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Vlakem 
vždy levněji

Ať už cestujete kamkoliv a jakkoliv
často, s In Kartou ušetříte!

● se slevou IN 25, IN 50, IN 100, IN Důchodce
       a IN Senior vám jízdné zlevní o 25, 50 nebo 100 %

● výši a trvání slevy si můžete vybrat podle potřeby

In Karta

www.cd.cz/inkarta
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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 ,

židle, na které sedím, je asi kouzelná. Neuplynuly ani dva roky a i já následuji svoji kolegyni 
a vydávám se na cestu mateřství. Na novou roli se už moc těším, ale určitě budu i ráda 
vzpomínat na hezké chvíle, které jsem při tvorbě magazínu ČD pro vás zažila. A že jich bylo! 
Je to krásná a různorodá práce vytvářet lifestylový magazín pro vás, naše zákazníky. Ze své 
podstaty musí bavit každého, kdo se na ní podílí. 
Jsem ráda, že jsem se s vámi mohla rozloučit rozhovorem s nadějnou českou biatlonistkou 
Evou Puskarčíkovou, která na závěr našeho povídání hovoří o dětech a své představě 
rodičovství. Právě potomkům chce dát ve správný čas přednost před vrcholovým sportem, 
protože by nerada přišla o jejich vyrůstání. Za přečtení rozhodně stojí i náš druhý rozhovor 
s paní Milenou Grenfell-Bainesovou, jednou ze zachráněných dětí Wintonovými transporty 
do Velké Británie, jenž naleznete v rubrice ČD Průvodce. Ale samozřejmě si nenechte ujít 
i další články. 

Všechny šťastné cesty 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 přes webové rozhraní www.cdprovas.cz. 
Autory zveřejněných snímků odměníme Kilometrickou bankou ČD v hodnotě 2 200 Kč.

Kilometrickou banku za měsíc leden získává: Michal Forst



PŘÍMÝ NOČNÍ SPOJ
PRAHA – CURYCH

Zajeďte si pohodlně s ČD užít švýcarské hory!

▪ ideální spojení do dějiště MS v alpském lyžování  
 ve Svatém Mořici (6.–19. 2. 2017)
▪ jízdné ve voze k sezení od 497 Kč, v lůžkovém voze od 994 Kč

Praha ◀▶ České Budějovice ◀▶ Linz ◀▶ Salzburg ◀▶
Innsbruck ◀▶ Sargans ◀▶ Zürich

www.cd.cz/svycarsko

Lepší cesta každý den

CDPV_Nove_spojeni_Praha-Zurich_2017_215x270_v04_tisk.indd   1 16/01/17   15:01
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Odměna za nákup 
E-shop ČD

Kupte si jízdenku v e-shopu ČD 
od 1. do 28. února a získejte 
kupon na nákup v e-shopu 
www.wine-emotion.cz 
v hodnotě 200 Kč s doručením 
zdarma na všechny objednáv-
ky nad 1 000 Kč. Slevu můžete 
čerpat až do 31. března 2017. 

Získejte voucher 
na představení HaDivadla  

Novou odměnou ve věrnostním progra-
mu ČD Body je nyní voucher na vstupen-
ku na libovolné představení z produkce 
HaDivadla, který získáte za deset bodů. 
Voucher proměníte v pokladně divadla 
v Alfa pasáži (Poštovská 8d, Brno). Rezer-
vaci můžete dopředu učinit na e-mailu 
pokladna@hadivadlo.cz či telefonicky na 
čísle 530 330 869. Platnost voucheru je tři 
měsíce. Aktuální program divadla hledejte 
na www.hadivadlo.cz. Více informací o pro-
gramu ČD Body na www.cd.cz.

Psali jsme…
Pantograf: nesmrtelný dříč přežil milénium
(č. 1/2017)

Staly se neodmyslitelnou součástí příměst-
ské dopravy v okolí Prahy, kde pomohly vy-
řešit akutní nedostatek elektrických jedno-
tek. Byť legendární pantografy nevynikaly 
zrovna vysokou spolehlivostí, potvrdily 
správnost myšlenky a směr, kterým se má 
rychlá příměstská doprava ubírat. 

SC Manažer jako český Trans-Europ Express
(č. 1/2017)

Každá doba má své výjimečné prestižní vla-
ky, které železnici reprezentují a ztělesňu-
jí vrchol její nabídky.  Nezřídka se o nich píše 
nejen v novinách, ale i v románech. Před 
dvaceti lety přinesla média významnou 
zprávu o zavedení vlaku SuperCity Mana-
žer, který předznamenal novou elitní kate-
gorii vlaků v ČR. 

  

Modernizovaná patra se dočkají dílčích zlepšení
(č. 2/2017)

Už několik týdnů jsou v provozu moderni-
zované patrové vozy řady Bmteeo. Cestu-
jícím i objednateli dopravní obslužnosti se 
zamlouvá jejich velká kapacita, nízkopod-
lažní uspořádání a komfortní prvky výba-
vy. Bohužel vagony původní řady Bmto trá-
pí i po rekonstrukci několik neduhů, které 
se ale daří průběžně odstraňovat. 

Železniční tunely: 
romantiku vystřídala rychlost
(č. 2/2017)

Jen máloco dává železnici tak romantickou 
podobu jako tunely. Stavitelé je budova-
li zejména na vrcholech horských masivů, 
aby jimi co nejvíce snížili výšku, do kte-
ré musí vlak k jejich překonání vystoupat. 
Stavěly se ale i v úzkých údolích vodních 
toků se strmými břehy, aby se železnici po-
dařilo co nejlépe zakomponovat do původ-
ního reliéfu krajiny. Dnes je jejich úloha 
mnohem prozaičtější – pomáhají zvednout 
železnici rychlostní laťku.   

Čtrnáctideník Železničář (stejně jako  
magazín ČD pro vás) si můžete předplatit 
na www.cdprovas.cz/predplatne.

HaDivadlo je brněnská divadelní scéna s tra-
dicí a osobitým pohledem na svět. Divadlo 
bylo založeno v polovině sedmdesátých let 
v Prostějově. Od počátku se profiluje jako 
scéna vyhraněné autorské poetiky, nároč-
né dramaturgie a silných tvůrčích osobností. 
Původně Hanácké divadlo se transformova-
lo do HaDivadla a přesunulo do Brna, kde se 
stalo součástí Centra experimentálního di-
vadla společně s Divadlem Husa na provázku 
a Divadlem U stolu.
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Na tramvajenku 
až do Roudnice nad Labem 

Nový koncept prokazování věku 

Přijeďte fandit 
českým tenistkám do Ostravy  

Od 1. července 2017 se změní způsob prokazování nároku  
na slevu pro důchodce. Nebudou už platit starší papírové  
průkazy s modrým pruhem, které ČD vydávaly pouze do  
10. prosince 2016, a u osob nad 70 let nebude možné proká-
zat nárok na slevu občanským průkazem. Nově si na proká-
zání nároku na slevu budou moci důchodci pořídit In Kartu 
s aplikací IN Důchodce. Cena této aplikace bude 100 Kč na 
1 rok nebo 250 Kč na 3 roky pro cestující do 70 let. Senioři 
nad 70 let si mohou pořídit tuto aplikaci za 100 Kč na 6 let. 
S aplikací budou mít nadále slevu ve výši 25 % z obyčejného 
jízdného a nově budou moci využívat také výhodnější ceny 
jízdenek z nabídky dalších slev, například z nabídky Včasná 
jízdenka Česko. Senioři nad 70 let mohou i nadále využívat 
také dobře známou aplikaci IN Senior v ceně 1 490 Kč na 1 rok 
nebo 3 990 Kč na 3 roky, která opravňuje cestovat osobními 
a spěšnými vlaky bez zakupování dalších jízdenek (zdarma) 
a v ostatních vlacích umožňuje cestovat se slevou 50 % z oby-
čejného jízdného, resp. využívat zvýhodněné zákaznické 
ceny u Včasných jízdenek Česko a u Akčních jízdenek. 

Domácí reprezentantky se v 1. kole Fed Cupu utkají v ostravské  
ČEZ Aréně se Španělkami. Hrací víkend je na programu 11.–12. února. 
Fanoušci se na zápasy mohou stejně jako české tenistky vydat spojem 
SuperCity Pendolino. Po předložení platné In Karty u stánku ČD navíc 
získají program utkání zdarma. 

Soutěž o lístky na Fed Cup 2017 
Odpovězte na webu www.cdprovas.cz na sou-
těžní otázku a vyhrajte dva lístky na fedcupová 
utkání českých tenistek se Španělkami! 

Kolikrát v novodobé historii vyhrály  
české reprezentantky fedcupový titul? 

A)  3x B)  4x C)  5x

Uzávěrka soutěže je již 5. 2. 2017!  

Fed Cup 2017 PID  

Systém Pražské integrované dopravy (PID) se rozrůstá. Od 3. led-
na se do něj včlenilo šest nových autobusových linek v oblasti 
Podřipska a rozšířila se také integrace na železnici. Nově je do PID 
částečně zapojeno město Roudnice nad Labem v tarifním pásmu 
7 a dalších 17 obcí na území Středočeského i Ústeckého kraje. Zá-
roveň se rozšířila možnost použití jízdních dokladů PID na železni-
ci až do Roudnice nad Labem, a to včetně rychlíků. S jízdenkou PID 
se tak cestující dostanou z Prahy do Roudnice za 84 Kč, s pražskou 
„tramvajenkou“ jen za 54 Kč. Kromě hlavní železniční trati  
do Roudnice platí jízdenky PID i na dvou regionálních linkách  
U21 a U22 mezi Vraňany, Roudnicí a Straškovem. Do systému je 
tak zařazeno dalších 17 železničních stanic a zastávek, zatím však 
bez možnosti označení papírové jízdenky. 

www.ponty.cz

TIP Z POHODLNÉHO OBCHODU NA TRASE
Co si rádi dáváte při cestě vlakem? Prodejny PONT Market po celý únor doporu-
čují slané chipsy Lay’s. Popravdě tenhle sáček, do kterého určitě nesáhnete jen 
jednou, se přesně vejde na stolek vlakového kupé. V Pohodlných Obchodech Na 
Trase je navíc teď nabízejí za akční cenu. Prodejny PONT Market můžete najít 
na většině významných vlakových nádraží po celé České republice. 
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Soutěž o knihu Dívka o půlnoci   
Hlavní hrdinka knihy Dívka o půlnoci se jmenuje:  
A) Saša Załuská 

Soutěž o voucher do wellness 
Tajenka zní: Kdo před někým padá na kole-
na, musí být padlý na hlavu. 

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

Jména výherců najdete na www.cdprovas.cz/vyherci.

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

Vlakem za zážitky

Vážená redakce,

ráda bych, abyste v magazínu ČD pro 
vás poděkovali několika zaměstnancům 
Českých drah, zvlášť paní průvodčí v Pen- 
dolinu, které jelo 27. 12. 2016 odpoledne 
z Mariánských Lázní do Bohumína, a panu 
průvodčímu v osobním vlaku z Pardubic 
do Hradce Králové, který jsem využila jako 
přípoj od Pendolina. V uvedený den jsem 
totiž těmito vlaky cestovala a až po pře-
stupu v Pardubicích jsem zjistila, že jsem 
v Pendolinu zapomněla batůžek. Mladý 
pan průvodčí v osobním vlaku se ale ihned 
spojil s kolegyní v Pendolinu, která batů-
žek našla, předala ho v Bohumíně a druhý 
den jsem si ho mohla vyzvednout v Hradci 

Králové. Tím mi zachránili veškeré 
doklady, platební kartu, fotoaparát, mobil 
a další věci a mimo to ještě 3 500 korun. 
Neztratilo se nic! Jezdíme už spoustu let 
s ČD na turistické výlety a panuje napros-
tá spokojenost s dodržováním jízdního 
řádu, teplem, čistotou, ale tohle mě 
opravdu dostalo. Nedám na České dráhy 
dopustit. Jste nejlepší! Díky, díky. 
 Božena Horáková

Děkujeme za vzornou reprezentaci 
národního dopravce České dráhy 
paní Aleně Kubicové, stevardce Su-
perCity Pendolino z RP ZAP Ostrava, 
a panu Marku Czudkovi, vlakvedoucí-
mu RP ZAP Pardubice.

pošta

Za mašinkami

Navštivte Modelové království ve Žďáře nad Sázavou!
Jedno z největších modelových kolejišť u nás najdete 

ve Žďáře nad Sázavou. Prohlédnout si ho můžete kaž-

dý víkend v suterénu Domu kultury v Dolní ulici  č. 30. 

Při jeho stavbě se nechali modeláři inspirovat kraji-

nou Českomoravské vrchoviny. Kolejiště stále vylep-

šují. Vznikají nové detaily a scénky, jako například zo-

bající slepice na statku nebo ozvučené kácení stromu. 

Při nočním provozu uvidíte na kolejišti mnohem více 

osvětlených vlakových souprav, automobilů, kol a mo-

torek, které jsou postupně vhodně osazovány do terénu. K novinkám patří také modely 

parních lokomotiv Šlechtična a Ušatá. Více informací se dočtete na www.mkzdar.cz.

Nejbližší železniční stanice: Žďár nad Sázavou

Za zábavou

Na konci února se v Hlinsku rozloučí s masopustem 
Masopustní obchůzky na Hlinecku patří k nejkrásněj-

ším folklorním akcím u nás. I proto byly před sedmi lety 

zapsány na seznam nehmotného kulturního dědictví 

UNESCO. V únoru se jich můžete zúčastnit třeba v ob-

cích Studnice, Vortová, Hamry nebo na Veselém Kopci. 

Aktuální informace o termínech a místech konání na-

jdete na www.hlinsko.cz (Turista – Masopust). V areá-

lu hlineckého Betléma pořádají poslední únorový den 

(28. 2.) rozloučení s masopustem. Na tomto celoden-

ním masopustním veselí (od 9:30 do 16:30 h) nebudou chybět masky z Blatna. Pro-

hlédnout si můžete i expozici na toto téma v roubeném domku č. p. 362. 

Nejbližší železniční stanice: Hlinsko v Čechách

Za sportem

Na drážďanském Altmarktu si můžete zabruslit
Až do 5. března se v centru Drážďan koná akce Win-

terzauber (Zimní kouzlo). Na náměstí Altmarkt najde-

te bruslařskou dráhu, obří skluzavku nebo lední dráhu 

na metanou. Zabruslit si můžete za poplatek 3,50 eura, 

brusle vám půjčí za tři eura. Jedna jízda na bobové drá-

ze stojí 1,50 eura. Do areálu zimních radovánek je 

vstup zdarma. Kromě sportovišť je hlavní drážďanský 

rynek také plný stánků s občerstvením. Tradiční saské 

speciality můžete ochutnat ve vyhřívaných dřevěných 

srubech nebo v restauraci s větrným mlýnem. O víkendech se na Altmarktu také koná 

bohatý zábavní program. Více na www.drazdany.info/winterzauber.

Nejbližší železniční stanice: Dresden Hbf

Za poznáním

Do Jihlavy za replikami Českých korunovačních klenotů 
V křížové chodbě bývalého dominikánského kláštera 

(dnes hotel Gustav Mahler) v Jihlavě budou od 9. února 

do 2. dubna vystaveny mistrovské repliky českých ko-

runovačních klenotů. Jejich autorem je Jiří Urban, jeden 

z nejlepších evropských zlatníků, který realizoval  

mj. i šperky pro anglickou královnu Alžbětu II. Kromě 

dokonalých replik klenotů budou na výstavě k vidění 

i další exponáty připomínající období středověku. Vý-

stava s názvem České korunovační klenoty na dosah 

se koná u příležitosti 670. výročí korunovace Karla IV. českým králem. Pokud do Jihlavy 

přijedete vlakem, získáte po předložení jízdenky ČD slevu 20 % na vstupné na výstavu.  

Nejbližší železniční stanice: Jihlava

Z dopisů od čtenářů
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ROZHOVOR

EVA PUSKARČÍKOVÁ

Text: Františka Haisl Vidnerová, Foto: foto: Petr Slavík, Český biatlon a AlpinePro

N A   S T U P N Í C H  V Í T Ě Z Ů 
nemůžu stát každý den 

Do sezony 
vlétla jako 
kometa, parádní 
vstup pečetila 
třetím místem ze 
stíhačky ve slovinské 
Pokljuce a doplnila tak 
Gabrielu Koukalovou 
v nejužší světové špičce. 
Eva Puskarčíková ale dál 
zůstává nohama na zemi. 
Nadějná česká biatlonistka 
o svém životním úspěchu 
skromně říká, že by bylo fajn 
jej někdy zopakovat.



RO Z H OVO R8

Za poslední tři roky vypukl v České repub-
lice doslova biatlonový boom. Jak zvládáte 
popularitu? 
S tím problém nemám. Lidé mě v civilu 
moc nepoznávají, takže mám pohodu. 
Vím ale, že Gábina Koukalová to má hodně 
těžké. 

Myslíte si, že současná euforie a výkony 
českých biatlonistů jsou pouze shodou 
okolností, nebo jde o určitý trend? 
To ukáže čas. Doufám, že díky tomu, že je 
o biatlon zájem a kluby praskají ve švech, 
budeme mít i následující roky generaci 
úspěšných závodníků. Chce to nové zájemce 
u sportu udržet i do starších let, aby to nebyl 
nábor jen pod momentálním nadšením 
z výsledků. Hlavní problém v našem sportu 
celkově vidím v tom, že se mladí závodníci 
musí rozhodnout, zda sport, či studium. 
Velmi často jdou spíš za jistotou, za studiem. 
Je tu ale naděje na řešení v čím dál častějších 
diskuzích, které se na toto téma vedou, a je 
dobře, že si lidé problému všimli.

V prosinci se vrátil Světový pohár v biatlo-
nu do Nového Města na Moravě a fanoušci 
tam vytvořili nezapomenutelnou atmo-
sféru. Jaké máte na diváckou kulisu ohlasy 
od zahraničních závodníků?
Myslím, že všichni byli nadšení. Běžkyně, 
se kterými jsem se bavila již před závody, 
říkaly, že se do Nového Města na Moravě 
moc těší. Konkrétně třeba Němky nebo 
Italky. Po závodech jsem neslyšela snad 
jediný negativní ohlas. Nové Město opět 
předčilo veškerá očekávání.

Výsledky vás na začátku sezony zařadily 
do nejužší světové špičky. Vnímala jste tím 
závody na domácí půdě trochu jinak? 
Snažím se moc si to nepřipouštět, aby 
mě nic nesvazovalo. Úvod sezony se mi 
vyvedl, ale uvidíme, jak budu pokračovat 
dál. Jsem ráda, když vidím, kolik lidí nám 
fandí a kolik dětí a dospělých motivujeme 
k tomu, aby sportovali. Fandění, kterým 
nás popoháněli na trati, jsem si snažila 
vychutnávat a užívat.

Kolik rodinných příslušníků a kamarádů 
vás přijelo do Nového Města na Moravě 
podpořit? 
Rodiče, strýc a přítel, ze známých a kama-
rádů těžko spočítat. Se všemi jsem se ani 
nestihla potkat, jaký to byl šrumec.

Ve slovinské Pokljuce jste získala třetí 
místo ve stíhacím závodě. Pociťujete od té 
doby větší tlak od okolí?
Ani ne. Myslím, že okolí, stejně jako já, 
toto umístění bere jako svátek, který by 
bylo fajn zase někdy zopakovat. Rozhodně 
na mě ale nikdo nevyvíjí tlak a neočekává, 
že to teď bude na denním pořádku.

Jaká byla první věc, kterou jste chtěla 
udělat právě po vašem úspěšném závodě 
v Pokljuce? 
Obejmout rodiče a dědu s babičkou. Ti jsou 
v tom všem se mnou nejdéle. 

Jak snášíte to, že jste většinu času během 
roku mimo domov?
Člověk si zvykne. Chce to ale také podporu 
a pochopení jak od rodiny, tak od partnerů. 
Nejdřív je člověk nesvůj, že se vrátí, a je vytržen 
z cestování, pak si zvykne, zalíbí se mu doma 
a pak zase nechce pryč. Je to život v tašce, mu-
síme to tak brát. Můj přítel pro to má naštěstí 
pochopení, protože také sportoval. 

Loňské Vánoce pro vás musely být mi-
mořádné, protože jste je po dlouhé době 
strávila doma. Jak jste si je užila?
Báječně! Nejdříve jsem byla s rodiči a pra-
rodiči a pak dorazil přítel. Takže takové 
hezké rodinné setkání, to mám ráda.

Po Novém roce vás zase čekal další kolotoč 
závodů. Těšila jste se na něj, nebo se vám 
domov těžko opouštěl? 
Domov se vždycky opouští ztěžka, ale 
zároveň jsem se na ten kolotoč už těšila. 
A když se to vezme kolem a kolem, čím 
dřív odjedeme, tím dříve zase přijedeme, 
a bude po sezoně. 

Jaké si dáváte cíle na další část sezony 
a na blížící se mistrovství světa? 
Těžko říct, jaká bude forma, všechno se 
bude odvíjet od ní. Přes svátky jsem se 
trošku prala se zdravím, takže se pokusím 

POKUD ZALOŽÍM RODINU, 
S BIATLONEM SKONČÍM. CHCI, 
ABY MOJE DĚTI MĚLY MÁMU 
NA PLNÝ PLYN. 
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Všichni o vás mluví jako o týmovém 
sluníčku. Máte nějaký recept, jak  
vytvářet pohodovou atmosféru  
v kolektivu?
Já ani nevím, jak na tuhle přezdívku přišli 
a jestli je to pravda. Snažíme se vytvářet 
odlehčenou atmosféru tak nějak všichni. 
Takže pokud si o mně tohle myslí, je to jen 
jejich zásluha.

