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www.cd.cz

Praha ◀▶ Drážďany 
472 Kč

Brno ◀▶ Vídeň 
367 Kč 

Nabídka platí do 24. 12. 2017. Uvedená cena platí při nákupu 
zpáteční jízdenky ČD Tip, zakoupit lze pouze v e-shopu ČD.

Na adventní trhy 
extra výhodně 
vlakem tam i zpět.

Zažijte vánoční atmosféru 
u našich sousedů!

Plzeň ◀▶ Regensburg 

367 Kč

Brno ◀▶ Bratislava 

262 Kč 
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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 ,

už léta se neumím rozhodnout, zda mě na prosinci více baví oslava konce roku nebo více děsí 
nejistota z toho nového, neznámého. Přitom jako dítě jsem si logickým propojením slov konec 
– začátek hlavu příliš nelámala. Veronika Hurdová, osobnost tohoto čísla, má s konci i novými 
začátky silnou zkušenost a je příkladem toho, že není třeba se bát. Možná i to se naučila právě od 
svých dětí.

Pocity očekávání přináší i železniční téma. Jste také zvědaví na nové přírůstky ve flotile Českých 
drah? Pokud se ale na změny rádi připravujete, nalistujte stranu 54 v rubrice ČD průvodce,  
od 10. prosince platí nový jízdní řád.

Na závěr je mou milou povinností vám poděkovat za přízeň i za chvíle, které s námi procestujete. 
A pro všechny čtenáře, kteří se účastní našich soutěží a píší nám různé vychytávky, máme dobrou 
zprávu. Od lednového čísla se těšte na řadu novinek!

Klidné svátky a šťastné cesty v roce 2018 přeje

Johana Kvítková 
zástupkyně šéfredaktora

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 
listopad získává:
Zdeněk Šeda

Foťte 
kouzlo železnice 

a získejte 
Kilometrickou 

banku ČD!



www.ceskedrahy.cz/kariera

Nabízíme
●  hlavní pracovní poměr
●  stabilitu zaměstnání
 s dlouhodobou perspektivou
●  zaškolení, profesní růst
●  dobré platové podmínky
● zvýšenou výměru dovolené
● jízdní výhody  
 i pro rodinné příslušníky 
● penzijní připojištění 
● příspěvek na rekreaci 

Náborový příspěvek 50 000 Kč! 
(kromě pozice strojvedoucí)

Životopis zasílejte na e-mail  
karieraDKV@gr.cd.cz, 
do předmětu uveďte název pozice.

Požadujeme
● vzdělání v technickém oboru nebo  
 zkušenosti v železniční dopravě výhodou
● zodpovědný přístup a bezúhonnost 
● technické myšlení
● ochotu vzdělávat se ve svém oboru
● dobrý zdravotní stav

Vyberte si práci v ČD
strojvedoucí  |  elektromechanik  |  posunovač

mechanik kolejových vozidel  |  soustružník kovů

CDPV_Naborova_kampan_2017_215x270_navrh_mutace_v14_UNI_tisk.indd   1 10/10/17   14:16
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7 Praha – Budapešť

-15 min

Brno – Jihlava

-7 min
Praha – Domažlice

-7 min

Praha – Plzeň

-12 min

Praha – Cheb

-17 min

Praha – Žilina

-10 min
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-10 min
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-20 min
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Dálková doprava v novém jízdním řádu
54
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Přemýšlíte, čím letos potěšit sebe i své blíz-
ké? Využijte věrnostní program ČD Body. 
Všem cestovatelům jistě udělá radost roční 
IN 25 s vánočním certifikátem. Vášniví čte-
náři si mohou vybrat předplatné časopisů 
ČD pro vás či Železničáře nebo benefity 
od Knihcentrum.cz a vydavatelství Burda 
Praha. Mnohé potěšíte také voucherem 
na představení do divadel ABC a ROKOKO, 
MeetFactory nebo HaDivadlo. Děti mile pře-
kvapíte předplatným časopisu Můj vláček, 
voucherem do Železničního muzea v Lužné 
u Rakovníka, smíchovského Království že-
leznic či do muzea voskových figurín Grévin. 
Vyberte si na www.cd.cz/cdbody.

Třešničkou na závěr tohoto roku ve věr-
nostním programu ČD Body je 30% sleva 
na představení z repertoáru Národního 
divadla Brno. Můžete se například těšit 
na baletní představení West Side Story 
na brněnském výstavišti nebo na operu 
Charlese Gounoda – Faust a Marké-
ta. Voucher získaný za 30 ČD Bodů si 
nezapomeňte vzít s sebou při nákupu 
vstupenky v Zákaznickém centru NdB 
v ul. Dvořáková 11 či ve všech večerních 
pokladnách hracích prostor NdB. Aktuál-
ní program najdete na www.ndbrno.cz.

Nadělte si originální dárky! Vyrazte na operu či balet

Jedinečné propojení  
Plzeňské karty a In Karty  

Národní dopravce a Plzeňské městské 
dopravní podniky (PMDP) propojily své 
kartové systémy určené k odbavení. 
Jedinečné řešení umožňuje cestujícím 
použít In Kartu ve vozech plzeňské MHD 
a naopak Plzeňskou kartu ve vlacích ČD. 
Zároveň lze využít elektronické platební 
prostředky jednoho partnera u partne-
ra druhého. Držitelé obou druhů karet 
s logem MAP ready tedy mohou svou 
elektronickou peněženkou zaplatit celý 
jízdní sortiment i u druhého dopravce. 
Propojení funkčností karet ušetří čas 
cestujícím a pro aktivaci stačí bezplatná 
registrace v zákaznických centrech ČD či 
PMDP. Ztratili jste jednu z karet? Žádný 
problém. Systémy jsou totiž provázá-
ny. Přijdete-li o svou kartu, nechte si 
vyrobit duplikát a systém rozpozná, jaké 
produkty jste měli zakoupené u druhého 
dopravce, a automaticky je na novou 
kartu nahraje. Více informací naleznete 
na webových stránkách www.cd.cz či 
na www.pmdp.cz.

Odbavení 

Psali jsme…
Šachový vlak vyrazil už posedmé
(č. 22/2017)

Jako každý rok patřil říjen na železnici Ša-
chovému vlaku. Pětidenní jízdu po krásách 
Čech i Slovenska si letos nenechalo ujít více 
než osmdesát hráčů z celého světa. Oje-
dinělý turnaj hry králů ve vlaku pořádala 
Pražská šachová společnost ve spolupráci 
s Českými drahami již posedmé. Z vítězství 
se radoval Roman Khaetsky.

DPOV otevřelo halu pro opravy Žraloků
(č. 22/2017)

Provozní středisko oprav DPOV ve Veselí nad 
Moravou, dceřiné společnosti Českých drah, 
má k dispozici zbrusu novou část opraváren-
ské haly. Postavena byla modulovým systé-
mem a navazuje na stávající dvoukolejnou 
halu z roku 2012. Objekt o délce sto dvacet 
metrů umožní vyvazovací opravy dvou 
RegioSharků řady 844 současně. Právě tuto 
řadu vozidel opravují pro mateřskou společ-
nost ČD exkluzivně ve Veselí nad Moravou.

Na západ Čech vyrazí rychlý expres
(č. 23/2017)

České dráhy připravují řadu svých vozů 
na zavedení expresní linky Ex 6 z Prahy 
na západ Čech a do Mnichova. V mnohých 
se nově objeví zařízení pro připojení k in-
ternetu prostřednictvím wi-fi, soupravy 
budou rovněž klimatizované. Novinky však 
čekají cestující i ze strany německého part-
nera, společnosti Länderbahn. Expresy 
vyjedou od nového jízdního řádu.

Přesun nádraží v Brně: šanci mají obě varianty
(č. 23/2017)

Kde vyroste nové brněnské hlavní nádraží 
a jak bude vypadat tamní železniční uzel, 
nastínila studie proveditelnosti, kterou 
představili koncem října v Brně zástupci 
SŽDC a ministerstva dopravy. Materiál 
vznikl pro posouzení výhod či nevýhod dvou 
variant polohy hlavního nádraží, potažmo 
celého železničního uzlu. Zatím ale není 
jasné, zda se hlavní nádraží přesune více 
na jih či zda bude postaveno nové v poloze 
dnešního dolního nádraží. 

Čtrnáctideník Železničář (stejně jako  
magazín ČD pro vás) si můžete předplatit 
na www.cdprovas.cz/predplatne.
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Připojení v zahraničí Víno (nejen) jako dárek pod stromeček

Za poznáním Vlakem kultury

Kupte si v průběhu prosince jízdenku v e-shopu ČD a získejte kupon 
v hodnotě 250 Kč na nákup v e-shopu vinovyhodne.cz. Slevový kupon 
lze uplatnit při objednávce nad 1 000 Kč. Sortiment e-shopu čítá přes 
600 druhů vín z 20 zemí světa za bezkonkurenční ceny na českém 
trhu. Vybrat si můžete i z jedinečných dárkových balení, ochutnávko-
vých balíčků a lahví Magnum (1,5 l) perfektních pro sváteční čas plný 
posezení s rodinou a přáteli. Vyberte si víno, které vás baví, na inter-
netových stránkách www.vinovyhodne.cz.

Svezte se v prosinci Vlakem kultury z Prahy do Drážďan či 
zpět. Na cestě mezi českou a saskou metropolí vám budou 
dělat společnost významní umělci z Česka a Německa – na-
příklad výtvarnice Kateřina Šedá, spisovatelé David Zábranský 
a Jakuba Katalpa. Vlak kultury je organizován Národní galerií 
v Praze a Státními uměleckými sbírkami Drážďany. Jízdenka 
z tohoto vlaku platí i jako vstupenka do Národní galerie v Pra-
ze či Státních uměleckých sbírek Drážďany. Další informace 
o projektu a ceně jízdenek naleznete na www.ngprague.cz či 
na webu Vlakem za zážitky www.cd.cz/zazitky.

Data operátorů mívají při cestách po železnici občas slabé 
pokrytí nebo signálu stíní konstrukce vlaku. Národní dopravce 
proto postupně přidává datové SIM karty do dalších vozů. V za-
hraničních spojích jsou nově instalovány datové SIM karty ně-
meckých, slovenských, polských a maďarských operátorů. Tyto 
karty nemají nastavené žádné omezení rychlosti nebo objemu 
přenesených dat s výjimkou Německa. Bezdrátové připojení se 
týká linky do  Berlína, Hamburku a Kielu. Objem přenesených 
dat je omezen na 200 MB ve 2. třídě a 500 MB v první třídě.

www.ponty.cz

PROSINCOVÝ TIP Z POHODLNÉHO OBCHODU NA TRASE

Osvěžte se vánoční Kofolou
Sváteční atmosféra zavítala ke konci roku i do nádražních prodejen PONT Market! 
V průběhu celého prosince najdete v akčních regálech limitovanou edici vánoční 
Kofoly, a to hned ve dvou příchutích – švestkovo-skořicové nebo klasické. Máte-li 
obzvlášť žízeň, jistě vás potěší výhodné 1,5litrové balení. Přejeme vám klidné 
svátky a šťastnou cestu přes Pohodlný Obchod Na Trase.PROMO KÓD: vino2017

Kupón v hodnotě

Platí při objednávce nad 1000 Kč. Platnost od 1. 12. 2017 do 15. 1. 2018.
Více o kupónu čtěte v sekci O nás/ kupóny a akce.

ČD WiFi E-shop ČD

Umění 
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Soutěž o vstupenky  
na výstavu Světlo v obraze   
Kolik impresionistických děl je k vidění na vý-
stavě Světlo v obraze na Pražském hradě?   
C ) 600

Soutěž o knihu Oběť bez tváře   
Který předmět byl nalezen u obětí, jejichž  
vraždu vyšetřuje detektiv Risk v krimi romá-
nu Oběť bez tváře?   
A)  fotografie

Soutěž o audioknihu  
Vražda v Orient expresu 
Tajenka zní: 
Ženy jsou jako kouzelnické triky: abychom 
je obdivovali, nesmíme jim rozumět.

Soutěž pro chytré hlavy    
1C, 2A, 3A, 4B, 5A

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

Předplaťte si  
magazín ČD pro vás  
nebo Železničáře 
Nedaří se vám pokaždé sehnat aktuální 
číslo magazínu ČD pro vás na vašem 
nádraží či ve vlaku? Darujte sobě nebo 
svým blízkým roční před-
platné. Zaplatíte jen 
360 Kč, tedy 30 Kč mě-
síčně. Železniční 
fanoušci si 
mohou 
objednat 
předplatné 
čtrnácti-
deníku Že-
lezničář ve výši 
500 Kč nebo také výhodný 
balíček obou periodik za 720 Kč na rok. 
Podrobnosti naleznete na internetových 
stránkách www.cdprovas.cz v sekci 
Předplatné.

Vlakem za zážitky

pošta

Za pohádkou

Popelka se vrátila na zámek Moritzburg
Máte rádi pohádku Tři oříšky pro Popelku s Libuší 

Šafránkovou? Pak se přijeďte podívat na zámek Mo-

ritzburg, kde je do 25. února k vidění výstava o tom-

to filmu, který je velmi oblíbený i u našich západních 

sousedů. Na loveckém zámku nedaleko Drážďan se 

výstava koná už posedmé. I letos na ní najdete do de-

tailu zpodobněné scény z pohádky nebo původní kos-

týmy. Novinkou je závěrečná komnata věnovaná ro-

mantické lásce. Popisky u exponátů jsou i v češtině 

a k dispozici je také český audioprůvodce. Do Moritzburgu se můžete svézt úzkokolej-

kou Lössnitzgrundbahn. Jezdí z Radebeulu (Ost), kam vás z Drážďan nebo Bad Schan-

dau dopraví linka S1 příměstské dráhy S-Bahn.

Nejbližší železniční stanice: Moritzburg

S nostalgií

S párou na Královský advent na hradě Křivoklát 
V sobotu 9. prosince se můžete svézt parním vla-

kem k hradu Křivoklát, kde se v předvánoční atmosfé-

ře budou konat tradiční adventní trhy s pestrým pro-

gramem. Parní vlak tažený lokomotivou Šlechtičnou 

(475.179) z roku 1948, které bude na postrku pomá-

hat lokomotiva Brejlovec (T 478.3001), odjíždí  

v 9:40 hod. z pražského smíchovského nádraží a přes 

Beroun dojede na Křivoklát v 11:14 hod. Pokračuje 

dále do Rakovníka a odpoledne se stejnou trasou vra-

cí zpět (z Křivoklátu odjíždí v 15:52 hod.). Součástí parního vlaku bude bufetový vůz, 

kde si kromě občerstvení můžete zakoupit upomínkové předměty se železniční te-

matikou. Více informací včetně ceníku najdete na www.cd.cz/zazitky.

Nejbližší železniční stanice: Praha-Smíchov/Beroun/Křivoklát/Rakovník

Na jesličky

Projděte se Betlémskou cestou po Třešti!
Každý rok od 26. prosince do 2. února umožňují někte-

ré rodiny v Třešti, aby si zájemci prohlédli jejich rodinný 

poklad – betlém – přímo u nich doma. V čem jsou třešť-

ské betlémy jedinečné? Počtem figurek a také celko-

vou instalací. Na úpravu kaskádovité krajiny jesliček se 

používají zpravidla přírodní materiály (mechy, pařezy) 

a na vrchol je umístěn tzv. lončoft – namalované poza-

dí betléma. Aktuální mapu tzv. Betlémské cesty najdete 

na webových stránkách města www.trest.cz (Turista 

a volný čas – Betlémy). V Třešti také navštivte stálou expozici betlémů v Schumpetero-

vě domě v Rooseweltově ulici č. 462 (v budově turistického informačního centra), kde 

se do 2. února koná vánoční výstava.

Nejbližší železniční stanice: Třešť

Za poznáním

Do Zákup na adventní prohlídky zámku
O adventních víkendech se na zámku v Zákupech ko-

nají tradiční prohlídky vánočně vyzdobených interiérů. 

Z výkladu se dozvíte, jaké vánoční zvyky se dodržova-

ly na panovnických dvorech. V rámci prohlídky navští-

víte mj. ložnici a pracovnu císaře Františka Josefa I., 

salon korunní princezny Štěpánky Belgické, lovecký 

pokoj korunního prince Rudolfa a na závěr také kapli 

sv. Františka z Assisi, v níž byli 1. července 1900 oddá-

ni arcivévoda František Ferdinand d’Este s hraběnkou 

Žofií Chotkovou. Prohlídky začínají každou hodinu od 10 do 14 hodin. A kolik zaplatíte 

za vstupné? Dospělí 120 Kč, snížené pro děti a seniory stojí 80 Kč. V nabídce je také ro-

dinné vstupné (2+3) za 320 Kč.

Nejbližší železniční stanice: Zákupy

Z dopisů od čtenářů

Fo
to

: a
rc

hi
v z

ám
ku

 Z
ák

up
y

Fo
to

: ©
 S

ch
lo

ss
 M

or
itz

bu
rg

Fo
to

: M
ar

tin
 Š

va
nc

ar

Fo
to

: T
IC

 Tř
eš

ť

Železničář   
500 Kč 

ČD pro vás   
360 Kč 

ČD pro vás  
+ Železničář

720 Kč 



ROZHOVOR

VERONIKA HURDOVÁ 

Text: Jitka Eisenhammerová

foto: Abelsonagency, archiv Veroniky Hurdové

V Hollywoodu by se scénáristé poprali, aby její příběh dostali na stříbrné plátno. 
Autorka knihy Krkavčí matka Veronika Hurdová o sobě tvrdí, že je klasickou představitelkou 
onoho Hlubokého Lidského Příběhu, pro nějž žurnalisté tak rádi používají zkratku HLP. 
Ono totiž ovdovět, když s milovaným mužem čekáte třetí dítě, je fakt blbé…

S E  T Ř E M I  D Ě T M I 
bych měla být odepsaná
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Když navážeme na titul vaší knihy Krkavčí 
matka, zmínila jste, že neutíráte dětem 
nudličky a nezastrkujete podolky a že 
babičky z tohoto přístupu trochu šílí.
Neutírám, nezastrkuji a tak. Nechávám je 
oblíkat, jak si řeknou. Jen koriguju, pokud 
si třeba chtějí vzít do sněhu plavky. Pošlu je 
na balkon, ať zjistí, jak je venku.

Pokus s balkonem je docela dobrý, jen si 
to nedovedu úplně reálně představit, když 
v půl osmé škola volá.
Nedávám je do školky a neplánuju je dát ani 
do školy, takže tyto ranní stresy odpadají.

To asi babičky taky nevidí rády.
Říkají mi, že bych je měla dát do nějakého 
zařízení a na kroužky a trochu rozvíjet jejich 
aktivity. Ale mně přijde vtipné, že v jejich 
věku jsem na žádné kroužky nechodila. Lítali 
jsme po parku. Jenže kór v Praze jste úplně 
mimo, pokud nechodíte s dětmi na mimin-
kovské plavání a od roka na yamaze nevy-
tleskáváte rytmy písní, které nikdo nezná. 
Až moc se dbá na to, aby se nezapomnělo 
podchytit nějaký z talentů. Myslím, že děti 
by si samy měly vybrat, co chtějí dělat.

Ale vy jste přeci děti do školky dávala?
Chodily na pět dnů v měsíci, ale pak se vyjá-
dřily, že chtějí být hodně se mnou a cestovat.

Tak to je asi mnohem lepší nabídka než 
program ve školce.
Stále počítám s tím, že jednou řeknou, že se 
mnou už bejt nechtěj, že jsem trapná a tak.

Ale to si pár let počkáte, než to přijde.
Jsem celkem připravená, že jim řeknu, ať 
jdou, kam potřebují. Zatím ale mám mož-
nost s nimi být, tak proč jim to nedopřát.

Podle úspěchu blogu nebyl titul Krkavčí 
matka zase taková sebevražda.
Mně říkali, že Krkavčí matka je vlastně blbej 
název, protože je v opozici s tím, o čem 

píšu, protože mé názory se blíží konceptu 
respektující výchovy a nevýchovy. Jenže ze 
začátku to byl vtip a vůbec mě nenapadlo, 
že to někdo bude číst, že se tím budu živit 
a že mě budou lidi na ulici oslovovat, že jsem 
ta „krkavčí“ matka. Marketingu navzdory se 
docela divím, že se ten blog takhle chytil.

to!“ Ale: „Potřebuju, abys to nedělal, protože 
támhleta bába se na nás kouká a je mi to 
hrozně nepříjemný. Jsem z toho nervózní 
a víš, jak to dopadne, když jsem nervózní.“ 
A přijde mi, že to berou líp. Netvrdím ale, že 
to funguje na jiné děti. Většina z nich na mě 
kouká dost podivně, když jim tohle začnu vy-
kládat. Mně to pomáhá k tomu se nezbláz-
nit, protože jsem na mateřský pět let.

Když jsem si přečetla vaši poslední knihu, 
napadlo mě, že musíte být úžasná, když 
některé vyhrocené situace zvládáte tak, 
jak popisujete. Pokud si promítnu vřískají-
cí dítě, které si nechce navléknout kombi-
nézu, boty, strhává ze sebe čepici atd.
Dítě a kombinéza, to je taková klasika. 
A když máte tři, tak jedno nemůže najít 
ponožky, další je nahaté a třetí se zmítá… 

Knih o těhotenství a výchově dětí vyšlo 
za posledních 10 let velké množství. 
V jednu chvíli jsem si myslela, že o jiném 
stavu psali jen samí muži, poněvadž spo-
jení „vychutnat si těhotenství“ je čistý 
protimluv.
Po zkušenostech si myslím, že některé ženy 
si to asi dokážou vychutnat. Ale když deset-
krát denně devět měsíců zvracíte a někdo 
vám tvrdí, že prožíváte nejkrásnější období 
svého života, tak s tím taky nejsem úplně 
ztotožněná. Věřím, že si lze vychutnávat 
mateřství, ale dopracovala jsem se k tomu 
vlastní zkušeností. Když jsem měla obrovské 
batole, které odmítalo chodit, a do toho 
uřvaného novorozence, měla jsem chvíle, 
kdy jsem čekala, až manžel přijde domů, 
a nechtěla tam být ani minutu. Ale přes toto 
všechno jsem došla k tomu, že jsem šťastná. 
I když den je plný rozlitých mlík, zapomenu-
tých hraček a ztracených ponožek.

Některé matky většinu času tráví studiem 
různých přístupů ve výchově, aniž by se 
řídily intuicí. Nemáte také ten pocit?
Spousta lidí, a neplatí to jen o výchově, chce 
návod na život. Ale je třeba si to nastavit 
tak, abychom byli spokojení. Můj dobrý 
vztah s dětmi je založen na tom, že se fakt 
dobře známe. Pustím je blízko k sobě, máme 
prostor pro důvěru a lásku. A když nastane 
nějaká situace, tak jim neřeknu: „Nedělejte 

Křest knihy Krkavčí matka? Křest knihy Moje milá smrti

KÓR V PRAZE JSTE ÚPLNĚ MIMO, POKUD NECHODÍTE 
S DĚTMI NA MIMINKOVSKÉ PLAVÁNÍ A OD ROKA NA YAMAZE 
NEVYTLESKÁVÁTE RYTMY PÍSNÍ, KTERÉ NIKDO NEZNÁ.

Nejsem žádný zenový mistr, ale mám velkou 
výhodu, že jsem flegmatik. A opravdu děkuju 
za tuhle výbavu do vínku. Je-li někdo cho-
lerik, vybuchuje častěji. I děti musí vidět tu 
reakci, ale je nutné ji pak nějak uhladit. Taky 
na ně občas řvu, ale pak přijdu a řeknu: „Hele 
prostě mi vytekly nervy, to jsem pak nebyla 
já, když jsem ti řekla to a to.“ I v křičení 
na děti si musíme sdělit, že se máme rády 
a že i tohle je vlastně v pořádku, protože 
jsem to v tu chvíli jinak nedokázala.

