Nairobi
Rozloha: 582 646 km² 
Počet obyvatel: 46 790 758 
(30. na světě, 2016)
Jazyk: svahilština, angličtina, 
arabština a kmenové jazyky
Měna: keňský šilink
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Nairobi

Taxík - Motorka Boda boda
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Většina lidí se do Keni vydává na krátko-
dobý turistický zážitek prostřednictvím 

cestovních kanceláří. Já jsem však využila 
jinou cestu a do tajů této krásné, ale i drsné 
země jsem se vydala sama takřka na vlastní 
pěst jen s pár kontakty, přičemž místo ces-
tovky jsem si vybrala neziskovou organizaci. 
A byla to téměř tříměsíční zkušenost, která 
mi v mnohém otevřela oči. 

Začátek svého pobytu v Keni jsem strávila 
v hlavním městě Nairobi. Ubytovala jsem 
se v menším bytě poblíž nejchudší části 
a největšího afrického slumu Kibera. Ačkoli 
je Kibera místem s vysokou koncentrací chu-
dých, najdete mezi nimi i spoustu lidí s ino-
vativními myšlenkami, kteří nerezignovali 
na svůj život a dělají něco dobrého nejen pro 
sebe, ale i pro ostatní. Měla jsem například 
možnost navštívit obchůdek organizace žen, 
které jsou vdovami a podnikají ve výrobě 
a prodeji tradičních výrobků, jako jsou různé 
šperky z obyčejných malých korálků, látkové 
tašky či tradiční oděvy. 

V Nairobi jsem strávila celkem týden, 
než jsem se o Velikonočním pondělí vydala 

dálkovým autobusem na téměř osmiho-
dinovou cestu z východní do západní části 
Keni, konkrétně k Viktoriinu jezeru. Cesta 
autobusem vedla národními parky Lake 
Nakuru a Naivasha, kolem čajových plantáží 

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ SE 
SKLÁDALO ZE SUCHÉHO 
ZÁCHODU TURECKÉHO TYPU 
A MÍSTNOSTI  S  LAVOREM.

položených vysoko v kopcích až po nížiny 
a mokřady s cukrovou třtinou a mangovní-
ky. Nakonec jsem vystoupila v Bondu, což 
je okresní městečko zhruba sto kilometrů 
od hranic s Ugandou. 

Lavor místo koupelny
Tam na mě čekal můj kolega a odvezl mě 
do malé vesničky asi dvanáct kilometrů 
od Bonda a zároveň asi 3 km od hlavní 
silnice, kde byl můj nový dočasný domov 
u místní rodiny farmáře a učitelky. Pro mě 
byl připraven samostatný domeček o dvou 
místnostech, přičemž jedna z nich sloužila 
jako denní místnost a ve druhé byla ložnice. 
Tento dům patřil synovi majitelky pozemku, 
který však žije pracovně v Dubaji, a domek je 
tedy neobydlený. Byli proto rádi, že se v něm 
na pár týdnů někdo ubytuje a bude se o něj 
starat. V Keni je zvykem, že jakmile synové 
dostudují nebo se začlení do pracovního 
procesu, musejí si vybudovat samostatné 
domy, nebo jim je postaví rodiče. 

Ubytování bylo v rámci možností dobré, 
až na stav hygienického zázemí. To se sklá-

◀ Ve školních lavicích

 Děti ze základní školy Lwala
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dalo ze suchého záchodu tureckého typu, 
který byl přizpůsoben hlavně starším lidem, 
takže byl vyvýšený, a místnosti s lavorem, 
která sloužila jako koupelna. Vodu jsem si 
napouštěla z obrovské vodní nádrže. Větši-
nou jsem si její část ještě ohřála na plyno-
vém vařiči, abych se nekoupala v úplně ledo-
vé vodě. Ale i ta byla někdy v parných dnech 
s vysokými teplotami skvělá a osvěžující. 

Během pobytu jsem si ve volných chvílích 
užívala i menších výletů po okolí. S kolegou 
jsme například podnikli výlet trajektem 
po Viktoriině jezeře na nedaleký ostrov 
Mageta. V přístavu bylo rušno, neboť 
trajekt jezdí jen párkrát za den a místní 
do něj nakládají kromě jídla i další věci, jež 
se pak prodávají na ostrovním trhu. Prvním 
problémem, kterému jsme museli čelit, bylo 
zatopené molo. Vzhledem k tomu, že jsem 
měla v hlavě spousty pouček o tom, jak je 
Viktoriino jezero špinavé a člověk může one-
mocnět vodními červy – bilharziemi, dostala 
jsem strach, že budu muset do vody. Viděla 
jsem však, jak se místní ve vodě normálně 
a bez obtíží pohybují. Navíc vodní hladina 
jezera sahala do půlky lýtek, takže jsem se 
nakonec odhodlala do vody vstoupit, ale pro 
jistotu v botách. 

Hmyzí tornáda
Voda byla příjemně teplá, ale zakalená, 
takže jsem sem tam klopýtala mezi kameny 
a pytli s pískem, které tvořily původní zato-
penou část mola. Po příchodu na palubu mě 
rozptýlil zajímavý úkaz na jezeře. Vypadalo 
to jako skupina menších tornád nad vodní 
hladinou, která se nepatrně pohybovala. 
Byla naštěstí daleko a vzhledem k tomu, že 
obloha byla bez mráčků, tak mi došlo, že 
nepůjde o tornáda v pravém slova smyslu. 
Zeptala jsem se kolegy, co to je, a dočka-
la jsem se překvapivé odpovědi. Byly to 
mraky drobného hmyzu podobného malým 

muškám, který slouží jako potrava pro dravé 
ryby na jezeře. Po hodině a půl trvající plavbě 
jsme se ocitli v přístavu na ostrově Mage-
ta. Kromě mnoha mraků výše zmíněného 
hmyzu a vůně, či pro někoho spíše zápachu 
z čerstvých ryb, nás uvítaly ještě pestroba-

revné rybářské lodě na obou stranách břehů 
a všeobecný ruch přístavu. Několik rybářů 
vystupovalo z lodí a na dlouhých kůlech 
nosili zavěšené ryby na místo, kde se potom 
prodávaly. Další z nich čistil a kuchal čerstvé 
ryby přímo ve vodě Viktoriina jezera. 

VLAK+ letiště
Dojeďte vlakem národního dopravce na pražské hlavní nádraží, odkud vás Airport Express dopra-
ví přímo k oběma terminálům Letiště Václava Havla. Vše na jeden jízdní doklad včetně zpáteční 
cesty. Díky výhodné nabídce Českých drah VLAK+ letiště ušetříte na jízdném (sleva 25 % ze 
zpáteční jízdenky), jízdenka má navíc prodlouženou platnost 30 dní, takže z dovolené rozhodně 
nemusíte pospíchat. Jedinou podmínkou pro uznání této slevy je nutnost orazítkovat si jízdenku 
při zpáteční cestě. Razítko získáte na informační přepážce letiště nebo v turistickém centru Praž-
ské informační služby. Autobusy Airport Express odjíždějí z hlavního nádraží od Fantovy budovy 
(sledujte navigaci od nástupišť). Více informací najdete na www.cd.cz/airportexpress.

spojení

◀ Nairobi alias africký New York

 Sušení malých rybek z Viktoriina jezera

V přístavu na ostrově Mageta
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Měli jsme dost času si ostrůvek projít 
a dostat se k jeho druhému přístavu, odkud 
trajekt odpoledne odjížděl. Cestou jsme 
potkali několik motorek boda boda, což jsou 
místní taxíky. Jejich řidiči v mnoha přípa-
dech nemají řidičský průkaz, ale vzhledem 
k tomu, že je místní policie stejně jako 
většina policejních sborů v zemi značně zko-
rumpovaná, nikdo to příliš neřeší. Motorky 
bych přirovnala k u nás známým „pionýrům“. 
V Keni se na nich jezdí klasicky po dvou, ale 
většinou je uvidíte přeplněné třemi až pěti 
pasažéry včetně řidiče. 