Ve štafetě býváte nasazována na  
první rozjížděcí úsek. Chtěla byste  
si vyzkoušet i jiný? 
Asi ani ne. První se mi líbí, a pokud mi to 
nebude nařízeno, dobrovolně se hlásit 
o jiný nebudu. Vyhovuje mi tempo, které 
se stupňuje, protože mám problém s po-
malými začátky.

OKOLÍ BERE MOJE TŘETÍ MÍSTO JAKO SVÁTEK, KTERÝ BY BYLO FAJN 
ZASE NĚKDY ZOPAKOVAT.

udělat maximum a střílet nuly. Stěžejní 
je mít hlavně střeleckou formu. Ta může 
hodně pomoci, i kdyby běžecká nebyla 
úplně ideální.

Vypadá to, že máte v týmu skvělou partu. 
Ale máte v něm i takovou kamarádku, 
se kterou byste si po ukončení kariéry 
otevřela třeba cukrárnu? 
Cukrárnu asi ne, spíš kavárnu. Na to bych 
měla asi více adeptek.

České biatlonistky patří mezi nejkrásnější. 
Jak se staráte o vizáž před závodem?
Když to říkáte. (smích) Já osobně moc ne. 
Většinou mám na řešení jiné věci, abych se do-
statečně soustředila na závod. Vyberu si třeba 
náušnice, ve kterých pojedu, a použiji řasenku.

Eva Puskarčíková (26 let) 
Česká biatlonistka zaujala výborným vstupem 
do závodů Světového poháru v roce 2013, kdy 
při všech čtyřech startech dokázala bodovat. 
Na zimních olympijských hrách 2014 v Soči  
skončila v běhu na 15 km na 22. místě a se 
štafetou žen obsadila 4. místo. V letošní sezoně 
dosáhla ve slovinské Pokljuce na stupně vítězů, 
když ve stíhacím závodě doběhla třetí. Pochází 
z Harrachova. Jejím přítelem je český skokan 
na lyžích Antonín Hájek. 
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Jak se perete s nervozitou? 
Snažím se, aby vůbec nezačala. S tím mi 
již několik let pomáhá Leo Pavlík, který 
závodil v rally. Je tak trošku můj psycholog 
a kouč. 

Co vás napadá po probuzení v den závodu? 
Že se těším na závod a jaképak bude dnes-
ka asi počasí. To totiž dokáže se závodem 
pěkně zamávat. A také, že se těším, až si 
po závodě večer lehnu do postele. 

Jak jste se vůbec dostala k biatlonu?
Začínala jsem běžeckým lyžováním. Poté 
byl u nás v Harrachově založen klub biat-
lonu, tak jsem si zkusila i zastřílet. A už mi 
to zůstalo.

Bylo pro vás zpočátku snazší trefovat terče 
nebo držet běžecké tempo?
Spíš trefování terčů, to je moje silnější 
stránka než běh.

Po kom jste zdědila sportovní nadání? 
Má rodina vždy tak nějak sportovala. 
Mamka kdysi běhávala na běžkách a stříle-
la v branných závodech. Střelba jí prý šla. 
Babička byla druhá na mistrovství repub-
liky v jakési mladší kategorii, ačkoli nějak 

netrénovala, kondici měla z práce na poli. 
Takže možná odtud vítr vane.

Vystudovala jste obor speciální edukace 
bezpečnostních složek. Co za profesi chce-
te dělat? 
Vždycky jsem snila o tom, že budu pra-
covat u policie. Nyní studuji jednoobor 
tělesnou výchovu na ZŠ a uvažuji o dodělá-
ní aprobace na další předmět. Uvidím, jak 
se to vyvine, líbí se mi obě možnosti.
  

A neláká vás zůstat po ukončení kariéry 
u biatlonu? 
Asi bych u něj nějakým způsobem zůstala 
ráda, ale nechtěla bych už tolik cestovat, 
abych se mohla naplno věnovat rodině. 
Uvidíme, jestli by to šlo skloubit. Možná se 
naskytne nějaká forma práce s mládeží. 

Řešíte jako profesionální sportovkyně 
ono dilema, zda založit rodinu a pak se 
k vrcholovému sportu vrátit, nebo v určitý 
moment odejít natrvalo?
V této otázce mám jasno. Řekla jsem si, že 
pokud založím rodinu, skončím. Nejsem 
typ, co by se chtěl po narození dítěte vra-
cet. Ráda bych se svým potomkům věno-
vala naplno, ne aby byli na hlídání u jiných 
lidí, nebo abych je tahala po světě. Chtěla 
bych, aby moje děti měly mámu na plný 
plyn, jak se sluší a patří. Nerada bych přišla 
o jejich vyrůstání. ▪

STĚŽEJNÍ JE MÍT HLAVNĚ 
STŘELECKOU FORMU. TA MŮŽE 
HODNĚ POMOCI, I KDYBY 
BĚŽECKÁ NEBYLA ÚPLNĚ 
IDEÁLNÍ.

Další umístění na stup-
ních vítězů přidala Eva 
Puskarčíková 8. ledna 
v Oberhofu, kde v závodě 
s hromadným startem 
doběhla po bezchybné 
střelbě třetí. 



LYŽ AŘSKÝ  VÝCVIK

Snímek byl pořízen v Aši v roce 1958.  
Sněhu tenkrát bylo hodně a držel hlavně  
na vlněných kalhotách a teplácích.
Jaroslava Březinová

Z vašich příspěvkůRETRO
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V  sedmé třídě na základní škole jsme vyrazili na lyžák na Medvědí boudu. Hned první den bylo na pro-

gramu rozřazování do družstev na svahu vedle chaty. Protože vlek tu nebyl, žáci sedmi tříd stoupali 

v zástupu za sebou asi čtvrt hodiny, aby potom ve dvou vteřinách předvedli to nejlepší ze svého lyžařské-

ho umu. Já vycházela z chaty jako jedna z posledních. Nazouvám lyže, pozoruji výkony svých spolužáků 

a tipuji, na jaké družstvo jim to asi bude stačit. Najednou vidím kamarádku Terku Haškovou, jak se rozjíž-

dí ke svému prvnímu a zároveň i poslednímu pokusu. Podle jejího výrazu, který připomínal smrt v očích, 

soudím, že na lyžích asi ještě nestála. Padá do podřepu a řítí se na frontu stoupajících spolužáků, kteří se 

postupně kácí dolů, jeden po druhém jako domino. Na víc než na poslední sedmé družstvo to nestačilo, 

ale naštěstí se nikomu nic nestalo. Kdyby ji stoupající dav nezastavil, asi by skončila někde ve Špindlu. 

Na sjezdovky bez vleku II.V druháku na gymplu byla naším cílem Luční bouda. Hůř dostupné místo už prostě vybrat nemohli. Au-

tobusem nás dopravili do Pece, tam jsme do rolby naskládali to nejnutnější a ostatní jsme vláčeli nahoru 

sami. Měl to být lyžařský výcvik zaměřený na sjezdové lyžování. Sjezdovky jsme sice měli, ale nikde poblíž 

nebyl vlek, takže jsme byli odkázáni na šlapání svahu u chaty a na svého vedoucího, vášnivého běžkaře, 

profesora Jetelinu. Kopec jsme den udusávali, aby se na něm vůbec dalo jezdit, a mezi námi vesele běhal 

profesor Jetelina na běžkách. Korunu celému lyžáku nasadil obávaný profesor němčiny Lopata, jemuž jsme přezdívali Tata Lopata, který 

vymyslel pěší túru v rámci volného odpočinkového dne přes Výrovku do Pece. Bylo asi mínus 17 stupňů, šíle-

ný vítr a my místo odpočinku zase šlapali, tentokrát ale bez lyží. Profesoru Lopatovi to zjevně nevadilo, 

i když se z toho nakonec vyklubal výlet na celý den. Polovina studentů včetně jeho manželky to odnesla 

omrzlinami. 

Morálka a kondiceO nějakých deset let později jsem jela na svůj první lyžák v roli učitelky vědoma si výchovných přešlapů 

Jetelinových i Lopatových. Naše horská chata měla svůj vlek. Měla mít. Tedy měla, ale nejezdil. „Přetrhlo 

se nosné lano,“ vysvětlila nám suše majitelka objektu. Co teď s rozjuchanou mládeží v počínající pubertě? 

Nechat je zničit tu krásnou horskou boudu? Dle předlohy Jetelinovy jsme celý první den ušlapávali svah 

v husté mlze. V noci přišla obleva. Lyžovat se nedalo, ale bylo teplo, tak jsem zavelela ke zteči nejbližší 

rozhledny. Cestou se přidal vydatný déšť. Promočení a vysílení jsme došli sotva do půlky cesty. Z výhledu 

nic nebylo a místo omrzlin dostala většina z nás rýmu a kašel. Horám by se učitelé prostě měli vyhýbat. Tady totiž šéfuje příroda, ne pedagog.  ▪

LINDA FINKOUSOVÁ  

NA SJEZDOVKY BEZ VLEKU  

Fotografie z roku 1988 zachycuje instruktorku sjezdového lyžování, která je na běžkách a vysvětluje zásady bezpečného 

pohybu na sjezdovce. 

Karel Březina
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Píše se rok 1971 a žáci tří 9.tříd pražské ZDŠ v Legerově ulici jeli na lyžařský 

výcvik do Krkonoš. Snímek některé z nich ukazuje při výjezdu kabinovou 

lanovkou z Janských Lázní na Černou horu. Fotografie je historická nejen 

tím, že tehdy lanovku provozovaly ČSD, ale i tím, že tato vrcholová stanice 

v této podobě už dávno neexistuje.  
Jan Dvořák

 



Já a moje spolužačky na lyžařském výcviku 2. ročníku v Deštné  roku 1968.   
Jiřina Ospalíková

Snímek pochází z mé sbírky. Podle ručně psaných informací byla 
fotografie pořízena v roce 1932 a zachycuje lyžařský výcvik v Kr-
konoších u chaty Neue schlesische Baute / Riesengebirge, v té 
době součásti Německa, dnes polská strana Krkonoš. Vedoucí 
kurzu je muž na levé straně fotografie v bílé čepici, skupina 
lyžařů pochází převážně z Berlína. Je úžasné pozorovat módu 
tehdejších lyžařů, snad by mohli plynule přejít do tanečního sálu. 
 Martin Dašek

Příprava na večerní show

Lyžařský výcvik v Německu 30. let

Výše uvedené heslo odborného asistenta katedry tělesné výchovy Filozofické 

fakulty (tehdejší) UJEP Brno se snažili realizovat v praxi na svazích tatranského 

letoviska Vyšná Boca v roce 1979 studující prvního ročníku „fildy“, zařazeni do 

posledního pátého družstva lyžařského kurzu. Jan Navrátil

Vysokoškoláci z University 17. listopadu, zřízené v ČSSR pro studenty  

ze třetího světa, měli rádi nejen sníh, ale i česká děvčata.

 
Hana Mazancová

Filozofové přece neumí sportovat

Špindlerův Mlýn 1970



Hromadné doplňování energie. Nutno říct, že zasloužené! Téměř přesně 30 let stará fotka (rok 1987) je vzpomínkou na dnes již neexistující lyžařský klub Spoje Brno. Ve světlé vestě náš úžasný, spraved-livě přísný a nesmírně houževnatý vedoucí Čik (nikdo ho neznal jinak, snad se jmenoval Kapitánčik). Vpravo v modré bundě dobrá duše celého klubu Zdena Zelená. Dodnes pojící článek mezi jednotlivými členy klubu.  
Tereza Brychová (Paulová)

Polední pauza na lyžařském výcviku druhého ročníku dobrušského gymnázia v Krkono-

ších v roce 1966. 

Radka Hertíková

Zasloužená svačinka

Nabírání sil

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

č. 4/2017: UMĚLECKÉ OBJEKTY  
NA VEŘEJNÝCH MÍSTECH  
uzávěrka zaslání 8. března



SAUNOVÉ SVĚTY INFINIT 

Relaxace 
365 dní v roce...
PRAHA A BRNO

www.infinit.cz



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

T2 TRAINSPOTTING
Před dvaceti lety Trainspotting otřásl filmovým 
světem a jeho režisérovi Dannymu Boylovi vydláždil 
cestu do Hollywoodu. A jen málokdo si s přibývajícím 
časem dokázal představit, že by originální a syrový 
vhled do života několika skotských feťáků mohl mít 
pokračování. Ale je tady. A tak se staří známí Mark 
Renton, Spud, Sick Boy a Begbie vracejí na místo 
činu, do skotského Edinburghu, kde je čeká nová 
porce osobních i existenčních problémů. S tím, že 
drogy v nich vystřídaly sociální sítě a porno.

VB, 109 MIN. / REŽIE – DANNY BOYLE / HRAJÍ – EWAN MC-
GREGOR, JONNY LEE MILLER, ROBERT CARLYLE, EWEN 
BREMNER, KELLY MACDONALD, ANJELA NEDYALKOVA, 
SHIRLEY HENDERSON
V KINECH OD 16. ÚNORA

ČD
TIP
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ZÚČTOVÁNÍ
Christian Wolff (Ben Affleck) je 
matematický génius, který pracuje 
jako nezávislý účetní v kanceláři 
na periferii. Jeho klienty tvoří něko-

lik nejhorších zloči-
neckých organizací 
na světě. Jako krytí 
je jednoho dne 
nucen přijmout 
legální firmu, 
v jejímž účetnictví 
jsou však miliono-

vé nesrovnalosti. Jak je Christian 
rozkrývá, přibývá v jeho okolí počet 
mrtvých…

USA, 128 MIN. / REŽIE – GAVIN  
O´CONNOR / HRAJÍ – BEN 
AFFLECK, ANNA KENDRICK, 
J.K. SIMMONS, JON BERNTHAL, 
JEFFREY TAMBOR, JOHN LITHGOW, 
MICHAEL BEASLEY

SIROTČINEC SLEČNY 
PEREGRINOVÉ PRO 
PODIVNÉ DĚTI
Další výlet do světa kouzel a fanta-
zie pod dohledem mistrného filmo-

vého hračičky Tima 
Burtona. Ten se 
společně s hlavním 
hrdinou Jackem 
vydává na téměř 
opuštěný ostrov 
do navenek opuš-
těného domu, jenž 
je útočištěm pro 

děti s neuvěřitelnými schopnostmi. 
Majitelka sirotčince je chrání před 
světem i netvory, kteří se chtějí 
zmocnit jejich dovedností.

USA, 128 MIN. / REŽIE – TIM BUR-
TON / HRAJÍ – ASA BUTTERFIELD, 
EVA GREEN, ELLA PURNELL, SAMU-
EL L. JACKSON, ALLISON JANNEY, 
CHRIS O‘DOWD, RUPERT EVERETT

F I L M Y N A   D O M A

BÁBA Z LEDU
Nový film scenáristy a režiséra Bohdana Slámy (Štěstí, Venkovský učitel) o složitých vztazích tří 
generací. Sleduje proměnu nedávno ovdovělé šedesátnice Hany, jejíž dosavadní život se točil 
výhradně kolem synů, snach a vnoučat. Po seznámení s otužilcem Broňou ale prožívá love story, 
v jejímž důsledku se postupně vyhrocují i pravidelné rodinné víkendové obědy.

ČR, 106 MIN. / REŽIE – BOHDAN SLÁMA / HRAJÍ – ZUZANA KRONEROVÁ, PAVEL NOVÝ, TATIANA VILHELMOVÁ, 
PETRA ŠPALKOVÁ, MAREK DANIEL, ALENA MIHULOVÁ A DALŠÍ   V KINECH OD 23. ÚNORA

JACKIE
Neotřelý pohled do zákulisí Bílého domu 
i osobní drama ženy, která se z jedné z nej-
mladších prvních dam v historii vypracovala 
v ikonu minulého století. Do života Jacque-
line Kennedyové  vstupuje film chvíli po vraž-
dě jejího manžela. Nehledě na smutek, který 
prožívá, musí zůstat oporou nejen pro své 
děti, ale i celému národu, který ji i prezidenta 
miloval.

USA, 95 MIN. / REŽIE – PABLO LORRAIN / HRAJÍ – 
NATALIE PORTMAN, PETER SARSGAARD, GRETA 
GERWIG, BILLY CRUDUP, JOHN HURT, RICHARD E. 
GRANT   V KINECH OD 2. ÚNORA

K I N O

CHAPLIN
V Brně si vyhlédli muzikál, který vzbudil pozornost na newyorské 
Broadwayi před pěti lety. Legendárního komika přibližuje prostřednic-
tvím tří herců, kteří ho jeho životem provázejí od malého chlapce, přes 
nejproduktivnější fázi jeho života, až po starce. Jednu z rolí, herečku 
a redaktorku Heddu Hopper, hraje vítězka show Tvoje tvář má známý 
hlas Hana Holišová.

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO / REŽIE – STANISLAV MOŠA / HRAJÍ – DANIEL RYMEŠ, 
MARCO SALVADORI, JAN MAZÁK, TOMÁŠ SAGHER, ROBERT JÍCHA, LUKÁŠ JA-
NOTA, LUCIE BERGEROVÁ, MARKÉTA SEDLÁČKOVÁ, HANA HOLIŠOVÁ A DALŠÍ

D I VA D LO
MARVINŮV POKOJ
Poslední příběh amerického dramatika Scotta McPhersona 
o životě a umírání proslavila dvacet let stará filmová verze s Meryl 
Streepovou, Diane Keatonovou a Leonardem DiCapriem v hlav-
ních rolích. Vypráví o dvou sestrách, jejichž cesty se kvůli nemoci 
jedné z nich znovu protnou, a toto setkání navždy změní život 
celé doposud rozdělené rodiny.

SLOVÁCKÉ DIVADLO, UHERSKÉ HRADIŠTĚ / REŽIE – ZETEL / HRAJÍ – 
JAROSLAVA TIHELKOVÁ, DANA RŮŽIČKOVÁ, MONIKA HORKÁ, DAVID 
VACULÍK, DAVID MACHÁČEK, MARTIN HUDEC A PETRA STAŇKOVÁ
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GRAMMY NOMINEES 
2017
Pokud si chcete poslechnout to 
nejlepší, co v uplynulém roce 
na hudební scéně vzniklo, ur-
čitě oceníte tradiční výběr z le-
tošních nominací na prestižní 
ceny Grammy. Mezi nimi ne-
chybějí hity jako Hello od Adele, 
Stressed Out od Twenty One 
Pilots, Piece by Piece v podání 
Kelly Clarkson nebo Don‘t Hurt 
Yourself od Beyoncé. Vítězové 
budou známí 12. února.

NOVÉ DESKY

NESPATŘÍTE HADA
Pokud lze nějakou výstavu označit za unikátní, pak 
je to právě tato. Už místem, kam se rozhodla své 
návštěvníky pozvat – v prostoru podbazénové haly 
tvoří tvar orchestřiště, který nabízí ideální možnost 
propojení obrazu, slova a hudby. V tom je totiž další 
liberecký unikát. Nejen, že představuje pastely 
a kresby Josefa Čapka s dětskou tematikou, ale také 
díla těch, kteří byli Čapkem inspirováni. Třeba básníky 
Františka Hrubína a Jana Skácela. Sbírky Modré nebe 
(1948) a Kam odešly laně (1985) vznikly právě na mo-
tivy Čapkových prací. A právě na slova sbírky Modré 
nebe zkomponoval v roce 1950 skladatel Miloslav 
Kabeláč stejnojmenný cyklus dětských sborů s podti-
tulem Knížka dětských zpívánek podle obrázků Josefa 
Čapka na slova Františka Hrubína. Výstava Nespat-
říte hada je mimořádná v tom, že všechna zmíněná 
díla propojuje do jednoho celku.

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC   OTEVŘENO DO 30. DUBNA

K N I H Y
VÝKUPNÉ PRO KRÁLE 
GRAHAM MASTERTON
Další případ pro komisařku Katie Maguirovou 
začíná ve chvíli, kdy na rozjeté 
irské veselce začnou krájet dort 
– v jeho spodním patře totiž 
objeví uříznutou hlavu cukráře. 
A potom za děsivých okolností 
zmizí další místní podnikatel. 
Vypadá to, že za vším stojí krutý 
gang mučitelů a vyděračů, kteří 
se, aby svedli kriminalisty ze stopy, nezastaví 
před ničím.

HOST, 349 KČ

KAM SE PODĚL JENÍČEK?
IVAN BINAR
Kouzelná knížka pro děti od šesti let od držite-
le mnoha ocenění za dětskou 
literaturu vypráví příběhy 
Jeníčka a Marie, které často, 
protože jejich rodiče, vědci, 
pořád poletovali někde ve vě-
tru, hlídala Kateřina. Jenže ta 
měla často něco domluvené-
ho s lesníkem Kozumplíkem, 
a tak děti zůstávaly samy. A zažívaly jedno 
dobrodružství za druhým…

KNIŽNÍ KLUB, 199 KČ

V Ý S TA V Y

AMY MACDONALD 

UNDER STARS
Po pěti letech se s novou, 
v pořadí čtvrtou deskou 
hlásí skotská zpěvačka Amy 
MacDonald, která své písně 
staví na pomezí folku a popu. 
Největší úspěch zatím slavila 
s debutovou deskou a stejno-
jmenným hitem This Is The Life. 
Novinku představí i naživo – už 
21. března vystoupí v pražském 
Lucerna Music Baru, předsko-
kanem jí bude britský písničkář 
Newton Faulkner.