Vybuchla jste někdy naprosto nevýchov-
ně a neadekvátně? Pokud ano, při jaké 
situaci to bylo?
Byla to klasická oblíkací scéna. S nejmenším 
je to jako snažit se obléknout chobotnici 
do síťovky. Láme luky, šoupe nohama… 
Za rok to bude jiné.
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Jak jste byla vychovávaná vy?
Hezky! V milujícím prostředí. Maminka je 
taková ta kvočna opečovávatelka, která si svoje 
kuřátka hýčká. Jsme sice každá jiná a názorově 
se na málo věcech shodneme, ale domov mám 
spojený s láskou. Táta – po něm mám asi ten 
flegmatismus – je taková ta klidná síla vzadu.

Máte tři děti, nejstarší dceři je 5,5 a synům  
4 a 1,5 roku. Pozorujete, jak jsou kluci a holky 
v uvažování rozdílní?
Mám malý vzorek na to, abych mohla vnášet 
nějaké statistické závěry. Ale jiní jsou, to tedy 
jo (smích)! Nejmenší je prapodivně rozvážné 
dítě, nekramaří, uklízí, má touhu po pořádku. 
Nechápu, kde jsme ho vzali. Mariánek je takový 
marťánek. Jen občas se naše světy protnou. 
Gréta je velmi uzemněná a v mnoha věcech 
praktičtější než já. Hezky se stará o malého 
Jeníčka.

Označila byste se za feministku?
Myslím si, že ženy jsou rovnoprávné ve spoustě 
věcí s muži. Ale jsme každý jinak nastavený. 
Ženy jsou důležité pohlaví, ale nejsem militantní 
feministka.

Nejstarší dcera Grétka by měla zamířit za chvíli 
do školy. Chcete prý vzdělávat děti sama. Co 
vám vadí na českém školství?
Pro mě je těžké, když Gréta přijde a ptá se: 
„Maminko, jak to bude v tý škole? A to tam fakt 
budu muset sedět celej den? A proč nás bude 
učit jen jedna učitelka? Já jich chci mít víc.“ 
Odpovídám, že jsou i jiné varianty, že může být 
se mnou doma nebo můžeme založit komunit-
ní centrum. Nejvíc mně vadí, že není povinné 
vzdělávání, ale je povinná školní docházka. 
Hodně fandím unschoolingu, což je koncept 
založený na tom, že dítě se chce učit samo. Teď 
se v první třídě učí číst a psát, přitom rámcový 
vzdělávací program je pro první tři ročníky, 
a nikde není psané, že žáci se musí naučit číst 
v první třídě. Ale je jich 25, tak je pohodlnější, 
aby se učili všechno najednou. Třeba nějaké 
dítě není nastavené na to, aby se v první třídě 
učilo číst, a pak to nejde a přidá se k tomu 
nechuť. Já se na gymplu nechtěla učit chemii, 
úplně jsem v sobě zazdila to psaní, které mě 
bavilo vždycky. Slyšela jsem, že přece nemůžu 
bejt spisovatelka, protože se tím nedá uživit. 
Takže mně vadí, že dětem dáváme hranice, co 
mají a co nemůžou umět.

Když jsme u toho psaní, dá se jím uživit?
Ano. Jsem teď spisovatelka na plný úvazek. Na fi-
nance jsem hrozně špatná, to vždy hlídal můj 
muž. Ale myslím, že největší příjem plyne z knih.  

Veronika Hurdová (34)
Narodila se 4. října 1983 v Pardubicích. 
V současné době žije v Praze. Je matkou 
tří dětí, před dvěma roky ovdověla, když 
po pádu ze střechy tragicky zemřel její 
manžel. Píše knihy pro děti a dospělé, je 
autorkou blogu s názvem Krkavčí mat-
ka a v roce 2016 se s ním dostala na třetí 
místo v prestižním ocenění Křišťálová 
Lupa. Mezi její další tituly patří napří-
klad Jak přežít těhotenství (2013), Bylo 
nebylo doopravdy (2016), Moje milá 
smrti (2017). Na konci letošního října 
vydala zatím poslední knihu s názvem 
Krkavčí matka?.
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Pak dělám besedy. Na podzim jsem pořádala 
smrťácké turné. To bylo obtížnější naplnit 
než besedy na jiná témata, protože lidi 
se nechtějí se smrtí potkávat dobrovolně 
takhle zblízka. Ale vtipné je, že tato setkání 
jsou mnohem veselejší než ta o výchově 
nebo cestování.

S manželem jste hodně cestovali, snažíte 
se o totéž s dětmi?
Snažím. Není to ale nějaký posmrtný odkaz. 
Měli jsme s Honzou plán, že bychom byli 
třeba půl roku s dětmi v Asii. Z toho jsem 
ovšem slevila, bohatě mi stačí výživná cesta 
po Evropě. Cestování pro mě není útěk z rea-
lity nebo honba za nějakými požitky. Vezmu 
svůj život a přestěhuji ho jinam. A tam jsou 
jiné podmínky. Nevíte, kam jít pro pečivo, 
kde je nádraží, k tomu cizí jazyk. Člověk musí 
být pohotovější. Ale když se vrátíme, jsme 
mnohem stmelenější. Prostě v tom běžném 
životě, kde víme, kam jít pro rohlíky, fungu-
jeme jednodušeji.

Letos prý vyhrálo Portugalsko.
Budeme tam něco přes měsíc, letíme 
do Lisabonu a půjčíme si auto. Ozvaly se mi 
maminky, které tam žijí. Takže snad odpad-
ne hrůza, že měsíc a půl z dovolené nebudu 
mluvit s nikým jiným než s dětmi, které 
zvládnou maximálně patnáctiminutovou 
konverzaci. A děti tam snad také budou mít 
někoho, s kým by si hrály.

Je mi velmi sympatické, že se ztrácíte. 
I s navigací?
Jo jo… Moje nejlepší historka je, že jsem 
se ztratila na STK. Dostala jsem od pána 
instrukce, že mám vyjet, objet blok a přijet 

z druhé strany. A když jsem se deset minut 
nevracela, tak mě naháněl, kde jako jsem? 
A já že jsem se asi ztratila… Dřív jsem z toho 
měla panickou hrůzu, teď je to součást ži-
vota. Koupila jsem dětem atlasy, dávám jim 
dva tři roky, než tohle převezmou.

V listopadu to byly dva roky od tragické 
smrti vašeho muže. Přistihla jste se, že ře-
šíte nějaké životní situace, ať už se týkají 
dětí či práce, jinak, než byste to dělala, 
kdyby manžel žil?
Naučila jsem se hodně zpomalit. Prostě ně-
které věci musejí počkat. A taky si víc chráním 
vnitřní spokojenost, rovnováhu a klid, protože 
není nikdo, kdo by mě v šest večer vystřídal. 
Krizové situace, které během dne jsou, si 
nepřipouštím. Dokážu ze sebe vystoupit 
a koukat se, jak dole pobíhá nějaká bláznivá 
Veruna a ječí na děti.

Mohla vám rodinná tragédie pomoci 
v tom, že jste se dostala do povědomí 

lidí?
To víte, že mě tisíckrát napadlo, že 

smrt mého muže byl marketin-
gový tah. Ovdovět s milovaným 
mužem, když čekáte třetí dítě, 
je fakt blbé. Můj příběh je silný, 
v podstatě hollywoodský doják. 
Silná žena vstala z popela a teď 
dělá všechno možné, což je pro 
novináře atraktivní. Ano, man-
želova smrt to vše jen urychlila. 
Ale začala jsem pak psát i o jiných 
věcech než o dětech. Nikdy jsem 
nedělala žádnou reklamu, i když 

mám marketingové zázemí a měla bych 
vědět, jak se to dělá.

Nepřijde vám líto, když si děti po dvou 
letech vzpomenou na tatínka?
Už není lítost, zbyl vděk a láska. Měla 
jsem v uvozovkách štěstí, že Honza umřel, 
když byly Grétce tři roky a Mariánkovi dva. 
Mluvili, ale nebyli zmasírované vnímáním 
smrti, které máme my dospělí. Přistupo-
vali k tomu čistě prakticky – táta tu není, 
měli jsme ho rádi. Řešili, co se děje s tělem, 
kde je duše. Ve vnímání smrti jsou pro mě 
budhističtí mistři. Ale vidím, že jim táta 
v mnoha ohledech chybí. Já s nimi neblb-
nu, nevozím je na koni. Ani nemůžu tátu 
nahradit. Ale je fakt, že když k nám přijde 
na návštěvu nějaký muž, tak se na něj vrh-
nou a odrbou ho na kost.

To abyste s tím něco udělala!
Trochu na tom pracuju (smích). Ale muži 
tak nějak chodí sami. Moje nakladatelka mi 
řekla: „Veru, ty bys měla být s těma třema 
dětma, z nichž je jedno uslintaný, úplně vo-
depsaná! Jak to, že ty chlapi za tebou chodí?“

Dovedete si tedy představit, že po vašem 
boku a s dětmi někdo bude?
Jasně! Kdo by mě taky nechtěl, že jo? ▪

Soutěž o knihu  
Krkavčí matka?
Chcete si přečíst novou knihu od Veroniky 
Hurdové? Odpovězte na soutěžní otázku 
a vyhrajte jeden z pěti výtisků.

V jaké anketě uspěl blog Veroniky Hurdové 
s názvem Krkavčí matka v roce 2016?

A Křišťálovou lupu
B Magnesii Literu
C Zlatou stuhu

Správnou odpověď jednoduše zadejte 
do formuláře na www.cdprovas.cz 
do 13. prosince 2017.

KDYŽ K NÁM PŘIJDE 
NA NÁVŠTĚVU NĚJAKÝ MUŽ, 
DĚTI SE NA NĚJ VRHNOU 
A ODRBOU HO NA KOST.



ČERT,MIKULÁŠ
A ANDĚL

Pátého prosince 1953 naši rodinu navštívil sv. Mikuláš. Rodiče nás dlouho přemlouvali, abychom se nebáli, 
a za společnou fotografii slibovali sladkosti z velkého koše. Čert musel zůstat za dveřmi, na které bušil řetězem.

Jaroslava Březinová

Z vašich příspěvkůRETRO
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Pro naše děti jsme se v 80. letech do masek vždy strojili sami. Chtělo to zprvu trochu improvizace, ale 

výsledek měl úspěch. Tchyně ušila ze starších prostěradel Mikuláše. Já jsem na vyfasovaný bílý pracov-

ní plášť nastříkala hvězdy stříbrným sprejem, původně určeným na disky kol u aut. Z filtrů do klimatiza-

ce, se kterými tenkrát pracoval manžel, jsem vyrobila křídla a pošila je hvězdičkami z řetězů na vánoční 

stromeček. Na hlavu jsem si nasadila maminčinu chemlonovou paruku, která možná vypadala příšerně 

ve společnosti, ale na andělovi skvěle. Z plyšové vložky ze starého kabátu vznikl pěkný čert s ocasem pro 

bratra a moje dvě děti před takovou družinou ze sebe soukaly básničky jedna radost.

Protože masky další rok nabyly ještě větší dokonalosti, kamarádi nás lákali, ať s nimi vyrazíme po měs-

tě. S manželem jsme si hodili korunou, kdo bude hlídat děti, a k mé radosti padla volba na něj. Tenkrát 

ještě nešlo o byznys jako dnes, kdy všude visí placené nabídky, ale spíše o přátelskou službu, byť i u nezná-

mých lidí a většinou za frťana. A v tom byl právě ten problém – čert i Mikuláš měli masky, a tak se panák 

dal vypít pouze brčkem, které měli vždy u sebe. Po pár návštěvách, které se pochopitelně ohledně druhu 

nápojů těžce rozcházely, byly následky nedozírné. Já jako anděl jsem sice bez masky a pouze v nalíčení 

měla situaci jednodušší, ale i tak jsem nezůstala ušetřena prekérních situací. V jedné z posledních rodin se 

otevřelo červené víno tak nešťastně, že můj sněhobílý kostým byl vcukuletu z velké části červený. „To chce 

okamžitě polít savem s vodou,“ vykřikl kdosi, a než jsem se stačila ohradit, byla jsem zatažena do sprcho-

vého koutu a polita od hlavy až k patě. V prosincovém počasí mi bylo jasné, že domů už takto nedojdu.

A tak mi majitelé tohoto nápadu nabídli svoje oblečení a raději mě odvezli domů. Klíče od domu jsem 

pochopitelně zapomněla v kostýmu anděla. Zděšení mého manžela, na kterého jsem v půl jedné v noci 

zvonila v cizím oblečení a v doprovodu neznámého muže, mi zůstalo v paměti po více než třiceti letech 

ještě dnes. Naštěstí to neskončilo rozvodem, ale spíše happyendem. Z onoho muže a jeho ženy se stali 

naši přátelé, se kterými jsme pak založili novou mikulášskou skupinu a chodívali ještě mnoho let po měs-

tě. V létě jsme jezdili na společné dovolené a dodnes se přátelíme nejen my, ale i obě mladé rodinky našich 

tehdy vystrašených potomků, které už mají také po dvou dětech.
Bohužel, když jsem minulý rok s dávkou nostalgie vytáhla z půdy staré masky, vzbudily jen úsměv a nepo-

chopení – vždyť dnes mají přece „profesionály“ z reklam na každém rohu, i když ne jen za toho frťana... ▪

ALENA ŠEDOVÁ

Ovíněný anděl
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Polepšený pekelník

Já anděl s bráškou čertem a kamarádkou Mikulášem v roce 1995. Takto jsme chodívali za sou-

sedovic dětmi, bylo nám asi třináct. Dneska mi pětiletý syn říká: „Mami, ty ses měla, to jsi ještě 

mohla létat, teďka už jen sedíš doma.“ 
Monika Dostálová

V roce 1975 navštívil naši turistickou partu Mikuláš i s čertem (a andělem, který není 
vidět). Čert nebyl příliš milosrdný, a tak musel kamarád vzít svou vyvolenou pod ochranu. 
Na hory na Mikuláše jezdíme doteď, zlý čert se polepšil a teď dělá Mikuláše. Ivan Fridrich

Povznášející zkušenost

Když byly mému synovi dva roky, což už je 50 let, trápily jej 
zrovna příušnice. Čert tedy raději zůstal na chodbě. 

 Libuše Teplíková

Čert v karanténě
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Snímek z roku 1984 z mikulášské besídky v mém tehdejším zaměstnání. Děti předvá-

děly, co umí, a dostávaly dárky a všechno komentovala jedna šikovná kolegyně. 

 

Vlasta Holubová

Na snímku z roku 1965 je můj bratr v roli Mikulá-še. Tato role se v naší rodině dědila po desetiletí 
podle toho, jak se děti postupně rodily a dorůs-
taly do dospělosti. 
 Marta Nováková

V 80. letech jsme chodili „strašit“ děti do mateřské školy. V popředí učitelky s dětmi, v pozadí my, výbor 
SRPŠ jako Mikuláš s družinou. Ladislav Strouhal

Společné úsilí dětí i Mikuláše

Rodinná tradice

Mikulášská družina

Od nového roku nová soutěž
V následujícím roce 2018 bude rubrika RETRO s novým názvem  
100 let spolu věnována stoletému výročí vzniku samostaného 
Československa a Československých státních drah. Tyto stránky 
budou proto po celý rok tematicky zaměřeny na významné 
události české historie. Své příspěvky ale můžete posílat i nadále. 
Fotografie obsahově omezené pouze určeným časovým obdobím 
a doplněné několikařádkovým popisem (datum a okolnosti poří-
zení – zejména místo, zobrazení aktéři atd.) zasílejte elektronicky 
(naskenované) přes webové rozhraní www.cdprovas.cz 
(záložka soutěže/100 let spolu), případně poštou na adresu 
redakce (viz str. 64). Pak na obálku uveďte heslo „100 let spolu“. 
Fotografie budou vráceny pouze na vyžádání! Každý vybraný 
snímek bude honorován částkou 600 Kč.

Pro nejbližší čísla magazínu vyhlašujeme následující témata:

č. 1/2018: Rok 1918–1919, Období vzniku republiky
uzávěrka zaslání 13. prosince

č. 2/2018: Rok 1920–1937, Zlatý věk první republiky
uzávěrka zaslání 10. ledna



Vytvořte s námi nešťastným dětem spokojený domov. Zřiďte si, prosíme,  
ještě dnes trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300.

www.sos-vesnicky.cz

Pomáhejte s námi dětem v tíživých situacích. 
Například když trpí hlady.

Láskyplný domov pro každé dítě

„zlaté prasátko
     stejně nevidím.“



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
MŮJ ŽIVOT CUKETKY
Kouzelný animovaný příběh devítiletého chlapce Cuketky, který se po náhlé smrti 
maminky dostává do sirotčince. Snaží se, ze začátku neúspěšně, najít si v podivném 
a často i nepřátelském prostředí své místo. S příchodem nové dívky Camille ale nabe-
rou věci nový spád a děti brzy zjistí, že životní překážky se lépe překonávají za pomoci 
přátel a že naděje na lepší život nikdy neumírá.
Film na cestě do našich kin posbíral řadu cen, z předávání Césarů pro nejlepší 
francouzské filmy si letos odnesl trofej pro nejlepší film a nejlepší scénář, získal 
Evropskou filmovou cenu pro nejlepší celovečerní animovaný film a neunikla mu 
ani nominace na Oscara.

ŠVÝCARSKO, FRANCIE, 66 MIN. / REŽIE – CLAUDE BARRAS / MLUVÍ – IGOR BAREŠ, MIKULÁŠ  
PŘEVRÁTIL, VIKTORIE TANDLEROVÁ, ANDREA ELSNEROVÁ A DALŠÍ    V KINECH OD 7. PROSINCE

ČD
TIP
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PO STRNIŠTI BOS
Zdeněk Svěrák se vrací do svého 
dětství, do časů protektorátu, 
období před slavnou Obecnou 

školou. Rodina 
jejího hrdiny, 
osmiletého Edy, se 
stěhuje na venkov 
k příbuzným. Pod 
jednou střechou 
s příbuznými vy-
plouvá na povrch 
řada rodinných 

tajemství a na Edu čeká místní 
klukovská parta, ve které musí najít 
a také obhájit své místo.
ČR, 111 MIN. / REŽIE – JAN  
SVĚRÁK / HRAJÍ – ONDŘEJ 
VETCHÝ, TEREZA VOŘÍŠKOVÁ, 
ALOIS GREC, JAN TŘÍSKA, VIERA 
PAVLÍKOVÁ, OLDŘICH KAISER

DUNKERK
Největší filmový hit letošního roku, 
v němž se režisér Christopher Nolan 
vrací na pláž severofrancouzského 
Dunkerku na jaře roku 1940, kdy 
na ní uvízlo čtyři sta tisíc spoje-

neckých vojáků 
obklíčených Něm-
ci. Nolan sleduje 
jejich hromadnou 
evakuaci pod 
neutuchajícím 
bombardováním 
a pomocí strhují-
cích obrazů a hud-

by vytváří mimořádný zážitek.
VB, NIZOZEMSKO,  
FRANCIE, USA, 106 MIN.  
REŽIE – CHRISTOPHER NOLAN 
HRAJÍ – TOM HARDY, CILLIAN 
MURPHY, KENNETH BRANAGH, 
MARK RYLANCE, HARRY STYLES

F I L M Y N A   D O M A

BORG/McENROE
Wimbledon, 1980. Celý svět se těší, až uvidí tenisovou jedničku Björna Borga obhajovat svůj pátý 
titul ve slavném Wimbledonu. Jen málokdo ale ví, že v pouhých čtyřiadvaceti letech je Borg blízko 
konci, uštvaný a svíraný úzkostí. A jeho dvacetiletý vyzyvatel John McEnroe, který se svého bývalé-
ho hrdinu rozhodl nahradit na trůnu, mu nic nedaruje zadarmo!

ŠVÉDSKO, DÁNSKO, FINSKO, 90 MIN. / REŽIE – JANUS METZ / HRAJÍ – SVERRIR GUDNASON,  
STELLAN SKARSGARD, SHIA LABEOUF, TUVA NOVOTNY, DAVID BAMBER   V KINECH OD 28. PROSINCE

ZTRACEN V DŽUNGLI
Daniel Radcliffe, někdejší hvěz-
da filmů o Harrym Potterovi, se 
ve strhujícím příběhu podle sku-
tečnosti nechává s několika přáteli 
přemluvit k cestě do neprobádaných 
částí bolivijské džungle, kde by měl 
žít tajemný indiánský kmen. Jenže 
ve chvíli, kdy se uprostřed jihoame-
rického deštného pralesa ocitne 
úplně sám, stává se jeho výprava 
bojem o přežití. 

AUSTRÁLIE, KOLUMBIE, 115 MIN. / REŽIE 
– GREG MCLEAN / HRAJÍ – DANIEL RAD- 
CLIFFE, THOMAS KRETSCHMANN, ALEX 
RUSSELL, LILY SULLIVAN, JACEK KOMAN   
V KINECH OD 28. PROSINCE

CHYŤ MĚ, JESTLI NA TO MÁŠ
O slávu příběhu Franka Abagnalea jr., který se vydával za pilota, 
lékaře i právníka a žil si na vysoké noze díky padělaným šekům, 
se prostřednictvím stříbrného plátna postarali Steven Spielberg 
a Leonardo DiCaprio, v Plzni ho připomínají Lumír Olšovský 
a Martin Harich ve verzi muzikálové komedie, která se může opřít 
o vtipný příběh i dobrá hudební čísla.

DIVADLO J. K. TYLA V PLZNI / REŽIE – LUMÍR OLŠOVSKÝ / HRAJÍ – MARTIN 
HARICH, MARTIN STRÁNSKÝ, ROMAN KREBS, STANISLAVA TOPINKOVÁ 

FOŘTOVÁ, CHARLOTTE PŠČOLKOVÁ

D I VA D LO
MÁTOVÝ NEBO CITRON ANEB LUPIČ V NESNÁZÍCH
Svěží komedie z nervy drásajícího zákulisí divadla, konkrétně 
do chvíle, kdy do premiéry chybí tři dny, režisérce vše přerůstá přes 
hlavu, hlavní hvězda je na pokraji nervového zhroucení a technika 
nestíhá. Herci buď neumějí text, nebo pletou repliky, přesto mají 
další a další nápady na vylepšení hry. A pak přichází večer slavnost-
ní premiéry a na jevišti se odehrává pořádná kalamita!

DIVADLO MÍR, OSTRAVA / REŽIE – JANUSZ KLIMSZA / HRAJÍ – ROBIN 
FERRO, LADA BĚLAŠKOVÁ, ALBERT ČUBA, PETR PANZERBERGER, NIKOLA 
BIRKLENOVÁ

K I N O
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SONGS OF EXPERIENCE 
Rozjetá irská mašina má  
za sebou úspěšné turné  
k 30. výročí alba The Joshua 
Tree a teď přichází se svojí 
čtrnáctou studiovou des-
kou, která je pokračováním 
předcházejícího alba Songs of 
Innocence a jejíž vydání kapela 
odložila kvůli zklamání ze 
zvolení Donalda Trumpa ame-
rickým prezidentem. Hudebně 
se má novinka podobat slavné 
nahrávce Zooropa.

DESKY K N I H Y
ZLATÝ Z NEBE 
MARIE BENETKOVÁ
Dvaasedmdesátiletá autorka s neuvěřitel-
ným osudem, v jehož různých částech bývala 
podkoní, zahradnicí, servírkou, 
chartistkou, ošetřovatelkou 
a vykonávala i další profese, 
vypráví svoji osudovou lásku 
ze dvou úhlů. Olgu a Vilíka 
spojuje láska po svobodě, a tak 
poté, co on čelí monstróznímu 
politickému procesu a tragicky 
ztratí druhé dítě, se rozhodnou pro emigraci.

