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Lepší vlakem! 
Bezstarostnou jízdu nenajdete na silnici, 
ale v našich pohodlných a moderních vlacích.

Praha – Ostrava od 149 Kč

Nakupujte na 
www.cd.cz/eshop
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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 ,

v rubrice Retro jste se s námi tentokrát podělili o fotografie z koncertů a festivalů. Někteří z vás se 
za hudbou určitě vydávali vlakem a potkala vás při tom celá řada nečekaných situací. Já bych se 
ráda podělila o příběh ze současnosti, který ukazuje, že ani teď není cestování na festival lehkou 
záležitostí. Někteří si totiž překážky dělají sami. 
Zhruba před čtrnácti dny cestoval partner mé kamarádky vlakem z Prahy na hudební festival 
Colours of Ostrava. A protože sám vlakem nikdy nejel, začal být hned ráno značně nervózní. 
Na „hlaváku“ byl raději o hodinu dřív a nedočkavě přešlapoval po nádražní hale. Kamarádka mu 
vytiskla jízdenku i místenku a všechno mu pečlivě připravila do desek. Měl jet 2. třídou v Pendolinu 
a místenku měl do 4. vozu. Hned jak vyšel na nástupiště, začal hledat 4. vůz, ale na všech byly 
napsané jen dvojky. Pak uviděl vůz 1. třídy, tak si řekl: „Á tady je jednička, za ní dvojka, tam už 
musí být trojka. A zase dvojka! Samý dvojky!“ Prostě zmatkoval. Nevšiml si totiž, že čísla vozů jsou 
vyobrazena na světelných tabulích přímo na dveřích, nikoli na vagonech. Naštěstí mu poradila paní 
průvodčí a do Ostravy dorazil v pořádku na svém rezervovaném místě. 
Přeji vám, abyste nic podobného na cestách vlakem nezažili a vždy jste věděli, kterým vozem 
a hlavně vlakem máte jet. 

Šťastnou cestu přeje
Františka Haisl Vidnerová
zástupkyně šéfredaktora

Foťte 
kouzlo železnice 

a získejte 
Kilometrickou 

banku ČD!

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

Kilometrickou banku 
za měsíc červenec získává: 
Marcel Záděra 



ČD Parking

Aplikace
MŮJ VLAK 

Sledujte nás 
na Facebooku

www.cd.cz/cdparking

Parkování za zvýhodněné ceny přímo u nádraží 
     ▪ Praha, Česká Třebová, Pardubice, Plzeň, 
 Otrokovice, Staré Město a Zábřeh
     ▪ speciálně pro zákazníky ČD 
 s platnou jízdenkou
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Vychutnejte si letní cestování s 20% 
slevou na vše z nákupu od TESCOMY. 
Kupte si jízdenku v e-Shopu Českých 
drah od 1. do 31. srpna 2016 a získejte 
slevu 20 %. Stačí zadat unikátní kód na 
stránkách www.eshop.tescoma.cz do 
4. září 2016. Akce se nevztahuje na zlev-
něné zboží a dárkové poukazy. Pokud 
v e-shopu TESCOMA nakoupíte zboží 
nad 999 Kč, budete mít dopravu zdarma.

Odměna za nákup 

Mezi Polskem a Litvou se opět jezdí
na standardním rozchodu 1 435 mm 

Vlaky jsou provozovány ve spolupráci 
Litevských drah s polským dopravcem 
Przewozy Regionalne. Zahájení provozu 
v úseku Bialystok – Kaunas předznamenává 
první fázi velkolepého plánu Rail Baltica, 
jehož záměrem je zapojit pobaltské státy 
na evropskou železniční síť ve standardním 
rozchodu kolejí (1 435 mm). Projekt počítá 
s propojením všech pobaltských států na 
standardní evropskou železniční síť, čímž 

dojde ke spojení Varšava – Kaunas – Riga 
– Talinn. Již v příštím roce se plánuje přímé 
vlakové spojení z Krakova do Kaunasu, 
a otevírá se tak i možnost dobrého spojení 
s Českem. Jízdenky a jízdní řád na spoje 
Bialystok – Kaunas a zpět jsou již nyní k dis-
pozici u všech mezinárodních pokladen, 
v nabídce jsou také slevy, např. skupinová 
sleva od 6 cestujících nebo sleva pro cestují-
cí s In Kartou/Rail plus.

Mezinárodní přeprava

e-Shop

Psali jsme…
Léto na železnici:  
speciální nabídky, cyklovlaky i nostalgie
(č. 13/2016)

O prázdninách na výlety po nejrůznějších 
koutech země zamíří tisíce lidí. ČD pro 
všechny, kteří využijí vlak, připravily spous-
tu zajímavých nabídek. Nejvýznamnější 
novinkou hlavní turistické sezony je 7denní 
jízdenka na léto. Projet se ale také můžete 
nostalgickými vlaky nebo se vypravit do 
turisticky atraktivních míst cyklovlaky.

Alžbětín si připomněl 25 let od otevření hranice
(č. 13/2016)

Přesně před pětadvaceti lety byl po mnoha 
krušných letech komunistické vlády 
znovu otevřen železniční hraniční přechod 
mezi Železnou Rudou-Alžbětínem a obcí 
Bayerisch Eisenstein. Začátkem června si 
tuto událost připomněli zdejší obyvatelé 
i železniční nadšenci. České dráhy na místo 
vyslaly speciální retro vlak. 

Směnárny ČD se rozšíří do dalších stanic
(č. 14/2016)

České dráhy dále rozšiřují službu směnáren 
na tuzemských nádražích. Ta v několika sta-
nicích funguje bezmála už deset let. Nově si 
zájemci valuty smění na celkem šestačtyři-
ceti místech. Národní dopravce na projektu 
spolupracuje s externí firmou a na provoz 
těchto zařízení má licenci od České národní 
banky. Dohromady na šestačtyřiceti po-
kladnách Českých drah po celé zemi budou 
mít lidé možnost směnit valuty.  

Na zahradě si postavil Malou Albulu
(č. 14/2016)

Jedním z nejkrásnějších cestovatelských zá-
žitků ve Švýcarsku je jízda po Albulabahn na 
Rhétské dráze. Impozantní úsek viaduktů 
a spirálových tunelů na vysokohorské trati 
v úseku Muot – Preda – Spinas je dokonce 
zapsán na seznamu kulturního dědictví 
UNESCO. Za tímto zážitkem ale není třeba 
spěchat až do této alpské země, neboť jeho 
věrnou kopii postavil a pro veřejnost provo-
zuje pod názvem Malá Albula strojvedoucí 
ČD Bob Špecinger z Chlumce nad Cidlinou.   

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

Příjemnou novinkou v přepravě mezi Polskem a Litvou je opětovné zavedení mezinárodní 
železniční přepravy. Od 17. června 2016 jezdí víkendové, páteční a pondělní přímé vlakové 
spoje mezi polským městem Bialystok a litevským Kaunasem. 
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Inteligentní systém 
pro bezkontaktní platbu jízdného

Děti si zpříjemní cestování stolní hrou 

Z pohádky do pohádky  
na Slezskoostravském hradě 

Ptáte se, jak zabavit své ratolesti při dlouhém cestování? 
V desítkách rychlíků, ve kterých je vyhrazený oddíl pro 
cestující s dětmi, najdou nyní malí cestující oblíbenou 
stolní hru Elfíkova cesta. Hra je umístěna přímo na velkém 
rozkládacím stole v oddíle. Elfíkova 
cesta zabaví nejmenší cestující také 
na vyhrazených dětských místech 
v railjetech nebo v Pendolinech. 
Cestující tyto vozy poznají již na 
nástupišti, protože jsou na vnější 
skříni vyzdobeny hravými postavič-
kami slona Elfíka a dětí. 

Vydejte se druhý srpnový víkend 
na Slezskoostravský hrad, kde 
se koná 3. ročník mezinárodního 
kovářského sympozia Kovářské 
sonáty 2016. Obdivovat zde 
můžete um a kreativitu ková-
řů na téma letošního ročníku 
Z pohádky do pohádky. Nebude 
chybět ani tepání měděných 
mističek v dětské kovárně nebo 
expozice historických kovář-
ských artefaktů. Dále můžete 
navštívit výstavu dovezených 
exponátů zúčastněných mistrů 
kovářského řemesla či výstavu vykovaných exponátů z předešlých 
ročníků. V sobotu 13. srpna se na Slezskoostravský hrad vydejte od 
9 do 22 hodin, v neděli 14. srpna od 9 do 17 hodin. Více se dozvíte na 
webových stránkách www.kovarskesonaty.cz.  

Kovářské sonáty

Elfíkova cesta

Nebaví vás při cestování MHD hledat drobné nebo čekat na 
sms jízdenku? V Ostravě nemusíte! Od konce června tady mají 
cestující možnost uhradit jízdné bezkontaktní platební kartou 
bez tištění papírové jízdenky. Systém přináší dvě zásadní 
výhody – nemusíte mít mince na jízdenku a hlavně není nutné 
zjišťovat, jakou jízdenku si máte koupit. Při nástupu cestující 
pouze přiloží kartu k terminálu, načte se mu elektronická 
jízdenka a dál už se může spolehnout na inteligentní systém, 
který zvolí optimální jízdné. Pokud jízda trvá méně než 10 mi-
nut, při výstupu znovu přiloží kartu a zaúčtuje se nepřestupní 
jízdenka. Při přestupu na jinou linku stačí opět přiložit platební 
kartu k terminálu, systém vyhodnotí a propočte jízdné tak, 
aby cestující vždy zaplatil nejvýhodnější kombinaci jízdenek. 
Když například budete po městě jezdit celý den, nemusíte 
propočítávat a řešit vůbec nic. Pokud by součet denních plateb 
za jízdné měl překročit cenu 24hodinové jízdenky, systém 
naúčtuje pouze levnější celodenní jízdenku. Terminály mají 
všechna vozidla MHD v Ostravě a do konce roku 2018 by se 
systém měl rozšířit do celého Moravskoslezského kraje v rámci 
integrované dopravy ODIS.

www.ponty.cz

TIP Z POHODLNÉHO 
OBCHODU NA TRASE
Chystáte se ještě o prázdninách na výlet s dětmi? Pak vám přijde vhod aktuální 
nabídka nádražních prodejen PONT Market. Najdete je na většině významných 
železničních uzlů po České republice. Po celý srpen k jednomu z vybraných 
druhů bonbónů Jo-Jo dostanete ještě balíček Besipek zdarma. Zastavte se 
v Pohodlném Obchodě Na Trase! 

MHD v Ostravě



DŮM VLÁČKŮ

Zažijte pohodovou letní atmosféru na 
kolejištích Domu vláčků. Společnost vám zde 
bude dělat pestrý vozový park Českých drah. 

Více na www.dumvlacku.cz.

Soutěž o knihu  
Nejšťastnější dívka na světě   

Hlavní hrdinka knihy  
Nejšťastnější dívka na  
světě se jmenuje:  

A) Ani 

Soutěž o vstupenky na představení 
Jméno v Divadle U Hasičů    

Tajenka zní: 

Když se potkají muž, který  
neví, co chce, a žena, která  
ví, co chce, musí takové  
setkání skončit sňatkem.

Soutěž s Elfíkem o rodinnou  
vstupenku do Království železnic 

Sovětské lokomotivě řady 
781 se říká:

Sergej 

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

Soutěž o lístky na Davis Cup

Čeští tenisté porazili 
v prvním kole Davisova 
poháru v roce 2016: 

b) Německo 

Soutěž o flash disk v podobě Sergeje:

Širokorozchodná verze 
Sergeje byla od roku 
1988 označována:

c) 781.8

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 26 % hlasů

 Cestopis – Blond pařba v Riu   
          (Eva Fraňková)  

2 22 % hlasů

 Železnice – 50 let Sergeje   
          (Václav Rubeš)   

3 21 % hlasů

 Cestování po krajích ČR – Praha   
         (Tomáš Rezek, Michal Málek) 

anketa

Text: Eva Fraňková, foto: autorka (mobilem)

CESTOPIS
BRAZÍLIE

C E S T O P I S 41

Blond pařba v RiuČtyři blondýny a Rio. Jak 
může takový trip dopadnout? 

K smrti vystrašené zaručenými 

informacemi o tom, jak druhým 

největším městem Brazílie hýbou 

loupežná přepadení a drogové 
gangy, jsme vyrazily vstříc 

očekávání i předsudkům. A jak už 

to tak v životě bývá, všechno bylo 
úplně jinak.

Text: Václav Rubeš

ŽELEZNICE
SERGEJE

LESK A BÍDA 
DĚLNÍKŮ SOCIALISMU

Zbrusu nový Sergej T679.1010 v Bratislavě v červenci 1967. 

Tento snímek ze sbírky Petra Kavána na plakátu formátu A2 naleznou předplatitelé čtrnáctideníku Železničář  v čísle 13.

KRAJE ČRPRAHA

F O R U M  K A R L Í N

soudobá architektura

Nový administrativně-společenský projekt Forum Karlín, na jehož architektonickém řešení se podílel i světoznámý 

španělský architekt Ricardo Bofill, byl slavnostně otevřen v červnu 2014. Forum Karlín tvoří dvě stavby – zre-

konstruovaná budova bývalé fabriky ČKD, v níž se od roku 1908 vyráběly parní kotle pro celé Rakousko-Uhersko 

a která je v současné době využívána jako moderní mediální newsroom, a pak osmipodlažní novostavba. Nová 

budova nabízí šest pater kanceláří (na třech podlažích jsou terasy, z nichž se naskýtají pozoruhodné výhledy) a také 

unikátní multifunkční sál s kapacitou 3 000 míst. Díky vhodným stavebným materiálům a zpracováním detailů na 

jevišti i v hledišti se sál Fora Karlín pyšní jedinečnou akustikou, kterou ocení návštěvníci při nejrůznějších akcích – 

od rockových koncertů přes módní přehlídky a konference až po operní představení. Forum Karlín také disponuje 

nejmodernějším závěsným systémem umožňujícím instalovat i ty nejnáročnější programové prvky a dekorace.

Typologický druh stavby:   
 

Administrativní budova

Autor: atelier A8000 + Ricardo Bofill

Kategorie: Novostavba

Energetický štítek: CPřipaveno ve spolupráci se soutěží:

Zdroj fotografií: soutěž Stavba roku

Foto: Forum Karlín

Z dopisů od čtenářů  
Chtěla bych pochválit personál na nádraží v Os-
travě – Vítkovicích, kde každý měsíc netrpělivě 
vyhlížím nové číslo časopisu. Celá naše rodina jej 
totiž přečte od A do Z. Protože plánujeme v do-
hledné době památkový okruh po Olomoucku 
a Přerovsku, zeptala jsem se na několik informa-
cí sympatické paní pokladní, která měla službu 
3. června 2016. Vždy mi výborně poradí, setká-
ní s touto paní pokladní je pro mne vždy příjem-
ným zážitkem, díky čemuž mám o poznání lepší 
den. Bohužel jsem se opět nestihla zeptat na její 
jméno, protože se k ní posléze nahrnula fronta 
cestujících, a já už nechtěla zdržovat. Ráda bych 
jí proto vyjádřila pochvalu na stránkách vašeho 
časopisu. Přeji vám více takových zaměstnanců.

 Ivana Kozarová

Pozn. redakce: Přívětivou paní pokladní je 
Yvona Sikorová ze Zákaznického personálu 
Ostrava, které děkujeme za vstřícnost 
k zákazníkům národního dopravce.

pošta

Červencové soutěže
Soutěžili jste s minulým 
číslem ČD pro vás? 
Přesvědčte se, zda jste 
odpovídali správně.
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Předplaťte si magazín  
ČD pro vás a Železničáře

nabídka

Darujte sobě nebo svým blízkým roční 
předplatné magazínu ČD pro vás nebo 
Železničáře. Za roční předplatné magazínu  
ČD pro vás zaplatíte měsíčně jen 25 Kč, což 
je 300 Kč za rok. Roční předplatné Železni-
čáře činí 475 Kč. Objednat si můžete také 
výhodný balíček obou periodik se slevou 
přes 20 %. Za výhodné roční předplatné 
ČD pro vás a Železničáře zaplatíte 600 Kč. 
Podrobnosti naleznete na webových strán-
kách www.cdprovas.cz v sekci předplatné. 

Železničář

475 Kč

ČD pro vás
+ Železničář

600 Kč

ČD pro vás

300 Kč



ROZHOVOR

KATEŘINA WINTEROVÁ 

Text: Pavel Frej, Foto: archiv Kateřiny Winterové, Profimedia.cz

Když přišel v polovině 
devadesátých let film Šeptej, 
který nepřímo odstartoval její 
hudební kariéru, málokdo asi tušil, 
že éterická zpěvačka a herečka 
Kateřina Winterová bude jednou 
nadšenou propagátorkou zdravého 
způsobu života a současně 
moderátorkou a spoluautorkou 
jednoho z nejúspěšnějších 
televizních pořadů o bylinách, 
vaření i ekologii – Herbáře. 

BIO NENÍ KULT, 
ale záruka kvality
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Co tedy považujete za svůj největší 
úspěch v kariéře?
Těch „kariér“ mám nějak víc. Co se týče 
divadla, za největší úspěch považuji roli Nory 
v Národním divadle ve hře Co se stalo, když 
Nora opustila manžela, za kterou jsem byla 
nominována na Thálii a Cenu Alfréda Radoka. 
S tímhle představením jsme pak objeli kus 
světa, podívala jsem se třeba do Kolumbie, 
což bylo nádherné. Odehráli jsme tam pět 
představení s nečekaným úspěchem, dokon-
ce jsem se objevila i v místních novinách. Co 
se týče kapely, bylo to ocenění Anděl v kate-
gorii Zpěvačka roku.

Jak se na to ocenění díváte s odstupem času?
Tenkrát jsem to strašně prožívala. Porazi-
la jsem přece Helenu Vondráčkovou a Ivu 
Bittovou! I když právě s odstupem času 

Cítíte se víc jako zpěvačka, herečka nebo 
pěstitelka? 
Záliba v pěstitelství, jak říkáte,  je věc 
posledních let, i když jsem k ní měla sklony 
od malička, vlastně  předbíhala i herectví 
a zpívání. Nejvíc mě ale vždycky baví to, co 
dělám v přítomném čase, což jsou momen-
tálně aktivity kolem Herbáře, kolem vydání 
naší čtvrté knížky a zájmu o ekologii, recepty, 
byliny a tak. 

Takže na zahrádce u bylinek jste si jistá 
v kramflecích?
To jednou určitě budu. Jsem především he-
rečka, dělám tuhle profesi už hodně dlouho. 
Hrála jsem velké role v Národním divadle, ale 
nejsem si jistá, jestli je nutné mít celý život 
jen pevné kramfleky, jestli se taky někdy 
neprojít bos… 

Chtěla jste se vždycky stát herečkou?
Mým snem byla zpěvačka, což jsem si uvědo-
mila teprve, když jsem se jí stala. Herectví se 
přidružilo z jiné strany a stejně tak konkrét-
nější a uchopitelnější zájem o přírodu. Byla to 
jedna z představ, která se naplnila, ale jinak, 
než jsem v dětství předpokládala.