OKO VIDÍ SVĚT
FRIEDRICH FEIGL
V Českých Budějovicích je možné 
seznámit se s prací pozoruhodného 
malíře, grafika a ilustrátora Friedricha 
Feigla, muže s výtvarným talentem 
a spletitým osudem. Od roku 1911 
slavil úspěchy v Berlíně, kam se z Prahy 
přestěhoval, po osmadvaceti letech 
byl nucen prchnout před nacisty až 
do Londýna. Tyto události nechaly 
stopu i v jeho dílech.

WORTNERŮV DŮM, ALŠOVA JIHOČESKÁ 
GALERIE   OTEVŘENO DO 16. DUBNA
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S týdenním předstihem před konkurencí 
se divákům představil Svět pod hlavou, 

v němž policista Filip Marvan po srážce 
s autem v současnosti upadá do bezvědomí 
a probouzí se v roce 1982. V něm se seznamu-
je s tehdejšími reáliemi, řeší dobové zločiny, 
potkává vlastní rodiče a snaží se najít způsob, 
jak se vrátit zpátky do budoucnosti. Pomi-
neme-li zmíněnou mystiku, vyvedenou však 
po vzoru průměrné vánoční pohádky, seriál 
kombinuje seriózní krimi s humorem a iro-
nickým náhledem na dobu, v níž se odehrává 
– ať již jde o přehnaně agresivní 
či tupé jednání policistů, nebo  
vtipné zpodobnění kapely Kroky 
Františka Janečka. Jenže ironie 
se lehce okouká, přehnané sou-
druhování otravuje a žánrové 
lavírování nepříjemně svrbí, 
jako by si seriál neuměl vybrat. 

Specialisté na Nově dostali 
zelenou na poslední chvíli, na-
táčelo se těsně před uvedením 
na obrazovku a na výsledku 
je horká jehla znát. A to nejen 
v postsynchronech, kdy se 
dodatečně namluvené hlasy 

herců (alespoň v prvním díle) tu více či méně 
míjely s obrazem. Specialisté dlouhé minuty 
spalují nudou, nabízejí povrchní herecké 
výkony, zejména pokud jde o policejní akci, 
bez ní pak suplují banálnější epizody Ordi-
nace v růžové zahradě. Specialisté, jimž byla 
věrnou předlohou německá detektivní série, 
jsou novinkou nejslabší, ze které na řadě 
míst čpí televizní amatérismus.

Příjemným překvapením je naopak 
Temný kraj, který vsadil na Lukáše Vaculíka 
v hlavní roli. Jeho policista Kraj si od první 

chvíle nese tajemství samoros-
ta, který se kvůli zdravotním 
problémům na čas usazuje 
na venkově, kde ale samozřej-
mě nezahálí. Seriál, projekt 
sester Bártů, je přes občasný 
balast žánrových klišé, nevy-
užitý potenciál linek příběhu, 
nebo natažení jednotlivých 
případů do dvou dílů solidním 
televizním popcornem, který 
má atmosféru, napětí i slušné 
herecké výkony. Z hlediska 
dlouhodobé divácké přízně 
dopadl z novinek nejlépe. ▪

■ NOVÉ NÁZVY PRO KANÁLY NOVY 
V rámci svých 23. narozenin (4. února) se televize 
Nova rozhodla přejmenovat své sesterské stanice. 
Ze Smíchova je nyní Nova 2, která nabídne hlavně 
premiéry, z Fandy Nova Action s akčními a krimi-
nálními seriály i sportem a Telka pod názvem Nova 
Gold bude dál nabízet hity novácké zábavy.

■ AZ-KVÍZ OSLAVIL DVACET LET 
Přes čtyři tisíce dílů má za sebou od roku 1997 
populární vědomostní soutěž, kterou pro vysílání 
České televize připravuje její brněnské studio. 
V pořadu za tu dobu padlo přes 170 tisíc otázek, 
nejvyšší výhra činila 27 tisíc korun a průměrná 
sledovanost se pohybovala na 427 tisících diváků.

■ JAN TUNA ZAČAL CESTOVAT 
Po úspěchu spotřebitelské poradny A DOST! na in-
ternetové televizi Stream.cz, se bývalý reportér 
Novy Jan Tuna rozhodl svůj další pořad zasvětit 
cestování. Nazval ho Honza na cestách a chce 
v něm prozkoumat tajemství exotických zemí, 
napoprvé ostrov Srí Lanku.

TV KUPÉ

VALKÝRA 
Skutečný příběh německého plukov-
níka Clause von Stauffenberga (Tom 

Cruise), který stál 
v čele nejrozsáhlejšího 
protinacistického spik-
nutí, jehož hlavním 
cílem měla být likvida-

ce Adolfa Hitlera a jeho nejvěrnějších 
spolupracovníků.  
PRIMA COOL • NEDĚLE 12. ÚNORA / 20:00

GRAVITACE 
Sandra Bullock a George Clooney 
na vizuálně fascinující misi ve vesmí-

ru, která se po neče-
kané katastrofě mění 
v boj o přežití. Sami 
uprostřed nekoneč-
ného prostoru bez 

jakéhokoli spojení se musí pokusit 
o nemožné. 
NOVA • PÁTEK 17. ÚNORA / 20:20

DR. NO 
ČT2 opět žene do akce Jamese Bonda. 
Startuje úvodním dílem z roku 1962, 

v němž ho vyšetřování 
vraždy kolegy vžene 
do zajetí záhadného 
čínského vědce Dr. No. 
Obelstít ho a zachránit 

tak celý svět, mu pomáhá nejkrásnější 
bond girl všech dob (Ursula Andress). 
ČT2 • SOBOTA 18. ÚNORA / 20:00

GANGSTER KA 
Film motivovaný příběhem Rado-
vana Krejčíře (zde přejmenovaného 

na Radima Kraviece 
zvaného Káčko) 
zkoumá mechanis-
mus organizovaného 
zločinu, vnáší světlo 

do šestimiliardového tunelu a ukazuje 
přerod podvodníka na skutečného 
gangstera. 
ČT1 • NEDĚLE 26. ÚNORA / 20:15

Ú N O ROV É  M E N U

Žánr krimi táhne. A tak 
všechny hlavní stanice přišly 
na úvod televizního roku 
s novými projekty – Česká 
televize s retro detektivní 
sérií Svět pod hlavou, která 
se v pondělí v přímém sou-
boji střetává s nováckými 
Specialisty, nedělní večery 
patří novince Primy s názvem 
Temný kraj. 

hodnocení

20% 

Specialisté 
SERIÁL TV NOVA 

50% 
SVĚT POD HLAVOU 
SERIÁL ČT

60% 
Temný kraj 
seriál TV Prima

Novým detektivkám 
VLÁDNE VACULÍK
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Film o jedné z největších legend česko- 
slovenské hudby, která loni oslavila  

55. narozeniny, sestává ze dvou pilířů – 
historických záběrů pocházejících převážně 
z Müllerova domácího videa a záznamu 
období předcházejícího veleúspěšnému tur-
né zpěváka s vokální kapelou Fragile, které 
odstartovalo před čtyřmi lety.

Od uragánu k bezvětří
Svému názvu dokument dostojí – takhle 
Richarda Müllera opravdu nikdo z nás 
nezná. Dvoumetrového urostlého chlapa 
s třesoucíma se rukama, v současném světě 
osamoceného, přitom na pomoc druhých 
odkázaného, často znejistělého, depresi 
podléhajícího. Chlapa za zenitem, apatické-
ho, životem a nemocemi zmoženého, jenž 
občas k restartu potřebuje kapačku a který 

pojmout fenomén Müller či charisma, slávu 
a úspěch obecně. Ač zbytečná, je odůvod-
nitelná u kolegů, kteří Müllera „zažili“.  Proč 
mezi nimi ale vystupuje třeba Martin Dejdar, 
zůstane pro diváky bizarní záhadou. 

Autoři potom zcela spálili příležitost hovo-
řit se zpěvákovými osudovými ženami, a to 
především s jeho někdejší manželkou a dnes 
slovenskou moderátorkou Soňou, se kterou 
spolu žili patnáct let a mají dvě děti. Pokud 
se rozhovor o jejích posledních pěti letech 
s Müllerem smrskne na prohlášení o tom, 
že „to bylo dramatické a nelehké“, přechází 
dokument do tyranie diváků. Těch nevytěže-
ných témat je ovšem v Nepoznaném řada, 
Müllerova kariéra i soukromý život by vydaly 
na jednou tak dlouhý dokument, ale rovnou 
na celý seriál. A Nepoznaný by mohl být jeho 
slušným pilotním dílem! ▪

hodnocení

70%

RICHARD MÜLLER 

NEPOZNANÝ
SR, 90 MIN. / REŽIE – MIRO REMO / HRAJÍ 
– RICHARD MÜLLER, SOŇA MÜLLEROVÁ, 
IVA BITTOVÁ, SOŇA NORISOVÁ, HELENA 
KRAJČIOVÁ, KAMIL MIKULČÍK, ANDREJ 
ŠEBAN, EVA HERZIGOVÁ A DALŠÍ
V KINECH OD 2. ÚNORA

dá na někdejší rázovitost vzpomenout až při 
vystoupení na jevišti.

Současnou, respektive ještě nedávnou kon-
dici, neboť zpěvák po natáčení zhubl padesát 
kilo, umocňuje kontrast dobových záběrů, 
v nichž je Müller živlem, bohem z pódia plný 
bezbřehé energie, showmanem i v zákulisí.

Dobrý sestřih kombinuje zásadní momen-
ty přípravy turné a stupňujícího se mediál-
ního tlaku s navenek banálními setkáními 
u kafíčka, tichými chvílemi v zákulisí či bez-
radností ve studiu a v celé šíři tak divákům 
přibližuje smutné Müllerovo životní zákulisí.

Život na seriál
I Nepoznaného bohužel na cestě k dokona-
losti leccos brzdí. Třeba nesmyslná úvodní 
berlička v podobě známých tváří, které 
se v krátkých vstupech snaží filozoficky 

richard-muller-plakat-a1-tisk.indd   1 2.1.2017   11:55:14

Takového Müllera opravdu neznáte 
Necelé tři měsíce po premiéře na Slovensku vstoupil do českých kin dokument Richard Müller: Nepoznaný. 
Vyplatí se na film, který šokoval i samotného zpěváka, o němž pojednává, do kina zajít?
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Bob kouřil, zatímco se Nathan 
převlékal. Šaty voněly novotou, pořád 
na nich ještě byly přehyby z obchodu. Boty 
byly drahé – nechtěl nosit něco, z čeho by 
měl puchýře.

Hleděli s Bobem před sebe skrze temné 
přední sklo.

„Kurva,“ řekl Nathan.
Jeho hlas, abnormálně hlasitý v uza-

vřeném prostoru auta, Boba zjevně uvedl 
do pohybu. Plácnul se do stehna a otevřel 
dveře. Zašel dozadu ke kufru. Nathan šel 
s ním. V kufru byly dvě lopaty a velká role 
průhledné igelitové fólie. Byly tam také dvě 
cívky silné lepicí pásky a dva páry zahrad-
ních rukavic.

Naslouchali větru. Nad hlavou se jim 
hnaly mraky, stříbrně osvícené měsícem.

„Tak jdem na to,“ řekl Bob.
Natáhl se a vzal do ruky obě lopaty. 

Podal je Nathanovi. Bob zvedl objemný 
balík igelitové fólie. Položil si na něj bradu 
a řekl: „Tak jo.“

Nathan se podíval na stromy: duby, 
stříbrné jasany, povlávající kapradí a jemný 
mech. Cítil tu vůni.

„ Jseš si jistej?“
„Naprosto jistej.“
To byl Nathan taky. Vyrazil za Bobem mezi 

stromy. Udělal jediný krok, měsíc se schoval 
za mraky a nastala totální tma. Slyšel Bobův 
těžký dech, šustění oděvu. Ale neviděl nic. 
Klenba větví vytvořila šumící, míhající se mem-
bránu nad jeho hlavou.

Bob chraptivě zašeptal: „ Jsi tam?“
„ Jo. Ale nevidím ani prd.“
„Vydrž ještě pár kroků. Rozsvítím baterku, až to 

bude bezpečný.“
„Ale já nevidím ani na krok.“
„Tak dávej pozor.“
Nathan našlapoval opatrně. Ale přesto zachytil 

nohou za vystouplý kořen stromu. Na kratičký dě-
sivý okamžik věřil, že se natáhla nějaká lidská ruka 
a chytila ho za kotník.

Padnul bezhlesně na zem.
Rozsvítil se studený úzký paprsek světla a přejel 

po něm. Bobova baterka. Nathan vstal, oprášil se 
a zvedl lopaty. Bobova tvář byla v záři baterky bílá.

Podal baterku Nathanovi. Nathan si dal lopaty 
do podpaží a následoval mihotavý paprsek do hloubi 
lesa.

Nakonec narazili na potok. Černá voda obtékala 
bílé balvany. Drželi se u sebe, nemluvili. Začali pro-
hledávat nejbližší okolí. Netrvalo jim to déle než půl 

hodiny. Pohřbili Elise pod obrovským starým 
stromem, klenoucím se nad potokem. Voda 
od té doby podemlela další kus břehu a odhalila 
tak kořenový systém stromu.

O kus dál po proudu potoka, kde se terén 
vyrovnal a voda se zklidnila, rozložili igelitovou fólii 
a konce zatížili větvemi a kameny. Takto upevněna 
se vzdouvala a klesala jako něco, co dýchá.

Bob položil baterku na zem. Potom zaryl špičku 
své lopaty do země. Ozval se zvuk, jak kov po něčem 
sklouzl. Bob se podíval na Nathana a zhasnul 
svítilnu. Pro Nathana to bylo, jako by náhle zmizel. 
Nathan kroužil světlem své baterky, dokud nenašel 
Bobovu postavu, lehce světélkující jako měsíc. Bob 
chvíli mlčel a pak zašeptal: „Zhasni to zkurvený 
světlo a pojď mi pomoct.“

Byla to fuška. Mnohem větší, než když ji pohřbí-
vali. Nathan si sundal fleecovku a kuklu a pracoval 
jen v tričku. Kalhoty a boty měl mokré až ke kole-
nům a pokryté kusy bahna a hlíny.

Uvědomili si, že zapomněli přinést vodu. Zůstala 
v kufru auta. Byla to žíznivá práce.

Z anglického originálu Burial přeložil Alexandr Neuman.

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

Ke kterému úspěšnému hororovému filmu 
vytvořil Neil Cross scénář? 
A) Cube
B) Nany 
C) Mama

Odpověď zadejte do příslušného formuláře  
na www.cdprovas.cz do 16. února 2017.  

autor

Neil Cross (1969)
Britský spisovatel a scenárista, který získal přezdívku britský Stephen King. První román (Mr In-Between) vydal 
v roce 1998, v následujících dvanácti letech napsal dalších osm knih, v poslední době se ale věnuje spíše televizní 
scenáristice. Největší úspěch zatím slavil s cenami ověnčeným kriminálním seriálem Luther z produkce BBC 
a hororovým filmem Mama. Ačkoli pracuje v Anglii a americkém Los Angeles, žije se svojí ženou a dvěma syny 
ve Wellingtonu na Novém Zélandu. V románu Pohřeb z roku 2009 prožijí dva staří známí Nathan a Bob děsivou 
noc, při níž přijde o život mladá žena. Jen oni vědí, co se tehdy stalo, a rozhodně si toto tajemství chtějí nechat 
pro sebe. Jenže po letech se Bob objeví u Nathanových dveří a nese děsivé zprávy, které mohou nejen otevřít staré 
rány, ale rozmetat i současný svět obou hrdinů.

Neil Cross

P O H Ř E B
VYCHÁZÍ 7. ÚNORA  

V NAKLADATELSTVÍ MOBA
288 STRAN, DOPORUČENÁ CENA 279 KČ



CESTOVÁNÍ PO ČR

KRKONOŠE

Text: Tomáš Rezek

DO ZASNĚŽENÉHO HARRACHOVA
nejen za posledním mamutem
V zimě se Harrachov mění v lyžařský ráj. Pokud do horského města, kterému se přezdívá perla 
Krkonoš, zavítáte na lyže, byla by škoda strávit veškerý čas jen na sjezdovkách nebo v bílé stopě. 
V Harrachově najdete i zajímavé památky a muzea. A když vám zima bude zalézat za nehty, ohřát 
se můžete v místní sklárně.
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s benátskými zrcadly, ale i unikátní, 50 cm 
vysoký skleněný zvon, odlitý v roce 1916 
ve zdejší sklárně. V Harrachově se nachází 
také kostel sv. Václava s částečně skleně-
ným oltářem z roku 1864. Zatímco jiným 
městům vévodí kostelní věže, Harrachov 
má jiné dominanty – velké skokanské 
můstky na Čertově hoře. Vedle skokanské-
ho můstku s kritickým bodem 120 m se 
nachází mamutí můstek pro lety na ly-
žích. Dokončen byl v roce 1980 jako šestý 
a zatím poslední „mamut“ na světě. Rekord 
harrachovského mamutího můstku drží Fin 
Matti Hautamäki, který tady v roce 2002 
doletěl až k 214,5 m. Televizní věž rozhod-
čích u skokanských můstků se využívá i pro 
Bungee Jumping, a to po celý rok. Pokud 
jste vyznavači adrenalinových zážitků, 
v únoru a březnu máte možnost si skočit 
z 36 metrů vysoké ocelové konstrukce 
ve výšce 145 m nad městem každou středu 
a sobotu. 

Vodopád nebo ledopád?
V centru města najdete městský úřad 
s turistickým informačním centrem. V něm 
získáte mapky a prospekty s tipy na výlety. 
Jeden výlet byste měli určitě absolvovat. 
Kdo totiž neviděl Mumlavský vodopád, jako 
by v Harrachově nebyl. K vodopádu dojdete 
z Harrachova asi za půl hodiny, dovede vás 
modrá turistická značka. Mumlavský vo-
dopád patří k nejpůsobivějším u nás. Voda 
tu padá přes skalní bloky z výšky necelých 
deseti metrů, a to v šířce celého koryta řeky. 
Pod vodopádem vytvořila řeka tzv. čerto-
va oka – mísy, které voda a kamínky stále 
prohlubují. V zimě získává krása vodopádu 
novou dimenzi, mráz ho promění v úchvat-
ný ledopád. ▪

Vlakem do Harrachova
Přímými vlaky se můžete svézt do Harrachova z Liberce, Jablonce nad Nisou nebo třeba Tanvaldu 
(více se o trati č. 036 dočtete na str. 30 a 31). Nevíte, jakou jízdenku ČD si koupit? Ať už pojedete 
odkudkoli, nejvýhodnější jízdenku ČD vám automaticky nabídne e-shop ČD (www.cd.cz/eshop). 
Pokud máte chytrý telefon nebo tablet, lze si do něj stáhnout aplikaci Můj vlak, která nabízí stej-
nou službu. Po vyhledání spojení máte možnost si přes tuto aplikaci zakoupit jízdenku vhodnou 
pro vaši cestu.

Spojení

Do Harrachova vás po kolejích doveze 
moderní motorák RegioSpider. Vystou-

píte z něj na harrachovském nádraží, které 
se nachází v místní části Mýtiny. U nádraží 
nepřehlédněte modrou informační tabuli, 
z níž se dozvíte, že osada Mýtiny patřila 
do roku 1959 Polsku. Součástí Čech – a Ha-
rrachova – se stala až v rámci dodatečného 
vyrovnání hranic. Vedle tabule stojí také 
mapa západních Krkonoš. Jejím prohlížením 
se ale zbytečně moc nezdržte, tedy pokud 
nechcete, aby vám ujela navazující městská 
autobusová linka 943. Tzv. Harrabus čeká 
pod nádražím na cestující z vlaku, aby je 
dopravil do dva kilometry vzdáleného centra 
města nebo třeba až k lanovce v Rýžovišti. 
Jízdní řád Harrabusu najdete na webu 
info.harrachov.cz (Doprava – Autobusové 
spoje). Pojedete-li si do Harrachova zalyžo-
vat, jízdenku na vlak nevyhazujte. Po předlo-
žení vybraných jízdenek ČD poskytují v harra-
chovském skiareálu slevu 20 % na dvoudenní 
skipasy (více na www.cd.cz/cdski).

Za skleněnou krásou
Harrabus zastavuje i u sklárny na Novém 
Světě. Harrachovská sklárna je v provozu 
od roku 1712, a je tak nejstarší činnou 
sklárnou v Čechách. Součástí jejího areálu 
je restaurace s minipivovarem, kde servírují 
výtečné pivo, k jehož výrobě používají vodu 
z vlastního pramene, jenž byl ohraničen  
hraběcí rodinou Harrachů před více než  
150 lety. Z pivovarské restaurace lze pro-
sklenou stěnou sledovat ruční výrobu skla 

v přilehlé hutní hale. Odpoledne je možné 
z restaurace vyjít i na ochoz hutní haly, kde 
z pecí sálá příjemné teplo. Zájemci mohou 
také absolvovat prohlídku výrobních provozů 
sklárny s průvodcem. Na exkurzi se ale raději 
předem objednejte. V areálu sklárny také 
najdete muzeum, v němž je k vidění více než 
pět tisíc exponátů vyrobených v místní sklár-
ně. Část muzea vyplňuje expozice mapující 
historii lyžování v Harrachově. Její hlavní 
atrakcí je 120 cm vysoký pohár, který vyrobili 
místní skláři pro vítěze mistrovství světa 
v letech na lyžích v roce 1983.

Dominanty na Čertově hoře 
Vedle sklárny stojí kaple sv. Alžběty. K za-
jímavostem této svatyně patří nejen oltář 

Na Čertovu horu 
se můžete vyvézt 

z centra města 
čtyřsedačkovou 

lanovkou. 