ARGO, 278 KČ

NOMÁD
JAMES SWALLOW
Špionážní bestseller, který z pomyslného 
trůnu žánru sesadil podobně laděný thriller 
Já, Poutník. Centrum Barcelony 
v něm ochromí teroristický útok, 
na severu Francie je rozprášena 
elitní jednotka tajných agentů 
a uvnitř britské tajné služby MI6 
se pohybuje zrádce. Jen jeden muž 
může odhalit klíč k této souhře 
událostí – pokud zvládne zůstat 
tak dlouho naživu.

KNIŽNÍ KLUB, 399 KČ

V Ý S TA V Y

JAN KŘÍŽEK 

HONZA KŘÍŽEK
Pozoruhodnou sólovou desku 
vydal Honza Křížek, frontman 
dnes již kultovní skupiny Walk 
Choc Ice, dlouholetý hlas kape-
ly Blue Effect a také skladatel 
filmové a scénické hudby. 
Ve čtyřiceti čerpá především 
ze svých životních zkušeností 
a rockové energie, které přenesl 
do dvanácti písní. Ty vytvořily 
jeden z nejzajímavějších letoš-
ních debutů.

ETA – UMĚNÍ (A) SPOTŘEBIČE
Výrobky ETA, to byl především v pováleč-
ném Československu naprostý fenomén. 
Mixér Pragomix Special, vysavače 
Pluto a Jupiter, dvouvařič se strohým 
označením 038 – to byly výrobky, 
které tehdy tišily hlad po moderních 
spotřebičích, zároveň díky jejich tvůrcům 
patřily mezi designové ikony doby. Výstava je prezentuje v časovém rozmezí 
asi 65 let od založení první továrny na elektrospotřebiče v Hlinsku, a to včet-
ně procesu jejich vzniku i nezaměnitelného vizuálního stylu, který provázel 
jejich propagaci. 

VÝCHODOČESKÁ GALERIE V PARDUBICÍCH    OTEVŘENO DO 18. ÚNORA

PODOBY A PŘÍBĚHY – PORTRÉTY RENESANČNÍ ŠLECHTY
Dávno je pryč sezona hradů a zámků, jejich milovníci – a nejen oni – si mohou přeci jen přijít 
na své i v prosinci. Výstava v pražské Národní galerii totiž shromáždila působivý výběr z dochova-
ných renesančních portrétů ze sbírek českých a moravských hradů a zámků. Medailonky věnova-
né mnohým slavným rodům přibližují osobnosti české a moravské aristokracie doby renesance, 
protestantské i katolické a jejich životní příběhy. Výstavu doprovází mimo jiné i tvořivé dílny pro 
rodiny s dětmi.

NÁRODNÍ GALERIE, KONÍRNA ŠTERNBERSKÉHO PALÁCE, PRAHA   OTEVŘENO DO 4. BŘEZNA
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Třináctidílná série působila před třemi lety 
jako zjevení – najednou tady byl vztahový 

seriál plný dobrých hereckých výkonů, s vtip-
ným, svižným a inteligentním příběhem, 
natočený s filmovou velkorysostí. Vznikl sice 
podle izraelského, v řadě zemí předtím pro-
věřeného vzoru, ovšem upravený do českého 
prostředí a kompletně realizovaný s českým 
týmem a produkcí.

Do dvojky už šli „naši“ sami, což zavdává 
k ještě větší radosti, než kdyby šlo opět o li-
cencovanou předělávku. Vše záleželo na tom, 
do jaké míry se povede scénář ženskému 
tandemu Tereza Dusová a Iva Klestilová, zda 
budou umět příběh nejen drobně variovat, 

■ POŘADY HBO JAKO NA TALÍŘI 
Pokud nemáte možnost přijímat program televize 
HBO, můžete si na internetu napřímo předplatit 
její videotéku. Za 199 Kč dostane zájemce přístup 
ke všem původním seriálům, filmům a dokumen-
tům HBO. Všichni noví předplatitelé mají HBO Go 
první měsíc zdarma. 

■ VETCHÝ HRAJE RAŠÍNA 
Ke stému výročí vzniku Československa chystá Čes-
ká televize film Rašín o událostech a osobnostech, 
které přímo souvisely s vyhlášením samostatného 
státu. V roli prvního ministra financí Aloise Rašína 
se objeví Ondřej Vetchý, role prvního premiéra 
Karla Kramáře se zhostil Miroslav Donutil.

■ NOVÉ POŘADY NA NOVAPLUS 
Web Novaplus.cz nabízí několik nových pravidel-
ných pořadů, mezi nimi sérii o vaření Což takhle 
dát si… V něm vaří manželé Ondřej Novotný a Re-
nata Langmannová s hostem. Do talk show Nova 
Taxi si zve bývalý účastník show Tvoje tvář má 
známý hlas Milan Peroutka soutěžící všech řad.

TV KUPÉ

96 HODIN 
Nekompromisní akční thriller s Lia-
mem Neesonem v roli Američana, 

bývalého špiona, 
kterému v Paříži une-
sou dceru. Při jejím 
hledání nezná bratra, 
navíc ví, že když ji 

neobjeví do čtyř dnů, navždy se po ní 
slehne zem. 
PRIMA • SOBOTA 9. PROSINCE / 22:30

ANDĚL PÁNĚ 2 
Dva problémoví obyvatelé nebes 
– Anděl Petronel a jeho pokušitel, 

čert Uriáš – jsou 
nuceni opět sestoupit 
na Zemi. A jejich nová 
mise za záchranu jabl-
ka ze Stromu poznání 

rozšířila řady hvězd, zrychlila příběh 
a přidala vtipných hlášek i situací. 
ČT1 • NEDĚLE 24. PROSINCE / 19:00

PRETTY WOMAN 
Filmová bible romantiky k televizním 
Vánocům neodmyslitelně patří, navíc 
spadá do vzácné kategorie neokouka-

telných. Richard Gere 
si v něm zaplatí  
prostitutku Julii 
Roberts na celý týden, 
během něhož k sobě 

zahoří nečekanou láskou. 
NOVA • NEDĚLE 24. PROSINCE / 22:05

LUCIE, POSTRACH ULICE 
Ani bez formeláků by to o svátcích 
nebylo ono. Ti se vyklubou z krabičky 
modelíny, kterou předškolačka Lucie 

ukradla v obchodě, 
aby ji páťák Osvald 
přijal do sídlištní 
party. Lucii s nimi čeká 
velké dobrodružství, 

další díl dávají ve stejný čas o den 
později. 
PRIMA MAX • PONDĚLÍ 25. PROSINCE / 18:00

P RO S I N C OV É  M E N U

A Ž  P O   U Š I : 
I napodruhé to vyšlo!
Jedním z nejlepších seriálů, které od revoluce vznikly v domácí produkci, byl počin 
televize HBO s názvem Až po uši, natočený podle zahraniční předlohy. Teď vzniklo 
pokračování, čistě v režii Čechů. A dopadlo opět výborně!

ale celý ho vystavět a dodat mu podobné 
ingredience, jakými diváky strhla první řada.

A všechna čest, to se dámám povedlo 
takřka dokonale. Druhá série totiž nenava-
zuje na tu první pouze samozřejmou účastí 
hlavních postav, ale především nápaditým 
vystavěním jejich osudů, vzájemně se přiroze-
ně proplétajících, a také uvěřitelných, ačkoli 
polovina zúčastněných, by snesla označení 
„poněkud magor“. Což mimochodem platí 
i na řadu situací, které v deseti dílech prožijí. 
Kromě toho dokázala dvojice autorek původ-
nímu scénáři konkurovat i v hojné míře hu-
moru, jedním ze základů jeho úspěchu, neboť 
vtipnými scénkami a hláškami je i druhá řada 
prošpikovaná.

Dobrou prací na scenáristky opět navázal 
i zkušený Jan Hřebejk a ani v hereckém ansám-
blu se nenajde jediný drhnoucí článek – mimo-
řádný je totiž i casting na jednotlivé role. I ty 
menší dostaly šanci předvést velkou zábavu.

Celé to vypadá, jako by licence na dobrý 
zahraniční seriál plynule pokračovala, že 
jde o prověřenou věc, která bude fungovat 
i u nás. Může nás těšit, vlastně můžeme být 
hrdí na to, že je to naopak – beze studu by šlo 
všem zemím, kde první série slavila úspěch, 
nabídnout, aby tu druhou točily podle české-
ho scénáře. ▪

hodnocení

100%

AŽ PO UŠI 2 
SERIÁL HBO / REŽIE – JAN HŘEBEJK 
HRAJÍ – AŇA GEISLEROVÁ, JIŘÍ HAVELKA, 
HYNEK ČERMÁK, JITKA ČVANČAROVÁ, 
ANNA POLÍVKOVÁ, RADEK HOLUB, JANA 
KOLESÁROVÁ, LENKA KROBOTOVÁ A DALŠÍ



První je takzvaně sázka na jistotu – po-
tichu, bez jediné reklamy či avíza totiž 

vyšlo nové album Jaromíra Nohavici nazva-
né Poruba. Billboardů zde ale netřeba, říká 
se, že kvalita se prodává sama, a tady je už 
léta setrvalá, na tom se ani tentokrát nic 
nemění.

Je to prostě příjemné, poslouchat Noha-
vicu. Už když na úvod zrychleným hlasem 
opakuje chytlavou hříčku „Poruba po ránu 
je plná malých pionýrů“, navodí sváteční 
atmosféru – ne, protože se blíží Vánoce, ale 
protože i tahle deska sama o sobě je svát-
kem, dalším zhmotněním mimořádného 
talentu, šikovnosti, citu, chytrosti.

Jejím odrazem je i to, že Nohavica se 
nemění, ví, co od něho jeho věrní očeká-
vají, a dokáže jim jejich očekávání naplnit 

Himaláje a Sako ze sametu působí v do-
provodu jako sestry písní U nás na severu 
a Zlo sedí v rohu z předcházející studiové 
nahrávky Tady mě máš. Takový detail ale 
spolehlivě přebíjí něha milostných vyznání, 
dojemná melancholie vzpomínek na dětství 
či sametovou revoluci nebo do dvou písní 
koncentrovaný svérázný smysl pro humor 
(Himaláje, Černá jáma).

To vše v režii skvělého vypravěče, který 
mluví tak opojným jazykem, že mu málo-
kdo odolá.

Zábavná a plná energie
Chvilku před Nohavicou stihla desku vydat 
i Barbora Vaculíková, dcera zpěvačky Petry 
Černocké, jinak členka vokální kapely 
Yellow Sisters a spoluautorka projektu 
Mateřská.com. 

Pod uměleckým jménem Diva Baara 
do svého sólového debutu vlétne s nakaž-
livou, nezadržitelnou energií a rozpusti-
lým textem: „K čemu ten shon / vypni si 
telefóóón / vem mě tančit, dej si říct / pojď 
se mnou noci vstříc / … / chci s tebou vidět 
svítání / pak šampus k snídani…

Zdaleka nejde o jedinou chytlavou me-
lodii na desce, která střídá taneční pecky 
s baladami, přičemž jejich společným 
jmenovatelem jsou ve většině případů texty 
glosující vztahy s jejich vtipně pojmenova-
ným stereotypy.

Deska je zvukově pestře vybavená a spo-
lečně s vysokou proměnlivostí hlasových 
poloh zpěvačky srší emocemi. Vaculíková 
při tom samozřejmě nezapře, že je členkou 
vokální kapely, a ač je na pár místech prota-
hovaných tónů možná přespočet, ve chvíli, 
kdy přijde píseň, jako je opojná Austrálie, 
jeden z vrcholů alba, gradující do pěvecky 
náročné zpovědi, dostanou jasné opodstat-
nění.

A těch zajímavých skladeb je tady vět-
šina – i proto Debut pasuje svoji autorku 
na jednu z nejzajímavějších postav domácí 
hudební scény.  ▪

hodnocení

90% 80%

CD

Poruba
 JAROMÍR NOHAVICA

CD

Debut
DIVA BAARA 

21R E C E N Z E

Ač letos vyšla řada zajímavých desek, a je tak pod stromek z čeho vybírat, na po-
slední chvíli jsou tu dvě pozoruhodná, mimořádná alba, která je radost poslou-
chat a… byla by škoda je (nejen dárkově) opomenout.

Radost z Nohavici i Divé Baary

po okraj. Obratnou hrou slov, osobitým 
přednesem, vtíravou melodií a tím, jak jed-
noduchými slovy dokáže pojmenovat velké 
věci či pocity. 

Jistě, neubrání se při tom drobným 
hudebním stereotypům, neboť skladby 
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Do jídelního sálu nyní vstoupil i Eduard 
Sacher, potěšen vznešenou návštěvou; s pány 
se výborně znal.

„Generalissimus,“ zvolal Wilczek na pozdrav 
a všichni přítomní mu při provolávání slávy 
přizvukovali.

Byl to samozřejmě Wiener Salonblatt, který 
nejznámějšímu vídeňskému restauratérovi dal 
tuto přezdívku. Podnětem k tomu byla První 
mezinárodní kuchařská výstava, již Eduard 
Sacher inicioval a která proběhla na začátku 
ledna 1884 ve vznešených sálech zahradnic-
ké společnosti. Když  Wilczekovi řekl o svém 
nápadu seznámit širokou veřejnost s nejno-
vějšími standardy v oblasti zdravých potravin 
a moderního kuchařského umění právě 
prostřednictvím výstavy, radil hrabě Eduardovi 
hned od začátku, aby uspořádal velkolepou 
událost, která vzbudí rozruch.

„Velice originální!“ mínil tenkrát hrabě. 
„ Jako malá světová výstava… A to vše jen 
na podporu dobrého vkusu!“  Vyšlapal gast-
ronomovi několik cestiček, které ani nestojí 
za řeč, Eduard měl přece sám tak pevné místo 
v „dobré“ společnosti, že se mu i bez Wilczeko-
va nepříliš velkého přičinění podařilo pro svůj 
podnik získat mocné mecenáše a finančníky.

Nakonec výstavu svou přítomností poctili 
všichni – korunním princem Rudolfem a jeho 
ženou počínaje. Jedinečnou přehlídku zahájil 
v zastoupení císařovny nejvyšší mistr kuchař 
hrabě  Wolfgang Kinský. Výstavní prostory, 
proměněné v chrámy lahůdek, lákaly větší 
davy než Dvorní opera a divadlo za svých 
nejlepších dnů. Policejní prezident von Jaden 
musel dokonce smířlivě zasáhnout, aby nával 
lidí alespoň trochu usměrnil. Výstava trvala čtyři 
dny a návštěvníci pokaždé zůstávali ještě dlouho 
po půlnoci, procházeli se po místnostech cukrářů 
a kavárníků, obdivovali živé pstruhy a candáty 
v zimní zahradě, syrové maso vykrmovaných zvířat 
a do umných aranžmá navršené mořské a sladkovod-
ní ryby, vystavené v ledové jeskyni. Ve skleněném sále 
byly takzvané ochutnávací lóže, kde bylo možné dát 
si víno, pivo nebo likér a okusit nejrůznější pokrmy. 
A konečně v sále uprostřed se nacházela přepycho-

vá tabule Eduarda Sachera. Jen „generalissimus 
armády kuchařů“, psal Salonblatt, uměl přebohatě 
prostřený stůl „uspořádat v tak dokonale vznešeném 
stylu“. Nacházely se na něm nejvybranější speciality 
moderního kuchařského umění: tetřevi, obrovský 
losos, „slavný Sacherův dort a neméně slavný rostbíf 
à la Sacher“. Nejen Salonblatt, ale i Neue Freie 
Presse velkou výstavu vychvaloval jako událost 
„mezi událostmi tohoto druhu originální a novou“. 

Novost tu byla klíčovým slovem, neboť vše, co 
bylo spojeno s právě se utvářející konzumní 
společností – exotické ovoce, ústřice, cestování, 
turismus, obchodní domy a stále oblíbenější 
restaurace nahrazující domácí jídelny – to vše 
lidé té doby uctívali jako zlaté tele. Na závěr 
byla na programu velká dražba vystaveného 
kuchyňského náčiní a dekorací ze slavnostních 
tabulí. Velkou část výtěžku dostala Vídeňská 
záchranná společnost a vystavené jídlo, které 
ještě bylo poživatelné, se ve městě rozdalo 
chudým a lidem bez domova.

Eduard Sacher odešel z jídelního sálu, rozho-
vory u stolů se rozproudily a Anna se mezitím 

pokoušela neztratit přehled o rezervacích. Arcivévoda 
Ludvík Viktor si objednal japonský salonek, jeden vel-
vyslanec salonek perský a teď se objevila ještě skupin-
ka kavalírů, kteří by také rádi slavnostně povečeřeli. 
Ostatní salonky byly obsazeny hotelovými hosty 
a hosté v jídelním sále se rozhodně nechystali své 
stoly v nejbližší době opustit. Zbýval tedy jen hnědý 
salon, v němž Anna pro pány hbitě nechala prostřít.

„Smím panstvo zatím pozvat na sklenku šampaň-
ského?“ vyplnila Anna dobu čekání.

autorka

Monika Czernin (1965)
Rodačka z Klagenfurtu v jižním Rakousku vystudovala žurnalistiku, filozofii a pedagogiku ve Vídni a už jako 
studentka spolupracovala s rakouskou filiálkou rádia Rundfunk. Později pracovala pro televizi ORF, poté pře-
šla do rakouského deníku Die Presse, kde pracovala jako kulturní redaktorka. Nyní je redaktorkou a filmařkou 
na volné noze. V románu Anna Sacher a její hotel vypráví příběh slavné hoteliérky, jejíž podnik se na přelomu 
19. a 20. století stal centrem veškerého vídeňského dění. Návštěvníci divadel a bálů, stavitelé paláců na slavné 
Ringstrasse i obchodníci na burze si vždy našli cestu do Hotelu Sacher, jehož největší předností byla právě 
majitelka, která přijala vedení předního vídeňského podniku za svůj životní úkol.

Monika Czernin

A N N A  S AC H E R 
A   J E J Í  H O T E L

VYCHÁZÍ V NAKLADATELSTVÍ MOBA

352 STRAN, DOPORUČENÁ CENA 299 KČ

Soutěž o knihu 
Anna Sacher a její hotel
Chcete si knihu přečíst celou? Odpovězte 

na soutěžní otázku a vyhrajte jeden z pěti 

výtisků.

Ve kterém městě studovala autorka románu 
Anna Sacher a její hotel?

A   v Salzburgu
B   ve Vídni
C   v Linci

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 13. prosince 2017.

Z německého originálu přeložila Kristina Váňová.



CESTOVÁNÍ PO ČR

PODKRUŠNOHOŘÍ

Text: Tomáš Rezek/Foto: Oblastní muzeum v Chomutově, 

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p. o.

Fo
to

: S
. K

rá
l

Čekání na andělské světlo. To je název programu, při němž bude první neděli v prosinci na náměstí 
1. máje v Chomutově rozsvícen vánoční strom. Dva dny nato se na hlavním chomutovském rynku 
otevře nově osvětlený vánoční trh. Kromě stánků s tradičním vánočním artiklem na něm najdete 
také zvoničku, na niž si můžete zazvonit pro štěstí. Potkáte tu i poštovního panáčka, který vám 
orazítkuje pohledy a vánoční přání.

Přijeďte si do Chomutova
ZAZVONIT PRO ŠTĚSTÍ!
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Vlakem do Chomutova
K Podkrušnohorskému zooparku se nejlépe dostanete ze stanice Chomutov město. Nedaleko 
ní v Čelakovského ulici se také nachází zastávka MHD (Chomutov, žel. zast.), kde si můžete 
počkat na trolejbus či autobus, který vás přiblíží k centru města (např. na zast. Mostecká 
nebo Palackého). Jízdní řády MHD najdete na www.dpchj.cz. Vlakové spojení, které bude 
nejlépe vyhovovat vašim výletním plánům, a nejvýhodnější jízdenku ČD si snadno vyhledáte 
na www.cd.cz (Spojení a jízdenka). Máte-li chytrý mobilní telefon nebo tablet, můžete si 
do něj stáhnout bezplatnou aplikaci Můj vlak. Poskytne vám komplexní informační servis pro 
cestování vlaky ČD. 

Tip

Rádi navštěvujete adventní trhy a nechá-
váte se pohltit vánoční atmosférou ještě 

před Štědrým dnem? Zajeďte si do Chomuto-
va. V historickém centru města na náměstí 
1. máje najdete jeden z nejmalebnějších 
vánočních trhů v Podkrušnohoří. Letos se 
otevírá v úterý 5. prosince a jeho nové osvět-
lení se rozzáří za asistence andělů v 17 hodin. 
Na rynku lemovaném měšťanskými domy 
s podloubím budou nazdobené stánky nabí-
zet tradiční vánoční sortiment. Nouze nebude 
ale ani o zábavu. Ve vyhřívaném party stanu 
se ve všední dny uskuteční hudební a taneční 
vystoupení a o víkendech pohádková předsta-
vení. Ani letos nebude chybět Ježíškova pošta 
s poštovním panáčkem, který bude razítkovat 
vánoční přání. Zavítáte-li do Chomutova 
o víkendu 9. a 10. prosince, pak se můžete 
těšit na pestrý program v rámci Staročeských 
Vánoc. Kromě řemeslných stánků bude jejich 
součástí i výstava 12 metrů dlouhého a dva 
metry širokého betlému se 14 malovanými 
postavami.

Novinka? Vánoční bobování
Štěstí si na svou stranu můžete naklonit, po-
kud si na trhu zazvoníte na zvoničku. V době 
konání vánočního trhu máte také možnost 
vystoupat do ochozu městské věže, která je 
jinak přístupná jen v letní sezoně. Svátečně 
vyzdobené město si tak můžete prohlédnout 
i z ptačí perspektivy. Jestli se chystáte na ro-
dinný výlet, pak se do Chomutova vypravte 
mezi 17. a 23. prosincem, kdy se mohou děti 
pobavit při Vánočním bobování. Letos se 
pořádají tyto zimní radovánky poprvé. Boby 
si brát s sebou nemusíte, kluzák vám zapůjčí. 
Třetí neděli v prosinci se otevře v nově vyzdo-
beném parčíku u radnice také rybí trh, který 
nabídne doprovodný program. Vánoční trh se 
v Chomutově koná do 23. 12., některé stánky 
budou nabízet občerstvení až do 30. prosince. 
K zahřátí si můžete dopřát svařené víno, punč 

nebo medovinu, k zakousnutí trdelník, bram-
borovou spirálu či sváteční koblihu. Zájemci si 
mohou dopřát i zimní romantiku a projet se 
po městě v kočáře.

Za jesličkami do muzea
K Vánocům neodmyslitelně patří jesličky. 
Po celý rok si v muzejních prostorách  
chomutovské radnice na náměstí 1. máje  
(č. 1) můžete prohlédnout Fialův mechanický 
betlém, který tvoří 444 dokonale zpracova-
ných figurek. Většina předvádí stará řemesla 
a zvyky, nechybějí kameníci, tkalci, košíkáři, 
ale ani karbaníci nebo třeba pijáci v hospodě. 
Všímavému návštěvníkovi neujde, že Josef  
Fiala na svůj betlém umístil i modely některých 
památek Chomutovska, např. chomutovský 
kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo hrad 
Hasištejn. Kromě Fialova mechanického bet-
lému jsou v muzejních prostorách chomutov-
ské radnice do konce roku k vidění také další 
pozoruhodné jesličky. Pro výstavu Vánoce 
v muzeu byly zapůjčeny betlémy z první a dru-
hé poloviny 20. století z muzejních expozic 
v Mostě, Plzni, Jilemnici a v Ústí nad Orlicí. Ne-
jen pro děti zakoupilo chomutovské muzeum 
pro letošní výstavu loutkové divadlo, s nímž si 
mohou návštěvníci zahrát betlémský příběh.