Kateřina Winterová (40)
Patří mezi hrstku českých osobností, které se doká-
zaly prosadit v hudební branži i herecké profesi. 
Vystudovala Pražskou konzervatoř, v té době už 
za sebou měla hostování v Divadle pod Palmovkou 
v Praze a v Klicperově divadle v Hradci Králové. 
Zásadním milníkem v jejím životě bylo spojení s Ja-
nem P. Muchowem, se kterým dnes tvoří hudební 
skupinu The Ecstasy of Saint Theresa, dodnes 
považovanou mnohými za legendární. V roce 2002 
získala Anděla v kategorii Zpěvačka roku. Příleži-
tostně začala hostovat v Národním divadle, aby se 
od roku 1998 stala stálou členkou jeho souboru. 
Své působení korunovala nominací na Cenu Alfré-
da Radoka i na cenu Thálie za rok 2010. Ztvárnila 
na dvě desítky filmových nebo televizních rolí, 
z poslední doby např. v seriálu Případ pro exorcistu 
nebo Terapie. Je spoluautorkou úspěšného tele-
vizního pořadu Herbář, který moderuje s herečkou 
Lindou Rybovou, a knih Vaříme podle Herbáře. 
Letos na podzim spolu s uvedením pořadu Herbář 
na obrazovky vyjde už čtvrté pokračování. Kateřina 
má také blog www.culinabotanica.cz

BYLIN SE VE SVĚTĚ POUŽÍVÁ ASI 
NA 10 000 DRUHŮ, ALE BĚŽNÝ 
KONZUMENT JICH VYUŽÍVÁ TAK 
50 AŽ 200.

jsem si říkala, že ta kategorie Vondráčková 
– Bittová – Winterová byla opravdu hodně 
široká. Na prodejnosti desek naší kapely se 
to však nijak neprojevilo.  Dostala jsem ale 
nabídku na sólovou desku. Souhlasila jsem 
za podmínky, že by ji se mnou dělal Honza 
(pozn. redakce – Jan Muchow, leader kape-
ly). Takže to vlastně nedávalo smysl.

Před několika lety jste natočila pod hlavič-
kou The Ecstasy of Saint Theresa Svato-
václavský chorál, který se úplně vymykal 
vaší dosavadní tvorbě.
Prvotně šlo o skladbu k divadelnímu před-
stavení v Národním divadle Drahomíra a její 
synové, kterou upravil Honza s Michalem 
Novinskim. Režiséra Tomáše Zilvara napad-
lo, že bychom ji mohli zfilmovat. Tenkrát 
jsme dělali s kapelou koncertní šňůru se 
světelnými  šaty, tak se nabízelo propojení. 
Křesťanská obec klip přijala, myslím, velmi 
pozitivně, a když se oslavuje výročí svatého 
Václava, v České televizi z něj pouštějí úryv-
ky, což je hezké.

Chystáte něco s Honzou Muchowem 
do budoucna, nebo jde o mrtvý projekt?
Jak říkám, jen byla kapela ve vitrínce. 
Na narozeninách Rádia 1 jsme zahráli 
po letech koncert a domluvili se, že se 
sejdeme na podzim a začneme tvořit nové 
skladby. Nějaké věci už máme, ale bude to 
běh na dlouhou trať, jak je ostatně naším 
zvykem. Mít kapelu pro mě bylo hlavně 
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Souvisí to nějak s udržitelným rozvojem, 
což bylo jedno ze stěžejních témat třetí 
řady Herbáře?
Ano, určitě. Ono souvisí všechno se vším. 
A výroba a využití elektrické energie z udr-
žitelných zdrojů je velké téma. Teď jsem si 
přečetla životopis Elona Muska, takže se 
diváci mají na co těšit, jsem našprtaná. Jeho 
projekty a vize jsou mi sympatické a myslím, 
že sluneční energie představuje jeden ze 
záchranných kruhů pro lidstvo. Jak říká můj 
syn: „Mami, až budou jezdit elektromobily, 
tak bude všude klid a ucítíme lípy v ulicích.“

V čem bude odlišná čtvrtá řada Herbáře?
V první řadě jsme kladli důraz na byliny, 
ve druhé sérii jsme se vydali směrem bio, 
ve třetí řadě šlo o udržitelný rozvoj a čtvrtá 
série by měla být pokračováním toho všeho. 
Tradic, dobrého jídla a ekologie. Světové 
trendy tlačí na rozvoj dalších možností získá-
vání čisté energie a ochrany planety a tím 
pádem i nás, lidí. Ale jsou tu i silné tradice, 
do kterých se chceme v kontrastu s onou 
budoucností ponořit. Takové návraty ke ko-
řenům.  Zkrátka byliny, zdraví, inspirace, 
jak praví náš slogan. Těch bylin k léčení se 

ve světě používá asi na 10 000 druhů, u nás 
tak 800, ale běžný konzument používá tak 
okolo padesáti až dvou stovek.

Myslíte, že běžný konzument využívá pa-
desát bylin? To nás trochu přeceňujete…
To bych si nedovolila. Bylinou se rozumí 
třeba i koření, ovoce, zelenina.

Když tak při natáčení objíždíte různé far-
my, neláká vás pořídit si vlastní?
Abych pravdu řekla, máme velkou zahradu, 
kde si jako rodina na venkově pěstujeme 
skoro všechno, co se v Herbáři objevuje. 
Hledáme i nové nebo zapomenuté původní 
odrůdy. Bohužel jsme žili dlouhou dobu 
v režimu, který si všechno dělal po svém 
a spoustu věcí i v zemědělství překroutil, 
takže hodně druhů ovocných stromů a keřů, 
ale i zeleniny z našich zahrad a polí vymizelo. 
Díky bio zemědělcům a nadšeným farmá-
řům a pěstitelům se zase vrací zpátky. 

záležitostí svobodných bezdětných let, kdy 
máte chuť objíždět republiku v dodávce 
a odevzdat tomu v zásadě veškerý volný čas. 
S Honzou jsme oba dost vytížení, takže fa-
noušci hlavně vzpomínají, ale to se doufám 
změní. 

Vraťme se do současnosti. K Herbáři...
Víte, já mám ohromnou radost, že už 
natáčíme jeho čtvrtou sérii. Že si získal tolik 
fanoušků, obdivovatelů a následovníků, je 
úžasné. Když dělám divadlo nebo kapelu, 
tak to takový zásah nemá, ale tady máme 
krásnou zpětnou vazbu.

Vy tedy přímo s Lindou Rybovou komuni-
kujete s fanoušky?
Ano, různě. Herbář už jich má 100 000 
na Facebooku. Neberte to jako chloubu, to 
si tvoří lidé sami, to není jen naše zásluha. 
My jen vybíráme témata, která jsou nám 
blízká a lidé o nich chtějí diskutovat a třeba 
se dozvědět něco nového. Chytili jsme trend 
kolem bio, ekologie, zdraví, vaření, bylin, 
který se před lety začal dostávat i k nám, 
a my ho chtěli zpopularizovat. A to zase chy-
tilo spoustu dalších lidí, to je myslím docela 
úspěch. Tedy krom toho, že jsem porodila 
dvě děti a naučila se řídit.

Kdy jste se naučila řídit?
Už v osmnácti, hned, jak to šlo. Ale v pod-
statě jsem vůbec neměla odvahu nasednout 
do auta, ani jsem ho neměla. Pak po letech 
jsem si ho přála k Vánocům a naši mi pořídili 
toho maličkého polského Fiátka. Dlouho 
jsem se s ním neodvážila vyrazit, ale jednou, 
když jsem se nějak naštvala na celý svět, tak 
jsem tu nakumulovanou agresivitu vložila 
do řízení (každý nějak začíná) a pak jsem bez 
zastavení objela celou Prahu, protože jsem 
se bála, že když zastavím, tak už se neroz-
jedu. 

Teď už autem jezdíte běžně?
Rodinné auto samozřejmě máme, ale když 
nemusím, tak ho nepoužívám. Využívám 
městskou infrastrukturu, která mi v Praze 
přijde celkem dobře zmapovaná. Samo-
zřejmě, když je k tomu příležitost, jezdím 
ráda i vlakem. Na kole jsem po Praze jeden 
čas jezdila často, ale ten terén a provoz 
jsem neudýchala. Přála bych si elekt-
romobil. V minulé sérii Herbáře jsme si 
mohly s Lindou vyzkoušet elektroskútry, 
elektroauta a elektrokola v rámci projektu  
e-Šumava, a letos jsem se dokonce svezla 
Teslou.

BÁLA JSEM SE, ŽE KDYŽ ZASTAVÍM, 
TAK SE UŽ NEROZJEDU. 
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Nestala se z onoho označení bio příliš velká 
komerce? Vždyť všichni by rádi jedli zdravě, 
chutně a přitom cenově dostupné potraviny.
Nestala. Kdyby to tak bylo, byl by objem trhu 
s bio potravinami  v Čechách vyšší než 0,7 %.  
Když to nebude bio, bude to „organic“ nebo 
„přirozený“. A pak se to slovo může stejně zde-
valvovat. Jde o označení produktu, kde máte 
jistotu, že byl vypěstován za určitých podmí-
nek  a někdo celý ten proces  zkontroloval. 

Co farmářské potraviny?
Farmářské potraviny mohou být ve stejné 
kvalitě jako ty bio, ale nemají tento certifikát. 
Někdy se na ně ale nemůžete plně spoleh-
nout, pokud nejste tak uvědomělý spotřebi-
tel, že pátráte po konkrétním pěstiteli a víte, 
jak své produkty vyrábí. U  bia se  dá s určitou 
jistotou  říct, že jde o záruku. Ale největší 
jistota v životě je stejně nejistota. 

Jste stoprocentním bio konzumentem?
To určitě nemůžu říct, protože si pěstuju 
věci, které bio certifikát nemají, jsou prostě 
domácí. A stejně tak kupuji bio i nebio. Potra-
viny, kosmetiku i drogerii. Ale to co, si kupuji, 
pečlivě vybírám, a svou zahradu ani domov, 
natož tělo, si neničím chemikáliemi. Právě 
naším pořadem nebo knihami se snažíme 
vyvrátit některé mýty o biu, které v lidech 
přetrvávají z dob, kdy se tu s ním začínalo. 
Jde o to zachovat si odstup a zdravý selský ro-
zum. Předsudků existuje hodně, ale většinou 
se ohrazují lidé, kteří ve svém životě stejně 
nechtějí nic změnit, ale myslím, že tak složité 
ani nákladné to není. 

Nemají vaši synové přece jen někdy chuť 
na obyčejné vepřo knedlo zelo?
Jedno z mých dětí je od malička nastaveno 
na tradiční kuchyni, kterou umí babička skvě-
le, a my jí podsouváme aspoň tu bio mouku 
a bio maso. Starší syn je v ochutnávání růz-
ných jídel a bylinek odvážnější a už se začíná 
motat v kuchyni. I já si někdy s chutí dám 
vepřo knedlo zelo. Zelí a bramborové knedlíky 
milujeme doma všichni. 

Vaše nejoblíbenější bylinka?
Mám ráda černý bez, asi i proto, že ho použí-
váme nejdéle. Mám taky oblíbenou zeleninu, 
kterou mě baví sázet i okopávat. Česnek, 
cibule, celer. To v záhoně pěkně vypadá, dobře 
se pleje a vydrží  na zimu. Jako za starých časů.

A největší pěstitelské úspěchy?
Není to úplně můj úspěch a je to svým způ-
sobem i trochu smutné, ale u nás na zahradě 

rostou fíky. To teplo je pořád větší  a i fíkům 
se už v našich podmínkách daří. Už třetím 
rokem budu sklízet sladké plody. On je totiž 
u nás kromě mě nikdo moc nejí. Na Moravě 
se jim také daří, tam se pálí i fíkovice. Prý 
by se tady dala pěstovat i granátová jablka, 
a experimentálně se zkouší pěstovat dokonce 
káva, ale i další cizokrajné plodiny. 

Jak tvoříte recepty? Vezmete si bylinku, zavře-
te oči, přivoníte k ní a necháte se inspirovat?
To je nádherná romantická představa. To 
tam určitě napište, že jsme takové umělky-
ně receptů. Praxe vypadá trochu jinak. Je to 
hlavně o hledání. Musíte přečíst spoustu knih, 
zapátrat v knihovnách, objet spoustu skanzenů 
a objevit třeba recepty skvělých zapomenutých 
prvorepublikových kuchařek. Sledujete trendy 
ve světě, přístupy k vaření, potraviny a pak jsou 
tu vaše nápady. Recepty musí být navíc praktic-
ké, aby neměly třeba 38 ingrediencí. Mimocho-
dem s Lindou jsme se staly patronkami knihy 
Sladká první republika, kterou napsala editorka 
našich knih Vaříme podle Herbáře. Zaobírá 
se tradičními recepturami na téma sladkých 
pokrmů. V Herbáři musím obsáhnout i spoustu 
jiných profesí než jen moderování, což zabírá 
momentálně většinu mého času. Stále a ráda 
se učím. Pak si ale od toho taky ráda odpočinu.

Takže utíkáte k divadlu?  
To ani ne, ale v divadle se můžu odreagovat 
a myslet na něco jiného.  Linda spoluzalo-

žila divadelní společnost, hraju tam a je to 
zábava. I když v autě po cestě na zájezd občas 
něco píšu, snažím se to nedělat.

Máte na mysli projekt Divadlo Verze?
Ano. Linda s Davidem Prachařem, Janou Ja-
někovou a Igorem Chmelou jsou zakladatelé. 
Divadlo Verze hraje i v Praze, ale jezdí hlavně 
na zájezdy. Mít vlastní kamenné divadlo není 
úplně jednoduché, ale přála bych jim, aby to 
vyšlo.  Aktuální program je nejlepší sledovat 
na webu Divadlo-Verze.

Jak to všechno stíháte?
Někdy je to náročnější. Dřív jsem na to nebyla 
zvyklá, ale teď už musím plánovat i na rok 
dopředu. Vždycky jsem se rozčilovala, proč 
zahraniční režiséři nadělají takové cavyky, než 
přijedou něco zrežírovat do divadla, ale teď už 
je chápu. Moc práce.

Diváci vás poprvé zaznamenali v generač-
ním hitu Šeptej. Od té doby jste ztvárnila 
desítky filmových i seriálových rolí. Máte 
nějaký cíl, kam to ve filmu chcete dotáh-
nout?
Sleduju zahraniční seriály, které se urodily 
v posledních letech, a fascinují mě historické 
dobové, ať už smyšlené nebo podle skuteč-
ných událostí. Například Knick: Doktoři bez 
hranic, Vikingové, Versailles. Podílet se na ně-
čem podobném by mě zajímalo. 

Máte pocit, že kvalita zahraničních seriálů 
v poslední době mnohdy předčí filmovou 
produkci?
Tvůrci i společnosti, které je produkují, vědí, 
že seriálem se – díky jeho délce – dá říci a uká-
zat mnohem víc. A také ho dokáží natočit 
za podobné peníze jako hollywoodský celo-
večerní film. A když pustí do světa třeba celou 
sérii najednou, jako u House of Cards, tak se 
vůbec nic nestane a diváci jsou nadšení. A tím 
víc jich přibývá. To se stalo i mně, já tomu 
vždycky v zimě propadnu a prostě koukám. 
Třeba šest hodin v kuse. 

A co české seriály?  
Miluju F. L. Věka. Taky Sňatky z rozumu, Zlou 
krev, Panoptikum Města pražského... Viděla 
jsem je snad desetkrát. Ty si pouštím už skoro 
jako rádio, už kvůli tomu zvuku, atmosféře. 
Je to trochu jako s Herbářem. Na jedné straně 
se dívám do úžasné budoucnosti, která nás, 
doufám, čeká nejen v seriálech, a na druhou 
stranu se obracím k tomu starému, prověře-
nému, hodnotnému, co už je tu věky věků. 
A to mě nesmírně baví. ▪

JE MI JASNÉ, ŽE FANOUŠCI NAŠÍ 
KAPELY HLAVNĚ VZPOMÍNAJÍ. 



Z vašich příspěvkůRETRO

V květnu roku 1994 jsem poprvé navštvívil festival Mezi ploty, který se každoročně 
koná v areálu psychiatrické léčebny v Bohnicích. Kromě mnoha hudebních a divadel-
ních představení bylo k vidění i plno stánků s ručně dělanými oděvy a šperky. Na 
snímku je dívka, která se balí do právě zakoupené sukně. Luboš Janák

KONCERTY
a  fest ivaly
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Koncert Wubble U ve VilémověZatímco v politické sféře byla devadesátá léta ve znamení uvolňování vzájemného napětí, v hudbě se proti sobě 

postavily dva nekompromisní tábory. Zástupci jedné strany stáli skálopevně za tradiční elektrickou kytarou, ti 

druzí ji naopak považovali za přežitek a budoucnost slyšeli výhradně v elektronické hudbě tvořené pomocí synteti-

zátoru a počítače. Dnes už je naštěstí řevnivost pryč, a oba směry se dokonce úspěšně prolínají. Své kouzlo to však 

coby jeden z posledních tradičních střetů různých subkultur rozhodně mělo. Já osobně s kytarou žádný problém 

nikdy neměl. Pravdou ale je, že první kapela, na které jsem si v počátcích puberty ulítnul a která později určila můj 

hudební vkus, byl legendární českobudějovický Oceán, čímž se mi elektronický sound nesmazatelně vryl pod kůži.

Když se tedy i v české kotlině postupně začala zabydlovat elektronická taneční hudba, nešlo to přeslechnout. 

Po prvních nesmělých seznámeních se s House music v poděbradském klubu U Pytláka, kde se obecně hrálo v du-

chu dodnes kultovního Radia 1, byl čas vyrazit i do vyhlášených pražských podniků Radost FX a Roxy, které byly 

v druhé půli devadesátých let nejzásadnějšími pražskými kluby, kde roztáčely kotouče dýdžejských gramofonů. 

Já si liboval spíše v rovných beatech Techna, ideálně okořeněném prvky industriálu, můj kamarád našel zalíbení 

spíše v beatech lámaných, tedy Drum'n'Bassu a Junglu. Tento drobný rozpor ideálně řešily letní festivaly, kde bylo 

vždy několik scén, a každý si tak mohl přijít na své. A k jednomu takovému se váže i úsměvná vzpomínka.

