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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 ,

jsou tu zase po roce – tedy ne Vánoce, ale prázdniny! Přesto si polovina z vás jen smutně po-
vzdechne, protože je právě na cestě do práce. Inu, co se dá dělat? Já jsem to letos vyřešila tak, že 
si vyberu hodně dlouhou dovolenou. Sice mateřskou, ale dovolená se tomu říká, takže, přátelé, 
prázdniny právě začínají!

Z redaktorky ČD pro vás se teď stane jedna z vás – cestující čtenářka. Budeme tedy na jedné lodi, 
respektive v jednom vlaku. Tím spíš si nenechám ujít další vydání magazínu a budu se těšit, co mí 
drazí kolegové připraví. Prozatím mohu omrknout, co nabízí železnice dětem. Například průmys-
lové úzkorozchodné dráhy, tzv. drážky, určitě zaujmou (nejen) nejmenší železniční nadšence. 
Vláčky asi vždycky dokážou rozzářit dětská očka. Proto neseďte doma u počítačů a vydejte se 
s vašimi ratolestmi za zážitky po kolejích. V aktuálním čísle magazínu najdete opět spoustu  
tipů na výlety.

Na viděnou ve vlaku!

Petra Kubíčková, zástupkyně šéfredaktora

KOUZLO ŽELEZNICE 
Fotografie moderních či historických vozidel ČD a lidí kolem nich posílejte průběžně 
na cdprovas@cd.cz, do předmětu zprávy uveďte heslo KOUZLO ŽELEZNICE. 
Autory zveřejněných snímků odměníme Kilometrickou bankou ČD v hodnotě 2 200 Kč.

Kilometrickou banku za měsíc červen získává: Jan Valenta

Foťte 
kouzlo železnice 

a získejte 
Kilometrickou 

banku ČD!
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Psali jsme…
Tajemná čísla na vozidlech 
připomínají kód Enigmy
(č. 11/2015)

Také obdivujete mozky britských vědců, 
kteří byli za druhé světové války schopni 
prolomit „nerozluštitelný“ kód německého 
šifrovacího stroje Enigma? I železnice má 
svou „Enigmu“, s níž se denně setkáváme, 
ale málokdo jí rozumí. Je třeba totiž znát 
její „dešifrovací“ tabulku.

Úzkorozchodnou kopii Esa 
si postavil pro radost 
(č. 11/2015)

Jihomoravský Vracov se může pochlubit 
kuriozitou, která není běžně k vidění. Na 
soukromém pozemku rodiny Išových na-
jdeme elektrizovanou zahradní železnici, 
které kraluje věrně provedená replika elek-
trické vícesystémové lokomotivy řady 362 
lidově zvané Eso. Jak vlastně vznikla?

Průlomový vynález ze Škody skončil na dvorku
(č. 12/2015)

Světový primát drží inovační technické ře-
šení přímého pohonu dvoukolí bez použití 
převodovky. Škodovácký vynález, který se 
prvně použil v roce 1987 u prototypu asyn-
chronní lokomotivy 85 EO, předstihl svoji 
dobu o spoustu let. Konec Asynchronu, jak 
se mašině říkalo, byl však neveselý.

Pokladník z „hlaváku“ 
sklízí kameramanské vavříny
(č. 12/2015)

Téměř dvě stovky reportáží odvysílaných 
v pořadech České televize Toulavá kamera 
nebo Objektiv. To je bilance Jana Kubky – 
kameramana, který zároveň již bezmála 
dvacet let obléká modrou uniformu a use-
dá za přepážku mezinárodní pokladny na 
pražském hlavním nádraží. 

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

Parkujte výhodně 
v Plzni u nádraží

Odměna  
za červencový nákup

Bezplatné připojení k internetu se rozšiřuje

Cestujícím, kteří využijí k cestě z Plzně vla-
ky Českých drah a zakoupí si jízdenku na 
vzdálenost minimálně 100 kilometrů v jed-
nom směru, je od začátku května určena 
nová služba ČD Parking. Díky ní mohou až 
na 24 hodin zaparkovat za 99 Kč v blízkosti 
plzeňského hlavního nádraží v Garážích 
Plzeň (U Ježíška) a dál pokračovat vlakem 
například na jednodenní služební cestu 
či výlet. Stejnou výhodu budou mít také 
držitelé In Karet s aplikací IN 100 a IN Bu-
siness a cestující s Kilometrickou bankou, 
mezinárodními jízdenkami, Celodenními 
nebo Skupinovými víkendovými jízdenka-
mi. Plzeň je po Praze, Pardubicích a České 
Třebové už čtvrtým městem, kde je možné 
službu ČD Parking využívat.

Pokud během měsíce července nakoupíte 
v eShopu ČD, odměnou vám bude sleva 
15 % v eshopu www.kasparek-baby.cz. 
Sleva platí téměř na vše (výjimkou je 
jen pár vybraných položek), jen ji nelze 
kombinovat s jinými akcemi. Obchod se 
specializuje na dětský sortiment všeho 
druhu (kočárky, autosedačky, dětský 
nábytek, kojenecké potřeby a oblečení). 
Slevový kód obdržíte v závěru nákupu na 
www.cd.cz/eshop.  

Cestující mohou tuto službu nově vy-
užívat na lince Praha – Ostrava – Žilina 
(Košice), a to ve vlacích EC/Ex 140–155, 
EC 242/243, IC 513/514, Ex 540/541  
a IC 542/543, dále pak ve vlacích  
Ex 100/101, EC 110/111, EC 270–275, 
Ex 278/279, Ex 530–533 a Ex 570/571. 
V každé soupravě je řazen minimálně 
jeden vůz 2. třídy se službou ČD WiFi, ve 
vybraných vlacích je připojení k dispozici 
také ve voze 1. třídy. U mezinárodních 
vlaků je služba dostupná kromě ČR i na 
Slovensku. Další rozšíření této služby, 

ČD Parking eShop ČD

ČD WiFi

Od června mohou cestující 
využít nově na tři desítky dalších 
spojů s připojením ČD WiFi. Do 
provozu bylo totiž nasazeno deset 
velkoprostorových vozů 1. třídy 
a dvacet velkoprostorových vozů 
2. třídy vybavených technologií pro 
poskytování bezdrátového připojení 
k internetu. 

která dosud funguje také ve vlacích SC Pen-
dolino a v bistrovozech, se plánuje během 
léta. S ČD WiFi se totiž počítá i ve zhruba  
80 vozech, které se v současné době mo-
dernizují a budou postupně nasazovány do 
provozu směr Německo. V neposlední řadě 
se budou moci do konce roku připojit také 
všichni cestující ve vlacích ČD railjet.

Sleva 
15 %
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Celodenní jízdenka ČD  
jen za polovinu

Plaťte bezhotovostně 
odkudkoli 

Vyčkejte v pohodlí na svůj spoj

Cestující Českých drah mohou platit jízdné platebními kar-
tami na dalších 66 stanicích. Národní dopravce rozšířil bez-
hotovostní terminály na celkový počet 421 v 255 stanicích. 
Terminály je možné zcela nově využít i v menších měs-
tech, například v Tanvaldu, Řevnicích, Karlštejně, Úvalech, 
Dobřichovicích nebo Žamberku. Kartou lze zaplatit také 
na jediné lanové dráze Českých drah, která vede z Horního 
Hanychova na Ještěd. Dále mohou cestující bezhotovostně 
nakupovat jízdenky v eShopu ČD. Nákup usnadňuje také 
populární mobilní aplikace Můj vlak. Díky dostupnosti 
internetu a moderním telefonům s internetem si tak může 
cestující koupit jízdenku na vlak bezhotovostně prakticky 
na jakémkoli místě České republiky. Jízdenku navíc nemusí 
tisknout, ale k jejímu ověření stačí ukázat příslušný kód 
doručený přímo na mobilní telefon.

Od 14. června jsou klimatizované čekárny ČD Lounge s denním tiskem, 
dětským koutkem a bezplatným připojením k internetu přístupné všem 
cestujícím s platnou jízdenkou a místenkou pro vlaky kategorie railjet, 
EC, IC, Ex nebo Rx, místenkou SC/railjet Business nebo s lůžkovým či le-
hátkovým příplatkem pro vlak vyšší kvality, pro cestující s aplikací IN 100  
a IN Business, cestující s dětmi do 10 let, těhotné ženy a cestující s platným 
průkazem ZTP nebo ZTP/P. Čekárny najdete ve stanicích Praha hl. n., Brno 
hl. n., Pardubice hl. n., Olomouc hl. n., Ostrava hl. n. a Ostrava-Svinov.

Nové terminály

ČD Lounge

Jste-li členy zákaznického programu O2 Extra výhody, máte 
možnost zakoupit si Celodenní jízdenku Českých drah, která 
platí o víkendech pro cestování po celé České republice, jen 
za poloviční cenu! Stačí si ze stránek O2 Extra výhody nechat 
zaslat kód, který při nákupu předložíte u pokladny ČD nebo 
zadáte do příslušné kolonky na webu www.cd.cz/o2. Celo-
denní jízdenku s 50% slevou můžete využít kteroukoli sobotu 
nebo neděli, a to až do 30. srpna 2015. Více na internetových 
stránkách www.o2extravyhody.cz.

www.ponty.cz

LETNÍ AKCE 
V POHODLNÉM 

OBCHODU NA TRASE
Prodejny PONT Market, které najdete na 

většině významných vlakových nádraží u nás, 
přicházejí i v létě s osvěžujícími akčními na-

bídkami. Jednou z nich je bonus ke každému 
zakoupenému nápoji Nescafé 0,25 l v plechu 

libovolné příchuti. Každý takový zákazník 
obdrží zdarma tyčinku Deli čoko XXL, která 

běžně stojí 16 Kč. 

Přejeme vám šťastnou cestu  
přes „Pohodlný Obchod Na Trase“. 



Soutěž o CD Tomáše Kluse  
Anat život není 

Anat je:

B) bohyně války

Soutěž o knihu Zločin na Bezdězu 

Vlastimil Vondruška píše:

A) historické romány

Soutěž o poukazy do wellness

Tajenka zní: 

Uzavřít manželství  
je nejdražší metoda, jak mít  
praní prádla zadarmo.

Soutěž s Elfíkem o vstupenky  
do Království železnic 

Stanice se šlapací drezínou:

Mstětice

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

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

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

1 23 % hlasů

 Cestopis – Working Holiday  
         (Katka Jamborová a Tomáš Žalčík) 

2 21 % hlasů

 Rozhovor – Tomáš Klus 

          (Michaela Matějovská)

3 20 % hlasů

 Cestování po krajích ČR – Olomoucký
          (Tomáš Rezek) 

anketa

Výherci vstupenek

Foto: Libor Sváček

CESTOVÁNÍ PO KRAJÍCH ČR

O L O M O U C K Ý 
Z původního projektu na výstavbu honosné šlechtické rezidence v Plumlově se podařilo Lichtenštejnům realizovat jen část. I když je 

plumlovský zámek jen torzem velkolepých plánů, působí impozantně. Vliv na to má i umístění stavby na skále nad Podhradským ryb-

níkem. S pracemi na plumlovském zámku se začalo v roce 1680. Lichtenštejnové chtěli vybudovat reprezentativní čtyřkřídlou stavbu 

s bohatě členitou fasádou. Kvůli nedostatku financí a rodinným sporům však dostavěli jen jedno křídlo zdobené sloupovím pouze na 

straně k nádvoří. I tak stojí zámek za návštěvu – hlavně pro štukovou a malířskou výzdobu interiérů. Zámek Plumlov je veřejnosti 

otevřen od dubna do října a kromě zámeckých komnat si v něm můžete prohlédnout i výstavu Vítězná křídla, která mapuje historii 

čs. letectva. Z Prostějova, kam vás dopraví vlaky ČD, se do 10 km vzdáleného Plumlova můžete vydat po svých po červené turistické 

značce, na kole nebo se svézt autobusem. 

C E S T O P I S 41
W O R K I N G  H O L I D A Y

aneb bez práce nejsou (jablečné) koláče

Po několika letech studia a práce v kanceláři (s vidinou dalších kancelářských roků) jsme se 

s přítelem Tomášem rozhodli udělat v životě zásadní změnu a vyrazit do světa. A když už do světa, 

tak pořádně! Proč ne na druhou stranu planety, na jihovýchod od Austrálie, kde omývaný vlnami 

Tichého oceánu leží na ponořeném kontinentu Zélandie stát, jehož symbolem je pták kiwi 

a jemuž do pozice cestovatelského bestselleru poslední dekády pomohly úchvatné filmové 

scenerie trilogie Pána prstenů. Jenže na cestování si taky musíme vydělat…

Nový Zéland
Rozloha: 268 680 km 2

Počet obyvatel: 4 414 400 (2011)

Hlavní město: Wellington

Měna: novozélandský dolar 

Jazyk: angličtina, maorština

Časový posun: +12 hodin

Wellington

Nelson

Text a foto: Katka Jamborová a Tomáš Žalčík

CESTOPISNOVÝ ZÉLAND

ROZHOVORTOMÁŠ KLUS

Loni prodal dvacet tisíc desek alba Proměnamě,  

s nímž získal také ocenění nejprodávanější  

album roku 2014. Letos v červenci vydává 

novou, pátou desku Anat život není, 

kterou pokřtí tak trochu netradičně 

v letním areálu ve Svojšicích 

u Pardubic již 27. června.

Vydal jsem se 

N A  C E S T U  K   S O B Ě

Text: Michaela Matějovská , foto:  Michal Budínský

Z dopisů od čtenářů  
Opětovně Vás srdečně zdravím. Mrzí mne, že 
jsem sice dostal odpověď od Vás za pochvalu 
sdělení Vaší práce, avšak pouze na mou adresu. 
Má představa a nejen mé přání, ale i čtenářů 
z mého rodného města Brna i Olomouce bylo 
citaci publikovat jako velké díky za vaše velké 
úsilí! Vnímáme Vás jako SUPER extra počteníč-
ko, kde jsou především velmi krásné fotografie. 
To vše zásluhou perfektně sehraného vašeho 
kolektivu, což bohužel citelně postrádají české 
redakce, kde opět sehrává politika titulní roli 
a zájem o média upadá. O to více zajímá Váš 
magazín širokou veřejnost. Vše, co může zají-
mat čtenáře, Vaše redakce jako by v předstihu 
vnímala – co by si čtenář přál, co potřebuje! 
Proto po ČD magazínu se nejen zapráší, ale je 
stále více vyhledáván, je o něj maxi zájem. Nyní 
se dostávám do palby sdělení, že jsem Vám nic 
neadresoval! Před časem jsem se setkal v Paříži 
u příbuzných u příležitosti „Měsíce photo Paris“ 
včetně nás absolventů Photo Art Fashion 
Université Paris, kteří jsme v metropoli Francie 
měli setkání. Na obou místech bylo konstato-
váno, že jedině Váš magazín naplňuje předsta-
vy interpelací profesorů, kteří nás upozorňovali 
na aktuálnost a zajímavost fotografií. Měsíc 
foto Paris nebyla pouze přehlídka foto, v níž 
doslova dominovala Francie, kde byl vypsán 
rodný list fotografii. Byl to velmi vzácný dialog 
možností setkání i prezentace nové technolo-
gie jejího využití a řady faktů. Bylo to rovněž 
setkání novinářů z celého světa s následným 
pokračováním na Floridě na počátku roku. 
Nyní ještě v polovině měsíce května letošního 
roku. I tam se k mému překvapení objevil Váš 
magazín. 
 Allén Mirko Fojtů

pošta
Červnové soutěže
Soutěžili jste s minulým 
číslem ČD pro vás? 
Přesvědčte se, zda jste 
odpovídali správně.
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Čtenáři květnového vydání časopisu  
ČD pro vás odpovídali na jednoduchou 
otázku, která se týkala písně s názvem 
Budu ti vyprávět od Michala Hrůzy. Téměř 
všichni soutěžící, kterých bylo několik 
tisíc, tipovali správně, že je skladba titulní 
melodií seriálu Vyprávěj. A kdo se může 
radovat z výhry?

1. Dvě celofestivalové vstupenky na Rock 
for People Hradec Králové 2015 a dva 
poukazy na hodinu kytarové školy Michala 
Hrůzy na Rock for People, 1 kytaru Cort 
Earth, 1 recyklovaný zpěvník Michala 
Hrůzy a 1 poukaz na jízdné Českých drah 
v hodnotě 500 Kč získává:

Renata Krejčí, Rokytnice

2. Dvě celofestivalové vstupenky na 
Colours of Ostrava 2015 a dva poukazy na 
hodinu kytarové školy Michala Hrůzy na 
Colours of Ostrava, 1 kytaru Cort Earth, 
1 recyklovaný zpěvník Michala Hrůzy 
a 1 poukaz na jízdné Českých drah v hod-
notě 500 Kč získává:

Pavel Buchta, Frýdek-Místek

3. Dvě celofestivalové vstupenky na Benát-
skou noc 2015 a dva poukazy na hodinu 
kytarové školy Michala Hrůzy na Benátské 
noci, 1 kytaru Cort Earth, 1 recyklovaný 
zpěvník Michala Hrůzy a 1 poukaz na jízd-
né Českých drah v hodnotě 500 Kč získává:

Libuše Bačková, Suchá Loz

Více na stránkách pořadatele soutěže 
www.cistyfestival.cz.



ROZHOVOR

RICHARD KRAJČO

Splnil si sen. Od dob, kdy místo cho-
zení na pivo párkrát do týdne popadli 

s kamarády kytary a ve zkušebně 
hráli hity svých oblíbenců i svoje prv-

ní písničky, se s Kryštofem dopraco-
val k jedné z nejúspěšnějších kapel 

u nás. Dělá mu radost, zajis-
tila mu slávu i finanční 

nezávislost. A možná 
že ani tím jeho touha 

jít dál ještě nekončí.

Jednou to dotáhnem na 
F O T B A LOV Ý 

S TA D I O N

Text: Jan Kábrt, foto: archiv Richarda Krajča a Profimedia
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tím, že jsme na každém Kempu s lidmi strá-
vili tři dny. Na druhou stranu to není tak, že 
bychom se během toho roku a půl neviděli 
nebo nepracovali. Absolvovali jsme několik 
soustředění, natáčeli jsme desku, museli 
jsme se připravit na další roky. Jediné,  
co nám chybělo, bylo hraní. Ale zase se na  
ně o to víc pak těšíme.

Víte, co mě napadlo, když jste řekl sou-
středění? Především obrovský mejdan.
To si vždycky myslí lidé, ke kterým jedeme. 
Nedávno jsme měli dvě soustředění, na 
jedno jsme si pronajali starší mlýn, na druhé 
penzion. Jejich majitelé byli na jednu stranu 
nadšení, že tam přijedeme, na druhou se 
vždycky trochu bojí. V obou případech pak 
za námi přišli a divili se: „Vy se tady fakt jako 
soustřeďujete? To jsme nečekali, že budete 
hrát od rána do večera.“ A když se bráním, že 
jsem jim to říkal? Prý si mysleli, že přijedeme 
a pak se budeme jenom válet a chlastat.

Mám věřit, že jste takoví slušňáci?
My jsme v tomhle byli vždycky taková divná 
kapela.

Myslíte svědomitá?
To nevím, mnohým to prostě přijde jako 
divná. V tomhle jsme nikdy nezapadli. Ale 

Považujete se za bohatého?
Spíš za spokojeného. Ale nebojte, i já mám 
hypotéku! Kapela mi však umožňuje určitou 
finanční svobodu, už několik let nemusím 
točit nebo dělat věci, které nechci. Mohu si 
vybírat.

Takže když máte v Česku úspěšnou  
kapelu, uživíte se?
My se hudbou živíme od roku 2001. Mám 
tu výhodu, že jsem také autorem většiny 
repertoáru, kromě toho jsem si občas něco 
natočil. Ale ani kluci si snad na nic stěžovat 
nemohou. Kdyby ano, tak by to byl především 
špatný výsledek mojí manažerské práce. 

Jak to?
Kapela musí mít všechno dobře naplánova-
né. A tak někdy klukům ukládám rok, rok 
a půl volna, ve kterém musí v uvozovkách 
přežít. To bychom si nemohli dovolit, kdyby 
každý neměl nějakou finanční peřinu.

Přesto – když někomu nařídíte tak dlou-
hou pauzu, může se mu ta peřina docela 
pěkně srazit.
Počkejte, to není tak, že bych jim to nařídil. To 
jen tak vypadá, protože jsem tváří kapely, její 
manažer. Ale nikdy nemůžete dělat nic proti 
kapele, to by nefungovalo. Já chodím s nápa-

vizitka
Richard Krajčo (38)
Dvě věci mají společné s Karlem Gottem 
– oba se vyučili elektrikářem a oba do-
kážou na svoje koncerty přilákat tisíce 
lidí. Ovšem zatímco Gott je sólistou, hu-
debník a herec Richard Krajčo tuto roli 
odmítá a stojí v čele sedmičlenné kapely 
Kryštof, jež se zrodila před dvaadvaceti 
lety v Havířově a která před měsícem 
vydala další vydařené album Srdcebeat. 
Její frontman a manažer se narodil  
1. června 1977 v Ostravě, po maturitě 
zběhl z Vysoké školy báňské na Janáčko-
vu konzervatoř. V České televizi uváděl 
hudební hitparádu Medúza, účinkoval 
v ostravském Divadle Petra Bezruče, 
později v Národním divadle v Praze. Hraje 
v televizi, nedávno v seriálech Znamení 
koně nebo Vraždy v kruhu, i ve filmech, 
naposledy v Křídlech Vánoc. Ty režírova-
la jeho současná partnerka Karin Babin-
ská. Předtím byl Krajčo ženatý nejprve 
s modelkou a zpěvačkou Ivou Frühlin-
govou, později s modelkou Martinou 
Poulíčkovou, se kterou má šestiletého 
syna Richarda a čtyřletou dceru Bereni-
ku, s Karin Babinskou vychovávají ještě 
sedmiletou Jasmínku.

dy, ale ty pak musíme všichni schválit. Navíc 
plánujeme docela dlouho dopředu, takže 
kluci vědí, že teď pojedeme tohle turné, pak 
další, a po něm bude delší pauza. Mají třeba 
tři roky na to, aby se na ni připravili.

Samá pozitiva a sociální jistoty…
Tak to musí být. Kluci čekají, s čím přijdu,  
a zatím se jim ty moje strategie líbí. Samo-
zřejmě je pak prodiskutujeme, ale většinou 
se jim líbí.

Je taková pauza i dobrý nástroj proti po-
norce? Cítili jste vůbec někdy nějakou?
Neřekl bych ponorku, ale velkou únavu. 
Fyzickou i psychickou. Třeba pauza po loň-
ských letních Kempech přišla včas, měli jsme 
extrémně náročné období, které vyvrcholilo 
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posune. 
Potom se nám ale 
z ničeho nic ozvala firma, dostali 
jsme nabídku natočit desku, a tak jsme se 
dali znovu dohromady. Netušili jsme, co se 
stane, ale najednou se stalo něco šíleného  
a teprve v ten okamžik jsme se museli na-
učit spolu opravdu žít. Už to nebylo jenom 
zkoušení občas ve zkušebně – těch prvních 
zhruba pět let pro nás bylo těžkých.