Adventní neděle ve skanzenu
Pokud vám ještě zbyde čas, zavítejte v Cho-
mutově do Podkrušnohorského zooparku. Roz-
lohou jde o největší zoologickou zahradu u nás, 
v níž žije na tisíc zvířat více než 160 druhů.  
Součástí zooparku je i skanzen Stará Ves, kte-
rý přibližuje dřívější způsob života a zvyky oby-
vatel Podkrušnohoří. O adventních nedělích 
se ve vánočně vyzdobeném skanzenu koná 
zábavný program. První prosincovou neděli 
tu potkáte Mikuláše a čerty a uvidíte živý 
betlém, o týden později se bude péct cukroví 
v dobové peci. Podkrušnohorský zoopark má 
i v zimním období otevřeno každý den, a to 
včetně všech svátků. Přijít můžete i se psem 
na vodítku. ▪

K rozsvícení vánočního stromu na náměstí 
1. máje dojde v neděli 3. prosince. Součástí 
programu s názvem Čekání na andělské světlo 
bude i ohňostroj.

Velký mechanický betlém vystavený v muzejních prostorách historické radnice je životním dílem Josefa Fialy. 
Betlém zaujme hlavně scénami s pohyblivými figurkami. 
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SOUDOBÁ ARCHITEKTURA V ČR

Studentské náměstí v Kadani

Za bezmála 25 milionů korun zrekon-
struovali v Kadani parčík pod Miku-

lovickou bránou. Z prostoru, kde dříve 
bývalo autobusové nádraží a tržnice, je 
od loňského srpna Studentské náměstí 
se spoustou atraktivních prvků. K nim 
patří zejména s okolním terénem splýva-
jící kašna, která v létě láká děti k vodním 
radovánkám. V parku na náměstí najdete 
také kolorovanou sochu Josefa II., na jejíž 
podobě se podílel designér Daniel Hájek. 
S dnešním názvem kadaňského rynku 
koresponduje nápis Maturant na císa-
řově šerpě a také text na pergamenu, 
který osvícenský panovník drží: Znalost 
je výsadou vůle a pozornosti. V relaxační 
zóně, kterou lemují betonové stupně 
určené k posezení, vznikla i Galerie pod 
širým nebem. K odpočinku slouží rovněž 
kruhové lavičky u většiny stromů na ná-
městí. Na rynku najdete také repliku 
základů historické bašty. Její originál byl 
během rekonstrukčních prací odkryt, 
po dohodě s památkáři náležitě ošetřen 
a znovu zakryt zeminou. Novou podobu 
náměstí navrhl v té době teprve deva-
tenáctiletý David Šmíd, bývalý student 
kadaňské stavební průmyslovky.

Stánky s tradičním vánočním zbožím, Je-
žíškova pošta, zvonička pro štěstí, vánoč-
ní strom, bobování a program ve vyhříva-
ném party stanu. To jsou hlavní lákadla 
vánočního trhu na náměstí 1. máje.

1

ADVENTNÍ CHOMUTOV
N e j z a j í m av ě j š í  m í s t a

V muzejních prostorách historické rad-
nice na náměstí 1. máje je k vidění nejen 
unikátní Fialův mechanický betlém, ale 
do konce roku v rámci výstavy Vánoce 
v muzeu i další zajímavé jesličky.

2

Podkrušnohorský zoopark má v zimním 
období otevřeno každý den včetně všech 
svátků. Rozlohou naše největší zoolo-
gická zahrada byla založena v roce 1975 
a dnes je domovem asi tisícovky zvířat.

3

Součástí chomutovského zooparku je 
skanzen Stará Ves, jemuž vévodí funkční 
větrný mlýn holandského typu (s otáči-
vou střechou). Každou adventní neděli se 
ve skanzenu koná zábavný program.

4
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Typologický druh stavby:  
Veřejná prostranství (náměstí, parky), krajinné úpravy

Kategorie: Novostavba

Autor architektonické studie: David Šmíd

Projektant: Inplan CZ, s.r.o.

Investor: Město Kadaň

Připraveno ve spolupráci se soutěží:
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Chemopetrol Litvínov Bořeňlom ČSAHorní Jiřetín
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výškový profil
244 m n. m.

435 m n. m.375 m n. m.

235 m n. m.
281 m n. m.

žst. Třebušice Horní Jiřetín Kundratická myslivnaJezeří žst. Kyjice

ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

Kraj pohnutých osudů
Když občas dostanu chuť 
na hluboké rozjímání, táhne mě 
to na severozápad Čech. Zatímco 
v malebných přírodních scenériích 
můj mozek poslušně vypíná, 
na úpatí Krušných hor je tomu 
právě naopak.

Text: Michal Málek, foto: Dreamstime, zámek Jezeří

Aby taky ne… Oblast, kde si většina 
z nás na první dobrou vybaví zničenou 

přírodu, sociálně vyloučené lokality a těžký 
průmysl, k víkendovému výletu dvakrát 
neláká. Ale nic není tak černobílé, jak by se 
mohlo zdát. Samotné pohoří díky úspěšné 
regeneraci postupně ožívá. Vzrůstající zájem 
o průzkum těchto míst přiživují i filmaři, 
kterým krušnohorská krajina nabízí neotřelé 

exteriéry. Co tedy čekat od procházky Pod-
krušnohořím, které prošlo mnoha kotrmelci, 
a leckde nezůstal doslova kámen na kameni?

Milovníky industriálu či brownfieldů tu 
čekají žně. Opuštěná místa totiž čiší magií 
vtisknutou životy starousedlíků, jejichž 
vykořenění a následné pohnuté osudy si lze 
jen domýšlet. A to je i hlavní důvod, který mě 
na Mostecko opakovaně táhne: Krajina lidí, 
kteří po generace žili vedle těch, jejichž před-
ky s více či méně odlišnou životní filozofií 
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Třebušice
Z Ústí nad Labem 
přímým osobním vlakem

Z Karových Varů 
přímým osobním vlakem

Z Prahy
rychlíkem s přestupem v Mostě

spojení
Jezeří
Výška: 375 m n. m.

Výhled: lom ČSA, areál Chemopetrolu, 
Most, České středohoří

Vrchol: zámek na úbočí krušnohorského 
masivu

Nejbližší žst.: Kyjice

Výstup: středně obtížný 

sem dovedlo poválečné rozdělení Evropy. Nebo krajina lidí, kteří 
museli svůj domov nedobrovolně opustit pro svou národnost, či 
pouze pro to, že se pod jejich sídlem nacházelo zlato v podobě 
hnědého uhlí. Ale také krajina, která se navzdory všem problé-
mům začíná ze svého zlého snu pomalu probouzet.

Jedním ze symbolů takového vzkříšení může být 
barokní zámek Jezeří. Stavba, kdysi nazývaná 
perla Krušných hor, patřila po dlouhou dobu 
rodu Lobkowiczů. Pro jejich kladný vztah 
k hudbě se svého času stal zámek vý-
znamným bodem místního hudebního 
života. Zlom nastal po roce 1938, kdy 
šlechtice i tóny Ludwiga van Beethovena 
nahradil strážný oddíl SS a pobočka kon-
centračního tábora Flossenbürg.

O moc lepší to nebylo ani po válce, 
kdy byl zámek znárodněn a sloužil po-
třebám lidové armády. Zdaleka největší 
hrozbu však začal představovat hnědo-
uhelný lom ČSA, jehož hranice došla až 
na necelý půlkilometr od zámku.  
V sedmdesátých letech se dokonce 
uvažovalo o likvidaci sídla. Naštěstí však 
v případě Jezeří nebyla odpovědná místa 
tak důsledná jako v případě starého Mostu 
a zámek byl ponechán svému osudu.

Díky tomu se dočkal druhé poloviny 
osmdesátých let, kdy nezávislá ekologická 
sdružení s podporou veřejnosti dokázala zvrá-
tit úplnou zkázu zámku a zajistila mu ochranu 

památkové péče. Definitivní tečku možnému zániku zasadily 
nedávno rozporované těžební limity z roku 1990.

Přesto má aktuální stav k ideálu daleko, ale jak se zdá, z nejhoršího 
je stavba venku a částečně je dokonce zpřístupněna veřejnosti. Pro 

kochání se okolní krajinou je ideální vystoupat po lesní cestě kousek 
od zámku. Takový pohled za těch pár kroků stojí, a to jak přes 

den, tak v podvečer, kdy se rozsvěcují nejen světla okolních 
měst a podniků, ale i těžebních strojů v podzámčí. A pro 

ty, kterým pohled na obří jámu velkolomu přijde až 
příliš apokalyptický, je ideální čas pro návštěvu právě 

v tomto období. V době inverzí je vše zahaleno 
mraky, které vytváří milosrdnou iluzi, jako by se 

posledních sto let nezměnilo skoro nic. ▪



Bludná

Pernink
Abertamy

Horní 
Blatná

Českem po značkách

KRAJINOU POD BLATENSKÝM VRCHEM
z Horní Blatné do Perninku

Patříte mezi příznivce bílé stopy? V Krušných horách najdete mnoho pravidelně 
udržovaných lyžařských tras. Na zhruba deset kilometrů dlouhou túru, na níž se 
vám naskytnou poutavé výhledy, se můžete vydat z Horní Blatné přes Blatenský 
vrch a Bludnou kolem Červené jámy do Perninku. Do Horní Blatné i Perninku vás 
dopraví vlaky ČD. Za lyže nezaplatíte nic navíc. 
Text: Tomáš Rezek, foto: První Krušnohorská, o. p. s.

Kostel  
sv. Vavřince  
v Horní Blatné
Při stoupání na Blaten-
ský vrch se můžete kochat 
výhledy na Krušné hory 
a město Horní Blatná, jemuž 
dominuje věžatá svatyně. Jde o kos-
tel sv. Vavřince. Postaven byl v 16. století 
ve stylu saské renesance. Původně evangelický svatostánek 
nechal pražský arcibiskup roku 1686 překřtít na katolic-
ký. Současnou podobu s hranolovitou věží získala hlavní 
hornoblatenská svatyně v polovině 18. století při barokní 
přestavbě. V 90. letech minulého století byl kostel nákladně 
opraven. Na financování se podíleli i němečtí rodáci.

Zitina vyhlídka 
na Blatenském vrchu

Na Blatenském vrchu stojí od roku 
1913 jednadvacet metrů vysoká kamenná 

rozhledna obložená dřevem, pojmenovaná podle 
poslední rakouské císařovny Zity Bourbonsko-

-Parmské – Zitina vyhlídka. U rozhledny stával také hotel, který musel být 
pro neutěšený stav v druhé polovině 20. století zbourán. Loni došlo k opra-
vě rozhledny, při níž bylo mj. kompletně vyměněno dřevěné opláštění a vy-
spárovány kamenné podezdívky. Z vyhlídky rozhledny, do níž lze vystoupat 
po 92 schodech, se nabízí pěkný výhled nejen na Krušné hory.

Rozcestník běžeckých tras Bludná
V Krušných horách usnadňují nejen v zimě orientaci 
v terénu oranžové směrovky s logem lyžaře na hrotu. Toto 
dobře viditelné značení lyžařských tras instaloval v Kruš-
ných horách Klub českých turistů. U rozcestníků s těmito 
směrovkami najdete zpravidla i kontakt na horskou službu 
a také užitečnou mapu lyžařských tras s vyznačením, kde se 
právě nacházíte. Na těchto mapách nechybějí ani QR kódy, s je-
jichž pomocí můžete přes chytrý mobilní telefon či tablet zjistit 
aktuální informace o stavu krušnohorských lyžařských tras.

Lesní občerstvení  
U Červené jámy
Trasa vede kolem Červené jámy, největ-
ší propadliny po důlní činnosti u nás. 
V 16. až 18. století se v této oblasti těži-
ly cínové a železné rudy a opuštěné doly 
a štoly se na mnoha místech provalily. 
U Červené jámy můžete načerpat 
síly na další cestu v romantické lesní 
občerstvovně. Malebné stavení ze dřeva 
a zeminy, které připomíná pohádko-
vou chaloupku, stojí v místech, kde 
kdysi býval výletní Schneppův hostinec. 
Dopřát si tu můžete párky, opečenou 
klobásu, domácí koláče a samozřejmě 
teplé i studené nápoje.
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Pár domů, co byste spočítali na prstech jedné ruky, a mongolská jurta 
stojí v zaniklé obci Jelení poblíž hranic s Německem. Do života ji vrátila 
vůně exotických dálek a zapálení česko-indického manželského páru. 
Proč vyměnili Prahu za samotu v Krušných horách?

Učarovala jim totiž zdejší panenská příro-
da během dovolené na kolech. A tak tu 

koupili dům, který vlastními silami rekonstru-
ují, a jednotlivé pokoje pronajímají návštěvní-
kům. Možné je také přespat v obydlí typickém 
pro asijské kočovné kmeny. Jurtu si nechali 
dovézt až z Mongolska. Koně Převalského tu 
sice nepotkáte, zato jeleny lze při troše štěstí 
pozorovat. Okolní rozlehlé ticho rozráží snad 
jen bublající voda v potůčku. Signál na mobilu 
úplně zmizel, ale támhle na kopci, asi kilometr 
daleko, naskočí. 

Indické placky v Krušných horách
Hello! Zdraví mě usměvavý Anbu, původem 
z jihoindického regionu Tamilnád, zatímco 
lopatou odhazuje čerstvou nadílku sněhu. Po-
hled na Inda navlečeného do huňatého svetru 
a kulicha mi přijde roztomilý. Jeho žena Alice 
mává z okna, a tak vybíháme po schodech, 
kde mě za nos chytí vůně z kuchyně. Přípravy 
oběda jsou v plném proudu a já se do nich ze 
zvědavosti a plynule zapojím, jako bych tu 
byla doma. Anbu válečkem rozvaluje typické 
moučné placky čapátí. Tyhle si mimochodem 
doma také připravuji, a tak mě zajímá, jaké 

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.

Tady se jí rukama
Další plotně kraluje Alice. Jednou rukou míchá 
rajčata na pánvi a v druhé drží malou hol-
čičku. Dcery mají ale dvě, Žofinku a Amálku. 
Během vaření je vidět, jak jsou oba manželé 
v kuchyni sehraní. U plotny se střídají. Jedna 
pánev nahrazuje druhou. Zatímco ona mixuje 
směs na čatní, on dochucuje citronovou rýži. 
Příprava pokrmů je časově poměrně nároč-
ná, ale takhle se to v Indii běžně dělá. Nikdy 
nemáte na talíři pouze jednu chuť. Čím více 
barev a druhů, tím lépe. „Žijeme proto, aby-
chom jedli,“ směje se Anbu. „Máme podobný 
smysl života,“ přitakávám. U stolu sedíme 
všichni jako jedna velká rodina. Zatímco holky 
nabírají jídlo lžičkou, já se připojím k ostatním 
a podle indických zvyklostí se krmím pravou 
rukou bez příboru. Prsty mačkám rýži a tím ji 
zpevňuji do sousta, také trhám placku a na-
bírám do ní bramborovou masalu. Většina 
indických pokrmů je bezmasá, kořeněná 
a nejlíp pekelně pálivá. „Pokud nepláču, není 
jídlo dostatečně ostré,“ dodává Anbu. Kvůli 
dcerám ale v Česku s čili papričkami šetří. Zato 
vánočního kapra si rád pořádně okoření.
Projekt Mezi jeleny srší pozitivní energií a přátel-
skou atmosférou, což je ostatně cílem manželů. 
S většinou návštěvníků se skamarádí. Tohle 
místo je sice prosté, zato naprosto autentické. 
Pokud vás česko-indický projekt zaujal, podívej-
te se na www.mezijeleny.cz.

C E S T O V Á N Í  P O   Č R

M Í S T N Í  M Ň A M K Y

TA M ,  K D E  D ÁVA J Í  J E L E N I 
P U S U  N A   D O B R O U  N O C

má na ně fígle. Těsto míchá ze tří druhů mou-
ky a peče ho na slunečnicovém oleji. Tedy já 
peču. Pánev musí být hodně rozpálená, a až se 
na plackách začnou tvořit bubliny, je hotovo. 

Videotipy na další výlety najdete také 
na youtube kanálu s názvem České dráhy.
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Jednou z dominant Ústí nad Labem je zámeček 
Větruše, postavený v roce 1897. V hlavní budově se 
nachází restaurace s vyhlídkovou terasou, taneční 
sál nebo salonky. Své služby nabízí také nově přista-
vený hotel. Na Větruši najdete i třicet 
metrů vysokou věž, která slouží 
jako celoročně přístupná rozhled-
na. Z věže se vám naskytne pěkný 
výhled na město a Labské údolí. 
K zámečku se můžete vyvézt 
z Obchodního centra Forum 
lanovkou. 

Trať vede kolem komplexu historických budov 
stáčírny Bílinské kyselky. Každou druhou sobotu se 
ve stáčírně konají exkurze. Z výkladu se napří-
klad dozvíte, proč je Bílinská kyselka královnou 
evropských lázeňských pramenů 
nebo že se Zaječická hořká 
považuje za „matku všech léčiv“. 
Ze zapůjčených pohárků můžete 
ochutnat léčivé prameny přímo 
ze zdroje. Pokud vám vody za-
chutnají, koupíte je v podnikové 
prodejně za zvýhodněnou cenu.

Dominantou Bíliny je největší povrchový znělcový 
útvar ve střední Evropě. Skalnatý vrch Bořeň s výraz-
nou siluetou dominuje širokému okolí. Z města vás 
k němu dovede zelené turistické značení. Na Bořeni 
se vyskytuje řada chráněných rostlin 
a živočichů včetně výra velkého. 
Z vrcholu ve výšce 539 metrů nad 
mořem se můžete za příznivého 
počasí kochat pohledem na město 
Bílinu, do údolí stejnojmenné řeky, 
na blízké i vzdálenější vrchy České-
ho středohoří a Krušných hor. 

Zámeček Větruše s rozhlednou
¡¢ Ústí n. Lab. hl. n. – Ústí n. Lab. západ

Kolem areálu Bílinské kyselky
¡¢ Bílina – Bílina kyselka

Skalnatý vrch Bořeň
¡¢  Bílina kyselka – Želenice nad Bílinou

NA DOHLED VRCHOLKŮM HOR
po Podkrušnohorské magistrále
Nejstarší a nejvytíženější železnice pod Krušnými horami. Taková je trať mezi Ústím 
nad Labem a Kláštercem nad Ohří. Vlaky po ní projíždějí zvlněnou krajinou, na jejíž 
podobu měla vliv nejen příroda, ale také těžba uhlí.

Text: Tomáš Rezek, foto: Michal Málek a Wikipedia

Rušno je na této trati od jejího zpro-
voznění. Stavěla se jak pro přepravu 

cestujících mezi velkými městy v Podkruš-
nohoří, tak pro rychlejší dopravu hnědého 
uhlí z Mostecké pánve. Nejprve byl v letech 
1856 až 1858 vybudován úsek z Ústí nad 
Labem do Teplic, od roku 1867 mohly vlaky 
pokračovat po kolejích z Teplic do Duchcova 

a v roce 1870 se začalo jezdit přes Most až 
do Chomutova. Následující rok byla trať 
napojena přes Ostrov nad Ohří na železnici 
Karlovy Vary – Cheb. Hojně vytížená dráha, 
které se také přezdívá Podkrušnohorská 
železniční magistrála, musela ale od té doby 
několikrát ustoupit těžbě uhlí. Například 
mezi Třebušicemi a Jirkovem jezdí vlaky 
od 80. let 20. století po mohutném náspu, 
který vznikl na vytěženém prostoru. Dříve 

tu bývala obec Ervěnice, a tak se náspu říká 
Ervěnický koridor. Kromě železnice po něm 
vede také silnice, řeka Bílina a inženýrské 
sítě. Z vlaku nepřehlédnete tři elektrárny. 
Zejména chladicí věže v Prunéřově působí 
impozantně. Trať vede i kolem řady vodních 
ploch, z nichž vyniká Kamencové jezero 
u Chomutova s jedinečnou vodou bez řas 
a sinic. Kromě kostelů, jež na sebe z dáli 
upozorňují svými věžemi, se vám ukážou 

Z OKNA VLAKU
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Na krajinu obklopenou Krušnými horami a Českým 
středohořím se můžete podívat z ptačí perspektivy 
také z vyhlídkové věže hradu Hněvín (otevřeno 
od května do září). Hrad stával na stejnojmenném 
vrchu už ve 12. století. Po třicetileté 
válce byl zbourán a k jeho postup-
né obnově došlo na přelomu 19. 
a 20. století. Dnes slouží jako hotel 
s restaurací a kromě vyhlídkové 
věže na něm najdete hvězdárnu 
nebo sochu alchymisty Edwarda 
Kelleyho, který tu zemřel.

Součástí tzv. Ervěnického koridoru je přemostění vod-
ní nádrže Újezd u Jirkova. Tato přehrada na řece Bílině 
byla postavena v letech 1978 až 1981 jako náhrada 
za vodní nádrž Dřínov, která musela ustoupit těžbě 
hnědého uhlí. Hráz o celkovém obje-
mu 1,45 milionu m3 měla původně 
sloužit pouze jako zásobárna vody 
pro průmysl v havarijních přípa-
dech. Postupně se z ní ale stala 
víceúčelová vodní plocha, která je 
oblíbená mezi vodním ptactvem 
i sportovními rybáři.

K našim největším dodavatelům elektřiny patří elek-
trárny Prunéřov. Jde o největší uhelný elektrárenský 
komplex v Česku. Starší část byla uvedena do pro-
vozu ve druhé polovině 60. let, novější v letech 1981 
a 1982. Kromě elektřiny dodávají 
elektrárny také teplo do Chomu-
tova, Jirkova a Klášterce nad Ohří. 
V 90. letech byla v elektrárnách 
uvedena do provozu odsiřovací 
zařízení. V rámci plánované mo-
dernizace Prunéřova II by mělo 
dojít k další výrazné ekologizaci. 

Hrad Hněvín s hvězdárnou
¡¢ Most – Třebušice

Vodní nádrž Újezd u Jirkova
¡¢  Kyjice – Jirkov zast.

Tepelné elektrárny Prunéřov
¡¢  Málkov – Kadaň-Prunéřov

TIP
Jízda rychlíkem (od 10. 12. 2017 rychlíkem vyšší 
kvality) z Ústí nad Labem do Chomutova trvá asi 
hodinu. Pokud pojedete až do Klášterce nad Ohří, 
počítejte s dalšími 17 minutami. Rychlíky jezdí obě-
ma směry každé dvě hodiny. Mezi městy je možné 
cestovat i na Včasnou jízdenku Česko, která se 
prodává v různých cenových relacích podle pravidla 
„čím dříve zakoupíte, tím levněji cestujete“. Koupit 
si ji můžete v e-shopu ČD, a pokud přijdete alespoň 
den před odjezdem, i v pokladnách ČD na nádraží. 
Nejlepší spojení a nejvýhodnější jízdenku si snadno 
vyhledáte na www.cd.cz nebo prostřednictvím mo-
bilní aplikace Můj vlak. Nemáte přístup na internet? 
Rádi vám poradí pracovníci Kontaktního centra ČD 
na telefonním čísle 221 111 122.

i další zajímavé památky. V Ústí nad Labem 
se na kopci tyčí zámeček Větruše s rozhled-
nou, u Bíliny projedete kolem areálu Bílinské 
kyselky a v Mostě můžete zahlédnout hrad 
Hněvín s vyhlídkovou věží. Po trati se svezete 
osobními a spěšnými vlaky a rychlíky  
(od 10. prosince 2017 rychlíky vyšší kvality), 
které jezdí mezi Prahou, Ústím nad 
Labem, Chomutovem a Chebem. ▪
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N A K U P T E  V D R Á Ž Ď A N E C H
dárky pod stromeček!

Vlakem do Drážďan
Na drážďanském hlavním nádraží zastavují každé dvě hodiny vlaky EuroCity, které přijíždějí  
z Česka. Do 24. 12. 2017 nabízejí České dráhy výhodné zpáteční jízdenky ČD Tip Advent,  
s nimiž lze cestovat ve vybraných vlacích EC (např. zpáteční jízdenka ČD Tip Advent pro relaci 
Praha hl. n. – Dresden Hbf stojí jen 472 Kč). Jízdenky koupíte v e-shopu ČD, jejich počet je omezen. 
I letos se můžete svézt o sobotách a nedělích od 2. do 23. 12. z Ústí nad Labem a Děčína do Dráž-
ďan a zpět také vlakem Vánoční kometa. V něm lze cestovat mj. na jízdenku Labe-Elbe, která platí  
i v drážďanské MHD. Více informací najdete na www.cd.cz.