V dobách, kdy se k internetu domácnosti připojovaly přes telefonní linku, byl stále neocenitelným zdrojem aktu-

álních informací tisk. V něm byla k nalezení i zmínka o tanečním festivalu ve Svitavách, kde měla být hlavní hvězdou 

britská formace Wubble U. U nás se proslavila především písní Petal, k jejíž popularitě přispěl i generační film Šeptej, 

ve kterém na tuto skladbu pařila po užití tripu mladičká Táňa Vilhelmová. Díky pozitivnímu duchu a nenáročným 

aranžím si tento kousek našel cestu i do komerčních rádií a jak jsme následně zjistili, i na venkovské diskotéky. 

Ale zpátky do Svitav. Již samotná cesta nám měla být varováním. Rozhodli jsme se cestovat stopem. Jindy spo-

lehlivý způsob přepravy nás hned na začátku více než hodinu zdržel, protože se nám nedařilo nikoho zastavit. Ani 

tradiční stopařská pomůcka v podobě cedulky s uvedeným cílem cesty, pro kterou nám posloužil blízký reklamní 

poutač cirkusu Berousek (v cirkuse trápí zvířátka, takže krádež takové cedule je vlastně dobrým skutkem), zpo-

čátku nepomáhal. Až přepsání Svitav na „Někam“ konečně zabralo a s trojím přestupem se nám k večeru podařilo 

dostat až ke svitavské výpadovce u Lačnova, odkud to bylo ještě 5 km pěšky. Zmoženi strastiplnou cestou i ná-

sledným hledáním místa akce jsme dorazili až k brance, na které byl přilepen malý lísteček. Na něm se stroze psa-

lo, že akce se ruší a pořádající agentura D Smack U se nám omlouvá. Zdrceni výsledkem putování jsme se vydali 

zpět do centra a u pizzy nahlas přemýšleli, co se zkaženým večerem. Shodou okolností nás zaslechl kluk, který 

se na fesťák též chystal, a dokonce se kvůli tomu pohádal se svou holkou, která tam nechtěla. Oproti nám měl 

výhodu v podobě vlastního auta, a tak když nám nabídl svezení do Vilémova u Golčova Jeníkova, kam se vracel na 

usmířenou, rádi jsme přijali. Přesunem jsme sice nějaký čas zabili, ale do prvního ranního vlaku ještě pořád zbýva-

lo dost času. Než jej trávit na nádraží, rozhodli jsme se následovat našeho souputníka na místní diskotéku. Večer 

plný progresivních tanečních rytmů jsme tak zaměnili za tradiční český hudební bizar v podobě Maxim Turbulenc 

či Michala Davida. Kolorit tradiční venkovské diskotéky podtrhovaly i přísné pohledy místních alfa samců, pod-

vědomě si hájících zdejší děvčata před přespolními. Jako na první pohled nezapadající týpkové v divném oblečení 

(myšleno neoblečeni v teplákách a tričku Nike/Adidas/Puma), pijící navíc nealko (správný technař se přece opájí 

pouze monotónním rytmem či rekreační drogou) jsme se zrovna bezpečně necítili. 

Nakonec ale k žádnému incidentu nedošlo a naopak místní DJ sám od sebe zahrál i ty nešťastné Wubble U, kvůli 

kterým jsme to celé absolvovali. Podrženo sečteno, svého cíle jsme plni neotřelých zážitků nakonec dosáhli. ▪

MICHAL MÁLEK

Poacher's club „U Pytláka“ v Poděbradech v létě roku 1997 a jedna z prvních House party v tomto městě.  

Při vzpomínce na tehdejší dobu, kdy nám tato hudba přišla jako vrchol moderny, úsměvná představa, že dnes 

už je to vlastně také retro. 



Neocenitelným pomocníkem při tápání, kam a za kým 
vyrazit za hudebními zážitky, byly tištěné časopisy. 
Většinou se přímo zaměřovaly na určité okruhy 
posluchačů. Ať už to bylo kultovní Bravíčko s orientací 
na pop, které v roce 1991 začalo vycházet i v české 
mutaci,  ještě o jeden rok starší Rock&Pop v původně 
novinovém formátu či Trip, cílící koncem devadesátých 
let na tehdy aktuální vlnu taneční hudby.

Dramaturgické selhání organizátorů Míro-
vého koncertu Olofa Palmeho v Plzni roku 
1987, kdy se na jednom pódiu sešly kapely 
jako Stromboli či Die Toten Hosen a  zároveň 
hvězdy tehdejšího tuzemského popu, 
nemohlo především punkově zameřené 
publikum nechat chladným. Výsledkem 
byla sprška kelímků a kamenů na Michala 
Davida a následný zásah příslušníků VB. 
Dobový tisk však o tomto incidentu 
taktně pomlčel.



V dubnu 1985 jsem navštívil v Šumperku jedinečný koncert francouzské-
ho zpěváka, šansoniéra, skladatele a filmového herce Gilberta Bécauda. 
Když jsem se k němu přiblížil s fotoaparátem, poslal mi vlídný úsměv. Byl 
příjemný, skromný a přitom velký umělec. Tenkrát mu bylo 58 let. Zemřel 
před patnácti lety v Paříži. Stanislav Juga

Fotografie z cesty a čekání na koncert skupiny Metallica dne 24. 5. 1993. Koncert se uskutečnil na tehdejším stadionu Bobby Brno. Nezbytná vý-bava v podobě piva, černých kalhot, metalových triček a dlouhých vlasů byla nutná. 
Martin Těhel

Gilbert Bécaud v Šumperku
Na Metallicu

Při koncertním turné FOK na podzim v roce 1988 po NSR a Holandsku si náš výborný 

houslový virtuos Václav Hudeček se svými vzácnými houslemi přišel odpočinout mezi 

takzvané bedňáky, kteří připravovali nástroje, noty atd. na pódium. Na schodech se bavil 

i s mým manželem Jaroslavem Tuháčkem, řidičem kamionu ČSAD. Věra Tuháčková

Odpočinek před koncertem



Řetěz přátelství kolem celého náměstí v Telči spontánně vytvořili návštěvníci festiva-
lu Folkové prázdniny v Telči v roce 1986. Rudolf Stančík

V šedesátých letech minulého století se nám 
o velkých koncertech světově proslulých skupin 
mohlo jen zdát. Natož o festivalech v dnešní podobě 
a velikosti. Kvalitu domácí scény zachraňoval snad 
jen Olympic. Jeho bubeníkem byl Jan (alias Jeňýk) 
Pacák. Na koncertu ve Zlíně se mi podařil „dvojzá-
běr“ tohoto hudebníka. Bil do bicích, až se v rytmu 
třáslo celé pódium, což mne inspirovalo k úmyslné 
dvojnásobné expozici na jedno políčko kinofilmu. 
Tu umožňovala malá finta při stisku pojistky proti 
dvěma snímkům na jedno políčko u fotoaparátu 
Praktika. Ten se (na rozdíl od legendárních čajových 
lžiček) soudruhům v NDR povedl. Břetislav Koč

Ani na populární plzeňské Portě nesměla v osmdesátých letech 

chybět povinná politická agitace. 
Jiří Veverka

Folkové semknutí

Dvojjediný Jeňýk Pacák 

Agitace u piva

Staňte se spolutvůrci  
našeho časopisu!

Na této dvoustraně najdete i v následujících 
číslech vždy několikretro fotografií „s příběhem“ 
(a datem vzniku před rokem 2000) vztahujících 
se k uveřejněnému tématu a vybraných z vámi 
zaslaných příspěvků. Fotografie, doplněné 
několikařádkovým popisem (datum a okolnosti 
pořízení – zejména místo, zobrazení aktéři atd.), 
můžete nově zasílat elektronicky (naskenované) 
přes webové rozhraní www.cdprovas.cz (záložka 
soutěže/retro), případně poštou na adresu redakce 
(viz str. 64). V případě zasílání poštou uveďte 
na obálku heslo RETRO. Fotografie vám budou 
vráceny pouze na vyžádání! Každý námi vybraný 
snímek bude honorován částkou 600 Kč.

Pro nejbližší čísla magazínu  
vyhlašujeme následující témata:

č. 9/2016: TŘÍDNÍ SRAZY 
uzávěrka zaslání 10. srpna

č. 10/2016: VAŘENÍ  
uzávěrka zaslání 7. září



PROTONOVÁ LÉČBA

VÝHODY 
PROTONOVÉ TERAPIE 
97% ÚSPĚŠNOST 

• Léčba v 5 dnech
• Ambulantně
• Bezbolestně
• Se zachováním potence
• Žádné pleny

www.ptc.cz 

RIZIKA BĚŽNÉ LÉČBY 
NÁVRAT RAKOVINY 
30 % OPEROVANÝCH

• Doba léčby 40 dní
• Pobyt v nemocnici
• Bolesti a nevolnost
• Impotence – 50 % operovaných
• Inkontinence – 30 % operovaných

VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz

ABY VÁM NEUJEL VLAK

LÉČBA
POUZE



KULTURA

KINO • FILMY NA DOMA • DIVADLO 

VÝSTAVY • KONCERTY • KNIHY • CD

Tipy a recenze připravuje  JAN KÁBRT, 
novinář a publicista.

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

LETNÍ LETNÁ
Mimořádná přehlídka divadelních artistů láká i letos 
na světovou extratřídu. Tu zastupuje například soubor 
Limbo, který v unikátním secesním šapitó Magic 
Mirror předvede opojnou směs kabaretu, cirkusu 
a akrobacie, francouzský Cirque Le Roux, který se 
v představení The Elephant in the Room inspiroval 
kouzlem černobílých filmů, nebo australský soubor 
Circa se surreálně snovým, dojemným i laskavým 
představením plným odvážných fyzických kousků. 
Bohatě bude zastoupena i česká scéna, celkem je 
připraveno na 150 vystoupení.

LETNÁ, PRAHA    18. SRPNA–4. ZÁŘÍ     
PODROBNÉ INFO NA WWW.LETNILETNA.CZ

ČD
TIP
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SPOTLIGHT
Snímek, který letos vyhrál Oscara 
za nejlepší film roku, ve vynikají-
cím hereckém obsazení rozkrývá 
zákulisí kauzy amerického deníku 

The Boston Globe, 
jehož reportéři 
na přelomu století 
odhalili masivní 
zneužívání nezle-
tilých představi-
teli místní církve. 
Případ, za který 
noviny později 

dostaly Pulitzerovu cenu, otřásl 
nejen celou katolickou církví. 

USA, 129 MIN. / REŽIE – THOMAS 
MCCARTHY / HRAJÍ – MICHAEL 
KEATON, MARK RUFFALO, RACHEL 
MCADAMS, LIEV SCHREIBER, JOHN 
SLATTERY, BRIAN D’ARCY JAMES, 
STANLEY TUCCI

ULICE CLOVERFIELD 10
Některé filmy potřebují na ro-
zehrání globání katastrofy davy 
herců, Ulici Cloverfield 10 stačí tři. 
Podivín Howard, který postavil 

a vybavil podzem-
ní bunkr, Michelle, 
kterou do něho 
zatáhl po vzájem-
né autonehodě, 
a Emmett, jenž 
Howardovi se 
stavbou pomáhal. 
Ten jim nyní tvrdí, 

že všichni jen těsně unikli gigan-
tické katastrofě, která na Zemi 
zničila veškerý život…

USA, 105 MIN. / REŽIE – DAN 
TRACHTENBERG / HRAJÍ – JOHN 
GOODMAN, MARY ELIZABETH  
WINSTEAD, JOHN GALLAGHER JR.

ROZMARNÝ VEČER
Pražské Divadlo v Celetné přiváží představení, kterým může-
te příjemně zakončit dva hezké letní dny. Čekají vás skutečné 
říční lázně s kabinkami, lehátky nebo tabulí, na které je křídou 
napsaná aktuální teplota vody. A ostatně ani ta zde nechybí. Herci 
opravdicky kouzlí i balancují na provaze, a i díky tomu umějí pro 
klasický příběh Vladislava Vančury znovu nadchnout.

DIVADLO BOLKA POLÍVKY, BRNO / REŽIE – JAKUB ŠPALEK / HRAJÍ – JAN 
POTMĚŠIL, EVA ELSNEROVÁ, JAKUB ŠPALEK, MIROSLAV HANUŠ A DALŠÍ     

15. A 16. SRPNA

F I L M Y N A   D O M A

D I VA D LO

MŮJ KAMARÁD DRAK
Vyprávění starého řezbáře o divokém drakovi, který žije hluboko v lesích, považovali všichni 
za smyšlené divoké historky. Jenže když jeho dcera, správkyně v místním parku, potkala desetile-
tého zahádného Peta, který tvrdí, že nemá rodinu a žije v lese s obřím zeleným drakem jménem 
Elliot, jenž se podobá tomu z historek, začínají se pohádky měnit ve skutečnost…

USA, 102 MIN. / REŽIE – DAVID LOWERY / HRAJÍ – ROBERT REDFORD, KARL URBAN, BRYCE DALLAS HOWARD, 
WES BENTLEY, OONA LAURENCE      V KINECH OD 25. SRPNA

BOŽSKÁ FLORENCE
Florence je závratně bohatá žena, jejímž 
jediným životním snem je zpívat. Zlata 
v hrdle se jí ale nedostává, její zpěv i hlas 
jsou jedním slovem příšerné. Před pravdou 
o jejím talentu ji chrání její přítel a manažer 
– ovšem ve chvíli, kdy se Florence rozhod-
ne uspořádat velkolepý koncert ve slavné 
Carnegie Hall, musí čelit své zatím největší 
životní výzvě.

USA, 110 MIN. / REŽIE – STEPHEN FREARS  
HRAJÍ – MERYL STREEP, HUGH GRANT, SIMON 
HELBERG, NINA ARIANDA, REBECCA FERGUSON     
V KINECH OD 25. SRPNA

K I N O

PAN HALPERN A PAN JOHNSON
Dva muži se setkají u hrobu paní Florence. Byla ženou pana Halperna, 
který se nyní seznamuje s jejím dávným přítelem, panem Johnsonem. 
Starci se nad hrobem málem poperou, ale zvědavost jim nedá, a tak se 
pomalu začínají vzájemně poznávat. Ve hře, v níž si svoji poslední roli 
zahrál Sir Laurence Olivier, zaujmou výkony Františka Němce a Petra 
Kostky.

LETNÍ SCÉNA DIVADLA UNGELT, PRAHA / REŽIE – LADISLAV SMOČEK  
HRAJÍ – FRANTIŠEK NĚMEC, PETR KOSTKA      
26. A 27. SRPNA
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SOUNDTRACK 
PODĚBRADY
David Koller, Dasha, Michael 
Kocáb, Michal Dvořák a další 
představí na obou březích Labe 
v Poděbradech nový festival 
filmové hudby a multimédií. 
Zazní výběr nejlepších skladeb 
z filmů Amerika, Star Wars, In-
diana Jones, James Bond, Čelisti 
a dalších, zdi zámku poslouží 
k promítání, tzv. videomappin-
gu a kolonáda ožije programem 
pro děti. Vše bude zdarma.

PODĚBRADY, 27. SRPNA 
VSTUP ZDARMA

KONCERTY, FESTIVALY

SPORTU ZDAR!
Letošní srpen je ve znamení Letních olympijských her v brazilském Rio de Janeiru a taková sportov-
ní událost se odrazila i v nové výstavě pražského Centra současného umění DOX. 
Navazuje na myšlenku zakladatele novodobých olympijských her, barona Pierra de Coubertina, 
který si před 120 lety předsevzal navázat na tradici antických olympijských her nejen soutěžením 
ve sportu, ale také jeho spojením s uměním. V programu sedmi letních her mezi lety 1912 a 1948 
byly dokonce umělecké soutěže, v nichž se umělci utkali v kategoriích architektura, literatura, 
hudba, malířství a sochařství. 
Ač sport inspiruje od pradávna, až ve dvacátém a jednadvacátém století se stal fenoménem,  jímž 
se zabývala  celá řada významných českých umělců od Kamila Lhotáka, Bohumíra Matala, Jiřího 
Koláře přes Michaela Rittsteina, Jaroslava Rónu až po Františka Skálu či Krištofa Kinteru. 
A právě jejich díla z období od roku 1945 do současnosti výstava nabízí. 

CENTRUM MODERNÍHO UMĚNÍ DOX, PRAHA    OTEVŘENO DO 10. ŘÍJNA

K N I H Y
PŘÍBĚHY JEDNÉ NOCI 
PETER HØEG 
Za nejlepší knihu Petera Høega bývá obecně 
označován vynikající román 
Cit slečny Smilly pro sníh, ale 
mnozí za ještě lepší dílo považují 
tuto povídkovou knihu, jejíž 
dobrodružné milostné příběhy 
se odehrávají v no ci 19. března 
1929 na nejrůznějších místech 
světa. Autor v nich nezapře svůj 
skvělý vypravěčský talent, ani smysl pro napětí, 
ironii i velmi černý humor.

ARGO, 298 KČ

PŘÍTELKYNĚ SMRTI 
BERNHARD AICHNER
Zeptali jste se někdy sami sebe, jak daleko bys-
te zašli, abyste pomstili toho, 
koho milujete? Před takovou 
otázkou právě stojí Brünhi-
lda Blumová. Za podivných 
okolností zemřel její manžel a jí 
se zhroutil svět. Doufala, že ta-
jemství, které dávno pohřbila, 
nebude muset nikdy odkrýt. 
Jenže tomu se teď, když plánuje pomstu, neu-
brání. A začíná nemilosrdně jednat.

KNIŽNÍ KLUB, 359 KČ

V Ý S TA V Y
OKOŘ
Už pošestnácté se v podhra-
dí Okoře uskuteční hudební 
přehlídka, jež sází na zajímavá 
a velká jména domácí scény. 
Sobotní program letos ve  
14 hodin otevře svým vystou-
pením zpěvačka Ewa Farna, 
následovat budou Jaroslav Uhlíř, 
Bára Poláková, Xindl X, David 
Koller a kapely Jelen, Tata Bojs, 
Mandrage. Připraven je i doplň-
kový program pro děti.

PODHRADÍ OKOŘE, 20. SRPNA 
VSTUP 490 KČ (PŘEDPRODEJ), 
590 KČ (NA MÍSTĚ)

JAROMÍR 99 / MEZERY
Výtvarník, zpěvák a skladatel, vlastním 
jménem Jaromír Švejdík, je v komiksovém 
světě pojmem. Jeho nejznámějším dílem 
(společně s Jaroslavem Rudišem) je trilogie 
Alois Nebel, která se stala i předlohou 
stejnojmenného filmu, nominovaného 
na Oscara a držitele Evropské ceny. Výstava 
však mapuje i další Švejdíkova díla jako 
Bomber nebo Kafkův Zámek.

ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE,  
ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU    
OTEVŘENO DO 2. ŘÍJNA
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Na druhou stranu, pokud se má televize Ba-
rrandov v oblasti vlastní tvorby začít zvedat 

ode dna, je Doktorka Kellerová slušný a důležitý  
první krok. A dokonce mohl být nejen slušný, ale 
parádní, nebýt několika, tří, do očí bijících věcí, 
které jej srážejí. 