Motorka odveze vše
Po dvou měsících ve vesnici mě čekala 
osmihodinová cesta dálkovým autobusem 
zpátky do Nairobi. K zastávce autobusu jsem 
musela jet taxíkem (motorkou boda boda), 
a protože na autobus potřebovala i snacha 
majitelky domu Anna, rozhodly jsme se, že 
ušetříme a zkusíme se svézt jen na jedné 
motorce. Cestování ve třech by nebyl žádný 
problém. Stále je na takových motorkách 
dost místa, navíc řidič si mnohdy sedne co 
nejvíce dopředu a problém je vyřešen. Ale 
po dvouměsíčním pobytu si s sebou většinou 

neodvážíte méně věcí, než jste si dovezli. 
Takže kromě sebe, Anny a řidiče se na mo-
torku musela vejít ještě krosna velká zhruba 
jako další člověk, dva batohy a kbelík, který 
jsem vezla kamarádce. Situaci jsme tedy vy-
řešili následovně: řidič si sedl úplně dopředu 
až téměř k řídítkům, za něj jsem si sedla já 
a v každé ruce jsem držela jeden batoh plus 
kyblík a za mě se naskládala Anna, jež měla 
na zádech mou krosnu, v jedné ruce držela 
svou kabelku a druhou rukou se přidržovala 
mě, neboť krosna byla opravdu těžká. Jinak 
se to udělat nedalo, protože bylo potřeba 
rozložit váhu tak, abychom se nepřeklopili. 
Ačkoli to zprvu vypadalo neřešitelně, nako-
nec se nám povedlo opravdu vyrazit. 

Domeček a přechodné bydliště autorky... ...na jedné z veřejných pláží v Mombase

Vodopády na řece Yala
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Cesta do Nairobi utekla docela rychle. 
Na cílové autobusové zastávce, která se 
v Nairobi nachází kousek od hlavního vlako-
vého nádraží, mě vyzvedla kolegova sestra 
Jenny, jež mi poskytla útočiště na zbytek 
pobytu v Keni. Po čase stráveném na ven-
kově byl pro mě Jennin byt připomínkou 
evropského způsobu života. Měla jsem tam 
splachovací záchod, sprchu, vlastní pokoj 
a veškeré zázemí, což byla opravdu vítaná 
změna. Navíc příjemná byla i dívčí společ-
nost. Jenny má totiž dvě dcery. V domácnosti 
žijí samy, protože Jennin manžel pracuje 
v sousední Tanzanii, kde má více peněz a lep-
ší práci než v Keni, rodinu proto navštěvuje 
jen občas. Podobně žije spousta rodin nejen 
v Keni, ale například i v Ugandě. 

Sledují nás
V Nairobi jsem byla pouze dva dny, měla 
jsem totiž naplánovanou cestu do Mom-
basy. Vyrazily jsme tedy s Jenny na výlet 
do města, abychom alespoň něco stihly. 
Bylo plné lidí, oblak prachu a výfukových 
plynů z aut. Procházely jsme po hlavní třídě, 
kolem kongresového centra či budovy 
parlamentu, když jsem si uvědomila, že mi 
někdo rozepíná batoh. Rychle jsem se oto-
čila a sundala jsem si jej ze zad, a opravdu, 
měla jsem rozepnutou kapsu. Naštěstí v ní 
nebylo nic důležitého. O dost horší chvíle 
mě ještě čekala. Najednou Jenny zpozorněla 

a potichu mi řekla: „Podívej se támhle na tu 
skupinku mužů, již delší dobu nás sledují, 
měly bychom se nenápadně, ale rychle 
vytratit z jejich dohledu, můžou nás napad-
nout.“ Vyděsilo mě to, takže jsme se snažily 
co nejrychleji přesouvat mezi ulicemi, střídat 
směry, dokud jsme po několika minutách 
nenabyly dojmu, že už nás nesledují. Byl to 
pro mě jeden z nejhorších zážitků v Keni, 
protože vědomí toho, že vám místní policie 
v případě odcizení peněženky a dokladů s ni-
čím nepomůže a zůstanete sama v cizí zemi, 
je dost děsivé samo o sobě.

Druhý den jsem se již přesunula dálkovým 
autobusem do Mombasy, kde na mě čekala 
kolegova příbuzná Christina. Mombasa je 
největší přístav a zároveň i druhé největší 
město v Keni. První naší zastávkou byla 
pláž Nyala Beach, kde jsem mohla poprvé 
vyzkoušet teplotu vody Indického oceánu 
a zároveň se projít po bělostném drobném 

Očkování na cestu do Afriky
Doporučuji před cestou navštívit centrum 
cestovní medicíny při fakultních či městských 
nemocnicích. Poradí vám, jakou prevenci potře-
bujete, a hlavně vám navrhnou očkovací plán, 
protože ne všechny druhy vakcín mohou být po-
dány v jeden den. Určitě je potřeba mít očkování 
proti žloutence typu A i B, žluté zimnici, dále 
pak proti břišnímu tyfu a meningitidě různých 
typů. Je možné nechat se očkovat proti choleře, 
ale proti ní funguje účinná prevence ve formě 
důsledného dodržování hygieny a konzumace 
pouze tepelně upravených potravin. Dále je 
vhodné, avšak nákladnější očkování proti vztek-
lině. V oblastech se špatnou infrastrukturou, 
kdy se cesta do nemocnice může protáhnout, 
vám jedna injekce může po kousnutí potulným 
psem zachránit život. 

OCEÁNSKÁ KOUPEL MOC CHLADIVÝM OSVĚŽENÍM NEBYLA. 
TEPLOTA VZDUCHU V TAMĚJŠÍM TROPICKÉM PODNEBÍ 
PŘEKRAČOVALA I  ČTYŘICET STUPŇŮ.

Známé sloní kly v Mombase Historická lokomotiva s názvem Masai of Kenya v muzeu železnice v Nairobi

Mezinárodní konferenční a kongresové centrum v Nairobi
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a na dotek příjemném písku. Musím přiznat, 
že oceánská koupel moc chladivým osvěžením 
nebyla. Teplota vzduchu v tamějším tropickém 
podnebí překračovala i čtyřicet stupňů. 

Dalším cílem mé návštěvy v Mombase byl 
městský park s názvem Haller Park, který byl 
podobný naší zoo. Jeho unikátnost spočívala 
v tom, že vznikl v části areálu betonárny 
Bamburi cement. Firma se totiž rozhodla 
zničenou krajinu obnovit, vysázet palmy 
a další druhy stromů, vytvořit jezírka a os-
trůvky a hlavně přivézt spoustu exotických 
zvířat z místní fauny. Tato nákladná rekon-
strukce a revitalizace krajiny se projevila 
ve výši vstupného, které pro studenty činilo 
1 500 KES (keňských šilinků), což je asi  

360 korun (100 KES = 24 Kč). V Keni je vstup-
né pro cizince běžně mnohem vyšší než pro 
místní, což je dáno turistickou atraktivností 
země a také její historií, kdy si lidé zvykli 
na to, že běloši mají peněz dost, a proto jsou 
schopni a ochotni i více zaplatit. U vchodu 
do zoo se lze vyfotit s jednou z největších 
želv na světě. Mají zde i Pumbu, prase brada-
vičnaté, ze známé pohádky Lví král. Pro mě 

bylo nejlepším zážitkem krmení žiraf. Místní 
pracovník prodával kukuřičné křupky, kte-
rých jste si mohli koupit libovolné množství 
a nakrmit si „vlastní“ žirafu.

Malárie, dárek na cestu
 Z Mombasy a od Christininy rodiny se mi 
nechtělo vůbec odjíždět, jenže jsem měla 
jen posledních pár dní před odletem do ČR. 
Nočním autobusem jsem se tedy vydala 
zpět do Nairobi. Bohužel poslední dny jsem 
místo návštěvy národního parku Nairobi 
National Park strávila v posteli, neboť jsem 
onemocněla malárií. Diagnózu mi sdělili 
ve zdravotnickém středisku na základě 
jednoduchého krevního testu. Naštěstí jsem 
měla podobnou zkušenost již z Ugandy, kde 
jsem malárii dostala poprvé, ale tehdy jsem 
strávila týden v nemocnici na kapačkách. 
Tentokrát nebyl průběh nemoci tak závažný, 
takže jsem věděla, jakými léky se mám léčit. 
Tablety se užívají po dobu tří dnů, ale já měla 
necelé dva dny do odletu. Musela jsem tedy 
s nevyléčenou malárií cestovat zpět. Problém 
se objevil hned na letišti v Nairobi, když mě 
málem nepustili do letadla. Zmínila jsem se 
o svém onemocnění na odbavovací přepáž-
ce, a musela jsem na prohlídku k letištnímu 
vedení, které mě naštěstí pustilo. Ale ten 
strach z toho, že se nedostanu domů včas 
a propadne mi letenka, byl hrozivý. Po ná-
vratu mě čekal týdenní pobyt na infekčním 
oddělení v naprosté izolaci. Bylo pro mě sice 
dost náročné vidět se s rodinou jen přes okno, 
ale mohla jsem si odpočinout, aklimatizovat 
se a pomalu si zvykat na život doma.  ▪

LIDÉ SI  ZVYKLI  NA TO,  
ŽE BĚLOŠI  MAJÍ  PENĚZ DOST, 
A PROTO JSOU SCHOPNI 
A OCHOTNI I  VÍCE ZAPLATIT.