Spojení

Pokud přijedete do Drážďan v době adven-
tu, objevíte dokonale vyzdobené město. 

Z hlavního nádraží se vydejte ulicí Prager 
Strasse, kde natrefíte na první vánoční trh 
(Dresdner Winterlichter) s bohatou světel-
nou dekorací. Stánky s lákavým občerstve-
ním a dalším vánočním sortimentem nejsou 
tím jediným, čím je „Pražská“ pro našince 
zajímavá. Najdete v ní také nákupní pasáž 
Centrum Galerie s bezmála sedmdesáti 
obchody. K nevyhledávanějším z nich patří 
Primark s levnou módou. Nechybějí tu ale ani 
prodejny elektroniky, papírnictví, drogerie 
nebo potravin. Na konci Prager Strasse 
můžete utratit pár eur i v obchodním domě 
Karstadt. Pokud vás přepadne hlad a stydíte 
se kvůli špatné němčině zajít do nějaké  
restaurace, vyjeďte až do pátého patra, kde 
se nachází výtečný samoobslužný restaurant. 
Formou bufetu v něm nabízejí bohatý výběr 
jídel a nápojů za přijatelné ceny. Nabídka se 
mění podle denní doby, a tak do jedenácti 
dopoledne počítejte se snídaňovým menu. 

Nákupní galerie v centru města
Od Karstadtu přejděte s davem rušnou ulici 
a pokračujte na nedaleké náměstí Altmarkt, 
na němž se koná Striezelmarkt – nejstarší 
vánoční trh v Německu. Až si trh s pestře 
vyzdobenými stánky projdete, můžete na 
další nákupy vyrazit do obchodního cent-

dvacet minut. Jízdenku koupíte v automatu. 
Jedna jízda stojí 2,30 eur. Ještě dvě upozor-
nění na závěr: Kromě 10. 12. mají v neděli 
obchody v Drážďanech zavřeno. A taky pa-
matujte, že jen v některých obchodech se 
dá platit českými platebními kartami (více 
na www.drazdany.info/platba-kartou). ▪

Nejen do Primarku se v Drážďanech vyplatí zavítat 
na nákupy. Už pár kroků od drážďanského hlavního 
nádraží najdete obchody, kde pořídíte zboží často 
levněji než u nás. Tramvají nebo autobusem MHD se také 
můžete svézt k moderním nákupním centrům Elbepark a KaufPark. 

ra Altmarkt-Galerie, který vyplňuje celou 
jednu stranu náměstí. Najdete v něm na dvě 
stě obchodů včetně butiků světoznámých 
značek. Pokud ani tady nebudou uspokojeny 
vaše nákupní touhy, svezte se drážďanskou 
MHD k nákupnímu centru Elbepark s více 
než 180 obchody nebo ke KaufParku se  
72 prodejnami. Například ze zastávky neda-
leko hlavního nádraží (Hauptbahnhof Nord) 
vás k Elbeparku dopraví tramvaj č. 9 asi za 

Text: Tomáš Rezek
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V nákupním centru Altmarkt-Galerie v centru Drážďan najdete na dvě stě obchodů.  
Výjimečně mají otevřeno i o tzv. nákupní neděli 10. prosince, a to od 12 do 18 hodin.

Náměstí Altmarkt s největší 
vánoční pyramidou na světě
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RYCHLÍKOVKY 
S JANOU FLORENTÝNOU ZATLOUKALOVOU

Tak například zapékání není vůbec určené 
k tomu, aby přimělo suroviny změknout. 

Na to v té rychlosti není zrovna dvakrát čas. 
Při zapékání se pouze suroviny trochu ohřejí 
nebo prohřejí, především ale na povrchu vy-
tvoří zapečenou kůrčičku pod vlivem silného 
žáru shora. Pokud budete zapékat maso, mělo 
by být předem téměř nebo zcela hotové, nikoli 
syrové. Budete-li zapékat zeleninu, měla by 
být předvařená. Těstoviny by měly být uvařené 
a brambory též dostatečně měkké.

zapečené se zeleninou a slaninou, které 
dostávají zvláštní půvab díky sýrové omáčce. 
Ta poskytne ochranu před vysokým žárem, 
dodá šťavnatost a přitom stále nechá vznik-
nout zlatavou zapečenou kůrku. Výbornou 
omáčkou k zapékání je slavná omáčka 
Mornay (vyslovujte mónej), která obsahuje 
mléko, jíšku, trochu hořčice, strouhaný čedar 
a žloutek.

Jakmile ji jednou vyzkoušíte na zapékané 
jídlo místo strouhaného sýra, už se nebudete 
moct vrátit zpět. Je to podobné jako se svézt 
vlakem vyšší třídy.                           Florentýna

l 1 lžíce másla  l 1 lžíce hladké mouky  l 600 ml mléka  l špetka soli  l 300 g těstovin  l 2 mrkve  l 1/2 brokolice  

l 100 g slaniny  l 1 lžička až 1 lžíce dijonské hořčice  l 100 g strouhaného čedaru  l 2 žloutky

1 V kastrůlku nechte zpěnit máslo, 
přisypte mouku, promíchejte, 

opět nechte zpěnit. Zalijte mlékem, 
jemně osolte a dobře rozmíchejte 
metličkou. Omáčku přiveďte k varu 
a provářejte aspoň 10 minut za pozor-
ného míchání, jinak se připaluje.

2 Mrkev nakrájejte na kolečka. 
Brokolici rozeberte na růžičky 

a připravte si osolenou vroucí vodu 
na těstoviny. Jakmile voda vře, přidej-
te těstoviny a mrkev. Před koncem 
vaření přidejte brokolici a dovařte. Slij-
te. Slaninu opečte v pánvi dozlatova.

3 Bešamelovou omáčku odstavte 
a vmíchejte do ní hořčici. Začněte 

jednou lžičkou, a pokud vám chuť 
omáčky bude příjemná, nebojte se 
přidat. Poté vmíchejte polovinu na-
strouhaného sýra a nakonec i žloutky. 
Už nevařte.

4 Do zapékací nádoby rozložte 
těstoviny smíchané se slaninou. 

Ochutnejte, případně jemně dosolte. 
Polijte omáčkou, ale nemíchejte. 
Posypte zbytkem strouhaného sýra. 
Zapékejte při 200 stupních 15–20 
minut, až povrch omáčky zezlátne.

Pokud potřebujete, aby se něco nejprve pro-
peklo a až potom zapeklo, jinými slovy, pokud 
potřebujete spojit pečení a zapékání, uděláte 
dobře, když první dvě třetiny času budete péci 
při nižší teplotě, s teplem působícím rov-
noměrně ze všech stran, a teprve potom dope-
čete pěkně shora dozlatova. Dva nejtypičtější 
příklady z české kuchyně z této kategorie jsou 
šunkofleky a francouzské brambory.

 Ráda bych vám k nim teď přidala dalšího 
favorita zimní kuchyně. Jsou to těstoviny 

PRO 4 OSOBY

TĚSTOVINY ZAPEČENÉ S OMÁČKOU MORNAY

Na první pohled to vypadá, že zapékání by nemusela být žádná věda. To si tak vezmete hrst uvařené brokolice ze včerejška, 
posypete strouhaným sýrem, vložíte na chvíli do trouby a lehký oběd je na světě, nebo ne? Jistěže je. Ale každý kuchař, který 
má v sobě trochu profesní hrdosti, ví, že se to dá podstatně vylepšit.

Rada: 

Pravý čedar je zde jako 
surovina velmi důležitý.  

Je tvrdší, takže se dobře roz-
pouští v omáčce a nedělá tahavá 
sýrová vlákna. Podobně dobře se 
rozpouští i parmazán. Navíc oba 

tyto sýry mají velmi výraznou 
chuť, která je pro vyznění 

omáčky důležitá.



Sjednejte si v termínu od 1. listopadu do 15. prosince 2017
některou z našich Fajn půjček a zapojte se do vánoční soutěže.

• Akce se vztahuje na smlouvy o spotřebitelském úvěru „Fajn půjčka“ a „Fajn půjčka Max“, které budou 
nově uzavřeny v termínu od 1. 11. do 15. 12. 2017.

• Akce se vztahuje pouze na ty zákazníky, kteří zaregistrují svůj soutěžní tip na 
www.faircredit.cz/nase-akce/vanocni-soutez.

Velká vánoční soutěž 
s půjčkami od Fair Credit

800 888 120  více informací na www.faircredit.cz

PRO KRÁSNĚJŠÍ VÁNOCE

     Soutěžte
o televize, mobily,
      tablety 
a mnoho dalšího...

VELKÁ VÁNOČN Í  SOUTĚŽ O CENY ZA : 

     Soutěžte

Bezplatná     linka



HORSKÉ
PÁSMO

V JIHOZÁ-
PADNÍ ASII

RELACE

Soutěž 
Zašlete nám vyluštěnou  
tajenku a vyhrajte knihu Zahradnictví !

Správnou odpověď jednoduše zadejte  
do formuláře na www.cdprovas.cz   
do 13. prosince 2017.

❖ ❖ ❖

KŘÍŽOVKA

TMEL

POMŮCKA:
ANIS,

OZALID

ZVUK
PŘI BOUŘCE DOSPOD 3. ČÁST

TAJENKY
SKUPINA

KOPYTNÍKŮ
NEÚRODNÁ

ROVINAÚLOHARODÁCI AKSAMITNÁŠ
HOKEJISTA

JMÉNO
SKLADATELE

MOZARTA

NÁDOBA
NA BENZIN

CIZOPASNÉ
HOUBY

HUDEBNÍ
DIVADLO
KARLÍN
(ZKR.)

POKOLENÍ

HOLÁ

2. ČÁST
TAJENKY

JAPONSKÝ
ZÁPAS

NETEČNOST

SÍŤ
ČERPACÍCH

STANIC

AKADEMIC-
KÁ ZKRATKA

SETNOUTI

VÝSTIŽNÉ

NÁZEV
PLANETKY

LUPEN

❖

❖

❖

K ČEMU

ZÁNĚTLIVÉ
ONEMOC-

NĚNÍ KOSTÍ

UNIKAT PO
KAPKÁCH

ZAKRSLÝ
STROM
(ŘIDČ.)

NĚMECKY
ČERVENÝ
TREZOR

BIBLICKÝ
PRAOTEC

BĚLOVESKÁ
KYSELKA

SPOJKA

ZÁBAVA

STŘEDO-
VĚKÝ

ZBROJNOŠ

MENŠÍ
LOUKA

TISKOVÁ
AGENTURA
BÝVALÉHO
SOV. SVAZU

TANEČNÍ
ZÁBAVA

CIZÍ
PLOŠNÁ

MÍRA

MAZLAVÁ
HMOTA

DAREBÁCI ODHALENÍ
NEZNÁMÉHO

NAIVNÍ
ČLOVĚK
(EXPR.)

PROUD

1. ČÁST
TAJENKY
VĚNOVATI

TISÍC
KILOGRAMŮ

POPRAVČÍ

ŠVÝCARSKÁ
ŘEKA

UŠNÍ ZRCÁTKO

4. ČÁST
TAJENKY

RODIT
STOPY

SPZ NOVÉHO 
JIČÍNA

ZÁRMUTEK
(KNIŽNĚ)

VÝKLOPNÝ
ÚZKO-

KOLEJNÝ
VOZÍK

ARMÁDA
ČESKÉ REP.

ROZMNOŽO-
VACÍ PAPÍR

BURÁCENÍ

ŽENSKÉ
JMÉNO

FILIPÍNSKÁ
SOPKA

JIHOEVROPAN

POVEL
VOZKY

STAROGER-
MÁNSKÝ BŮH

EPOCHA

ODPLATA

SENOSEČ

STUPEŇ
TRIASU
OPASEK

(ZASTAR.)

MOTOROVÉ
VOZIDLO

OTÁČET SE

JAVOR
(BOTAN.)

STOČ. SAR-
DELOVÝ ŘEZ

USRKNUTÍ

SEV. PŘE-
ŽVÝKAVCI

ORGANICKÁ
SLOUČENINA

PRAŽSKÝ
ŽELEZÁŘ

OSTROV
ATOLU

PÁS

POSTAVA

SLOVENSKÝ
SOUHLAS

CIZÍ ZNAČKA
AUT

ODHAD

ČESKÝ
ROCKER

LITINOVÝ
PLÁT

STARÉ
JEDNOTKY

HMOTNOSTI

LETADLO
(OBECNĚ)

EDÉM

HARMONIE

JASNĚ
FIALOVÝ

NÁLEV

ČIRÁ
TEKUTINA

DOPLNITUČEBNÍ
LÁTKA

ZPŮSOBY
BARVENÍ
TKANIN

A. C. Clarke (1917–2008) – britský autor sci-fi a vynálezce:
Každou dívku potěší, když se jí muž začne dvořit.
... (dokončení v tajence).

Tajenka z minulého čísla: 
Ženy jsou jako kouzelnické triky: 
abychom je obdivovali, nesmíme jim rozumět.

MÍSTO
PRO STAVBU

PLAVIDEL

Ž

 

5 výherců
získá knihu 
Zahradnictví

Celá filmová 
trilogie Petra 
Jarchovského 
v jedné knize.

 
Nápadník 
právě 
v kinech!



Vše o soutěži na  www.cdprovas.cz/fotosoutez

FOTOSOUTĚŽ
VOLNÉ TÉMA

2

3

1



1  Vanessa Marková, 24 let    Skate dog 

2  Lucie Nechanická, 25 let    Tatínek relaxuje

3  Kamil Klekar, 22 let   Starý dům, nová dobrodružství

F O T O S O U T Ě Ž 37

Novinka
 v roce 2018 

Od příštího roku měníme 
tematické zaměření soutěže. 

Bližší informace naleznete 
na našem webu.
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Byla jsi kouzelná, nezapomeneme! To měl na-
psáno na prsou parní Albatros v roce 1976, když se s ním skoro až 
dojemně loučili chlapi, kteří na něm jezdili. A protože se teď loučím 
i já, asi se nedokážu oprostit od emocí, sentimentu a možná až 
patosu. Rok a půl jsem se snažil předávat vám svoje zážitky z ce-
loživotního ajznboňáctví. Většinou veselé, protože starostí máme 
všichni dost a je potřeba tu depresi nějak filtrovat. Přiznávám, 
že občas jsem byl prvoplánově přisprostlý a někteří mi napsali, 
že jsem odpad, špatný příklad, lůza. Možná, ale mně to nevadí, 
protože ten, kdo zažil opravdovou železnici a hlavně nádražáky, ví, 
o čem mluvím. Dráha byla vždycky specifická, neodpouštěla chyby 
a řadu kamarádů zabila obrazně i doopravdy. Stejně tak ale umí 
být okouzlující, podmanivá a plná neopa-
kovatelný atmosféry. 
Když o tom tak pře-
mýšlím, vždycky se mi 
vybaví výrok geniální-
ho Antonína Dvořáka, 
který se nechal slyšet, 
že by vyměnil všechny 
své symfonie za to, 
aby uměl sestrojit 
lokomotivu. To je fakt 
dojemný.

Ale abych se tady 
jenom nerozplýval, 
mám na tohle téma 
i jeden příběh. Bude 
poslední, ale sám 
o sobě byl začátkem 
něčeho, co by měl 
zažít každý dobrý 
člověk. Hlavní roli 
v něm totiž hraje 
láska. On ajznboňák, 
co měl modrou krev 
v genech, ona se 
k železnici dostala 
víceméně náhodou, 
ale rychle si ji zamilo-
vala. Poznali se právě 
díky kolejím. Šlo to 
rychle a za necelý rok 
mu bylo jasné, že je 
to ta pravá. Rozhodl se, že ji o ruku požádá tak, aby na to nikdy 
nezapomněla. V dobrém smyslu slova, ne, že ji strčí do vody, a když 
vyplave, vyhrkne na ni: „Vezmeš si mě?“ Protože v jejich seznámení 
hrála hlavní roli právě železnice, přemýšlel, jak by ji do toho vyzná-
ní zakomponoval.

VYZNÁNÍ

KOLOŤUK 17
František Nechranický

Napadla ho úplná šílenost – požádat ji o ruku přímo na ná-
draží staničním rozhlasem! Šel se zeptat, jestli by to bylo možný, 
a všichni si mysleli, že si dělá srandu. Když ale kolegové pochopili, 
že to myslí vážně, ukázali se jako skvělí parťáci a pomohli mu bez 
ohledu na příslušnost k organizačním složkám. Jeden zařídil, aby 
bylo vyznání nahráno do systému a připraveno k odvysílání, další 
našel vhodný čas, kdy byla šance, že éter na nádraží nebude zahl-
cen normálním hlášením o příjezdech a odjezdech vlaků. Pak už 
zbývala jen „maličkost“ – dostat nastávající snoubenku na nádraží 
na minutu přesně, kdy začne speciální vysílání tak, aby nepojala 
žádné podezření a moment překvapení byl absolutní.

Den D, hodina H. Mezi hlášením o odjezdu rychlíku a příjezdu 
dalšího mělo být přesně 9 minut éterové prázdnoty. Vyvole-

ná se na nádraží dostavila naprosto přesně pod zámin-
kou čekání na příjezd milého. Jenže kvůli zpoždění 

rychlíku se „okno“ na vyznání zkrátilo na pouhé 
tři minuty. Šlo o všechno, a proto se mu-

selo improvizovat. Skvělou roli sehrál 
výpravčí, který skoro snoubence 

nabulíkoval, že její milý přijel 
už o vlak dřív, ale má 

zažívací problémy 
a je na záchodě.

Ten sice na 
toaletě nebyl, ale 
nervozita a vztek 
z toho, že všechno 
nejde podle plánu, 
u něj břichabol 
skutečně vyvolá-
vala. Všechno ale 
bylo zapomenuto, 
když se dal zpoždě-
ný rychlík konečně 
do pohybu a ze 
všech nádražních 
tlampačů znělo 
vyznání, které do-
nutilo k zaposlou-
chání i naprosto 
cizí lidi. Ve chvíli, 
kdy se hlas zeptal 
„vezmeš si mě?“, 

zamilovaný ajznboňák poklekl na peróně s připra-
veným prstýnkem a v proudu slz štěstí zaznělo zřetelné „ano“.  
Přihlížející rodina, nádražáci i cestující spustili unisono spontánní 
aplaus, který nebral konce.

Dnes spolu mají dvě dcery a první slovo, které se holky naučily 
vyslovovat vedle máma a táta, bylo nádraží…



Bad Schandau, 1988 
Češi testují prototyp nové lokomotivy určené pro provoz mezi ČSSR a NDR, 
která má vycházet z osvědčené koncepce lokomotiv Škoda II. generace. 
V příhraničním městečku Bad Schandau je uspořádáno mezinárodní setkání 
mezi nejvyššími představiteli obou zemí Honeckerem a Husákem. Němci  

obdivují technické řešení lokomotivy a v rámci vzájemné hospodářské pomoci 
předávají českým inženýrům celou flotilu nových osobních vozů druhé třídy. 
Přestože NDR patří k nejvyspělejším státům východního bloku, ne všechny 
jejich výrobky dosahují špičkové úrovně. A Češi se hodlají pomstít.

Koncepce řady 372 byla zastaralá již v době vzniku dvou prototypů 
v roce 1988. Nemohla za to záškodnická snaha českých inženýrů, ale 
paradoxně požadavek německé strany, která měla výhrady vůči tehdy 
progresivní, ale ne dostatečně ověřené pulzní regulaci. V roce 1991 byla 
zahájena sériová výroba, celkem bylo pro ČSD a DR dodáno 35 strojů. 

Pro své zastaralé řešení a častou poruchovost se pro ně ujala přezdívka 
Bastard (němečtí strojvedoucí je překřtili na Böhmische Knödel). 
Shodou okolností byla v letech 1989–1990 dodána z vagonky Bautzen 
(NDR) početná flotila osobních vozů, které se vyznačovaly velmi nepo-
hodlným interiérem. Vžilo se pro ně označení „Honeckerova pomsta“.

Legendy
o mašinkách

Děčín, 1991
Do pravidelného provozu jsou nasazeny zcela nové stroje řady 372, které vypadají na první pohled 
jako jejich progresivní sourozenci řad 163, 263 nebo 363, ale ve skutečnosti jsou to líní bastardi.

10. Bastard
Námět: Frej

Ilustrace: Angelart

To si dělají srandu?

Hele, ani okno 
se tu nedá otevřít. Co kdybychom tohle…

… namontovali do těch mašin?

Maličko je to zpomalí…

To poznáš jen 
podle čísla…

Kde jen ti soudruzi z NDR udělali chybu…?

Která je 
ten bastard?
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Navštivte informační centra Prague 
City Tourism a nechte se inspirovat! 
S radostí Vám pomůžeme, poradíme
a zodpovíme jakoukoli otázku. 
Najdete u nás nepřeberné množství
map a průvodců zdarma.
Zakoupit u nás můžete suvenýry, vstupenky
a jízdní doklady na MHD i vlaky Českých drah.
Otevřeno máme každý den!

Těšíme se na Vás na Staroměstské radnici, 
Václavském náměstí, Na Můstku a na Letišti 
Václava Havla.

www.prague.eu



Text a foto: Pavel Frej

CESTOPIS
BELGIE
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ZÁHADA 
na pobřeží Severního moře

Jako obdivovatel Hercule Poirota jsem se rozhodl, že na vlastní pěst vypátrám, 
proč ten „malý velký“ detektiv toliko dbá na svůj belgický původ a cítí se dotčen, 

pokud ho někdo nazve Francouzem nebo, nedej bože, prostým Holanďanem. 
Vybaven voskem na vlasy, posledním vydáním povídek Agathy Christie, zdravým 

euroskepticismem a tou nejlevnější letenkou, co snad šla na internetu sehnat, 
vyrazil jsem na Brusel. Hlavní město Evropy ale nebylo mým cílem… „Eh bien!“

(federativní konstituční monarchie)

Rozloha: 30 529 km²
Počet obyvatel: 11,3 mil. 
Hlavní město: Brusel (175 000 obyv.)
Úřední jazyky: nizozemština, 
francouzština, němčina
Nejvyšší bod: Signal de Botrange (694 m n. m.)

Belgické království
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Tatínek mi vždycky říkal: „Dobře se uč, 
ať můžeš být úředníkem. Ti se maj dnes 

nejlíp.“ Dlouho jsem nechápal, proč mě 
vlastní otec nenutí do žádného řemesla, 
které má zlaté dno, jenže doba se změnila. 
Až když jsem vystupoval v Bruselu z letadla 
a se mnou davy voňavých, upravených, 
důležitě se tvářících mužů v perfektních 
oblecích a žen v nažehlených kostýmcích, 
pochopil jsem. Já měl na nohou tenisky 
a na zádech batoh, takže oni nechápali 
zase mě. Jako by se mě štítili. Ne, pánové, 
já nejsem úřednická zlatokopka a do Bru-
selu skutečně nejedu. Když se totiž ocitnu 
v nějaké cizí zemi, která má moře, mířím 
rovnou na pobřeží nadechnout se té inspi-
rující krásy… „Sympathigue idée, mon ami,“ 
souhlasil by jistě Poirot.

Pobřežní tramvají mezi hranicemi
Tady ale nerostou palmy a netřpytí se prů-
zračně modrá mořská voda, jak jsme zvyklí 
ze Středomoří. Tady vzduch voní mořskou 
solí, rybinou, oči dráždí písek, který sem ze 
širokých odlivem obnažených pláží přináší 
čerstvý vítr, a pobřeží často zahalí nepro-
niknutelná mlha. To když se chladný severní 
vzduch srazí s relativně teplou mořskou 
vodou poháněnou z Atlantiku Golfským 
proudem. Ano, píšu záměrně relativně, 
protože na to, v jaké zeměpisné šířce se 
Belgie nachází, její pobřežní vody díky tep-
lým proudům ani v zimě nezamrzají a teď 
na podzim, Evropo div se, v ní můžete i svla-
žit nohy – tak po kotníky. A v létě, světe div 
se, to se prý dá koupat i do pasu!