Čekal bych spíš nadšení z nečekaného 
úspěchu. Měli jste desku, spoustu koncer-
tů, hráli vás v rádiích…
Ano, první dva roky byly euforické. Nikdo 
nás nechtěl manažerovat, a tak jsem 
z brigád a dýdžejingu vyráběl plakáty, dělal 
smlouvy a koupil obytné auto, které nikam 
nedojelo. Bylo to velké dobrodružství. Jenže 
pak…

…přišla krize?
Po pár letech. Když za dva roky odjedete tři 
sta padesát koncertů, tak ta krize prostě 
jednoho dne přijde. Malinko jsme se z ní 
hrabali, ale vlastně i tím, jak dlouho jsme 
byli spolu, jsme ji ustáli.

Jak u vás taková krize vypadá? Jste na 
sebe nepříjemní a hádáte se?
Byla to trochu moje chyba. Do té doby 
jsem všechno dělal a skládal sám, kluci si 
na to zvykli a mysleli si, že to takhle bude 
fungovat dál. Jenže já jsem měl vedle toho 
divadlo a Medúzu a prostě jsem zjistil, že už 
to neutáhnu. A tak jsem přišel s tím, že buď 
musíme začít dělat všichni, nebo to nemá 
cenu. Tehdy se zrodila naše nejdepresivnější 
deska Mikrokosmos. Nejartovější, ale  
i nejtemnější.

Tou ta krize vyvrcholila?
Ano. A od dob Rubikonu jsme se učili znovu 
společně skládat, tvořit, víc pracovat 
v týmu. A totálně, v dobrém slova smyslu, 
to pak vybuchlo před Inzerátem – našli 
jsme si americké producenty a ti pro nás 
znamenali obrovské okysličení. Nevzali 
jsme je za tím účelem, ale obrovsky nás 
stmelili, mnohem víc, než jsem si dovedl 
představit, že to vůbec jde. Od té doby to 
funguje na úplně jiném levelu.

my prostě milu-
jeme tu hudbu, 
není pro nás 
podstatné chlastat 
v zákulisí. Radši se pak sbalí-
me, jedeme na hotel a tam si pokecáme, 
dáme pivko, panáka. Ale na soustředění 
prostě pracujeme.

Pokud jste v tomhle zůstali stejní, v čem 
jste se za těch dvaadvacet let na scéně 
naopak změnili?
Naučili jsme se spolu žít. To jsme ze začátku 
nepotřebovali, maximálně třikrát týdně 
jsme se viděli ve zkušebně. Byli jsme kluci 
z dvorku, kteří si šli místo do hospody 
zahrát. Hráli jsme hity The Cure, Depeche 
Mode, U2 a do toho skládali naše první 
písničky. Mimochodem, některé si dodnes 
zpíváme, přijdou nám hrozně legrační.

Jenže pak jste se rozpadli.
Ano, protože jsem začal mít divadelní 
aktivity, a ani jsme nevěřili, že se to někam 

KDYŽ ZA DVA ROKY ODJEDETE TŘI 
STA PADESÁT KONCERTŮ, KRIZE 
PROSTĚ JEDNOHO DNE PŘIJDE.

Jak jste se za ta léta změnil vy?
To by měli říct kluci. Ale třeba jsem přestal 
křičet. Je to asi tím, že jsme dospělejší, že se 
i z kluků stali zodpovědní chlapi.

Vy jste na ně křičel?
Byl jsem drsnější manažer, než jsem dnes. 
V jednu chvíli jsem si uvědomil, že některé 
věci po klucích chtít mohu, jiné ne, a to 
najednou v kapele pročistilo vzduch. Říkali 
mi, že všechny naše porady o budoucnosti 
kapely se nesou najednou v úplně jiném 
duchu. V tom jsem se hodně zklidnil.

Takže jste, jak se lidově říká, zfotrovatěl.
Děti nás změnily všechny. Možná je to i tím. 
Ale jinak jsem se moc nezměnil. Pořád mám 
touhu kapelu někam dotlačit, být součástí 
té party. Spousta lidí mě nutila odejít na 
sólovou dráhu, ale to si vůbec nedovedu 
představit. Ačkoli mě lidi často berou jako 
toho Kryštofa, tak Kryštof je sedm lidí a bez 
jediného z nich by to žádný Kryštof nebyl.

Vztah s kapelou je trvalejší než vaše do-
savadní manželství. Prošel jste si dvěma 
rozvody, teď prožíváte novou lásku. Co je 
pro skládání hudby inspirativnější – smu-
tek z rozchodů, nebo radost z lásky?
Ideální je kombinace. Kdysi jsem tvrdil,  
a také jsem to tak měl, že více skládám 
v těch svých jakoby potemnělých stavech. 
Dneska už to tak vůbec nemám. Buď ve mně 
něco je a něco ze mě vypadne, nebo ne.

I vaše děti jsou vám inspirací?
Jistě, jen nejsem ten typ autora, který by 
složil dětskou píseň.

Jak se vaše děti otiskly na nové desce?
Srdcebeat, to je písnička pro ně. A ozývají se 
i v jiných. Třeba když v písni Toužím děkuji 
za ta dvě srdce, která najednou mám vedle 
sebe. Jsou i tak trochu ve Vysněnokrajině, 
ve které si představuji, kde bych se svými 
dětmi chtěl žít. 

Když jste se rozváděl poprvé, děti jste 
neměl, obě se vám narodily až do druhého 
manželství. Přestože jste poznal novou 
lásku, váhal jste kvůli dětem odejít?
Ta situace vypadala trošku jinak, nebylo 
to tak, že bych se zamiloval a kvůli tomu 
odešel. K tomu mě vedly úplně jiné důvody 
a odchod byl jen jejich vyvrcholením. Samo-
zřejmě že nad tím přemýšlíte, taková věc 
se nedělá ze dne na den. Občas mi někdo 

Plzeň 30. 8. 2014 – 
Lochotín Kryštof 
Kemp.
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Máte vůbec takové místo, kde skládáte 
nejčastěji?
Spoustu textů na poslední dvě desky jsem 
napsal v autě. Při řízení. Něco mě napadne, 
zkouším si to různě opakovat, než se mi to 
líbí, pak zastavím, zapíšu si to a jedu dál. 
Takhle jsem to nikdy nedělal, vždycky jsem 
u toho musel mít kytaru, ale najednou se to 
nějak změnilo.

Vydali jste desku, čeká vás několik vel-
kých koncertů. Co pak?
Příští rok si dáme deset, dvanáct kulturá-
kových koncertů na jaře a stejný počet na 
podzim. Budou Kempy a k tomu bychom 
hrozně rádi vyjeli na evropské turné, ob-
jeli Německo, Belgii, Anglii, Irsko, Wales, 
udělali si takovou třítýdenní až měsíční 
túru. 

Budete tam hrát v češtině?
Ano. Nicméně jsme teď dostali nabídku 
od jednoho amerického managementu, 
abychom zkusili nahrát čtyři písničky 
v angličtině. Napsali nám, že naše pís-
ničky mají dobrou melodickou strukturu, 
že já dobře zpívám a že jsme sice staří, 
ale pokud o to stojíme, mohli bychom 
společně pracovat na nějaké cestě ven. 
Do Evropy, Anglie, případně do Ameriky. 
Jsme nadšení, že lidé, kteří manažero-
vali největší světové hvězdy, nám sami 
napsali, pochválili nás a řekli, že teď zále-
ží jen na nás. I když nás předtím zpívat 
v angličtině nenapadlo, řekli jsme si, že 
to zkusíme. Nahrajeme ty písničky a pak 
se uvidí.

Doufám, že jste už klukům neřekl, že 
nikdy nezažijí koncert na stadionu pro sto 
tisíc lidí. Možná byste jim zase lhal.
To jsem jim vlastně naopak slíbil. Že je na 
fotbalový stadion dotáhnu, alespoň na 
jeden. To je vrchol, kterého tady dosáhly jen 
opravdové hvězdy jako Kabát nebo Lucie,  
a já klukům slíbil, že tam také dojdeme.  
A i když by to mělo být třeba opravdu jenom 
jednou, budu spokojený. ▪

řekne, že to je hrůza a co chudáci děti. Já 
tohle nesdílím, nový život jsem přizpůsobil 
především dětem. Myslím si, že teď ze mě 
cítí mnohem více lásky, mnohem více ener-
gie, dostávají ode mě mnohem více času, 
než ho dostávaly předtím. 

I tak jste se ale znovu zamiloval. Je na 
nové desce písnička, ze které to sálá?
Je. Asi první milostné vyznání, které jsem 
kdy napsal, první opravdový lovesong, a to 
je píseň Ty a já. Vtipné je, že k ní vznikl vi-
deoklip, který režírovala moje Karin. Takže 
já jsem píseň napsal, ona nám natočila klip. 
Kruh se hezky uzavřel.

Když píšete písničky, máte obavu z opa-
kování se?
Měl jsem ji, ale pak jsem sám sobě tak nějak od-
pustil a řekl si, že se tím nebudu trápit. Na jedné 
straně je určitá slovní zásoba, na druhé sedm 
řadových desek, což je s písničkami v šuplíku 
takových sto textů. A tam se opakování nikdy 
neubráníte. Snažím se vyloženě vyhnout stej-
ným veršům a rýmům, ty snad nikde nemáme. 
Ale slova neřeším, některá máte rád, ani nevíte 
proč, a ta se pak objeví vícekrát.

Od loňského září nehrajete, v létě nejede-
te na jediný festival. Zato na podzim vás 
čeká několik koncertů ve velkých halách. 
Čím budou jiné než ty předtím?
Minulé turné bylo velké a úspěšné, pro 
mnoho lidí překvapující, že i v Čechách 
jde udělat dobrá stadionová show, která 
je srovnatelná se zahraničními. Na tohle 
musíme navázat. Turné už chystáme tři 
čtvrtě roku a některé věci se budeme snažit 
udělat jinak – chceme nabídnout něco, co 
je trendy na světových koncertech.

Jak víte, co je právě teď ve světě trendy?
Nejčastěji z internetu a také z veletrhů zvukové 
a hudební techniky, třeba ve Frankfurtu. Tam 
jsme jeli i před turné k desce Inzerát a vybrali si 
svítící ledkové sloupy, které ale zároveň doká-
zaly třeba i psát. Tím jsme se odlišili od zbývající 
české produkce. A podobně na to jdeme i teď.

Jak konkrétně?
To nemohu říct, protože by fanoušci přišli  
o překvapení. Ale například z Holandska si 
přivezeme efekt, který u nás zatím vůbec není.

Vzpomenete si ještě, kdy jste stál poprvé 
před halou narvanou lidmi?
Vzpomenu, bylo to 9. října 2001 večer, kdy 
jsme předskakovali Roxette.

Co se vám hnalo hlavou?
Řekl jsem klukům: „Ať ten koncert dopad-
ne, jak chce, zapamatujte si to, protože 
tohle už nikdy nezažijete.“ Pak jsme do 
stejné haly jeli v rámci naší halové šňůry 
Rubicon tour, neměli jsme vyprodáno, ale 
přišlo deset tisíc lidí. Tomu jsem ani nechtěl 
věřit. A tak povídám: „Vidíte, já jsem vám 
tehdy řekl, že tohle už nikdy nezažijeme, ale 
lhal jsem, dneska ty lidi přišli na nás.“

Musí to být opojné.
Je. Hrozně hezké. Ale není hezké jen to, 
že ti lidé přijdou. Nejhezčí je, když potom 
zazpíváte dvě tři slova nějaké písně, zved-
nete ruku – hlavou vám proletí, kde jste tu 
písničku složil, třeba v teplákách v garáži – 
a najednou to s vámi zpívá deset, dvanáct, 
patnáct tisíc lidí. To je neuvěřitelné.

KRYŠTOF JE SEDM LIDÍ A BEZ 
JEDINÉHO Z NICH BY TO ŽÁDNÝ 
KRYŠTOF NEBYL.

Vystoupení skupiny Kryštof v Náměšti na Hané.



TRAMPING
Takto trampoval začátkem 70. let můj tatínek (první zleva) v krajině kolem řeky Jihlavy. V pozadí  fotky je Wilsonova 
skála, která je dnes částečně zatopena vodami Dalešické přehrady. Dana Michalcová 

Z vašich příspěvků
RETRO



Vyhlašování výsledků literární trampské soutěže Trapsavec (listopad 1980) 
Přesné místo konání si už nepamatuji. Jelo nás z Brna šest: Nessi, Elis, Bětka, Iva, Blešák a Čegy (to jako já, autorka fotek). Cestovali jsme jako vždy vlakem: do Havlíčkova Brodu, Světlé nad Sázavou a nakonec dojeli do Vranic. Dvakrát jsme přestupovali, čas trávili v čekárnách, na peronech, ale stále se výborně bavili, hráli na kytaru a zpívali. Trapsavec se konal na tábořišti, kde byly dřevěné chatky, v těch jsme spali. Odpoledne proběhly hry, autorské čtení textů psavců a večer potlach. Této akce se zúčastnilo mnoho trampů, odhaduji přibližně stovka. 

Velikonoční van
dr na Broumovsku (198

3)

Je to už 32 roků, co jsme 
se, já – Čegy a Elis (stále věrné

 kamarádky), 

vypravily na ve
likonoční vandr

 do Broumovek na H
ejdu a Ostaš. Jely jsme 

v pátek odpole
dne vlakem z B

rna do Žamberka, kde js
me přespaly u 

kamaráda 

Švagra. Druhý den se k 
nám přidali dal

ší kamarádi z T
. O. Kondoři: šerif 

Giuseppe, dále 
Quatro, Lachtan, Gredy, 

Mára, Honza, Vráťa, Iv
a, Hana. Jeli jsme 

vlakem do Dědova a odtud 
už po svých pě

kně do kopce n
a Hejdu. Náročné, ale 

krásné. Večer j
sme se utábořil

i v lese, udělal
i si oheň, večeř

i, smáli se, hrá
li 

na kytaru a zp
ívali. V neděli 

jsme se toulali 
krajinou kolem 

Ostaše, večer op
ět 

oheň, veselé vy
právění a písnič

ky při kytaře.

Velikonoční pon
dělí má i na va

ndru svá pravid
la: trampové po

řádně vyšlehají
 

trampky, aby ji
m náhodou neus

chly. Ty jim darují vají
čka, která sna

d přežila 

bez úhony v us
árně, a také m

alou štamprličk
u něčeho silněj

šího. Když jsme se 

nasnídali, sbalil
i, zamířili jsme 

na vlak do Dědova. Tam jsme potkal
i kamarády 

z brněnské osa
dy T. O. Lokátoři nadějí 

a my děvčata 
dostala další n

aklá-

dačku. Jako os
tatně ten den 

ještě mnohokrá
t. Na nádražích a 

ve vlacích jsme
 

totiž potkávali
 desítky spřáte

lených i neznám
ých trampů. 

Bílá Orlice
Členové osady Bílá Orlice z Bran-
dýsa nad Orlicí podnikali výlety 
na různá místa naší vlasti. Vedli 
si také svou kroniku, ze které 
pochází ilustrace (1970).
 Martin Těhel
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Oslava silvestra 
v Mníšku pod Brdy  

(přelom let 198
3–1984) 

Vlakem z Brna do Pardubic
, do Liberce, přes Frý

dlant, Černousy do Mníšku. 

Cesta dlouhá, ale
 moc jsme se tě

šili. Sešla se sk
upina T. O. Lokátoři nadějí 

a jejich kamará
di. Byla nás velká b

anda: šerif Gogo
, osadníci Ještě

r, Jestřáb, 

Saza, Mrazík, Čert a další kam
arádi: Jogi, Béďa, Jirka, Koník, Medvěd, Pepa, 

Sokol, Sup, Elis, Dana, Mirka, Eliška a já. Ubytovali jsme se
 v obrovském d

omě 

kamaráda Jogih
o.

Všichni jsme mě
li s sebou lyže,

 a jak už to bý
vá, snad právě 

proto byl silves
tr 

na blátě. Nicméně každý d
en jsme poctivě 

vyšlápli na výle
t a užívali si z

imní 

přírody. Večer j
sme společně uv

ařili a u kytar
 si zazpívali. Po

 třech dnech 

jsme toho stále
 ještě neměli do

st, a tak na ná
draží v Mníšku jsme opět

 hrábli 

do strun a i k 
pobavení místníc

h vyhrávali, zpí
vali a dokonce 

i tancovali na 

peroně. Dodnes slavíme si
lvestry společně

, jen někteří ka
marádi si s nám

i notují 

z trampského n
ebe.

Šestý výroční oheň T. O. Lokátoři nadějí (listopad 1984) 

Potlach se tenkrát konal nedaleko Deblína v místě romanticky nazvaném 

Královská zátoka. Byl listopad, zima, sníh, ale hřálo nás mládí a pocit souná-

ležitosti, kamarádství. Lidí se i přes nepřízeň počasí sešlo hodně a možná právě 

proto vládla výborná nálada. Nás přece jen tak něco nerozhází! Přes den se 

nachystal oheň, soutěžilo se, večer u ohně proběhly večerní soutěže, hrálo se 

a zpívalo. A to dlouho do noci.
 

Jana Janderová (Čegy)

Nedostali nás!
Jak se nás snažil – naštěstí úplně marně – „vzít pod 
svá křídla“ Socialistický svaz mládeže, jsem si tehdy 
vystřihla (1972–74).  Alena Šedová
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Moje maličkost na cestě na 5. potlach v Arizoně.  V pozadí národní park Saguaro. Roman Pachman

Frenštát pod Radhoštěm roku 1985 – typické zákoutí 
každého potlachu.  Jaroslava Čapáková

Americký potlach

PF 1985

V roce 1980 jsem s partou kamarádů vyrazil na nejvýchodnější cíp ČSSR (Kremenec) a po 
hraničním průseku jsme se dostali až na Duklu. Fotografie pochází od Vinianského jezera pod 
Vihorlatskými vrchy, kde jsme na chvíli rádi odložili krosny, zuli kanady a svlažili se v jezeře. Je 
mi tu 22 let (první zprava) a život mám před sebou... Jaroslav Dvořák

Zasloužený relax u jezera



I v roce 1945 vyrážel můj otec s kamarády do přírody. Pavel Kučera

Za dobrodružstvím

Život předválečných trampů na Kytínské louce v Brdech v letech 1933 a 1934. Tehdejší trampové se od 
poválečných lišili oblečením, ke kterému patřily kalhoty pumpky, klobouky a boty kanady. Nemohla 
chybět hudba a občasné kanadské žertíky. Jiří Veverka

Prvorepublikové trampování

Zasílám vám foto mého manžela (vpravo) 
a kamaráda z roku 1969, kdy jezdili s partou 
v létě každý týden trampovat. Nezbytnou 
výbavou byla vždy usárna, celta, kotlík 
a pivo.  Eva Pešková

Trampský catering

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

Pro nejbližší čísla magazínu vyhlašujeme následující témata:

č. 8/2015: LÉTO U VODY V ČESKU č. 9/2015: JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA  
uzávěrka zaslání 15. července uzávěrka zaslání 12. srpna



GLENN MILLER ORCHESTRA

Různá místa

HRADY.CZ 2015

Různá místa

ROZMARNÉ LÉTO 2015

Různá místa

Desperados HIGHJUMP 2015

Hřiměždice - 31.7.-1.8.2015

Partička

Různá místa

Holly Johnson

Praha - 26.08.2015

MHF ČESKÝ KRUMLOV

Různá místa

Joe Bonamassa

Praha - 05.10.2015

Čechomor - Kooperativa tour

Různá místa

>>>     Informace a rezervace vstupenek na  www.ticketstream.cz,  Tel.: +420 224 263 049      <<<

S In Kartou ušetříte i na vstupenkách!

In Kartu můžete využít také jako vstupenku Ticketstream na veškeré akce v naší nabídce. In Karta
společnosti České dráhy Vám umožní získat slevy na vstupenky nejen pro Vás, ale i pro Vaši rodinu a kamarády!

Jezděte na akce vlakem s In Kartou jako vstupenkou a šetřete dvakrát! Více informací na www.ticketstream.cz a www.cd.cz

 T
IC

KETSTREAM
        TICKETSTREAM

  



KULTURA

KINO • FILMY NA DOMA • DIVADLO 

VÝSTAVY • KONCERTY • KNIHY • CD

Tipy a recenze připravuje  JAN KÁBRT, 
novinář a publicista.

TERMINÁTOR GENISYS
Kdo by čekal, že se Arnold Schwarzenegger na stará kolena vrátí do své nejslavnější role! Pár let 
nazpátek před herectvím upřednostnil politiku a na konci července oslaví osmašedesáté naroze-
niny, kromě toho chyběl už ve čtvrtém pokračování Terminátora před šesti lety. Jenže zázraky se 
dějí i na stříbrném plátně, a tak má legendární svalovec nyní premiéru v pátém dílu a v kalendáři 

naplánované natáčení šestého napřesrok.
Režie se tentokrát chopil Alan Taylor, chlapík, který točil seriály Ztraceni, Hra o trůny nebo filmového 
Thora. Schwarzenegger je samozřejmě opět krvelačným strojem s lidskou tváří. Znovu se z temné 
budoucnosti, v níž lidstvo neúspěšně válčí s počítačovým systémem Skynet, vrací do minulosti, aby 
se vypořádal s vůdcem lidského odporu Johnem Connorem. Konkrétně má zabít jeho matku dřív, než 
Johna stihne počít. Lidstvo na její ochranu zase vysílá vojáka Kylea Reese, který však zjišťuje, že Sára 
rozhodně není žádná ustrašená servírka, ale pořádná ranařka. Otázkou je, zda jí to k něčemu bude, 
protože Skynet má prsty všude a rozhodně chce mít budoucnost lidstva v mnohem pevnějších rukách! 

USA, 126 MIN. / REŽIE – ALAN TAYLOR / HRAJÍ – EMILIA CLARKE, ARNOLD SCHWARZENEGGER, JASON CLARKE, 
JAI COURTNEY, J.K. SIMMONS, DAYO OKENIYI  V KINECH OD 9. ČERVENCE

ČD
TIP

K U LT U R N Í 
T I PY 

A  R E C E N Z E
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VELKÁ ŠESTKA
Animovaná novinka od Disneyho, 
která si děti omotá kolem prstu 
a vy se jí prosmějete od začátku 

do konce, je 
nejen vtipná, ale 
i dojemná, akční 
a vizuálně doko-
nalá. Jejími hrdiny 
jsou malý geniální 
konstruktér robo-
tů Hiro Hamada 
a partička jeho 
kamarádů, kteří 

se společně s robotem Baymaxem 
nečekaně ocitají v boji za záchra-
nu města a dopadení nebezpečné-
ho zločince.

USA, 108 MIN. / REŽIE – DON 
HALL, CHRIS WILLIAMS / MLUVÍ – 
ONDŘEJ HAVEL, KAMIL HALBICH, 
LADISLAV ŽUPANIČ, TAŤÁNA 
VILHELMOVÁ, JAN DOLANSKÝ  
A DALŠÍ

AMERICKÝ SNIPER
Další skvělý film 
z režisérské dílny 
nestárnoucího 
Clinta Eastwooda, 
který natočil na 
základě skuteč-
ného příběhu 
legendárního od-
střelovače Chrise 
Kylea. Eastwood 
líčí nejen jeho čtyři 

irácké mise, ale také muže s cha-
rakterem texaského kovboje, který 
nepochybuje o svém údělu i přes 
řadu osobních a rodinných obětí.

USA, 133 MIN. / REŽIE – CLINT 
EASTWOOD / HRAJÍ –BRADLEY 
COOPER, SIENNA MILLER, JAKE 
MCDORMAN, CORY HARDRICT, 
LUKE GRIMES

BARON PRÁŠIL
V červnu se opět v zahradě českokrumlovského zámku roztočilo 
tamní jeviště pod širým nebem. Jednou z jeho letošních novinek je 
i Baron Prášil, příběh nejslavnějšího lháře všech dob a jeho zázrač-
ných a neslýchaných historek. V představení, které se bude hrát 
v červenci, v srpnu i v září, přijal hlavní roli člen činohry brněnského 
Národního divadla Roman Nevěčný.