Historické skály kmene Luo



Text: Martin Harák, Foto: sbírka autora
ŽELEZNICE

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Č(S)D

AUTOBUSY POD 
OKŘÍDLENÝM 
KOLEM

Autobusová doprava je dnes velmi často vnímána 
jako alternativa (nebo chcete-li konkurence) 

k železnici. Nebylo tomu tak ale vždy. 
Ve 30. letech 20. století působily autobusy 

jako prodloužená ruka železnice, 
a ČSD byly dokonce déle než deset let 

největším autobusovým dopravcem 
v Československu. I dnes máme koncepty, 

kde se vlak a autobus doplňují.

Foto: Jan Chaloupka
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královéhradecká měla pouze jednu trať z Par-
dubic do obce Kočí. V roce 1932 proto vznikla 
při Ministerstvu železnic Ústřední správa auto-
mobilní dopravy ČSD, jejímž úkolem bylo me-
todicky řídit a kontrolovat jednotlivá drážní ře-
ditelství při zřizování nových tratí. 

Leckteré autobusové linky, zvláště pak na 
Podkarpatské Rusi, skutečně vylepšovaly hos-
podaření státního železničního dopravce. Staly 
se ale i nástrojem boje proti konkurenci v po-
době soukromých autobusových dopravců. 
ČSD vedly některé autobusové linky paralelně 
se železnicí, namísto dráhy zajížděly do středu 
obcí, a odváděly tak cestující od privátních fi-
rem. Navíc, leckteří malí soukromníci neměli 
dopravu na autobusových tratích koncesova-
nou, a přesto na nich jezdili svými autobusy. 
To se pochopitelně Československým stát-
ním drahám vůbec nelíbilo, a tak svůj přístup 

k těmto firmám leckdy výrazně zostřily 
a snažily se domoci svého práva a takovou 
dopravu zrušit.

ČSD získávají monopol
V  letech 1933 až 1934 proběhla transfor-
mace československé autobusové linkové 
dopravy a poštovní autobusy, provozované 
Ministerstvem pošt a telegrafů, definitivně 
přešly pod správu ČSD. Celá fúze byla admi-
nistrativně dokončena 1. ledna 1933, ale 
k faktickému spojení došlo až o rok později 
– 1. ledna 1934, kdy ČSD provozovaly 636 
autobusů na 286 linkách! To znamenalo ob-
rovský skok kupředu. Ústřední správa auto-
mobilní dopravy v Praze byla zrušena a řízení 
autodopravy přešlo pod jednotlivá oblastní 
ředitelství ČSD. Dobový pramen – Ročen-
ka státních a soukromých drah ČSR pro rok 

Počátkem 30. let 20. století musela železnice 
nejen na našem území, ale ve všech vyspě-

lých státech světa čelit nové výzvě. Rozmach 
automobilismu, jejž někteří odborníci zpočátku 
bagatelizovali, se ukázal jako velmi reálný kon-
kurent do té doby monopolní železnice. Ve chví-
li, kdy došlo z akademických úvah k reálnému 
poklesu počtu přepravených lidí i nákladu, a tím 
pádem výnosu, vstoupil do hry návrh minister-
stva železnic, který počítal se vznikem „automo-
bilové divize“ ČSD. Tehdy si byli státní úředníci 
velmi dobře vědomi toho, že jen provázanost 
spojů všech dopravních modů zabezpečí dosta-
tečnou mobilitu obyvatelstva.

V té době sice fungovala poměrně slušná síť 
autobusových linek Československé pošty, ta 
ale požadovala od obcí finanční příspěvky na 
provoz a také garážování vozidel v menších 
sídlech. Jízdní řády určovala pošta především 
podle svozu svých zásilek. Koncepce drážních 
autobusů počítala s jízdními řády logicky navá-
zanými na vlaky. Proto netrvalo dlouho a první 
autobusová linka ČSD byla na světě. Poprvé vy-
jela 20. prosince 1927 na lince z Pardubic přes 
Dražkovice a Medlešice do Chrudimi. 

Nástroj konkurenčního boje
Autobusy se značkou ČSD postupně zavedly 
další oblastní ředitelství ČSD, byť šlo o roz-
mach velmi pozvolný. V dobových jízdních 
řádech se tak můžeme dočíst, že v roce 1929 
existovalo pouhých patnáct autobusových li-
nek ČSD o celkové délce 495 km, na kterých 
jezdilo 46 autobusů. Nejvíce linek (celkem pět), 
provozovalo košické drážní ředitelství s osmi 
autobusy a šesti řidiči na linkách na Podkarpat-
ské Rusi a z Košic do Rožňavy. Specialitou byla 
horská linka ze Štrby na Štrbské Pleso. 

Ostatní regiony byly se zaváděním autobu-
sové dopravy ČSD úspornější. Po dvou linkách 
měla např. bratislavská a plzeňská „direkce“, Původně poštovní autobus Praga NO ve službách ČSD v polovině 30. let na náměstí v Sušici

Luxusní Tatra s karoserií Sodomka pro protektorátní dráhy BMB-ČMD Praga NDO pro ČSD z roku 1939 
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1937–1938 doslova říká: „Železniční správa 
usilovala již před rokem 1932 o to, aby bývalý 
poštovní automobilový provoz byl převeden do 
podniku ČSD. Před včleněním automobilové-
ho poštovního provozu do podniku ČSD bylo 
ve vlastním kmenovém provozu ČSD něco přes 
140 autobusových linek, z nichž většina vznikla 
v polovině roku 1931 a 1932; organisace jejich 
provozu jakožto vedlejšího závodu podniku 
ČSD byla teprve v počátcích. Poštovních linek 
bylo tou dobou okrouhle 180 a jejich provoz 
měl od řady let pevnou organisaci. Rychlý roz-
mach linek ČSD v letech následujících byl však 
provázen postupující hospodářskou tísní, tak-
že četné linky byly po pokusném provozu opět 
zrušeny. Bývalý poštovní provoz byl do podniku 
ČSD převeden s veškerým svým personálem 
a zařízením jako celek. Sloučením tohoto pro-
vozu s kmenovým provozem ČSD nemohlo se 
státi tak, že by na organisaci bývalého poštov-
ního provozu, vybudované jako celek a spra-
vované z jednoho ústředí, byl připojen rovněž 
v celku kmenový provoz ČSD. Automobilový 
provoz, plnící funkci doplňku kolejového pro-
vozu ČSD, a to nejen v osobní, ale i v nákladní 
dopravě, musil býti decentralisován na sedm 
ředitelství státních drah. Proto bylo nutno roz-
vrhnouti bývalé poštovní autobusové linky od 
počátku roku 1934 mezi tato ředitelství a zru-
šiti správu poštovní automobilní dopravy v Pra-
ze Vršovicích.“

Při úpravě sítě autobusových tratí se při-
hlíželo k potřebám obyvatelstva, přímému či 
nepřímému veřejnému zájmu, respektive i zá-
jmu podniku na existenci té které linky a vzta-
hu automobilové dopravy k železnici. V dů-
sledku toho došlo během roku 1936 k další 
úpravě sítě autobusových tratí ČSD, takže 
k 1. březnu 1937 byl celkový stav 278 linek 
v úhrnné délce 8 074 kilometrů. Autosprávy, 
které dosud byly služebně přímo podřízeny 

výtopnám, se staly s platností od 1. května 
1935 samostatnými služebnami, podřízený-
mi přímo ředitelství státních drah. 

Protektorátní úpadek
Druhá světová válka měla vedle dopadu na 
železniční provoz negativní vliv i na automo-
bilový provoz ČSD. Postoupením českých po-
hraničních území Německu v září 1938 nejprve 
došlo ke zkrácení všech autobusových linek 
jen do místa nové státní hranice s Německem. 
Například na Olomoucku byla linka Olomouc 
– Hlubočky zkrácena jen do Velké Bystřice. Pů-
vodně tato linka vozila pracující do Marián-
ského Údolí a Hluboček, po jejím nesmyslném 
zkrácení se přepravní vztahy přerušily, navíc 
byla linka vedena paralelně s železnicí. 

V roce 1939 vznikl protektorát Čechy a Mo-
rava a samostatný Slovenský stát. Po obsazení 
republiky byla většina autobusů převedena po 
15. březnu 1939 do protektorátní společnosti 
BMB-ČMD (Českomoravské dráhy). Samostat-
né Slovenské železnice (SŽ) si pak ponechaly 
pro svoji potřebu sedmdesát vozidel. Autobu-
sové linky byly silně redukovány a spoje byly 
zajišťovány prioritně pro návoz pracujících do 
továren či pro školní mládež. Vedle toho měla 
německá okupace za následek převedení silnič-
ního provozu na pravou stranu a označení na 
vozidlech, včetně jízdních řádů, bylo povinně 
dvojjazyčné. Německý název byl uváděn vždy 
jako první v pořadí.