Belgické pobřeží vtěsnané mezi proslulé 
holandské kanály a francouzské píseč-
né duny měří jen nějakých 66 km, ale to 
vůbec neznamená, že ničím neupoutá. Tak 
především – Severní moře vždy bylo bohaté 
na úlovky. To už tak docela samozřejmě 
neplatí, ale přednášku o problémech světo-
vého rybolovu vám dělat nebudu.  
Každopádně ještě dnes tu můžete na plá-
žích zhlédnout tradiční způsob lovu místní 

delikatesy – garnátů. Odchyt probíhá za po-
moci statných koní, kteří za sebou v měl-
kých vodách vlečou sítě. A garnáty, jakési 
malé šedé a na první pohled nevzhledné 
potvůrky, pak můžete ochutnat na různé 
způsoby ve zdejších restauracích a hostin-
cích nebo jen jako „streetfood“ u stánků 
na pobřeží. Ale o co škaredější potvora to je, 
o to lepší má chuť.

zdejší lehce přestárlé obyvatelstvo umožní.
Procházím se ve větrovce po písečné pláži, 
sbírám mušle, přeskakuju tůňky a potůčky, 
které se snaží dohnat moře, a nastavuji 
tvář uvadajícímu podzimnímu slunci. Pláž 
je tak široká, že nabízí dostatek prostoru 
pro stovky návštěvníků a jejich neskromné 
aktivity. Lidé tu provozují nejrůznější spor-
ty, zamilované páry pouštějí draky, rodiny 
s dětmi staví obří písečná města, za vět-
rolamy kempuje mládež a snaží se udržet 
uhlík na cigaretách a hlavně se tu nadšenci 
prohání na všemožných plachtových boar-
dech poháněných větrem. Potkávám běžce, 
skupinku jezdců na koních, osamělou dlou-
honohou dívku s kapucí na hlavě i spoko-
jené seniory, kteří si toto místo vybrali pro 
klidné stáří.

Pak mě nohy dovedou do supermarketu. 
Hodina přeci jen pokročila a vzduch člověka 
nenasytí. Jde o řetězec, který Česko opustil 
před lety, když se neujal konceptem kvalit-
ního zboží za odpovídající cenu. Zažívám 
pocity nadšení i roztrpčení zároveň. Tolik 
úžasných, čerstvých položek, tak úžasně 
široká nabídka pečiva, salátů, uzenin, piv, 
tak „vymazlené“ plody ovoce a ta zelenina… 
Proč oni můžou, a my ne? Kupuju si na košt 
nejrůznější piva v menších lahvích, taky 
garnátový salát, uzené sledě a archivní sýr. 
Na hotelu v Ostende debužíruju jako už 
dlouho ne a dívám se při tom z okna na vod-
ní kanál se zvedacím mostem vybaveným 

ODCHYT GARNÁTŮ PROBÍHÁ 
ZA POMOCI STATNÝCH KONÍ, 
KTEŘÍ ZA SEBOU V MĚLKÝCH 
VODÁCH VLEČOU SÍTĚ.

A pak tu provozují ještě jeden unikát – 
pobřežní tramvaj. Nazývá se Kusttram  
a jde o nejdelší tramvajovou linku na světě. 
Ne že bych z tramvají tak šílel, i když mě 
určitě „rajcujou“ víc než motorky, ale tahle 
linka měří úctyhodných 68 km a má  
70 stanic, přestože vede mimo jakékoli vět-
ší aglomerace. Původním účelem byl totiž 
rozvoz lázeňské klientely a turistů z nádraží 
v Ostende do dalších letovisek na pobřeží. 
Projížďka celé trasy od konečné ke ko-
nečné, tedy od holandských hranic k těm 
francouzským, zabere téměř dvě a půl 
hodiny. To je pak dobré pohodlně se usadit 
a urvat si místo u okna, tedy pokud vám to 
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výstražným zařízením se závorami, který 
připomíná železniční přejezd. Sleduju, zda se 
někdo z nedočkavých chodců odváží vkročit 
na most i po zaznění signálu, ale evidentně 
se dnes nikdo vykoupat nechce. Opíjím se 
pivem a krásně usínám. „Oh la la, mon ami!“

Jak si vychutnat Bruggy
„Řekli nám, jeďte do Brugg, a já ani nevěděl, 
kde ty pitomý Bruggy jsou. Je to v Belgii. 
A je to pr… světa.“ Tak začíná černá kome-
die V Bruggách (2008) o dvou nájemných 
zabijácích, kteří se musí na několik dní 
ukrýt před světem. Ve skutečnosti patří 
Bruggy k největším turistickým lákadlům 
Belgie. Prastaré vodní kanály, malebná 
nábřeží, úzké uličky, honosné cihlové domy 
a mohutné sakrální stavby. Není tu sice 
tak narváno jako v Benátkách, ale najít si 
pro sebe trochu toho soukromí a těšit se ze 
středověké atmosféry města neobtěžován 
fotoaparáty asijských turistů chvíli trvá. 

Jeden z vodních kanálů v Bruggách 

Když jsem se snažil zorientovat v mapě, 
na rohu dvou uliček jsme se málem srazili. 
Osamělá dlouhonohá dívka s kapucí na hla-
vě. Tu už jsem přece viděl!

Zatímco jsem přemýšlel, zda jde o ná-
hodu potkat v cizí zemi během dvou dnů 
na dvou různých místech toho samého 
člověka, objednal jsem si v jednom malém 

bistru s venkovním po-
sezením kopec slávek 
s báječnými French 
Fries a pořádnou porcí 
majonézy. S obyčejný-
mi hranolky, které zná-
me z našich fast foodů, 
jsou si podobné asi jako 
princ Bajaja s Van Dam- 
mem (mimochodem 
ten druhý je bruselský 
rodák). „Jako by mi 40 
let lhali a dnes poprvé 
jím skutečné hranolky,“ 

Proč jet do Belgie
▪ Protože jste evropský úředník, politik,
 diplomat  a nebo máte jiné vzrušující 
 bruselské poslání. 
▪ Protože jste cestovatelé, rádi 
 poznáváte nové země a Unie vám 
 to cestování usnadňuje.  
▪ Protože máte rádi fotbal, dobré pivo
 a nejste zabedněný skalní fanoušek. 
▪ Protože milujete křupavé hranolky 
 s majonézou a taky voňavé vafle 
 s luxusní čokoládou. 
▪ Protože sem bez problémů zapadnete 
 a budete se tu cítit dobře. 
▪ Protože rádi jezdíte tramvají 
 a ta pobřežní je fakt unikátní. 
▪ Protože do Bruselu létá jedno 
 letadlo za druhým a lze sehnat 
 neskutečně levné letenky. 
▪ Protože zvlášť na podzim, když 
 u nás zvítězí inverze, se na větrném 
 pobřeží dá dýchat přece jen líp. 
▪ Protože jste viděli drsnou komedii 
 V Bruggách a chcete na vlastní oči 
 spatřit místa, která Colin Farrell 
 považuje za peklo na zemi.  
▪ Protože se vám líbí ty krásné 
 domečky z cihlového zdiva nebo 
 obdivujete Rubensovy obrazy. 
▪ Protože tahle země si vzala kus 
 dobrého od Francouzů a kousek zase 
 od Holanďanů, a přitom se sem 
 neženou takové zástupy turistů. 
▪ Protože máte rádi vůni moře a zatím 
 nevěříte, že i to Severní má své kouzlo.  
▪ Protože milujete nákupy a toužíte 
 darovat své drahé polovičce něco 
 originálního. Třeba vybroušený diamant. 
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popisuje kuchař Fred Chesneau první pocity 
ve své cestopisné sérii. Navrch křupavé, 
uvnitř měkké. Kouzlo dvojího smažení. Se 
slávkami jsem chvíli bojoval, a než se mi je 
podařilo všechny otevřít a spořádat, uběhla 
dobrá půlhodina. Napočítal jsem jich přes-
ně sto. Slušná porce pro jednoho. 

Bruggy krom architektury ale proslavilo 
i pivo, což sice v Belgii není nic unikátního, 
ale když vám tu proudí pod nohama, už je 
to na pováženou. Městský pivovar Halve 
Maan (Půlměsíc) totiž vloni uvedl do pro-
vozu unikátní „pivovod“, což je tři kilomet-
ry dlouhé potrubí schované pod kamennou 
dlažbou, kudy proudí pivo trubkami přímo 
do budovy, kde je lahvováno. A vůbec 
belgická pivní kultura se s tou naší může 
jen těžko srovnávat. Už jen co do počtu 
druhů a značek. Na čepu je v každé pivnici 
mnohem víc piv, než jsme zvyklí, a klade 
se enormní důraz na použití originálních 
sklenic. Každá má svůj specifický tvar, aby 

do zoologické zahrady. Tu bych v centru 
města jen těžko očekával. A nejde o žádný 
malý útulek, svůj domov tu má pět tisíc 
zvířat.

Ale nejvíc mě zajímá přístav. Ten ant-
verpský v ústí řeky Šaldy je druhý největší 
námořní přístav v Evropě a pátý největší 
na světě. Podle průvodce si ho lze prohléd-
nout z výletní lodi nebo netradičně projet 
vlastním autem. V areálu přístavu je totiž 
na 350 km silnic a vyznačená trasa měří až 
65 km. Ale podceňuju velikost i vzdálenost, 
vlastní auto nemám a kotviště se mi nedaří 
najít. Mohu tak jen ze břehu pozorovat 
několik nákladních lodí, které míří do vni-
trozemí, a kochat se moderními architek-
tonickými výtvory v jakémsi přístavním 
brownfieldu. Ukrytá pro mne zůstává i další 
zajímavost, která město ve světě proslavila: 
Antverpy jsou považovány za jakési módní 
a návrhářské centrum. Jenže po nakupová-
ní netoužím, peněz nazbyt nemám a žád-

co nejlépe vynikla chuť nápoje. Takže až 
se trochu zorientujete v pivních druzích 
(o kterých jste v životě neslyšeli), abyste 
vůbec byli schopní si pivo objednat, nebuď-
te překvapení, když vám na stole přistane 
třeba zkumavka. „Un peu atypique!“

Antverpy si své poklady střeží
Druhé největší belgické město je považo-
váno za takovou malou útulnou kosmo-
politní metropoli a krom obřího přístavu 
je známé jako centrum diamantového 
obchodu. Těžko lze uvěřit, že ve třech 
nenápadných ulicích v blízkosti hlavní-
ho nádraží se odehrává obchod tvořící 
desetinu HDP Belgie. Vůbec živoucí okolí 
hlavního nádraží patří k tomu nejzajíma-
vějšímu, co v Antverpách můžete spatřit. 
Vyjdete z honosné nádražní budovy a před 
vámi se točí velké ruské kolo, naproti stojí 
jakási slavobrána, kterou se vchází do čín-
ské čtvrti, a hned napravo spatříte vstup 

Nádraží Antwerpen-Centraal



C E S T O P I S 45

nou lady v latexu jsem nepotkal. O tom se 
mi může jenom zdát.

Nasedám na vlak a mířím zpět do Osten-
de, mého dočasného belgického útočiště. 
Přesedat musím v Bruggách, takže zvažuji, 

Do Bruselu letecky
Až 7x denně lze využít přímou linku 
z Letiště Václava Havla do Bruselu. Pra-
videlné spojení aktuálně zajišťují letecké 
společnosti ČSA, Brussel Airlines a Ryanair 
a doba letu trvá asi 1,5 h. Dejte si ale 
pozor, na kterém letišti váš spoj přistane. 
Brusel – Zaventem je mezinárodní letiště 
vzdálené cca 12 km severovýchodně 
od Bruselu, nízkonákladové linky přistá-
vají většinou na letišti Charleroi, asi 60 km 
jižně od Bruselu. Z tohoto letiště sice 
jezdí přímé autobusové spoje do hlavního 
města nebo letištní autobus na vlakové 
nádraží Charleroi, ale je třeba počítat 
s větší časovou rezervou.

S jízdenkou VLAK+ letiště vás České 
dráhy odvezou pohodlně až na letiště 
a po návratu ze zahraničí i zpět domů, a to 
za zvýhodněnou cenu (sleva 25 % ze zpá-
teční jízdenky). Stačí si zakoupit zpáteční 
jízdenku 2. třídy VLAK+ letiště do cílové 
stanice Praha letiště/Airport a ve stanici 
Praha hl. n. přestoupit na autobusovou 
linku Airport Express (AE). Nízkopodlažní 
autobusy odjíždějí od Fantovy budovy, 
kam vás nasměrují navigační panely 
přímo z nástupišť, každou půlhodinu . 
Za zhruba 30 minut (dle hustoty provozu) 
se ocitnete přímo na Letišti Václava Havla 
před terminály 1 a 2. Pro zpáteční cestu je 
nutné si nechat na letišti jízdenku orazít-
kovat dle platných pokynů.

TĚŽKO LZE UVĚŘIT, ŽE VE TŘECH NENÁPADNÝCH ULICÍCH 
V BLÍZKOSTI ANTVERPSKÉHO HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ SE ODEHRÁVÁ 
OBCHOD TVOŘÍCÍ DESETINU HDP BELGIE.

ju ze soupravy. Průvodčí, který chtěl zrovna 
odpískat odjezd, jen nevěřícně kroutí hla-
vou nad mým úprkem. Vlak se dává do po-
hybu a já se dívám do tmavého okna, kde ji 
spíš tuším, než vidím. Vím, že mě pozoruje. 
A taky vím, že jsem vystoupil o stanici dřív. 
Jen netuším, proč jsem to udělal.

Když se pozdě večer v Ostende dívám 
z okna hotýlku na zvedací most se závo-
rami, přemýšlím. Byla to agentka? Jsem 
z něčeho podezřelý? Nebo prostě jen 
náhoda? Napínám své šedé buňky mozkové 
k prasknutí, ale na nic, co by dávalo nějaký 
smysl, nepřicházím. Možná těm šedým 
potvůrkám nesvědčí pravidelná koupel 
v pivní lázni, anebo spíše nedosahují tako-
vých kvalit. Hercule Poirot by se zamyslel, 

zda si ještě nedám repete se slávkami. 
Během cesty zkoumám okolní krajinu 
a taky cestující. Líbí se mi tady. Nevyčnívám 
z davu a chovají se ke mně úslužně. O pár 
vteřin později se mi ten vnitřní klid bourá. 
Sedí tam, na konci vagonu. Dlouhonohá 
dívka v bundě s kapucí a upřeně se na mě 
dívá. Uhýbám pohledem a zmatkuji. Slyším 
ve vlakovém rozhlase něco o Bruggách, na-
hmatám batoh, bundu a překotně vyskaku-

uhladil knírek a jistě by nabídl jednoduché 
vysvětlení. „Pardon, mon ami…“, omlouvám 
se svému knižnímu příteli. A vůbec. Byla ta 
dívka skutečnou bytostí, nebo jen výtvorem 
fantazie jako Poirot? Tak či onak, v jejím du-
chu se odrážela samotná podstata Belgie. 
Trochu nenápadná, skrytá mezi populárněj-
šími sousedy a přitom tak vysoká, aspoň co 
se atmosféry, životní úrovně a kulinářského 
umění týče… „Precisément!“ ▪

Řeka Šelda
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ABYSTE MOHLI TVRDIT, ŽE ČESKÉ PIVO JE NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ, 
MUSÍTE OCHUTNAT I  J INÁ, MINIMÁLNĚ TA BELGICKÁ.

Rozmanitost belgických piv
Místní mu říkají zlatavý mok nebo také belgické šampaňské. A v závěru loňského roku teklo 
proudem. Belgická pivní kultura s ohromnou tradicí a bezkonkurenčním počtem druhů piv 
i způsobem jejich popíjení byla totiž přidána na seznam nehmotného kulturního dědictví 
UNESCO.  Není překvapením, že pivo patří mezi nejběžnější nápoj v zemi.

Pokud byste si v belgické hospodě 
objednali u číšníka „jedno velké světlé“, 

moc byste nepochodili. Většina pivnic má 
v nabídce hned několik druhů piv desí-
tek různých značek. A vyhlášené podniky 
mohou mít v nápojovém lístku i více než 
sto položek! Pivo plzeňského typu, na kte-
ré jsou Češi zvyklí, tvoří jen pouhý zlomek 

S využitím: www.belgicke-pivo.cz

▪  LAGER NEBOLI LEŽÁK
 Spodní kvašení, 
 obsah alkoholu 3,5 až 5 %.

▪  LAMBIC
 Spontánní kvašení na divokých
 kvasinkách a bakteriích.

▪  WIT NEBOLI BÍLÝ/PŠENIČNÝ
 Svrchní kvašení výhradně 
 z pšeničného sladu.

▪  KLÁŠTERNÍ
 Vaří se v pivovarech podle původních 
 klášterních receptů.

▪  TRAPISTICKÉ
 Unikátní skupina klášterních piv, 
 kterou stále vaří mniši přímo v klášterech.

▪  GOLD
 Svrchní kvašení, obsah alkoholu 
 6 až 9 %. Barva a chuť podle přísad.

▪  RED/AMBER NEBOLI  
 ČERVENÝ/JANTAROVÝ/POLOTMAVÝ
 Svrchní kvašení, obsah alkoholu 
 6 až 9 %. Barva a chuť podle přísad.

▪  BRUIN NEBOLI TMAVÝ
 Svrchní kvašení, obsah alkoholu 
 6 až 9 %. Barvu a chuť má podle přísad.

▪  DUBBEL NEBOLI DVOJITÝ
 Svrchní kvašení, obsah alkoholu  
 6 až 9 %. Tmavé pivo.

▪  TRIPEL NEBOLI TROJITÝ
 Svrchní kvašení, obsah alkoholu 8 až 12 %.

▪  QUADRUPEL NEBOLI ČTYŘNÁSOBNÝ 
 Svrchní kvašení, obsah alkoholu až 14 %.

▪  BLOND NEBOLI ZLATÝ
 Svrchní kvašení, obsah alkoholu 6 až 9 %.

celé rozmanitosti sortimentu. V porovnání 
s českými ležáky se belgické speciály vyrábějí 
většinou metodou svrchního kvašení a mají 
výrazně vyšší obsah alkoholu. Taky proto se 
tu pivo nepije na žízeň, hezky se vychutnává 
ve speciálních sklenicích jako víno. ▪



www.cd.cz

Cestování má být zážitkem bez kompromisů. Žádné objížďky, kolony, 
agresivní řidiči. Klidně si zdřímněte nebo otevřete knížku, naše vlaky vás 
bezpečně a pohodlně dovezou do cíle.

BRNO–PRAHA od 159 Kč

Užijte si cestu
Můj vlakmůj čas
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Zabýváme se léčbou pacientů především s onemocněním pohybového 
ústrojí, s bolestmi páteře a kloubů, po úrazech a operacích pohybového 
ústrojí, s onemocněním neurologického systému. Specializujeme se 
na onemocnění páteře, především na diagnózy jako výhřezy plotének, stavy 
po operacích páteře a degenerativní onemocnění kloubů. Tyto služby jsou 
dostupné i na našem pracovišti INFINITY Clinic v Praze. 

Na setkání 
s Vámi se těší

prim MUDr. Michaela 
Tomanová, MBA, Ph.D., 

ředitelka

Jsme akreditované zdravotnické zařízení s dlouholetou tradicí v poskytování lázeňské a léčebně 
rehabilitační péče v příjemném prostředí malebného východočeského městečka v podhůří Orlických hor.

www.rehabil itacniustav.cz / www.infinity-clinic.cz

Provádíme zde rehabilitační metodu 

INFINITY method® 
speciálně vyvinutou na našem pracovišti. 
Metoda se zaměřuje na prevenci 
a léčbu problémů pohybového ústrojí. 
Nabízíme možnost objednání 
léčebných a relaxačních pobytů.

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Kontakty:
Rehabilitační ústav 
Brandýs nad Orlicí
Lázeňská 58, 561 12 
Brandýs nad Orlicí
tel.: 465 544 207, 
733 373 398
sekretariat@rehabilitacniustav.cz
www.infinity-method.com

Doudova 3, 14700 Praha 4   
www.infinity-clinic.czINFINITY Clinic



Text: Václav Rubeš, foto: autor, 2M
ŽELEZNICE

ŠKODA 76E A 80E

Auf Wiedersehen, 
BASTARDE!

Více než čtvrt století se den za dnem linul labským a vltavským údolím řev z jejich ventilátorů. 
I když nikdy nevedly u strojvedoucích hitparádu oblíbenosti, neúnavně tahaly nákladní expresy 

i mezinárodní rychlíky, vozily vlaky s kamiony i prestižní „écéčka“. Teď nadešel čas loučení 
a Bastardi odcházejí z první linie. Proč byly tyto škodovácké lokomotivy tak dlouho symbolem 

z nouze ctnosti, provizoria i nepostradatelnosti?
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Žádná lokomotiva v historii drážního  
žargonu nedostala tak nelichotivou  

přezdívku jako právě Bastard. Přitom to  
nebylo nic osobního proti stroji jako takové-
mu, lidová tvořivost prostě jen akcentovala 
fakt, že tuzemský průmysl už na konci  
80. let dokázal produkovat mnohem vyspě-
lejší konstrukce. Proti pokrokovému řešení 
se ale tehdy postavily Deutsche Reichsbahn 
(DR), tedy východoněmecké železnice.

Jaký měli východní Němci mandát promlou-
vat do technického řešení československé 
lokomotivy? A proč jsme vyráběli mašiny pro 
východní Německo, které bylo schopno si 
vlastní potřebu elektrických lokomotiv pokrýt 
svými kapacitami? Pro pochopení této anomá-
lie je potřeba se podívat hlouběji do historie.

Česko-německé napěťové vakuum
Na přelomu 70. a 80. let prudce stoupal 
objem nákladní dopravy mezi ČSSR a NDR, 
v jízdním řádu se objevila nová jména sezon-
ních rychlíků směřujících od Severního k Čer-
nému moři a opačně. Naprostá většina vlaků 
byla vedena po hlavním železničním tahu 
přes Děčín. Úzkým hrdlem, které zpomalo-
valo sílící proud osobní i nákladní přepravy, 
se však stal rozdíl v napěťových soustavách 
používaných v ČSSR a NDR. Proto musela být 
v Děčíně elektrická lokomotiva ČSD nahrazena 
motorovou trakcí v režii DR, aby vlak přetáhla 
jen nemnoho kilometrů do Bad Schandau 
nebo do Drážďan, kde se opět přepřahalo 
na výkonnou elektrickou trakci (při cestě 
opačným směrem to fungovalo podobně). 

Důvod byl jednoduchý – zatímco ČSD vyu-
žívaly na severu země stejnosměrnou trakční 

napájecí soustavu 3 kV, Němci se zhlédli v pro-
gresivnějším střídavém proudu o napětí 15 kV 
a frekvenci 16,7 Hz (kmitočet se tehdy značil 
16 a 2/3 Hz). Mezi oběma státy tak existovalo 
jakési „elektrické vakuum“ a ani jedna z želez-
ničních správ nedisponovala dvousystémovou 
lokomotivou, která by zvládala provoz jak 
pod stejnosměrnou českou, tak pod střídavou 
německou trolejovou pavučinou. 

Protože se českým konstruktérům podobný 
problém v tuzemských podmínkách již poda-
řilo vyřešit (dvousytémové lokomotivy řady 
ES 499.0 – rok 1974 a ES 499.1 – rok 1980), 
byla úkolem vyvinout stroj, který by umožnil 
kontinuální jízdu mezi ČSSR a NDR, pověřena 
plzeňská Škodovka. 