Zaprvé: scénář. Doktorka Kellerová je jakýsi 
mix Doktora House a Terapie z produkce HBO 
s Karlem Rodenem v hlavní roli. Kateřina Brožová 
v něm hraje psychiatričku se soukromou praxí 
v oboru soudního znalectví. Vyšetřuje případy, 
které se podepsaly na stavu jejích klientů – v prv-
ním díle například zbytečnou smrt, zapříčině-

nou zanedbáním péče lékaře, ve druhém zkrat 
policisty, který služebním vozem najel do lidí, 
a tak dále.

Jenže oba zmíněné seriály se mohou opřít 
o téměř bezchybné scénáře bez hluchých míst, 
tupého dotazování a banalit v pracovní fázi 
a s věrohodnými, v případě House i zábavnými 
osobními přesahy. Náměty Doktorky Kellerové 
jsou sice celkem zajímavé, zpracování ovšem 
zoufale volá pro dramaturgovi, který by je 
posunul, respektive alespoň nasměroval k jeho 
(bohužel zde nedostižným) vzorům.

Zadruhé: hudba. Ta je jedním slovem příšerná. 
Na mnoha místech otravuje, v drtivé většině se 
s obsahem seriálu naprosto míjí – namísto toho, 
aby ho podporovala, zvyšovala napětí, zvýraz-
nila zásadní momenty, laškovala při vtipných 
momentech. 

A konečně zatřetí: obsazení. Kateřina Brožová 
je tváří televize, v tomto ohledu je její obsazení 
více než logické. Zároveň však Karlem Rodenem 
(z Terapie) nebo Hughem Lauriem (z Doktora 
House) v sukni opravdu není. Bojuje s přirozenos-
tí, neubrání se manýrám žánru, ve snaze procítit 
či dát váhu svým často primitivním otázkám 
působí bezzubě, až směšně. Brožová zahrát umí, 
nicméně zřejmě potřebuje přísné vedení, kterého 
zde režisér Albert Vlk bohužel nebyl schopen. ▪

■ OPĚT SE ZMĚNÍ SYSTÉM TV VYSÍLÁNÍ 
V únoru roku 2021 přejde Česko na nový systém 
pozemního digitálního vysílání DVB-T2. V praxi to 
znamená, že zhruba 60 procentům diváků přestane 
fungovat jejich televize či set-top box a budou si 
muset koupit nové. Komplikace s rozšiřováním 
kapacity sítě se nedotknou kabelů a satelitů.

■ ZATANČÍ SI I FOTBALISTA VÍZEK 
Vedle potvrzených moderátorů Terezy Kostkové 
a Marka Ebena dostává letošní taneční show Star-
Dance jasnější kontury i na poli tanečníků. Na par-
ketu se objeví herečka Jana Plodková, zpěvačka 
Anna K., sportovec Ondřej Bank, herec Ondřej Zach, 
nebo fotbalový internacionál Ladislav Vízek.

■ PRIMA TOČILA NA PEVNOSTI BOYARD 
Na Primě vzniká jeden z televizních hitů nadchá-
zejícího podzimu. Týmy složené ze známých tváří, 
mezi nimiž jsou Jan Čenský, Lukáš Langmajer, Jakub 
Prachař a mnozí další, odletěly soutěžit do Francie, 
a to rovnou na legendární pevnost Boyard, otcem 
Fourasem se stane Jan Rosák.

TV KUPÉ

JIDÁŠŮV POLIBEK 
Naivka Coco a její milenec Junior během 
únosu majitele počítačové firmy zavraž-

dí manželku senátora, 
a případ dostávají 
na starosti šikovný 
detektiv (Alan Rickman) 
a přísná agentka FBI 

(Emma Thompson). Brzy začínají rozkrý-
vat nečekané pozadí zločinu. 
ČT1 • 20. SRPNA / 23:00

AVATAR 
V návštěvnosti a výdělcích nejúspěšnější 
film všech dob, současně velkolepá, 

vizuálně dokonalá 
podívaná, jaká tady 
do roku 2009 nebyla. 
Rozehrává se v ní boj 
mezi obyvateli planety 

Pandora a lidmi, kteří chtějí její nerostné 
bohatství. 
PRIMA MAX • 21. SRPNA / 20:15

CIRKUS HUMBERTO 
Hereckými hvězdami v čele s Jaromí-
rem Hanzlíkem, Petrem Haničincem, 

Josefem Kemrem nebo 
Radoslavem Brzobo-
hatým nabitá sága 
Eduarda Basse, mapu-
jící osudy šesti generací 

rodu Humbertů, jejichž osudem se stala 
cirkusová manéž. 
ČT1 • OD 21. SRPNA / 11:00

MAFIÁNOVI 
Robert De Niro v roli bývalého mafi-
ánského bosse, který je za příkladnou 
spolupráci s policií umístěn s rodinou 

do programu na ochra-
nu svědků. Jenže 
na život v ospalém měs-
tečku kdesi v Normandii 
nejsou moc připraveni 

– mafiánství mají prostě v krvi. 
NOVA • 26. SRPNA / 20:15

S R P N OV É  M E N U

Pilotním dílem představila v červenci televize Barrandov hit svého podzimního 
programu, seriál Doktorka Kellerová. Ačkoli je lepší než volně předcházející 
projekt Stopy života, ani on díru do světa neudělá. 

hodnocení

40 %

DOKTORKA KELLEROVÁ 
SERIÁL TV BARRANDOV / REŽIE – 
ALBERT VLK / HRAJÍ – KATEŘINA BRO-
ŽOVÁ, JAN ŠŤASTNÝ, MIROSLAV ETZLER, 
MAREK VAŠUT, MÍRA NOSEK, ZUZANA 
KAJNAROVÁ, BARBORA MOTTLOVÁ, 
OTA JIRÁK, OLDŘICH VÍZNER A DALŠÍ

Brožová si na velký seriál zatím jen hraje
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Režisérka Jana Kališová totiž nenabízí víc 
než letní turistickou atrakci – takovou, 

jaká naláká na známá jména i prostředí 
s neopakovatelnou atmosférou, jenže v jeho 
kulisách odehraje kus, který neurazí, ovšem 
daleko více nenadchne.

Přitom nástup s avantgardním úvodem 
je razantní, jako by Kališová chtěla navázat 
a možná dokonce rozvinout tep loňské 
inscenace Romea a Julie od dua SKUTR.

Nikoli, zde je efektní nástup pouhou bub-
linou, která po rychlém splasknutí vrhne hru 
do těžkopádného vyprávění, s přibývajícím 
časem vršícího nudu.

Bez kýženého efektu zůstává i situační 
komika pánů Kopty (Tobiáš Říhal) a Cardy 
(Ondřej Trasořitka), jejich výstupy zůstávají 
v kategorii slabších čísel televizního pořadu 
TELE TELE, nadto má především Carda tak 
zoufale vystavěný charakter, že divákům 
neznalým děje Shakespearovy hry musí 
v přicházejících dlouhých minutách vrtat 

hlavou, co že to tam ten Trasořitka vlastně 
dělá. Humor nakonec dorazí až v druhé, 
o něco svižnější půlce, a to s výrazným 
milostným poblázněním sluhy Malvolia, 
v němž Martin Pechlát dokazuje svůj bohatý 
herecký rejstřík.

To je ovšem jen drobné vybočení ze 
standardu, kterým je celá inscenace doslova 
okovaná. Jako by nikdo neměl vystoupit 
nad ostatní, předvést něco mimořádného, 
nezapomenutelného. V tom je sžíravě typic-
ký i výkon představitelky hlavní role Olivie 
Marie Doležalové, která na mnoha místech 
naznačuje o mnoho větší potenciál, než jí 
tato inscenace dovolí. 

Pak už zbývá jen pár hezkých momentů, 
za všechny zmiňme třeba příjemně odzpíva-
né a na píšťalu zahrané vstupy šaška Festa 
v podání Petra Stacha, nyní známého hlavně 
jako jednoho z vyšetřovatelů v seriálu Přípa-
dy 1. oddělení.

Ale pár dobrých momentů mimořádnou in-
scenaci bohužel nedělá. Večer tříkrálový není 
z kategorie, aby se o přestávce odcházelo, 
ale bohužel z té, po nichž si návštěvu příštích 
Letních slavností člověk rozmýšlí, už ano. ▪

Na každoroční premiéru Letních Shakespearovských slavností se čeká jako 
na jeden z vrcholů divadelního roku, často však tohoto renomé nedosáhne. 
A platí to i o novince letošní, komedii Večer tříkrálový.

hodnocení

40 %

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ 
WILLIAM SHAKESPEARE
REŽIE – JANA KALIŠOVÁ / HRAJÍ – 
MARIE DOLEŽALOVÁ, TOMÁŠ 
MĚCHÁČEK, ONDŘEJ RYCHLÝ, 
MONIKA TIMKOVÁ, NELA BOUDOVÁ, 
VÁCLAV KOPTA, JOSEF CARDA, 
MARTIN PECHLÁT A DALŠÍ

V E Č E R  T Ř Í K R Á LOV Ý 
nudí a nenadchne
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Zanedlouho Tom Bolles a jeho 
pomocní trenéři propustili prváky. Dny 
už se krátily a v půl šesté slunce zmizelo 
za Montlakeským mostem západně 
od loděnice. Chlapci se začali v malých 
skupinkách trousit do kopce zpět ke kam-
pusu. Vrtěli hlavami a tiše rozebírali své 
šance na úspěch.

Šéftrenér Al Ulbrickson stál na plo-
voucím molu, poslouchal, jak jezerní 
voda šplouchá o břeh, a díval se za nimi. 
Za jeho zarputilým pohledem se kolečka 
otáčela ještě rychleji než obvykle. 
Do určité míry se dál nechával strašit 
víceméně katastrofickou sezonou 1932. 
Ke každoročnímu soupeření mezi Kali-
fornskou a Washingtonskou univerzitou 
se na březích jezera shromáždilo přes 
sto tisíc diváků. Před startem hlavního 
závodu reprezentačních týmů dul silný 
vítr a na vlnách se tvořily bílé čepičky 
pěny. Téměř okamžitě po startu začala 
washingtonská loď nabírat vodu. V po-
lovině už se veslaři na slajdech čvachtali 
v několika centimetrech vody. Když se 
washingtonská veslice blížila k cílové 
čáře, ztrácela na tu kalifornskou už 
osmnáct délek a jediná skutečná otázka 
zněla, jestli se potopí ještě před cílem. Nakonec se 
sice udržela na hladině, ovšem výsledkem byla nej-
horší porážka v dějinách washingtonské posádky.

V červnu toho roku se Ulbricksonovo družstvo 
pokusilo napravit si reputaci na každoroční Regatě 
Meziuniverzitní veslařské asociace v Poughkeepsie 
ve státě New York, ale Kalifornská je opět porazila, 
tentokrát o pět délek. Později v létě zkusila wa-
shingtonská posádka štěstí ještě na olympijské kva-
lifikaci na jezeře Quinsigamond v Massachusetts. 
Tentokrát byli vyřazeni už v prvním kole. A aby toho 
nebylo málo, v srpnu se Ulbrickson musel dívat, jak 
jeho protějšek na Kalifornské univerzitě, Ky Ebright, 
získal v Los Angeles nejvzácnější sportovní trofej, 
zlatou olympijskou medaili.

Ulbricksonovi chlapci se rychle zmátořili. V dub-
nu 1933 nově složená posádka uštědřila Kaliforn-
ským Medvědům odplatu na jejich domácích vodách 

Oaklandské úžiny. O týden později úspěch zopako-
vali, když Kalifornskou porazili na dvoukilometrové 
dráze v Long Beach. Regata v Poughkeepsie byla 
roku 1933 zrušena kvůli krizi, ale tým Washington-
ské univerzity se v létě vrátil do Long Beach, kde se 
postavil těm nejlepším posádkám z východu – Yaleu, 
Cornellu a Harvardu. Druhý Yale porazili o dva a půl 
metru a stali se v podstatě celostátními mistry. 
Ulbrickson se pro časopis Esquire vyjádřil, že složil 
doposud nejlepší posádku. Měla to, čemu novináři 
říkali „elán“. Vzhledem k nedávné historii a slibné-
mu vzezření některých odcházejících prváků měl 
Ulbrickson spoustu důvodů dívat se na nadcházející 
sezonu optimisticky.

Stále tu však byla jedna obzvláště rozčilující sku-
tečnost. Žádný washingtonský trenér se zatím ani 
nepřiblížil účasti na olympiádě. A vzhledem k nevra-
živosti, jaká vládla mezi posádkami Washingtonské 

a Kalifornské univerzity, byly dvě zlaté medaile 
soupeřů dost hořkou pilulkou. Ulbrickson už 
se těšil na rok 1936. Chtěl do Seattlu přivézt 
zlato víc, než by komukoli přiznal.

Věděl, že jestli toho chce dosáhnout, bude 
muset překonat několik velkých překážek. 
Navzdory neúspěchům z předchozího roku 
zůstával vedoucí trenér Kalifornské výjimečně 
vychytralým protivníkem, široce uznávaným 
jako intelektuální mistr veslařského sportu. 
Měl nevídanou schopnost vítězit v zásadních 
závodech, na jejichž výsledcích skutečně 
záleželo. Ulbrickson potřeboval najít posádku, 

která by dokázala porážet Ebrightův výkvět 
a hlavně je nechat za sebou i v olympijském roce. 
Kromě toho bude muset přijít na způsob, jak v roce 
1936 opět porazit elitní východní školy – hlavně 
Cornell, Syracuskou, Pennsylvánskou a Kolumbij-
skou – na Regatě Meziuniverzitní veslařské asociace 
v Poughkeepsie. A potom Yale, Harvard a Princeton 
– školy, které se ani neráčily účastnit regaty v Pou-
ghskeepsie – na olympijské kvalifikaci. Také bylo 
pravděpodobné, že narazí na východní soukromé 
veslařské kluby, zejména Pennsylvánský atletický 
klub a Newyorský atletický klub. A nakonec, jestli se 
dostane až do Berlína, bude muset zvítězit nad těmi 
nejlepšími veslaři na světě – pravděpodobně britský-
mi chlapci z Oxfordu a Cambridge, ačkoli o Němcích 
se říkalo, že pod novým nacistickým zřízením budují 
výjimečně silné a disciplinované posádky, a Italové 
měli v roce 1932 ke zlatu velmi blízko…

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

Ze které univerzity je posádka osmiveslice, 
o níž vypráví kniha Hrdinové ve člunu?  

A) Princetonské univerzity 
B) Kolumbijské univerzity 
C) Washingtonské univerzity

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 18. srpna. 

autor

Daniel James Brown (1951)
Autor fascinujících příběhů o významných osobnostech či událostech 19. a 20. století studoval historii a anglický jazyk 
a literaturu na univerzitách v Berkeley a v Los Angeles. Byl učitelem tvůrčího psaní, později pracoval jako redaktor 
a technický dokumentarista, nyní se věnuje výhradně psaní. 
V knize Hrdinové ve člunu vypráví neuvěřitelný příběh posádky osmiveslice Washingtonské univerzity, složené ze synů 
dřevorubců, dělníků a farmářů, od které nikdo nečekal, že by mohla porazit elitní týmy z Východního pobřeží a Velké 
Británie, přesto to dokázali. Nakonec šokovali celý svět, když porazili i tým Německa, který vesloval pro Adolfa Hitlera 
na olympijských hrách v roce 1936 v Berlíně.

Daniel James Brown

H R D I N OV É  V E   Č L U N U
VYCHÁZÍ V NAKLADATELSTVÍ MOBA

420 STRAN, DOPORUČENÁ CENA 399 KČ

Z anglického originálu přeložil Jakub Kalina



KRAJE ČR

LIBERECKÝ

KO T E L N A  V Ž E L E Z N É M  B RO D Ě
soudobá architektura

Zchátralý areál bývalé textilní továrny v Železném Brodě začíná ožívat. Po přestavbě jedné z průmyslových hal na 
galerii sklářského umění Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové se rekonstrukce dočkala také budova bývalé 
kotelny se zámečnickou a kovářskou dílnou. Podle plánů libereckého architekta Filipa Horatschkeho vznikl moderní 
kovářský a zámečnický ateliér. Zdařilá přestavba za 30 milionů korun, která získala i dotaci z evropských fondů, byla 
jedním ze tří projektů v Libereckém kraji, jež se ucházely o titul Stavba roku 2015. V čem je jedinečná? Při rekon-
strukci byly zachovány původní velkorysé industriální prostory včetně nosných ocelových konstrukcí, jež byly navíc 
zvýrazněny černým nátěrem. V objektu zůstala např. i původní kovářská výheň nebo tubus kotle, který nyní slouží 
jako krb. Z nových prvků zaujme především prosklený kvádr zakomponovaný do stěny budovy směrem k náhonu. 
Slouží jako kancelář, z níž je vidět jak do dílen, tak na vodu a okolní zeleň. Oceníte i vkusně upravené prostranství 
před zrekonstruovanou kotelnou. 

Typologický druh stavby:    
Stavby pro průmysl

Autor:  Ing. arch. Filip Horatschke

Kategorie: Rekonstrukce

Dodavatel: Moravolen, a.s.

Investor: Akcent Bohemia, a. s. 

Připaveno ve spolupráci se soutěží:

Zdroj fotografií: soutěž Stavba roku
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Luxusní výtah, kterým se vozil císař Ferdinand I. Dobrotivý, nebo 
dva orchestriony vyhrávající oblíbené melodie rakouského vladaře. 
I takovými raritami se může pochlubit zámek v Zákupech. 

Z Á M E K  Z Á K U PY 
hlídá medvěd Medoušek 
Text: Tomáš Rezek    Foto: archiv Státního zámku Zákupy

Pokud hledáte tip na rodinný výlet, pak 
jsou Zákupy ideálním místem. Ve městě 

najdete nejen koupaliště s travnatou i pí-
sečnou pláží a tobogánem, ale také spoustu 
zajímavých památek včetně zámku. V něm 
jsou dobře připraveni i na děti. Do konce 
prázdnin se na zámku konají dvakrát denně 
kostýmované prohlídky s princeznou a v ma-
lém zámeckém sklepení si malí návštěvníci 
mohou prohlédnout pohádkovou výstavu. 
Velkou atrakcí také je medvěd Medoušek, 
který obývá bývalý hradní příkop. Ale větší 
děti se nebudou nudit ani na klasických pro-
hlídkách. Na zámku nabízejí dvě prohlídkové 

trasy. V rámci první zavítáte do reprezen-
tačních a soukromých pokojů rakouského 
císaře a posledního českého korunovaného 
krále Ferdinanda I. (V.) Dobrotivého, který si 
Zákupy vybral za své letní sídlo. Druhý okruh 
vede nedávno opravenými hostinskými po-
koji, v nichž se z výkladu dozvíte zajímavosti 
i o dalších příslušnících rodu Habsburků, 
kteří na zámku pobývali.  