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ, ČESKÝ KRUMLOV / REŽIE – ZDENĚK JECELÍN / HRAJÍ 
– ROMAN NEVĚČNÝ, DANA CHROUSTOVÁ, PETR ŠMÍD, JAN VEJRAŽKA, 

PETR HUBÍK A DALŠÍ

ROMEO A JULIE
Po nedávné pozoruhodné premiéře hry Podivný případ se psem 
v pražském Kalichu se režisérské duo SKUTR, tedy Lukáš Trpišovský 
a Martin Kukučka, vrhlo na nejslavnější romantické drama všech 
dob – Romea a Julii. Představení, v němž se sešli Tereza Voříšková, 
Lenka Krobotová nebo Saša Rašilov, se v rámci Letních shakespea-
rovských slavností odehraje v Praze, Brně i Ostravě. 

PRAHA, BRNO, OSTRAVA, TERMÍNY NA WWW.SHAKESPEARE.CZ / REŽIE 
– SKUTR / DÁLE HRAJÍ – JAN SKLENÁŘ, DANA BATULKOVÁ,  
MARIE POULOVÁ, JAN CINA, NAĎA KONVALINKOVÁ A DALŠÍ

F I L M Y N A  D O M A
K I N O

D I VA D LO

MISSION IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ
Tom Cruise se pevně usadil v kůži agenta Ethana Hunta, v níž ho čeká zatím nejtěžší „neprovedi-
telná“ mise. Jeho tajnou agenturu sice vládní úředníci rozpustí, Hunt se ale pustí do akce ilegálně. 
Proti němu stojí členové Syndikátu, zběhlí tajní agenti, kteří se pomocí několika teroristických 
útoků chystají zavést nový světový pořádek. 

USA / REŽIE – CHRISTOPHER MCQUARRIE / HRAJÍ – TOM CRUISE, JEREMY RENNER, VING RHAMES, 
SIMON PEGG, ALEC BALDWIN, REBECCA FERGUSON  V KINECH OD 30. ČERVENCE

IRACIONÁLNÍ MUŽ
Woody Allen točí filmy s neutuchající ener-
gií. Jeho letošní kousek vypráví o profesorovi 
Abe Lucasovi, který kromě filozofie propadl 
i alkoholu, a jehož přesto čeká nová práce 
na univerzitě. Zakouká se do něj vdaná 
kolegyně i krásná studentka, jeho zájem 
však náhodně upoutá matka, které soudce 
nechce přiznat péči o dítě. Pomůže ženě tím, 
že soudce zabije?

USA, 96 MIN. / REŽIE – WOODY ALLEN / HRAJÍ 
– EMMA STONE, JOAQUIN PHOENIX, PARKER 
POSEY, JAMIE BLACKLEY, BEN ROSENFIELD
V KINECH OD 30. ČERVENCE
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DEBORA
ESTHER SINGER KREITMAN 
Její bratr Isaac Bashevis patří k nejlepším 
spisovatelům vůbec, v roce 1978 
získal Nobelovu cenu. Stejně jako 
on se Esther ve své biografické 
knize vrací do ortodoxní židovské 
rodiny v Polsku na počátku dva-
cátého století, do světa rabínů, 
gangsterů, socialistických rebelů 
i obyčejných lidí. Do světa, kde 
je dívkám zapovězeno vzdělání a předurčen 
domluvený sňatek.

ARGO, 378 KČ

BRÁNA OSUDU
AGATHA CHRISTIE 
Poslední detektivka, kterou v roce 1973 tehdy 
už třiaosmdesátiletá Agatha 
Christie napsala. Tommy a Pent-
lička Beresfordovi se v ní rozhod-
nou odstěhovat na venkov, to 
však komplikuje množství knih 
– vlastních i těch po předchozích 
majitelích. V jedné z nich najdou 
zašifrovanou zprávu o dávné 
smrti, při jejím objasňování se však ocitají sami 
v nebezpečí.

KNIŽNÍ KLUB, 249 KČ
COLOURS OF OSTRAVA
Jedna z nejzajímavějších letních 
přehlídek skládá v případě 
hlavní hvězdy, islandské zpě-
vačky Björk, reparát po třech 
letech – v roce 2012 svoji účast 
v Ostravě na poslední chvíli 
zrušila. Letos se přidává k už 
tak bohatému programu, který 
počítá s britskými rockery Kasa-
bian nebo domácími Tata Bojs, 
Lenkou Dusilovou či Michalem 
Hrůzou. Celkem během festiva-
lu proběhne přes 200 koncertů.

16.–19. ČERVENCE, INDUSTRIÁLNÍ 
AREÁL, DOLNÍ VÍTKOVICE 

ČESKÉ HRADY.CZ
Vidět během pátku a soboty na 
jednom místě kapely China-
ski, Mig 21, Monkey Business, 
Wanastowi Vjecy nebo zpěváka 
Tomáše Kluse, to je sen řady 
fanoušků domácí hudby. Každý 
si ho letos může splnit na jedné 
ze zastávek putovního festivalu, 
který 10. července začíná na 
Točníku a po několika zastáv-
kách v Čechách i na Moravě 
skončí 29. srpna na Bezdězu.

10. ČERVENCE – 29. SRPNA,  
RŮZNÁ MÍSTA, INFO  
NA WWW.CESKEHRADY.CZ 

LETNÍ FESTIVALY

V Ý S TA V Y
REMBRANDTOVA TRAMVAJ. 
KUBISMUS, TRADICE 
A „JINÉ“ UMĚNÍ
Paradoxní název, který kombinuje 
starého mistra s moderním dopravním 
prostředkem, odkazuje ke konceptu 
výstavy, která chce poukázat na to, 
že i ti největší modernisté měli úzký 
vztah k tradičnímu umění. Na výstavě si 
budete moci prohlédnout díla Bohumila 
Kubišty, Emila Filly, Vincence Beneše, 
Pabla Picassa i zmíněného Rembrandta. 

ZÁPADOČESKÁ GALERIE, PLZEŇ    
OTEVŘENO DO 13. ZÁŘÍ

VÁCLAV STRATIL: 
NEDĚLÁM NIC A JINÉ PRÁCE
Václav Stratil díky svým fotografickým sériím a 
kresbám patří mezi pozoruhodné osobnosti naší 
výtvarné scény. V roce 1998 přesídlil do Brna, kde 
od té doby žije a tvoří a kde také loni získal poctu 
v podobě prestižní Ceny Michala Ranného. Aktu-
ální výstava přibližuje právě Stratilovo brněnské 
období, tedy to, na čem během posledních 
sedmnácti let pracoval. Začal používat nové vý-
tvarné techniky, často se ve svých dílech vrací do 
minulosti. Stále však dokáže tvořit na jedné stra-
ně provokativně, na druhé do svých děl dostat 
dávku intimity, duchovnosti i humoru.
Paralelně s retrospektivou probíhá i výstava  
pro děti. Na té Stratilovy práce doplňují  
obrázky dětí, návštěvníků výstavy, které  
k malování inspiroval.

PRAŽÁKŮV PALÁC, BRNO  
OTEVŘENO DO 16. SRPNA

K N I H Y
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Přejděme fakt, že postavit televizní zábavu 
na tak palčivém období naší historie, bě-

hem něhož přišly o život miliony lidí, je mírně 
řečeno nevkusné.

O co šlo? Televize vybrala sedmičlennou 
rodinu, kterou odvezla na statek, na samotu 
ve Starých Hamrech, a již ráno budilo dobové 
rádio: všichni se ocitli v roce 1939, tedy  
v Protektorátu Böhmen und Mähren. 

Od začátku do konce ze všech zúčastně-
ných i celého projektu přímo dýchalo, že je 
vše jen naoko. Stěžování si na dobu, nedosta-
tek jídla, hrůzu z nacistů. To vše byl jen klam, 
soutěžícím hrozil maximálně dočasný ne-
dostatek jídla nebo ponížení cílové soutěžní 
částky (milion korun) coby trest za nesplnění 
objemu organizátory stanovené práce. Hrůza 
válečné doby zůstala soutěžícím i divákům na 
hony vzdálená.

Možná že by takový projekt měl smysl 
s opravdovými herci a ne s amatérsky se pře-
tvařující rodinou, se scénářem, který půjde do 
hloubky doby mnohem dál, a s tvůrci, kteří 
budou schopni natočit historický thriller plný 
emocí a ne bezbřehou nudu, kterou v ČT za-
chraňovaly jen dobové klipy s komentářem.

Údajně byl toto příspěvek České televize 
k 70. výročí konce 2. světové války. Pokud to 
bylo míněno vážně, děje se s veřejnoprávní 
institucí něco podivného. ▪

■ NORISOVOU ČEKAJÍ DVĚ KRIMINÁLKY 
Na Primě už natáčejí novou řadu Vinařů, kromě 
nich televize připravuje i nový seriál s pracovním 
názvem VIP vraždy. Jeho tváří bude Soňa Norisová, 
která přepsala žebříčky sledovanosti s kriminálkou 
Policie Modrava na Nově. I ta už ohlásila natočení 
další řady, opět s Norisovou v hlavní roli.

■ ZPOPLATNÍ FOTBAL I NA WEBU 
V srpnu zahájí vysílání kanál O2 Sport, který 
kromě Ligy mistrů a dalších fotbalových utkání 
zakoupil i práva na zápasy nadcházejícího 
ročníku domácí Synot ligy. Kromě toho budou 
všechny dál dostupné i na webu iSport.cz, ten 
však počítá s tím, že část z nich zpoplatní.

■ PENÍZE PRO DRTINOVOU S VESELOVSKÝM 
Bývalí moderátoři ČT před rokem rozjeli na webu 
vydavatelství Economia Zdeňka Bakaly projekt  
DV TV, který nazývají webovou televizí veřejné služby. 
Oslovili diváky, aby jim během června přispěli na 
další rozvoj. S úspěchem: už po čtrnácti dnech 
dosáhli více než dvojnásobku cílových 750 tisíc.

TV KUPÉ

VELKÝ WALDO PEPPER 
Skvělý film s Robertem Redfordem 
v hlavní roli. Stává se v něm nadšeným 

průkopníkem létání, 
který sám pořádá 
vyhlídkové lety  
a chystá letoun vlast-
ní konstrukce. Štěstí 

mu ale nepřeje, po několika selháních 
má doživotní zákaz létání. 
ČT2 • 10. ČERVENCE / 21.50

HARRY POTTER 
Na obrazovky se vrací i jeden z největších 
fenoménů poslední doby, který se zrodil 

v hlavě spisovatelky  
J. K. Rowlingové.  
Po úvodním Kameni 
mudrců se Harry 
s kamarády Ronem  

a Hermionou objeví týden co týden 
i v dalších šesti dílech. 
NOVA • OD 4. ČERVENCE / 20.20

HOMOLKOVI 
Tři úterní večery na Primě ovládnou 
Homolkovi. Lehce šílená rodina plná 

malicherných sporů 
a hádek, tvořená 
manželi Ludvou a He-
duš, kluky dvojčaty 
a Ludvovými rodiči, 

nejprve vyrazí na výlet do přírody, pak na 
vesnici a nakonec do zimní zotavovny. 
PRIMA • OD 7. ČERVENCE / 20.15

COSTA CONCORDIA:  
ÚPLNÝ PŘÍBĚH 
Co předcházelo tomu, než se v lednu 

2012 potopila 
luxusní loď Costa 
Concordia? Tvůrci do-
kumentu vyzpovídali 
zachráněné pasažéry, 
odborníky i záchra- 

náře a sestavili věrný obrázek tragické 
noci i následné záchranné operace. 
PRIMA ZOOM • OD 20. ČERVENCE / 20.00

Č E R V E N C OV É  M E N U

Ani nejnovější pokus o originální zábavu České televizi nevyšel. Její projekt 
Dovolená v Protektorátu skončil ostudou, hrou na něco, čím z podstaty věci 
nikdy být nemohla.

hodnocení

10 %

DOVOLENÁ 
V PROTEKTORÁTU
DOKUMENTÁRNÍ REALITY ČT

D OV O L E N Á  V   P RO T E K TO R ÁT U :
další průšvih České televize



21R E C E N Z E

Ačkoli má zajímavé herecké obsazení 
v čele s Milanem Lasicou, Libuší Šafrán-

kovou nebo Ondřejem Vetchým, loni v prosin-
ci bez většího povšimnutí prošuměl v kinech. 
Nyní vyšel na DVD. V originále Rukojemník,  
u nás pod názvem Jak jsme hráli čáru.

Stejně jako zmíněné Pelíšky vrací se  
i Nvota ve svém filmu do šedesátých let 
v Československu, podobně jako Obecná 
škola se věnuje hlavně dětským, převážně 
klukovským hrdinům.

Film táhnou děti
A o ty se Rukojemník může opřít. Věrný 
a přes svůj nízký věk herecky výrazný je 
Richard Labuda (vnuk Mariána Labudy) v roli 
malého Petra, který vyrůstá u prarodičů 
(Milan Lasica a Libuše Šafránková), zatímco 
jeho rodiče, emigranti, z Vídně marně žádají 
úřady o jeho vydání.

Další děti malému Labudovi zdárně sekun-
dují, ať už jde o jeho přátele nebo partu 
černogardistů, která nevynechá jedinou 
příležitost ho v přesile seřezat.

Dětské scény se postaraly o nejsilnější 
momenty filmu, například ve chvíli, kdy Petr 
naposledy na nádraží vidí svého dědečka, 
než natrvalo zůstane s rodiči a mladším bra-
trem v Rakousku, nebo když pomalejší Janko 
svojí třídní učitelce vysvětluje, že on hlavu na 
učení jednoduše nemá.

Lasica s Vetchým nezklamali
Ve vyprávění načichlém chlapeckou řevni-
vostí, prvními láskami a svazáckou dobou 
mezi dospělými vyniká Milan Lasica, jehož 
výčepní se těžko smiřuje se socialistickými 
pořádky i ztrátou syna, se kterým kvůli 
emigraci už moc společných chvil pravděpo-
dobně nezažije.

A přestože na malém prostoru, tradičně 
výrazný je Ondřej Vetchý jako velitel pohra-
niční jednotky, který pokaždé, kdy se objeví 
na scéně, vnese do vyprávění trochu svěžího 
větru. Zbytečně televizní

Ten svěží závan bohužel Rukojemníkovi 
občas schází, scénář Petera Pišťaneka a 
Mariana Urbana není tak precizně sevřený 
jako u Pelíšků nebo Obecné školy, pokud si je 
ke srovnání znovu vypůjčíme.

A také na rozdíl od nich je zde kamera 
zbytečně popisná, málo výtvarná na to, aby 
kouzlila nezapomenutelné „snové“ obrazy, 
jako se to povedlo režisérům Hřebejkovi či 
Svěrákovi. Na rozdíl od nich je Nvota syrově 
televizní, což příběhu vrcholícímu rokem 
1968 příliš nesvědčí.

Ovšem i přesto, že má o trochu méně 
humoru, pořád se dostává nad průměr sou-
časné česko-slovenské produkce. Protože 
i navzdory pár hluchým místům umí tato 
mozaika klukovských příběhů rozesmát,  
nadchnout nebo dojmout skoro až k slzám. ▪

hodnocení

65 %

RUKOJEMNÍK 
JAK JSME HRÁLI ČÁRU
DVD, 102 MIN. / REŽIE – JURAJ NVOTA 
HRAJÍ – RICHARD LABUDA, LIBUŠE 
ŠAFRÁNKOVÁ, MILAN LASICA, ONDŘEJ 
VETCHÝ, MIRO NOGA, 
ROBERT ROTH, 
SLÁVKA HALČÁKOVÁ, 
ONDŘEJ MALÝ

Slovenské Pelíšky drží parta kluků
Mluví se o něm jako o slovenských Pelíšcích možná křížených 
s Obecnou školou. Zaslouží si nový film režiséra Juraje Nvoty tato srovnání?
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Barkley posunul papír tiskovému 
mluvčímu jako hokejový puk. „Upravte 
to. A mimochodem, nebudu situaci vůbec 
komentovat, snad kromě toho, že vyšetřování 
pokračuje. U toho zůstane. Víc ani slovo.“

„Ale stovka telefonátů, pane,“ naléhal 
mluvčí.

„Vy jste ještě tady?“ Kapitán vydal silně ne-
souhlasný zvuk, který tentokrát vyšel z jeho 
hrdla, ne z útrob.

„Ano, pane. Promiňte, pane.“ Tiskový 
mluvčí policejního oddělení se vypařil.

Proč sakra ten cucák vůbec nosí bouchač-
ku? pomyslel si Kepler.  

Barkley se otočil ke dvěma detektivům, 
kteří seděli u otlučeného laminátového stolu. 
„Panebože,“ ulevil si a ukázal na kopii tisko-
vého prohlášení, která ležela před Keplerem.

Fred Stanford Chapman, 29… Střelné 
zranění…  

Potom šéf změnil téma. „A teď ještě ona.“
Nemusel upřesňovat, že myslí Gabrielu. 

V dané chvíli neexistovala jiná žena, která by 
mu působila takové starosti.

„Včera jsem vám řekl, že ji chci mít pod 
dohledem. Čtyřiadvacet hodin denně a sedm 
dní v týdnu. Co se sakra stalo? Byli jste u ní 
doma, ne? Kamery, mikrofony…“

Ona.
Brad Kepler pokrčil rameny. „Dala nám 

tip. Víc jsme o ní nevěděli. A potom začala 
používat únikovou taktiku.“

„Co to k čertu znamená? Mně to připadá 
jako z mizerného policajtského filmu.“

„Ale,“ dodal Kepler, „pořád ji máme na očích.“ 
Podíval se na svého partnera. „Že jo?“

Surani zavolal sledovačům, chvíli hovořil, pak 
zakryl dlaní mluvítko a řekl Barkleymu a Keplerovi: 
„ Jsou jí nablízku. Je to ospravedlnitelné.“  

Což znělo jako z ještě horšího policajtského filmu.
Ospravedlnitelné?
„ Jak se vám podařilo na ni nalepit, když jste ji u ní 

doma ztratili?“ vyptával se kapitán.
„Brad na ni nasadil GPS,“ vysvětlil Surani.
„ Jak se to k čertu povedlo?“ Kapitán svraštil široké 

čelo v typické grimase, kterou používal ke zdůrazně-

ní svých slov. Řada detektivů včetně Keplera se ho 
naučila dokonale napodobovat.

„Nedávala pozor. Panoval tam chaos, zbraně, křik, 
lidi se vrhali do úkrytů. Strčil jsem jí majáček do kapsy.“ 

Šéf měl radost, to Kepler dobře viděl, ale povaha 
jej přiměla položit otázku: „Myslíte, že to byl dobrý 
nápad? Přijde mi to nebezpečné.“ Kapitán jako by 
nikdy nedokázal říct Dobrá práce. 

„Nebezpečné?“ zopakoval Kepler nechápavě. 
„Upřímně řečeno, takto jsem o tom nepřemýšlel. 
Prostě mi to v té chvíli připadalo jako nejlepší řeše-
ní. Napíchnout ji a zmizet.“

„Provedl to hodně dobře a zcela nenápadně,“ 
hájil parťáka Surani, jehož popelavá pleť pod 
nelidským osvětlením v ponuré operační míst-
nosti ještě více zešedla.  „Ona vůbec nic netuší.“

„Mikrofon?“ Kapitán si prohrábl krátce 
zastřižené bílé vlasy, díky nimž vypadal jako 
zasloužilý kongresman – jednou, podruhé, pak 
potřetí. Prohlížel si Keplera, jako kdyby schva-
loval jeho působivé opálení. Nebo neschvaloval.

„Ne, jenom majáček. V podzemce jsme ji na 
chvíli ztratili.“

Newyorské metro má rozsáhlou síť stanic 
a je rychlé a efektivní. To znamená, že mohlo 
Gabrielu dopravit na kterékoliv místo uvnitř 
oblasti zahrnující několik stovek čtverečních 
kilometrů. A navigační vysílače GPS pod zemí 
nefungují.

„Potom se však zase vynořila. Systém pro 
porovnávání obličejů ji identifikoval na zázna-
mu kamery u východu jedné ze stanic v centru 
města. Od té doby máme silný, nepřerušovaný 
signál.“   

„Dokud se nerozhodne zase odjet metrem. Třeba 
linkou A.“

„V podzemce žít nemůže,“ poznamenal Surani. 
„ Jídlo tam pěkně smrdí. A sprcha? Raději nemluvit.“ 
Vysloužil si odsuzující pohled od Keplera. Jeho vtip 
byl víc než jen hloupý, on to žádný vtip nebyl.

„A byla s tím chlapem, jo?“
„Ano, přesně tak.“
„Držte se jí. Ale každý, kdo ji sleduje, musí zůstat 

neviditelný. Je vám to jasné? Když se sledování 
podělá, mohou umírat lidé. A to se za mé služby 
nestane.“ ▪

Z anglického originálu přeložil Dalibor Míček.

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

Jakou profesi nevykonával Jeffery Deaver?

A) novinář
B) advokát
C) učitel

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 23. července.

Jeffery Deaver

Ř Í J N OV Ý 
S E Z N A M

VYCHÁZÍ V NAKLADATELSTVÍ DOMINO.
360 STRAN, 339 KČ

autor

Jeffery Deaver (65)
Knihy bývalého novináře, folkového zpěváka a advokáta Jefferyho Deavera patří mezi nejprodávanější na světě, pra-
videlně se objevují v žebříčcích bestsellerů. Prodávají se ve více než 150 zemích a byly přeloženy do třiceti pěti jazyků. 
Vstup do nejvyšších pater světové beletrie držiteli mnoha literárních cen zajistila originální postava kvadruplegického 
detektiva Lincolna Rhyma. „Zamýšlel jsem vytvořit holmesovskou postavu, která používá spíš mozek než tělo,“ říká 
autor o detektivovi, který se zatím objevil v hlavní roli deseti jeho románů.  
Říjnový seznam ale klasikou s Rhymem rozhodně není. Deaver v něm obrací vyprávění detektivního příběhu na hlavu. Na 
začátku, v neděli večer, se ve dveřích objevuje únosce s unesenenou šestiletou dcerkou Gabriely McKenzieové, tím vlastně 
celý příběh vrcholí. Pomalu se pak přesouváme k pátečnímu ránu, kdy ještě Gabriela vedla normální život. Než se dozvě-
děla, že má zaplatit půlmilionové výkupné a odevzdat záhadný Říjnový seznam, o kterém do té doby nikdy neslyšela…



Foto: Libor Sváček

CESTOVÁNÍ 

PO KRAJÍCH ČR

Ú S T E C K Ý 
Nejen z letadla si můžete prohlédnout z výšky hnědouhelný lom ČSA na Mostecku. I od nedalekého zámku Jezeří lze spatřit tuto 
významnou těžební lokalitu. Uhlí se v lomu těží už od roku 1901. Původně se povrchový důl jmenoval Hedvika, po roce 1945 byl pře-
jmenován na Důl president Roosevelt a dnešní název – důl Československé armády (zkráceně ČSA) – získal na konci 50. let minulého 
století. Zajímavosti o historii dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve se dozvíte v Podkrušno-
horském technickém muzeu, které vzniklo v bývalém hlubinném dole Julius III. Od vlakové zastávky Most-Minerva je to k němu jen 
400 metrů. Jedinečným zážitkem jsou pak exkurze do lomu ČSA – tzv. Uhelné safari. Terénní vozy odjíždějí vždy od budovy ředitelství 
těžební společnosti v ulici Václava Řezáče č. 315. Najdete ji nad mosteckým vlakovým nádražím. 