Ve válečných letech autobusová doprava 
stagnovala a změny v provozu byly vyvolány 
spíše okupačními úřady než samotným provo-
zem. Další zhoršení přichází v roce 1943, kdy 
se Německo začíná více soustřeďovat na dopl-
nění válečných ztrát, což se dotklo i veřejné do-
pravy. Začala chybět vozidla, náhradní díly, pa-
livo i personál. Na jednotlivých linkách tak byly 
zajišťovány třeba jen dva spoje denně, třikrát 

Autobusy Saurer s karoserií Sodomka určené pro poválečné Slovensko 

Reklama na busy ČSD v JŘ z třicátých let

Jízdenka na autobus ČSD
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Karosa C954 na jedné z linek ČD Šumava Bus před nádražím v Českém Krumlově 

Bratislava s garážemi Lučenec a pobočnými gará-
žemi Brezová, Köbölkút (dnes Gbelce), Komárno, 
Kremnica, Nitra, Nové Zámky, Piešťany, Šahy, 
Trenčianská Teplá, Trnava a Žilina.

Brno s pobočnými garážemi Blansko, Čejč, Dolní 
Kounice, Hodonín, Jihlava, Koryčany, Rohatec, 
Skalice nad Svitavou, Uherský Brod a Znojmo.

Česká Lípa s garážemi Dubá a Mladá Boleslav 
a pobočnými garážemi v Bělé pod Bezdězem, Boru 
u České Lípy, Cvikově, Děčíně, Litoměřicích dolním 
nádraží, Jablonci nad Nisou, Nových Benátkách 
a Turnově.

Chrudim s garážemi Čáslav, Habry, Chrudim, 
Litomyšl, Pardubice, Vysoké Mýto a pobočnými 
garážemi Humpolec, Poděbrady a Choceň.

Jičín s garážemi Dvůr Králové nad Labem, Nové 
Město nad Metují, Trutnov a Vrchlabí a pobočný-
mi garážemi Dobruška, Hostinné, Hronov, Jilem-
nice, Králíky, Lichkov, Náchod, Police nad Metují, 
Rokytnice v Orlických horách a Úpice.

Košice s garážemi Levoča, Mukačevo a Štrba 
a pobočnými garážemi Mníšek nad Hnilcom, Turna 
nad Bodvou, Vranov nad Topľou, Podolinec, Spiš-
ská Nová Ves, Chust, Rachov, Užhorod, Volovec, 
Králova Lehota, Poprad, Ružomberok a Tatranská 
Lomnica.

Olomouc s garážemi Moravská Ostrava, Moravská 
Třebová, Opava, Prostějov, Přerov a pobočnými 
garážemi Bruntál, Litovel, Ondrášov, Šumperk, To-
vačov, Frýdek-Místek, Jevíčko, Lanškroun a Holešov.

Plzeň s garážemi Karlovy Vary, Rakovník, Klatovy, 
Lišov, Sušice a Vimperk a pobočnými garážemi 
Tachov, Železná Ruda, Kraslice, Ostrov, Tršnice, 
Vejprty, Žlutice, Loděnice, Nučice, Zbiroh, České 
Budějovice, Týn nad Vltavou, Volary a Volyně.

Praha-Delta s garážemi Chabařovice, Kladno 
a Slaný a pobočnými garážemi Střekov, Teplice-
-Šanov, Tisá-Libouchec, Chomutov a Louny.

Praha-Vršovice s garážemi Benešov u Prahy, 
Jindřichův Hradec, Kostelec nad Černými Lesy, 
Kouřim a pobočnou garáží Říčany u Prahy.

denně se jezdilo jen v okolí větších měst. Kon-
cem války byla většina autobusů poškozena 
nebo úplně zničena. Výjimkou nebyly ani vozy 
odvlečené do zahraničí, a to jak německou, 
tak i Rudou armádou. Základním problémem 
však zůstal nedostatek pohonných hmot 
a náhradních dílů. Přesto ale nebylo prakticky 
s čím jezdit.

Na začátku roku 1945 tak bylo ve správě 
BMB-ČMD v provozu 700 autobusů různých 
značek a typů. Šlo jak o  typy Praga RN a Škoda 
706 N a NG, tak také Škoda 304, 306 a 606DN. 
Dosluhovalo i devatenáct autobusů Praga AN 
z let 1926 až 1930. SŽ pak na konci války vlast-
nily okolo 130 autobusů, z čehož dobrá polovi-
na byla švýcarské výroby na podvozcích Saurer. 

Šedesátiletá přestávka
Po druhé světové válce byl vozový park auto-
busů ČSD v dezolátním stavu. Různá vozidla 
různého původu a určení, často původně vo-
jenská, byla přestavěna na provizorní autobu-
sy. Poválečný provoz byl navíc značně kompli-
kován naprostým nedostatkem pneumatik. 

Únorové převzetí moci komunisty v roce 
1948 a nástup centrálně plánovaného hospo-
dářství pak přineslo zásadní změnu koncepce. 
Pro zajištění veřejné autobusové dopravy byl 
zřízen národní podnik Československá auto-
mobilová doprava (ČSAD), který od ČSD bě-
hem roku 1949 přebral veškerý vozový park, 
čímž éra autobusů se značkou ČSD skončila. 
Na dlouhých 60 let.

První pokus o znovuzřízení celoplošné au-
tobusové dopravy pod taktovkou železniční-
ho národního dopravce se odehrál v roce 2009. 
Tehdejší vedení ČD zřídilo Autobusovou divizi 
a smělé plány počítaly se zřízením podobné 
struktury, jako mají Rakouské spolkové dráhy, 

Autosprávy ČSD v 30. letech 20. století

které jsou díky své dceřiné společnosti Postbus 
největším síťovým autobusovým dopravcem 
v zemi. O rok později se začalo hovořit o projek-
tu ČD Line, což měla být síť autobusových linek 
navazujících k vlakům Českých drah. Z obou 
projektů sešlo a národní dopravce se vydal ces-
tou kooperací se stávajícími autobusovými do-
pravci na několika exponovaných trasách.

Projekty současnosti
Jako první vznikla linka Airport Express (AE) 
z iniciativy Českých drah a organizace ROPID 
v souvislosti se zavedením vlaků SC Pendoli-
no. První spoje vyjely 11. prosince 2005 na tra-
se Nádraží Holešovice – Letiště Ruzyně, o tři 
roky později byla linka přesměrována z Hole-
šovic na hlavní nádraží. Až dvanáct autobu-
sů je nyní provozováno společně s Dopravním 
podnikem hlavního města Prahy v intervalu 
10 až 30 minut. Druhá v pořadí vznikla koope-
rační linka ČD SKI Bus. Od roku 2006 zajišťova-
la v zimní sezoně spojení od vlaků z Trutnova 
až ke sjezdovkám v Peci pod Sněžkou. Na lince 
byly k vidění autobusy s celoplošným polepem 
v motivu motorových vozů Českých drah. Tato 
spolupráce skončila v roce 2012 s příchodem 
nového provozovatele skiareálu v Peci.

Poté 1. května 2012 vyjela autobusová lin-
ka ČD BUS Hranice na Moravě – Frýdek-Mís-
tek, která v Hranicích navazovala na vlaky ČD. 
Dopravcem se stala společnost Veolia Trans-
port Morava, leč spolupráce byla ukončena 
zhruba po roce a půl. Další spolupráce pod 
hlavičkou ČD BUS začala v neděli 1. března 
2015 s firmou Arriva Morava. Toho dne po-
prvé vyjela linka z ostravského hlavního ná-
draží do polského Krakova, která navazovala 
na spoje SuperCity Pendolino. V nabídce tato 
služba vydržela do konce platnosti minulého 
jízdního řádu. 

V červnu 2015 se rozjel společný projekt, 
tentokrát ČD Šumava Bus, kde na šesti lin-
kách kooperační autobusový dopravce Rail 
Bus zajišťuje návaznou dopravu od vlaků 
Českých drah do turisticky atraktivních lo-
kalit, jako je Kvilda, Třístoličník, Svatý Tomáš 
nebo na Kleť. Jako perličku na závěr můžeme 
zmínit fakt, že autobus provozuje i národní 
nákladní dopravce, dceřiná společnost  
ČD Cargo. Je jím moderní autobus Iveco 
Crossway, který je dislokován v Kalné Vodě 
na Trutnovsku a podle potřeby zajišťuje 
smluvní dopravy a v případě mimořádností 
zaskočí i za vlak. ▪



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

Vozový park ČD
Modernizace pokračuje

Můžete potkat ve vlaku
Herci Dejvického divadla

ČD Lounge Brno
Věnováno Jiřímu Boudovi

P R U V O D C E
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Modernizace souprav  

POKRAČUJE

Národní dopravce neustále rozvíjí svůj vozidlový park. 
Pokračuje totiž v nákupu nových, ale i v radikální modernizaci 
stávajících vozidel. České dráhy plánují i v letošním roce 
zvyšovat úroveň cestování nejen lepším servisem, ale také 
komfortnější a modernější technikou. Přinášíme přehled  
toho, co v barvách národního dopravce můžete na kolejích 
nově potkat.