Aby se císař cítil pohodlně…
Když se v roce 1848 císař Ferdinand I. 
Dobrotivý vzdal trůnu ve prospěch svého 
synovce Františka Josefa I., přesídlil se svou 

manželkou Marií Annou Karolínou Savoj-
skou na Pražský hrad. Jejich letním sídlem se 
stal zámek Zákupy. Aby vyhovoval požadav-
kům císařské rezidence, byl zámek upraven 
a nově zařízen ve stylu tehdy módního 
druhého rokoka. Zámecké pokoje se svými 
pomocníky mistrně vymaloval pražský malíř 
Josef Navrátil. Podle jeho návrhů byly také 
vyrobeny vyřezávané zlacené lustry, rámy 
zrcadel nebo garnýže. Na zámku nechybějí 
ani místnosti, kde se císař mohl oddávat 
svým zálibám. Když kvůli počasí nešlo hrát 
v zámeckém parku kuželky, trávil čas v biliá- 
rovém sále. Rád hrál na klavír nebo trubku 

V honosné zámecké 

jídelně se zachovala 

barokní výmalba 

s antickými motivy. 
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Nejzbožněj-
ším prostorem 
zákupského zámku 
je kaple, v níž se 
1. července roku 
1900 konala svatba 
následníka trůnu, 
arcivévody Františka 
Ferdinanda d´Este 
a hraběnky Žofie 
Chotkové.

Největší zálibou 
rakouského císaře 
Ferdinanda I. Dob-
rotivého býval biliár. 
V zákupském zámku 
nechybí sál s ku-
lečníkovým stolem 
a stojanem na tága, 
který císaři darovala 
císařovna. 

Nejromantič-
tějším místem 
zámeckého areálu 
je anglický park, 
uprostřed kterého 
se nachází rybníček 
se třemi ostrůvky. 
Z květin v parku 
upoutají pestro-
barevné rododen-
drony. 

Nejpyšnější pták 
– páv korunkatý 
– opět obývá raně 
barokní voliéru 
postavenou roku 
1697. Kromě med-
věda má tak zámek 
od roku 2014 další 
zvířecí obyvatele – 
paví rodinku.

Nejmenším ná-
vštěvníkům zámku 
je určena dětská 
trasa a také výstava 
pohádkových 
princezen, kterou si 
mohou prohléd-
nout v malém skle-
pení pod severním 
křídlem. 
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Vlakem do Zákup
Do Zákup jezdí vlaky ČD po trati spojující 
Liberec s Českou Lípou (č. 086), která pa-
tří k nekrásnějším u nás. Zejména úsek 
mezi Karlovem pod Ještědem a Křižany je 
opravdovou železniční romantikou. Vlak 
projíždí pěti tunely a údolí překonává 
po čtyřech velkých kamenných mostech, 
z nichž vyniká viadukt Novina posta-
vený v roce 1900. Pokud se do Zákup 
vypravíte s rodinou na výlet o víkendu, 
doporučíme vám Skupinovou víken-
dovou jízdenku. S touto výhodnou 
jednodenní jízdenkou může neomeze-
ně cestovat všemi vlaky ČD v sobotu, 
neděli nebo ve státní svátek až pět osob, 
z nichž dvě mohou být starší 15 let (tedy 
dva dospělí a až tři děti). Tato síťová 
jízdenka se prodává s platností po celé 
ČR (za 679 Kč) nebo pro cestování po jed-
notlivých regionech (např. Skupinová 
víkendová jízdenka region Liberecký stojí 
229 Kč). Více na www.cd.cz (Vlakem 
po ČR – Jízdenka).

spojení

a v hudebním kabinetu si mohl vyhrávat 
i na orchestrionu. K technickým unikátům 
patří rovněž osobní výtah z roku 1870 s lu-
xusně vybavenou kabinou, který stárnou-
címu a stále více nemocnému monarchovi 
usnadňoval přesun mezi podlažími zákup-
ského zámku. 

Na návštěvu k Habsburkům
Letos uplyne sto let od úmrtí rakouského 
císaře Františka Josefa I. Při této příležitosti 
na zámku v rámci druhé prohlídkové trasy 
zpřístupnili čtyři důkladně zrestaurované 
hostinské pokoje, které připomínají pobyt 
tohoto nejdéle vládnoucího rakouského 
monarchy i dalších příslušníků habsburské 
dynastie. Zachoval se v nich také unikátní 
signalizační systém, jímž si panstvo přivo-
lávalo sloužící. Srnčí, jelení a dančí parohy 
v Loveckém salonu jsou památkou na ko-
runního prince Rudolfa, jediného syna císaře 
Františka Josefa I. a jeho manželky Sissi, 
který rád lovil v okolních revírech. Na konci 
19. století využívala zákupský zámek jako 
letní sídlo švagrová císaře Františka Josefa I.  
– Marie Tereza z Braganzy. Ta jako jedna 
z mála na císařském dvoře měla pochope-
ní pro lásku jejího nemanželského syna, 
následníka trůnu, arcivévody Františka 
Ferdinanda d´Este k hraběnce Žofii Chotko-
vé. Na začátku července roku 1900 zorgani-
zovala jejich svatbu v zámecké kapli, do níž 
zavítáte na závěr prohlídky.  

Z komnat do zahrady a parku
Nebudete-li po prohlídce zámku unaveni, 
udělejte si ještě procházku po zámecké 
zahradě a navazujícím parku. Projdete se 
po stejných cestičkách, po nichž se prochá-
zeli mocní Habsburkové a kochali se okolní 
zelení. Barokní zahrada, která vznikla už 
na přelomu 17. a 18. století, byla původně 
větší a stávaly v ní umělé jeskyně, altán, 
různé sochy a vázy, střelnice a také kužel-
ník. Z tehdejší doby se v zahradě zachovaly 
pouze dvě stupňovité terasy s balustrádami 
a uprostřed vedeným schodištěm. Opěrné 
zdi teras jsou členěny výklenky, mezi něž 
byly vysochány postavy podpírající skal-
natou římsu. Zvuk tekoucí vody v zahradě 
zatím neuslyšíte. Fontány teprve čekají 
na rekonstrukci. Voda je ale důležitou 
součástí přilehlého anglického parku. V jeho 
středu se nachází rybníček, který panstvo 
využívalo k projížďkám na loďce. I když 
počet stromů v zámeckém parku od jeho za-
ložení podstatně klesl, najdete v něm i dnes 
nemálo romantických zákoutí. ▪
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Jasna GóraVýhledy Lužické hory trasa bývalé 
úzkokolejky
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výškový profil
352 m n. m.

392 m n. m.

291 m n. m. 291 m n. m.

žst. Frýdlant v Čechách rozhledna HeřmaniceNejvyšší bod trasy žst. Frýdlant v Čechách

ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

HEŘMANICKÁ falická okurka
Bývaly doby, kdy bylo možné dojet 
do Heřmanic vlakem. Dnes pouze 
ožívají úvahy o alespoň částečné 
obnově úzkokolejky, která by do 
zdejšího tak trochu zapomenutého 
regionu přilákala turisty. Zajímavé 
cíle putování tu ale mají stále.

Michal Málek

Frýdlantský výběžek patří společně se 
Šluknovským k nejsevernějším místům 

naší republiky. Zdejší oblast patří k těm 
ekonomicky chudším, což ještě neznamená, 
že by zároveň nebyla atraktivní. Asi nejzná-
mějším cílem turistů je frýdlantský komplex 
tvořený středověkým hradem a renesančním 
zámkem, který se občas mihne v některé 
z televizních pohádek. Turistům se hrad 

otevřel roku 1801, čímž získal statut prvního 
muzejního hradu ve střední Evropě.

Milovníkům železnice se zase ihned vybaví 
bývalá úzkokolejná dráha. Ta začínala vedle 
stávající nádražní budovy normálněrozchodné 
dráhy a spojovala Frýdlant s obcí Heřmanice. 
Odtud pokračovala dále za tehdejší německé 
hranice (od roku 1945 polské) do Žitavy, kde 
trať navazovala na síť saských úzkokolejek. 
Z tohoto důvodu byl zvolen u nás nezvyklý 
rozchod kolejí 750 mm (běžně 760 mm). Dráha 



C E S T O V Á N Í  P O  K R A J Í C H  Č R 27

Žitava 
(Zittau, DE)

Bogatyně
(Bogatynia, PL)

Hnědouhelný důl Turów elektrárna Turów 
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Frýdlant v Čechách
Z Pardubic a Hradce Králové rychlíkem 
s přestupem na osobní vlak v Liberci

Z Ústí nad Labem rychlíkem s přestupem 
na osobní vlak v Liberci

Z Karlových Varů rychlíkem 
s přestupem v Ústí nad Labem a dále 
na osobní vlak v Liberci

spojení
Rozhledna Heřmanice
Výška: 24 m

Výhled: Jizerské hory, Lužické hory, 
Žitava, Bogatyně, důl a elektrárna Turów, 
Dětřichov

Počet schodů: 99

Materiál: dřevo (modřín)

Nejbližší žst.: Frýdlant v Čechách

Výstup: snadný

však měla i další zvláštnost. Dnes se jí většinou přezdívá Heřma-
nička, v dobách parního provozu se jí však říkalo Kudlanka. To 
podle toho, že tehdy provozovaná vozidla využívala jako bezpeč-
nostní prvek lanovou samočinnou brzdu Heberlein. Nad celým 
vlakem bylo přes systém kladek vedeno lanko, jehož přerušení 
způsobilo okamžité zastavení soupravy. Proto byl každý zaměst-
nanec povinně vybaven kapesním nožem, a odtud tedy název 
Kudlanka. Po příchodu motorových lokomotiv řady TU 47 a vozů 
Balm/ú, které můžete znát z Osoblažské úzkokolejky či JHMD, 
nože odvál čas. A nejen je. Trať, které se nedostávalo potřebné 
údržby, chátrala, což vyvrcholilo ukončením provozu 
13. ledna 1976. O necelých dvacet let později došlo 
i k odstranění kolejí, a trať tak definitivně zanikla. 

Pro cestu do Heřmanic se nabízí vyrazit 
v trase zrušené dráhy, která je místy stále 
velmi dobře rozpoznatelná. Cesta však 
není značená, a proto ji lze doporučit 
pouze zkušeným železničním badatelům. 
Běžný výletník může pohodlně využít 
modře značenou turistickou trasu. I tak 
nemine dochovaný zbytek dráhy v Dětřicho-
vě v podobě dvou kolejí na soukromém po-
zemku a o kus dál i budovu bývalého nádraží 
přestavěného na rodinný domek.

Na začátku Heřmanic je možné sejít ze 
značené trasy k nově vybudované rozhledně. 
Celodřevěná, 24 metrů vysoká konstrukce je dí-
lem mladých architektů Pavla Nalezeného, Jana 
Macha a Jana Vondráka z liberecké architekto-

nické skupiny Mjölk. K mládí patří i trocha kontroverze, a tak autoři 
zvolili pro rozhlednu tvar, který je v oficiálních turistických průvod-
cích označován za okurku, leč i samotní autoři se netají inspirací 
spíše v tvarech penisu. Dle původních návrhů měla být rozhledna 
z důvodu větší autenticity i mírně prohnutá, leč finance nakonec 
určily čistě svislé linie. Myslet si o tom může každý, co chce. Pokud 
se však oprostíte od prvoplánové asociace, musíte uznat, že stavba 
má něco do sebe a dobře zapadá do okolní krajiny. Při projekto-
vání bylo myšleno i na praktické věci, tak má rozhledna hned dvě 
schodiště, aby nedocházelo ke střetům sestupujících návštěvníků 
se stoupajícími. Ti mohou z vyhlídkové plošiny pozorovat pano-

rama Jizerských a Lužických hor stejně jako komíny polské 
elektrárny Turów. ▪



C E S TOVÁ N Í  P O  K R A J Í C H  Č R28

1
km

10
km

15
km

V roce 1963 vyhořel na Ještědu hotel s rozhlednou. 
Soutěž na novou dominantu Ještědu vyhrál návrh 
architekta Karla Hubáčka. Stavba unikátního 
hotelu s televizním vysílačem byla dokončena 
v roce 1973. Za svůj projekt získal 
architekt Hubáček od Meziná-
rodní unie architektů prestižní 
Perretovu cenu a v roce 2000 byl 
tento futuristický klenot vyhlá-
šen Stavbou století ČR. Na Ještěd 
se můžete svézt kabinovou 
lanovkou ČD. 

Fojtecká přehrada u Mníšku u Liberce byla vybu-
dována v letech 1904 až 1906 v reakci na ničivé 
povodně, které tuto oblast postihly v roce 1897. 
Dnes tato vodní nádrž nejen chrání před záplavami, 
ale v létě slouží také jako koupali-
ště s nudistickou pláží. Protože 
se v přehradě hojně vyskytují 
lososovité ryby, vyhledávaná je 
i rybáři. Kolem přehrady vede 
pěší stezka a výletníci se mohou 
občerstvit v restauraci s vyhlídko-
vou terasou. 

Vlak projíždí na trati dvěma tunely. Tím delším, 529 
metrů dlouhým Mníšeckým tunelem (dříve se také 
používal název Hemrišský tunel) zdolává železnice 
Oldřichovské sedlo. Na skále vlevo od libereckého 
portálu tohoto tunelu je umístěna 
pamětní tabulka připomínající 
tragické úmrtí dělníka Pietra 
Pojera, který zahynul při ražbě 
tunelu 9. 12. 1873. Kvůli působe-
ní spodních vod musel být tunel 
už několikrát opravován. 

Kosmická krása nad Libercem
¡¢ Liberec – Stráž nad Nisou 

Kolem přehrady Fojtka
¡¢ Krásná Studánka – Mníšek u Liberce 

Tunel pod Oldřichovským sedlem
¡¢  Oldřichov v Hájích – Raspenava

Jizerskohorskou železnicí
KRAJINOU PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ
Necelou hodinu trvá jízda vlakem z Liberce do Černous. Cesta je příjemná. 
Nudu rozptýlí pohled z okna vlaku – na zajímavé památky a takřka nedotčenou 
jizerskohorskou přírodu. 

Text: Tomáš Rezek

Jízda vlakem po trati, která má v jízdním 
řádu číslo 037, je i pohodlná. Svézt se 

totiž můžete moderním motorovým vozem 
RegioSpider s klimatizací. A kam si ve vlaku 
sednout? Napravo, nebo k oknu nalevo? 
Zajímavostí je kolem trati dost po obou 
stranách a z velkoprostorového motoráku 
je dobrý rozhled, ať už sedíte kdekoli. Už 

u libereckého nádraží se vám nalevo ukáže 
Ještěd s hotelem a vysílačem. Tedy pokud 
tomu nebudou vadit mraky nebo mlha. Vý-
hledy na pěkně zvlněnou krajinu se nabízejí 
skoro po celou cestu. Líbivé jsou i venkovské 
scenérie s pasoucími se ovcemi, krávami 
nebo koňmi. Pokud máte v plánu výlet, 
doporučujeme vystoupit na zastávce Old-
řichov v Hájích. U ní stojí turistická mapa 
Jizerských hor, což potvrzuje, že Oldřichov 

je dobrým výchozím místem pro toulky po 
nejzápadnější části tohoto pohoří. Za Oldři-
chovem vjíždí vlak do Mníšeckého tunelu, za 
ním pak vedou koleje hlubokými lesy takřka 
až k Raspenavě. U Raspenavy upoutá nejen 
věž kostela Nanebevzetí Panny Marie, ale 
také nedaleká větrná elektrárna. Pak už si to 
vlak šine údolím říčky Smědé do Frýdlantu. 
Z vlaku uvidíte všechny hlavní frýdlantské 
památky – areál hradu a zámku i kostel 

Z okna vlaku v Libereckém kraji
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Dominantou města Raspenavy je novobarokní kos-
tel Nanebevzetí Panny Marie, postavený v letech 
1906–07. Původně v Raspenavě stával raně gotický 
kostelík, jehož existenci potvrdil archeologický 
nález v roce 2012. Výstavbu nové 
svatyně financoval místní továr-
ník Gustav von Richter. Nachází 
se u ní také novogotická hrobka 
rodiny Richterů, kterou vypro-
jektoval v roce 1895 Franz von 
Neumann, autor radnic v Liberci 
a ve Frýdlantu.

Ve Frýdlantu stojí na mohutném čedičovém ostrohu 
nad říčkou Smědou jedinečný areál gotického hradu 
a renesančního zámku. Jde o jeden z nejrozsáhlejších 
památkových objektů u nás. Nejstarší a zdaleka vi-
ditelnou částí bývalého šlechtického 
sídla je 49 metrů vysoká válcová 
věž – tzv. Indica. Sloužila původně 
jako strážní věž na obchodní stez-
ce, až později k ní byl přistavěn 
hrad. Přístupná je jen několikrát 
do roka (letos 3. a 4. 9.). 

Chloubou obce Višňová je několik podstávkových 
stavení hornolužického typu. Jde o unikátní spojení 
slovanské roubené a německé hrázděné konstrukce. 
Jinde než na Liberecku takové domy u nás nenajdete. 
U Višňové se také nacházejí tzv. 
Pohanské kameny – skupina mo-
hutných žulových balvanů s mí-
sovitými prohlubněmi. S kameny 
je spojováno několik pověstí. 
Od nádraží ve Višňové vás k nim 
dovede zelená turistická značka 
(1,5 km). 

Novobarokní kostel v Raspenavě
¡¢ Oldřichov v Hájích – Raspenava

Frýdlantský hrad a zámek
¡¢  Raspenava – Frýdlant v Čechách

Podstávkové domy ve Višňové
¡¢  Minkovice – Višňová

Nalezení Svatého kříže. Za Frýdlantem 
pokračuje vlak údolím Smědé, projede 
Rigelským tunelem a zamíří do Minko-
vic. V Minkovicích můžete zahlédnout 

podstávkové domy, ale nejpěknější se 
vám ukážou ve Višňové. V Černousích 
vlak končí, dál do Polska už smí jen 
nákladní vlaky. ▪

TIP
Rádi cestujete po kolejích a poznáváte Česko 
z okna vlaku? Pak se vám vyplatí podnikat výlety 
s některou ze síťových jízdenek Českých drah. Na-
příklad s Celodenní jízdenkou můžete neomezeně 
cestovat všemi vlaky ČD kterýkoli den v týdnu. Tato 
jednodenní jízdenka se prodává s platností po celé 
republice (za 579 Kč) nebo si lze zakoupit tuto jíz-
denku pouze pro cestování ve vámi vybraném kraji. 
Celodenní jízdenka region Liberecký stojí 159 Kč. 
V nabídce jsou také výhodné síťové jízdenky, s nimiž 
lze cestovat i v německém nebo polském příhraničí. 
Více informací najdete na www.cd.cz.