Pokoj malíře F. X. Schöttnera, který 
v Duchcově svedl Casanovovu oblí-
benkyni Dorotku, dceru zámeckého 
vrátného Kleera. 
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na zámku pro psaní pamětí, v nichž barvitě 
popsal svou neobyčejnou životní pouť a ve 
kterých neopomenul vylíčit četná milostná 
dobrodružství. Na zámku Duchcov na nej-
známějšího obyvatele nezapomínají. Věno-
váno je mu hned několik místností v rámci 
druhého prohlídkového okruhu. Navštívíte 
pracovnu Giacoma Casanovy, v níž zaujme 
hlavně křeslo, kde údajně známý dobyvatel 
žen naposledy vydechl. Traduje se, že pokud 
muž na toto křeslo usedne, bude stejně dob-
rým milovníkem, jakým býval Casanova. 

Kdo mu ztrpčoval život? 
Na zámku zavítáte i do Casanovovy lož-
nice, kde nechybějí portréty kavalírových 

milenek a přítelkyň, nebo do místnosti, 
která slouží jako galerie významných 

osobností 18. století, jež ovlivnily 

V Duchcově strávil Giacomo Casanova posledních třináct let života. 
Při prohlídce duchcovského zámku se o pobytu slavného svůdníka 
dozvíte řadu pikantností a nahlédnete i do jeho ložnice. 

Do Duchcova nejen za 
C A S A N OV O U
Text: Tomáš Rezek

Na zámek Duchcov se Casanova nastě-
hoval koncem roku 1785. Přijal nabídku 

Josefa Karla Emanuela, hraběte z Valdštejna 
a Vartenberka, aby se stal jeho zámeckým 
knihovníkem. Více než služebného získal 
o třicet let mladší hrabě v šedesátiletém 
Casanovovi vzdělaného a duchaplného spo-
lečníka. Stárnoucí Benátčan využil pobytu 

život tohoto nejslavnějšího svůdníka. Při 
prohlídce nahlédnete i do tří pokojů, v nichž 
bydleli muži, kteří Casanovovi na Duchcově 
vydatně znepříjemňovali život. Kolem roku 
1790 žil na Duchcově malíř F. X. Schöttner. 
Ten svedl mladou dceru zámeckého vrát-
ného – Casanovovu oblíbenkyni – a lidé se 
pak Casanovovi posmívali, že mu jeho lásku 
přebral méně zkušený sok. Další pokoj patřil 
hraběcímu sluhovi Karlu Wiederholtovi, kte-
rý Casanovovi činil různá příkoří a dokonce 
ho měl na ulici ztlouct holí. Casanova byl 
přesvědčen, že Wiederholt jednal podle po-
kynů zámeckého správce Georga Feldkirch-
nera. Casanova se dočkal zadostiučinění. 
Hrabě Valdštejn sluhu i správce propustil. 

Zámek plný zbroje a kuriozit
Zámek v Duchcově je spojen s Valdštejny 
jako s žádným jiným šlechtickým rodem. 
V Duchcově vládli od roku 1642 až do roku 
1921, kdy zámek prodali státu. Valdštejnům 
vděčí zámek za velkolepou barokní přestav-
bu i následné klasicistní úpravy, které mu 
daly jeho konečnou podobu. V Duchcově 
shromáždili rozsáhlou sbírku uměleckých 
předmětů, zajímavostí a kuriozit. Muzeum 
na zámku existovalo už před rokem 1814  
a Valdštejnové ho zpřístupnili i širší veřejnos-
ti, zejména lázeňským hostům z nedalekých 
Teplic. Dnes je v Duchcově pouze část pů-
vodní sbírky, řadu exponátů odvezli Valdštej-
nové ze zámku po jeho prodeji na jiná svá 
panství. I tak ale stojí za vidění, co na zámku 

Fo
to

: K
at

eř
in

a 
Ne

um
an

no
vá

Fo
to

: M
ar

ia
n 

Ho
ch

el



5  N E J
z á m k u 
D u c h c o v

Nejznámějším 
obyvatelem du-
chcovského zámku 
byl Giacomo Casa-
nova. V Duch- 
cově pobýval od 
roku 1785 až do své 
smrti v roce 1798. 
Na zámku napsal 
své paměti Historie 
mého života.  

Nejslavnějšího 
příslušníka rodu 
Valdštejnů, slav-
ného vojevůdce 
Albrechta Eusebia 
z Valdštejna, uvidíte 
zpodobněného na 
velkém plátně od 
V. V. Reinera v hlav-
ním sále zámku. 

Nejzajímavěj-
šími 
exponáty vojenské 
zbrojnice duchcov-
ského zámku jsou 
chladné a palné 
zbraně, slavnostní 
koňský postroj na 
vypreparovaném 
koni, plátová zbroj 
nebo modely děl. 

Nejromantič-
tějším 
koutem duchcov-
ského zámku mů-
žeme zvolit Knížecí 
zahradu, která se 
rozkládá před 
severním křídlem 
zámku. Od června 
do září se v ní konají 
svatební obřady.

Nejnovější 
stavbou zámeckého 
areálu je pavilon  
s Reinerovou freskou. 
Kvůli ochraně fresky 
potřebuje pavilon 
účinné vzduchotech-
nické zařízení, na 
něž se shánějí peníze 
formou beneficí  
a darů. 

1

3

2

4

5

Vlakem do Duchcova
Na nádraží v Duchcově zastavují i rychlíky, 
které jezdí mezi Prahou, Ústím nad Labem 
a Chebem. Pokud pojedete z metropole, 
vystoupíte z vlaku v Duchcově už za  
1 hodinu a 42 minut. Od nádraží dojdete 
k zámku asi za půl hodiny. Nevíte, jaká 
jízdenka ČD se vám vyplatí? Tu nejvýhod-
nější vám doporučí v eShopu ČD na adrese 
www.cd.cz/eshop. Pojedete-li například 
na rodinný výlet, vyplatí se vám  
Skupinová víkendová jízdenka. S ní může 
v sobotu, neděli nebo ve státní svátek 
neomezeně cestovat vlaky ČD až pět lidí, 
z nichž dva mohou být starší 15 let. České 
dráhy nabízejí tuto jízdenku s platností po 
celé ČR nebo pro cestování v rámci zvole-
ného regionu. Více informací najdete na 
www.cd.cz (Vlakem po ČR – Jízdenka). 

Příklady cen  

celá ČR  650 Kč

region Ústecký 275 Kč 
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zůstalo nebo bylo později vráceno. Prohléd-
nout si můžete sbírku zbraní, slavnostní 
koňské postroje, lovecké trofeje, porcelán 
a řadu kuriozit z Orientu nebo třeba bílé 
kožené rukavice císaře Napoleona. 

Stěhovavá Reinerova freska
Valdštejnové byli mecenáši umění a proslulá 
byla hlavně Valdštejnská obrazárna. Na 
zámku z ní zbyla jen část, jež je postupně 
doplňována o původní díla navrácená  
z jiných objektů Národního památkového 
ústavu. Obrazy zdobí šest místností jižního 
a severního křídla zámku. V rámci prvního 
prohlídkového okruhu si prohlédnete nejen 
obrazárnu, ale také hlavní sál s rodovou 
galerií předků. Autorem většiny portrétů 
Valdštejnů a také nástropní fresky je Václav 
Vavřinec Reiner. Ten vyzdobil i kopuli kostela 
Nanebevzetí Panny Marie duchcovského 
špitálu. Kvůli těžbě uhlí musel být barokní 
špitál v roce 1958 zbourán. Ještě předtím 
byla ale freska s motivem Nejsvětější Trojice 
z kopule špitálního kostela sejmuta  

a uskladněna. V 70. letech pro ni v zá-
meckém parku postavili pavilon, do 

něhož byla freska osazena a tak 
zpřístupněna veřejnosti.  ▪
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Havraní skálaVětrný vrch Borek Jetřichovice

ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

ČESKÉ ŠVÝCARSKO 
jako na dlani z Mariiny vyhlídky
Na samém okraji Národního parku České Švýcarsko se prudce do výšky zvedá Mariina skála.  
Kdysi dávno požární pozorovatelna, dnes jedna z nejoblíbenějších vyhlídek regionu s dřevěným 
altánem na vrcholu. Z výšky 428 metrů se vám naskytne výhled daleko do krajiny Labských pískovců.

auto. Můžete buď využít autobus, který vás 
doveze až do nedaleké vesnice Jetřichovice, 
případně přijet vlakem do České Kamenice, 
odkud vás zelená značka dovede přes Kunra-
tice až do národního parku. V Jetřichovicích 
se zároveň můžete ubytovat v jednom z pří-
jemných rodinných penzionů a vyrazit na 
vyhlídku ještě před východem slunce. 

Z Jetřichovic se pak vydejte po červené 
značce, na které vás po necelých 2 kilo-
metrech čeká odbočka na Mariinu skálu. 
Odtud je to k vrcholovému altánku sice 

Mariina skála

Výška: 428 m n. m.

Výhled: České Švýcarsko, Jetřichovice, 
Růžovský vrch, CHKO Labské pískovce, 
Saské Švýcarsko, Lužické hory

Vrchol: vyhlídkový altán

Nejbližší žst.: Česká Kamenice

Výstup: náročný

Text a foto: Matouš Vinš

Náš nejmladší národní park nepochyb-
ně patří k nejkrásnějším místům celé 

Evropy. Pískovcové skalní útvary, hlubo-
ké rokle, slavná Pravčická brána i téměř 
neporušená příroda sem každoročně lákají 
mnoho výletníků a také asi nejvíce fotografů 
z celé České republiky. Těžko lze v Českém 
Švýcarsku vybrat nejlepší vyhlídku, Mariina 
skála nás ale zaujala svým výhledem a rela-
tivně snadnou dostupností, i pokud nemáte 
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výškový profil

484 m n. m.
428 m n. m.

223 m n. m.
223 m n. m.

Jetřichovice OstrohMariina vyhlídka Jetřichovice

Růžovský vrch Děčínský Sněžník Großer Zchirstein KolištěHřensko

Vlakem  
do České Kamenice
Z Prahy s přestupem v Děčíně  
za 2 h a 18 min.

Z Ústí and Labem s přestupem  
v Děčíně za 1 h a 6 min.

Z Liberce rychlíkem s přestupem  
v Benešově nad Ploučnicí  
za 2 h a 17 min.

spojeníjen pár stovek metrů, pořádně se však na 
nich zapotíte. Téměř celá cesta totiž vede po 
schodech. Vyhlídka vás však odmění nád-
herným pohledem do okolní krajiny – uvidíte 
nejen velkou část Českého Švýcarska a CHKO 
Labské pískovce, ale také Lužické hory a za 
dobré viditelnosti lze spatřit i České středo-
hoří, Ralskou pahorkatinu, Děčínský Sněžník 
a část Saského Švýcarska. 

Budete-li mít chuť, můžete pokračovat dále 
po červené, která vás po asi 20 kilometrech 
dovede skrz celý národní park až do Hřenska. 
Samozřejmě máte několik možností, kde 
z cesty odbočit. Pro krátký výlet s rodinou do-
poručujeme dojít na rozcestí Pohovka a odtud 

se již téměř po rovině vrátit do Jetřichovic. 
Druhou možností je následovat naučnou stez-
ku Jetřichovické stěny, která vede k autobuso-
vé zastávce ve vesničce Vysoká Lípa. 

Není bez zajímavosti, že skála se ještě 
v polovině 19. století nazývala Velký Ostrý. 
Přejmenovat ji nechal kníže Ferdinand Kinský 
na počest své ženy Marie Anny Kinské. Ve 
stejné době také kníže původně požární po-
zorovatelnu zpřístupnil veřejnosti a postavil 
první jednoduchý přístřešek. Ten současný 
nestojí ještě ani deset let. Jeho předchůdce 
totiž v roce 2005 kvůli nepozornosti turistů 
vyhořel a musel být o rok později postaven 
celý znovu. ▪
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Za děčínským hlavním nádražím překonávají vlaky 
Labe a ústí řeky Ploučnice po železničním mos-
tě. Ten se osvědčil i během povodní, kdy na něm 
fungovala kyvadlová doprava zajišťující spojení mezi 
oběma břehy. Z mostu je vidět nejen 
děčínský zámek, ale také druhá 
dominanta města – vyhlídková 
restaurace Pastýřská stěna. 
Kamenný hostinec s rozhlednou 
v podobě romantického hrádku 
byl na ostrohu na levém břehu 
Labe postaven v roce 1905. 

Letos si v Benešově nad Ploučnicí připomínají 500. 
výročí příchodu šlechtického rodu Salhausenů. Díky 
nim a jejich stavitelským aktivitám se město stalo 
nejvýznamnějším střediskem tzv. saské renesance na 
severu Čech. Z takto postavených pa-
mátek vyniká zámecký komplex. 
Věžičky Dolního zámku uvidíte 
i z okna vlaku stejně jako radniční 
věž s hodinami nebo věž kostela 
Navštívení Panny Marie. K němu 
přiléhá salhausenská pohřební 
kaple s cenným souborem epitafů. 

Před Markvarticemi se vám po pravé straně (ve smě-
ru na Rumburk) ukáže kostel sv. Jana Křtitele. Před 
sedmi lety opravená sakrální stavba byla v Horních 
Habarticích postavena v roce 1787. Kolem kostela 
prochází zeleně značená turistická 
trasa. Ta vede z Markvartic a přes 
Sokolí vrch se po ní dostanete až 
do Děčína. I 51 metrů vysokou 
rozhlednu na Sokolím vrchu 
můžete spatřit z okna vlaku, a to 
nedaleko za Markvarticemi (vlevo 
ve směru jízdy).  

Pastýřská stěna a zámek
¡¢ Děčín hl. n. – Děčín východ

Věže benešovských památek
¡¢ Benešov nad Ploučnicí – Ostružná

Kostel sv. Jana Křtitele
¡¢  Dolní Habartice – Markvartice 

VYHLÍDKOVÁ JÍZDA 
z Děčína do Rumburka 
Pokud hledáte trať, na níž vás okolní krajina uchvátí natolik, že zapomenete na všechny 
starosti, pak nasedněte na děčínském hlavním nádraží do vlaku směr Rumburk a dívejte 
se z okna. Spousta zeleně není to jediné, co vám při jízdě zaměstná oči. 

Text: Tomáš Rezek

Trať vede hned třemi chráněnými krajin-
nými oblastmi – Českým středohořím, 

Lužickými horami a Labskými pískovci. 
A jak už jejich názvy napovídají, cestující si 
z okna vlaku užijí i poutavé výhledy na pěkně 
zvlněnou krajinu. Nejkrásnějším úsekem na 
trati projíždějí vlaky mezi zastávkami Mlýny 

a Kytlice, kde trať takřka kopíruje tok řeky Ka-
menice. V jejím malebném údolí lemovaném 
pískovcovými skalami stojí nespočet krásných 
venkovských stavení, z nichž vynikají roubené 
chalupy. Kytlice si oblíbili i umělci. K místním 
chalupářům patřili Miroslav Horníček, Vlasti-
mil Brodský nebo Zdeněk Řehoř. V této horské 
vesnici se mj. také v 60. letech natáčel film 
Táto, sežeň štěně. Řeka Kamenice sice vytváří 

nejedno kouzelné zákoutí, ale dokáže také 
pěkně potrápit. Při povodních v roce 2010 
poničila železniční trať takovým způsobem, 
že se dokonce uvažovalo o ukončení provozu. 
Nakonec byla železnice, po níž vlaky jezdí už 
od roku 1869, nákladně opravena a dnes se po 
ní můžete svézt moderními klimatizovanými 
RegioSharky. Výletníci na této trati nejčastěji 
vystupují v Jedlové, Chřibské, Rybništi nebo 

Z okna vlaku v Ústeckém kraji
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Za zastávkou Horní Kamenice jistě postřehnete 
blízko železniční tratě osamocenou pískovcovou 
skálu Hrnčíř, u které stojí kaplička. Cestou z Horní 
Kamenice do Mlýnů můžete z okna vlaku zahlédnout 
i informační tabule naučné stezky 
Okolím Studence. Ty seznamují 
s dalšími zajímavostmi této 
části Lužických hor. Třiadvacet 
kilometrů dlouhá stezka začíná 
u vlakové zastávky Mlýny, ale 
vydat se po ní můžete i opačným 
směrem z Horní Kamenice. 

Mezi Mlýny a Kytlicemi projíždějí vlaky údolím říčky 
Kamenice. Kromě přírody, jejíž malebnost umocňují 
pískovcové skály, zaujmou krásná venkovská stave-
ní. Roubené chalupy lze vidět z vlaku po celé délce 
tratě, ale ty nejkrásnější objevíte prá-
vě na tomto úseku. Některé z nich 
jsou i památkově chráněné. Od 
50. let minulého století se stávají 
Kytlice vyhledávanou rekreační 
lokalitou. Na místním hřbitově 
je pochován herec a spisovatel 
Miroslav Horníček.

Až vyjede vlak z nádraží v Rybništi, dívejte se vpravo 
ve směru jízdy. Zanedlouho se vám ukáže Velký 
rybník v kulisách Lužických hor. Jde o největší rybník 
na Děčínsku a s přilehlými mokřady a rašelinnými 
loukami byla tato oblast v roce 1982 
vyhlášena za přírodní rezervaci. 
Nejenže v této rezervaci roste 
mnoho vzácných rostlin, ale Velký 
rybník je také významnou zastáv-
kou tažného ptactva a jejich hníz-
dištěm. Lze u něj spatřit jeřába 
popelavého i orla mořského. 

Skála Hrnčíř s kapličkou
¡¢ Horní Kamenice – Mlýny

Roubené chalupy
¡¢  Mlýny – Kytlice

Velký rybník u Rybniště
¡¢  Rybniště – Krásná Lípa město

TIP
Plánujete výlet z Děčína do Rumburka a nedoká-
žete se rozhodnout, kde z vlaku vystoupíte a za 
jakou z mnoha turistických zajímavostí regionu se 
vydáte? Pak si kupte některou ze síťových jízdenek 
Českých drah, s nimiž můžete cestovat vlaky ČD 
neomezeně a přerušit jízdu, kde se vám zrovna 
zamane. Například s Celodenní jízdenkou – jak už 
její název napovídá – můžete během jednoho dne 
uskutečnit libovolný počet jízd vlakem. Pořídíte ji 
pro cestování ve všední den i o víkendu a s platností 
po celé republice (za 550 Kč) nebo v rámci zvoleného 
kraje (Celodenní jízdenka region Ústecký stojí 200 
Kč). Bližší informace najdete na www.cd.cz (Vla-
kem po ČR – Jízdenka).

Krásné Lípě, odkud vedou značené turistické 
stezky do Českého Švýcarska. Na těchto stani-

cích a zastávkách najdete informační tabule, které 
vás budou vítat „v krajině plné tajemství“ a doporučí vám 

výletní cíle, za nimiž se vyplatí vydat od nádraží. ▪
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Rybniště
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Hledáte tip na výlet nejen v Ústeckém kraji? 
www.cd.cz/zazitky 

Bezdružické parní léto 
Lokálka z Pňovan do Bezdružic patří k našim 
nejkrásnějším tratím. Každým rokem vždy 
jeden víkend v červenci a jeden víkend v srp-
nu se po ní můžete svézt historickými vlaky 
v rámci akce Bezdružické parní léto. Letos 
se parní jízdy uskuteční 18. a 19. července  
a 8. a 9. srpna. Vlak s historickými dřevě-
nými vozy potáhne parní lokomotiva Ka-
femlejnek 310.072 z roku 1899. Připraven 
bude bohatý doprovodný program pro děti 
i dospělé a v Bezdružicích také zpřístupní 
expozici železničního muzea. Jízdní řád  
a další informace najdete na  
www.bezdruzickalokalka.cz. 

Nejbližší železniční stanice:
Pňovany/Bezdružice 

Zažijte 9 týdnů baroka!
V 63 unikátních lokalitách Plzeňského kraje 
se od 29. června do 30. srpna koná festival 
9 týdnů baroka. Ten den po dni odkrývá bo-
hatství barokních památek tohoto regionu 
a umožňuje zažít dobovou atmosféru všemi 
smysly. Kromě koncertů v kostelech, před-
stavení barokního divadla, oživených prohlí-
dek zámků nebo komentovaných prohlídek 
měst nabízí také možnost ochutnat barokní 
jídla, poznat barokní vůně a strávit jedineč-
né chvíle při Barokních nocích s dobovými 
ohňostroji. Podrobné informace o festivalu 
najdete na www.baroko2015.cz 

 Nejbližší železniční stanice:
Nepomuk/Blovice/Klatovy/Chotěšov 
u Stříbra/Přeštice/Tachov/Planá u Mar. L./

 Kladruby/Stříbro/Domažlice/Plasy/Sušice

Parním vlakem k Berounce
Poslední sobotu v červenci (25. 7.) se může-
te svézt parním vlakem z Lužné u Rakovníka 
(odj. 11.50 h) do Berouna (příj. 13.19 h). 
Z vlaku lze vystoupit také v Křivoklátě a pro-
hlédnout si hrad, v Roztokách u Křivoklátu 
a vykoupat se v řece Berounce či pozorovat 
vodácký provoz nebo ve Zbečně a navštívit 
památku lidové architektury Hamousův 
statek. Zpět z Berouna odjíždí parní vlak 
v 15.30 h a do Lužné u Rakovníka s ním 
přijedete v 17.20 h. Vlak, v jehož služebním 
voze lze zdarma přepravit jízdní kola a ko-
čárky, poveze parní lokomotiva Všudybylka 
354.195. Více na www.cdmuzeum.cz. 

 Nejbližší železniční stanice:
 Lužná u Rakovníka/Křivoklát/

 Roztoky u Kř./Zbečno/Beroun

Zoo Děčín se zaměřuje především na chov ohrožených a méně známých druhů zvířat. Na jednom 
místě máte možnost poznat téměř 400 zvířat 150 druhů. Největší chloubou jsou medvědi grizzly, 
jejichž chovu se děčínská zoo věnuje jako jediná česká zoologická zahrada, a to již od roku 1983. 
Oblíbení půltunoví chlupáči získali čestné místo i v logu zoologické zahrady. S jakými dalšími 
zajímavými zvířaty se v zoo setkáte? K vyhledávaným patří mládě klokana rudokrkého, kterého se 
podařilo v pětašedesátileté historii zoo odchovat poprvé. Mezi nedávné přírůstky děčínské zoo se 
také řadí mládě vzácného kozorožce kavkazského, muflona nebo telátko zebu zakrslého. Živo je  
i v expozici koz a oslů domácích, kde během jarních měsíců přišla na svět tři kůzlata a dva oslíci. 
Věděli jste, že mravenečník ujíždí na avokádu nebo že mangusty liščí dokážou ulovit i jedovatého 
hada? Zajímavosti ze světa chovaných zvířat se dozvíte při komentovaných ukázkách krme-
ní, kterých se můžete zúčastnit v červenci každý den v předem stanovených časech. Tradiční 
prázdninovou akcí je Setkání se zvířaty. Jde o prezentaci kontaktních zvířat vždy ve všední den od 
14.00 do 14.30 h před expozicí medvědů grizzly. Pohladit si můžete hady, oslíka, prasátko Pašu, 
agamu nebo gekončíka. Novinkou letošní sezony je tzv. Relaxační louka, kde si lze odpočinout 
na lehátku, přečíst knihu nebo si uprostřed zoologické zahrady uspořádat piknik. V zoo se konají 
také večerní prohlídky nebo speciální akce pro děti, které touží strávit noc v zoo mezi zvířaty. 