Zajímavostí kaple  
sv. Alžběty je půlme-
trový skleněný zvon 
odlitý v roce 1916 
v místní sklárně. 

S hlavní hutní halou sklárny sousedí minipivovar s restaurací, z níž je možné prosklenou stěnou sledovat práci sklářů. 
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SOUDOBÁ ARCHITEKTURA V ČR

Zvonička na Vlašských Boudách
Od podzimu 2015 mají Krkonoše 

další turistickou atrakci. Upro-
střed osady Vlašské Boudy, která se 
nachází nedaleko Pece pod Sněžkou, 
byla postavena nová dřevěná zvonička. 
Vznikla na podnět manželů Otrubo-
vých, kteří na Valšovkách – jak se horské 
osadě také říká – vlastní chatu Polárka. 
Na stavbu přispěli ale i další soukromí 
dárci. Základy zvoničky tvoří kamenné 
zdivo z historického domu na trutnov-
ském Krakonošově náměstí, na stěny 
a střechu se použilo dřevo z krkonoš-
ských smrků, šindele jsou z modřínu. 
Důležitou součástí zvoničky jsou deko-
rativní prvky. Na zadní stěně jsou mezi 
trámy vloženy skleněné proužky, jimiž 
dovnitř proniká přirozené denní světlo 
a vytváří působivé efekty. V interiéru 
také zaujmou skleněné suky nebo – 
chcete-li – křišťálové hvězdy a dřevěné 
reliéfy letící holubice či šestilisté růžice. 
Ve zvoničce samozřejmě nemůže chybět 
zvon. Další kovářskou prací je kříž 
na střeše. Zvonička na Vlašských Bou-
dách slouží nejen místním jako místo 
pro rozjímání. Kolemjdoucí v ní také 
najdou úkryt před nepřízní počasí.

Na místě harrachovské sklárny na No-
vém Světě stávala huť už v roce 1712. 
Skláře můžete pozorovat při práci z při-
lehlé pivovarské restaurace. V areálu 
sklárny se také nachází muzeum skla.

1
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Dominantou města je areál velkých sko-
kanských můstků na Čertově hoře, vybu-
dovaný v letech 1978 až 1983. Nejstarší 
skokanský můstek byl v Harrachově 
(Harrachdorfu) postaven už v roce 1920. 

2

Fo
to

:  
©

 A
nd

re
y S

he
vc

he
nk

o 
| D

re
am

st
im

e.
co

m

K nejvyhledávanějším turistickým cílům 
západní části Krkonoš patří Mumlavský 
vodopád. Nad vodopádem stojí výletní 
restaurace Mumlavská bouda, postave-
ná v roce 1879 hrabětem Harrachem.

3

V roce 2003 bylo v Harrachově otevřeno 
hornické muzeum a zpřístupněna kilo-
metr dlouhá prohlídková štola. Zájemci 
tak mají možnost poznat, jak náročná 
byla práce ve zdejších rudných dolech. 

4
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Autor: ing. arch. Jana Krákorová

Dokončení projektu: 2015

Dodavatel: Jaroslav Bím, Jiří Bím

Investor: Tomáš Otruba, Martina Otrubová

Připraveno ve spolupráci se soutěží:
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Muzeum výroby hračekBuková vodní nádrž
Josefův Důl

Josefův Důl
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výškový profil
831 m n. m.

530 m n. m. 493 m n. m.

zast. Tanvaldský Špičák Špičák žst. Smržovka dolní nadraží

ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

Špičák cílem nejen pro lyžaře
Zatímco v lednu byl naším cílem 
v této rubrice Špičák u Železné 
Rudy, tentokrát vás pro změnu 
zveme na vyhlídku z Tanvaldského 
Špičáku. Jeho historie ani 
panorama si v ničem nezadá se 
šumavským jmenovcem.

Text a foto: Michal Málek

Stejně jako Špičák na Šumavě i Tanvaldský 
Špičák patří mezi významná tuzemská 

lyžařská centra. Jako populární turistický cíl, 
kterým se stal již koncem 19. století, nezkla-
me v žádném z ročních období. Tehdy byl 
vrchol Špičáku bez lesního porostu a vinuly 
se jím pouze vyšlapané pěšinky. Po nich stou-
pali první výletníci, čehož záhy využili někteří 
podnikaví majitelé zdejších pozemků rozdě-

lených do mnoha úzkých pásů. Vystavěli zde 
dřevěnou boudu, ve které se bylo možné po 
zdolání kopce občerstvit lahvovým pivem. 
Nápad s prodejem občerstvení se rychle ujal, 
a tak zanedlouho vyrostla opodál další chat-
ka. Coby přírodní vyhlídka dobře posloužila 
dodnes přístupná Fanterova skála. Přesto 
časem začaly sílit snahy o výstavbu kamenné 
restaurace s rozhlednou. Prvním iniciátorem 
se stala albrechtická sekce Německého hor-
ského spolku pro Ještědsko a Jizerské hory. 
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Holubník BukovecJizeraAlbrechtice
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Tanvaldský Špičák
Z Prahy rychlíkem s přestupem 
v Tanvaldu a Smržovce
 
Z Hradce Králové a Pardubic  
rychlíkem s přestupem v Železném Brodě, 
Tanvaldu a Smržovce 
 
Z Liberce osobním vlakem  
s přestupem ve Smržovce

spojení
Špičák
Výška: 831 m n. m.

Výhled:  Jizerské hory, Krkonoše, Ještěd, 
vodní nádrž Josefův Důl, Kozákov, 
Jablonec nad Nisou

Vrchol: rozhledna s restaurací 
a ubytováním, konečná lanovky

Nejbližší zast.: Tanvaldský Špičák

Výstup: snadný/středně těžký

Bohužel kvůli přehnaným požadavkům některých 
vlastníků ze stavby nakonec sešlo. Po požáru  
původních výletních bud se nakonec postavila  
dřevěná chata s restaurací, která se jmenovala 
Stará bouda. Ta sice slavila úspěch v podobě  
64 hektolitrů piva vypitého za jednu sezonu, 
bohužel záhy též lehla popelem.

Současná rozhledna z roku 1909, která 
je dílem jabloneckého architekta Roberta 
Hemmricha, byla postavena jako samo-
statně stojící budova. Celkem 14 metrů 
vysoká vyhlídková plošina, na kterou 
se dostanete po 69 schodech, umož-
ňuje kruhový výhled na Jizerské hory 
a Krkonoše. Rok poté byla dostavěna 
i restaurace. Během výstavby se dělníci 
potýkali s nedostatkem vody, kterou sem 
museli vynášet ve vědrech. Problémy se 
zásobováním vodou vyřešily až pozdější 
úpravy ve dvacátých letech, kdy byla dále 
navýšena kapacita budovy včetně osmi 
nových hostinských pokojů.

Na Špičák je možné vystoupat po zeleně 
značené turistické trase, jež vede kolem 
dolní stanice sedačkové lanovky. Ta je sa-
mozřejmě možnou alternativou pro ty, kteří 
se nechtějí hned zkraje výletu zadýchat. Při 
bohaté sněhové nadílce je pro pěší nutné zvolit 
neznačenou strasu skrz Albrechtice směrem 

na Desnou a na konci obce odbočit po modré do lesa. Na lanovku 
v zimním období totiž můžete pouze s lyžařskou výbavou.

Během zimní sezony, kdy je hora především lyžařským cílem, je 
přístupnost rozhledny omezena. Existuje ale možnost předem se 
dohodnout na zpřístupnění. Přesto i ti, kdo na Špičák vyrazí na 

poslední chvíli, nejsou díky Fanterově skále o pěknou vyhlídku 
ochuzeni. Před čtyřmi lety byl lesní porost, který zde od 

počátků turistiky na Špičáku stačil výrazně zhoustnout, 
prořezán, a opět je tak možné shlížet do kraje, byť pouze 

severovýchodním směrem.
Zpátky je možné sejít buď stejnou trasou, 
nebo pokračovat z rozcestí Pod Špičákem po 
modré do Smržovky k Dolnímu nádraží. ▪



Jilemnice

Hrabačov

Kaple sv. Isidora  
se zázračným pramenem 
Pod vrchem Kozinec stojí kaple sv. Isidora z roku 1719. Tra-
duje se, že byla postavena na místě zázračného uzdrave-
ní kožešnického tovaryše. Tomu se prý zjevila Panna Maria 
a poradila mu, aby si nemocné oči umyl ve studánce. Voda 
z pramene pod kaplí se dříve sváděla potrubím do města 
– hlavně do zámeckého areálu a městských kašen. Něko-

likrát upravovaný vodo-
vod sloužil městu ještě 

v 70. letech minulého 
století.

Dům legendárního lyžaře 
Bohumila Hanče

Nejslavnější český lyžařský závodník před 
první světovou válkou Bohumil Hanč žil 

v Hrabačově, části města Jilemnice, v dom-
ku č. p. 771. Bohumil Hanč tragicky zahynul 

společně se svým přítelem Václavem 
Vrbatou při mezinárodním závodu v běhu 

na lyžích na 50 km v roce 1913. Jeho životní 
příběh se stal námětem románu Synové 

hor, který napsal František Kožík a jenž byl 
pod stejným názvem v roce 1956 zfilmován.

Zámek a pivovar  
s Krkonošským muzeem
 V jilemnickém zámku a přilehlé bu-
dově bývalého pivovaru si můžete 
prohlédnout expozice Krkonošské-
ho muzea. Jedna z nich nazvaná Ze 
života českého kavalíra je věnována 
hraběti Janu Nepomuku Harrachovi 
(1828–1909), další poutavou formou 
seznamuje s vývojem lyžování na na-
šem území do roku 1938. Jedinečným 
exponátem je mechanický ozvučený 
betlém Jáchyma Metelky se 142 po-
hyblivými figurkami.

Roubenky  
ve Zvědavé uličce 
Unikátní soubor lidové architektury najdete ve Zvědavé uličce. Ta si 
vysloužila své jméno podle charakteristického umístění roubených 
chalup. Domky v této uličce byly postaveny po požáru města v roce 
1788 většinou tak, aby z nich bylo vždy alespoň jedním oknem vidět 
směrem na náměstí a zvědaví chalupníci mohli sledovat dění ve 
městě. Součástí Zvědavé uličky je také Šaldův statek se stylovou 
nekuřáckou restaurací.

ČESKEM PO ZNAČKÁCH

JILEMNICE ZNÁMÁ NEZNÁMÁ
aneb po žluté a červené za poznáním 

Po nejzajímavějších místech Jilemnice vás provede 7,5 km dlouhá naučná 
stezka. Leták ke stezce s názvem Jilemnice známá neznámá získáte 
v informačním centru na Masarykově náměstí. Z hlavního jilemnického rynku 
se můžete vydat na trasu s 18 zastaveními po žlutém turistickém značení.

Foto: IC Jilemnice, Š. Jelínek, www.fotobanka.cz

Zastavení naučné stezky  
Jilemnice známá neznámá
1. Masarykovo náměstí
2. Rodný dům Jaroslava Havlíčka
3. Dům, kde žil Bohumil Hanč
4. Hrabačovská zvonička
5. Kaplička sv. Anny
6. Vyhlídka na Kozinci
7. Kaple sv. Isidora
8. Zámecký park
9. Zámek
10. Budova gymnázia
11. Kostel sv. Vavřince
12. Budova bývalé dívčí školy
13. Busta Josefa Hanuše
14. Šaldův statek
15. Zvědavá ulička
16. Městské hřbitovy
17. Sokolovna, sportovní 
stadion, plavecký bazén
18. Tyršovo náměstí
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Venku mrzne, uvnitř praská dřevo v krbu. To pravé teplo ale vytváří 
přátelský a správně ztřeštěný personál v čele s kuchařem Radkem, 
který vám připraví hned několik ryze lokálních jídel. A na závěr 
bude i dezert připomínající modlitební knížku.

Na internetu je to samá kladná referen-
ce a óda na kuchaře, a tak si ho jedu 

otestovat na vlastní jazyk. Podhorská obec 
nedaleko Sněžky, Horní Maršov, se skrývá 
pod bohatou sněhovou nadílkou. Cesta 
do Penzionu U paní Berty není od zastávky 
autobusu příliš dlouhá, ale já se ještě musím 
přece proběhnout ve sněhových závějích. 
Hurá! Z dospělé ženy se rázem stává malá 
holka. Sníh lítá všude, i do bot. Asi po ho-
dině vcházím do útulné restaurace, kterou 
vyhřívá krb. Odložím si k němu prohřát boty 
a dostávám místo nich pantofle. Wow. Hned 
od první vteřiny se tady cítím jako doma. 
Kuchař Radek mě vítá pevným stiskem ruky 
a pomáhá mi vybrat z jídelníčku. Krkonoš-
ských specialit nabízejí hned několik. Porce 
mi prý namixuje tak, aby mě z toho nekleplo. 

Michaela Bugrisová #BackPackLady
Jsem vášnivá cestovatelka, která miluje lidi, autentičnost, tradice a dobré jídlo. Zavedu vás na 
méně známá, či skoro zapomenutá místa a veselice a ochutnáte se mnou místní speciality.

s kysaným zelím, cibulí, máslem a kmínem. 
Toto na první pohled jednoduché jídlo chutna-
lo přesto skvěle. Radkovou předností je totiž 
dochucování jídel, která pod jeho taktovkou 
nemají chybu. Jídelní trojboj uzavírám sejko-
rami, krajovými bramboráky se švestkovou 
klevelou. „Radku, uděláme na závěr fotečku, 
i s kuchařskou čepicí!“ zavolám na něj a on si 
na hlavu pohotově nasadí černého kulicha. 

Perníková kouzla
V závěru dne ochutnávám vyhlášené perní-
kové modlitbičky z Miletína. To je vám taková 
pochoutka, že bych ji mohla jíst každý den. 
Perníček ozvláštňuje náplň z pražených ořechů 
a vrstva cukrové polevy zdobená mandlí. Ale 
pozor. Na miletínském náměstí je můžete 
koupit hned od dvou různých konkurentů, Er-
bena nebo Laušmana. Místní důchodkyně mě 
posílá do tradiční Erbenovy cukrárny, která je 
má údajně lepší. Přesto vyzkouším modlitbičky 
od obou cukrářů a musím jí dát za pravdu. 
Obojí jsou sice vynikající, ale ty tradiční Erbeno-
vy Miletínské modlitbičky mi přišly více nadý-
chané, sice o málo dražší, ale větší a chuťově 
lepší. Sladí se prý výhradně medem. A pokud už 
v Erbenově cukrářství budete, nezapomeňte 
ochutnat Erbenovy perníkové koule. Jsou tak 
dobré, že se vždy rychle vyprodají, a ne vždy je 
seženete. Já to naštěstí stihla, juch!   ▪

C E S T O V Á N Í  P O   Č R

K R KO N O Š S K Á  K U C H Y N Ě 

zahřeje v žaludku i na duši

Základem jsou brambory
Začínám teplou polévkou. Krkonošské kyselo 
mi přijde zvláštní tím, že se vaří z chlebového 
kvásku, který mu dodává potřebnou kyselost. 
Další pokrmy už kuchař připravuje před mýma 
očima v kuchyni. Surovinový základ se zdá být 
pro všechna krkonošská jídla podobný. Vařilo 
se zejména z brambor a i ty jsou při výrobě 
dalších pokrmů potřeba. Holeček s podmáslím 
je v podstatě jenom brambor vařený ve slupce 

M Í S T N Í  M Ň A M K Y

Proč modlitbičky?
Modlitbička je originální 
druh perníku inspirova-
ný modlitební knížkou, 

kterou svíraly ženy 
v dlaních při návratu 

z nedělní bohoslužby. 
Zdobení půlkou man-

dle symbolizuje křížek 
na modlitební knížce. 
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Zašlou slávu parních lokomotiv připomínají nejen 
nostalgické jízdy nebo muzejní expozice, ale také 
jejich pomníky. Jeden takový najdete i u libereckého 
nádraží. Z vlaku můžete zahlédnout vlečkovou 
parní lokomotivu vyrobenou v roce 
1882 u firmy Krauss v Mnichově. 
Až do roku 1974 sloužila na vleč-
ce cukrovaru v Úžicích. Jmenuje 
se Adolf – po majiteli cukrovaru. 
Vlečkové lokomotivy totiž větši-
nou nebyly označovány číslem, 
ale dostávaly jména.

Jednou z dominant Vratislavic nad Nisou je šedesá-
timetrová zauhlovací a vodárenská věž, postavená 
v letech 1916 až 1918 jako součást areálu někdejší 
továrny na koberce Ignaz Ginzkey. Stavbu projek-
toval významný rakouský architekt 
Leopold Bauer. Věž a další části 
průmyslového areálu byly v roce 
2015 prohlášeny za kulturní 
památku. V současnosti se spolek 
AvantgArt snaží věž zvanou 
Zauhlovačka oživit a vytvořit v ní 
unikátní kulturní centrum. 

V Jablonci nad Nisou mohou cestující nastoupit 
do vlaku nebo z něj vystoupit na čtyřech místech. 
Trať město protíná, a z okna vlaku si ho tak můžete 
dobře prohlédnout. Vévodí mu hlavně tři věže. Jed-
na patří pseudogotickému kostelu 
Dr. Farského, druhá kostelu Nej-
světějšího srdce Ježíšova, který 
byl postaven na Horním náměstí 
v letech 1930–1931, a třetí je věž 
obdélníkové pětipatrové radnice, 
funkcionalistické budovy na jab-
loneckém Mírovém náměstí. 

Parní lokomotiva Adolf
¡¢ Liberec – Liberec-Rochlice

Zauhlovací a vodárenská věž 
¡¢ Vesec u Liberce – Vratislavice n. N.

Jablonecké dominanty
¡¢  Jablonec n. N. – Jablonec n. N. centrum

Z Jizerských hor do Krkonoš
PO NAŠÍ NEJSTRMĚJŠÍ ŽELEZNICI
Při jízdě vlakem z Liberce do Harrachova cestujete mezi dvěma světy. 
Z města s uspěchanými lidmi se po kolejích dopravíte do poklidné krajiny, 
kde má stále ještě hlavní slovo příroda. 

Text: Tomáš Rezek

Na libereckém nádraží se posaďte do mo-
derního motoráku RegioSpider, který vás 

údolím Lužické Nisy doveze do Jablonce n. N. 
V této části trati poutají pozornost hlavně pa-
mátky, jako např. šedesátimetrová zauhlovací 
věž ve Vratislavicích. Dlouho vede souběžně 
se železnicí nejdelší meziměstská tramvajová 
trať u nás, postavená mezi Libercem a Jab-

loncem v letech 1947 až 1953. Za Jabloncem 
už vlak musí překonávat zvlněný terén tunely 
a po mostech a u Smržovky také po viaduktu, 
který patří k nejkrásnějším u nás. Nejzají-
mavější část trati vás ale teprve čeká. Mezi 
Tanvaldem a Kořenovem musí vlak zdolat 
převýšení 235 m a vypořádat se se stoupáním 
až 58 promile. Dříve si lokomotivy dokázaly 
poradit s náročným profilem jen pomocí ozu-
beného hřebenu mezi kolejemi. Dnes jsou tři 

ozubnicové úseky o celkové délce 4,43 km už 
jen technickou památkou využívanou pouze 
při nostalgických jízdách, protože moderní 
výkonná vozidla zvládnou zdolat stoupání 
i klesání bez ozubnice. Kochání se nad zales-
něnou horskou krajinou plnou malebných 
roubenek vám několikrát přeruší tunely. 
Nejdelším, 940 m dlouhým Polubenským 
tunelem projíždí vlak mezi Kořenovem zast. 
a železniční stanicí Kořenov. Z Kořenova si to 

Z OKNA VLAKU
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Nad údolím Smržovského potoka se klene mohutný 
viadukt, postavený v letech 1893–1894. Patří nejen 
k nejvýše položeným u nás, ale díky souladu s okolní 
krajinou také k nejhezčím. Viadukt tvoří devět 
mostních oblouků na čtyřbokých 
pilířích vystavěných ze žulových 
kvádrů. Dlouhý je 123,5 m 
a vysoký 26,5 m. O kvalitě práce 
našich předků svědčí to, že via-
dukt byl poprvé opravován v roce 
2008, až po více než sto letech 
od jeho uvedení do provozu. 

Stavbu železnice z Tanvaldu do Kořenova a její  
napojení na pruské dráhy prosazoval na přelomu  
19. a 20. století především Josef Riedel, majitel sklá-
ren v Desné. Zatímco Riedlova vila, v níž je muzeum 
a kulturní a informační středisko, je 
skryta za stromy, areál skláren 
a hlavně Riedlovu hrobku stojící 
na svahu nad obcí Desná uvidíte 
z vlaku dobře. Pseudogotickou 
kapli s kryptou vybudoval v letech 
1889–1890 známý liberecký 
stavitel Adolf Bürger. 

Na nádraží v Kořenově si můžete prohlédnout ex-
pozici Muzea ozubnicové dráhy. V únoru a březnu 
je otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 17 ho-
din. Součástí muzea je důlní železnice o rozchodu 
450 mm. Důlním vláčkem se mohou 
zájemci svézt při akcích pořáda-
ných Železniční společností Tan- 
vald, která muzeum provozuje 
a stará se o záchranu a populari-
zaci ozubnicové trati. Její záslu-
hou byla mj. na kořenovském ná-
draží opravena zchátralá výtopna. 