Trať č. 037

Liberec

Černousy

Raspenava

Frýdlant v Čechách

Mníšek u Liberce

Višňová



žst. Doksy

Doksy

Břehyně

Staré
Splavy

zast. 
Staré Splavy

Králův stolec

Břehyňská průrva

zámek 
Doksy

Borný

Swamp

Swamp

Zřícenina hradu Myšlín

Šroubený

Máchovo jezero

Břehyňský
rybník

30 Č E S K E M  P O   Z N AČ K ÁC H

K Máchovu jezeru se vyplatí zavítat nejen na koupání. Pokud rádi 
podnikáte túry, krajina kolem „Mácháče“ je protkána sítí turistických 
tras a naučných stezek. Stačí obout toulavé boty a vyrazit. 
Text: Tomáš Rezek 

Na příjemnou procházku, kterou zvlád-
nou i větší děti, se můžete vypravit 

z nádraží v Doksech. Na nádraží si lze vypůjčit 
nejen jízdní kola (podmínky výpůjčky najdete 
na www.cd.cz/cdbike), ale také klíče od tzv. 
hraběcí čekárny. V ní Valdštejnové, majitelé 
zdejšího panství až do roku 1945, čekávali 
na vlak. Zdobí ji dva obrazy z roku 1869 – 
jeden zobrazuje zámek v Doksech, druhý 
Máchovo jezero. Z vlakového nádraží vás 
do centra města na náměstí Republiky, kde 
najdete turistické informační centrum, dove-
de červená značka (1 km). 

Zastavení Máchovy stezky 
Po cestě nepřehlédněte zastavení Máchovy 
stezky. Před pěti lety byly na nejzajímavějších 
místech v Doksech, Starých Splavech a v Bře-
hyni instalovány tři desítky informačních 
tabulí. U kina Máj se tak například dozvíte, 

že bylo postaveno podle projektu 
architekta Karla Hubáčka, autora 
stavby hotelu a vysílače na Ješ-
tědu. U krásné roubené stavby 
na konci Máchovy ulice se zase do-
čtete, že jde o nejstarší dochova-
nou budovu v Doksech, která nyní 
slouží jako Památník K. H. Máchy. 
Mapu Máchovy stezky nalezete 
před branou dokského zámku, 
kam dojdete Valdštejnskou ulicí.

Z Třeskoprsk kolem Blaťáku
Vydáte-li se na výlet okolo Máchova jezera 
s dětmi, doporučujeme v infocentru na ná-
městí Republiky zakoupit průvodce po nauč-
né stezce Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku. Děti 
v něm najdou soutěžní otázky a omalovánky, 
které je po cestě zabaví. Doksy jsou totiž 
domovem Fifinky, Myšpulína, Bobíka a Piňdi. 

J a k á  j e  t r a s a ? 
▪  dlouhá 15 km

▪  bez větších výškových rozdílů 
 (kromě výstupů na vyhlídky)

▪  vhodná pro rodiny s dětmi

KO L E M  M ÁC H OVA  J E Z E R A
po žluté a se Čtyřlístkem

Pěkný rozhled po údolí Máchova jezera nabízí vyhlídka na vrchu Borný.
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žst. Doksy

Doksy

Břehyně

Staré
Splavy

zast. 
Staré Splavy

Králův stolec

Břehyňská průrva

zámek 
Doksy

Borný

Swamp

Swamp

Zřícenina hradu Myšlín

Šroubený

Máchovo jezero

Břehyňský
rybník

Č E S K E M  P O   Z N AČ K ÁC H

Město se stalo předlohou komiksových 
Třeskoprsk a Máchovo jezero rybníku Blaťák. 
Čtyřlístková naučná stezka kopíruje trasu 
žluté turistické značky, která vede z náměstí 
v Doksech přes osadu Břehyně, kolem Ha-
vířského vrchu a kopců Borný a Šroubený až 
k zastávce vlaků ve Starých Splavech.

Když zabolí nohy…
Posvačit a nabrat síly můžete na několi-
ka odpočívadlech s lavičkami. Pokud je 
ale zhruba 15 kilometrů dlouhá túra nad 
vaše síly, lze si ji snadno zkrátit. Z přísta-
viště u hlavní pláže v Doksech, k němuž 
od dokského nádraží dojdete asi za čtvrt 
hodiny, se svezte lodí ke kempu Březňák 
a z kempu pak pokračujte po žluté do Sta-

V í t e , ž e …
… Máchovo jezero se původně jmenovalo Velký rybník? Jde skutečně o rybník založený Karlem IV. 
a napájený z Robečského a Břehyňského potoka. Na počest romantického básníka užívali Češi 
název Máchovo jezero od konce 19. století. O úřady potvrzené přejmenování usilovali hlavně 
za první republiky. S tím však nesouhlasili místní Němci. Jejich odpor ke všemu českému byl tak 
velký, že po zabrání Sudet v roce 1938 dokonce odstranili z Jarmiliny skály ve Starých Splavech tří-
metrovou Máchovu sochu a hodili ji do jezera. Češi ji včas vytáhli a v červnu 1939 byla slavnostně 
odhalena na vrchu Hůrka v Bělé pod Bezdězem, kde stojí dodnes. 

rých Splavů (5 km). Do 26. srpna jezdí každý 
den mimo neděle mezi Doksy a Starými 
Splavy také výletní vláček. Z dokského ná-
městí Republiky vás doveze do zastávky Od-
bočka kemp Borný asi za 20 minut, do Sta-
rých Splavů je to pak už jen tři kilometry. ▪
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Třetí zastavení naučné stezky 
Se Čtyřlístkem kolem Blaťáku 
ve Starých Splavech

Zámek v Doksech obklopuje park, 
od roku 2014 opět přístupný veřejnosti. 

Cestu si můžete zkrátit lodí a svézt se z přístaviště 
Doksy ke kempu Březňák.

V nejstarším dochovaném domě 
v Doksech je Památník K. H. Máchy. 
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Na nostalgický výlet po Kolešovce
O sobotách 6., 13., 20. a 27. srpna odjíždí 
vždy v 9:52 h a 13:52 h z Lužné u Rakovníka 
parní vlak, který vás proveze po tzv. Kolešov-
ce, tedy trati Krupá – Kolešovice, na níž byla 
pravidelná osobní doprava ukončena před 
deseti lety. Vlak zastavuje mj. v Kněževsi, kde 
si lze prohlédnout výstavu historických kole-
jových vozidel (od 10 do 17 h). Jednosměrná 
jízdenka stojí 100 Kč, pro děti a seniory 50 Kč, 
za zpáteční zaplatíte 180 Kč, resp. 90 Kč. V na-
bídce je také zvýhodněná zpáteční rodinná 
jízdenka (2+2) za 450 Kč. Ve vlaku je možné 
zdarma přepravit kočárky a jízdní kola. Více 
na www.kolesovka.eu. 
Nejbližší železniční stanice: 
Lužná u Rakovníka

Dům vláčků na Petřinách 
V Praze se můžete kochat pohledem na vláč-
ky a modelová kolejiště nejen ve smíchov-
ském Království železnic. Loni v listopadu byl 
na pražských Petřinách otevřen Dům vláčků. 
Najdete ho ve druhém patře obchodního 
centra, které se nachází hned u výstupu ze 
stanice metra Petřiny. A co na vás čeká? Třeba 
na sedm metrů dlouhý model Negrelliho 
viaduktu ve velikosti N nebo model Jindřicho-
hradeckých místních drah ve velikosti H0e. 
Součástí expozice je také muzeum železnič-
ních modelů, v němž si lze mj. prohlédnout 
kompletní produkci železničních modelů 
z bývalé NDR. 
Nejbližší železniční stanice: 
Praha-Veleslavín

S párou na Starodávný jarmark
V neděli 14. srpna se můžete svézt historic-
kým vlakem s parní lokomotivou 433.002 
(Matěj) z Valašského Meziříčí do Rožnova 
pod Radhoštěm, kde se ve Dřevěném měs-
tečku koná Starodávný jarmark s atraktiv-
ním programem pro děti i dospělé. Parní 
vlak uskuteční mezi městy dvě jízdy tam 
i zpět – z Valašského Meziříčí odjíždí v 8:15 
a ve 12:30, na zpáteční cestu se z Rožnova 
p. R. vydá v 11:10 a ve 14:25. Jednosměrná 
jízdenka stojí 70 Kč (pro děti 6 až 15 let jen 
40 Kč). Po předložení jízdenky z parního vlaku 
získáte slevu na vstupné do areálu Valašské-
ho muzea v přírodě.
Nejbližší železniční stanice: 
Valašské Meziříčí/Rožnov pod Radhoštěm ad.

Na léto si v liberecké iQLANDII připravili pro návštěvníky pořádně nadupaný program. 
V nedávno otevřené vesmírné expozici Kosmo si může každý vyzkoušet jízdu po kamenitém 
povrchu rudé planety ve vozítku Mars Rover nebo třeba zažít pocity kosmonauta v přistáva-
cím modulu Vostok 28. Z expozice vedou dveře do Planetária, v němž je od července uváděn 
nový pořad s názvem Do vesmíru a zase zpátky. Během padesátiminutového programu, 
který je kombinací mluveného slova, moderní audiovizuální techniky a experimentálních 
pokusů, procestujete Mléčnou dráhu, stanete se svědky vzniku Sluneční soustavy před 
miliardami let a také se například podíváte do míst, kde na Marsu bydlel herec Matt Damon 
ve filmu Marťan. K dalším novinkám v iQLANDII patří gigantický model srdce. Jde o pěta- 
dvacetinásobnou zvětšeninu tohoto důležitého lidského orgánu. Vše na něm odpovídá 
realitě – tvar, hlavní žíly, tepny i aorta. Lze si v něm dokonce změřit tepovou frekvenci. 
Letním tahákem je i nová interaktivní expozice Překonané (?) vynálezy. Seznamuje s věcmi, 
které ještě nedávno byly součástí běžného života, ale dnes už si na ně vzpomene málokdo. 
Dechberoucím zážitkem je divoká Science show plná ohňů, blesků a kouře. Při dobrém 
počasí se koná každý den ve venkovních prostorách Vodního světa. Na malé i velké návštěv-
níky čeká v iQLANDII na čtyři stovky unikátních exponátů včetně oblíbeného humanoidního 
robota Thespiana. Pobaví i poučí. 
Nejbližší železniční stanice: Liberec
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            V L A K E M  Z A   Z Á Ž I T K Y

Hledáte tip na výlet nejen v Libereckém kraji? 
www.cd.cz/zazitky 

Z Liberce do vesmíru a zase zpátky
Vezměte děti o prázdninách do vesmíru. V liberecké iQLANDII 
se mohou stát na chvíli kosmonautem, projet se vesmírným 
vozíkem po Marsu nebo procestovat Mléčnou dráhu.
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RYCHLÍKOVKY 
S JANOU FLORENTÝNOU ZATLOUKALOVOU

Perkelt je takový vzdálený příbuzný guláše. 
Obsahuje maso nakrájené na kostky, cibuli 

a mletou papriku. Tam ale veškerá podobnost 
končí a začíná kuchařův jásot nad tím, jak je to 
snadné a rychlé. I když perkelt zavání maďar-
skými vůněmi plnými papriky a dlouhým duše-
ním, pravda je to jen z jedné poloviny. Paprika 
rozhodně ano, ale dlouhé dušení v žádném 
případě. Když už, tak krátké vaření.

zahuštění bylo proti dobrým maďarským 
mravům. Pokud chcete ještě lepší chuť, 
můžete nejdřív na sádle jemně opéct osolené 
kousky masa. Ne moc, aby zhnědly, ale 
jen tak, aby se zatáhly na povrchu, ale přitom 
zůstaly světlé. Perkelt podávejte s drobnými 
těstovinami ideálně maďarského původu, 
jako je třeba tarhoňa. Rýží nebo bramborami 
však taky nic nezkazíte. Podstatné je, že se 
vůbec nemusíte bát, jestli vám ujede vlak kvůli 
dlouhému čekání, až maso změkne.

Dobrou chuť a šťastnou cestu,
Florentýna

l  750-800 g vykostěných kuřecích stehen bez kůže
l  2 středně velké cibule   l  1 lžička soli   l  2 lžíce sádla
l  2 lžičky sladké mleté papriky

1Maso omyjte, osušte a nakrájejte na kostky 
velikosti sousta. Osolte polovinou lžičky soli, 

promíchejte a nechte zatím stát na kuchyňské lince. 
Cibuli nakrájejte nadrobno a asi dvě minuty ji opékejte 
na sádle na středním plameni, dokud nezesklova-
tí a nezačne lehce růžovět. 

2 Přidejte papriku, rychle promíchejte a hned zalijte 
400 ml vody. Přiveďte k varu. Do vroucí tekutiny 

opatrně naskládejte připravené maso. Pokud je to po-
třeba, dolijte ještě trochu vody, aby maso bylo jen těsně 
ponořené, klidně může trochu vyčnívat. Přikryjte poklicí 
a nechte na velmi mírném ohni pobublávat 10 minut.

3Na dalších 15-20 minut odkryjte pokličku, 
aby se šťáva trochu zahustila vypařová-

ním. Nakonec šťávu naposledy podle své chuti 
přisolte. Podávejte s těstovinami, rýží či vařenými 
bramborami, anebo jindy pro změnu s čerstvým 
chlebem.

Přestože se jedná o vařené maso, chutná 
báječně. Ono totiž jde o to, v čem se tohle 
maso vaří. Využívá se tu ohromné síly, která 
pramení ze spojení tří ingrediencí — tuku, 
cibule a papriky — a která dá chuťový 
základ aromatické tekutině pro maso. Pak 
už musíte nechat pracovat jen teplo a dát 
tomu trochu času. Navíc perkelt vůbec 
nemusíte zahušťovat. Dokonce by jakékoli 

PERKELT

Co se mě a mých rychlých večeří týká, ráda si základ-
ní perkeltovou myšlenku dál rozvíjím, jak se mi to 
zrovna hodí. Pak už jí sice nemůžu říkat perkelt, ale 
dobré a rychlé je to taky. K vařenému masu klidně 
přidám trochu rajčat, oloupaných a nasekaných. Ně-
kdy vylovím maso a to, co zbylo v hrnci, rychle 
rozmixuju ponorným mixérem. Své odvede i paprika 
nebo kořenová zelenina. Ani protlakem vmíchaným 
do cibulového základu a řádně orestovaným do reza-
vé barvy se nedá nic zkazit. Další recepty najdete na: 
www.kucharkaprodceru.cz 
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2. ČÁST
TAJENKY

Soutěž 
Zašlete nám vyluštěnou  
tajenku a vyhrajte sluchátka!

Správnou odpověď jednoduše zadejte  
do formuláře na www.cdprovas.cz   
do 18. srpna.

SOUHLAS❖ ❖ ❖

KŘÍŽOVKA

BIBLICKÝ
MOŘE-
PLAVEC

POMŮCKA:
MIRA OPĚT POUSTEVNÍK 1. ČÁST

TAJENKY

POLYME-
RICKÁ

MODELOVACÍ 
HMOTA

POLEDNÍ-
KOVÁ

ZNAČKA

SAZE
(ZASTAR.)

SMĚNEČNÝ
RUČITEL MODEL

VOZKŮV
POVEL

K ZASTAVENÍ

RAČÍ
MLÁDĚ

UPLÉST
(VĚNEC) SKOBY

HLÍNA

PAPOUŠEK

VIDINA

❖

SATELITNÍ
PROGRAM

❖

VSÁKNOUT

PODZEMNÍ
CHODBY

PEVNOSTÍ

DEZINFEKČNÍ
PROSTŘE-

DEK

ŠPATNÍ

KLID
ZBRANÍ
(SLOV.)

ZKUŠEBNÍ
TELEVIZNÍ

OBRAZ

SOVĚTSKÝ
ŠACHOVÝ
VELMISTR

❖

❖

TEHDY
(KNIŽNĚ)

STONAT
(HOVOR.)

PŘIBLIŽNĚ

OPRAŠOVAT

NÁM
PATŘÍCÍ

TYP AUTA
FIAT

POVZBUDIT
DOPINGEM

VZÁCNÝ
JEHLIČNAN

OBRATNÝ
KOUSEK

ŠACHOVÝ
KOEFICIENT

OZN. MONT.
VOZU PRO
TRAKČNÍ
VEDENÍ

SYSTÉMY
ZABEZPEČ.
TECHNIKY

(ZKR.)

NA KTERÉ
MÍSTO

ZAKONČENÍ
ŠACHOVÉ

PARTIE

DOMÁCKY
ELIŠKA

OŽEH

NÁPOR

AVŠAK

MRHOLIT

MRKNUTÍ
(ŘIDČ.)

HRUBÁ VLNĚ-
NÁ TKANINA
PODŠÍVKOVÁ 

TKANINA

HÁJOVÁ
BYLINA

LEDOVCOVÁ
USAZENINA

SVALOVINA

4. ČÁST
TAJENKY
HUSITSKÉ
ZBRANĚ

PÁS
ANGLICKY

HORKÝ

SLOVENSKÝ
NÁRODNÍ

PARK

TO DRUHÉ

VOJENSKÁ
HODNOST
EVROPAN

(SLOV.)

ZPÍVÁNÍ
(SLOV.)
TIHLE

EUROASIJSKÉ 
POHOŘÍ

VYROBENÁ
KRAKOVÁNÍM

KUS LEDU

TEMNOTA

CETKY

POBÍDKA

ŠVIHÁK

MEZINÁR.
SMLOUVA

ČAS

3. ČÁST
TAJENKY
PSOVITÁ
ŠELMA

DRUH
GIBBONA
NEURČITÝ

MENŠÍ POČET

ROVNĚŽ
(HOVOR.)

JMÉNO
PROZAIKA

BRADBURYHO

MEZINÁR.
KÓD

LOTYŠSKA
TMELY

BEDUÍNSKÝ
PLÁŠŤ

ASIJSKÝ
STÁT

KUJNÝ
NEROST

ŠUMAVSKÉ
JEZERO

KYSELINA
OLEJOVÁ

VLASTNIT

KOČKODANO-
VITÁ OPICE

PŘEDLOŽKA

VÁNOČNÍ
RYBA

TRNOVNÍK

TEXTOVÁ
ZKRATKA

SPOJOVAT
LEPIDLEM

ZN. PRACÍHO
PRÁŠKU

SOPEČNÝ
TUF

PRIMÁTI

DOMÁCKÉ
MÍCHANÉ

LÉČIVÉ
NÁPOJE

ELEKTRICKÁ
POŽÁRNÍ

SIGNALIZACE
(ZKR.)

ESTONEC

OBĚŽNICE

VÝČNĚLEK

❖❖

G. B. Shaw (1856–1950) – britský dramatik a prozaik:
... 
(výrok ve dvou větách tajenky).

Tajenka z minulého čísla: 
Když se potkají muž, který neví, co chce, a žena, 
která ví, co chce, musí takové setkání 
skončit sňatkem.