Oddíl 1. třídy modernizovaného řídicího 
vozu ABfhpvee395 .

Část vozů z projektu Hamburg si zachovává své 
původní členění na oddíly (kupé).

Modernizované vozy Bdpee od nového jízdního řádu 
začaly zajíždět i do Českých Budějovic a Luhačovic.

NOVINKY VE VOZIDLOVÉM PARKU ČD

Třetina všech osobních vozů v parku Čes-
kých drah je vybavena klimatizací. V pro-

vozu jsou stovky bezbariérových nízkopod-
lažních jednotek. Elektrické zásuvky nebo 
bezdrátové připojení k internetu jsou do-
stupné ve stovkách dálkových i regionálních 
spojů. České dráhy prošly v uplynulých letech 
podstatnou změnou díky vnitřním reformám 
a možnosti investovat do moderních vla-
ků. Proto se podstatně zlepšila kvalita vlaků 
na mnoha linkách a současný jízdní řád bude 
v tomto trendu pokračovat. 

Postupně bylo do provozu uvedeno 40 vozů 
typu Bdmpee a dalších 62 modernizovaných 
velkoprostorových vozů pro dálkové linky 
typu Bdpee. 

Na jih Čech, do Luhačovic i Budapešti
Ty nabízí příjemné světlé klimatizované pro-
středí, ergonomicky tvarované sedačky nebo 
stoly s rozkládacími křídly. Cestující v nich mají 
k dispozici i elektrické zásuvky 230 V pro na-
pájení drobné elekroniky a také dostatek míst 
pro uložení jízdních kol. V prvním pololetí le-

tošního roku budou také vybaveny bezdráto-
vým připojením k internetu. V letošním roce 
budou tyto nejnovější modernizované vozy 
nasazeny například na spoje EuroCity Praha – 
Brno – Bratislava – Budapest, na expresy Pra-
ha – České Budějovice (– Linz) nebo na rychlí-
ky vyšší kvality Praha – Pardubice – Olomouc 
– Luhačovice. Díky tomu se podstatně zvýší 
komfort cestování mezi Prahou a jižními Če-
chami stejně jako na rychlících do Luhačovic. 

Před Vánocemi byly dokončeny také všech-
ny vozy zahrnuté v projektu Hamburg. Téměř 
stovka moderních osobních vozů několi-
ka typů prošla radikální obnovou a dvě řady 
vozů vznikly kompletní přestavbou. Nově 
v nich je dostupný internet prostřednictvím 
bezplatné palubní wi-fi a vedle standardních 
elektrických zásuvek jsou vybaveny také USB 
konektory pro napájení elektroniky, mají mo-
derní audiovizuální informační systém. Tento 
typ vagonů zajišťuje spojení především mezi 
Prahou a severními Čechami, zajíždí dále 
do Německa, ale objevuje se i na lince Praha 
– Brno – Bratislava nebo na spojích z Prahy 
na sever Moravy. 
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Posila pro příměstské linky
Nezastavila se ani modernizace vozi-
del pro regionální dopravu. To ilustru-
je odchod pantografů řady 451 z před-
poslední linky S4 Praha – Kralupy nad 
Vltavou. S postupnou dodávkou moderni-
zovaných patrových vozů na linku S7 Praha – 
Beroun na přelomu loňského a letošního roku 
je bylo možné stáhnout z těchto zbývajících 
výkonů. České dráhy tak v letošním roce plá-
nují nasazení jen dvou místo dosavadních pěti 
jednotek řady 451. Ty zatím zůstanou na kra-
tičké, pouze čtrnáct kilometrů dlouhé lince 
S41 Roztoky u Prahy – Praha-Libeň. Zbývající 
soupravy přejdou do zálohy pro případné na-
sazení během mimořádností v dopravě nebo 
v posilovém režimu.

V rekonstruovaných patrových vozech se 
mohou cestující těšit na kompletně rekonstru-
ovaný interiér ve světlých odstínech. Sedačky 
byly renovovány a potaženy prodyšnou textilií. 
Uživatele elektroniky pak určitě osloví bezplat-
ný příjem internetu prostřednictvím palubní 
wi-fi.  Mobilní telefony a další drobnou elek-
troniku bude možné napájet také prostřednic-

tvím USB konektorů. K pohodlnému cestová-
ní přispějí i nové moderní toalety s uzavřeným 
systémem nebo moderní audiovizuální infor-
mační systém s LCD monitory. Vozy budou 
jezdit v ranních přepravních špičkách na lince 
S7 Praha – Beroun a o víkendech na nejfrek-
ventovanějších spojích linky S8 Praha – Vrané 
nad Vltavou – Čerčany. Na lince S7 budou tyto 

vozy doplněny ještě upravenými řídicími vozy 
se zcela novým oddílem 1. třídy. 

Modernizace vozidlové flotily je nekončící 
proces. Již nyní mají České dráhy připraveny 
další projekty na výměnu nebo moderniza-
ci starších souprav v různých místech České 
republiky, ať už jde o regionální spoje, běžné 
rychlíky, nebo dálkové expresy. ▪
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Světová elita se v únoru setká 

V KOLÉBCE LYŽOVÁNÍ
Svatý Mořic se za měsíc stane dějištěm Mistrovství 
světa v alpském lyžování. Vydejte se do Švýcarska 
pohodlně novým spojem Českých drah a fanděte českým 
reprezentantům na prosluněných sjezdovkách.    

Závody Mistrovství světa v alpském  
lyžování se konají v zimním středisku  

Sv. Mořic, které leží na břehu jezera Mori-
tzer See v nadmořské výšce přes 1 800 metrů 
v údolí Horního Engadinu. Z jihu ho obklopu-
je masiv Bernina a ze severu pohoří Albula. 
Díky skvělé poloze a vynikajícím lyžařským 
terénům v okolí je populární mezi fanoušky 
zimních sportů i organizátory velkých lyžař-
ských akcí. Kromě toho zde vyvěrají četné 
minerální prameny s velkým obsahem oxidu 
uhličitého a v údolí Engadinu, kde městečko 
leží, svítí dle statistik sluneční paprsky prů-
měrně 322 dní v roce.

MS SVATÝ MOŘIC 

Sv. Mořic je kolébkou zimní turistiky a prů-
kopníkem alpského lyžování. Dodnes si za-
chovává punc tak trochu pitoreskní směsice 
historického stylu britské elity, prohánějící se 
na svazích už od roku 1864, a moderních, lu-
xusních výdobytků současné generace. Vše za-
čalo před 150 lety v nejslavnějším hotelu stře-
diska v Kulmu, jehož majitel stál za zrodem 
zimního turismu nejen ve Svatém Mořici, ale 
v Alpách vůbec. Podařilo se mu totiž přesvěd-
čit jeho britskou klientelu, která si oblíbila toto 
alpské středisko při letních dovolených, aby 
mlhavý a vlhký zimní Londýn vyměnila za pro-
sluněný a sněhem zavátý Sv. Mořic.

Lyžařský ráj kolem Sv. Mořice se skládá ze 
čtyř hlavních částí: Diavolezza, Corviglia, 
Corvatsch a Zuoz. A také z dalších pěti men-
ších areálů. Celkem 350 kilometrů sjezdo-
vek (80 % je označeno jako černé a červené) 
a 180 kilometrů běžeckých tratí (běhá se do-
konce i po zamrzlých jezerech), vše je doko-
nale propojené lanovkami a kabinkami a za-
baví se tu i ti nejnáročnější lyžaři. 

Lyžování jako v ráji
Lyžařské terény Corviglia potěší všechny milov-
níky volného a svobodného lyžování. Můžete 
se projet i po olympijské sjezdové trati. Nad je-
zerem Silvaplana se tyčí vrchol Corvatsch, kam 
vás do výšky 3 330 metrů vyveze panoramatic-
ká prosklená kabina přinášející výhledy na celé 
středisko. Ve třetím skiareálu Diavolezza, leží-
cím pod masivem čtyřtisícové Berniny, si užije-
te jen červené a černé sjezdovky a můžete sjet 
přes ledovec Morteratsch až do stejnojmenné 
zastávky Rhätische Bahn. Středisko Diavolezza 
nabízí i romantiku nočního lyžování při úplňku.