Pulsní tyristory Němci nechtěli 
Škodováci přišli s návrhem využít při vývoji 
nového stroje technické řešení použité u unifi-
kovaných lokomotiv Škoda II. generace (dneš-
ní řady 163, 263 a 363), a to včetně tehdy 
velmi progresivní pulsní tyristorové regulace. 
Německá strana ji však označila za neodzkou-
šenou, příliš riskantní s ohledem na spolehli-
vost a také těžkou na únosnost německých 
tratí. Nutno uznat, že německé obavy měly 
racionální základ, protože první stroje s pulsní 
tyristorovou regulací skutečně trpěly nemalý-
mi „dětskými nemocemi“, ale v roce 1988 byla 
již většina problémů odstraněna a lokomotivy 
nevykazovaly nikterak vyšší poruchovost než 
konvenčně řešené stroje. 

Vzhledem k tomu, že z pětatřicetikusové 
série měli Němci odebrat 20 loko- 

motiv, však musely být jejich 
argumenty zohledněny. 

Soutěž o model
V měřítku 1:1 sice Bastardi na lince do Německa  
končí, co si je ale do sytosti užít na kolejišti stodvacet-
krát zmenšeném? Pokud správně odpovíte na následující 
otázku a budete mít štěstí, bude EC souprava  
ve velikosti TT vaše.

Jaké bylo označení prvního prototypu pro DR?

1) ES 499.2          2) 180.001          3) 230.001

Odpověď zadejte do příslušného formuláře na  
www.cdprovas.cz do 13. prosince 2017. 

Vyhrajte soupravu 
vlaku EuroCity ve složení
371.002 + Apmz + Bmz + Bmz.

K tradičním výkonům Bastardů patřilo i vedení spojů EuroNight ze západní Evropy. Chvilku po svítání objektiv 
zachytil lokomotivu 371.201 (ex. Gottlieb) v čele EN 457 v červenci 2016 nedaleko stanice Kuort Rathen.

Stroj 372.011 ČD Cargo v čele nákladního  
expresu pod pevností Königstein v létě 2017
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Do tehdy moderní lokomotivní skříně s ostrý-
mi hranami s podvozkem Škoda II. generace 
proto v Plzni „nacpali“ již tehdy zastaralou 
odporovou regulaci. Právě v té době někdo 
vyslovil tezi, že takového bastarda, aby jeden 
pohledal, a přezdívka, vytvořená kreativním 
národem ajznboňáckým, byla na světě.

Knedlíkovače bez automatiky
V roce 1988 opustily brány Škody Plzeň první 
dva stroje – ES 499.2001 pro ČSD a 230.001 pro 
DR. Protože ve stejném roce přecházely ČSD 
na nový systém označování svých vozidel, byl 
stroj ČSD velmi záhy přeznačen na 372.001. 
Zatímco čeští strojvedoucí lomili rukama, jakou 
pomstu jim připravili soudruzi z NDR, Němci 
svou první lokomotivu umístili do depa v dráž-
ďanském Friedrichstadtu, kde se kvůli českému 
původu rychle ujala přezdívka Böhmische 
Knödel (Český knedlík) nebo Knödelpresse, což 
se dá volně přeložit jako knedlíkovač. 

Oba stroje byly nasazeny do zkušebního 
provozu, který ale paradoxně nebyl tak bezpro-
blémový, jak obě železniční správy očekávaly. 
Ukázalo se, že vlivem vibrací od kompresoru 

praskají skla čelních oken, nebo se dokonce 
kompresor vytrhne ze závěsů. Problematický 
byl i střídač čerpadla transformátoru. Navíc 
lokomotiva díky zastaralé odporové regulaci 
postrádala jakoukoli formu automatizace říze-
ní, na kterou si čeští strojvedoucí velmi rychle 
zvykli u tyristorových lokomotiv. I kvůli chybějící 
automatické regulaci rychlosti, kdy strojvedoucí 
musel nastavovat výkon lokomotivy ve všech 
režimech jízdy manuálně, nebyli Bastardi u lo-
komotivních čet zrovna nejoblíbenější. 

Rychleji, ale jen horko těžko
Prototypy sice neoslnily, ale víceméně fungo-
valy. Kvůli akutnímu řešení situace v přeshra-
ničním provozu se proto v letech 1990–1991 
přistoupilo k výrobě 33 sériových lokomo tiv. 
Od jízdního řádu 1991/1992 začali Bastardi 
pravidelně zabezpečovat spojení bez přepřahů 
mezi ČSFR a SRN v osobní i nákladní dopravě, 
a zajížděli dokonce až do německého hlavního 
města. Ovšem už o rok později byla z Dráž-
ďan do Berlína zvýšena rychlost na 160 km/h 
a Bastardům s limitem 120 km/h hrozilo, že se 
dál než do hlavního města Saska nepodívají. 

Setkání Bastarda a Knödelpresse u portálu děčín-
ského tunelu pod Pastýřskou stěnou v roce 1992

„Závod“ se saským traktorem v létě 2016 mezi stanicemi Kuort Rathen a Bad Schandau
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Čechoněmec Gottlieb
Šest lokomotiv řady 371 doplnil poměrně 
kuriózním způsobem stroj původně patřící 
DB. Za poškozenou lokomotivu 372.006, 
která byla aktérkou nehody v Drážďanech 
v roce 2001, nabídly DB jako kompenzaci 
svou lokomotivu 180.001. České dráhy ji 
po drobných úpravách zařadily do provozu 
coby stroj 371.201 v původním němec-
kém zbarvení, jen označený logy nového 
vlastníka. Později dostal nejen nový nátěr 
v barevném schématu ČD, ale i jméno 
Gottlieb respektující jeho původ, kterým se 
chlubil na svém čele. Zajímavostí je, že po-
škozená 372.006 byla nakonec opravena 
a je provozována u ČD Cargo. 
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Protože v dohledu nebyly dodávky nových 
rychlých lokomotiv, jedinou cestou, jak Bastar-
dům prodloužit životnost v expresní dopravě, 
bylo zvýšení jejich maximální rychlosti.

Jako první k tomuto kroku přistoupili 
Němci, když v roce 1994 nechali ve Škodovce 
modernizovat svůj prototyp, mezitím přezna-
čený na 180.001. Došlo ke změně trakčního 
převodu, takže lokomotiva byla po rekon-
strukci schopna dosahovat rychlosti 160 
km/h. Zrychlení se v letech 1994–96 dočkal 
i český prototyp, jehož převod byl také upraven 
na rychlost 160 km/h. Lokomotiva po rekon-
strukci dostala označení 371.001, čímž se stala 
první zástupkyní nové lokomotivní řady 371 
ČD. Ovšem ani tento upgrade se neobešel bez 
kompromisu. Bastardi vlivem snížení tažné síly 
(daň za změnu převodu) zlenivěli, a tak se stala 
rychlost 160 km/h při vedení dlouhých meziná-
rodních vlaků na krátkých rovinatých úsecích 
českého Polabí spíše hypotetickou cifrou.

Konec v Německu
Modernizace se u nás dočkaly také stroje  
s evidenčními čísly 002, 015 a v roce 2000 ještě 
003, 004 a 005. Zbývajících devět lokomotiv 
zůstalo v původním provedení a po vzniku  

ČD Cargo v roce 2007 přešly do majetku náklad-
ního dopravce, aby prioritně zajišťovaly vozbu 
nákladních expresů z ČR do Německa a opačně 
po obou březích Labe. Od roku 2016, kdy ČD 
Cargo zakoupilo své první Vectrony, význam 
relativně slabých Bastardů na elitních meziná-
rodních výkonech v nákladní dopravě upadá.

Ještě rychlejší konec je však čekal u našich 
sousedů. Pro Němce bylo udržování zastaralé 
a atypické lokomotivy v provozu ekonomicky 
neodůvodnitelné a Bastardi navíc přestali 

stačit výkonově. Další modernizace tepny 
Drážďany – Berlín, se kterou přišlo zvýšení tra-
ťové rychlosti na 200 km/h, je diskvalifikovala 
z dálkové osobní dopravy, a proto byly všechny 
lokomotivy předisponovány k nákladnímu 
dopravci DB Schenker. Ten je nasazoval na po-
dobné výkony jako ČD Cargo, ovšem také zde 
postupně došlo k náhradě mladšími a výkon-
nějšími stroji, konkrétně řadou 189 DB.  
„České knedlíky“ najednou neměly využití, 
lokomotivy byly odstavovány z provozu a dvě 
dokonce sešrotovány (180.004 a 180.005). 
O tom, že Němci to s koncem Bastardů myslí 
vážně, svědčil i fakt, že stroj 180.014 putoval 
do železničního muzea ve Weimaru, kde do-
stal původní vínové barevné schéma z konce 

80. let i označení 230.014. Zbývajících  
16 lokomotiv odkoupila česká společ-

nost TSS Cargo, do provozu ale zasahují 
jen velmi sporadicky.

Klepání na nebeskou bránu?
Pro České dráhy však řada 371 

zůstávala stále důležitá a de facto 
nezastupitelná. Vedle toho, že v prvním 

desetiletí 21. století ČD zrovna nedispono-
valy přebytkem lokomotiv pro rychlost  

160 km/h, měli Bastardi ještě jedno privile-
gium: šlo o jediné lokomotivy schválené bez 
omezení na německé drážní infrastruktuře. 
Jenže dlouholetý nepřetržitý provoz se i přes 
veškerou péči a údržbu začal projevovat 
na jejich stavu. Bylo jasné, že je akutní najít 
nástupce. Národní dopravce nejprve uvažoval 
jako náhradu za Bastardy lokomotivy řady 
380. Ty se však kvůli dlouholetým schvalova-
cím peripetiím tohoto úkolu nemohly zhostit. 
V loňském roce proto padlo rozhodnutí vyhlásit 
výběrové řízení a pořídit pro linku Praha – Berlín 
– Hamburk moderní stroje. Z tendru nakonec 
vzešly vítězně lokomotivy Siemens Vectron, 
které si České dráhy pronajaly na 10 let. Ty pře-
bírají od Bastardů žezlo právě v těchto dnech.

Ukončení provozu Bastardů na meziná-
rodních dálkových spojích do Německa však 
neznamená jejich definitivní konec. Řada 371 
se bude i nadále na českých kolejích obje-
vovat, navíc přidá i ty moravské. Nasazena 
totiž bude v čele vlaků Rx z Prahy do Luhačo-
vic v úseku do Starého Města u Uherského 
Hradiště. Tady lépe zúročí svou maximální 
rychlost 160 km/h. Pokud se však chcete ne-
chat přímo v Drážďanech ovanout proudem 
horkého vzduchu vycházejícím s nezaměni-
telným řevem z ventilátorů rozjíždějícího se 
Bastarda, nerozmýšlejte se dlouho. Poslední 
možnost vyslovit auf Wiedersehen, Bastarde, 
nastane 9. prosince 2017. ▪

Technické informace
Počet kusů: 15 pro ČSD (ČD), 20 pro DR (DB)

Produkce: 1988, 1990–1991

Modifikace: řada 371 
(6 kusů pro rychlost 160 km/h)

Maximální rychlost: 120 km/h (řada 372), 
160 km/h (řada 371)

Systém napájení: 3 kV ss / 15 kV, 16,7 Hz

Výkon: 3 080 kW

Tažná síla: 275 kN (205 kN u řady 371)

Hmotnost: 84 t

Tip redakce
Chcete si prohlédnout stanoviště strojvedoucího a strojov-
nu Bastarda? Pak do svého webového prohlížeče zadejte 
www.bluetrains.cz a užijte si virtuální prohlídku se všemi 
detaily. Kromě řady 371 zde najdete dalších 40 moderních 
i historických vozidel.

A pokud vás zajímá, jak se obsluhuje lokomotiva řady 371, můžete si 
na www.pohledzvlaku.cz projet celou trať z Prahy do Děčína zachycenou 
z čela tohoto stroje včetně záběrů na práci strojvedoucího. 



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

Jízdní řád 2018
Dálková doprava

Můžete potkat ve vlaku
Kateřina Perglová

Zimní menu v jídelních vozech
Inspirujte se jižní Moravou

P R U V O D C E
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Rychlejší a komfortnější 
PROPOJENÍ METROPOLÍ

Od 10. prosince se železniční doprava v celé Evropě podřídí novému jízdnímu řádu.  
Zajímá vás, co můžete očekávat? Ve vnitrostátní dálkové dopravě čeká nejvíce novinek  
obyvatele západní a severozápadní části České republiky. Spojení do těchto regionů bude rychlejší 
a pohodlnější. Nováčky roku 2018 v mezinárodní dálkové dopravě jsou pak spoje Metropolitan 
a Západní expres. Změny v regionální dopravě představíme v lednovém čísle. 

České dráhy vypraví v průměru 7 041 
vlaků denně. Zaměřují se především 

na pohodlí a růst kvality služeb. Jízdní 
doby expresních spojů se významně zkrátí 
na lince do západních Čech a Bavorska 
nebo do Maďarska. Zrychlí se také cesty 
v dalších místech republiky, například mezi 
Hodonínem a Brnem nebo mezi Brnem 
a Jihlavou. Ceny obyčejného jízdného ovliv-

nila pouze výše inflace v letošním roce. 
Například do 70 kilometrů se jízdné zvýší 
o 1 až 2 Kč.

Do Mnichova Západním expresem
V reakci na oblíbenost spojení Prahy, západ-
ních Čech a Mnichova se zvýší počet expresů 

ze čtyř párů na sedm a dojde ke zkrácení 
jízdních dob. Po dokončení nových tunelů 
na Plzeňsku se předpokládá další zkrácení 
cestovních časů. Denně spojí Prahu a Plzeň 
celkem 31 párů vlaků, zákazníci tak mohou 
do Plzně cestovat v hodinovém intervalu, 
dále do Chebu a Domažlic každé dvě hodiny. 
V Západních expresech a také v rychlících 
z Prahy přes Ústí nad Labem do Mostu, 

DÁLKOVÁ DOPRAVA 2018

Jízdní řád 2018
Platí od  10. 12. 2017  

do 8. 12. 2018

KJR_Titulka_2018_145x205_v09_tisk.indd   1

17/10/17   16:29
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Nově do Polska a rychleji do Žiliny
Turisté, studenti a obchodní cestující ocení 
kvalitní pravidelné denní spojení expresem 
Cracovia do druhého nejvýznamnějšího 
města Polska – Krakova. Denní pár expresů 
z Vídně do Bohumína bude prodloužen až 
do polských Katovic. Vlaky EC z Prahy do Žiliny 
zkrátí díky pokračující modernizaci koridoru 
na Slovensku jízdní dobu o 10 minut (na 5 hod 
a 17 min) a k dalšímu zrychlení dojde po dokon-
čení modernizace celé trati z Púchova do Žiliny.

Do Maďarska Metropolitanem
Vlaky s novým označením Metropolitan 
na trase Praha – Budapešť budou nově končit 
i začínat na západním nádraží Budapest-
-Nyugati. Toto nádraží leží přímo na okružní 
třídě Teréz krt. a na modré lince metra s velmi 
dobrou dostupností do všech částí města. 
Doba jízdy vlaku se zkrátí na 6 hod a 26 min. 
Všechny spoje Metropolitan nabídnou ces-
tujícím garantovanou kvalitu služeb, která 
se bude postupně dále rozšiřovat, například 
během příštího roku bude nově zavedena 
služba ČD WiFi také ve vozech 2. třídy.

Změny v noční dopravě
Národní dopravce i nadále svým zákazníkům 
umožní pohodlné noční cestování na Sloven-
sko, do Polska i Maďarska. Košice a Humen-
né propojí s Prahou noční spoj EN Slovakia 
s lůžkovými a lehátkovými vozy, vozy s místy 
na sezení a autovozy. Noční vlak EN Bohemia 
v úseku Praha – Košice pojede pouze sezonně, 
a to v době vánočních prázdnin, Velikonoc, 
v letních měsících a o podzimních prodlouže-
ných víkendech. V úseku Cheb – Praha bude 
ukončen provoz přímých lůžkových vozů. Dva 
noční vlaky Silesia a Chopin v relaci Bohu-
mín – Krakov – Varšava nahradí jeden spoj 
s lůžkovými vozy po celé trase. Změna čeká 
také dosavadní noční spojení Berlína, Prahy 
a Budapešti – vlak Metropol pojede nově pou-
ze z Prahy do Budapešti a lůžkový vůz poveze 
do Vídně. ▪

Karlových Varů a Chebu zvýší pohodlí zákaz-
níků modernější a komfortnější vozy. Budou 
k dispozici velkoprostorové klimatizované 
oddíly, el. zásuvky 230 V a také audiovizuální 
informační systémy. Cestující, kteří pokračují 
do Domažlic a Mnichova, se mohou těšit 
i na zvýšený komfort německého dopravce, 
který chystá nasadit vozy 1. třídy, klimati-
zované vozy, místa pro cestující na vozíku 
i služby s občerstvením. Všechny rychlíky 
ve směru do Klatov (linka R16) budou jed-
notně zastavovat ve stanicích a zastávkách 
Rokycany, Kařez, Hořovice, Zdice, Beroun 
a Praha-Smíchov. Pro obyvatele Kařezu, Zdic 
a okolí se tak počet rychlých spojů do Prahy 
nebo Plzně zdvoj- až ztrojnásobí.

KO M P L E T N Í  P Ř E H L E D  Z M Ě N 
A   P Ř E S N É  I N F O R M AC E 
O   N OV É M  J Í Z D N Í M  Ř Á D U 
N A L E Z N E T E  N A   W W W.C D.C Z  
I   V   A P L I K AC I  M Ů J  V L A K . 

Praha – Budapešť

-15 min

Brno – Jihlava

-7 minPraha – Domažlice

-7 min

Praha – Plzeň

-12 min

Praha – Cheb

-17 min

Praha – Žilina

-10 min
Hodonín – Brno

-10 minPraha – Mnichov

-20 min

Přehled časových úspor
od nového jízdního řádu
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VYBERTE SI NA CESTÁCH  
z bohaté nabídky občerstvení
Cateringové služby ČD Minibar a ČD Snack, které byly v průběhu roku rozšířeny 
do dalších expresů a rychlíků, nabízí sortiment kvalitního občerstvení za velmi  
příznivé ceny. Zajímá vás, v kterých spojích můžete tyto služby využít?

Zákazníci mohou ve vybraných dálkových 
spojích ochutnat drobné občerstvení 

z vozíků ČD Minibar. Tato služba je zavedena 
zejména u vlaků, které cestující využívají 
pro přepravu na delší vzdálenost a zároveň 
v těchto vlacích není řazen restaurační vůz 
nebo bistro. V Západních expresech na lince 
Praha – Mnichov bude prodej občerstvení 
z minibarového oddílu zajišťovaný vlakovou 
četou po kontrole jízdních dokladů i na ně-
meckém území.

Z drobného občerstvení ČD Minibaru 
obsluha nabízí cereální tyčinky, croissanty, 
lentilky, slané tyčinky, Tatranky nebo třeba 
arašídy. Ceny se pohybují od 10 do 20 korun. 
Chlazené nealkoholické nápoje zastupují le-
dový čaj, Kofola, džus, perlivá, jemně perlivá 
i neperlivá voda, ledová káva a nealko pivo. 
Z nabídky alkoholických nápojů si zákazníci 

mohou vybrat produkty Budějovického Bud-
varu, Plzeňského Prazdroje (mimo vlaků Jižní 
expres na lince Praha – České Budějovice) 
a cider. Milovníky vína potěší Müller Thurgau 
či Frankovka z Habánských sklepů. Ani 
v tomto případě nejsou ceny vysoké a vždy se 
vejdete do 40 Kč. Z teplých nápojů se podává 
káva, cappuccino, čokoláda nebo čaj.  

Šálek vždy za pouhých 10 Kč. Oblíbenou sva-
činkou je plněné slané a sladké pečivo, které 
zůstává ve variantách šunka a sýr, špenát, 
kuřecí maso. Ve sladké verzi je v nabídce tva-
rohové, čokoládové a pudinkové s jahodou. 
Za porci zaplatíte vždy jen 17 Kč.

ČD Snack
Ve všech jednotkách InterPanter na lince 
Brno – Břeclav – Olomouc (R 13) a Praha – 
Česká Třebová – Brno (R 19) si chlazené ob-
čerstvení můžete koupit v potravinových au-
tomatech společnosti Delikomat. Sortiment 
občerstvení se průběžně mění. K dispozici 
je ale vždy široká nabídka sladkého i slané-
ho občerstvení a nealkoholických nápojů. 
Alkoholické nápoje včetně piva nemohou být 
do nabídky s ohledem na povinnost prodejce 
ověřovat věk zákazníka zahrnuty. Drobné 
občerstvení i většinu nápojů lze zakoupit 
za velmi příznivé ceny do 20 Kč. ▪

INFORMACE O CATERINGOVÝCH 
SLUŽBÁCH NALEZNETE 
NA WWW.CD.CZ/MINIBAR.

Pozn.: Služba ČD Minibar může být z provozních 
či technologických důvodů ve vybraných vlacích 
omezena či neposkytována.

R 10 Praha – Hradec Králové, 
vlaky kategorie Rx

Ex 1 Praha – Ostrava, 
vlaky kategorie Ex

Ex 7 Praha – České Budějovice, 
vlaky kategorie Ex

Ex 6 Praha – Plzeň – Cheb/
Domažlice/Mnichov  
vlaky kategorie Ex

R 13 Brno – Břeclav – Olomouc
vlaky kategorie Rx

R 19 Praha –  
– Č. Třebová – Brno

vlaky kategorie Rx

R 8 Brno – Ostrava, 
vlaky kategorie R

R 18 Praha – Přerov –  
–Luhačovice,  
vlaky kategorie Rx

ČD Minibar
ČD Snack
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Vánoční nadílka POHLEDU Z VLAKU
Unikátní projekt mapující nejúžasnější české, moravské a slezské 
tratě pohledem čtyř kamer pokračuje natáčením dalších 
stavitelských skvostů. Jako dárek pod stromeček dostanou příznivci 
Pohledu z vlaku opravdovou legendu – Pražský Semmering.

Pokud patříte mezi železniční fanoušky, 
nebude vám webová stránka www.po-

hledzvlaku.cz neznámá. Sluší se ale připome-
nout nováčkům, o co jde. Tento projekt přináší 
možnost projet si v pohodlí svého domova 
nejzajímavější tuzemské tratě a sledovat jejich 
okolí ze čtyř instalovaných kamer. K dispozici 
je pohled z čela vlaku, od podvozku, z posled-
ního vozu soupravy a pohled zachycující práci 
strojvedoucího. Rozhraní webu je doplněno 
nejen popisem zajímavostí, které můžete 
z vlaku zahlédnout, ale obsahuje i funkcionali-
tu Události na trati, do které jsou zapracovány 
všechny stanice a zastávky, návěstidla včetně 
jejich významu, traťové značky a další specifi-
ka železničního provozu. 

předplatné dalších  
cyklistických časopisů 
www.iVelo.cz/predplatne

VŠE,  
CO CHCETE 

VĚDĚT  
O KOLECHpředplatné na celý rok i libovolný počet vydání 

kdykoliv na www.cykloturistika.cz/predplatne

ČASOPISU CYKLOTURISTIKA 
PŘEDPLATNÉ 

TESTY TRASY LIDÉ TECHNIKA CESTOPISY2/2017
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zahraniční region

2/2017 • 84 Kč/4,19 €

   

Jaký typ motoru 
JE NEJLEPŠÍ? 

DO DIVADLA na kole 
zápisky elektrocyklistky začátečnice

TEST 
E-KOL 

SROVNÁVACÍ

CELOODPRUŽENÁ MTB
• Conway EMF 327 SE
• Haibike Sduro Fullseven 8.0
• Lapierre Overvolt AM 400
•  Specialized Turbo Levo 

FSR Comp CE 6Fattie
• Trek Powerfly FS9 

KROSOVÁ KOLA
• Apache Wakita
• Apache Matto E5
• BH Rebel Jet Lite
• Conway ECC 300
• Lovelec Vega
• Moustache Samedi 28
• Specialized Turbo Vado 4.0

MTB S PEVNÝM RÁMEM
• Apache Hawk MX
• Author Elevation+
• Moustache Samedi 27 OFF 8
• Stevens E-Cayolle+ 27.5“
• Superior eXP 919
• Trek Powerfly WSD 5

Itálie, Sauris
alpská perla stvořená pro e-biky

rozšířené předplatné  
Cykloturistika + Elektrokola  
jen za 512 Kč

vychází 29. 3. a 5. 7.