O

Vyhrajte jedinečná 
sportovní sluchátka 
Jaybird X2 v hodnotě 
4700 Kč!

Absolutní špička 
mezi sportovními 
Bluetooth sluchátky. 

Dokonalý zvuk 
a maximální komfort. 
Soutěž vám přináší EasyStore.cz, 
výhradní zastoupení Jaybird a řady 
dalších premiových značek.

 



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

FOTOSOUTĚŽ
VOLNÉ TÉMA

3



1  Martin Planka, 27 let   V zajetí mládí

2  Terezie Fojtová, 17 let   Milenci

3  Karim Razak, 19 let   Protiklady

1 2
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Břink. 
Jmenuji se František Nechranický a jsem vozmistr. Břink. 
Většina cestujících mi teda říká koloťuk, protože si myslí, že 
tohle břink, co slyšíte, je od toho, jak tluču kladívkem do kol, 
ale není to úplně pravda. Břink. Oťukávám brzdové špalíky a po-
dle zvuku poznám, jestli je zabrzděno nebo odbrzděno. Břink. 
Teď dělám zkoušku brzdy a kontroluju, jestli celý vlak správně 
odbrzdil. Když to udělá břink, je to v pořádku, ale když se ozve 
buch, mám problém, protože musím zjistit, proč zrovna tenhle 
vůz neposlouchá. Buch. No vidíte, jako bych to neříkal.

Na tomhle nádraží pracuju už skoro 40 let. Neuvěřitelný, co? 
Do důchodu mi zbývají přesně 3 měsíce. Těším se, ale občas 
mě přepadá strach, že to, co jsem tady zažil, už nezopakuju, 
a hlavně zapomenu, protože moje paměť je už zpuchřelá víc než 
gumové těsnění brzdových spojek. Jenže to můžu vyměnit, však 
mám zásobu nových vždycky s sebou, pěkně navlečenou na ná-
sadě mého kladívka. Ale s tou hlavou je to horší. Proto jsem se 
rozhodl, že to nejdůležitější hodím na papír. Nejsem spiso-
vatel, takže omluvte jednoduchost mého jazyka, 
ale vynasnažím se to vynahradit obsahem. 
Začnu příběhem, který není zase 
až tak starý, jen nějakých 
deset let, ale do-
dnes jeho důsledky 
skoro každou šichtu 
pociťuji.

Když se tohle ná-
draží začalo během 
stavby koridoru 
modernizovat, byl 
to hukot. Všude jámy 
jako po bombách, starý 
perony a podchod demoliční 
čety úplně rozbily a začaly se 
stavět nový. My provozní ajzno-
boňáci jsme zvyklí na ledacos, ale 
cestující nadávali až běda. Každej 
den se mě ptala jedna starší paní, 
co dojížděla do města za nákupama, 
kdy už to bude hotový, a já pokaždý jen 
říkal, že tou dobou budu už asi v důchodu 
a děti mých dětí fousatý. Stihli to sice dřív, 
ale stejně to nebralo konce. Jednou to slyšel 
náš přednosta a říkal: „Ale paní, až to bude, to 
bude paráda! Podchod bude širokej s prostiskluzo-
vou dlažbou a hlavně, všude budou ty jezdící schody!“ Paní se 
těšila a přiznám se, že já taky. Měl jsem proto radost, když se 
mezi haldama hlíny a prefabrikovaných panelů na nový perony 

objevily tři rozměrné bedny s nápisem Made in China. „Přivezli 
je ze Šanghaje lodí do Hamburku, tam je přeložili na říční člun 
a teprve z přístavu je dovalili na plošiňáku,“ halekal na mě 
službu konající výpravčí a mě napadlo, že je to zvláštní osud – 
být vyroben pro nádraží, ale po kolejích se svézt asi jen kilometr 
z přístavní vlečky.

Pár dnů na to přijdu do práce a na třetím nástupišti, které 
bylo zmodernizováno jako první, se vedle díry do podchodu válí 
zbrusu nový eskalátor rozmlácený na padrť. Stojím nad tím, 
kroutím hlavou a tentýž výpravčí mi povídá: „Nevěřil bys tomu! 
O noční vlakový pauze ho měla parta šikulů usadit, vytáhli ho 
na jeřáb, ale jeřábník byl asi nalitej a pustil ho z tý vejšky volným 
pádem. Ty vole, to byla šlupka!“ Čas šel dál a ze Šanghaje poslali 
jiný eskalátor. Jeřábník si už tentokrát dal pozor, takže na mís-
to byl usazen vcelku. Montážníci odjeli a následující den měli 
dorazit pokrývači, kteří na vlaštovky nástupiště měli instalovat 
krytinu. Nepřijeli. Ani třetí, čtvrtý, ani pátý den… Po týdnu do-
razila místo dělníků bouřka. Co bouřka, průtrž mračen! Zbrusu 

nové jezdicí schody se pořádně vykoupaly. Takže se musely 
kompletně rozebrat, vyčistit a vysušit, aby vůbec fungo-

valy. No, fungovaly…
Když totiž přišel den D, hodina H, spousta 

vzácných pánů z Prahy se nechala před 
stříháním pásky slyšet, jak bude tohle 

supermoderní nádraží ozdobou 
města a kolik miliard sem 

nateklo z éú a ták, jezdily 
eskalátory na první 

a druhé nástupiště 
bez problémů. Jen 
ty na tom třetím se 
ne a ne rozjet. Pan 
přednosta z toho 
byl rozpačitý a po-
řád někoho honil, 
ať přinese ty klíče, 
kterýma se ten 
eskalátor restar-

tuje, ale delegace nechtěla 
čekat, a tak ke svému zvláštnímu vlaku 

vystoupala po svých.
Ten eskalátor ze Šanghaje zlobí dodnes, na rozdíl 

od svých dvou bratříčků, které – ač také z Číny – běhají 
spolehlivě. Vždycky, když po něm šlapu po svých, vzpomenu 
si na svého kamaráda, drážního školaře, který v Německu učí 
strojvedoucí české předpisy. Často se smál, že Němci, rozmaz-
lení tím, že předpis musí být jasný a hlavně stručný, nad našimi 
ustanovení kroutí hlavou, a když něčemu nerozumí, říkají tomu 
„čechyše specifikum“. Teď už vím, co tím myslí. ▪

SCHODY ZE ŠANGHAJE

KOLOŤUK 1
František Nechranický
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1. SEN
scénář: Frej

ilustrace: angelart

sorry, musím doladit 
ten prográmek…

Venca je prostě sympaťák, na nic si nehraje. i když 
do prahy přišel odkudsi z pralesa a jeho táta je 
nádražák, nemá úplně špatné názory a zbytek jsem 
mu ukázal. nemusel by tolik pracoVat.

jakub miluje hezké Věci. proto jsem rád, že si mě Vybral. 
pracuje někde V marketingu, ale nejradši upíjí káVičku 
a přidáVá k tomu sVůj sVětonázor. strašně by chtěl mít 
pejska, jenže já ho doma nechci. přemýšlíme o chatce.

náš 
společný 

SEN

migranti by nám lidem, co nemaj 
čas, mohli hlídat pejsky…

jéé, Vláček!
jéé, pejsek!

takhle to Vidí
jakub

takhle to Vidí
Venca



Text: Petr Kupec, foto: autor

CESTOPIS
JERUZALÉM
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Jeruzalém

Je hlavním městem Izraele

Založení: 3000 př. n. l.

Rozloha: 125,1 km²

Počet obyvatel: 809 112 (2012)

Čas: + 1 hodina

Jeruzalém



Mezi kamennými budovami starého Jeruzaléma 
dominují věže kostelů patřících řadě různých 
křesťanských církví. 
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J E R U Z A L É M

Když se na něj díváte z výšky některé ze zdejších mnoha vyhlídek, získáte dojem, že tady následníci 
Kristovi zapustili kořeny lépe než kdo jiný. Mezi plochými střechami ostrým sluncem vybělených 

domů Jeruzaléma se tyčí k nebi prsty věže ozdobené kříži. Pět, deset, dvanáct. Najít stopy dvou 
dalších náboženství, jejichž vyznavači považují tohle město za svaté, je o něco těžší.  Synagogy se 

tváří nenápadně a muslimský kult tu viditelně zastupuje hlavně slovutná Chrámová hora. 
Ta je ovšem – aby to cizinec neměl ve zdejším mumraji příliš snadné – dole.

město tří světů



Chrámová hora je poklidné místo, když už se tam 
člověk dostane. Zlatá kupole zdobí Skalní dóm. 
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Stačí ale přestat hledět na jeho krásu 
svrchu, sestoupit do nevyzpytatelně se 

kroutících uliček starého města a člověku 
je jasné, že tu na křesťany narazí hlavně 
jako na poutníky či méně vznešeně řečeno 
turisty.

Svět křesťanů
Vedle tělo povznášející koupele v přesolené 
polévce nedalekého Mrtvého moře sem 
nadšení turisté ze zemí kříže míří hlavně 
na poznávací túry typu „Ježíšovy poslední 
dny ve třech hodinách i s občerstvením“. 
Jinak řečeno, skupiny rusky, německy či 
anglicky mluvících lidí skrývajících se před 
žárem slunce v přítmí zdejších svatyní v hou-
fech putují mezi chrámem Božího hrobu, 
křížovou cestou vedoucí dnešní „ulicí bolesti“ 
Via Dolorosa, Olivetskou horou a Getseman-
skou zahradou.

První zmíněná sakrální stavba je skvostně 
pospojovanou směsí architektury mnoha 
století, kdy se bazilika původně budovaná 
v dobách pozdního Říma přistavovala, 
dostavovala a opravovala. Zatímco v hlavní 
lodi se pod kupolí pouštějící do temného 
vnitřku jen působivý prut nebeského světla 
od rána do večera táhne dlouhá fronta 
zájemců o nahlédnutí do krypty, kde je podle 
té nejčastěji tradované historie uloženo to 
nejsvětější tělo, v ohromném kostele se dá 
najít i místo pro chvilku klidného rozjímání 
nad silou věků, které tudy prolétly. Stačí se 

KROMĚ ŘEHOLNÍKŮ JSOU 
TU KŘESŤANÉ TAKŘKA 
NEVIDITELNÍ.  DO VEŘEJNÉHO 
ŽIVOTA NEZASAHUJÍ . 

vychýlit z průvodci diktované trasy a zamířit 
do podzemí, kde se vytesaná do skály skví 
hrobka jistého svatého, který měl tu smůlu, 
že jej pohřbili pár metrů od čísla jedna. Má 
tu božský klid.

Zahrada oliv a prachu
Ne tolik příjemným zážitkem je zahrada, 
kde prý Ježíš trávil svůj poslední večer a noc. 
Dva tisíce let poté k příjemnému posezení 
nevyzývá. Leží za hradbami starého města, 
ujít pěšky ten půlkilometr je však pro většinu 
poutníků nereálná představa, a tak se kou-
sek od zahrady vedle široké silnice hromadí 
parkující autobusy, jejichž výplody Kristově 
zahrádce dávají poněkud nelibý nádech. 
Uvnitř malého kostelíka zdobeného byzant-
skými ikonami se nacházejí všichni, které tu 
tour busy vychrlily, div že se kvůli portrétu 
se svatými nepošermují selfie hůlkami. 
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Procházka mezi zdejšími úctyhodně letitými 
olivovníky dav dychtící po rychlém zkonzu-
mování dávné historie naštěstí tolik neláká, 
a tak je celkem uklidňující. Ačkoli, pokud tu 
před dvěma tisíci let rostly podobně nízké 
stromy poskytující jen skromný stín, musel 
nejspíš Kristus s apoštoly učení, které změ-
nilo celý svět, vymýšlet až po setmění. Přes 
den tu slunce vypaluje mozek.

Místní křesťané tu na bohoslužby chodí 
do méně nápadných kostelů stojících v křes-
ťanské čtvrti starého města, do veřejného 
života v Jeruzalémě ale příliš nezasahují. 
„Nesváry, které tu jsou mezi židy a muslimy, 
jdou mimo nás. Nepřidáváme se ani na jed-
nu stranu, a ačkoli bychom rádi, aby tohle 
město žilo v míru, sami s tím moc udělat 
nemůžeme,“ říká kněz jednoho z místních 
kostelů, který ochotně provedl skupinku 
turistů odchýlivších se z hlavní trasy k místu 
na jednom z jeruzalémských vršků, kde jeho 
kostel svaté Anny stojí.

Kromě řeholníků jsou tu ale křesťané 
narozdíl od chrámů, které tu za stovky 
aktivnějších let postavili, takřka neviditelní. 
Hlavně proto, že mezi téměř milionem lidí, 
kteří Jeruzalému říkají domov, jich je sotva 
patnáct tisíc. Člověka kladoucího rovnítko 
mezi slova Arab a muslim možná překvapí, že 
většina zdejších křesťanů má arabský původ. 
Ještě před 70 lety to tak nebylo, ale po druhé 
světové válce a založení státu Izrael opustili 
někdejší britské území statisíce anglikánů 
a křesťanská populace Jeruzaléma se smrskla 
z téměř 20 procent na necelá dvě.

Svět muslimů
Ale zpět k vyznavačům Alláha. Jeruzalémský 
muslim je ukřivděný, k cizincům vlídný a mi-
luje židovský svátek šábes. Ukřivděný třeba 
proto, že izraelská armáda před skoro půl-
stoletím zabrala východní část města a pa-
lestinští příbuzní muslimů, kteří tu bydlí, se 

věcmi, které by se mohly hodit, jsou ochotní 
a rádi vytáhnou obstojnou angličtinu nejen 
k tomu, aby vylíčili neodolatelnost svého 
zboží. Jeden radí, kterou jedinou branou 
a ve kterouže hodinu se lze dostat k nejpo-
svátnějšímu islámskému místu v Jeruzalé-
mě, další zase se spikleneckým úsměvem 
prozrazuje, kde se dá najít jinak mezi krámky 
a domy dobře ukryté schodiště na střechu 
téhle nekonečné tržnice.

Visutá promenáda zvuků a vůní
To je jeden ze zážitků, které není radno 
propást. Trh rozprostřený mezi křesťanskou, 
židovskou a muslimskou čtvrtí sálá zvuky 
a vůněmi, které tu může cizinec vychutnávat 
zcela nespatřen. Peprné aroma orientálních 
koření se tu mísí s odérem krámku s lepivými 
sladkostmi, opodál směrem k Damašské 
bráně se dá zachytit vůně muslimy oblí-
beného jehněčího. Nebo snad skopového? 
Ta ale nepřichází z ulice, nýbrž z jednoho 
z bytů, v jehož chladivém přítmí chystá žena 
s černými vlasy staženými šátkem oběd, 
možná jednomu z těch školáků, kteří se 
cestou domů vypravili na střechu k hlasitým 
hrám. Mezi nimi si tu zkracují cestu dva 
ortodoxní židé v kloboucích, kteří se chtějí 
vyhnout přeplněným uličkám dole. Tady nad 
tím vším má člověk dojem, že je Jeruzalém 
zběsilý a zároveň krásný, přeplněný a dýchá 
klidem věků, nekonečný a zároveň je tu vše 
na dosah. Jenže se tu zase objeví ten matou-
cí pohled z výšky, jako s těmi kostely.  A tak 
se zdá, že tu všichni žijí sice dost nahlas, ale 
celkem v míru. Což není tak docela pravda.

Svět židů
Máloco z omylu vyvede lépe než pokus 
dostat se na místo, které si nárokují vyzna-
vači obou zdejších hlavních náboženství. 
Chrámová hora, místo dávného židovského 
chrámu, je už přes tisíc let třetím nejposvát-

za nimi nemohou dostat na návštěvu. Nebo 
proto, že sice může volit v městských vol-
bách jako obyvatel Jeruzaléma, ale ne v těch 
celostátních, protože nemá občanství. Nebo 
proto, že v ulicích jsou všudypřítomné zele-
né uniformy vojáků a vojaček a na muslimy 
zjevně, i když by oficiálně neměli, hledí jako 
na potenciální útočníky.

Když na ně ale narazíte na zdejším 
ohromném centrálním trhu, pojímajícím 
stovky krámků s čímkoli, co nechcete, a pár 

Šábesový podvečer u synagogy 

Výprodej ovoce před začátkem šábesu Kupole Chrámu Božího těla Židovská iniciační slavnost u Zdi nářků 

Hostel na střeše 
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nější lokalitou sunnitských muslimů. Stojí 
tu totiž dvě zásadní stavby, které jsou cílem 
všech věřících ze širokého okolí. Háček je 
v tom, že se tam kromě muslimů dostane 
málokdo a málokdy.

Ti ostatní mají vyhrazen pro vstup do are-
álu na východě starého města, který se na-
vzdory svému názvu nachází o pár metrů níž 
než západní část, jen jedinou z mnoha bran. 
Jenže pouze v době, kdy zrovna neprobíhají 
modlitby, aby uvnitř nedošlo k nějakým 
strkanicím.

Město pokoje? 
Podle židovské tradice pochází jméno 
Jeruzalém ze spojení slov ír a šalom, 
znamenajících město pokoje. To se při 
pohybu v ulicích dnešního města zdá jako 
nedostižný ideál dávné minulosti, pokoj 
je tu nanejvýš krátce před východem 
slunce. Dnešnímu návštěvníku může spí-
še připadat rozumnější druhý tradovaný 
původ jména podle kmene Jebúsejců, 
kteří v kopcích kolem dnešního města 
sídlili okolo druhého tisíciletí před Kris-
tem. Tomuto místu se tehdy říkalo Šalem 
a spojení Jebús – Šalem stálo u zrodu 
Jeruzaléma. A nebo to bylo jako vždy 
úplně jinak. 

S tím má evidentní problém hlouček 
mladých přívrženců ortodoxního judaismu 
v kabátech a kloboucích, kteří se rozhodli 
proniknout touto branou za každou cenu 
nehledě na trio vojáků, které je jasnými ges-
ty vykazuje pryč. Několika přítomným turis-
tům strohým anglickým pokynem vysvětlují: 
„Bohoslužba, vstup zakázán!“ Zatímco ti to 
přijmou zcela bez problémů a otáčejí se, pej-
zatí chlapci nehodlají ustoupit. S každou dal-
ší výměnou slov jejich hlasy nabírají na síle 
a tváře brunátnějí. V závěru zkusí jeden 



Křesťanský mnich prochází podél muslim-
ských krámků v ještě zavřené tržnici, 

v pozadí je vchod do Umarovy mešity. 
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z nich emotivní apel a s výkřiky znamenající-
mi patrně „To jsi Izraelec?“ ukazuje na izrael-
skou vlajku na paži vojákovy uniformy. Když 
si do něho troufne strčit, odhazují vojáci 
svůj klid a s použitím síly vyvádějí kostnaté 
mladíky pryč. A takhle to tu prý chodí často. 
Jen při tom někdy teče i krev. Kvůli tomu, že 
si příliš mnoho lidí oblíbilo jediné místo.