Smržovský železniční viadukt
¡¢ Smržovka – Smržovka-Luční

Riedlova hrobka v Desné
¡¢  Desná-Riedlova vila – Dolní Polubný

Důlní železnice v Kořenově
¡¢ Kořenov zast. – Kořenov

vlak zamíří do Harrachova, který je poslední zastáv-
kou na našem území. Údolí řeky Jizery, která odděluje 
Jizerské hory a Krkonoše, překoná po 25 m vysokém 
a 116 m dlouhém železničním mostě, pak zajede do 
esovitého Harrachovského tunelu a zanedlouho už je 
v cíli – na harrachovském nádraží v osadě Mýtiny. Ně-
které motorové vlaky dál pokračují do Polska a končí až 
v polské Sklářské Porubě.  ▪

TIP
Rádi byste se svezli vlakem až do Polska, třeba do Jelení Hory? Využít 
můžete některé z výhodných nabídek Českých drah pro cestování vlakem 
v polském příhraničí. Pro takový výlet se hodí například jednodenní 
jízdenka EURO-NISA-Ticket. S ní lze cestovat kterýkoli den v týdnu po 
Euroregionu Nisa, tedy po Libereckém kraji, na Šluknovsku, ale také v pol-
ském příhraničí nebo v části Saska, a to nejen po železnici. Mapu platnosti 
jízdenky a seznam zapojených dopravců najdete na www.cd.cz (Vlakem 
do zahraničí – Jízdenka – Přímo na slevu) nebo na www.zvon.de (stránky 
i v češtině). Jednodenní síťová jízdenka EURO-NISA-Ticket se prodává pro 
jednu osobu za 160 Kč nebo pro dva až pět cestujících bez ohledu na věk 
za 320 Kč. Kompletní nabídku pro cestování v polském příhraničí najdete 
na www.cd.cz (Vlakem do zahraničí – Cestování v příhraničí – Cestování 
v příhraničí s Polskem).

Liberec

Liberec-Rochlice
Vesec u Liberce

Vratislavice nad Nisou
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S K L Á Ř S K Á  P O R U B A
ráj lyžařů i mineralogů

Vlakem do Sklářské Poruby
Z Liberce se do Sklářské Poruby můžete svézt moderními motoráky RegioSpider. Kromě po-
hodlných vlaků nabízejí České dráhy pro cestování do Sklářské Poruby také cenově zajímavou 
nabídku MPS (Malý pohraniční styk) Jakuszyce. Například jízdenka MPS Jakuszyce z Liberce 
do stanice Szklarska Poręba Górna stojí 90 Kč. Více na www.cd.cz (Vlakem do zahraničí – 
Cestování v příhraničí s Polskem). 

Spojení

Text: Tomáš Rezek

Už přes rok jezdí z Liberce do Sklářské 
Poruby přímé vlaky v podobě moderních 

motoráků RegioSpider. V tomto ročním období 
je polské příhraniční městečko v obležení lyža-
řů. Ti míří hlavně na svahy hory Szrenice (česky 
Jínonoš), kde se nachází pět různě obtížných 
sjezdovek. Příznivci bílé stopy vystupují z vlaku 
už v Jakušicích (Szklarska Poręba Jakuszyce), 
které jsou vyhlášeným centrem běžeckého 
lyžování. Na přelomu února a března se 
v Jakušicích koná už 41. ročník Piastovského 
běhu (Bieg Piastów), nejstarší a největší ma-
sové lyžařské akce v Polsku. Zábavu si užijete 
ve Sklářské Porubě nejen na lyžích. V centru 
najdete rodinný zábavní park Esplanda s více 
než půl kilometru dlouhou bobovou dráhou, 
která je považována za nejlepší v celém Polsku. 
S dětmi byste měli zavítat i do místního Dino-
parku, v němž je rozmístěno několik desítek 
modelů dinosaurů v životní velikosti. V zimě se 
v Dinoparku konají také působivé noční pro-
hlídky s pochodněmi (do 26. února každé úterý 
a pátek od 17 do 20 hodin). městu jméno, a při prohlídce interaktivních 

expozic v Krkonošském ekologickém vzdělá-
vacím centru máte možnost poznat přírodní 
bohatství hor na polské i české straně. Pokud 
máte toulavé boty, vydejte se z centra města 
po červené turistické značce k vodopádu 
Kamieńczyka, který je nejvyšší v polských 
Krkonoších. Pokud nezmrzne, voda tu padá 
kaskádovitě po třech stupních z výšky  
27 metrů. V roce 2007 se u vodopádu natáčelo 
několik scén pro film Letopisy Narnie:  
Princ Kaspian. ▪

V zimě i v létě patří polská Sklářská Poruba (Szklarska Poręba) 
k vyhledávaným rekreačním střediskům. Město je nejen dobrou 
základnou pro túry po horách, ale samo má co nabídnout. 

Kam se vydat z nádraží? 
Od nádraží Szklarska Poręba Górna, kde končí 
vlaky z Liberce, vás do centra města nasměru-
je dřevěný turistický rozcestník. Abyste jinak 
nebloudili, zastavte se v městském turistic-
kém centru (v ulici Jedności Narodowej 1a), 
kde získáte prospekty a také vám poradí, kam 
se vypravit. Ve městě se nachází mineralogic-
ké muzeum, v němž je k vidění meteorit Gibe-
on či dinosauří vejce z Číny, v Domě Gerharta 
a Carla Hauptmannů vás seznámí s místními 
umělci a také sklářskou tradicí, která dala 

V malebném městečku Sklářská Poruba nechybějí hrázděné stavby, typické pro oblast bývalých Sudet. 
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Vodopád Kamieńczyka vysoký 27 metrů  
je považován za nejkrásnější v Krkonoších. 
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RYCHLÍKOVKY 
S JANOU FLORENTÝNOU ZATLOUKALOVOU

Zarazili jste se? Proč by se krémová polévka 
měla rozpadat? Hned to vysvětlím. Před-

stavte si, že děláte brokolicový krém. Pokud 
na to půjdete jednoduše, povaříte brokolici 
v nějakém slušném vývaru, všechno rozmixu-
jete a na závěr dochutíte kopečkem zakysané 
nebo ušlehané smetany. Co se však nestane. 
Jakmile necháte polévku déle než minutu 
stát, začne si postupně sedat. Zeleninová 
složka se oddělí od tekuté a klesne ke dnu. 
Pokud si nepospíšíte ke stolu, vaše krémová 
polévka získá značné vady na kráse. 

Jednou z možností, jak se tomu vyhnout, je 
povařit společně se zeleninou jednu nebo dvě 
brambory, které obsahují dost škrobů na to, 
aby polévku spojily a zahustily. Jenomže ouvej, 

hačkou a společně uvaříte doměkka. Každé 
zelenině to bude trvat jinak dlouho, pročež se 
takto připravují zásadně polévky jednodru-
hové. Úplně nakonec své dílo rozmixujete 
a napěníte. Tím, že šlehačku nepřidáte až na-
konec, jak bývá v receptech běžné, ale vlijete ji 
do hrnce hned zpočátku vaření, se stane něco 
zajímavého, co řadím do kategorie velkých 
kuchařských kouzel. Podstatně to změní chuť 
i konzistenci polévky. Šlehačka se s polévkou 
prolne, takže i zapřísáhlí odpůrci některých 
druhů zeleniny bez řečí snědí běžnou i nášu-
povou porci polévky z červené řepy, polévky 
celerové, dýňové, špenátové nebo třeba 
houbové. Zároveň si smetana ponechá i něco 
ze svých našlehávacích schopností, proto je 
polévka po rozmixování doslova nadýchaná.

Nepokoušejte se nenápadně prohodit 
smetanu na vaření za požadovanou smetanu 
ke šlehání, to fungovat nebude. Pokud řešíte 
váhu, tak si k polévce neberte pečivo.

Vsadím se, že se už těšíte domů do kuchy-
ně, až tuhle nádheru přivedete na svět. Tak ať 
vám cesta rychle uteče.                       Florentýna

l  300 g očištěné mrkve  l  1 malá cibule  l  40 g másla (2 lžíce)  l  1 lžička cukru  l  200 ml smetany ke šlehání
l  500 ml zeleninového nebo drůbežího vývaru (pokud je z kostky, pak zásadně použijte chuťově neagresivní značku)
l  2 plátky toustového chleba  l  sůl  l  ½-1 lžička čerstvého strouhaného zázvoru

1Cibuli oloupejte 
a nakrájejte nadrob-

no. Mrkev oškrábejte 
a nakrájejte na sotva 
půlcentimetrové plátky.

3Zalijte vroucím vývarem, 
studenou šlehačkou 

z kelímku, přiveďte k mír-
nému varu a pozvolna vařte 
asi 10 minut, dokud mrkev 
nezměkne.

4Zatímco se polévka vaří, 
v toustovači opečte 

dozlatova chléb. Odkrojte 
mu kůrky a střídku nakrájejte 
na kostičky. Vzniklé krutonky 
nechte vychladnout.

5Do uvařené polévky vmíchejte 
strouhaný zázvor a polévku dů-

kladně rozmixujte ponorným nebo 
stolním mixérem. Jakmile bude 
polévka hladká, pokračujte ještě 
chvíli v mixování, tím se napění. 
Osolte podle chuti.

doba varu brambor a zeleniny se obvykle neslu-
čuje a navíc bramborová příchuť trochu naruší 
správné vyznění zeleniny. Druhou možností je 
stará dobrá jíška, která spolehlivě udrží žádoucí 
konzistenci. Jen možná budete mít pocit, 
že nejíte tak zdravě. Naštěstí je tu ještě třetí 
možnost, která se využívá v rakouské kuchyni. 
My na to jdeme s bramborou nebo s jíškou, 
za jižními hranicemi si berou do ruky šlehačku.

Musíte však ještě vědět, jak a kdy ji použít 
a jaké poměry surovin dodržet, protože jinak 
to nefunguje. Finta, jejíž dopad má vážnější 
účinky, než si dokážete představit, dokud tuh-
le polévku neuvaříte a neochutnáte, spočívá 
v tom, že zeleninový základ s cibulí nejprve 
podusíte na másle, poté zalijete vývarem i šle-

Zdálo by se, že udělat krémovou polévku není vůbec žádná věda. 
Ale víte, jak ji uvařit opravdu dobře, aby chutnala nejlíp na světě 
a nerozpadala se na jednotlivé složky?

N
A

 3
 P

O
R

C
E

2Máslo rozpusťte v hrnci, 
přidejte mrkev a cibuli 

a na středně silném plameni 
za občasného míchání 
poduste dvě až tři minuty 
do částečného změknutí, ale 
ne zhnědnutí.

NAPĚNĚNÁ MRKVOVÁ POLÉVKA



POZNEJ H
VĚZDY

HOLLYWOODU ZBLÍZKA



FILMOVÝ
ZÁBĚR

(Z ANGL.)

ZNAČKA
BARVIVA

NA VAJÍČKA

Soutěž 
Zašlete nám vyluštěnou  
tajenku a vyhrajte vstupenky!

Správnou odpověď jednoduše zadejte  
do formuláře na www.cdprovas.cz   
do 16. února.

❖

❖

❖ ❖

KŘÍŽOVKA

KRÁTKÁ
HUMORNÁ

SCÉNKA

POMŮCKA:
AGAR, ECK,
IDANT, NAS

OZIMÉ
OBILÍ

VÝRAZ
NAPOME-

NUTÍ

4. ČÁST
TAJENKY

INDICKÝ
CHLÉB DOJNICEPŘÍBUZNÉ

ČÁSTEČKA
ŽHAVÉ
HMOTY
(SLOV.)

JMÉNO
ZPĚVAČKY
MACHÁL-

KOVÉ

ANGLICKY
LED

MRAŽENÁ
POCHOUTKA

DRUH
PALMY

BOJOVÁ
CHEMICKÁ

LÁTKA

ZKRATKA
BÝVALÉHO
OKR. NÁR.

VÝBORU

POHLED
(BÁS.)

ODLIŠNÁ
(SLOV.)

HNACÍ
STROJE

PATŘÍCÍ
BÝVALÉMU
ČESKÉMU

HERCI

ZÁŘE

VÝCHODO-
SLOVENSKÁ

ŘEKA

TAMTA

GEN

POPĚVEK

KOBYLA

POHYB
VZDUCHEM

❖

❖

❖

USILOVÁNÍ

HUDEBNÍ
DÍLO

ZAŘÍZENÍ
K PEČENÍ

ODDĚLOVÁNÍ

BULHARSKÉ
POHOŘÍ

3. ČÁST
TAJENKY
NAŠE BÝV.

POL. STRANA

ROSOL
Z MOŘ. ŘAS

VAŘENÉ
VEPŘOVÉ

KVÍLENÍ
(KNIŽNĚ)
SUCHOST
PODNEBÍ

ODDĚLENÍ V
NEMOCNICI

USAZENINA

PŘÁTELSKÝ
POZDRAV

KUS
MLETÉHO

MASA
V OMÁČCE

CHYTAT

MEZI-
NÁRODNÍ

KÓD ITÁLIE

PEČOVAT

TYP PLOŠI-
NOVÉHO 

ŽELEZNIČ-
NÍHO VOZU

POKLES

ZBAVIT
OSTŘÍ (O-)

NOČNÍ PTÁK

ČAJOVÁ
RŮŽE (KNIŽ.)

GLUTEN

BĚLOVESKÁ
KYSELKA
KLADNÁ 

ELEKTRODA

ŽENSKÉ
JMÉNO

OSÉVÁNÍ

NASYCENÝ
UHLOVODÍK

VĚDA

HAFANI

ZKR. VOJ.
TRHAVINY

SEVERSKÝ
STATEK

PŘEDLOŽKA

NÁZEV
PLANETKY

VÝRAZ
ZVUKU

PŘI ÚDERU

NĚKAM
(BÁS.)PAPOUŠEK

USEŇ
Z HOVĚZINY
KRVAVÝ BOJ

ZBOŽÍVÝBUŠNÁ
TĚLESA

HLAVNÍ
LUTHERŮV
ODPŮRCE

SOVĚTSKÝ
ŠACHOVÝ
VELMISTR

SLOVENSKÝ
HERECRANEC

ELEKTRICKÝ
MĚŘICÍ

PŘÍSTROJ

KASPICKÝ
PŘÍSTAV

CETKA
(ZASTAR.)

PATŘÍCÍ ANETĚ

MOHUTNÝ
ASIJ. STROM

ANGLICKÝ
SOUHLAS

PŘÍTOK LABE

MOČAN
(MEDIC.)

POLSKÉ
MĚSTO

UMÍNĚNÝ
ZÁPOR

ZÁCHVATY
ZUŘIVOSTI

SBÍRKA
FOTOGRAFIÍ

KUPA SLÁMY

KROKOVA
DCERA

ZÁKLADNÍ
PLÁN

PŘÍTEL BARBIE

2 ČÁST
TAJENKY

1 ČÁST
TAJENKY

DOMÁCKY
ALENAPRUDKOSTKOTRMELCE

KAVKAZSKÝ
STRUNNÝ
HUDEBNÍ
NÁSTROJ

ZKOSENÍ
(TECH.)

L. Aragon (1897 – 1982) – francouzský spisovatel:
Civilizace dveřmi... (dokončení v tajence).

Tajenka z minulého čísla: 
Kdo před někým padá na kolena, 
musí být padlý na hlavu.

LENÍK
(STARŠÍM
PRAVO-
PISEM)

Vyhrajte 

3 x 2 vstupenky 

v hodnotě 1 000 Kč.

 



1  Simona Nálepková, 34 let    

Sisters

2  Tereza  Marešová, 21 let   

Deep inside

3   Martin Křivda, 21 let      

Objevuj nová dobrodružství

Vše o soutěži na  www.cdprovas.cz/fotosoutez

FOTOSOUTĚŽ
VOLNÉ TÉMA

2

3

www.cdprovas.cz/fotosoutez



1

F O T O S O U T Ě Ž 37



Z Á B AVA38

Dneska se tomu říká firemní kultura a prozákaz-
nický přístup, ale dříve prostě stačilo slušný vychování a selskej ro-
zum. Příběh, který vám budu vyprávět, se odehrál v době, kdy bylo 
ještě normální pozdravit, když někam vlezu, poděkovat, když pro 
mě někdo něco udělá, vzít si kvádro nejen do divadla. A okolí tohle 
všechno nebralo jako projev divnosti hraničící se snahou stylizovat 
se do role dokonalého gentlemana z Fričových filmů. 

V polovině šedesátých let jsem jako mladý ajznboňácký ucho 
dělal průvodčího nákladních vlaků. No, ano, tenkrát jezdily 
i náklady s vlakovou četou, zejména ty manipulační, který sbíraly 
ze všech zapadlých vleček, nákladišť a staniček vagón po vagóně, 
aby z nich nakonec byl třeba třicetivozovej vlak mířící do velké 
stanice. Byla to celkem makačka, a proto jsem byl rád, že občas 
nás v nějaké stanici vzali stranou, protože jsme byli pomalej vlak, 
a zdržovali osobáky a rychlíky, takže jsme měli čas se aspoň v klidu 
najíst. V jedný takový stanici sloužil výpravčí, kterýmu už tenkrát 
bylo k šedesátce, a přestože bydlel přímo na nádraží, vždycky se 
na cestu do služby oblíknul do uniformy s modrou čepicí, aby si ji 

pak vyměnil o patro níž za červenou. Psal letitým plnicím perem, 
na pozdrav odpovídal zvednutím čepice a používal výrazy jako „ru-
kulíbám“ nebo „má úcta“. Prostě stará škola, Kristián v uniformě, 
ale zároveň divnej patron, kterej toho moc nenamluvil. Prej byl 
hluchej jako tetřev a aby prošel prohlídkou u doktora, zásoboval 
ho prvotřídní lihovinou. 

A právě tenhle chlap měl šichtu, když jsme s maňasem zastavili 
v jeho stanici kvůli křižování s rychlíkem. Chtěl jsem si před jídlem 
umýt zašmírované ruce, a tak jsem zaklepal na dveře dopravní 
kanceláře. Na mou prosbu reagoval pouze pokynutím hlavy smě-
rem k šatně, kde bylo umyvadlo. Meju si ruce a najednou se ozvalo 
velice rázné zaklepání na dveře, a aniž by dotyčný čekal na výzvu, 
vstoupil. Ze zvědavosti jsem nenápadně vykouknul a uviděl asi 
šedesátiletou dámičku, oblečenou do dobře padnoucího kostým-
ku a kožichu. Doprovázel ji pejsek, kterého starostlivě držela v ru-
kou. Bez pozdravu spustila: „Pane výpravčí, zítra jedu do Liberce 
a žádám vás, abyste mi vyhledal spojení.“ Tetřev zase neřekl ani ň, 
vytáhl jízdní řad a nalistoval stránky příslušných tratí. Úhledným 
písmem pak spojení vypsal na připravený lístek a stále beze slova 

s napřaženou rukou jej předával dámě. 
Ta si ale lístek nevzala a pokračovala: „Pak bych ještě chtěla 

spojení z Liberce do Turnova v týž den odpoledne.“ Mlčenlivý 
výpravčí stáhl napřaženou ruku, znova sáhl do šuplíku 

a vypsal další spojení. Ani na druhou výzvu gestem si ta 
ženština lísteček nepřevzala a její monolog pokračoval: 

„No, ještě se přece musím z Turnova dostat zpět! Ale až 
druhý den.“ Výpravčí popsaný lísteček odložil na stůl, 

vstal ze židle, nasadil si červenou čepici a poma-
lu kráčel ven z dopravní kanceláře zjistit volnost 

vlakové cesty pro rychlík. Paní asi vteřinu nevěřícně 
zírala, ale rychle se vzpamatovala. „Kam jdete, 
pane výpravčí, já jsem ještě neskončila!“ vyštěk-
la. Mlčenlivý a obdivuhodně klidný výpravka se 
ve dveřích otočil a velice pomalu, bez emocí, řekl 
jen jednu jedinou větu: „Vážená paní, máme teď 
týden slušného chování k cestujícím, tak jdu 
za vás do prdele!“

V tu chvíli jsem vybuchl smíchy a prozradil se. 
Ženská byla chvíli zmatená a když zjistila, že je 
v kanceláři ještě někdo, odhodila psa na zem 
a rychle odkráčela bez jediného slova. Byla asi 
tak šokovaná jadrnou reakcí kulturně vyhlížející 
autority, že se nezmohla na nic. A nahluchlý 
výpravčí? Ten beze slova dokončil započatý 
dopravní úkon, pak se na mě poprvé i naposledy 
usmál a se stejným klidem pronesl větu, kterou 
si pamatuju a řídím se jí dodnes: „Miluj bližního 
svého! Ale nepřeháněj to.“

TETŘEV GENTLEMAN

KOLOŤUK 7
František Nechranický
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Text: Bronislav Jaroš, foto: autor

CESTOPIS
LIN ŘECKO
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Pokud jste se nechali naladit titulkem a očekáváte zápisky 
z cesty po stopách pokořitele Jeruzaléma a legendárního 
středovýchodního bojovníka, možná budete trošku zklamáni. 
I když není proč. Saladinem byl pokřtěn náš karavan, se kterým 
jsme za 11 dnů objeli prakticky celé Řecko, a často nás zavezl 
na místa takového významu, že jsme samotnému původnímu 
nositeli tohoto jména určitě neudělali ostudu. Zveme vás proto 
na hodně netradiční putování zemí bohů.