Foto: Schweiz Tourismus/Christof Sonderegger
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Ti, co se rádi baví, by si rozhodně nemě-
li nechat ujít večerní lyžování na Corvatschi 
(každý pátek od 19 do 2 hodin ráno). Je to 
v podstatě párty na lyžích na nejdelší osvět-
lené sjezdovce ve Švýcarsku s hudbou a ob-
čerstvením. 

MS ve Svatém Mořici 
Ve dnech 6. až 19. února 2017 se ve švýcar-
ském Svatém Mořici uskuteční MS v alp-
ském lyžování, které se do tohoto tradičního 
místa vrací po 14 letech, celkově již popáté. 
Dvakrát dokonce hostilo účastníky zimních 
olympijských her, v roce 1928 a 1948.

Českoslovenští reprezentanti byli na zá-
vodech ve Svatém Mořici v historii velmi 
úspěšní, na olympiádě v roce 1948 jsme 
byli třetí nejpočetnější výpravou z dvaceti 
osmi zúčastněných a měli pověst nejlep-
ších Středoevropanů v alpských disciplí-
nách. Na MS v alpských disciplínách v roce 
1974 ve Svatém Mořici překvapil světovou 
elitu československý reprezentant Míla 
Sochor z Pece pod Sněžkou, když vybojo-
val 4. místo v trojkombinaci. Závodní tratě 
ve Svatém Mořici jsou oblíbené i u našich 
současných reprezentantů, kteří se pokusí 
navázat na úspěchy předchozích generací 
našich závodníků.

Minulou sezonu zajišťovaly České drá-
hy přepravu fanoušků lyžování na Světo-
vý pohár v Jasné na Slovensku. Tuto sezo-
nu mohou příznivci českých reprezentantů 
v alpských disciplínách využít vlak i do dě-
jiště mistrovství světa ve Svatém Mořici. 

Vlakem na MS  
ve Svatém Mořici
Díky novému spoji Českých drah, z Prahy 
do Curychu, můžete do Sv. Mořice poho-
dlně dojet navazujícími spoji Rhétské drá-
hy. V místě konání MS 2017 můžete být 
již v 9:58 h. Cena za jízdenku tam a zpět 
v lůžkovém oddíle Triple je od 5 189 Kč, 
ve voze na sezení s oddíly pro šest cestu-
jících je cena 3 808 Kč (vůz 2. třídy jede 
v době konání MS z Prahy od 11. do  
19. února 2017). Více se dozvíte na interne-
tových stránkách www.cd.cz/svycarsko.

Spojení

Program MS v alpském lyžování najdete 
na internetových stránkách www.stmori-
tz2017.ch. Více se o oblasti Horního Enga-
dinu můžete dozvědět na www.engadin.
stmoritz.ch a v češtině na MojeSvycarsko.
com/estm. ▪
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ZAJÍMÁ TĚ ŽELEZNICE?
Hledáme nové strojvedoucí a vlakvedoucí

České dráhy nabízejí program, který podporuje studium a rozvoj odborných dovedností žáků 
partnerských středních škol. Stipendijní program ČéDés je určen pro žáky, kteří mají zájem 
o železniční dopravu a chtějí najít pracovní uplatnění na technické a provozní pracovní pozici 
u národního dopravce. V rámci stipendijního programu žák získá finanční výhody a další 
zajímavé bonusy. O stipendijní program se mohou ucházet žáci 9. ročníku základní školy 
a žáci, kteří již na partnerské škole vybraný maturitní obor studují.

Co nabízíme
▪  měsíční příspěvek na studium
▪  příspěvek na učební pomůcky
▪  příspěvek na ubytování
▪  jízdní výhody
▪  profesní a osobnostní růst
▪  odbornou praxi v provoze ČD
▪  jisté pracovní uplatnění u národního dopravce

Co očekáváme
▪  dobré studijní výsledky na střední škole
▪  úspěšné absolvování maturitního oboru na partnerské střední škole
▪  úspěšné složení odborných zkoušek ČD
▪  výborný zdravotní stav
▪  samostatnost, spolehlivost a odpovědnost
▪  schopnost pracovat v týmu
▪  nástup do pracovního poměru k ČD

Seznam partnerských škol, na kterých je 
možné studovat vybraný maturitní obor 
se stipendijním programem:

Střední průmyslová škola Edvarda 
Beneše a Obchodní akademie, Břeclav
www.spsbv.cz

VOŠ a Střední škola technická,  
Česká Třebová
www.vda.cz

Střední škola, České Velenice
www.sscv.cz

VOŠ a Střední průmyslová škola strojní, 
stavební a dopravní, Děčín
www.prumkadc.cz

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

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

Střední škola technická a dopravní, 
Ostrava Vítkovice
www.sstd.cz

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

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

Přihlášku do Stipendijního programu 
ČéDés je možné posílat do 28. února 
2017. Další aktuální informace, 
podmínky výběrového řízení a přihlášku 
ke stažení najdete na www.ceskedrahy.
cz/kariera.

V případě dotazů nás kontaktujte 
e-mailem na stipendium@gr.cd.cz nebo 
telefonicky na 972 232 763.
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Žij. Cestuj!
Užívej si!

Paní
Vlastimila Šrůtková
Nar. 2. 10. 1918

Matka čtyř dětí,
aktivní členka Sokola
Miluje cestování

Pan
Jaroslav Novák
Nar. 25. 4. 1918

Vysokoškolský  učitel, celoživotně se 
věnuje filozofii, etice a mravní výchově
Napsal několik učebnic 

Pan
Zdeněk Koníček
Nar.  7. 10. 1918

Koncertní mistr ve
hře na violoncello
Procestoval celý svět

Jsme jedna z mála společností, která může 
říci, že slouží již několika generacím svých 

zákazníků. Daří se nám to především díky 
tomu, že nestojíme na místě, ale stále se 
zlepšujeme a reagujeme na měnící se dobu.

Existují lidé, kteří naše služby používají po 
celý svůj život. Vyhledali jsme autentické, 
aktivní a výjimečné osobnosti, kterým letos 
bude 99 let a svůj život bez železnice by
si neuměli představit. 

Příběh každého z nich byl jiný a jinak 
zajímavý, na tom podstatném se však shodli 
všichni: „Žij! Cestuj! Užívej si,  život je cesta!”
V tomto duchu a díky těmto výjimečným 
lidem jsme natočili televizní spot, který 
naleznete na našem facebookovém profi lu 
nebo YouTube kanálu. Stojí za zhlédnutí!
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Život je cesta. V tomto duchu jsme natočili 
televizní spot, který naleznete na našem 

facebookovém profilu nebo YouTube kanálu.  
Co je jeho tématem? 

Existují lidé, kteří naše služby používají po celý 
svůj život. Vyhledali jsme autentické, aktivní a 
výjimečné osobnosti, kterým letos bude 99 let 
a které by si svůj život bez železnice neuměly 
představit. 

Příběh každého z nich byl jiný a jinak výjimečný, 
na tom podstatném se však shodli všichni: Žij! 
Cestuj! Užívej si! Život je cesta. 

Jsme totiž jedna z mála společností, která 
může říci, že slouží mnoha generacím svých 
zákazníků. Daří se nám to především díky tomu, 
že nestojíme na místě, ale stále zlepšujeme 
své služby a jsme rádi, že si toho naši zákazníci 
všímají. 

Děkujeme, že využíváte služeb národního 
dopravce. Pusťte si náš spot, stojí za zhlédnutí!  
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Není zásek 
JAKO ZÁSEK
Mužská část protagonistů hry Zásek, kterou má ve svém repertoáru Dejvické divadlo, se s tímto dílem 
vydala do Bratislavy. Herci Martin Myšička, Hynek Čermák i Matěj Kroupa přiznávají, že na vícedenní 
zájezdy je pro ně vlak ideální, klíčová otázka ale je, co by dělali, kdyby se ve vlaku dostali do podobně 
prekérní situace jako v zaseknutém výtahu. Jaké jsou jejich záseky (nejen) na cestách? 

Do Bratislavy jedete vlakem. Je to běžná 
praxe, nebo vás odradily ranní zprávy o si-
tuaci na D1?
Martin Myšička: Vlak byl prvoplánovou vol-
bou, protože je to pohodlnější než se trmácet 
po dálnici. Dáváme mu proto přednost, po-
kud jde o vícedenní výjezdy. Při jednodenních 
jsme trošku limitováni časem, ne z každé 
destinace nám jede po vystoupení vlak zpět, 
takže pak z praktických důvodů volíme auto.

MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

Text: Václav Rubeš, foto: Jan Chaloupka

Jedete odehrát hru Zásek, ve které se 
ve výtahu setkají lidé s různými životními 
názory a postoji, což vede až k absurdním 
situacím. Dokázali byste si představit, že 
by se něco podobného odehrálo ve vlaku? 
Hynek Čermák: Vlak by v tomto případě měl 
jednu velkou výhodu, a tou je prostor. Za-
tímco ve výtahu jste nucen trávit čas s lid-
mi na několika málo metrech čtverečních, 
ve vagoně je tolik místa, že když s někým být 

nechcete, tak prostě nemusíte. Oproti vý-
tahu má vlak ještě jeden benefit – můžete 
se sebrat, vystoupit a jít pryč. Nicméně mně 
osobně by zásek ve vlaku vyhovoval, klid-
ně i na několik hodin. Prostě bych se natáhl 
a konečně se pořádně prospal.
Martin Myšička: Já jsem dokonce něco po-
dobného zažil – v prosinci 2014, kdy želez-
nici ochromila ledovka. Nezasekl jsem se 
sice ve vlaku, ale na olomouckém nádraží, 
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O hře
Hra Dejvického divadla o lidech, kterým se za-
stavil výtah. A to se všemi významy, které 
v sobě tato věta nese. Pět postav, které jsou 
okolnostmi donucené zastavit se a setrvat spo-
lečně v prostoru dvakrát dva metry, aniž by do-
předu věděly, kdy a zda se z něj dostanou. Dů-
ležité je nejenom zjistit, proč se s nimi výtah 
zastavil, ale možná důležitější je uvědomit si, co 
se musí stát, aby se znovu rozjel. Ačkoli je jako 
autor hry uveden David Doubt, jde o pseudo-
nym několika autorů. Vedle samotných prota-
gonistů hru vytvářel i Ivan Trojan, pro kterého 
byl Zásek zároveň režisérským debutem. Hrají: 
Klára Melíšková, Veronika Khek Kubařová, Mar-
tin Myšička, Hynek Čermák a Matěj Kroupa.

předci pozastavovali nad vizemi cestování 
v pohodlí a ve velmi vysoké rychlosti (daleko 
nižší než dnes) a snili o tom, jaká by to byla 
paráda. Dneska to máme kdykoli k dispozici 
a vůbec si toho nevážíme.

V zaseknutém výtahu kouříte, což se ale 
ve vlaku nesmí. Vadí vám to?
Hynek Čermák: Mně rozhodně ano. Nechápu, 
že v celé obrovské soupravě nemůže být jed-
no místo, kam by si mohl jít kuřák zapálit. 
Obzvlášť u vlaku, který jede dlouhé hodiny, 
je to pro mě dost nepochopitelný. Myslím si, 
že když se kouření zakáže, tak pak vznika-
jí problémy, že někdo kouří tam, kde se to 
nesmí. Já to sice respektuju, ale nerozumím 
tomu, že když se někde něco nesmí, proč 
nejsou i místa, kde se to smí.
Martin Myšička: Souhlasím s Hynkem. Mně 
to sice nevadí, já to bez cigarety vydržím, 
ale myslím si, že kuřárnička ve vlaku by 
byla fajn.

Když jsme u těch stavů mysli. Máte ně-
kdy pocit hereckého déjà vu? Tedy že to, 
co jste ztvárnili na jevišti, vás potkalo 
i v soukromém životě?
Hynek Čermák: Zrovna hra Zásek je posta-
vená jenom na déjà vu. Psali jsme si ji totiž 
sami a archetypy našich postav vycházejí 
z nás samotných a našich zážitků. 
Martin Myšička: Já jsem si podobnou situaci 
jako postavy ve výtahu zažil v autě. Bylo to 

v době, kdy mobily ještě nebyly tak rozšířený 
a v rodině jsme měli jen jeden, který jsem za-
pomněl doma. Dostal jsem se do několikaho-
dinové zácpy, a můj časový plán se postupně 
začal hroutit. A s tím přišla i bezmoc. Nemohl 
jsem nikomu dát vědět, kde jsem, začala mě 
shánět rodina i člověk, se kterým jsem se měl 
sejít. Ta bezmoc se mi pak připomněla prá-
vě na jevišti ve hře Zásek, která není jenom 
o zaseknutí se v prostoru, ale i o mentálním 
záseku. 

Jak se vám spolupracovalo s Ivanem Tro-
janem jako režisérem, pro nějž byla tato 
hra před rokem a půl režisérským debu-
tem?
Hynek Čermák: S Ivanem Trojanem sedím x let 
v jedné šatně a vždycky pro mě byl inspirující, 
nicméně jsem si myslel, že mě už nedokáže 
ničím opravdu překvapit. Proto jsem neče-
kal, že mě jako režisér naučí něco jiného než 
jako herec. Ale opak byl pravdou. Pro mě byla 
spolupráce s ním velký zážitek, mimo jiné 
také proto, že spíš než jako režisér připomí-
nal sportovního trenéra. Na přípravu jsme 
měli velmi málo času a díky Ivanovi jako kou-
či jsme to zvládli.

odkud jsem se marně snažil dostat do Pra-
hy. Trvalo to mnoho hodin, během kterých 
jsem měl postupně možnost setkat se s lid-
mi, kteří také prožili zásek, ovšem ve vla-
ku, v polích, odkud nebylo možné se dostat 
po svých. Takže několik hodin čekali na od-
voz autobusy, aby se nakonec dostali do sta-
nice, odkud vyjížděli. 
Matěj Kroupa: Taky jsem zažil zásek ve vlaku, 
a to dokonce na celou noc při cestě do Che-
bu. A stejně jako to popisuje Martin, jsem 
měl mnoho stavů mysli, kdy jsem byl nejdří-
ve lehce rozrušený, pak hodně naštvaný, pak 
skoro letargický. Bylo zajímavé, kolik emocí 
ve mně taková banalita vyvolala. Ale uvě-
domil jsem si během této noční etudy ještě 
jednu věc – jak jsme jako lidstvo nepokorní 
a výdobytky civilizace bereme naprosto auto-
maticky. Vždyť to není tak dávno, co se naši 

NECHÁPU, ŽE VE VLAKU 
NEMŮŽE BÝT JEDNO MÍSTO, 
KDE BY SI  KUŘÁK ZAPÁLIL .

Martin Myšička, Hynek Čermák a Matěj Kroupa 
během cesty vlakem EuroCity do Bratislavy

Matěj Kroupa: Původně jsem měl k tomuto 
představení jenom komponovat hudbu. Ale 
vzhledem k tomu, že Ivan zpřeházel dialogy 
a změnil i hudbu, tak jsem se – ač neherec 
– nakonec ve hře ocitl jako jedna z postav. 
A právě proto, že jsem neherec, pro mě bylo 
obrovskou školou i zážitkem najednou sle-
dovat ten koncert lidí, kteří jsou pro mě ztě-
lesněním kumštýřského Olympu. Byl jsem 
a dodnes zůstávám nadšen! 
Martin Myšička: Ivan chtěl původně reží-
rovat napsanou hru. Ale tehdy nebylo nic, 
co by nás zaujalo, k dispozici. A vzhledem 
k tomu, že razíme heslo „hrajeme divadlo 
o věcech, které nás zajímají“, přišel Ivan 
s odvážnou myšlenkou, že si tenhle kousek 
vytvoříme sami. To byl velmi zásadní od-
klon od běžného modelu zkoušení, protože 
hra se vlastně neustále vyvíjela. Mimojiné 
se to projevilo i v tom, že Ivan nám dával 
intenzivní zpětnou vazbu, což bylo napros-
to nové a speciální. ▪
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ČD LOUNGE budou patřit osobnostem spjatým s železnicí
Českému grafikovi a dokumentaristovi Jiřímu Boudovi, železničnímu staviteli Janu Pernerovi, 
Nicholasi Wintonovi i dalším osobnostem, jejichž život je spjat se železnicí, se České dráhy 
rozhodly zasvětit vybrané salonky ČD Lounge na několika nádražích po celé republice. 

Cestující si budou moci prohlédnout ukáz-
ky z díla významných osobností a navíc si 

při čekání užijí i většího komfortu. První VIP 
čekárny, nazvané jako ČD Lounge, spatřily 
světlo světa již v roce 2005. V těchto speci-
álních čekárnách, které dříve byly prioritně 
určeny cestujícím v první třídě ve vlacích 
SuperCity Pendolino, si mohli zákazníci před 
cestou odpočinout a v klidu vyčkat na svůj 
spoj. Možná si leckdo už ani nevzpomene, 

Spisovatel Ludvík Losos (vlevo) a syn Martin Bouda v den slavnostního otevření

že jedna z prvních takových čekáren byla 
otevřena na holešovickém nádraží v Praze, 
odkud tehdy vyjížděla Pendolina směrem 
do Ostravy, Bratislavy a Vídně. 