Nejbližší železniční stanice:
Děčín hl. n.
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TIP
V příjemném prostředí lesoparku na Pastýřské stěně v Děčíně 
se nachází zoologická zahrada. Děčínská zoo patří sice k těm 
menším, ale podle hodnocení návštěvníků také k nejhezčím.  

V děčínské zoo si můžete udělat i piknik
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MINIPIVOVARY

Kde se pivo vaří, 
TA M  S E  D O B Ř E  DA Ř Í …

V Litoměřicích vám načepují Labuť 
I když jsou Litoměřice známy hlavně jako město s hradem plným vína, vaří tu i dobré pivo. 
První litoměřický restaurační pivovar Labuť najdete nedaleko nádraží Litoměřice město 
v Zítkově ulici v kompletně zrekonstruovaných sklepních prostorech bývalého secesního 
hotelu. Kromě příjemného prostředí oceníte i nabídku piv. Ta jsou samozřejmě nefiltro-
vaná a nepasterizovaná, tedy v přírodním stavu s řádnou dávkou vitaminů a minerálních 
látek. Jaká piva jsou aktuálně na čepu, zjistíte na webových stránkách www.minipivovar-
labut.cz. Stálicí je světlý ležák Labuť 12% , polotmavý ležák Labuť 12% a svrchně kvašený 
Ale Labuť 13%. V letních měsících nabízejí také výčepní světlou desítku nebo pšeničný 
speciál, v zimě můžete ochutnat medovou Labuť s pravým medem od litoměřických 
včelařů. Pokud vám pivo od Labutě zachutná, lze si ho koupit domů nebo na cestu 
v 1,5l logované PET lahvi. V pivovarské pivnici zakoupíte i suvenýry a zvídavější 
mohou absolvovat exkurzi do zázemí. V minipivovaru Labuť pořádají také zážit-
kové vaření piva za asistence zkušeného sládka.

K minipivovaru Labuť v Zítkově ulici (č. 784/5) dojdete od vlakového nádraží 
Litoměřice město asi za pět minut (500 m). 

Pivo ZLoun ochutnáte Na Letňáku
Z bývalého Sport baru Ája v Lounech v Rybalkově ulici je dnes restaurace Na Letňáku. 
Změnil se nejen název, ale přestavěna byla také kuchyň a lokál a došlo k vybudování 
minipivovaru, v němž se pivo vaří od roku 2013. A jaká piva můžete Na Letňáku 
ochutnat? Ve stálé nabídce je pět druhů piv. Ambice navázat na starou dobrou 
lounskou desítku z první poloviny 80. let má světlá Desítka ZLoun. Dvanáctka 
plzeňského typu Tvrďák ZLoun se vyznačuje vyšší hořkostí a nasládlou chutí. Po-
lotmavý ležák Jantar ZLoun 11% je vařený a kvašený jako pivo plzeňského typu s pří-
sadou speciálních sladů. Pro speciální tmavé pivo Lyon 13% (název je keltským pojmenová-
ním města Louny) je charakteristická příjemně vyvážená chmelová a karamelová hořkost. 
To světlý speciál ALEnt 15% se vyrábí ze čtyř druhů sladů a čtyř druhů chmelů pěstovaných 
v USA a na Novém Zélandu. Kromě nich se příležitostně vaří také například pivo Zelený 
čtvrtek, Kopřivové pivo a v době adventu Vánoční medové. K pivu si můžete objednat třeba 
smažené cibulové kroužky nebo čerstvé bramborové lupínky. 

Z vlaku vystupte na zastávce Louny střed a pak se dejte Rybalkovou ulicí k nedaleké 
pivovarské restauraci Na Letňáku (100 m). 

Pivo prospívá zdraví. Tedy samozřejmě pokud se pije střídmě. Obsahuje řadu 
vitaminů, a to především skupiny B. Má i nezanedbatelné množství železa, 
křemíku, hořčíku nebo zinku. Chmel navíc podporuje trávení a alkohol zase 
rozšiřuje cévy a snižuje tak krevní tlak. Zdravější a chutnější jsou piva  
nefiltrovaná a nepasterizovaná, která nabízejí hlavně minipivovary. 

▪ chuťovky k pivu
▪ suvenýry pro sběratele
▪ exkurze do technologického zázemí
▪ zážitkové vaření piva

▪ nabídku jídel a chuťovek
▪ venkovní terasu
▪ akce s živou hudbou
▪ exkurze se sládkem

Nefiltrované pivo
Nefiltrované pivo je zakalené, nebyla u něj totiž provedena filtrace, tj. odstranění kvasnic z uleženého 
piva. Vzhledem se neliší od piva kvasnicového, ale je mezi nimi rozdíl. V případě kvasnicového piva se 
do hotového nápoje (i filtrovaného) přidávají pivovarnické kvasinky nebo rozkvašená mladina. 

ze slovníku pivaře
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Foto: Ivan Kahún

REGIONÁLNÍ

KUCHYNĚ

S JANOU FLORENTÝNOU 

ZATLOUKALOVOU

Teplická bramborová lutenice se hodí na 
topinku s česnekem stejně jako hovězí 

tatarák. A úplně stejně pro ni platí, že buď ji 
milujete, nebo ji nenávidíte. Buď ji odsoudí-
te, nebo přijmete. Jiná možnost prostě není.

Zatímco český národ si do lahůdkářství cho-
dí především na obložené chlebíčky a vlašský 
a bramborový salát, v regionu od Teplic a Ústí 
nad Labem až po Litoměřice si v takových ob-
chodech můžete koupit také lutenici. Lutenice 
se zde stala nedílnou součástí života a obje-
vuje se na talíři hned vedle uzenin, opékaných 
klobásek i grilovaného nebo rychle opečeného 
masa. Říká se, že lutenice vznikla ze zbylých 
surovin, které bylo škoda vyhodit. Rovněž se 
říká, že aby chutnala, musí být pálivá. Kromě 
uvařených, vychladlých a nastrouhaných 
brambor do ní patří především cibule, mletá 
paprika, rajský protlak a olej. Některé recepty 
dál doporučují česnek, feferonky, kyselé okur-
ky, dokonce i mletý měkký salám.

Ne všem se zavděčíte syrovým masem, zejména pokud je z jakési krávy. Aby vám někteří (a hlavně některé) 
nezůstali hladově sedět u stolu s prázdným talířem, čekajíce na další chod, přináším starou dobrou českou 
alternativu: bramborovou lutenici z Teplic. S tou balkánskou má společný jen název, tak mě prosím nepo-
potahujte, že jsem vedle jak ta bříza.

F A L E Š N Ý 
T A T A R Á K 
čili bramborová lutenice

Stejně jako u hovězího tataráku platí, že 
si ho můžete namíchat podle chuti, totéž se 
vztahuje na bramborovou lutenici. Každému 
podle jeho představ. Začněte bramborami 
vařenými ve slupce, vychladlými, oloupaný-
mi a nahrubo nastrouhanými. Dál vmíchejte 
sůl, pepř, olej, nadrobno nakrájenou cibulku, 

Protože mám ráda výzvy, nepřipravila 
jsem si dnes pro vás základní teplickou verzi 
lutenice, tu už zvládnete i beze mne, ale 
mám pro vás něco kapánek složitějšího. 
Nerada nechávám v jídle syrové koření,  
a tak jsem mletou papriku nechala trochu 
rozvonět v horkém tuku. Nesouhlasím ani 
s použitím agresivních dochucovadel, jako 
je český worčestr nebo kečup, protože chuť 
se dá v jídle obvykle vzbudit i jinak. Ze všech 
těchto mých nesouhlasů vzniklo přidání raj-
čatového protlaku orestovaného na kapce 
tuku. Ten dodá barvu, zvýrazní chuť a donutí 
vás nepoužít kečup.

Až budete mít cestu do Teplic, nezapo-
meňte se chvíli kochat zašlou krásou staré 
nádražní budovy. Hned potom ale běžte 
ochutnat lutenici do nejbližšího lahůdkář-
ství, ať ji máte s čím porovnat. ▪

Šťastnou cestu!
Florentýna

NA 4 PORCE 
(JAKO CHUŤOVKA):
l 3 středně velké, ve slupce
 vařené brambory ze včerejška, 
 varný typ A (salátové)
l 1 malá konzerva 
 rajčatového protlaku (70 g)
l 1 lžička sádla
l 1 lžička sladké nebo jemně 
 pálivé mleté papriky
l  2 jarní cibulky
l  2 stroužky dobrého 
 pálivého česneku
l  1 čerstvá červená feferonka
l  sůl 
l  čerstvě mletý černý pepř

1Obě jarní cibulky zbavte vrchní 
slupky a zavadlých částí  

a nasekejte co nejvíc nadrobno.  
V malém kastrůlku rozpusťte sádlo  
a poduste na něm na středním pla-
meni polovinu nakrájené cibulky – jen 
coby trochu zesklovatěla a změkla.

3Přidejte protlak a míchejte, 
dokud nezmění barvu  

z červené na rezavou. Odstav-
te, vmíchejte papriku, znovu 
promíchejte a nechte trochu 
zchladnout.

2 Brambory oloupejte a nastrouhej-
te na hrubém struhadle. Česnek 

oloupejte a rozetřete. Feferonku roz-
pulte, vyřízněte jí jádřinec a zbytek 
dužiny nakrájejte na velmi drobné 
kostičky. 

LUTENICI BUĎ MILUJETE,  
NEBO JI NENÁVIDÍTE.

mletou papriku, protlak, případně též 
česnek, feferonku, pálivou papriku, kyselé 
okurky, jak je libo. Jeden velký rozdíl od hově-
zího tataráku ale přece jenom lutenice má. 
Oproti masu této bramborové verzi svědčí 
odležení, a to pokud možno do druhého dne 
v chladu.



Když lutenici dobře ochu-
títe, dost možná pár lidí 
kolem vás ani nepozná, že 
jste ji nepřipravili z masa.

rady a tipy

33R E C E P T Y

Jana Florentýna Zatloukalová
Je bývalá šéfkuchařka, spisovatelka, autorka kuchařského bestselleru Kuchařka 
pro dceru a volných pokračování (Hovory s řezníkem, Snídaně u Florentýny). 
Knihy jsou psány s pochopením pro naprosté začátečníky, vysvětlují, neobsa-
hují nejasné pojmy, takže podle nich uvaříte skvělé jídlo hned napoprvé. Každý 
čtvrtek si můžete přečíst nové rady a recepty do kuchyně na jejím autorském 
webu www.kucharkaprodceru.cz.

autorka

4Brambory smíchejte s připraveným 
protlakem, zbytkem nakrájené 

cibulky, česnekem a takovým množ-
stvím feferonky, jaké ustojíte. Osolte 
a opepřete podle chuti a nechte aspoň 
dvě hodiny odležet v lednici. Podávejte 
třeba s topinkami nebo na topinkách.

10
minut

SNADNÉ



4 venkovní a vnitřní termální bazény l Přírodní pobytová louka s lehátky 
Slunná terasa s lehátky l Fresh bary l 12 venkovních a vnitřních saun

Saunové ceremoniály l Letní saunové noci l Ochlazovací a relaxační zóny 

NOVINKA!

Termální vodní SPA a saunový svět najdete u Brněnské přehrady, ulice Hrázní 4a (areál Maximus Resort), Brno - Kníničky

O T E V Ř E N O  Z A  K A Ž D É H O  P O Č A S Í  P O  –  N E  9 : 0 0  –  2 2 : 3 0

w w w . i n f i n i t - m a x i m u s . c z

Užijte si léto v Jihomoravském kraji ve čtyřech venkovních a vnitřních termálních 
bazénech a saunování v saunovém světě s 12 druhy saun uprostřed přírody. 

v Podkomorských les ích



Soutěž 
Zašlete nám vyluštěnou  
tajenku a vyhrajte poukaz do wellness!

Správnou odpověď jednoduše zadejte  
do formuláře na www.cdprovas.cz   
do 23. července.

ANGLICKY
HVĚZDY

ÚRODNÉ
MÍSTO

V POUŠTI ❖

KŘÍŽOVKA

SPOJKA

POMŮCKA:
ADAMO,

OCT

KULOVITÁ
BAKTERIE

KONSTRUK-
CE PRO

VINNOU
RÉVU

❖

❖

 3. ČÁST
TAJENKY

1. ČÁST
TAJENKY

CHAPLINŮV
FILM

2. ČÁST
TAJENKY

PLYNNÝ
NASYCENÝ

UHLOVODÍK
LÁTKA

BÝVALÝ
ČESKÝ
HEREC

(HUGO)

SYPÁNÍM
ODEBRAT

JMÉNO
PĚVKYNĚ

DESTINNOVÉ
EPIDEMIE

PLOD
PALMY

SPOJIT
V MANŽELSTVÍ

VELKÁ
MYŠ

UZLOVÝ
TELEFONNÍ

OBVOD
(ZKR.)

❖

❖

❖

❖

VZDĚLÁVATI

LYŽE

CIZÍ
LIHOVINA

BEZVÝ-
ZNAMNÁ

VĚC

CIZÍ
MUŽSKÉ
JMÉNO

NEJÍSTI
(DĚTSKY)

CIZÍ
ZKRATKA

PRO ŘÍJEN

ZNAČKA
FRANCOUZSKÉ

HOŘČICE

AUSTRALSKÝ
PŠTROS

ZÁHADA
(KNIŽNĚ)

ZÁRMUTEK
(KNIŽNĚ)

ŠEDÝ KOV

KRÁL
ALFREDA
JARRYHO

SBOR 
NÁRODNÍ 

BEZPEČNOSTI
(ZKR.)

CHEMICKÝ
VZOREC

HYDROXIDU
SODNÉHO

DRUH
LOSOSA

BELGICKÝ
ZPĚVÁK

SNÍŽENÝ TÓN

HOSTINSKÁ
MÍSTNOST

HRDINA
(KNIŽNĚ)

RYCHLE
(HOVOR.)

KŘÍDLO
BUDOVY

KOCOUR
(V NÁŘEČÍ)

PATŘÍCÍ
ANETĚ OBKLADEK

KONTRA-
PUNKTICKÁ

VOKÁLNÍ
SKLADBA

HROB
(KNIŽNĚ)PRACKAZÁMOTEK

TY DRUHÉ
POVRCHOVÁ

DEŠŤOVÁ
VODA (GEOL.)

NÁPORYAKVARIJNÍ
RYBKA

MONGOLŠTÍ
ROLNÍCI

TYP
AUTOMOBILU

FIAT

SVAZEK
SLÁMY

MASTNÁ
KAPALINA

(ANGL.)

POUŠTNÍ
VÝPRAVA

DVANÁCT
MĚSÍCŮ

KAMPAK
VÝKLENEK

VE ZDI
(ARCHIT.)

STARÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

MRAVOUK

ŠUMIVÉ
VÍNO

NIŽŠÍ
ŠLECHTIC

PSACÍ
POTŘEBA

PŘITAKÁNÍ

JIHOAMER.
PTÁK

UMĚLÝ JAZYK

OLIN
ZAOBLENÁ

PLOCHA

TUHÝ PAPÍR

CVIK NA 
HRAZDĚ

PŘEDMĚTY
S DNEM

KOREJSKÝ
AUTOMOBIL

NAUKA
O KRÁSE
HÁJOVÁ
BYLINA

PRES
SLONÍ

ŠPIČÁKY

AFRICKÝ
OSTROV
JIHNOUT

ŘECKÁ
METROPOLE

POPRAVČÍ

VULKANIZ.
KAUČUK

VÝROBCE
CEREÁLIÍ

NÁLEV
 LAPONEC

FÁZE
MĚSÍCE
 PALICE

NA TLUČENÍ

SEVEŘAN

POVRCHOVÝ
DŮL

KOLOS
ASIJSKÝ

JELEN

ZNAČKA
DLAŽDIČEK

VYSOKÉ
KARTY

STARÁ DÉL-
KOVÁ MÍRA

JUBILEJNÍ

JIHOMOR.
RYBNÍK

HARMONIE

J. Sekera:
Mám spoustu přátel, ... (dokončení v tajence).

Tajenka z minulého čísla: 
Uzavřít manželství je nejdražší metoda,
jak mít praní prádla zadarmo.

www.infinit-maximus.cz
Wellness Infinit Maximus, Hrázní 4a, Brno-Kníničky, tel.: +420 730 182 942

Vstup do wellness pro dvě osoby
(vodní SPA & saunový svět120 min)

MAXIMUS_ESHOP_POUKAZ_wellness120pro dva.indd   1 25.9.2013   19:34:39

Vyhrajte 
6 dárkových 
poukazů 
pro dva na 120 minut 
do termálního vodního 
SPA & letního 
saunového světa

v hodnotě 
590 Kč

• 4 VENKOVNÍ A VNITŘNÍ BAZÉNY
• PŘÍRODNÍ SLUNNÁ LOUKA
• OPALOVACÍ TERASA
• 12 DRUHŮ VENKOVNÍCH 
    A VNITŘNÍCH SAUN
• OCHLAZOVNY
• FRESH BARY

Poukaz můžete využít ve 
wellness Infinit Maximus 
u Brněnské přehrady.

www.infinit-maximus.cz

 



Vše o soutěži na www.cdprovas.cz/fotosoutez

FOTOSOUTĚŽ
TÉMA: KRAJINA
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1  Martin  Veverka, 28 let   Hurá za teplem

2  Alena Makovcová, 25 let    Zimní Skotsko

3  Kateřina Dostálová, 22 let   Dachstein v mlze

w w w. c d p ro v a s . c z / f o t o s o u t e z
Soutěžte

a získejte honorář:

3 000 Kč (1. místo)

2 000 Kč (2. místo)

1 000 Kč (3. místo)
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M Ů Z I K A

S i s t e r sB r o t h e r s

INSIBLINGS

     PAT R I K , ( U Ž )  1 3  L E T                   T E R K A , ( KO N E Č N Ě ) 1 6  L E T

Co mě překvapuje samotný-
ho, že se mi občas líbí i Karel 
Gott (asi jak si ho táta pořád 
pouští v autě, když spolu 
někam jedem) a český texty… 
To ale kámošům moc přiznat 
nemůžu, bych byl trapnej.
Nandavám si sluchátka a jdu na 
to. Na co? Na práci, na učení, na 
úklid, na čtení… Tak nějak potře-
buju hudbu ke všemu. Jde mi to  
s ní všechno líp. Někdy mě pono-
ří do klidu, někdy mě rozproudí a 
někdy ji mám jen jako kulisu,  
a to se pak stává, že mě popadne 
nostalgie a vzpomínky. Třeba na 
ploužáky, na jednu divnou holku, 
teda teď divnou, dřív byla dobrá. 
Tanec nás přitulil tělo na tělo na 
škole v přírodě. Tak trochu první 
zážitek s opačným pohlavím.  
Jo, když jsem byl mladší, bavil 
mě brejkdenc a hiphop, trochu 
jsem se to v takový holčičí sku-
pince učil. Ale bylo na mě těch 
ženskejch trochu moc, tak radši 
hraju fotbal a před zápasem si 
samozřejmě dávám pořádnej 
hudební nářez do žil (teď nemy-
slím Karla), abych podal dobrej 
výkon! Bez hudby si neumim 
život představit. A vy?

Jeden z nejsmutnějších momentů 
mýho života. Do Prahy přijel Ed 
Sheeran. Jdem si koupit s kámoš-
kou lupeny a… na pokladně visí 
cedule VYPRODÁNO! Jako co?!
Doslova ji miluju! Něco, bez čeho 
bych fakt nepřežila skoro ani den. 
Jakmile mám depku, je to moje 
nejlepší kámoška (samozřejmě 
společně s čokoládou). Hudba. 
Nabudí mě, když jdu běhat. Pustim 
si nějakou písničku z mýho top  
playlistu a hlavně na plný pecky, 
úplně mě to nabije neskutečnou 
energií a chce se mi běžet jak  
o závod. Občas vidím lidi, co to 
dávaj i bez hudby, a si řikám, že je 
to nemůže absolutně bavit. Chodila 
jsem dlouho na fitbox, ale trenérka 
pak pouštěla pořád dokola to samý 
cédéčko s nudnýma písničkama 
a začala jsem u toho spíš umírat 
než si to užívat. Tak jsem se na to 
vykašlala. Jenže tohle všechno jsou 
jen drobný potíže proti tomu, když 
zjistíte, že tady má vystupovat 
váš nejoblíbenější zpěvák a nějaký 
pipiny stačí vyprodat staďák dřív, 
než dojdete k pokladně.

Ede, přijeď ještě do Čech a dej mi 
vědět, ju? 

P. S.: Určitě si to tady ve vlaku 
přečteš...:)

L E P Š Í  K A R E L  N A Ž I VO  N E Ž 
Ž I VOT  B E Z  K A R L A

&
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Zvířátka na nic nečekala, navlékla si záchranářské 
reflexní vesty s vytištěnými jmény Žralda, Pantík, 

Pavouček, vyndala zarážky zpod kol dieselového 
Hektora, připojila jeden rychlíkový vagon a vyrazila 
směrem do Hejnic. Celou cestu hustě pršelo, strojve-
doucí Pavouček i pomocník strojvedoucího Pantík 
museli pozorně sledovat trať před sebou, každý z okna 
na své straně, aby je nezaskočilo výstražné světlo na 
návěstidle, spadlý strom nebo vodou podemletá trať. 
Žralda zatím kontroloval záchranářské vybavení. Za 
hodinu dorazili k Hejnicím. V tak hustém lijáku nebylo 
jednoduché najít tábor, luk i lesů byla kolem Hejnic 
spousta. Našli ho až podle plujících latrín. Zastavili na 
náspu a koukali na tu spoušť. Voda z potoka už stačila 

zaplavit všechny stany s podsadou a na jediném vyvý-
šeném místě, na ostrůvku uprostřed louky, kde stála 
polní kuchyň, se v pláštěnkách krčilo třicet vystraše-
ných dětí, dva ještě vystrašenější vedoucí a kuchařka, 
která vařila v kotli guláš k obědu. „Děti přece musí jíst, 
aby byly silné!“  

Žralda skočil se záchranným kruhem z náspu  
rovnou do vody, zamával výstražně hřbetní ploutví  
a rychle doplaval k ostrůvku. Děti pištěly hrůzou  
a kuchařka několikrát praštila Žraldu vařečkou, 
se kterou míchala guláš, do hlavy. Žralda se olízl, 
sežral vařečku a spustil: „Nebojte se, děti, já vás přijel 
zachránit!“ Děti přestaly křičet a sedaly si jedno po 
druhém Žraldovi na hřbet, přidržovaly se ploutve a 

MRAKY NAD DEPEM

Volá dispečink
„Leje a leje a nepřestává lít a podle předpovědi má pršet i dál. Voda z Lib-
verdského potoka začala zaplavovat louku u Hejnic, na které stojí chatky 
dětského tábora. Jediná úniková cesta vede po vysokém železničním náspu na 
okraji lesa. Jeďte co nejrychleji děti zachránit!“

Dešťová sloha

společně pak doplavali k náspu, kde už se o ně posta-
rali Pavouček s Pantíkem. Všechny pak usadili do kupé 
v rychlíkovém vagonu. „To je první třída? My jsme 
ještě nikdy první třídou nejely,“ zajímaly se děti. „To 
jsou humanizované vagony,“ vysvětloval Pavouček. 
„Aha,“ přikyvovaly děti.