9 771213 113047

07

98 Kč (předplatitelé 87 Kč) 4,89 €
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září
www.53x11.cz

Campeón
ADIÓS

příběh Kozí stezky (reportáž z Alto de l´Angliru) • Froomeho double  • trénink: běhat či 
neběhat • nová výživová praxe „sleep low“ • zákulisí přestupového trhu • Sagan v klubu 
stovkařů  • ikonická vítězná gesta • pekelných 100 ve 4 (klasická časovka družstev na 
vlastní kůži) • na švihu s Romanem Lehkým • čeští hrdinové RAAM • rozhovory: Mikel 
Nieve, Michael Woods, David De la Cruz, Kurt Asle Arvesen, Th eo Bos, Josef Černý • 
hobíci profíkům: premiéra Ötztaler Pro 5500 • kam kráčí Král Šumavy? • dlouhodobý test 
Sram Red eTap • top novinky tec hniky 2018

ČASOPIS SILNIČNÍ CYKLISTIKY 10. ROČNÍK

CYKLISTICKÝ ČASOPIS ⁄ TESTY TRASY TRÉNINK LIDÉ TECHNIKA SPORT

11
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89 Kč/4,29 €89 Kč/4,29 €
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TESTY
Marin Wolf Ridge Pro 

a revoluční systém odpružení 
zásadně přepracovaná 

Kona Process 153 CR DL
ohlédnutí za rokem s Canyonem 

Exceed CF SL 7.9 Pro Race

11

20
17

PROČ JE KARBON 
DRAHÝ, A NEMUSEL BY

fenomén

BIKE 
pro koho, proč, geometrie, posed, 
dostupnost vybavení… 

premiéra unikátního českého MTB etapáku 
MASIV=+KOLO

VLAK

VELO DLOUHODOBÝ 
TEST KOL 2018 

XC full Giant Anthem 
Advanced Pro 29 1 

gravel bike Specialized 
Diverge Expert

kompozit není na konci svých možností 

7/2017

říjen

64 Kč

3,49 €

kolem Klášterce nad Ohří a Písku  ■  filmová místa v Jizerkách a Krkonoších  ■  technologie současných helem

rozhovor

TIP NA ZIMU

Za hraničními 

body Švédska

Vulkanické 

Vítejte v předpeklí

Maďarsko
V zemi horkých 

pramenů 
a pikantních klobás

Simona Hrstková 

Čechošvédka žijící ve Stockholmu

Lanzarote

Extrémní líbánky 

na tandemu

Eurobike 

2017

Nabídky cestovních kanceláří 2017

speciál

březen
2017

64 Kč
3,49 €

DOVOLENÁ
na kole

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ na celý rok k platební kartě

Sardinie pro rovinkářeNa šálek čaje do jihozápadní AnglieFinsko lehokolům zaslíbenéTradice, život, turistika Banátu 

Pohodové jezerní kilometry • RakouskoČapí stezka a sprévský labyrint • NěmeckoS větrem v zádech • Holandsko a Belgie

7 tipů na přírodní koupání

léto, voda

CYKLOTURISTICKÉ STANY

s dětmi v zahraničí

LETNÍ 
FESTIVALY 

JEN ZA 384 Kč
1. UŠETŘÍTE 128 Kč OPROTI CENĚ NA STÁNCÍCH 

2.  OBDRŽÍTE ZDARMA PRAKTICKÝ DÁREK NA SVÉ  
KOLO – OCHRANNOU NESNÍMATELNOU ZNÁMKU  
PROTECT6 V HODNOTĚ 299 Kč 

Jako předzvěst blížící se zimy byly už 
v říjnu publikovány dva záznamy zachycující 
jízdy motorového vozu řady 840 Regio-
Spider z Liberce do Tanvaldu, resp. z Tan-
valdu do polské Sklářské Poreby. Natáčení 
probíhalo za vydatné sněhové nadílky, což 
výrazně posílilo romantiku této krásné trati. 
Neméně atmosférický bude zážitek z další 
trati, která se na stránkách projektu objeví 
krátce před Vánoci. Realizační tým tentokrát 
„navěsil“ kamery na motorový vůz řady 810, 
kterými zachytil jeho cestu z Prahy do Rudné 
přes vyhlášený Pražský Semmering.  

Natáčení proběhlo i na dalších tratích 
a v roce 2018 se můžete mimo jiné těšit 
na trať Plzeň – České Budějovice s řadou 242, 
Jižní expres Praha – České Budějovice v čele 
s lokomotivou řady 380 nebo na krušnohor-
ské dobrodružství s RegioNovou, která šplhá 
z Karlových Varů do Potůčků a dále do ně-
meckého Johanngeorgenstadtu. 

Připojte se i vy k několika tisícům fanouš-
ků, kteří sledováním tratí dohromady strávili 
již více než 4 miliony minut. Stojí to za to! ▪
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U BARDOTKY JSEM SE MUSELA KROTIT!
Všimli jste si veselých karikatur CityElefanta, Sysla 
a dalších, které se letos na podzim objevily na nádražích 
v Praze a okolí? S inspirací přezdívek a slangových názvů 
lokomotiv a jednotek je k příležitosti oslav 25 let železnice 
v systému Pražské integrované dopravy 
ztvárnila výtvarnice Kateřina Perglová.

Text: Johana Kvítková, foto: Jan Chaloupka

Jak jste přišla k nabídce ilustrovat kresby, které ROPID 
poprvé využil na letošním Pražském dni železnice?
Pokud jezdíte pražskou MHD, možná jste někde třeba 
v autobuse zahlédla drobné ilustrace se zaměřením 
na dopravácký slang. To byla moje první zakázka 
tohoto typu, díky které mne pak ROPID přímo oslovil 
s nabídkou navrhnout karikatury vlaků pro letošní 
kampaň. Vytvořila jsem pro ně nakonec i omalovánky 
pro děti, spojení osvěty a výtvarna mě obecně moc 
baví.

Vaše tvorba je plná dopravních motivů.  
To je náhoda, nebo záměr?
Náhoda. Ale je pravda, že už mám trochu profesi-
onální deformaci. Když vidím nějaký stroj, hned 
přemýšlím, jak bych ho personifikovala. Občas 
to není jednoduché, ale nakonec zjistíte, že 
každý vlak nebo třeba autobus má svůj určitý 
výraz.

Vlaky s přezdívkami jste vybírala 
sama?
To ne. Zadal mi je přímo ROPID. Já si 
pak i vyhledala fotky konkrétních ma-
šin z různých úhlů, podívala se na pár 
videí, abych porozuměla, jak stroje 
zhruba fungují, a pochopila důvod 
jejich přezdívek. Kreslím perem na ta-
bletu, který mám připojený k počítači. 
ROPID chtěl mít veselé a hravé ilustrace, 
spíše pro děti. Takže třeba u Bardotky 
jsem se musela dost krotit. Mám opravdu 
radost, že mi přišlo i pár pozitivních ohlasů 
od lidí z dráhy. Poznala jsem díky tomu 
i trochu železničářský slang. Jsem zvědavá, 
co přijde teď.

MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

Uživí vás tato práce, nebo je to spíše  
koníček?
To je čistě bokovka, já pracuji hlavně v Ná-
rodním muzeu. Výtvarnému umění se věnuji 
od dětství, ale nikdy jsem neměla ambice se 
tím živit naplno. V dnešní době je to opravdu 
těžké. Obdivuji umělce, kteří to v Česku 
dokáží. Ale ve volnu kreslím pořád.

A co třeba?
Baví mě knižní ilustrace. Inspiruje mě hodně 
fantasy, mám ráda turistiku, přírodu a mys-
lím, že se to do mé tvorby promítá. Přátelům 
jsem třeba pomohla s texturami pro 3D 
modely přírodních motivů do jedné hry pro 
mobilní telefony.

Zpátky k té turistice, cestujete často?
Jsem spíše domácí typ. Do ciziny jezdím 
hlavně za uměním. Českou přírodu mám 
ráda, hlavně lesy. Teď jezdím vlakem na Slo-
vensko, třeba do Tater. Ale přiznám se, že 
mám docela špatnou paměť. A proto si vedu 

takové malé deníčky, ve kte-
rých si črtám vše, co zrovna 

Kateřina Perglová 
Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu 
na Žižkově v oboru užitá malba a výtvarnou 

výchovu na Univerzitě Karlově. Od dokončení 
studií působí jako webmasterka v Národním mu-
zeu. Kromě karikatur vlaků jako např. Bardotky, 
CityElefantu, Žabotlamu, Brejlovce nebo Sysla, 
které zpracovala pro ROPID, je také autorkou 
ilustrací pro kampaň Slang pražských dopraváků. 
Výtvarně spolupracovala také na publikaci muze-
ologa Jiřího Žalmana s názvem Kapesní průvodce 

po muzeu a muzejnictví z roku 2016. 

zažívám. Třeba i ve vlaku. Když 
mi přátelé vypráví o nějakém spo-
lečném zážitku, občas si nemůžu 
vzpomenout a dohaduji se s nimi, 
že tam jsme přeci nikdy nebyli. 
Pak se ale podívám do příslušné-
ho notýsku a tam je vše černé 
na bílém! Někdo si pamatuje 
vůně nebo hudbu, já si kreslím. 
▪
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ZIMNÍ MENU LÁKÁ  
na moravské speciality
Jako chutnou tečku na závěr letošního roku kuchaři z JLV  
připravili nové sezonní menu. Speciality inspirované tentokrát 
jihomoravskou kuchyní pro vás v jídelních vozech ČD Restaurant 
servírují od 29. listopadu.

Jižní Morava je kraj proslulý svou úrod-
ností a pohostinností. Při jeho návštěvě 

je skoro povinnost pozvednout sklenku 
s vínem nebo slivovicí a zajíst ji třeba 
domácím uzeným. Nyní můžete kulinářské 
speciality tohoto regionu ochutnat i na pa-
lubách národního dopravce. Na začátek vás 
zahřeje tradiční kuřecí krém s kousky masa 
a bylinkami. Jako hlavní chod můžete zkusit 
třeba pomalu tažená hovězí líčka na červe-

ném víně s glazovanou kořenovou zeleni-
nou a máslovým bramborovým pyré, pro 
vegetariány kuchaři připraví těstoviny s gri-
lovanou cuketou a paprikovou omáčkou 
a sýrem Gran Moravia. Milovníky sladkých 
dezertů potěší taštičky se šlehačkou plněné 
povidly a sypané griliášem. A pokud chcete 
být skutečně styloví, ochutnejte na závěr 
sklenku moravského vína z nabídky vinař-
ství Znovín Znojmo. ▪

Tradiční kuřecí krém  
s kousky masa  
a bylinkami

49 Kč

Bramborové knedlíky  
plněné uzeným masem, se 
zelím a opečenou cibulkou

139 Kč

Bramborové taštičky  
plněné povidly, sypané  
griliášem a zdobené šlehačkou

45 Kč 

Těstoviny s grilovanou cuketou,  
 paprikovou omáčkou a sýrem Gran Moravia

129 Kč

Pomalu tažená hovězí líčka  
na červeném víně, glazovaná  
kořenová zelenina, máslové  
bramborové pyré

169 Kč

Jihomoravské 
zimní menu najdete 
v jídelních vozech  

ČD Restaurant  
od 29. listopadu 2017  

do 27. února 2018.

 * Uvedené ceny platí pouze v rámci Happy Hours.
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Staňte se posilou týmu, 
KDE MÁ PRÁCE SMYSL
Nakupujete na nádražích v Pohodlných Obchodech Na Trase? 
Víte, že jde o ryze českou společnost, která na trhu přes dvacet let provozuje mimo  
jiné značku PONT Market a nyní nabízí zajímavou a různorodou práci? Nahlédněte  
pod pokličku profese prodavače z nádražních obchodů. 

Každému se může stát, že ho na cestách 
zastihne hlad nebo žízeň. Z těchto 

nepříjemných situací dokážou leckdy 
vysvobodit PONT Markety, které najdete 
na mnoha větších uzlových železničních 
stanicích po celé České republice. Společ-
nost JPServis, která mimo prodejen PONT 
Market provozuje na nádražích i síť stánků 
Minit a BioPoint, hledá nové posily do pro-
dejních týmů. Zajímá vás, co vše tato práce 

obnáší? Můžete si ji vyzkoušet jako my – 
na vlastní kůži.

Pro tento test jsme si vybrali prodejnu 
v Kolíně. Na naši směnu jsme jako novope-
čení prodavači nastoupili sice už před pátou 
hodinou ranní, ale tím výčet špatných zpráv 
končí. Oceňujeme umístění prodejny přímo 
na vlakovém nádraží. I z malé vesničky se tak 
do práce dostaneme bez problémů. Zaučuje 
nás paní Petra, která už pro PONT Markety 
pracuje déle než pět let. Jí samotné prý vyho-
vuje, že jde o malou prodejnu: „Víte, jaké si to 
tady uděláme, takové to prostě budeme mít. 
Jsme malý tým a vždy se domluvíme. Zároveň 
tady denně obsloužíme spoustu zákazníků, 
takže to není nuda. I díky stálým zákazníkům 
a přátelskému prostředí mám pocit, že moje 
práce má smysl.“ Její kolegyně také oceňuje, 
že nejde o fyzicky náročnou práci: „Já jsem 
předtím pracovala v supermarketu a tam to 
byla jednotvárná otročina.“

Směna nám díky mnoha aktivitám velmi 
rychle utíká. Dnešní prodejny PONT nabízí 
hezké prostředí, skvělou dopravní dostup-
nost a různorodou práci i možnost profes-
ního růstu. Překvapuje nás, že i prodavač 
může chodit do práce rád a těšit se do ní. Ve-
dení této české firmy si zakládá na tradicích 
a cení si toho, když zaměstnanci přichází 
s tipy na vylepšení. Skvělé je, že i současné 
vedení společnosti ví, co dělá. Sám ředitel 
totiž před dvaceti lety začínal jako prodavač 
na jedné z prodejen.

Pokud i vy chcete rádi chodit do práce 
a jsou pro vás výše popsané hodnoty zají-
mavé, ozvěte se na e-mail job@jpservis.com 
nebo zavolejte na telefon 271 003 338. Další 
informace najdete na www.jpservis.com. ▪
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deseti párů speciálních vlaků. Kolik fanoušků 
ale vlaky přepraví, není známo. Dráhy si 
o nich nevedou statistiky. Vedoucí oddělení 
odboru provozu osobní dopravy ČD Lukáš 
Landsinger říká: „Nesčítáme je, protože 
nemůžeme odlišit fanouška od nefanouš-
ka.“ Do vlaku s osmi vagony se vejde něco 
mezi pěti a šesti stovkami lidí. „Spolupráce 
s železniční policií, zejména tou ostravskou, 
je perfektní,“ pochvaluje si.

Pro běžné cestující jsou dnes agresivní 
vlajkonoši většinou spíš jen nepříjemnost, 
než aby je nějak ohrožovali. Nebylo to tak 
ale vždy (Viz Největší problémy). Fanoušci 
mohou ovšem být nebezpeční sami sobě. 
V poslední době se ve spojení s fanděním 
odehrálo na železnici několik neštěstí.

Zbytečná úmrtní
Letos v březnu přejel v Opavě 

vlak jednačtyřicetiletého 
polského fandu místního 
klubu. Přišel tým podpo-
řit na zápas s Baníkem. 
K dalšímu úmrtí došlo 
v roce 2010. Jednadvace-
tiletý fanoušek FC Viktorie 

Plzeň nastoupil cestou 
ze zápasu do nesprávného 

vlaku. Když to zjistil, rozhodl 
se vyskočit. Bylo to jeho poslední 

rozhodnutí v životě. Podobně zemřel 
příznivec Baníku cestou na utkání 
s pražskou Spartou v květnu 2008.

Mezi stanicemi Bezpráví a Brandýs 
nad Orlicí otevřel dveře a vypadl 
z vagonu. Pád nepřežil. Proč dveře 
otvíral, nikdo neví. Možná chtěl 
vyvětrat. Vagon totiž neměl kupé, 
takže kuřáci museli chodit do stís-
něné vstupní chodbičky, která 
byla brzo zakouřená. Všem těmto 
zbytečným úmrtím bylo možné 
zabránit. Stačila by opatrnost 
a zdravý rozum. ▪

SPORTU ZDAR!
Rádi se perou, rádi se napijí, rádi ničí věci a rádi jezdí vlakem. Agresivní sportovní 
fanoušky řeší policie na železnici už mnoho let. Za tu dobu se to naučila.

Text: Radek John, foto: ČTK

Sportovní fanoušci cestují 
podpořit své týmy nejraději 

po kolejích. Část fanoušků je 
agresivních i proto, že k výjezdům 
neodmyslitelně patří alkohol. 
Policie je hlídá. „Stát to stojí peníze,“ 
říká Milan Bajcura z Krajského ředi-
telství PČR Jihočeského kraje. „Jde 
ale o to, aby nedošlo k výtržnostem 
nebo vandalismu, prostě k narušení 
veřejného pořádku.“ České dráhy 
vychází ochráncům zákona vstříc.

Zvláštní vlaky
Pokud je fanoušků hodně, není problém 
pro ně zařídit zvláštní vlak, často i po do-
hodě s klubem. Za rok se vypraví okolo 

Z POLICEJNÍCH PROTOKOLŮ 6

Největší problémy
První fotbaloví chuligáni začali řádit v šedesátých 
letech minulého století v Anglii. Britové byli také 

první, kdo pro ně začal vypravovat zvláštní vlaky. 
V Evropě působili chuligáni nejvíc potíží v osm-
desátých letech. Co do počtu obětí byla nejhorší 
bitka fanoušků italského Juventusu a britského 
Liverpoolu na stadionu Heysel v Bruselu 29. května 
1985. Zemřelo při ní 39 lidí. Dalších 600 bylo 

zraněno. O tři týdny později, 19. června 1985, 
došlo k nejznámějšímu incidentu s fotbalovými 
chuligány na našem území. Vlajkonoši pražské 
Sparty zdemolovali rychlík do Banské Bystrice. Jeli 
na utkání s tamní Duklou. Podle události vznikl 
o dva roky později dodnes kultovní film „Proč?“ Měl 

nezamýšlenou odezvu. Vlajkonoši chodili na pro-
mítání a demolovali kina.
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BÁSNIČKA NA DĚTSKOU JÍZDENKU

SOUTĚŽ:  
Elfík slaví 
10. narozeniny

10. Kolik dětí se celkem 
účastnilo Celoroční 

soutěže u příležitosti 10. naroze-
nin Mého vláčku?

Zadání soutěže a soutěžní kupon  
naleznete v prvním letošním čísle  
ČD pro vás.

ÚKOL 1

Motanice. Začni u velkého uzlíku 
a písmenka v oválech slož ve správ-
ném pořadí.

SOUTĚŽ PRO DĚTI

Ahoj, holky a kluci, 

rok se s rokem sešel a máme tu znovu soutěž 
o nejhezčí básničku na Dětskou jízdenku. 
Představte si, že je to už devátý ročník. To 
jsou stovky a stovky básniček, které jste 
mi poslali, a už se těším na další. Nejhezčí 
básničky budou otištěné na Dětských 
jízdenkách v příštím roce, a budou si je tak 
moci přečíst všechny děti po celé České 
republice. Je pro mě vždy těžké z té spousty 
soutěžících vybrat jen deset nejlepších, ale 
všichni vyhrát nemohou.

Zasoutěžit si můžete do konce března 2018. 
Pro výherce máme připraveny zajímavé ceny 
a každý, kdo pošle básničku, dostane nové 
Elfíkovy tetovačky, na kterých je i Čenda.

Těším se na vaše básničky!

 Elen Mátéová 
manažerka Junior programu ČD 

Svá díla zasílejte do konce března 2018  
na adresu:

České dráhy, a. s. – Generální ředitelství 
Odbor obchodu osobní dopravy 
Nábřeží L. Svobody 1222 
110 15  Praha 1

Heslo na obálce: Básnička – Dětská jízdenka

41
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Za uši a do notýsků
Gustave, nerozumné děti a mladiství se vandalství dopouští z nudy, 
z hlouposti nebo chtějí vyniknout v partě pochybných kamarádů. 
Zvýšit si S – B – V – DO – Í a něco dokázat sobě i ostatním se ale dá 
mnohem lépe jinak. Úspěchem ve sportu, ve škole, v ušlechtilých 
zálibách nebo třeba v konání dobrých skutků. Zkusíš to, Gustave?

Příběh Gustavovy party
Vlaková četa osobního vlaku nahlásila, že na zastávce 
jeden mladík nejprve zatáhl za záchrannou brzdu, aby 
se vlak nemohl rozjet, a pak ještě s partou osmi sprejerů 
pomalovali vagony. Na železničáře a cestující, kteří jim 
v tom chtěli zabránit, pak vandalové házeli kameny. 
Za to pachatelům hrozí až jeden rok vězení.

ÚKOL 3

Doplň písmena. 
Doplň chybějící písmena do slova z textu 
„Za uši a do notýsků“. 

S – B – V – D O – Í

Úkol 2

Doplňovačka. Vyplň všechny řádky 
doplňovačky a získáš název jednoho 
povolání na železnici.

1) školní předmět, 2) westernový hrdina, 3) lidoop,  
4) divadelní zaměstnanec, 5) druh hry v kasinu,  
6) zahradní květina, 7) oříškovo-kakaová pochoutka, 
8) obyvatel Antarktidy.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Soutěžit můžete na www.cdprovas.cz, 
kde vyplníte příslušný formulář, nebo své 
odpovědi zasílejte poštou do 13. prosince 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: Helena Henzlová, Josef Harnušek, František Kovařík
PONT: Marek Suchan, Irena Sivková, Jindřich Kubánek

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – na Facebooku, 2 – Turbomošt, 3 – Metropolitan,  
4 – Radniční náměstí, 5 – 1 520 mm

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.

Kde byla letos Veronika Hurdová  
se svými dětmi na dovolené?

A   v Asii
B   v Portugalsku
C   v Řecku

Jak se jmenuje vlak, který během adventu jezdí  
z Ústí nad Labem do Drážďan a zpět?

A   Vánoční kometa
B   Vánoční střela
C   Adventní vlak 

Ve kterém městě můžeme navštívit největší zoologickou 
zahradu v České republice?

A   v Praze
B   ve Zlíně
C   v Chomutově

Jak se jmenují lokomotivy, které postupně nahrazují  
Bastardy na lince Praha – Berlín – Hamburk?

A   Taurus
B   Vectron 
C   Hercules

Kterou další trať si během letošních Vánoc  
můžete „projet“ na novém záznamu  
Pohled z vlaku?

A   Ferdinandku
B   Pražský Semmering
C   Osoblažku

Který článek v tomto čísle 
vás nejvíce zaujal? *

* Na tuto otázku je nutné odpovědět, 
její správnost se však neposuzuje.
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Nečekaná setkání. Gastronomické zážitky. Pohodlí, na které si rychle zvyknete.
Zažijte nový standard cestování vlaky EuroCity na pravidelné lince
 Praha–Brno–Bratislava–Budapešť. Metropolitan vyjíždí z Prahy každé dvě hodiny.

PRAHA–BRATISLAVA
od 314 Kč

od 524 Kčod 524 Kč
PRAHA–BUDAPEŠŤ

Spojuje místa i lidi
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www.cd.cz

Věnujte jim voucher 
na nákup produktů 
a služeb ČD

 v hodnotě 200, 500 nebo 1 000 Kč
 lze uplatnit v e-shopu i v pokladnách

Potěšte blízké 
        zážitky z cest 

v hodnotě 200, 500 nebo 1 000 Kč
lze uplatnit v e-shopu i v pokladnách
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