SALADINOVA CESTA
aneb putování zemí bohů

Řecko
Hlavní město: Atény 
Rozloha: 131 940 km² 
Počet obyvatel: 11 283 293 
(74. na světě, 2009) 
Jazyk: řečtina 
Měna: euro
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Obytný karavan dovede být nadmíru 
efektivní cestovní prostředek. Máte 

v něm spoustu místa na zásoby i na spo-
lujezdce, můžete v něm uvařit, spát, tu 
a tam se i umýt, je to vlastně takový dům 
na kolečkách, a tak se s ním po Evropě pěkně 
cestuje. První věc, kterou pro takovou cestu 
musíte pořídit, je ten karavan. My jsme jej 
neměli, ale podařilo se nám jej pronajmout 
za celkem dobrou cenu, a protože nás bylo 
pět, tak se cena ještě pěkně rozpočetla. 
Ono to také může mít své mouchy, a to 
když například po delším čase zjistíte, že si 
vzájemně lezete na nervy, nebo když vám 
nefunguje lednice, jak majitel sliboval, a část 
zásob se vám zkazí, anebo když spotřeba 
vozu je o pár litrů vyšší, než stálo v nabídce, 
neboť poněkud vychozený dieselový motor 
je žíznivý stroj. Ale i přesto, zkuste projet 
za dva týdny celé Řecko a utratit nějakých 
osm tisíc korun!

Turista letí, cestovatel jede!
Na podzim 2015 se do Evropy hnala uprchlická 
vlna ze Sýrie a dalších převážně muslimských 
zemí, což mnohé Evropany poněkud zneklid-
ňovalo, a někteří nám doporučovali nepouštět 
se na trasu, kterou tou dobou běženci využí-
vali nejvíce. Nejen kvůli bezpečnosti, neboť 
mezi uprchlíky očekávali nějaké to procento 
teroristů, což se bohužel potvrdilo. Nic z toho, 
před čím jsme byli varováni, se nekonalo. Jedi-
né, co nás na cestě do Řecka přes Slovensko, 
Maďarsko, Srbsko a Makedonii zdržovalo, byla 
maximální rychlost. Nikoli ta povolená, ale ta, 
kterou nám byl ochoten karavan poskytnout. 

Do Řecka se většina turistů a dovo-
lenkářů vydává letecky, ale je to vpravdě 

škoda, neboť cesta do země starověkých 
a byzantských památek i úchvatné přírody 
vede pěknou krajinou a možná výletníci 
načerpají i nějakou tu inspiraci, kam se vy-
dat příště. Kromě malebných balkánských 
vesniček může nalákat i taková Makedonie, 
kde jsou ceny nastaveny příjemně nízko, 
dokonce o poznání níž než v Česku. Týká se 
to i pohonných hmot, a tak jsme ať už při 
cestě do Řecka či z Řecka vždy hleděli odjet 
z Makedonie s nádrží plnou až po okraj. 

Náš dopravní prostředek zvládl na dálnici 
řádit tak devadesátkou, jenže po Řecku jsme 
se placeným silnicím vyhýbali a mimo ně je 
to průměrně tak na padesátku, protože je to 
samý kopec a prudká zatáčka. Náš časový 
rozpočet takové rychlosti nepředpokládal, 
tudíž jsme mnohdy řídili dlouho do noci, což 
o něco odsunulo ranní budík a následující 
dny byly poněkud napěchované. To ale neva-

STAROVĚKÉ PAMÁTKY JSOU 
TÍM, CO TURISTY,  VYJMA 
PLÁŽÍ,  LÁKÁ NEJVÍCE

dilo, nakonec jsme vlastně stihli vše, co bylo 
v plánu, a tak abyste měli představu, kudy 
vedly stopy našeho Saladina, jak se karavan 
jmenoval, přikládám mapku, kterou najdete 
na straně 45. Karel Čapek mapky malo-
val, dnešní cestovatelé to mají jednodušší 
a stahují je z internetu, ačkoli to zní méně 
romanticky. 

Vzhůru k bohům
V Soluni jsme hleděli na město z Bílé věže 
a ochutnali řecké frappé v lodní kavárně, jež 
se plavila za západu slunce okolo přístavu. 
A frappé jsme od té doby ochutnávali v pod-
statě denně na všemožných místech. Někde 
bylo sladší, jinde mělo více pěny a někdy 
bylo tak syté, že jej takřka nešlo dopít. Vždy 
a všude ale přišlo k chuti. 

 Dalšího dne Saladin zvládl nelehkou 
horskou cestu na parkoviště, odkud jsme 
šlapali dále vzhůru rozmlouvat s bohy na bájný 
Olymp. Mnozí říkali, že je to výlet na dva dny, 
a měli pravdu. Chata kousek pod vrcholem nej-
vyšší hory Mytikas byla naše konečná, neboť 
v plánu bylo také vrátit se zpět do základního 
tábora, a na rozmluvu s bohy úplně nahoře už 
nezbyl čas, tak doufáme, že na nás od té doby 

Meteora je známá svými skalními byzantskými kláštery. Nedaleko městečka Edessa najdete působivé vodopády.
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nejsou rozezleni. S Čechy jsou ale asi obecně 
zadobře, neboť našinci chodí k rozmluvám tam 
nahoru velmi často, jak lze po cestě usoudit dle 
hojného výskytu lidí hovořících naším jazykem. 
Národ turistů se nezapře.

 
Památky táhnou, ale pivo víc
Takový nocleh na horském vzduchu je ne-
smírně ozdravnou kúrou. Z klidu může člově-
ka vyvést snad jen zdejší noční hlídač restau-
race, parkoviště a přilehlé ohrady s horskými 
mulami, které línějším horalům nosí nahoru 
k božstvu bagáž. Byl totiž trochu nevrlý 
a nebylo jisto, zda nás všechny nezakousne. 
Nakonec ale tento ostře hlídající pastevecký 
pes usnul také. Po takové akci následoval 
regenerační den na pláži Olympské riviéry, 
v pobřežním turistickém resortu zvaném 
Leptokaria, nedaleko městečka Litochoro. 
To se tak necháte nadnášet vlnkami moře 
a sledujete obzor, kde se vypíná vysoké 
olympské pohoří. Pauzu si dáte při svačince 
na dece přímo před karavanem, z přenos-
ného rádia pustíte nějaké ty řecké melodie 
a máte dobrý den. 

Nutno však také podotknout, že kem-
pování ve volném prostranství je i v Řecku, 
podobně jako v mnoha jiných zemích, zaká-
záno. Asi byste neměli ani spát v takovém 
karavanu a měli si najít oficiální nocleh, 
ale dodržování trochu podivného nařízení 
(i když podivného, je fakt, že někteří lidé 
umí být čuňata, ale to není náš případ) 
v Řecku nikdo až tak nevyžaduje a nikdo 
nás odnikud nevyhodil. I tady v Leptokarii 
je česká stopa výrazná, nezapře se tedy ani 
národ plážových povalečů a vědí to zjevně 
i zdejší restauratéři, a tak lákají cedulemi 

s nápisy jako je „Točeno pivo – malo za dvě 
eura a veliko za tři“. Starověké památky jsou 
tím, co turisty na zemi, vyjma pláží, láká jistě 
nejvíce. A není to nijak podivuhodné, vždyť je 
to až mystický zážitek procházet kolem tisíce 
let starých staveb, dejme tomu v Delfách, kde 
svého času předpovídala slovutným Řekům 
i cizincům osudy Apollónova věštkyně Pýthia, 
a v tamním muzeu se moci takřka na dotek 
přiblížit monumentální soše Sphinx, bájného 
tvora s hlavou ženy a tělem okřídleného lva.

A v Athénách zase, kam jsme zamířili 
z Delf, samozřejmě navštívíte agoru a určitě 
i legendární Akropoli s chrámem bohyně 
Athény, Dionýsovým divadlem a dalšími pa-
mětihodnostmi. Byli bychom tu dlouho, než 
bychom všechno vyjmenovali, a o to se nám 
snad ani nejedná, neboť jste o všech těch 
památkách dozajista už někde také slyšeli.

Přes nejdelší visutý most světa…
Kromě návštěvy zmíněných i nezmíněných 
starověkých staveb rozhodně doporučujeme 
zhlédnout zajímavé představení v podobě 
střídání stráží u athénského parlamentu. 
Říká se jim Evzoni a hádám, že si je ne-
lze splést s žádnou jinou stráží na světě. 
Z červených čapek visí podél pravé strany 
obličeje dlouhý černý ohon, šat je bílý, končí 
někde v půli stehen, takže připomíná dívčí 
sukýnku, a má široké plandavé rukávy, které 
za nositeli povlávají. Bíle punčochy jsou v ko-
leni ovázané dalším černým ohonem, avšak 
zrak každého přihlížejícího spočine jistě 
nejprve na obuvi, hnědých klapavých botách 
s velkou černou bambulí. Takový strážce 
když jde, nohou několikrát jen tak zamává 
ve vzduchu a ponejvíce připomíná nerozhod-
ného opeřence, snad pštrosa, jenž zvažu-
je, ke které ze pštrosic se dalším krokem 
přiblíží. Je to náramně neobvyklý a vtipný 
pochod, ale i tak u něho Evzoni samozřejmě 
mají – jako jinde na světě – kamenný výraz 
ve tváři, i když na ně kdosi důležitě mrká 
a mává prackami před očima podobně jako 
Mr. Bean ve slavném britském seriálu. 

PONĚKUD VYCHOZENÝ 
DIESELOVÝ MOTOR JE  ŽÍZNIVÝ 
STROJ!

 Saladin zůstal dva dny stát na okraji 
řeckého hlavního města a dál do centra nás 
vezla podzemní dráha a zpět potom autobus 
a také jsme se vydali chvíli po svých. To už 
jsme šli nocí, jakýmsi temným parkem, kde 
se kolem nás seběhla smečka dorážejících 
psů, přičemž odkudsi přiběhla jiná smečka, 
která se nás naopak ochranářsky ujala a pu-
tovala s námi celé tři kilometry až k našemu 
dopravnímu prostředku. Nevíme, proč tak 
činili, ale bylo to od nich pěkné. Potulní psi 
jsou tu každopádně všude. 

Monumentální most ve města Patra spojuje poloostrov Peloponés s pevninským Řeckem přes Korintský záliv.

V oblasti Zagoria jsme kromě duhy narazili na 
tradiční řeckou venkovskou architekturu.
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Také v Athénách jsme poseděli u frappé 
a u tradičního řeckého zákusku, jehož 
tradice se vyznačuje zejména nezměrnou 
sladkostí, takže prvních pár soust pojíte 
s chutí, ale další do sebe soukáte podstat-
ně obtížněji. To ale neplatí o baklavách 
a mandlové halvě, to jsou pochoutky, které 
zůstanou pochoutkami až do konce. Když už 
je řeč o jídle, dále je nutné také okusit řecký 
gyros.  A kdo má chuť na něco méně maso-
vého, nechť si dá tzatziki. A chybět nesmí ani 
plody moře. V Korintu, dalším bodě na naší 
cestě, mají restauraci Marinos, a to vám 
povídám, tam takové plody opravdu umí 
připravit, tak pokud jedete náhodou kolem, 
zajděte na chutnou krmi. Korint skýtá další 
porci starověkých památek, kromě nich 
je ale také známý Korintský průplav, nad 
nímž stojí most, po kterém jdete či jedete 
a hledíte dolů na proplouvající lodě. Tedy 
pokud nejste řidič, těm se doporučuje hledět 
i nadále před sebe na cestu. Muselo to dát 
ohromný kus práce vyklidit plavidlům z cesty 
tolik země. A kdo ví, kam se vlastně poděla. 
Někde asi musí stát veliký kopec... 

Sedmého dne večer nás přivítalo měs-
to Patra, kde si hned všimnete velkého 
přístavu a monumentálního mostu, jenž 
spojuje poloostrov Peloponés s pevninským 
Řeckem přes Korintský záliv. Most Řekové 
slavnostně otevřeli před olympijskými hrami 
v roce 2004 a od té doby je jednou z hlav-
ních dominant města. Aby také ne, vždyť 
se svými takřka třemi kilometry má být 
snad nejdelším visutým mostem na světě, 
a tak ačkoli za přejezd karavanu zaplatíte 
nějakých třináct euro nesporně si tu jízdu 
pod obrovitými ocelovými chapadly užijete. 
A že to je technicky patrně také jeden z nej-
dokonalejších mostů, co byl kdy postaven, 

dokazuje jeho cena – 630 milionů eur. Vydrží 
však prakticky všechno, ve zdejší tektonicky 
neklidné oblasti častá zemětřesení stíhala 
konstruktéry už při stavbě, a most nazva-
ný po státníkovi z 19. století Charilaosovi 
Trikoupisovi (aneb zde by se hodilo říci „ten, 
jehož jméno nemůžeme vyslovit“) zvládne 
prý klidně sedm stupňů Richterovy škály, 
dále i náraz tankeru o výtlaku 180 000 tun 
či vichřici o rychlosti 250 km/h. Inu čísla 
jsou to pěkná, ale ponechme je fyzikům, 
statikům, architektům či matematikům 
a přesuňme se raději do katedrály. 

Ta má sice taky svá čísla, především pak 
rozměry, které z ní dělají největší kostelní 
stavbu v Řecku a třetí největší na Balkánském 
poloostrově, ale tady se jeden více stará o du-
chovno a chrámové výjevy a z dáli pozoruje 
kněze v černých hábitech na kávě či jiném ná-
poji v protilehlé restauraci, jak diskutují nad 
čímsi nebeským. Zatímco ve většině Řecka 
cestovatel obdivuje věci prastaré, v Patře je 

tomu naopak, tady je všechno jaksi nové, ani 
tato druhá neméně významná dominanta 
města – katedrála svatého Ondřeje – nepo-
chází ze starověkých či byzantských dob, ač-
koli by na to na první pohled mohla vypadat. 
Stavět ji ale začali v roce 1908 v řecko-byzant-
ském stylu a vysvěcení se dočkala až v roce 
1974. Uvnitř pak najdete mimo pěkných 
maleb, lustru a tak podobně také relikvie 
v podobě apoštolovy lebky či prstu. 

…ke světově nejhlubšímu kaňonu
Za mostem směrem na sever stojí malá 
benzínová stanice, jíž jsme vzali za vděk pro 
nějakou tu hygienu, umyli jsme si hlavy, zuby 
a tak, což se tamní pracovnici příliš nezdá-
lo, a tak jsem se na ni usmál, koupil kávu, 
abych jí udělal tržbu, ale stejně se trochu 
mračila. V takovém obytném karavanu je to 
přece jen trochu svízelná věc, s tou hygie-
nou, nádrž na vodu jsme nečepovali plnou, 
aby Saladin zvládl kopce a spotřeba nebyla 
ještě vyšší, přičemž zásoba stačila na mytí 
nádobí. Sebe jsme myli, kde se dalo, nejvíce 
v moři a sprchách, které bývají na plážích, 
a na podobných čerpacích stanicích, jako 
byla ta za Patrou. Zato úložné prostory už 
v Česku naplnily četné zásoby pitné vody, 
neboť zvěsti hovořily o velmi drahé balené 
vodě a nepitelné kohoutkové. Pokud však 
cestujete venkovskými a horskými oblastmi, 
tak máte o zásoby dobré pitné vody posta-
ráno, neboť co chvíli objevíte nějaký horský 
pramen, jejž místní svedli do malých kamen-
ných studánek. Mnohokrát jsme jimi vzali 
na naší cestě za vděk a doplnili naše plastové 
barely, neboť pět lidí v poměrně horkém 
řeckém září vypije jistě více než duha, kterou 
jsme dalšího dne spatřili podstatně severně-
ji, v oblasti Zagoria. 

MUSELO DÁT OHROMNÝ KUS 
PRÁCE VYKLIDIT PLAVIDLŮM 
V KORINTSKÉM PRŮPLAVU 
Z CESTY TOLIK ZEMĚ.
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Právě tento bod naší cesty jsme vyhlá-
sili za ten nejkrásnější ze všech. Vyhlídka 
do útrob kaňonu Vikos, jenž je dle některých 
zdrojů nejhlubším kaňonem světa, je slovy 
nepopsatelná. V jeho okolí se pak nachází 
jakási kamenná království. Zdejší vesničky 
tvoří domky stejnorodého zjevu, neboť jsou 
postaveny z kamenů, především vápence 
a flyše, kterých je v oblasti největší dostatek. 
Okolo těch domů vedou kamenné cesty 
a v okolí vesnic stojí mnoho kamenných 
mostů, z nichž patrně ten nejpěknější, se 
třemi oblouky, je na dohled od vísky s ná-
zvem Kipi. 

Dechberoucí muzeum pod zemí
Městečko Ioannina se nám stalo místem 
na přenocování a bohužel nám nezbyl čas 
na objevení jeho tajů a zákoutí, kterých 
má jistě mnoho. Především je zde pevnost 
z byzantských dob a pak krásné jezero, podél 
jehož břehů se město rozkládá a u nichž se 
tedy nocovalo takřka pohádkově. Hodily 
se tu i pruty, které jsme si vezli s sebou 
pro strýčka příhodu. Na rybolov v Řecku 
není zapotřebí ve většině případů žádného 
speciálního povolení, a tak se vedle zdejších 
rybářů usadila i naše česká skupinka, která 
však nechytla zhola nic. Ale ani ti dobří 
muži nevypadali, že by měli úspěšný lov. 
Možná jim ale o úspěch ani nešlo, dál jen 
klidně vyčkávali na záškub lanka, tiše seděli 
a rozjímali či rozmlouvali s kolegou, a kdyby 
se lanko bývalo zaškublo, snad by si ani 
nevšimli. 

Je-li řeč o klidném rozjímání, pak nej-
vhodnější místo k takovému počínání jistě 
najdete tam, kde se můžete dotýkat nebes. 
Takovým místem je řecká Meteora známá 
pro své skalní byzantské kláštery, které pak 

byly cílem desátého dne naší cesty napříč 
Řeckem. Toto impozantní místo, které se 
v roce 1988 dostalo na seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO, 
je jednou z nejnavštěvovanějších památek 
v zemi a na zdejších davech je to rozhodně 
znát, takže zase tak klidné to rozjímání 
vlastně není. Ještěže některé z klášterů jsou 
turistům zapovězeny a slouží jen meteor-
ským mnichům. Tam mohou být pobožní 
muži stranou shonu a hluku a mohou se 
oddávat modlitbám. 

Asi není třeba zdlouhavě psát o tom, kdo 
že to byl Alexandr Veliký neboli Alexandr III. 
Makedonský, nejslavnější vojevůdce všech 
dob, jenž svoji říši rozšířil daleko do orientál-
ních dálav a přitom nikdy neprohrál. Dodnes 
se však neví, kde tento slavný rek odpočívá 

ničím nenaznačuje, jaké úžasné věci pod 
sebou ukrývá, a nebýt turistických cedulí, 
snad byste jej i minuli. Jsou tu čtyři hrobky, 
jedna patřila králi Filipovi, další patrně sy-
novi Alexandra Velikého, třetí byla hrobkou 
královen a čtvrtou vykradli už ve starověku 
dávní nenechavci, a nikdo tedy neví, co 
ukrývala. Návštěvník si může prohlédnout 
vstupy do hrobek a předměty, které v nich 
archeologové našli. A připadá si jako sám 
ten výzkumník, který sestupoval kamsi dolů 
pod zem a věděl, že vidí něco výjimečného. 
Tím výzkumníkem byl Manolis Andronikos, 
který své napjaté pocity oné chvíle, kdy 
hrobku s kolegy v roce 1977 odkrýval, po-
drobně popsal a jeho citace si také můžete 
v muzeu přečíst. A vězte, že při tom čtení 
budete tajit dech jako tehdy Manolis. Takový 
zážitek umí v člověku vyvolat opravdu 
málokteré muzeum. Jen škoda, že nic z toho, 
co komplex ukrývá, nesmíte fotografovat, 
anebo to vlastně možná škoda není, jeďte se 
přesvědčit na vlastní oči. 

A takový byl poslední, jedenáctý den 
v Řecku. Z Verginy jsme vyrazili ještě do měs-
tečka Edessa, známého svými vodopády, 
a poté už to nebylo daleko k hranicím s Ma-
kedonií. Saladin pak nasadil kurz severozá-
padní, aby nás dopravil do naší domoviny. ▪

S ČECHY JSOU ALE ŘEČTÍ 
BOHOVÉ ASI  ZADOBŘE, 
NEBOŤ NAŠINCI  CHODÍ 
K ROZMLUVÁM NA OLYMP 
VELMI ČASTO.

ve své věčnosti.  Není tomu však tak dávno, 
kdy archeologové objevili hrobku jeho otce 
Filipa II. Makedonského, a to byla tehdy 
velká sláva. Dnešní městečko Vergina má asi 
dva tisíce obyvatel a nebylo by na něm nic 
zvláštního, kdyby neskýtalo velké pokla-
dy z dob starověkého města Aigai. Proto 
figuruje v seznamu světového dědictví 
UNESCO a proto je tu obrovské moderní 
podzemní muzeum, možná nejzajímavější, 
jaké jsem kdy viděl. Vše se přitom nachází 
pod vyvýšeným travnatým paloukem, který 

Jména Řecka 
Názvy Řecka a Řeků samotných ve většině 
jazyků vycházejí z některého z násle-
dujících tří zdrojů. První a nejčastější 
varianta, k níž patří české Řecko a např. 
také anglické Greece, francouzské Grè-
ce i německé Griechenland, pochází 
z latinského výrazu Graeci, který byl 
podle Aristotela starověkým názvem Řeků. 
Druhá varianta, která se vyskytuje např. 
v tádžičtině a uzbečtině, vychází z názvu 
území Iónie (řecky Iónía). Třetí podobou, 
kterou používají i sami Řekové, je Hellas či 
Helada podle mytické Heleny. Gruzínsky se 
Řekům říká Berdzeni podle gruzínského 
slova „brdzeni“, což znamená „moudrý“.



asistujeme.cz

kampaň pořádá partneři



Cube Stereo 140 HPA Pro
v hodnotě

63 990 Kč!