Na ostrůvku zůstala jen osamocená kuchař-
ka. Nepřestávala míchat guláš a odmítala opustit 
polní kuchyni i přes Žraldovo naléhání. Voda zatím 
stoupala. Pavouček troubil výstražně z Hektorových 
houkaček, Pantík na ně mával z náspu. Nakonec se 
podařilo kuchařku donutit k odchodu pod podmínkou, 
že se sem zase s Hektorem i dětmi vrátí, až voda opad-
ne. „Nechte ten gulášek jen lehce probublávat, maso 
hezky změkne a každý další den bude lepší a lepší,“ 
radil Žralda. „To se pak všichni nadlábnem!“ Tedy 
pokud voda nevystoupá tak vysoko, že odplaví celou 
polní kuchyň i s kotlíkem, chtěl dodat, ale radši si to 
nechal pro sebe. Přece jen uznal, že záchrana jedné 
kuchařky je důležitější než záchrana jednoho guláše. 
A tak to má být!
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Koncem jara svítí slunce na zem tak silně, že se 
zahřívá rychleji než mořská voda. Jenže to by 
nebyla příroda, aby si s rozdíly neporadila. Na pevni-
nu proto několik dní a někdy i týdnů posílá silné 
ochlazující deště. Přichází evropský monzun. 
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D Á M S K Á  J Í Z D A 
V  B A R C E L O N Ě

Ideální kombinaci cesty za poznáním a pobytového zájezdu 
u moře nabízí Barcelona. Město neskutečných architektonických 

skvostů od Gaudího, živého denního i nočního života, 
nekonečně dlouhých pláží a výborného jídla. K tomu dvě skvělé 

kamarádky – dámská jízda může začít!

Barcelona

hlavní město Katalánska

Rozloha: 101,9 km2

Počet obyvatel: 1 619 337 (2010)

Nadmořská výška: 0–512 m n. m.

Oficiální web: www.barcelona.cat

Text a foto: Michaela Matějovská

CESTOPIS

BARCELONA

BarcelonaMadrid
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Míša EvčaAnička
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Přistávat v Barceloně během letní noční 
bouře se třemi křehkými blondýnami na 

palubě nemůže být pro žádného pilota po-
hádka. Naše letadlo téměř hodinu kroužilo 
nad hlavním městem Katalánska a varovné-
mu hlášení ve španělštině jsme nerozuměly 
(na angličtinu španělský dopravce zapo-
mněl). Možná to ale bylo schválně, neboť 
jsme zůstaly relativně v klidu.

Po trochu vypjatém, ale nakonec úspěš-
ném příletu jsme se v půl druhé ráno vydaly 
hledat noční bus Aerobus, který jezdí pravi-
delně (přes den dokonce každých 5 minut) 
z letiště do centra Barcelony za 6 eur. Bydlely 
jsme v krásném designovém bytě uprostřed 
staré zástavby v městské čtvrti Gràcia  
u Andrey, naší známé z Čech, která již něko-
lik let v Barceloně žije.

Od objevování místní gastronomie…
Po snídani na terase s výhledem do klidného 
vnitrobloku barcelonských domů jsme se 
rozhodly pro odpočinkovou cestu centrem 
Barcelony s jediným cílem: dobře se najíst! 
Obrovskou výhodu jsme měly díky naší 
průvodkyni Andree. Nebýt jí, tak se najíme 
v nějaké restauraci v centru s pochybným 
výběrem a turistickým přístupem. Zavedla 
nás do místní rybářské restaurace uprostřed 
barcelonských uliček nedaleko pobřeží, kam 
by jen tak cizinec nezabloudil. Objednaly 
jsme si několik variant mořských plodů, rybi-
ček, krevet, sépií a chobotnic, ale největším 
zážitkem při návštěvě restaurace se stala 
tradiční španělská atmosféra – neskutečný 
hluk, uspěchaní a křičící číšníci, hlasitá živá 

hudba z ulice, která občas zavítala dovnitř, 
místnost, bar i zahrádka plné místních oby-
vatel. Stejně hlasitě se bavili se svými přáteli 
a popíjeli víno už ve dvě odpoledne.

Jak jsme si později všimly, život v Barceloně 
začíná vždy až odpoledne, někdy až později 
navečer. Pro Katalánce je zcela normální jít na 
večeři v devět, deset večer, skončit se zába-
vou po třetí, čtvrté v noci, „ráno“ se probudit 
před polednem a den začít polední snídaní.

…k objevování nemístní gastronomie
Když nám jídlo trochu slehlo, vyrazily jsme 
na promenádu k místní pláži, která mi 
způsobila malý šok (možná to bylo tím, že 
byla neděle, možná tím, že leží prakticky 

GA UDÍHO STAVBY PŮSOBÍ  NA 
KA Ž DOU Z  NÁS J INAK,  COŽ 
P RÝ BYL  I  JEHO ZÁMĚR.

na stanici metra a je perfektně dostupná) 
– nelze popsat jinak než hlava na hlavě a 
celkem slušný nepořádek. „Tady si máme 
užít relax – v tom bordelu?“ ptala se Anička. 
„Třeba tu najdeme nějaký pořádný nabíječe, 
holky,“ vtipkovala Evča a pak přidala obavy: 
„Podívejte na támhletoho borce v upnutejch 
bombarďárkách, ten bude teplej.“ 

Pláž plná mladých lidí, kteří sem míří 
především za zábavou, z každé strany jiná 
hudba, která se mixuje s hudbou od sousedů, 
poházené plechovky od piva a tácky od rych-
lého občerstvení. Představa koupání tu je pro 
člověka, co si na pláž chodí odpočinout, noční 
můrou. Navíc si nemůžete být jisti, že vaše 
odložené věci opět najdete. Ne že by pláž byla 
tak velká, ale prostě si je někdo vezme… „Nic 
pro nás, holky, asi už jsme vyrostly z divokých 
večírků na pláži,“ konstatovaly jsme smutně a 
popošly o kousek dál, kde nám spravila dojem 
pobřežní promenáda, po níž se pohybovali 
všelijací sportovci na bruslích, kolech či long-
boardech, což připomínalo scény z americké-
ho seriálu Beverly Hills 90210.

Dlouhou procházkou centrem města, kde 
lze spatřit spoustu gotických budov, rozleh-
lých náměstí či největší městský trh, jsme se 
dostaly k večeři, tentokrát zkoušíme „číňana“. 
„Dám si nudle s krevetami, oříškama a bam-
busem,“ křičela Anička, která slintá pokaždé, 
když vidí krevety na jakýkoli způsob. Čínu 
jsme si nechaly namíchat přímo před očima a 
nestačily se divit, jak takový „fastfood“ může 
chutnat božsky! Navíc jsme si byly jisté, že 
nám tam nepřimíchali nějakou krysu z ulice, 
ale pořádně čerstvé voňavé suroviny.

Místní trh s vynikajícími dobrotami.

V Barceloně se mísí několik architektonických stylů, ale Gaudí převládá.
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Autobusový průvodce
Pokud dáváte přednost autobusu a prů-
vodcovskému výkladu před poznáváním 
na vlastní pěst, vyzkoušejte Bus Turístic, 
který vás vyveze na všechna turisticky 
zajímavá místa. Autobusy jezdí celkem po 
třech různých trasách. Cesta trvá hodinu 
až dvě, během jízdy můžete libovolně 
naskakovat a vyskakovat v závislosti na 
tom, jak dlouho vám bude trvat prohlídka 
daného místa. Autobusy jsou dvoupatrové, 
druhé patro nemá střechu, a proto nabízí  
i lepší výhled. U každého místa jsou k dispo-
zici sluchátka, v nichž si můžete poslech-
nout výklad. Na výběr je několik jazyků, 
čeština však bohužel chybí.

Nejslavnější stavba Barcelony – Sagrada Familia –  
bude dostavěna nejdříve v roce 2026.
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Geniální blázen Gaudí
Další den jsme putovaly po stopách Gau-
dího. Začaly jsme domy La Pedrera a Casa 
Batlló. Jeho stavby působí na každou z nás 
jinak, což prý byl i Gaudího záměr. „Není to-
hle kost?“ hlásím do víru debaty. „Já myslím, 
že to je nějaký patvar, něco jako nosí chlapi 
mezi nohama,“ tvrdila Evča. Každopádně 
Gaudí musel mít neskutečnou představivost 
i odvahu, když vytvořil na sklonku 19. století 
balkony ve tvaru lebek, okna rozdělil holen-
ními kostmi a na střechu zabudoval komíny, 
které představovaly mimozemšťany. 

Pokračovaly jsme přes celé město pěšky 
do parku Güell, který nám doslova učaroval. 
„Tak trochu jiná Stromovka,“ říkaly jsme si 
cestou. Jde o rozlehlý městský park plný 
architektonických skvostů, skleněných 
barevných mozaik, pískovcových sloupů, 
atypických budov, zeleně a květin. Ani ten, 
stejně jako Sagradu, před svou smrtí Gaudí 
nedokončil. Dozvěděly jsme se, že to neměl 

Poté jsme se přesunuly opět do centra  
a chtěly se vydat na lanovku, která vede na 
kopec Montjuic a překonává moře. Ovšem 
stát v Barceloně ve třicetistupňovém vedru 
na přímém slunci několikahodinové fronty je 
fakt za trest. Vzdaly jsme to po půlhodině  
a raději se usídlily v přístavišti, kde jsme se 
pro dodání energie občerstvily místní sépio-
vou paellou, bílým vínem a ledovou kávou. 

Jízda tak trochu načerno
Už dopoledne začala teplota opět dosahovat 
tropických hodnot, a proto jsme si skočily 
půjčit skútry, samozřejmě vespy (abychom 
byly in). Bohužel růžové neměli, tak jsme 
se musely spokojit s blankytně modrými. 
Vypravily jsme se asi 20 kilometrů za město 
na pláž Ocata. Projet městem na skútru 
je překvapivě celkem pohoda, protože tu 
na nich jezdí všichni, takže řidiči motorká-
ře respektují. Ale pokud to mám srovnat 
s vlakem, s nímž jsme se dopravovaly na pláž 
další dny, nedá se. Vlaky jsou čisté, klima-
tizované, pohodlné a perfektně dostupné, 
neboť jsou propojené turnikety se stanicemi 
na metro. Jedinou nevýhodu představují ne-
klimatizované vestibuly, kde jsme při čekání 
na vlak doslova propotily šortky. Sem se asi 
Španělé neutíkají schovat před vedrem jako 
do pražského metra. 

Když jsme si chtěly koupit jízdenku, nebyl 
v kabině k dispozici žádný prodejce, a tak 
jsme si to (jako správné Češky) lízly načerno. 

být park, ale zahradní město s několika 
desítkami domů, tržištěm a fórem. V parku 
jsme vyšláply až na vrchol hory, ze které 
byl nádherný výhled na město a pobřeží 
Barcelony. 

Památky a pláž v jednom
Barcelona patří k nejvýznamnějším a nejnavštěvovanějším evropským městům. Svou polohou 
a blízkostí u francouzských hranic je pro mnoho Evropanů snadněji dostupná než hlavní město 
Španělského království Madrid. Mimo známých památek, ke kterým patří stavby Antoni Gaudího, 
fotbalový stadion Nou Camp, Picassovo muzeum, se ve městě nachází několik univerzit a vysokých 
technických a obchodních škol, kam se sjíždějí studenti z celé Evropy. 

Barcelona se celosvětově proslavila v roce 1992, kdy hostila letní olympijské hry, což mělo za dů-
sledek masivní nárůst turistického ruchu. Díky pořadatelství došlo k rekonstrukci a výstavbě hned 
několika čtvrtí a navazující infrastruktury. Barcelona se postupně stala městem, jež v sobě spojuje 
moderní architekturu 21. století s unikátní románskou historií.

I zrádné turnikety v metru se dají překonat.
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Jen jsme zapomněly, že při přechodu na met-
ro na hlavní stanici Catalunya nás zastaví ony 
turnikety, které zdálky střeží strážníci. Využila 
jsem spontánně jejich nepozornosti a svých 

velmi útlých boků a prostrčila se 
turniketem takovou rychlostí, že 
si mě nikdo nevšiml. Zbytek mého 
týmu to měl horší: jedna se zasek-
la zadnicí v turniketu a nemohla 
se delší dobu vyvléci ven a druhá 
se i přes strach dostala turnike-
tem ven asi po 10 minutách s nic 
netušícím kolemjdoucím. Po 
příjezdu na byt nás naše hostitelka 

varovala, že strážníci za jízdu načerno můžou 
napařit obrovské pokuty, ať si dáváme příště 
pozor, že by žádné ukecávání na náš milý 
úsměv nefungovalo. 

Celá cesta vlakem z Barcelony na naši 
pláž do Ocaty (směrem na Costa Bravu) 
vede podél pobřeží, takže jsme si cestou 
mohly vychutnat pohledy na krásné pláže. 
Všechny byly široké, rozlehlé, písčité, čisté 

a poloprázdné, žádná hlava na hlavě jako 
na dovolené v Chorvatsku. Denně jsme se 
setkávaly s velkými vlnami, což nám vyho-
vovalo, žádnou hladinu klidnou jako zrcadlo 
tu očekávat asi nelze. Ve vlaku, stejně jako 
na ulici, na pláži či v restauraci je potřeba dát 
si velký pozor na své věci, což mě na Barce-
loně hned od počátku překvapilo. Nejenže 
vagony navštěvují všelijací potulní hudebníci 

Proč se ve Španělsku  
nemluví španělsky?
Ke zvláštnostem Barcelony patří míst-
ní jazyk – katalánština, která se stala 
také úředním jazykem regionu Kata-
lánsko. Spolu s ní je oficiálním jazykem 
také klasická spisovná španělština. 
I když se zdají být na první pohled 
oba jazyky velmi podobné, při bližším 
zkoumání sami zjistíte, že tomu tak 
není. Rozdíly v obou jazycích mohou 
být zejména pro neznalé turisty 
matoucí. Zatímco v průvodcích a slov-
nících se používají španělská slovíčka, 
počítejte s tím, že většina cedulí, 
nápisů a popisků ve městech je psána 
právě v katalánštině.

Výhled na Barcelonu a její pobřeží z parku Güell.

Slavnosti ulice oživí město 
barvami a nočním životem.
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ŠPA NĚLÉ  SANGRI I  NEPI J Í  – 
P OVA ŽUJ Í  J I  ZA  NEJHORŠÍ 
SMĚS VÍN URČENOU POUZE 
P RO TURISTY.

z ulice, ale potkáte tu hlavně žebráky, kteří 
rozdávají dopisy se zkomolenou angličtinou, 
kde je napsán nějaký osudový politováníhod-
ný příběh. Jak přišli o ruku, nohu, hlas, děti 
či manželku a chtějí vaše drobné, které za 
rohem otočí za krabicové víno. Nezažily jsme 
jízdu vlakem či sezení v restauraci, kdy by as-
poň jeden takový žebrák nedorazil. Ač máme 
v Praze bezdomovců hodně, taková svoboda 
„otravovat“ lidi žebráním u nás nevládne.

Barevné slavnosti ulice
Večery jsme většinou trávily znavené z celo-
denního šlapání po barcelonských chod-
nících u vynikajícího perlivého vína Cava a 
nějakého španělského tapas s doprovodem 
videí od módních blogerek, které si každý 
večer pouštěla Evča před spaním místo 
pohádky. Denně jsme nachodily něco okolo 
15 až 20 kilometrů, navíc v módní obuvi 
Converse, která je na túry doslova stvořená, 
takže jsme si k tomu stihly během večera 
pofoukat a zalepit puchýře.

Ovšem po odpočinku na pláži jsme se 
vydaly (v žabkách) do víru velkoměsta a na 
slavnosti čtvrti Gràcia, kde jsme se setkaly 
s dalšími přáteli z Čech, kteří tu žijí. Jedná 
se o svátky letní Barcelony, kdy si jednotlivé 
městské čtvrti vyzdobí své ulice, které si poz-
ději bodují. Všechno bylo tak nádherně ba-
revné, pestré a samozřejmě živelné. Jak jsme 
procházely vydekorovanými ulicemi, slyšely 
jsme pokaždé jinou živou hudbu, od klasické 
španělské až po moderní hity, prohlédly si 
různé výstavy obrazů a uměleckých výtvorů, 
zažily divadelní představení či ukázku tra-

dičních tanců Sardana. Všude bylo živo, my 
tančily a popíjely Tinto de Verano, z něhož 
se stal nejoblíbenější nápoj našeho zájezdu 
– jedná se o letní červené víno s pomerančo-
vým nebo citronovým nápojem. Řekla bych, 
že chutná o něco lépe než sangria (mimo-
chodem, sangrii Španělé nepijí – považují ji 
za nejhorší směs vín určenou pouze pro tu-
risty). Noční tah jsme ukončily kolem druhé 
hodiny ranní, kdy zábava na ulicích byla ještě 
v plném proudu, dokonce i malé děti divoce 
poletovaly po ulicích, zatímco Evča tradičně 
usínala po dvou sklenkách vína na lavičce a 
já zakopávala únavou o dlažební kostky. My 
Češi holt máme jiné návyky. 

Povalování a chytání bronzu na pláži je sice 
bohulibá činnost, ale s blížícím se koncem 
naší dámské jízdy se nám začala zapalovat 
lýtka. Toužily jsme po klasickém kulturním 
zážitku. Nejdřív jsme ráno navštívily místní 
trh, kde jsme nakoupily čerstvé ryby a mušle 
k poslední večeři, různé druhy iberijské šunky, 
sýry, olivy a vína jako suvenýry domů, a poté 
už jsme se vydaly pěšky směrem k nejslavněj-
ší stavbě ve městě – k Sagradě Familii. 

Sagrada patří mezi další z nedokončených 
staveb od Gaudího, je však zajímavá tím, že 
se stále dostavuje podle dochovaných plánů 

autora, navíc finance proudí pouze z darů a pří-
spěvků. Traduje se, že pokud se dostaví, tak až 
v roce 2026, tudíž do té doby se vám nepodaří 
udělat fotku bez lešení a jeřábů, které image 
Sagrady tak trochu kazí. Co vám ale určitě zkazí 
dojem více, je fakt, že se opět jedná o top turis-
tickou atrakci, kterou doprovázejí neskutečně 
dlouhé fronty. Mohly jsme si sice vstupenky 
rezervovat dopředu on-line, ale rozhodly jsme 
se pokochat pouze „externím“ dojmem  
a na ten interní (prý stojí za to) se do Barcelony 
ještě vrátíme. Protože jak se říká – v každém 
městě, kde se vám zalíbí, si musíte ponechat 
něco, na co se budete moci příště podívat. 
Takže se máme na co těšit, protože Barcelona 
má úžasnou atmosféru letního města, které 
žije v jakoukoli denní i noční hodinu. ▪

spojení

VLAK+ letiště 
Dojeďte vlakem na pražské hlavní nádraží, odkud vás Airport Express dopraví přímo k oběma 
terminálům Letiště Václava Havla. Vše na jeden jízdní doklad včetně zpáteční cesty. Díky výhodné 
nabídce Českých drah VLAK+ letiště ušetříte na jízdném (sleva 25 % ze zpáteční jízdenky), jízdenka 
má navíc prodlouženou platnost 30 dní, takže z dovolené rozhodně nemusíte pospíchat. Jedinou 
podmínkou pro uznání této slevy je nutnost orazítkovat si jízdenku při zpáteční cestě na infor-
mační přepážce Letiště Praha nebo v turistickém informačním centru Pražské informační služby. 
Autobusy Airport Express odjíždějí od Fantovy budovy (sledujte navigaci od nástupišť) v letní 
sezoně (1. června – 30. září v době od 8 do 19 h) každých 15 minut! Více informací najdete na 
www.cd.cz/airportexpress.

Loučíme se s Barcelonou a naší hostitelkou.

Městská pláž má 
k odpočinku daleko.
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Celou cestu na Slovensko 
můžete snít...
Využijte pohodlí a bezpečí 
ubytovacího vlaku 
vyšší kvality EuroNight!

v lůžkových a lehátkových 
vozech steward a hlídka 

bezpečnostní služby

na výběr 5 kategorií 
ubytování a služeb během 

cesty

klid na odpočinek během 
nočního cestování

Vždy o něco lepší cesta
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Text: Michal Málek, foto: jednotlivé spolky, autor
ŽELEZNICE

ÚZKOROZCHODKY

P R Ů M Y S LOV É  D R Á H Y 
S   N Á K L A D E M  RO M A N T I K Y

Úděl průmyslových drážek byl vždy 
jasně daný – práce, práce a zase 
práce. Sloužily ke svozu surovin 
ze špatně dostupných míst těžby, 
případně k přepravě polotovarů 
a hotových výrobků v rámci 
průmyslových závodů. Dnes  
(ty, co přežily) jsou opečovávány 
skupinkami dobrovolníků a místo 
těžkého nákladu vozí zvídavé 
výletníky a hledače dávných 
časů, které se už nikdy nevrátí.
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Pohledem do historie zjistíme, že průmy-
slové drážky vlastně stály u samotného 

zrodu železniční dopravy jako takové. Vozíky 
používané v anglických dolech se již koncem 
18. století pohybovaly po kolejnicích, přidržo-
vány ve své jízdní dráze okolky. Tedy pomocí 
principu, na kterém dodnes velká železniční 
doprava stojí. A proč velká? To proto, že 
rozchod mezi kolejnicemi se u normálních 
drah v Evropě ustálil na 1 435 milimetrech, 
zatímco u těch průmyslových se často 
vystačilo s méně než polovičním rozchodem, 
většinou 600 mm. Kromě znatelně menších 
nákladů na vybudování takové železnice 
i následnou údržbu tu byl i praktický aspekt. 
Traťové oblouky mohly mít výrazně menší 
poloměry, takže taková dráha nebyla příliš 
náročná na zábor místa. Soupravy měly nižší 
hmotnost nezatěžující tolik infrastrukturu, 
která se i snadněji přizpůsobovala aktuálním 
potřebám provozu.

„Úzkostlivé“ budování
V dobách, kdy se ještě většina nákladů po 
silnici vozila koňskými povozy a nákladní 
auta byla spíše raritou budící rozruch, hrály 
úzkorozchodné drážky důležitou roli u každé 
větší stavby. Na historických snímcích z dob 
mocnářství i první republiky dokumentujících 
výstavbu přístavů, tunelů či nových silnic jsou 
často k vidění křivě se klikatící úzké koleje 
s hadem vozíků naložených zeminou a malou 
parní lokomotivou v čele. Stejné soupravy 
se dlouho nacházely i v kamenolomech, cihel-
nách, dřevařských závodech, hutích atd. 

Od padesátých let minulého století jim 
však začal postupně zvonit umíráček zvěs-
tující masivní nástup automobilové dopravy. 
Ta sice vychází v porovnání se železnicí jako 
méně šetrná ke svému okolí, ale je také ope-
rativnější, levnější a – o čas a peníze jde vždy 
až na prvním místě.