O něco později začaly být ČD Lounge k dis-
pozici i cestujícím vlaků kategorií Inter a Eu-
roCity. Oddělené moderní čekárny od té doby 
nabízí cestujícím především klid, děti mají 
k dispozici svůj koutek a nechybí ani toalety 
a někde i přebalovací pulty pro miminka. 

Postupně byl v těchto čekárnách zaveden 
také bezplatný internet a samozřejmostí je 
klimatizace či monitory s časy odjezdů.

Národní dopravce se rozhodl ve vybra-
ných čekárnách ČD Lounge zrenovovat 
design celého prostoru. Celkem bude 
takto modernizováno v první etapě pět VIP 
čekáren, přičemž jako první vlaštovka byla 
v listopadu otevřena čekárna na brněn-
ském hlavním nádraží, která je věnována 
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ČD LOUNGE budou patřit osobnostem spjatým s železnicí
Kniha Jiří Bouda  
– život a dílo
O životě a díle Jiřího Boudy vydalo 
v listopadu 2016 nakladatelství Nadatur 
ojedinělou publikaci. Autor Ludvík Losos, 
dlouholetý Boudův kolega a přítel, 
rozčlenil knihu do dvou částí. V první je 
uveřejněna řada neznámých fotografií 
z umělcova života, druhá se naopak 
věnuje samotnému dílu. Čtenáři se 
seznámí nejen s Boudovými školními 
a ranými pracemi, ale i s tematickými 
soubory, kam patří například parní 
lokomotivy bývalých ČSD či novoro-
čenky nebo návrhy známek a plakátů. 
Reprezentativní publikaci lze zakoupit 
za 950 Kč v nakladatelství NADATUR, 
ve vybraných knihkupectvích nebo také 
v ČD centrech.

cestující připomenou památku sira Nicho-
lase Wintona, který zachránil speciálními 
železničními transporty stovky židovských 
dětí za druhé světové války. Následovat 
budou Pardubice, kde je salonek věnován 
slavnému staviteli železničních tratí Janu 
Pernerovi. V druhé polovině roku přijdou na 
řadu salonky v Ostravě a Olomouci. ▪

Grafik Jiří Bouda
Jiří Bouda se narodil roku 1934 do slavné umělecké rodiny. Tatínek byl významný malíř 

Cyril Bouda a maminka pocházela z grafické rodiny Šimonů. Právě Šimonova rodina 
měla na malého Jirku velký vliv díky maminčinu bratrovi Pavlovi, který Boudu naučil 

základům grafických technik. Vystudoval střední grafickou školu a UMPRUM, sám si 
ale kreslil a maloval už od raného mládí. Jeho dílo obsahuje i tvorbu poštovních zná-
mek a barevných litografií z cest po českých zemích i zahraničí. Tématu železnice se 

věnoval dlouhodobě a mělo pro něj zásadní význam. Zemřel nečekaně v srpnu 2015.

známému českému grafikovi, ilustrátorovi 
a dokumentaristovi železniční dopravy 
Jiřímu Boudovi. 

Součástí otevření VIP čekárny byl i křest 
retrospektivní knihy o životě a díle Jiřího 
Boudy z pera Ludvíka Losose. Po Brně 
plánují České dráhy otevřít zrenovovaný ČD 
Lounge v Praze na hlavním nádraží, kde si 



Č D  P R Ů VO D C E62

Ahój holky a kluci!
Tak tu máme rok 2017 a já jsem moc rád, že 
vám můžu říct, že tento rok nás čeká velká 
oslava. Ano, ano, už je to deset let, co jsem tu 
s vámi a co vychází časopis Můj vláček. To si 
přeci zaslouží pořádnou oslavu. A tak budeme 
slavit celý rok a máte se opravdu na co těšit.

Mám pro vás připraveno deset úkolů 
– otázek, které budou postupně vycházet 
v časopise Můj vláček a také je budete moci 
najít na Elfíkově webu a v ČD pro Vás. 
V prosinci pak vyberu deset výherců, no, 
prostě to bude rok plný desítek.

Další desítka vás čeká při sestavení 
obrázku, jeho deset částí, stejně jako deset 
otázek, bude vycházet v časopise Můj vláček 
a až si jich všech deset sestavíte, to teprve 
uvidíte. Vlastně to budou takové malé puzzle.

A slavit budeme i v zoologické zahradě 
na naší tradiční akci S Elfíkem do ZOO 
a na dalších a dalších akcích, které si pro vás 
připravuji. Těšit se můžete i na Elfíkův sešit 
proti nudě číslo 6 a také na moje malé sešity. 
Nově jsem si pro vás také připravil komiksový 
sešit.

Mnoho hezkých chvil 
a pohodové cestování 
přeje Elfík

A je tu hned první otázka: 
Kolik vlaků vypraví denně 
České dráhy?1.

Vyplněný kupon zašli do 30. 12. 2017 na adresu: České dráhy, a.s. – Generální 
ředitelství, Odbor obchodu osobní dopravy, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, 

Heslo na obálce: 10 Elfík. Deseti nejlepším bude zaslán dárek.

otázka 1: otázka 6:

otázka 2: otázka 7:

otázka 3: otázka 8:

otázka 4: otázka 9: 

otázka 5: otázka 10: 

Kupon na soutěž
Elfík slaví 10. narozeniny

Jméno a příjmení:

Adresa:

e-mail:

CDPV01.indd   1 13. 12. 2016   10:54:06
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Šifra mistra Elfonarda

povolání? Napovím ti, že B=A. 

písmen.

T J H O B M J T U B

kaše tekla z vrchu 

vysoký 10 cm. 

Pohádková matematika

urazila kaše. Dobrá rada: 

Kdo dostal pod 
kolo? 
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Soutěžit můžete na www.cdprovas.cz, 
kde vyplníte příslušný formulář, nebo své 
odpovědi zasílejte poštou do 19. ledna 2017. 
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový kontakt 
nebo zpětnou adresu.

Adresa:
Redakce ČD pro vás
České dráhy, a.s.
nábř. L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Na obálku napište PRO CHYTRÉ HLAVY.

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

Výherci z minulého čísla:
KMB: Radim Grebík, Jana Haiderová, Svatopluk Henč
PONT: Lumír Kuchyňka, David Horký, Michal Sedláček

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – Eva Krejčířová, 2 – v obřadní síni, 
3 – Pernink, 4 – podle Josefa Lady, 5 – Bluetrains

Kompletní pravidla soutěže najdete na www.cdprovas.cz.

Hrajte o tři Kilometrické 
banky ČD za 2 200 Kč 
a o tři poukázky v hodnotě 
1 000 Kč do obchodní sítě PONT.

Jak se jmenuje bývalý manžel 
herečky Jitky Schneiderové?  
A   David Švehlík
B   Marek Dědík
C   Roman Zach 

Kterou unikátní sbírku naleznete 
v Pavilonu skla Klatovy? 
A   sbírku skla firmy Halama
B   sbírku skla firmy Lötz
C   sbírku skla firmy J.&L.

Kolik skitouringových tras najdete 
v okolí Železné Rudy? 
A   3
B   5
C   7

Jak se jmenuje hra z repertoáru Dejvického divadla,  
ve které herci uvíznou ve výtahu? 
A   Výtah 
B   Záskok
C   Zásek

Komu je věnován nový  
brněnský ČD Lounge?  
A   Nicholasi Wintonovi 
B   Jiřímu Boudovi
C   Janu Pernerovi

Který článek v tomto čísle 
vás nejvíce zaujal? *
* Na tuto otázku je nutné odpovědět, 
její správnost se však neposuzuje.

1

3

5

2

4

6
www.cd.cz

ČD 0735 2 4270

Kilometrická 
banka ČD
2000 km

kilometricka_banka_2016_105x148_v01_tisk.indd   1 13/01/16   10:07
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Facebook ČD
horké novinky, čerstvé 
nabídky a zábava vždy 
na dosah

www.cd.cz/facebook

BUĎTE S NÁMI ON-LINE!

Můj vlak 
 mobilní aplikace 
pro informace o spojení, 
vlacích, stanicích 
a rychlý nákup

Stáhnout v

eShop ČD
nejvýhodnější 
jízdenky po ČR 
i do zahraničí

www.cd.cz/eshop

CDPV_Mobilni_sluzby_2017_215x270_v01.indd   2 01/12/16   09:48



www.cd.cz/eshop

Drážďany
Vlakem od

386 Kč

Vlakem od

nebo
248 Kč

Berlín!
Čas výprodejů! Čas doplnit váš 
šatník. Vydejte se s námi na 
nákupy do jedné z tradičních 
destinací a vyhoďte si z kopýtka.

Ceny jsou platné z Prahy na 
všechny přímé spoje EuroCity
od 9. 1. do 14. 2. 2017.
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