27,5˝

kolo
Vyhrajte

na veletrhu

8. VELETRH CYKLISTIKY

31. 3.–2. 4. 2017
www.forbikes.cz OFICIÁLNÍ VOZY

BIKES_17_215x270.indd   1 10.01.17   11:26



Text: Petr Šťáhlavský
ŽELEZNICE

CESTY PANOVNÍKŮ

KORUNOVANÉ 
VLAKY



Ž E L E Z N I C E50

Salonní vozy prošly podobným vývojem jako 
běžné vagony. Na počátku byly jednodu-

ché a připomínaly kočáry. Vzácní cestující v nich 
našli běžný sedací nábytek, ovšem bohatě ča-
louněný. Dokonce ani toaleta v nich nebyla. 
Dodnes se zachovaly některé z těch nejstarších. 
Ve francouzském železničním muzeu ve městě 
Mylhúzy se nachází stařičký salonní vůz císaře 
Napoleona III. z roku 1851. Ještě starší vůz krá-
lovny Adelaide je umístěn ve sbírkách národní-
ho železničního muzea v britském Yorku.

Pojízdná terasa i korunovaný vagon    
Později vznikaly větší třínápravové vozy a na 
konci 19. století už existovaly moderní kon-
strukce s klasickými podvozky, jak je známe 
dnes. Ovšem jejich skříň byla ještě ze dřeva. 
Nejen technické parametry se měnily. Také 
vybavení a styl, dnes bychom použili slovo de-
sign, podléhaly módě. Starší vozy se stavěly 
ve stylu nové renesance, zatímco vagony na 
počátku 20. století nesly prvky secese a ještě 
později se slova ujala střídmá moderna.  

Mnoho původně panovnických vozů se do-
chovalo v různých koutech světa. V Norim-
berku v železničním muzeu můžeme obdi-
vovat hned několik bohatě zdobených vozů 
z bavorského královského vlaku vyrobeného 

v 60. letech 19. století, které užíval i Ludvík II.  
To je ten panovník, o kterém se říká, že byl ší-
lený. Proslavil se stavbou romantických zám-
ků včetně kouzelného Neuschwansteinu. 

Bavorský dvorní vlak má vagony v modré 
barvě, bohatě zdobené zlatými linkami, an-
dělíčky a girlandami. Samotný královský vůz 
zdobí na střeše velká koruna. Vedle něj stojí 
neobvyklý terasový vůz. Jednalo se o vagon, 
který měl jen malý salon, ale disponoval vel-
kou otevřenou terasou se zábradlím, která 
byla pouze zastřešena a umožňovala bezpro-
střední kontakt s okolím.    

V berlínském muzeu se nachází bílo-mod-
rý vůz německého císaře Viléma II. a vůz cí-
sařovny je uschován v podnikovém muzeu 
vagonky Linke-Hofmann-Busch v Salzgitteru. 
Jeden z vozů saského dvorního vlaku najdete 

Jak železnice dobývala ve druhé polovině předminulého a první půli minulého století celý svět, poznali její 
výhody velmi rychle i panovníci. Salonní vozy se krátce po stavbě prvních tratí staly součástí vozového parku 
drah a zanedlouho vznikly i celé dvorní vlaky, ve kterých byly další speciálně vybavené vozy. Šlo doslova 
o paláce na kolejích, kde samostatný vůz sloužil jako ložnice a salon panovníka, další byl určen jeho manželce, 
jiný byl zařízen jako jídelna či kuchyně. V soupravě byly i vozy pro doprovod a uložení množství zavazadel.  

Začátkem 20. století tvořil císařský vlak v Rusku až  
11 vozů. Kromě tradičních salonních a spacích vozů 
nechyběla ani pojízdná kaple. Na snímku v jídelně je 
během jízdy zachycen Mikuláš II. s Alexandrou Fjodorov-
nou. Fotografie vlevo ilustruje bohatou výzdobu vlaku.

Rakouský císař František Josef I. 
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v drážďanském technickém muzeu a doslova 
průřez dějinami salonních vozů představuje 
sbírka v Britském národním železničním mu-
zeu v Yorku. Na dvou kolejích vedle sebe se na-
chází hned několik generací, které používala 
slavná královna Viktorie nebo král Eduard VII. 
To byl velký cestovatel. Několik měsíců v roce 
trávil ve francouzském Biarritzu a procestoval 
mnoho dalších zemí. Samozřejmě vlakem. 

Zavítal také do Čech, kde pobýval v Ma- 
riánských Lázních. O jednom z jeho příjezdů se 
traduje veselá historka. Panovníkův příjezd vla-
kem byl vždy slavnostní. Od nádraží do lázní ho 
vítal špalír hlučných zvědavců, a když chtěl mít 
při jedné takové cestě klid, vysedl už v Chebu 
a do lázní dojel automobilem. V tu samou dobu 
měl o slavnostním příjezdu referovat jeden 
z místních novinářů, ale protože událost byla 
rok co rok stejná, na nádraží ani nedošel a vše 
opsal z předchozího roku. Článek prý opravdu 
vyšel a panovník se údajně ani nezlobil a vše 
vzal s příslovečným britským humorem.

Umělecká díla na našich kolejích
Také v Česku se nachází několik unikátních 
vozů, které užívali členové habsburského 
domu. V Národním technickém muzeu v Praze 
na Letné je možné obdivovat restaurační vůz 

dvorního vlaku císaře Františka Josefa. Nesl 
označení HZ005 a je bohatě zdobený malířem 
Františkem Ženíškem.  

Druhý, precizně renovovaný v krnovské 
společnosti Olpas, vůz Aza 1 – 0086 je dosud 
provozuschopný a využívá se také pro nostal-
gické jízdy a filmování. Postavili ho na přání 
následníka trůnu Františka Ferdinanda, který 
měl pověst přísného a vznětlivého muže, ale 
nadevše miloval svou rodinu. Když se rozrostla 
o trojici potomků, objednal si v roce 1909 pro 

rodinu na míru vybavený vůz. Vedle společen-
ského salonu, propojitelných jednolůžkových 
ložnic pro arcivévodu a jeho choť a nezbytných 
oddílů pro doprovod v něm byly umístěny také 
dva dvoulůžkové oddíly pro jeho děti. To bylo 
ve své době nevídané. Po vzniku Českosloven-
ska byl vůz přidělen nové republice, ve které 
ho používal premiér nebo ministr zahraničí. 
Z provozu byl vyřazen až v roce 1971 a předán 
Národnímu technickému muzeu. Zahrál si 
v několika filmech, třeba ve snímku Božská 
Ema o pěvkyni Emě Destinové.  

Oba vozy postavila vagonka Ringhoffer 
na pražském Smíchově.  Byla to nejen skvělá 
technická díla, ale také umělecké skvosty. 
Na jejich konstrukci a výzdobě se podíleli 
profesoři pražské umělecko-průmyslové ško-
ly, např. Jiří Stibral, žák architekta a autora 
budov v neorenesančním stylu Josefa Zítka. 
Vagonka spolupracovala také s architektem 
Janem Kotěrou nebo s malířem Ženíškem. 

Pro železnice v Rakousku-Uhersku vyrobila 
desítky salonních vozů včetně několika celých 
dvorních vlaků. V roce 1897 jich mohl císař 
využít hned pět a při cestách musel vážit, do 
kterého nasedne. Hrdí Maďaři neradi viděli, 
pokud dvůr cestoval v Uhrách jiným než uher-
ským královským vlakem. 

Nejmladší dvorní vlak pocházel z roku 1891 
a jeho součástí byl dochovaný jídelní vůz 
HZ005. Vlak měl původně osm na svou dobu 
moderně vybavených vozů. Ve služebním 
voze byl generátor, který zajišťoval dokonce 
elektrické osvětlení. Souprava disponovala 
parním topením i interním komunikačním 
zařízením. V interiéru se použily ty nejlepší 
materiály: mahagon, drahé textilní tapety, 
křišťálová zrcadla, tlusté koberce, čalouně-
ní z jemného plyše nebo doplňky z leštěné 
mosazi. Později byl vlak doplňován o další 
modernější vozy.  

Královna Alžběta II. 
s princem Filipem v padesátých letech
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Jednotka E655 jako císařský vlak před stanicí Nishi-Kokubunji  

Bulharský car Boris III. jako strojvedoucí

Salonní vlak Alžběty II. kupodivu okázalým luxusem neoplývá.  

  
Technika uměla zradit i panovníky  
Když se císař vydal na oficiální cestu po svých 
zemích, byl vypraven celý dvorní vlak. Císař-
ský vůz zdobil velký panovnický znak a vlaj-
ky. V Uhrách to musel být uherský králov-
ský znak. Při kratších cestách, například při 
inspekčních jízdách po vojenských posád-
kách, návštěvách vojenských manévrů nebo 
při soukromých cestách do milovaných láz-
ní v Bad Ischlu, byl vůz ozdoben malým zna-
kem. Protože byl císař šetrný a nerad ze stát-
ní kasy vydával na své potřeby mnoho peněz, 
využíval při těchto cestách se svým malým 
doprovodem třeba jen dva tři vozy, mnohdy 
připojené k pravidelným rychlíkům.

Přestože o dvorské salonní vozy bylo dobře 
postaráno a měly své stálé průvodce, ani jim 
se nevyhýbaly technické závady. Legendární 
je poslední cesta arcivévody Františka Ferdi-
nanda do Sarajeva, která začala na jihu Čech. 
Jeho vůz musel být odstaven kvůli zadřené-
mu ložisku a on cestoval do Vídně „obyčej-
nou“ první třídou. Tam na něj čekal náhradní 
vůz, ve kterém měl pokračovat do Terstu, ale 
i ten měl poruchu. Nefungovalo elektrické 
osvětlení, a vůz byl proto ozářen jen svícemi. 
Arcivévoda měl atmosféru ve vagonu přirov-
nat ke hrobce. Jako by oba vozy varovaly před 
cestou do Sarajeva…

Korunovaní fanoušci železné dráhy
Salonními vozy nebo celým dvorním vlakem 
disponovali prakticky všichni monarchové na 
světě a všichni je až do nástupu moderních le-
tadel a aut hojně používali. Někteří panovníci 
byli dokonce milovníci železnice. Třeba bulhar-
ský car Ferdinand viděl v železnici prostředek 
k hospodářskému rozkvětu země a jeho ná-
stupce Boris III. vlakům zcela propadl. Jako 
chlapec podnikl cestu Orient Expresem, a to 

se mu stalo osudovým. Miloval jízdu na loko-
motivě a prý složil dokonce strojvůdcovské 
zkoušky. Často cestoval přímo na lokomotivě 
a nezřídka se zapojil do řízení parního stroje. 
Orient Expresem jezdil i rumunský král Karel II. 
Tento panovník s image playboye, který se tři-
krát oženil a dvakrát rozvedl, ho prý dokonce 
využíval ke svým milostným schůzkám v době, 
kdy byl ještě ženatý. Svým salonním vlakem 
navštívil v roce 1936 také Československo.   

Ani v současnosti se korunované hlavy vla-
kům nevyhýbají, i když jimi necestují tak čas-
to jako v minulosti. Například bývalá nizozem-
ská královna Beatrix využila salonní vůz v roce 
2010 při cestě do Kodaně. Byl připojený k pra-
videlnému vlaku CityNightLine. Původně měla 
panovnice cestovat letadlem, ale kvůli sopeč-
nému prachu z islandské sopky Eyjafjallojökull 
byl letecký provoz omezen a královna nechtěla 
cestu odkládat. 

Panovníci využívají také rychlovlaky. V roce 
2014 navštívil belgický královský pár Paříž 
a pro cestu zvolil rychlovlak Thalys. V roce 
2014 přicestovala britská královna Alžběta II. 

na oficiální návštěvu Francie rychlovlakem 
Eurostar. Ostatně jeho provoz osobně zaha-
jovala, stejně jako otevírala samotný Eurotu-
nel nebo zmodernizované londýnské nádraží 
St. Pancras, kam rychlovlaky Eurostar z kon-
tinentu míří. 

Hrdý Albion, hrdá cestující
Britská královna nezapře, že její země je koléb-
kou železnice, a sama používá vlaky často. Běž-
ným vlakem pravidelně cestuje na Vánoce do 
svého sídla v Sandringhamu v hrabství Norfolk. 
Její dvůr ještě disponuje kompletním salonním 
vlakem. Salonní vůz královny a jejího manžela 
však pocházejí z roku 1977 a každoroční nákla-
dy na údržbu a provoz vlaku dosahují stovek ti-
síc liber. Je pravděpodobné, že až úplně doslou-
ží, tak už nebude nahrazen novým. 

Moderní salonní vlak může využívat japon-
ský císař a jeho návštěvy. Vlak nepatří přímo 
císařskému dvoru, ale společnosti JR East. 
V roce 2007 ho dodala firma Hitachi a železni-
ce označila jako sérii E655. Má 6 vozů, délku 
120 metrů a dosahuje rychlosti „jen“ 130 km/h. 
Panovník soupravu použil v listopadu 2008 při 
návštěvě španělského krále, kdy společně na-
vštívili město Tsukuba v prefektuře Ibaraki, 
nebo v roce 2012, kdy vykonal císařskou cestu 
do prefektury Yamanashi. Protože jízda zvlášt-
ního vlaku na vytížených japonských tratích 
způsobuje komplikace a má dopad na běžné 
občany, volí císař raději pravidelné spoje. 

Vlakům se nevyhýbá ani švédský král Carl 
XVI. Gustav s manželkou Silvií. V roce 2007 na-
vštívili společně s japonským císařem Akihi-
tem a jeho chotí prefekturu Saitama a svou 
poslední oficiální cestu vlakem podnikl jen 
před pár měsíci. Na návštěvě Německa použili 
jeden z pravidelných rychlovlaků ICE při svém 
přesunu z Berlína do Hamburku. ▪
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Jste milovníci kvalitních vín, hledáte víno pro romantický večer, 
nebo večeři s přáteli? Náš e-shop www.wine-emotion.cz přináší 
širokou nabídku skvělých italských vín, ze které si určitě vyberete. 
Itálie je domovem světoznámých a  oceňovaných vín jako Barolo, 
Primitivo, Chianti, Gavi, Pinot Grigio, Prosecco, ale i mnoha dalších 
méně známých vín. Naším posláním je nabídnout pečlivě vybraná 
vína z  malých a  středních vinařství, která vás potěší a  přinesou 
vám mnoho pozitivních zážitků a  emocí. Tato vína přinášíme za 
nejvýhodnější ceny, které lze bez nadsázky označit za “italské”. 
Naprostá většina vín z naší nabídky má vysoké hodnocení v  řadě 
z  renomovaných italských a  celosvětových průvodců nejlepšími 
víny. V  naší nabídce také naleznete organická vína z  vinařství 
hospodařících dle ekologicky šetrných postupů.

Abychom vám samotný výběr a  nákup maximálně usnadnili, 
vytvořili jsme pro vás přátelský a  vstřícný e-shop, ve kterém 
můžete taková vína poznávat a velmi snadno vybrat podle mnoha 
parametrů, příležitosti, nebo jídla, ke kterému víno hledáte. 
Samozřejmostí je rychlé a bezpečné dodání až k vám domů, nebo 
do kanceláře. 

Wine EMOTION vzniklo z lásky k vínu a věříme, že si ho zamilujete i vy! 

Z naší nabídky vám doporučujeme:
Prosecco Conegliano Valdobbiadene Rive di Cozzuolo Brut DOCG,  
La Vigna di Sarah, Cena 295 Kč
Prosecco Rive di Cozzuolo je vítěz letošního testu časopisu Wine & Degustation v kategorii 
Brut. Nechte se okouzlit jeho světle slámově žlutou barvou, aromatem bílých květů 
s ovocnými  tóny žlutého jablka doprovázené tóny chlebové kůrky. Chuť je krémová 
a příjemně vyvážená s jemným perlením. 

Gavi DOCG, La Smilla, Cena 225 Kč
Gavi je jedno z nejznámějších italských bílých vín, jehož název se odvíjí od města Gavi 
v severoitalském regionu Piemont. Neváhejte si vychutnat Gavi DOCG z vinařství La Smilla, 
které vás osloví žlutou barvou se zelenkavými odlesky, aromatem bílého ovoce a květin. 
Chuť je svěží, ovocná, s jemnou kyselinou.

Primitivo di Manduria Mandus DOC, Pietra Pura, Cena 260 Kč
Primitivo di Manduria je stále populárnější červené víno z jihoitalského regionu Apůlie. 
Skvělé víno Mandus z vinařství Pietra Pura vás zaujme rubínovou barvou s lehkými 
fialovými odlesky. Aroma nabízí širokou paletu vůní, jako jsou zralé třešně, švestky, 
příjemné tóny kakaa a vanilky. Chuť je krásně strukturovaná s dlouhým závěrem.

Kupte si jízdenku 
v e-shopu ČD a získejte 

200 Kč 

na nákup v e-shopu 
wine-emotion.cz

www.wine-emotion.cz



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 z Prahy
na nákupy do jedné z tradičních
destinací a vyhoďte si z kopýtka.
 
Ceny jsou platné  do 14. 2.
na všechny přímé spoje EuroCity
v obou směrech a po tomto
datu na ranní EC 178
a večerní EC 179 zpět.
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Články v této rubrice mají pouze informativní charakter.
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.

Nový zákaznický portál
Mladistvější a přehlednější

Můžete potkat ve vlaku
Milena Grenfell-Bainesová

Junior program
České dráhy dětem

P R U V O D C E
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ZÁKAZNICKÝ PORTÁL 
je nyní mladistvější a přehlednější

Zákaznický portál Českých 
drah www.cd.cz se představuje 
v nové podobě. Více se přiblížil 
mobilní aplikaci Můj vlak 
a získal další užitečné funkce. 
Došlo i na výrazné zjednodušení 
anebo správu všech služeb 
uživatele z jednoho místa. 

Podpora kreditového účtu, personifikace 
uživatele, vzezření palubního portálu 

tak, jak jej znáte z aplikace Můj vlak, aktuální 
informace o příjezdech a odjezdech nebo 
představení vlakové flotily. To jsou zcela nové 
prvky, které nabízí zákaznický portál Českých 
drah www.cd.cz. V pilotním provozu se pro 
všechny zákazníky národního dopravce 
rozběhl na konci ledna. Od prosince 2016 byl 
v testovacím provozu a postupně jej zkoušelo 
několik stovek testerů. Autoři se při vývoji za-
měřili hlavně na zjednodušení odbavení. Beze 
změn nezůstal ani uživatelský profil. Cestující 
si tak může ukládat oblíbené spoje, vlaky, 
stanice nebo si přiřadit příbuzné či kamarády 

do oblíbených záložek a využít je například při 
nákupu jízdenek. Portál nově umí nabídnout 
i cenové alternativy k vyhledanému spojení.

To nejlepší z aplikace Můj vlak
Nový web si vzal to nejlepší z úspěšné a dob-
ře hodnocené mobilní aplikace Můj vlak. 
Z ní autoři v podstatě převzali celou filozofii. 
Portál tedy především nabízí uživatelsky 
přívětivější prostředí – zákazník má možnost 
si spravovat všechny služby z jednoho místa, 
čímž uspoří především čas. Samozřejmostí 
je podpora kreditového účtu anebo nová 
podoba e-shopu. Snadné ovládání podporuje 
i moderní 2D „flat“ design bez rušivých 3D 
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efektů, barevných přechodů, či zbytečných 
rušivých fotografií. V plochém „dva déčku“ 
je totiž možné lépe vypíchnout důležité infor-
mace. Uhlazenou podobu ocení i příznivci 
tabletů, webová verze je jim de facto šitá 
na míru co do dotykového ovládání, tak 
i podpory vysokého rozlišení. Samozřejmě 
to ale neznamená, že by lidé nakupující na 
klasickém počítači byli o cokoli ochuzení. 

Propojte si účet se svými blízkými
Další příjemnou novinkou je to, že web si 
bude pamatovat zákaznický profil uživatele. 
K tomu si pak může každý dle libosti přidat 
profil příbuzného nebo kamaráda. Možné je 
nahrát i svou fotografii nebo si vybrat z galerie 
avatarů. K dispozici je řada archetypů, třeba 
přísná tchýně anebo hipster. Připojování 
profilů především usnadní nákup společné jíz-
denky, systém pak například dokáže vyhledat 
optimální cenovou nabídku. Do uživatelského 
profilu může navíc cestující vstoupit prakticky 
ze kterékoli podstránky jedním klikem. 

Autoři počítali i s možností zrychleného 
nákupu pomocí kreditového účtu. Je určena 
lidem, kteří nepožadují různé doplňkové 
služby.  V tomto případě vývojáři mysleli na 
uživatele, kteří nakupují za pět minut dva-
náct – těm bude stačit pár kliků a jízdenka 
bude na světě.

Umí sociální sítě
Vývoj portálu trval zhruba rok a půl, 
výsledek by ale měl být o to kvalitnější. Se 
současnou podobou stránek, která funguje 
sedm let, se budou zákazníci nejspíše se-
tkávat ještě v březnu. Mezi starým a novým 
systémem je možné jednoduše přepínat, 
provoz výhradně nové verze se s největší 
pravděpodobností rozeběhne na začátku 
dubna. Národní dopravce chce i v budoucnu 
udržet jednoduchou a přehlednou filozofii 
celého webu, která na sebe nebude nabalo-
vat zbytečné množství informací. A zejména 
mladí pak jistě ocení provázání se sociálními 
sítěmi Facebook, Twitter a YouTube. . ▪

Historie železničních modelů velikosti N
V minulosti byli modeláři a sběratelé východního bloku odkázaní 
především na modely ve velikosti TT (měřítko 1:120) a H0 (měřítko 1:87) 
z bývalé NDR. Mnoho z nich ale již tehdy vsadilo na slibně se rozvíjející 
velikost N (měřítko 1:160) od firmy PIKO.