Dřevěné drážky
Kromě těchto malých drážek s celkovou délkou 
často pod tisíc metrů existovaly na našem 
území také rozsáhlé dopravní systémy čítající 
i desítky kilometrů. Především na Slovensku 
byly pavučiny úzkorozchodných drah hojně vy-
užívány ke svozu vytěženého dřeva z horských 
dolin k pilám a stanicím normálně rozchodné 
železnice, odkud se kmeny lesních velikánů 
vydávaly dál do světa. Nutno podotknout, že 
obdobný rozsáhlejší dopravní systém fungoval 
i v Maďarsku, Rumunsku a na Podkarpatské 
Rusi. Do dnešních dní se u našich východních 

sousedů zachovaly dvě z historického hlediska 
zásadní lesní železnice o rozchodu 760 mm. 
Kysucko-oravská lesní železnice poblíž Čadce, 
specifická svým systémem úvratí, a Čierno-
hronská. Ta se nachází ve Slovenském rudohoří 
asi 50 km východně od Bánské Bystrice. V do-
bách své největší slávy se rozrostla do úctyhod-
né celkové délky 132 km. V letech 1953–55, 
kdy zde opakovaně udeřila kalamita, dokázala 
zdejší železnice přepravit až 300 000 m3 dřevní 
hmoty. Ani tato čísla však neodvrátila nástup 
moderní těžařské techniky, která koncem roku 
1982 drážku nadobro odstavila na vedlejší 
kolej. Jejímu vymazání z povrchu zemského, 
které postihlo mnohé její kolegyně, se podařilo 
zabránit jen díky nezdolnému odhodlání 
nadšenců. Ti ji na poslední chvíli nechali zapsat 
do seznamu kulturních památek a záhy se pod 
hlavičkou různých zájmových organizací vrhli 
do postupné obnovy.

Na bedrech nadšených dobrovolníků stojí 
dodnes, ostatně jako i další dochované dráhy. 
Centrem celoročního nostalgického provozu 
pro veřejnost se stal Čierny Balog. Z něj jsou vy-
pravovány vlaky do tří směrů. První a nejkratší 

Centrem Čiernohronské železnice je stanice Čierny Balog.

Postupně obnovovaná drážka v Rajnochovicích. →

spojení existuje s 2 km vzdálenou Vydrovskou 
dolinou, kde je situován rozlehlý Lesnický 
skanzen. V dubnu 2012 byl nově zprovozněn 
4 km dlouhý úsek do Dobroče. K raritám této 
trasy patří průjezd přes místní fotbalové hřiště 
vybudované v místě původní tratě. Vlak zde 
projíždí mezi travnatou plochou a diváckou 
tribunou. Třetí a nejdelší úsek (12 km) vede 
do Chvatimechu. Cestující si během jízdy užijí 
jak zdejší přírody orámované hlubokými lesy 
a loukami s pasoucími se ovcemi a skotem, tak 
průmyslových staveb, jakými jsou například 
Hronecké slévárny, pyšnící se prvenstvím ve 
výrobě litinového mostu (1810).

Kromě svezení se nostalgickým vláčkem je 
možné si zde objednat letní kurz strojvedou-
cího parní lokomotivy. Ti méně odvážní pak 
mohou vyzkoušet alespoň šlapací drezínu. 
www.chz.sk

Arcibiskupská drážka
I na území Čech existovaly lesní železnice, byť 
ne v takové míře jako na sousedním Slovensku. 
K jedněm z nich patří i Arcibiskupská lesní že-
leznice v Rajnochovicích na úpatí Hostýnských 
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Letos by vlaky mladějovské drážky měly z dosavadní konečné stanice Nová Ves pokračovat do zastávky Josefka.

Až do roku 2007 žila dráha jen 
na několika dochovaných fotogra-
fiích a v povědomí historiků. Občanské 
sdružení Společnost pro obnovu Rajnocho-
vické lesní železnice se od té doby snaží zdejší 
dráhu alespoň v určitém rozsahu obnovit. 
Dnes je z části postaveno depo a stanice v are-
álu budoucího muzea a na postupně budova-
ných kolejích o rozchodu 600 mm se můžou 
zájemci svézt vláčky taženými motorovými 
lokomotivami BN30U a BND30. Termíny jízd, 
brigád a aktuální informace můžete najít na 
stránkách www.facebook.com/rajnochovicka, 
které jsou přístupné i neregistrovaným odpíra-
čům sociálních sítí. 
www.rlz.bilysklep.cz

nejkrásnější průmyslovou dráhu, což při osobní 
návštěvě jen těžko popřete. 

Lupek se zde společně s uhlím těžil od 19. 
století a jeho přeprava byla zpočátku řešena 
koňskými povozy a od roku 1902 částečně i la-
novkou. Na drážce s rozchodem 600 mm začal 
plnohodnotný provoz v roce 1920. V té době 
sem také dorazil pro zdejší provoz zcela zásad-
ní artefakt – trojspřežní lokomotiva vycházející 
z typu RIIIc z linecké lokomotivky Krauss. Stroj 
původně určený pro vojenské polní dráhy pro-

šel u výrobce zásadní rekonstrukcí v podobě 
prodloužení kotle, dosazení stupňovitého 
roštu pro lepší spalování a podpůrného tendru 
na samostatné nápravě, což vozidlu navzdory 
větší délce zachovalo dobrou průjezdnost 
oblouky. Unikátní lokomotiva s číslem 1 se na 
zdejší náročné trati plně osvědčila, a tak k ní 
po 9 letech přibyla modernizovaná a výkon-
nější sestra s číslem 5. O kvalitách těchto 
lokomotiv asi nejlépe vypovídá fakt, že se je až 
do ukončení provozu v roce 1991 nepodařilo 
plnohodnotně nahradit, a to ani motorovou 
trakcí. I díky tomu se již během svého provozu 
staly magnetem pro železniční fandy. 

Oficiální muzejní provoz, kterému předchá-
zely potřebné opravy, byl zahájen v květnu 
1998. Nejprve pod hlavičkou Muzea prů-
myslových železnic (se sídlem ve Zbýšově), 
dnes v režii občanských sdružení Průmyslové 
muzeum Mladějov a Mladějovská průmyslová 
dráha. Největším tahákem je samozřejmě jízda 
parním vlakem do zatím koncové stanice Nová 
Ves vzdálené 6 km, během které se kromě 
malebných výhledů do krajiny můžete těšit i na 
dobírání vody pro parní lokomotivu z lesní stu-
dánky. Letos v létě (ode dne vyhlášení) je navíc 

EN 444/445 / autoEN 444/445 / auto

↙ EN 444/445 + vlastní auto↙ EN 444/445 + vlastní auto
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Praha

Plzeň

Cheb

Ústí nad Labem

Česká Třebová

Valašské Meziříčí

Kolín

Brno

Žilina

Ostrava

Poprad

1 – Čiernohronská železnica (SR)
2 – Kysucko-oravská lesná železnica (SR)
3 – Rajnochovická lesní železnice
4 – Mladějovská průmyslová dráha
5 – Muzeum průmyslových železnic
6 – Kolínská řepařská drážka
7 – Solvayovy lomy
8 – Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina

plánováno prodloužit vybrané vlaky z Nové Vsi 
až do zastávky Josefka. 

Za návštěvu stojí i samotný areál šamotky, 
kde je po příjezdu zpět z Nové Vsi pořádána 
prohlídka zdejší expozice železniční, silniční, 
stavební a zemědělské techniky. Jeden z největ-
ších taháků představuje nově zprovozněný 
lanový bagr Škoda D 500.
www.mladejov.cz

Řepařská drážka
Sladký úděl, dalo by se říci, měly řepařské 
drážky v Polabí svážející tuto plodinu ze 
zdejších úrodných polí na zpracování do cuk-

vrchů. Na popud olomouckého arcibiskupa 
dr. Theodoruse Kohna zde byl roku 1906 zahá-
jen provoz na necelých 10 km dlouhé železnici 
o rozchodu 700 mm. Ta sloužila ke svážení vy-
těženého dřeva na parní pilu v Rajnochovicích. 
Provoz trval do roku 1921, kdy byl z důvodů 
špatného stavu svršku a častých vykolejení 
provoz ukončen, dráha zrušena a použitelný 
materiál včetně parní lokomotivy byl přemís-
těn na lesní železnici na Bílé. 

Šamotová drážka
Hned několika nej se může pyšnit průmyslová 
drážka vedoucí z Mladějova na Moravě na Hře-
beč, kde se do roku 1991 těžil lupek – surovina 
potřebná k výrobě žáruvzdorného šamotu. 
Kromě toho, že se jedná o nejdelší dochovanou 
průmyslovou drážku u nás (celkem 11 km), 
 ohromí i sklonem tratě, který místy činí úcty - 
hodných 30 ‰. Považována je též za naši 

Chlouba kolínské řepařky – lokomotiva BS 80.
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rovarů. Nacházely se v Kopidlně, Křinci, Dy-
mokurech, Liběvsi, Vlkavě a Kolíně. Zatímco 
z většiny z nich dnes zbylo jen pár fragmentů 
(v Dymokurech v lese za nádražím jde napří-
klad o lesní cestu s dochovaným propustkem), 
v Kolíně se díky partě místních nadšenců po-
dařilo v podstatné části původní trasy obnovit 
historický provoz. Kolínská řepařská drážka 
patřila k nejstarším – byla postavena v roce 
1894. Celková délka činila něco přes 11 km 
a provoz tu zajišťovaly parní stroje a posléze 
motorové lokomotivy B 600/70 a BN 60. Řepa 
se svážela z oblastí Ovčár, Býchor a Jestřabí 
Lhoty do kolínského cukrovaru, který stál 
v místě dnešní elektrárny mezi hlavním želez-
ničním nádražím a zastávkou Zálabí.

Obnově provozu se od roku 2000 věnuje 
Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky. 
Po sedmi letech došlo k zahájení provozu na 
postupně dokončované trase Kolín-Sendraži-
ce – Býchory, kam koleje o rozchodu 600 mm 
doputovaly začátkem tohoto roku. Na zelené 
louce (či přesněji poli) vyrostlo hned za Kolí-
nem zázemí – novostavba nádražní budovy, 
jejíž součástí je i expozice historie přepravy 
řepy v Polabí. Nechybí depo s dílenským vyba-
vením pro renovaci a údržbu všech exponátů, 
stejně jako dětské hřiště či stylové občerstvení 
ve vyřazeném vagonu. Asi největším lákadlem 
je provozní parní lokomotiva BS 80, které 
střídavě sekunduje motorová BNE 50. Z ko-
nečné stanice Býchory můžete ve vybraných 
termínech pokračovat silničním vláčkem do 
areálu Vigvam. Ač zde cílí spíše na milovníky 
koní a gastronomie, železniční fanda tu najde 
originální libůstku: možnost ubytování ve 
vyřazených lůžkových vozech řady WLABee824, 
nasazených dříve na spojích do Moskvy.
http://zeleznicka.bloudil.cz

Ruce k dílu
Patříte k lidem z kanceláří, kteří o dovole-
né dávají své tělesné schránce co proto? 
Nebaví vás už válení u moře a rádi byste 
o dovolené zažili něco netradičního? Nebo 
prostě jen sdílíte nadšení pro záchranu 
technických památek? Pak průmyslové 
drážky mohou být jedním z řešení. Kromě 
svezení se vláčkem totiž většina spolků 
nabízí (a hlavně uvítá) možnost zapojit se 
do brigád, během kterých se obnovují nové 
úseky či udržují ty již zprovozněné. Od zá-
jemců se požaduje pouze dovršení věku 15 
let, pracovní oděv a nadšení pro správnou 
věc. Na webových stránkách jednotli-
vých drážek najdete potřebné informace 
a kontakty. 

Keramická drážka
Pomineme-li malý okruh v Lužné u Rakov-
níka, kde se k radosti dětských návštěvníků 
prohání parní lokomotiva Krauss XXVII bt 
z kladenské Poldovky, nezbývá než naše 
úzkorozchodné putování zakončit až u Aš-
ského výběžku, jmenovitě v osadě Hájek. Zde 
se kromě železniční stanice Nový Drahov, 
pojmenované po vedlejší obci, nacházejí 
dva zajímavé turistické cíle. Tím prvním je 
přírodní rezervace SOOS známá výskytem 
aktivních mofet (neboli bahenních sopek) 
a množstvím vzácné květeny. Tím druhým, 
jak asi tušíte, musí být úzkorozchodná 
drážka o obligátním rozchodu 600 mm, 
svážející z místních nalezišť vildštejnské jíly. 
Ty jsou jednou z hlavních surovin pro výrobu 
keramického zboží. 

Kromě okolní krajiny, která především 
v blízkosti rezervace SOOS dodává drážce až 
magickou atmosféru, vyniká trať hlavně tím, 
že je – byť již v omezené míře – stále provoz-
ní! Především v místě těžby plném kluzkého 
jílu představuje vlak stále nenahraditelný 
dopravní prostředek. Trať vede z lomu 
u obce Nová Ves do sušáren a dílen Kate-
řina, kde se rozděluje směrem na Hájek 

a Vonšov. Zde se nachází rozsáhlý komplex 
na zpracování vytěženého jílu. 

Od roku 2012 se díky nadšencům ze spolku 
CS IMC (fungujícího při Iron Monument  
Clubu Plzeň) a vstřícnosti vlastníka drážky  
LB Minerals podařilo spustit turistický provoz 
v úseku Hájek – Kateřina. Návštěvníci mohou 
díky stylovým důlním vozíkům pro dopravu 
horníků na vlastní kůži pocítit tu správnou in-
dustriální atmosféru. Jezdí se pouze ve vyhlá-
šených termínech a pro velký zájem se větším 
skupinám doporučuje provést rezervaci. 
www.csimc.net/soos.php

Další muzejní expozice
Tento text si neklade za cíl úplný výčet všech 
průmyslových železnic. Přesto by zde ještě mělo 
být zmíněno zbýšovské Muzeum průmyslových 
drah, kde se rodí unikátní projekt přestavby 
původně normálně rozchodné uhelné vlečky 
mezi Babicemi u Brna a Zbýšovem na muzejní 
úzkorozchodku (600 mm). Do budoucna chtějí 
zdejší nadšenci dráhu protáhnout až k nádraží 
Zastávka u Brna. V současné době je již část 
drážky ve vybraných termínech zprovozněna 
a společně s bohatou sbírkou vozidel zpřístup-
něna veřejnosti. Více na www.mpz.cz. 

Své místo si průmyslové úzkorozchodky 
našly například i v Solvayových lomech. Jde 
o technický skanzen v bývalém vápencovém 
dole Paraple v Českém krasu, na cestě mezi Sv. 
Janem pod Skalou a Karlštejnem. Celkem zde 
disponují 25 lokomotivami a důlní vláček vás 
sveze na zhruba 1 km dráhy. Podrobnější infor-
mace získáte na www.solvayovylomy.cz.

Neméně dobrodružné pak může být i pátrání 
po zbytcích zrušených tratí. Cukrovarská 
drážka v Dymokurech už zmíněna byla. Stopy 
po nedávno snesené drážce lze najít například 
v jihočeské Zlivi. O tomto způsobu železničních 
dobrodružství ale více zase někdy jindy. ▪

V osadě Kateřina je deponována i lokomotiva Deutz (na snímku vlevo) určená původně k vozbě „dálkových“ 
vlaků, které čítaly až 18 vozíků.



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

Můžete potkat ve vlaku
Rozhovor s Pavlem Krtkem

Na Slovensko přes noc
Pohodlně a bezpečně

VLAK+ festivaly
Výhodně na Sázavafest

P R U V O D C E
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Ale rezervy stále ještě jsou, ne?
Pochopitelně. I když jsme od roku 2008 za vo
zidla utratili 37 miliard, na pokrytí všech vlaků 
to ještě nestačí. Proto modernizujeme dál 

Péči si zaslouží VŠICHNI CESTUJÍCÍ

Pane předsedo, proč České dráhy neopus-
tí linku Praha – Ostrava, když je k tomu 
konkurence vyzývá a tvrdí, že tam firma 
prodělává?
Zaprvé provoz linky je ziskový a zadruhé 
jsme povahou akciová společnost, tedy 
standardní obchodní firma, a naší povinností 
je soutěžit s konkurencí o přízeň cestujících. 
Co by tomu řekli akcionáři a věřitelé, kdy
bychom nereagovali a přenechali lukrativní 
spoje soukromé konkurenci? 

Ovšem konkurenti tvrdí, že každoročně 
na této lince tratíte miliardu. To tedy není 
pravda?
Je to nesmysl. Neustále opakují, že Pend
olina mají půlmiliardovou ztrátu. Takové 
nejsou ani jejich roční náklady, tak jak by 
mohla generovat takovou ztrátu? K našim 
interním datům se konkurence legálně 
dostat nemůže, proto vydává za pravdu své 
dohady a fakty nepodložené výpočty.

Proč to neděláte také?
Protože jsme státem vlastněná společnost, 
ze zákona národní dopravce, a šířit o kom
koli polopravdy a lži si prostě nemůžeme 
dovolit. Lidé si časem musí udělat objektivní 
názor sami.

Ale pravda je, že nástup konkurence Čes-
ké dráhy rozhýbal.
O tom není sporu. Je ale potřeba říci také 
„B“. Dříve se do modernizace vozidel ČD léta 
neinvestovalo a rovněž náklady spojené 
s veřejnou železniční dopravou nebyly od 
objednatelů plně hrazeny. Když pak přišla 
potřeba připravit se na konkurenci, musela 
si na to firma půjčit. Pro příklad: jeden City
Elefant stojí zhruba 200 milionů a my máme 
83 těchto souprav. Stačí si to vynásobit. 
Dalších 88 nových vlaků jsme do regionální 

PAVEL KRTEK

Téma České dráhy, otevírání trhu a vstup konkurence se řadí v médiích k nejfrekventovanějším. 
Vzhledem k velikosti firmy a síťovému působení je to vcelku logické. Ovšem ne vždy jsou informace 
publikovány ve správném kontextu. O rozhovor jsme proto požádali osobu nejpovolanější –  
– nejvyššího šéfa národního železničního dopravce Pavla Krtka.

dopravy pořídili s přispěním EU, a tak bych 
mohl pokračovat o desítkách jiných vozidel. 
České dráhy si nemohou koupit jen pár jed
notek pro jednu linku. Musí to udělat plošně 
pro dopravce v celém státě. Péči si zaslouží 
všichni cestující, nejen ti, co jezdí do Ostravy.

Vy sám jezdíte vlakem?
V nynější pozici jezdím dost často vlakem 
zejména na služební cesty včetně těch 
zahraničních. Ale jezdil jsem i dříve, protože 
bydlím na předměstí Prahy a vlakem se do 
centra dostanu nejrychleji.

A jste spokojen se službami Českých drah?
Pokud jedu novým vozidlem, všude je čisto, 
personál je profesionální, pak jsem spokojen.

a postupně zlepšujeme služby i na zbývajících 
výkonech. Samozřejmě se na nákup nových 
vlaků snažíme využít také dotační tituly.

Ví o tom veřejnost?
Věřím, že hodně našich zákazníků to vnímá, 
protože dnes už tisíce spojů denně zajišťujeme 
úplně novými nebo modernizovanými vlaky. 
Všem ostatním, zejména těm, kdo naše služby 
nevyužívají nebo už dlouho vlakem nejeli, to 
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Mapa tratí, na nichž jsou nasazena moderní vozidla

všem třem dopravcům jen na kompenzacích 
nařízených slev mezi Prahou a Ostravou 
skoro 88 milionů.

A pokud jde o soutěže linek „dotovaných 
státem či kraji“, na ně se připravujeme. Dokud 
ale platí, že soukromník si vybere dodavatele 
vozidel a za týden se s ním domluví, zatímco 
České dráhy budou měsíce soutěžit podle 
zákona, tak nemáme moc šancí vyhrát. 
Jednoduše řečeno – trh se otevřel, ale základní 
podmínky státem nastaveny nejsou.

Čili problémů je víc?
Samozřejmě. Když pominu fakt, že tu není 
nezávislý regulátor, který by trh řídil, není 
dořešena celá řada dalších otázek. Chtějí si 
cestující na každý úsek cesty shánět jízdenku 
u jiného dopravce? Co budou dělat se svým 
jízdním kolem při přestupu do vlaku doprav
ce, jenž kola systémově nepřepravuje? Zajistí 
noví dopravci přepravu imobilních občanů 
tak, aby se nadále mohli pohybovat v celé 
železniční síti? Kdo a čím přiměje soukrom

níka vozit neukázněné fotbalové fanoušky, 
protože je policie ve vlaku lépe ohlídá? Jak 
budou soukromníci posilovat spoje na velké 
společenské a sportovní události, jestliže 
nebudou z důvodu snížení nákladů udržovat 
dostatečnou rezervu vozidel? Co se bude dít 
s železničními stanicemi? Dnes jdou náklady 
za námi, za jiné dopravce je zaplatí stát? Pak 
není divu, že jsou takzvaně levnější, když do 

svých nákladů provoz stanic nezapočítají. 
A nedořešených otázek je ještě víc...

Bojíte se rozbití systému?
Pokud nebudou předem stanovena jasná 
pravidla, pak ano. Síťovost znamená, že na 
jednu jízdenku koupenou kdekoli u pokladny 
ČD nebo přes internet projedete celou zem. 
Jednotlivé spoje jsou síťově koordinovány, 
když žádáte o kompenzaci, pak je uznána 
všude… a opravdu bych mohl pokračovat. 
Když bude každou linku provozovat někdo 
jiný a stát to nebude řídit, dopravci se mezi 
sebou nedomluví. A odnese to zákazník. 
Takže liberalizace ano, ale nejdříve si řek

něme, jak to má přesně vypadat a zda stát 
chce mít národního dopravce a v jaké pozici. 
Toto rozhodnutí je na občanech a na státu. 
My se můžeme jen snažit, abychom byli 
jako národní dopravce efektivnější a stále 
lepší. Je řeba si uvědomit, že rovněž není 
nikde doloženo, že navrhovaný postup 
liberalizace bude ve finále pro stát levnější. 
Cílem nás  jako managementu ČD je zajistit 
kvalitní služby pro zákazníky a práci pro 
naše zaměstnance. Máme odborně zdatné 
a zkušené lidi, za jejichž výkony se rozhodně 
nemusíme stydět. ▪

říct musíme. Nesedíme a nečekáme, postupně 
se snažíme napravit to, co se léta zanedbáva
lo. Všichni bychom chtěli, aby to šlo rychleji, 
ale prostředky máme limitní.

Kde vidíte největší problém?
Mrzí mě třeba rychlíky do Děčína, některé rych
líky do Brna a rychlíky do Chebu přes Ústí nad 
Labem. Tam nasazujeme stále staré koženkové 
vozy, to bychom měli změnit co nejdříve.

Z pohledu zákazníků by možná právě tady 
prospěla soutěž. Vítěz tam bude muset 
nasadit lepší vlaky.
Ano, pokud vítězi stát v úhradě prokazatelné 
ztráty, lidsky řečeno „formou dotací“, zaplatí. 
Stále si myslím, že je lepší, když stát investuje do 
vlaků, na které má jako objednatel přímý vliv.

Takže jste proti otevření trhu?
Nejsem, vždyť trh železniční dopravy už 
otevřený je! Na lukrativní lince do Ostravy 
jezdí vlaky prakticky každou půlhodinu. Že 

se mezi ně těžko vejde regionální doprava 
a nákladní vlaky čekají na noc, tím se dopře
du nikdo nezabýval. Pravdou také je, že dnes 
obsloužení této linky stojí stát mnohem více 
peněz než dřív. V roce 2010 nám stát platil 
na lince Ex1, včetně úseku za Ostravou, 
cca 7 milionů korun a dalších 15 milionů na 
kompenzaci nařízených slev u komerčních 
vlaků SC Pendolino. Tři roky nato vyplatil 

Pavel Krtek
V roce 1994 vystudoval francouzskou 
státní technickou univerzitu École Cent
rale Paris – jako první Čech od roku 1969. 
Po roce povinné základní vojenské služby 
začal pracovat u nadnárodní společnosti 
Lafarge Cement, světové dvojky ve výrobě 
cementu. Pak následovalo devět let v rafi
nérskopetrochemické skupině Unipetrol, 
z toho šest let byl členem představenstva 
společnosti. Následně se uplatnil v prostře
dí investičních fondů. V únoru 2014 se stal 
členem představenstva Českých drah a od 
1. března rovněž náměstkem generálního 
ředitele ČD pro ekonomiku a techniku. Od 
listopadu 2014 vykonává funkci předsedy 
představenstva ČD.

vizitka

● regionální spoje
● dálkové spoje

J E D N O D U Š E  Ř E Č E N O :  
T R H  S E  OT E V Ř E L ,  A L E 
Z Á K L A D N Í  P O D M Í N K Y S TÁT E M 
N A S TAV E N Y N E J S O U .
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NA SLOVENSKO 
bezpečně a pohodlně přes noc
Z České republiky lze cestovat 
do oblíbených destinací na 
Liptov, do Tater a na východní 
Slovensko pohodlně a především 
bezpečně i přes noc. V nabídce 
jsou jak lůžkové, tak lehátkové 
vozy s dostatečným komfortem 
i pestrou nabídkou služeb.

Cestování mezi Českou republikou a Slo
venskem má dlouholetou tradici, ať už 

díky rodinným a přátelským vazbám nebo Ta
trám, které lákají české turisty v létě i v zimě. 
Cestující Českých drah mohou využít dva 
noční ubytovací spoje: EuroNight 444/445 
Slovakia Praha – Košice (navíc s přímým lůž
kovým vozem č. 359 do B. Bystrice a Zvolena) 
a rychlík 442/443 Bohemia z Prahy do Košic 
a Humenného (navíc s přímým lůžkovým 
vozem č. 360 z Ústí nad Labem a Chebu).  
V opačném směru ve stanici Žilina je umož
něn nástup do přímého lůžkového vozu č. 
359 ve směru do Prahy mezi 21.06–21.16 
(vůz pokračuje ze Žiliny v 0.05 na EN 444 
směrem do Prahy). Od 14. června můžete 
cestovat za výhodnější ceny a s několika 
novinkami na palubě. 

Lůžka, lehátka, sedadla
Nejvyšší úroveň cestování zajišťují lůžkové 
vozy s moderním interiérem, nejvyšším 
stupněm bezpečnosti a soukromí, ve vlaku 
EuroNight Slovakia s klimatizací, přípojkou 
na 230 V a vakuovým WC. V každém kupé 
je k dispozici umyvadlo s tekoucí teplou 
a studenou vodou, toaletní skříňka, ručník, 
mýdlo a balená hygienická voda. Třílůžkové 
oddíly Tourist (T3) jsou rozděleny na kupé pro 
muže a ženy, děti do 10 let cestují vždy s do
provodem. Lůžkové vozy však nabízejí také 
možnost společného cestování např. pro 
partnery, a to v dvoulůžkových oddílech Dou

Bezpečnost zajištěna
V každém lůžkovém a lehátkovém voze do
hlíží po dobu jízdy na dodržování klidu ste
vard, ve vlaku provádí navíc na území ČR 
pravidelnou kontrolu hlídka bezpečnostní 
agentury a s vlakovou četou dohlíží na 
bezpečnost cestujících. Jednotlivé oddíly 
lůžkových vozů jsou vybaveny bezpečnost
ními zámky a systémem pro komunikaci se 
stevardem. Po dobu nočního cestování se 
tak nemusíte obávat žádných nežádoucích 
návštěvníků.

ble. Pro cestující požadující úplné soukromí 
jsou určeny jednolůžkové oddíly Single. 
U průvodců ubytovacích vozů je možné za
koupit snídani nebo jiné občerstvení (chlaze
né nealkoholické nápoje, pivo, víno, čaj nebo 
kávu). Levnější alternativu cestování nabízejí 
vozy lehátkové, a to buď šestilůžkové (Bc6), 
nebo čtyřlůžkové (Bc4). Třetí variantou jsou 
vozy na sezení. Ty nabízejí nejlevnější formu 
cestování. V oddílech pro 6 osob s polohova
telnými sedadly mohou cestující využít nové 
služby a zapůjčit si od stevarda lehátkového 
vozu č. 371 přikrývku za cenu 2 eur (vratná 
záloha činí 10 eur).

Jízdní řád Praha – Košice a zpět (vybrané stanice)

Stanice EN 445 Slovakia R 443 Bohemia EN 444 Slovakia R 442 Bohemia

Praha hl. n. odj. 22.01  odj. 23.08 Humenné – odj. 19.46

Pardubice hl. n. odj. 23.24  odj. 0.19 Košice odj. 20.23  odj. 22.14

Olomouc hl. n. odj. 0.47  odj. 1.49 Kysak odj. 20.34 odj. 22.27

Ostrava hl. n. odj. 1.50  odj. 2.55 PopradTatry odj. 21.57  odj. 23.21

Žilina příj. 3.59  příj. 4.59 Lipt. Mikuláš odj. 22.40  odj. 0.15

Ružomberok příj. 5.09  příj. 5.48 Ružomberok odj. 22.59  odj. 0.34

Lipt. Mikuláš příj. 5.28  příj. 6.07 Žilina odj. 0.05  odj. 1.41

PopradTatry příj. 6.12  příj. 6.55 Ostrava hl. n. příj. 2.17  příj. 3.43

Kysak příj. 7.19 příj. 7.57 Olomouc hl. n. příj. 3.16  příj. 4.56

Košice příj. 7.41  příj. 8.11 Pardubice hl. n. příj. 4.39  příj. 6.26

Humenné – příj. 10.33 Praha hl. n. příj. 6.40  příj. 7.47

Ve stanici Praha hl. n. a Košice je umožněn nástup do ubytovacích vozů zpravidla 30 minut před pravidelným odjezdem vlaku. 
Další informace o časech nástupu, odjezdů a příjezdů v dalších stanicích na www.cd.cz/slovensko.

www.cd.cz/slovensko
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Vynálezy LEONARDA DA VINCI ožívají
Historicky nejucelenější putovní 
výstava s názvem Da Vinci – 
Inventions probíhá ve Velkém 
sále Paláce Lucerna až do 28. 
srpna. Ti, kdo přijedou vlakem 
ČD, ušetří 50 Kč na vstupném.

a oslavuje jednu z nejuctívanějších a nejvše
strannějších osobností všech dob.

Výhodné vstupné pro zákazníky ČD
Vstupenky na výstavu lze zakoupit v po
kladně přímo na místě, v síti TICKETPRO 

nebo objednat na internetových stránkách 
www.davincivystava.cz. Plné vstupné činí 
299 Kč, návštěvníci, kteří přicestují do Prahy 
vlakem a prokážou se u pokladny platnou 
jízdenkou ČD, mají nárok na zvýhodněné 
vstupné 249 Kč. ▪

Da Vinci – Inventions představuje génia 
Leonarda da Vinci v pozoruhodné šíři 

jako vynálezce, malíře, anatoma, sochaře, 
hudebníka a architekta. Škála jedinečných 
předmětů zahrnuje příklady Leonardových 
strojních vynálezů či pohyblivé modely 
nejvýznamnějších děl. Návštěvníci mo
hou exponáty rozpohybovat – tahat za ně 
nebo na ně tlačit a točit s nimi, aby si mohli 
doslova osahat vědecké principy, na kterých 
Leonardovy vynálezy stojí. Projekt vznikl pod 
záštitou Muzea Leonarda da Vinci v Římě 
za asistence mnoha italských odborníků 

S jízdenkou 
ČD sleva na 

vstupné

Cyklisté nočním vlakem 
na Slovensko
Více než osmdesát účastníků extrémní-
ho závodu Isoma 1000 Miles Adventure 
odvezou začátkem července České dráhy 
z Prahy do Humenného, odkud budou 
pokračovat k místu startu – obci Nová 
Sedlica na východě Slovenska. Zatímco 
závodníci se v pohodlí ubytovacích vozů 
mohou vyspat a připravit na fyzický výkon, 
jejich kola se vezou ve speciálním voze. To 
vše v doprovodu bezpečnostní agentury 
ČD. V letošním roce závod odstartuje již 
popáté a potřetí právě z Nové Sedlice. Na 
start tohoto ročníku se postaví celkem 150 
účastníků, z toho 6 žen. Pokud se o této 
akci chcete dozvědět více, všechny infor-
mace najdete na www.1000miles.cz.

se snížila cena Včasné jízdenky Evropa, která 
bude nově začínat na 15 eurech (cca 420 Kč). 
Snížena je také cena vybraných lehátkových 
a lůžkových příplatků. Ve čtyřmístném lehát
kovém oddílu cestující zaplatí nově 9 eur (cca 
252 Kč) místo 10,50 eur (293 Kč), v lůžkovém 
voze se 3 místy pak 12 eur (cca 335 Kč) místo 
13,50 eur (377 Kč) a zlevňují se i dvou a jed
nomístné lůžkové oddíly.

Přeprava kol i automobilů
Ve vlaku R 442/443 Bohemia je zajištěna pře
prava kol formou úschovy během přepravy 
s povinnou rezervací místa pro kolo, která 
uspokojí aktivní turisty a sportovce, pokud 
se vydají poznávat ze sedla svého bicyklu 
krásy Slovenska.

Ti, kteří potřebují v cíli své cesty automo
bil nebo motocykl, mohou využít autovozy 
z Prahy do Košic nebo Humenného na vlaku 
R 442/443, do/z stanice PopradTatry auto
vozy vlaku EN 444/445. Více o této službě 
najdete na www.cd.cz/autovlak. ▪

Zlevňují jízdenky i příplatky
U nočních vlaků Slovakia a Bo
hemia je prodlouženo období 
prodeje Včasných jízdenek 
Evropa. Ten dosud končil 3 dny 
před odjezdem, nově u těchto 

vlaků končí 1 den před odjezdem vlaku. 
U vybraných míst k sezení a míst v lůžkových vozech 
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Léto nabídne PLODY ZAHRAD 
Na letních cestách vlakem můžete starosti o stravování své rodiny 
nechat na nás. V rámci nové sezonní nabídky jsme pro vás připravili 
menu, kterému vévodí zelenina v nevšedních úpravách. 

Naše babičky říkávaly, že polévka je grunt. Co takhle zahájit oběd hovězím vývarem s kousky masa a zeleniny? Jako hlavní chod doporučuje 
autor originálních receptů, šéfkuchař Jaroslav Sapík, letní zeleninový salát se šunkou a sýrem. Po takovém jídle si můžete bez obav dopřát 

i sladkou tečku v podobě lívanců s vanilkovou omáčkou a jahodovým džemem. Zvlášť jestli s sebou vezete kolo nebo se chystáte na pěší výšlap.  
Od 24. června si v jídelních vozech a bistrovozech ČD Restaurant můžete objednat také konfitovanou vepřovou krkovici v rozmarýnu  
s meruňkovojablečným chutney a bramborovými šiškami. Malý hlad zaženou pečená a marinovaná kuřecí prsa s balsamikovou redukcí,  
pečenou paprikou a bagetkou. U každého pokrmu samozřejmě najdete jeho nutriční hodnotu a obsah případných alergenů. ▪

S ČD Restaurant se servisem JLV vždy cesta chutná! 

79 Kč* 
 

Pečená a marinovaná kuřecí prsa 
s balsamikovou redukcí a pečenou 
paprikou, bagetka

59 Kč* 
 

Rustikální bulka z kamenné pece 
s pečeným vejcem a slaninou 

99 Kč*  
 

Letní zeleninový salát  
se šunkou a sýrem

49 Kč* 
 

Lívance s vanilkovou omáčkou 
a jahodovým džemem

49 Kč* 
 

Hovězí vývar s kousky masa 
a zeleninou julienne 

159 Kč*  
 

Telecí kýta pečená na barevném 
pepři, čočkový salát se zeleninou 
a telecí juice 

129 Kč*  
 

Konfitovaná vepřová krkovice 
v rozmarýnu, meruňkovo-jablečné 
chutney a bramborové šišky

115 Kč*  
 

Celozrnné penne s grilovanou 
zeleninou a sušenými rajčaty 
a parmezánem

*Ceny happy hours
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VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ  
pro všechny cestovatele

Prázdniny jsou jako stvořené pro výlety. Proto Království železnic  
ve spolupráci s Českými drahami právě na toto období připravilo 

soutěž: stačí během července a srpna cestovat vlakem ČD 
po České republice a můžete vyhrát zajímavé ceny!

Těšíte se na léto, protože jste se dosud 
vypravili na výlet maximálně do nákupní

ho centra? Teplé počasí láká ven malé i velké, 
a máteli navíc trochu dobrodružnou povahu, 
určitě se rádi zúčastníte velké cestovatelské 
soutěže, která probíhá od 1. července do 31. 
srpna 2015. Stačí navštívit několik českých 
měst vlakem – ideální způsob, jak si užít rodin
ný výlet a ještě k tomu třeba i něco vyhrát. 

Turistické vizitky
Jestliže občas vyjedete na výlet po ČR, zřejmě 
jste se už setkali s fenoménem turistických 
vizitek. Ale pokud ne, soutěž Království železnic 
vás zasvětí. Jejich prostřednictvím vás pozve 
do osmi velkých českých měst, která se pyšní za
jímavým nádražím. Většina výletníků nádražní 
budovu jen proběhne a vůbec si neuvědomí, jak 

krásná a často i historicky unikátní nádraží jsou.
V soutěži budete mít za úkol sehnat si na 

hrací kartu alespoň pět turistických vizitek 
z celkem osmi velkých nádraží. Hrací kartu si 
můžete stáhnout spolu s pravidly soutěže na 
stránkách www.kralovstvizeleznic.cz. Jakmile 
přijedete na některé ze soutěžních nádra
ží, nejprve v pokladně Českých drah kupte 
turistickou vizitku. Potom musíte na nádraží 
najít vyvěšenou mapu okolí od Turistického 
deníku. Na ní jsou vyznačeny všechny důležité 
zajímavosti poblíž a tipy na výlety. Na mapě 
si vyberete, co by vás v okolí mohlo zajímat, 
a vypravíte se to prozkoumat. Podíváte se tak 
na nová a zajímavá místa. Po příjezdu domů 
nezapomeňte pravou část turistické vizitky 
nalepit do volného políčka na hrací kartě. Levá 
část vám zůstane doma na památku pěkného 

výletu a ta prostřední dokonce funguje jako 
poukázka na dětskou vstupenku do expozice 
modelových mašinek v Praze na Smíchově.

Co je ve hře?
Až na hrací kartu nalepíte turistickou vizitku do 
posledního volného políčka, pošlete ji do Králov
ství železnic. Pokud budete mít štěstí, vyhrajete 
některou z cen. I když se vám nezadaří, užijete 
si alespoň skvělé prázdniny se spoustou zážitků! 
Vyhrát můžete víkendové jízdenky Českých 
drah, rodinné či individuální vstupenky do 
Království železnic a dokonce i zapůjčení super 
sporťáku Mercedes na víkend nebo elektrického 
skútru na týden zdarma. Tak proč to nezkusit? ▪

Upozornění: Nejedná se o soutěž vyhlášenou 
časopisem ČD pro vás.

Pravidla soutěže 
a hrací karta na 

www.kralovstvi-
-zeleznic.cz

▪ České Budějovice ▪ Hradec Králové hl. n. ▪ Olomouc hl. n. ▪ Liberec ▪ Brno hl. n. ▪ Ostrava-Svinov ▪ Ústí nad Labem hl. n. ▪ Praha hl. n.
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Na SÁZAVAFEST výhodně vlakem

Do BERLÍNA za hudebními velikány

Patnáctý ročník Sázavafestu proběhne znovu v příjemném prostředí zámeckého lesoparku ve Světlé 
nad Sázavou v tradičním termínu od 30. července do 1. srpna 2015. Ten, kdo přicestuje vlakem ČD, 
bude mít zpáteční cestu zadarmo.

Od 12. do 13. září zavítá do německé metropole putovní americký festival 
Lollapalooza. Již nyní si můžete zarezervovat Včasnou jízdenku Evropa  
do Berlína za výhodnou cenu.

Pokud se letos vydáte na hudební festival 
Sázavafest, můžete se těšit na následu

jící interprety. Ze zahraničních jmenujme 
především britské zástupce elektronické 
scény Kosheen, kteří se zde objeví již potřetí 
a jejichž koncerty mají vždy úžasnou atmo
sféru. V sobotu večer pak zahraje formace 
Alphaville, která kromě slavných hitů jako 
Forever Young, Big in Japan nebo Sound Like 
a Melody zahraje i něco z nového repertoá
ru. Domácí scénu zastoupí například Tomáš 
Klus, Wohnout, Xindl X, Tata Bojs, Škwor, 
Vypsaná fiXa, Sto zvířat nebo Michal Hrůza. 
Z mladých umělců vystoupí poppísnič
kář Voxel, který slaví velký úspěch se svojí 
deskou All Boom!, nebo Atmo Music, jeden 
z nejvýraznějších domácích objevů loňské
ho roku. Na YouTube jejich videa zhlédly již 
miliony uživatelů. ▪

Jestliže se vám zdá česká krajina pro hudeb
ní akce příliš malá, není nic jednoduššího 

než se vydat vlakem do Německa a užít si 
světové hudební hvězdy ve velkém stylu. 
Z letiště Tempelhof se stane hudební aréna, 
která přivítá velikány světové hudební scény. 
Největším lákadlem je určitě rocková kapela 
Muse, dále se můžete těšit například na Fat
boy Slim, Macklemore & Ryan Lewis, Bastille, 
Sama Smithe nebo Martina Garrixe. Více již 
na www.lollapaloozade.com. ▪

VLAK+ FESTIVALY

Ušetřete 50 % za jízdenku
Také letos přinášíme pro návštěvníky 
tohoto festivalu výhodnou nabídku VLAK+ 
Sázavafest se slevou 50 % ze zpátečního 
jízdného. První den platnosti tohoto ces
tovního dokladu může být 30., 31. červen
ce nebo 1. srpna, poslední den platnosti 
je vždy 2. srpna 2015. Jízdenku zakoupíte 
u pokladní přepážky ČD a pak už ji jen 
stačí pro cestu zpět nechat orazítkovat 
u stánku Českých drah v areálu 
festivalu. 

VLAK+

Včasná jízdenka Evropa
Tuto výhodnou jízdenku do evropských 
metropolí je možné zakoupit až 60 dní pře
dem, nejpozději však 3 dny před odjezdem. 
Z Prahy do Berlína můžete cestovat již  
za 29 eur (tedy zhruba za 824 Kč). 
Jízdenku zakoupíte rychle a jednodu
še na www.cd.cz/eshop.

vlakem do Berlína
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BlueTrains

Stanoviště strojvedoucího.

Parní lokomotiva řady 354.1

úvod galerie připravujeme diskuze

Lokomotiva vyrobená v roce 1925 v továrně Čes
komoravská – Kolben byla určena pro vozbu 

osobních vlaků a lehkých rychlíků. U ČSD měly 
lokomotivy 354.1 největší dovolenou rychlost  
90 km/h při jízdě komínem vpřed a 80 km/h při 
jízdě v obráceném postavení. V provozu patřily k  nej 
zdařilejším u ČSD – nevykazovaly téměř žádné 
poruchy, byly spolehlivé, rychlé a úsporné. Podle 
svého rozšíření si získaly přezdívku Všudybylka. 

Lokomotivu inventárního čísla 354.195 si můžete 
na vlastní oči prohlédnout jako součást expozice  
ČD Muzea v Lužné u Rakovníka nebo virtuálně 
kromě stránek bluetrains.cz také společně s dalšími 
historickými exponáty na www.cdmuzeum.cz. ▪

Virtuální prohlídka parní lokomotivy 354.1 a dalších vozidel na www.bluetrains.cz

Základní technické údaje

Druh vozidla parní lokomotiva tendrová

Rok výroby 1925

Výrobce Českomoravská – Kolben, Praha

Maximální rychlost 80 km/h (90 km/h)

Indikovaný výkon 810 kW

Služební hmotnost 84,8 t
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Oranžová zelenina               
Bicykl                    
Pokladna                                 
Prázdný uvnitř       
Špatná známka          
Zvíře s bodlinami             
Noční pták                          
Slepice snáší …           

křížovka

Víte, milé děti, jak se jmenuje městečko na Moravě, ze kterého vede šamotová 
drážka? Jedná se dokonce o nejdelší dochovanou průmyslovou drážku u nás. 

Více se o ní dočtete v rubrice Železnice. 

Vyluštěnou tajenku zadejte do formuláře 
na www.cdprovas.cz do 23. července. Tři z vás, 
kteří správně odpovědí, získají rodinnou vstu
penku do Království železnic.

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU
TECHNOLOGICKÝ PARTNER

Vstu
penk

a pla
tí ta

ké pro
 Mode

l Prahy

CMYK: 0/0/0/30

PANTONE: Cool Gray 5 C

PANTONE: Black C

KZvstupenkaFIN.indd   1

13.3.13   11:32

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU TECHNOLOGICKÝ PARTNER

Vstupenka platí také pro Model Prahy

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

PANTONE: Black C

KZvstupenkaFIN.indd   1
13.3.13   11:32

AHOJ, holky a kluci!
Mám tu pro vás novou soutěž, dokonce 

tři soutěže v jedné – fotografickou, 
literární a výtvarnou. Protože začíná léto, 
prázdniny, dovolené a výlety, tak to bude sou
těž právě o letním cestování. A jak jet nejlépe 
na výlet nebo dovolenou než vlakem. Je na 
vás, jakou kategorii si zvolíte – můžete poslat 
fotografii, napsat příběh nebo namalovat 
obrázek, jak jste jeli vlakem Českých drah,  
co se vám líbilo nebo co zajímavého jste 
viděli, co vás zaujalo. 

Do konce srpna můžete  
posílat svoje díla na adresu: 

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

Jako heslo na obálku uveďte 
VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ.

Pět vítězů v každé kategorii se 
může těšit na dárky – plyšového 
slona Elfíka a Elfíkův sešit proti 
nudě číslo 5. Nejlepší práce bu
dou uveřejněny na Elfíkově webu  
www.elfikuvweb.cz, kde jsou 
také uvedena pravidla soutěže, 
a v časopise Můj vláček. 

Upozornění: Nejedná se o soutěž vyhlášenou  
časopisem ČD pro vás.

Manažerka Junior programu ČD  
Elen Mátéová

JUNIOR PROGRAM ČD
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Soutěžit můžete na www.cdprovas.cz, 
kde vyplníte příslušný formulář, nebo své 
odpovědi zasílejte poštou do 23. července 2015.
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: Jiří Šperk, Tomáš Selucký, Lucie Bílková
PONT: Květoslava Sajdlová, Hana Hrušková, Ivo Bayer

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – Czechtalent Zlín, 2 – Podhradský, 
3 – šesti, 4 – dvě, 5 – 50 %

Kompletní pravidla soutěže najdete na www.cdprovas.cz.

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

Jak se jmenuje nové album skupiny Kryštof?
A    Srdcetep
B   Kryštofbeat
C   Srdcebeat

Který slavný milovník pobýval  
na zámku Duchcov?
A    Markýz de Sade
B   Giacomo Casanova
C   Petr Vok z Rožmberka 

Který šlechtický rod přišel pře pěti sty lety  
do Benešova nad Ploučnicí?
A    Babenberkové
B   Šternberkové
C   Salhausenové
                  

Kolik CityElefantů pořídily České dráhy do svého 
vozidlového parku?
A    70
B   73
C   83

Jakou slevu získáte při koupi 
jízdenky VLAK+ Sázavafest?
A    10 %
B   25 %
C   50 %

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

1

3

5

2

4

6
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