Původní společnost VEB PIKO Sonneberg se sta-
la druhým výrobcem sériových modelů v tom-
to měřítku, a to hned po firmě Arnold z bavor-
ského Norimberku. První modely vystavilo Piko 
na podzimním veletrhu v Lipsku v roce 1964 
a téhož roku se velikost N stala součástí me-
zinárodních modelářských norem. Díky široké 
kompatibilitě systému PIKO N s výrobky dalších 
společností se uvažovalo o masové produkci 
těchto modelů a jejich intenzivním vývozu do 
tehdejší  devizové ciziny.

Po počátečním velkém obchodním úspěchu, 
který byl podpořen příznivou cenou mode-
lů a menšími nároky na prostor než u velikos-
tí H0 a TT, začaly prodeje sortimentu velikosti 
N postupně klesat. Pro pokročilé modeláře byly 
modely PIKO N nedostatečně detailně zpraco-
vané, začátečníkům se naopak jevily příliš sub-
tilní a komplikované. Modely byly v té době 
atraktivní také pro tuzemské zákazníky, neboť 
řada z nich vycházela z tehdejších českosloven-
ských předloh.  Navzdory původní velké nabíd-

ce novinek činily prodeje velikosti N pouhých 
3–5% z celkového obratu v prodejnách mode-
lové železnice v bývalé NDR. I tak byl ovšem do 
roku 1984 prodán více než 1 milion start setů 
v této velikosti. Společnost PIKO nakonec mu-
sela výrobu v roce 1974 omezit a další produk-
ce se týkala jen do té doby vyrobených typů. 
Zcela poslední modely spatřily světlo světa 
v květnu 1989. Po zastavení výroby následo-
vala lavina nesouhlasných dopisů od rozhoř-
čených modelářů, záležitost tak musely řešit 
i stranické orgány SED.  Bylo rozhodnuto po-
kusit se převést výrobu do jiné země někdejší 
RVHP. Politické změny roku 1989 ale nakonec 
daly svou odpověď i na tuto otázku.

 Kompletní sbírku původních modelů PIKO N 
si můžete prohlédnout v expozici Domu vláčků 
na pražských Petřinách, která jako jediná nabí-
zí ucelenou kolekci železničních modelů z bý-
valé NDR.

 
Chcete-li se zúčastnit dnešní soutěže  
a vyhrát rodinnou vstupenku do Domu 
vláčků, stačí na www.cdprovas.cz/souteze  
do 16. 2. 2017 správně odpovědět na 
následující otázku:

 Ve kterém roce představilo PIKO  
poprvé své modely ve velikosti N?
 a)  1960 b)  1962 c)  1964 d)  1966
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SRDCEM JSEM ČEŠKA, 
ale jinak stará anglická prababička
Když devítiletá Milena nastoupila 2. srpna roku 1939 na hlavním nádraží v Praze do vlaku, 
netušila, že získala to nejcennější: vlastní život. Toho dne totiž odjel poslední transport s dětskými 
pasažéry do Velké Británie, jejž organizoval Nicholas Winton. Milena se sestrou Evou se jako jedny 
z mála zachráněných dětí za mořem setkaly s rodiči. Svůj život Milena Grenfell-Bainesová zasvětila 
propagaci česko-britských vztahů, podpoře hudby a typicky českému produktu – remosce, která se 
zabydlela v britských kuchyních.  

hýnko, brambory a jdu si něco psát nebo při-
pravovat. Za chvíli přijdu a je všechno hotové. 

Vydala jste přeci několik kuchařek… 
Ano, když jsme remosku do Anglie dostali, 
musela jsem recepty přeložit, protože nikdo 
nevěděl, jak se v tom vaří. Knedlíky v ní třeba 
neuděláte. Proto jsme přeložili pár receptů, 
o kterých jsem si myslela, že by se mohly An-
gličanům hodit. A tak vznikly naše kuchařky. 

V současnosti se věnujete přípravě pomní-
ku rodičům, kteří poslali své děti Wintono-
vými vlaky. Co vás k tomu vedlo? 
Nikdo si nedokáže představit, co museli rodi-
če cítit, když se rozhodli poslat své potomky 
do Británie. Zachránili jim život, přitom sami 
museli být zdrceni. Myslím, že by se na jejich 
čin nemělo zapomenout. 

Pomník má stát na hlavním nádraží. Tuší-
te, kdy to bude a jak by měl vypadat?
Doufám, že se to podaří během tohoto roku. 
Motivem mají být dveře vlaku se skleněným 

Malá Milena s maminkou Eliškou

D O S TA L A  J S E M  O D  P R I N C E 
C H A R L E S E  D O P I S ,  Ž E 
R E M O S K A  S TO J Í  V   K U C H Y N I . 
J E S T L I  V   N Í  VA Ř Í  C A M I L L A ,  
TO  O P R AV D U  N E V Í M .

MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

Text: Jitka Eisenhammerová

Proč si myslíte, že remoska získala tako-
vou oblibu v britských domácnostech? 
Dneska se jí už tolik neprodává, ale je to 
fenomén, protože se v ní vaří velmi levně. 
Spotřebuje polovinu elektřiny než obyčejná 
trouba. Když zapnete troubu, bere si tisíc pět 
set watů, zatímco remoska jen 450, a jídlo 
se upeče úplně stejně. Dalo by se říct, že je to 
taková „zelená pánev“.

Prý jste ji dala i princi Charlesovi. 
To byla náhoda. Byli jsme tehdy na koncer-
tě Carla Davise, princ Charles měl zrovna 
narozeniny. Výrobce remosek z Frenštátu 
pod Radhoštěm mi poslal jeden kus s tím, že 
pokud bude příležitost, mám ji věnovat princi 
Charlesovi. Tak jsem ji vzala na koncert. Re-
moska musela projít bezpečnostním rámem 
a všichni se ptali, co že to vlastně je? A já, že 
jen nějaký kastrol. No a nakonec jsme mu ji 
předali. Poděkoval nám za lampu, domníval 
se, že dostal svítidlo. (smích)

Myslíte, že v ní vařil? 
Za tři týdny jsem dostala dopis, že děkuje 
a že remoska už stojí v kuchyni. Ale jestli v ní 
vaří Camilla, to opravdu nevím. (smích) 

Jaký je váš nejoblíbenější recept? 
Při každodenním vaření na recepty moc 
nekoukám, i když jsme je vymysleli. Většinou 
hodím do remosky cibuli, mrkev, nějaké ste- Fo
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Lady Milena  
Grenfell-Bainesová 
Narodila se v roce 1929 v Praze v židovské ro-
dině Fleischmannových. Když byly Mileně tři 
roky, zemřela jí matka a otec se znovu oženil. 
Milena Fleischmannová se svou o šest let mlad-
ší sestrou odjely do Velké Británie dětským trans-
portem, jejž vypravil Nicholas Winton. Oba rodiče 
později také emigrovali do Británie. Za války Mile-
na navštěvovala internátní Československou státní školu 
ve Walesu. Do Československa se již nevrátila. Po manželovi, který 
byl v roce 1978 povýšen královnou Alžbětou II. do šlechtického sta-
vu, může užívat titul Lady. Po roce 2000 proslavila v Británii remosku, 
přála si ji její sestřenice k Vánocům, ale v ostrovní zemi nebyla k se-
hnání. Milena proto oslovila výrobce z Frenštátu pod Radhoštěm, 
který později začal remosku do Velké Británie dovážet. K tomu se 
váže Milenina přezdívka – Lady remoska. Milena Grenfell-Bainesová 
žije v Prestonu nedaleko Manchesteru v severní Anglii.

oknem. Na jedné straně na něm budou otisky rukou dětských, na 
opačné dospělých. Bude to taková česko-britská spolupráce, žádný 
Brexit. (smích) 

Arnošt Lustig hovořil o koncentračních táborech, že ne vždy 
byly vzpomínky jen smutné, protože děti si dokázaly vytvořit 
vlastní svět. Jak vlastně vzpomínáte vy na dobu holokaustu?
Totéž říkala cembalistka Zuzana Růžičková, která byla v Terezíně. 
Spolu s ní tam byli další mladí hudebníci a s nimi se daly zapome-
nout hrůzy koncentračního tábora. Prý jedině Bach ji udržoval při 
životě. 

Vy jste to vnímala podobně, když jste nastoupila do vlaku, 
který vás odvezl do Británie?
Konkrétně si odjezd z Prahy moc nevybavuju, bylo mi tehdy devět 
let. Bavila jsem se o tom tolikrát s dalšími dětmi, že člověk neví, 
jestli si to opravdu pamatuje, nebo zda mu zážitky někdo vykládal. 
Ale vzpomínám si na jednu věc. V kupé se mnou seděla dívenka, 
která mi řekla, že se chytneme za ruce a nebudeme brečet. 

A co vaše sestra Eva, tenkrát byla mnohem mladší než vy.
Bylo jí tři a půl roku, až v šedesátých letech mi řekla, že se musí 
přestat zlobit na svou matku, že ji posadila do vlaku. Sestra celou 
cestu nemluvila ani neplakala. Musel to pro ni být asi šílený šok. 
A pak i rychle zapomněla česky. Když za námi přiletěla máma 
v únoru roku 1940, tak už ji ani nepoznala a česky skoro nemluvila, 
protože šíleně milovala anglickou rodinu. 

Žijete v Anglii, ale často se vracíte. Jak vnímáte českou společ-
nost? 
Dědeček mi napsal do památníku, abych zůstala věrna národu, ze 
kterého odcházím. Říkám, že srdcem jsem Češka, ale jinak jsem 
stará anglická prababička. Když se mě zeptáte, zda bych se sem 
vrátila, tak ne, nevrátila. Zaprvé systém je jiný. A mně je líto, co se 
s touto zemí děje. Ale vlastně v Anglii je to taky. 

Hodně cestujete, můžete porovnat britské a české vlaky? 
Když jsem tu byla naposledy, jela jsem z Prahy do Bratislavy a dojeli 
jsme krásně včas. Před časem jsem cestovala z Prestonu do Londý-
na, obyčejně jízda trvá dvě hodiny a dvanáct minut. Vlak se zastavil 
a my jsme stáli asi hodinu. V Anglii všichni nadávají na vlaky, 
že jsou staré a plné. I když tam slibují, že budou 
hezčí. 

I kolem Prahy bývají CityElefan-
ty zvláště ve špičce narvané. 
Nejdříve jsem nevěděla, co je to ten 
Elefant, ale je to krásnej vlak. Mám 
dojem, že vlaky v Čechách jsou mo-
derní a určitě hezčí než v Anglii. A taky 
máte v Praze nádherné hlavní nádraží 
s úplně perfektní akustikou. V Eustonu  
(nádraží v Londýně) třeba někdo mluví, 
člověk sice slyší, ale nerozumí. Na hlav-
ním nádraží je ticho a slyšíte každé slovo. 
Navíc odjezdy hlásí i anglicky. Že byste na 
londýnském nádraží slyšeli třeba francouz-
štinu nebo němčinu, to nehrozí. ▪
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Prvním dětským projektem je časopis Můj 
vláček. Ten v letošním roce slaví desáté 

narozeniny, a to už je přece výročí, které si 
zaslouží oslavu! Můj vláček dostávají děti ve 
vlacích vyšší kvality, na akcích Českých drah, 
třicet tisíc kusů časopisu jde každý měsíc do 
škol, školek, nemocnic s dětským oddělením 
a do knihoven. Tam všude se s ním mohou děti 
setkat a nás těší, že je o něj stále velký zájem. 

Elfík jako všudypřítomný maskot
S časopisem je spjatý další oslavenec, mas-
kot Junior programu – slon Elfík. Nejen, že je 
průvodcem časopisu Můj vláček, ale už má na 
svém kontě šest velkých Elfíkových sešitů proti 
nudě a sedm tematických malých sešitů. Vidět 
ho můžete také na Dětských jízdenkách, oma-
lovánkách, samolepkách, magnetkách a řadě 
dalších předmětů připravených pro děti. 

JUNIOR PROGRAM 
aneb 

České dráhy 
dětem

Pro děti má železnice své neopakovatelné kouzlo. Které dítko 
nejezdí rádo vlakem nebo nemá doma alespoň malý vláček, se 
kterým si hraje? Právě pro ně je tu už řadu let Junior program, který 
zaštiťuje veškerou komunikaci národního dopravce směrem k dětem. 
Na letošní rok je navíc naplánována řada novinek. 
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Jednotlivé vozy Cyklohráčku nabízí nej-
menším cestujícím dokonalé vyžití.

Dětské kino je k dispo-
zici ve vybraných dálko-
vých spojích a ve všech 

jednotkách ČD railjet.

hry a pohádky, vlakový personál má pro děti 
připravené omalovánky, hru Bingo, dětské 
jízdenky a časopisy s Elfíkem, protože kdo si 
hraje, nezlobí, což zvláště na delších cestách 
ocení hlavně rodiče.   

Speciální dětské vlaky
A to není všechno, ve spolupráci se zlínským 
filmovým festivalem pro děti a mládež vypraví 
České dráhy letos již čtrnáctý Kinematovlak. 
Báječné kino na kolejích, které v květnu 
a červnu navštíví řadu měst a městeček a pro 
malé diváky přiveze něco z naší slavné filmové 
tvorby. Aby si děti i zařádily, je tu vagon Vláček 
Hráček a pro zvídavé děti pak Historický 
vagon, kde nejmenší najdou něco z historie 
železnice, ale i z měst, ve kterých žijí. I letos 
bude start Kinematovlaku ve Zlíně a končit 
bude v Mladé Boleslavi. Nechte se překvapit, 

kudy pojede a která města navštíví, a sledujte 
webové stránky a časopis Můj vláček.

Počtrnácté také vyjede na svoji již tradiční 
cestu Vlak plný úsměvů, který na Den dětí 
přiveze do Zlína přes dvě stovky dětí. Protože 
z Prahy do Zlína je cesta dlouhá, dostanou 
děti Elfíkovy sešity proti nudě, pastelky, míčky 
a další malé dárky. Ve Zlíně pak na děti čeká 
plno zážitků a překvapení. Pro mnohé z nich je 
to jediná možnost, jak takový výlet zažít. 

Dalším speciálním vlakem je Cyklohráček, 
který vás o víkendech v sezoně doveze z Pra-
hy na tajemný hrad Okoř nebo na dobrodruž-
nou cestu za pokladem do Slaného. Je složený 
z vagonu plného her, stavebnic, vláčkodrá-
hy a knih, další vůz je upraven pro cyklisty a ve 
třetím jsou deskové hry, tabule a puzzle. Čtvr-
tý vůz skrývá velké balonkoviště se skluzav-
kou a hrami pro malé děti. Novinkou letoš-
ní sezony je pak nová trasa Cyklohráčku, který 
bude z Prahy odjíždět z hlavního nádraží a sve-
ze všechny cestující po nejromantičtější praž-
ské železniční trati – přes Smíchov na Zličín po 
Pražském Semmeringu. Ten zpočátku překo-
nává Dalejské údolí po dvou majestátních his-
torických obloukových viaduktech, za nimiž se 
vám naskytne překrásný výhled na metropoli.

Mimo speciálních vlaků a vagonů připra-
vují České dráhy pro nejmenší také dětské 
koutky v čekárnách ČD Lounge. První byl 
dokončen a předán do provozu v Brně a další 
se připravují. Na děti tam čekají hry, obrázky 
a samozřejmě Elfík. Čeká vás také celá řada 
společných akcí, jako jsou dětské dny, miku-
lášské jízdy a také již tradiční den s Elfíkem 
v pražské zoologické zahradě. Přijďte se 
přesvědčit, že svět vláčků a železnice okouzlí 
i vaše děti. ▪

Určitě ho nepřehlédnete ani na vozech pro 
cestující s dětmi, které jsou právě kresbou 
Elfíka s dětmi označeny, díky čemuž hned 
poznáte, kam si jít s dětmi sednout. Na někte-
rých vozech je pak přidána i obrazovka, což 
znamená, že ve voze je speciální kupé s dět-
ským kinem. Krátké pohádky a interaktivní 
hračky tak zpříjemní cestu každému malému 
cestovateli. 

Zahrajte si Elfíkovu cestu!
Také v jednotkách ČD railjet mají děti 
možnost nejen sledovat pohádky, ale 
zahrát si i společenskou hru Elfíkova 
cesta, stačí si říct o figurky vlakovému 
doprovodu. Stejně tak ve vlacích SC Pen-
dolino je na vybraných stolcích Elfíkova 

cesta a setkat se s ní můžete i ve vozech 
s dětskými oddíly řady Bbdgmee. Do 
těchto vozů navíc připravujeme novin-

ku – hrací stoly v kombinaci 2D a 3D. 
Ve vlacích railjet a SC Pendolino jsou 
pak v palubním portále dostupné 
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ÚKOL 2

Děti si odložily na topení své rukavice.  
Objevíš, která rukavice je tu jen jednou?

ÚKOL 1

Procvičte si svou pozornost. 
Kterých písmenek je v tabulce nejvíce 
– b, d nebo p? 

b p d d b p

p d b b p d

d p b d p d

b d b p d b

p b d b d b

d p d b p d

Ahoj, holky a kluci,
jak jsem vám slíbil, budeme se tento rok bavit a bavit a bavit. Hned v led-
nu jsem si pro vás připravil Elfíkův malý komiksový sešit U modrýho cho-
botu. Je k dispozici u průvodčích ve vlacích vyšší kvality, snad se vám bude 
líbit. A víte co, napište mi na můj e-mail můjvlacek@cd.cz, co mu říkáte. 

A na únor mám pro vás nové Dětské jízdenky číslo 37 a 38, ty se budou 
rozdávat ve všech vlacích a i na pokladnách. Takže hurá do vlaku a vy-
razte třeba na hory nebo jen tak na výlet.  

Přeji prima cestování vlakem

Elfík 
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Hele, mám bezva nápad, 
zkrátíme si cestu přes koleje.

Příběh Alexe a Artura
Alex s Arturem si chtěli zkrátit 
cestu z prvního nástupiště 
na druhé. Místo toho, aby po-
užili podchod, přecházeli přes 
koleje za stojícím rychlíkem 
a nevšimli si, že hned za ním 
právě projíždí osobní vlak. Při 
srážce utrpěli chlapci těžká 
zranění. V nemocnici se 
budou dlouho léčit.

Za uši a do notýsků
Kluci, proč jste si vlastně 

zkracovali cestu? Z lenosti, 
nebo abyste ušetřili čas? Jed-

no je jisté – hazardovali jste 
se svým zdravím a životy. 

Ve škole, doma, na nádraží, 
všude vám říkají, že pro 

B–Z–E– –O–T cestujících 
jsou vybudovány podcho-
dy a nadchody. Využívejte 

je, nechoďte přes koleje! 
Upozorněte i dospělé, 

kteří přecházejí přes koleje, 
na správné chování.

ÚKOL 5

Doplň chybějící písmena 
do slova z textu „Za uši a do notýsku“. B–Z–E– –O–T

ÚKOL 3

Kdyby každý na světě ovládal 
ESPERANTO, všichni bychom 
se spolu domluvili. ESPERANTO 
je mezinárodní řeč a není ani 
tak moc těžká. VLAK se řekne 
VAGONARO; KOLO je BICIKLETO. 
Dokážete poznat, jak se esperant-
sky řekne BONBON? 

a)  CUCATO
b)  MLSATO
c)  BOMBONO

Úkol 4

Slogan Českých drah
Vylušti doplňovačku. 

1) následující po třetí
2) tání
3) piano
4) šikovný člověk
5) strom s ořechy
6) obyvatelé Rumunska
7) sportování na skalách
8) tělocvičné nářadí
9) upínání na lyžích
10) noční odpočinek
11) kamarád Horáčka ze 3. B
12) 15 + 15 =
13) zvíře podobné kryse
14) je za dva zlatý
15) to, co zůstane
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Soutěžit můžete na www.cdprovas.cz, 
kde vyplníte příslušný formulář, nebo své 
odpovědi zasílejte poštou do 16. února 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: Anežka Janošová, Hana Dobešová Špuláková, 
Dušan Žampach 
PONT: Kamil Nekoranec, Luboš Bílek, Filip Šenkeřík

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – David Švehlík, 2 – sbírku skla firmy Lötz, 
3 – 7, 4 – Zásek, 5 – Jiřímu Boudovi 

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.

Kterému sportu se věnoval  
přítel Evy Puskarčíkové? 

A   alpskému lyžování 
B   klasickému lyžování 
C   skokům na lyžích 

Kde žil legendární lyžař Bohumil Hanč 
před první světovou válkou? 

A   v Hrabačově 
B   v Harrachově
C   ve Smržovce 

Jak se jmenuje vyhlášené 
perníkové pečivo z Miletína?  

A   zvonečky 
B   modlitbičky
C   trubičky

Ve sbírkách národního železničního muzea v britském 
Yorku naleznete salonní vůz:

A   císaře Napoleona III. 
B   krále Ludvíka II. 
C   královny Adelaide

Který produkt v zahraničí proslavila 
paní Milena Grenfell-Bainesová? 

A   remosku 
B   termosku
C   moka konvici

Který článek v tomto čísle 
vás nejvíce zaujal? *

* Na tuto otázku je nutné odpovědět, 
její správnost se však neposuzuje.
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● sleva na skipas po předložení jízdenky ČD 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

CDPV_CD_Ski_2016_215x270_v08_tisk.indd   1 05/01/17   11:05



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.
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