Zeď o dvou stranách
Za branou to přitom nevypadá jako uvnitř 
přísně střežené pevnosti, jak by se dalo 

očekávat podle manévrů vně opevnění. Když 
už se sem na několikátý pokus dostane, 
tak si člověk může jít, kam se mu zachce, 
jen se občas musí zout. První pohled ihned 
přitáhne Skalní dóm, oktagonální svatyně 
zdobená modrou mozaikou, které dominuje 
zlatá kupole, jeden z ikonických obrázků 
Jeruzaléma. Hlavní proudy muslimů však 
obvykle míří do méně nápadné, ale rozlehlej-
ší mešity al-Aksá, kterou od zlatého chrámu 
odděluje věčně zelené stromořadí. Teď mimo 
modlitby a svátky je tu klid, ve stínu stromů 
posedávají klidně debatující skupinky mus-
limů, mezi nimiž procházejí japonští turisté 
hledící na vše přes displej fotoaparátů 
a tabletů. Právě tady v mešitě se ale koncem 
loňského roku zabarikádovala na židovský 
svátek skupina muslimů, která nechtěla 
dovnitř vpouštět lidi jiných vyznání ani 
bezvěrce. Začalo tím další období nepokojů, 
kvůli nimž do dneška zemřely desítky lidí.

Paradoxně je to právě tady, na místě nej-
větších sporů, kde jsou si vyznavači židovské 
víry s následníky Mohamedovými při svých ri-
tuálech úplně nejblíž. Vlastně co by kamenem 
dohodil, kdyby tedy zamířil přes západní zeď 
komplexu na Chrámové hoře. Na její druhé 
straně, jen o pár metrů níž, stojí židovští 
věřící a do Zdi nářků vemlouvají své modlitby. 
Přestože je to sotva pár kroků, člověk musí 
obejít půlku starého města, aby se dostal tím 
správným vchodem k další přísně hlídané brá-

ně, která jediná vede k druhé straně téhle zdi. 
Prostranství před ní je plné jásajících rodin, 
které slaví iniciační rituál syna vstupujícího 
do dospělého věku a poprvé je mu dovoleno 
číst tóru. Z jejich tváří září upřímná radost, 
s níž vynášejí ze svatyně postavené u zdi 
bohatě zdobené válce, v nichž je uzavřeno 
židovské svaté písmo, jež poté pod stínícími 
stříškami předčítají či prozpěvují. Radost je 
vidět i na matkách či sestrách, které však 
stejně jako v řadě dalších židovských rituálů 
nemohou dovnitř a na své nejbližší hledí zpo-
za podivných děravých paravánů. Bojovnice 
za ženská práva by měly těžký výběr, zda 
spíše pomáhat ošátkovaným muslimkám 
či odsouvaným židovkám. Přísně věřící část 
místních ale kategorii ženské důstojnosti 
evidentně neuznává.

A nastal šábes
Opětovné scelení židovské rodiny nastává 
v pátek večer, kdy se západem slunce přichází 
šábes. Ten je předznamenán velkým výpro-
dejem ovoce a zeleniny na trhu vně hradeb 
starého města, kam za slevami zamíří půlka 
Jeruzaléma. Co se neprodá do soumraku, 
to přijde nazmar, proto se obchodníci snaží, 
hlasitě vyvolávají a přemlouvají ke koupi těch 
zaručeně nejsladších mang či papáj. Potom 
všechno najednou utichne a i cizinec, který to 
nikdy nezažil, pozná, že šábes je tu. Přesta-
nou jezdit skoro všechna auta i veškeré tram-
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vaje, krámy zavřou a ulice se vylidní. Zprvu to 
vypadá, jako by se chystal konec světa, ale to 
jen lidi vyrazili na modlitbu.

Po bohoslužbě v synagoze se opět vyrojí 
a hlavní náměstí židovské čtvrti se napl-
ní rodinami s dětmi. Je to čistě náhodná 
souvislost, ale v místě, kde kdysi stálo srdce 
římského osídlení, takzvané Cardo, se 
najednou rozlije středomořská atmosféra 
doprovázená rytmem míče bouchajícího 
o stále ještě vyhřátou dlažbu a vysokými 
dětskými soprány. Člověka by nepřekvapilo, 
kdyby kolem prošla Židovka z Toleda.

Šábes nadivoko
Nejsou ale všichni izraelští Židé jen chlapíci 
s pejzy kroutícími se jako smlouvající trho-
vec, kteří si o šábesu dají modlitbu, posedí 
na náměstí a rychle upalují domů k tóře. 
I přímo tady v Jeruzalémě se dá narazit 
na místa hýřící o poklidném šábesovém 
večeru divokou zábavou. Stačí projít jednou 
z bran oddělujících staré město od čtvrtí 

nápojem je tu pivo. Dvě místní značky Ma-
ccabee a Goldstar tu přijdou na 30 šekelů, 
což je nějakých 180 korun. Pije se i víno, 
vodka nebo sladké likéry. Slušný výběr tu 
najdou i gurmáni, ačkoli v tuhle půlnoční 
dobu se táhnou fronty spíše před rychlými 

občerstvovnami, kde jdou na dračku šašlik 
či švarma – na tyči grilované plátky masa 
– v pita chlebu. V restauracích jde podobné 
pochutiny dostat na talíři doprovázené třeba 
cizrnovou kaší hummusem s olivami, což 
završeno ořechovým koláčem baklava dává 
hutnou představu o izraelské kuchyni.

Kdo nezapomněl na záhadné tvrzení, 
že muslim miluje šábes, tomu poskytne 
vysvětlení pohled na jeruzalémský centrál-
ní trh v sobotu ráno. Polovina krámků má 
svá železná vrata zavřená a rolety stažené, 
protože jejich majitelé světí den, kdy je podle 
ortodoxního výkladu židovského písma 
zakázáno prodávat cokoli, neboť se přitom 
musejí vydávat účty. Proto si na davy turistů 
brousí zuby hlavně muslimští obchodníci, 
kterým odpadá jindy velmi zručná židovská 
konkurence.

A celý Jeruzalém se v sobotu probouzí 
pomalu jako snad žádné jiné město. Proč by 
ne, když tu stojí nějakých pět tisíc let, tak 
mu na pár hodinách nesejde. ▪

ŽIDÉ JSOU SI  S  MUSLIMY 
NEJBLÍŽ  NA MÍSTĚ NEJVĚTŠÍCH 
SPORŮ. U ZÁPADNÍ ZDI 
CHRÁMOVÉ HORY. 

postavených o pěkných pár století později 
a člověk se z rozjímavé rodinné nálady musí 
vcítit do situace místní zlaté mládeže.

Nábožensky vlažní, leč alkoholem ro-
zehřátí mladíci a slečny nacházejí páteční 
zábavu v tomtéž, co mládež v Česku, jen 
za řádově vyšší ceny. Zvláště oblíbeným 



Smím prosit, 
Výsosti?

Karel IV. jako velký znalec vína rozšířil pěstování 
vinné révy po celém Českém království a vždy 
rád přijal pozvání na moravské vinobraní spojené 
s velkolepou tradiční zábavou. 

Znojmo
pohodlně vlakem 

www.karel700let.czwww.karel700let.cz
Zažijte chvíle Karla IV. i vy.
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Text: Petr Šťáhlavský
ŽELEZNICE

25 LET ICE

XXXXXX

Weißwurst neboli bílá klobása je jedna z přezdívek rychlovlaků ICE, které nedávno oslavily 
své významné jubileum. Od zahájení jejich provozu uplynulo letošního 2. června přesně 
25 let. Pro Německo přitom měly a stále mají zcela zásadní význam. Před čtvrtstoletím 
umožnily vstoupit našim západním sousedům do VIP klubu vysokorychlostních velmocí 
a dnes si bez nich Deutsche Bahn neumí každodenní provoz představit. Jejich glorifikace 
šla dokonce tak daleko, že ICE byly svého času označovány jako jeden z nástrojů pro 
sjednocení rozděleného Německa.

SÁGA 
VYSOKORYCHLOSTNÍCH 
KLOBÁS
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Zavádění vysokých rychlostí v Německu má 
dlouhou tradici. Stačí zmínit předválečné „lé-

tající“ motorové expresy nebo projekt elektrické 
lokomotivy 103, která odstartovala v roce 1965 
experimentální jízdy rychlostí 200 km/h a poz-
ději i pravidelný provoz dvoustovkou. Vědecké 
ústavy, železniční průmysl i samotné dráhy 
pokračovaly ve výzkumu, vývoji  a zkouškách 
technologií pro vysoké rychlosti. Při jedné 
z nich byla už v dubnu 1982 dosažena na pev-
ném zkušebním stavu rychlost drážního dvoj-
kolí přes 500 km/h. Domácí i zahraniční zku-
šenosti s drážní vysokorychlostní technikou 
a dopravou v Německu vyústily na konci 70. let 
v rozhodnutí postavit novou vysokorychlostní 
trať z Hannoveru do Würzburgu a ve stavbu 
nových vysokorychlostních vlaků. 

InterCity Experimental předskokanem
V roce 1985, když německá železnice slavila své 
150. narozeniny, vyjel z výrobních linek první 
pětivozový zkušební vlak označený řadou 410 
nebo jako ICE-V či InterCity Experimental. Na 
jeho výrobě se podíleli všichni tehdejší velcí ně-
mečtí producenti železničních vozidel: Krupp, 
Thyssen-Henschel, MBB, AEG, BBC, Siemens. 
Na rozdíl od článkového řešení francouzské-
ho TGV s Jakobsovými podvozky zvolili Němci 
klasické čtyřnápravové vozy spojené do ucelené 
jednotky s čelními hnacími vozy. 

Okamžitě po oživení experimentální jednot-
ky začaly rozsáhlé testy. Největší pozornost si 
vyžádaly rychlostní jízdy. Není divu, když ICE 
bylo prvním vlakem světa, který pokořil v dub-
nu 1988 tehdy magickou hranici 400 km/h. 
O několik dní později, 1. května 1988, byl usta-
noven nový světový rekord – 406,9 km/h. 

Šedesát vlaků pro tři linky   
Prvních 41 sériových vlaků ICE 1 (řada 401) za 
1,8 miliardy tehdejších marek objednala Deut-

sche Bahn v zimě 1989. Rok na to přiobjedna-
la ještě dalších 19 jednotek. Prvních 25 vlaků 
mělo být dodáno a zprovozněno do poloviny 
roku 1991 k zahájení nového jízdního řádu 
1991/1992. 

Start vlaků ICE se stal velkou show, která se 
odehrávala na nově otevřeném nádraží Kassel-
-Wilhelmshöhe na první vysokorychlostní trati 
Hannover – Würzburg. Součástí ceremoniá-
lu byly hvězdicové jízdy rychlovlaků z Bonnu, 
Hamburku, Mohuče, Stuttgartu a Mnichova 
zakončené monumentálním paralelním příjez-
dem na nádraží. Strojvedoucím byly předány 
symbolické klíče od vlaků a přesně v poledne 
zahájil spolkový prezident Richard von Weiz-
säcker provoz zvednutím výpravky a slovy: „Vy-
sokorychlostní doprava ve Spolkové republice 
Německo je tímto zahájena.“ 

Rutinní provoz na první lince ICE 6 Hamburk 
– Hannover – Frankfurt – Stuttgart – Mnichov 
odstartoval 2. června 1991. Vyškoleno pro ni 
bylo 270 strojvedoucích, 300 průvodčích a 60 
palubních techniků. O rok později byl zahá-

jen kompletní provoz rychlovlaků na druhé 
lince Hamburk/Brémy – Hannover – Norim-
berk – Mnichov označené jako ICE 4 a začala 
postupná výměna souprav na lince Hamburk 
– Hannover – Frankfurt – Karlsruhe – Basilej, 
dokončená o rok později. Do roku 1993 bylo do 
provozu uvedeno všech 60 jednotek. 

Německá dokonalost nebyla zadarmo
Nástup ICE znamenal revoluci. Vlaky využívaly 
dokončené úseky obou prvních německých vy-
sokorychlostních tratí Hannover – Würzburg 
a Mannheim – Stuttgart s maximální rych-
lostí 250 km/h. Průměrná rychlost na první 
lince ICE 6 se zvýšila na 127 km/h. Cesta mezi 
Hamburkem a Frankfurtem se zkrátila přibliž-
ně o hodinu, mezi Hamburkem a Stuttgar-
tem dokonce skoro o dvě hodiny. Přímá linka 
ICE 4 zkrátila v roce 1992 cestu z Hamburku 
do Mnichova pod 6 hodin. O 10 let dříve ji vla-
ky InterCity zvládaly za přibližně 8 hodin prů-
měrnou rychlostí mezi 100 a 110 km/h. 

Vedle rychlosti zaujalo ICE i svým komfor-
tem. Skříň vozů byla oproti klasickým vozům 
až o 20 cm širší. Nové byly velké polohovatelné 
sedačky s větším prostorem na nohy a zdířkami 
pro sluchátka s příjmem osmi palubních audio-
programů. U vybraných sedaček v 1. i ve 2. třídě 
byly k dispozici dokonce televizní obrazovky 
integrované do zadní stěny sedačky nabízející 
několik videokanálů. Cestující měli k dispozici 
bohatě dimenzované prostory pro zavazadla, 
zvláštní šatny, mobilní vlakový telefon s mož-
ností přijímat hovory také do vlaku a audiovizu-
ální informační systém. Vozy první a druhé třídy 
odděloval restaurační vůz s vypouklou střechou 

←  Jednotka ICE-TD při výjezdu z trajektu na trase 
přezdívané  „Vogelfluglinie“ propojující Kodaň 
s Hamburkem Foto: DB AG

InterCity Experimental disponoval 
nejen velkým výkonem, ale i veškerým 
luxusem, který druhá půle osmdesá-
tých let nabízela. Foto: Wikipedia
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Tragédie v Eschede 
Největší železniční neštěstí Německa a první velká 
nehoda vysokorychlostního vlaku na světě se stala 
3. června 1998 u dolnosaské obce Eschede. Těsně 
před 11. hodinou tam vykolejil při rychlosti 200 km/h 
vlak ICE 884 „Wilhelm Conrad Röntgen“ z Mnichova 
do Hamburku. Prvotní příčinou vykolejení bylo asi 
6 kilometrů před místem tragédie prasknutí obruče 
na jednom z kol s pryžovou vrstvou vloženou mezi 
disk a obruč kola v prvním vloženém voze. Uvolněná 
obruč způsobila na jižním zhlaví stanice Eschede celý 
řetěz událostí, které vyústily v tragédii. Nastalo vytr-
žení přídržnice výhybky, přestavení jedné z výhybek, 
vykolejení vozů a nakonec i pád mostu. Pod ním sta-
čily projet čtyři první vozy. Pátý byl částečně zasažen 
padající mostovkou, která zcela pohřbila šestý vůz. 
Další vozy se štosovaly před zříceným mostem. Bi-
lance nehody byla hrozivá – 101 mrtvých a více než 
100 zraněných. Odškodné zraněným a pozůstalým 
a další náhrady škod přesáhly 33 milionů eur  
(asi 900 milionů Kč). 

rozdělený na klasickou restauraci, kuchyň a pří-
jemný bar s řadou lenošek a stolů podél vozu. 
Nástup rychlovlaku doprovázela dosud největší 
reklamní kampaň DB s heslem „Dvakrát rychleji 
než auto, poloviční rychlostí letadla“.  

Za komfort a rychlost se ovšem připláce-
lo. Tarif ICE byl v průměru o 14 % vyšší oproti 
vlakům InterCity. Příplatek byl ve 2. třídě podle 
vzdálenosti mezi 3,40 a 20 markami, v 1. třídě 
dokonce až 40 marek. To tehdy odpovídalo při-
bližně 60 až 700 Kčs. Přesto DB slavila úspěch. 
Za prvních 100 dní provozu bylo přepraveno 
2,5 milionu cestujících, o 25 % více než v před-
chozím roce. Každý pátý byl přitom novým 
zákazníkem železnice.     

Kratší a jednodušší generace
V roce 1993 objednaly DB druhou sé-
rii rychlovlaků s termínem dodání od 
podzimu 1996. Původně mělo být vyro-
beno opět 60 jednotek, ale nakonec jich 
bylo dodáno jen 44. ICE 2 (řada 402) vy-
cházely svým designem z první generace 
spojů, jen interiér se zjednodušil a zvolen 
byl koncept výhradně velkoprostorových 
vozů. Úplnou novinkou pak bylo zkrácení 
souprav na polovinu s možností spojovat 
dvě jednotky do jednoho vlaku a zařazení 
řídicího vozu. 

Nová generace jednotek tak umožnila 
zavedení tzv. křídlových vlaků, které v úseku 
se zvýšenou přepravní poptávkou obsluhují 
dvě spojené jednotky do jedné soupravy, za-
tímco na okraji linky se rozdělí a každá jede po 
své trase. Obslouží tak více míst. Původně se 
s tímto modelem počítalo pro linku Mnichov – 
Hamburk/Brémy, kdy by se jednotky spojovaly 
v Hannoveru. V současnosti jsou však nejčas-
těji nasazeny na linku spojující Berlín s oblastí 
Porúří/Porýní. Z Berlína do Hannoveru jedou 

spojené dvě jednotky do jednoho vlaku, z Ha-
nnoveru pak jedna obsluhuje jižní oblast přes 
Hagen a Wuppertal do Kolína nad Rýnem, za-
tímco druhá směřuje do Kolína po severní trati 
přes Essen a Düsseldorf.  

Zajímavostí jednotek ICE 2 bylo jejich po-
stupné uvádění do provozu nejprve bez řídicích 
vozů jako dlouhé vlaky podle předchozího typu 
ICE 1. Až po pozdější dodávce řídicích vozů 
a ověření bezpečného provozu s relativně leh-
kými řídicími vozy včele vlaků rychlostí až 280 
km/h byly rozděleny a uvedeny do provozu jako 
tzv. poloviční vlaky. Velká obava vládla přede-
vším z následků silného bočního větru při výjez-
du vlaku s řídicím vozem v čele např. z tunelu, 
zářezu nebo na mostě. Pro zajištění bezpečnos-

ti tak byla na rizikových místech přijata některá 
opatření, např. výstavba větrolamů nebo insta-
lace měřidel větru, která v případě překročení 
bezpečných hodnot varují strojvedoucího a zá-
roveň automaticky omezí rychlost vlaku.  

S ICE 3 přišla další změna konceptu
Třetí generace rychlovlaků byla vyvinuta pro 
novou vysokorychlostní trať Kolín nad Rýnem 
– Frankfurt nad Mohanem. Na rozdíl od před-
chozích VRT stavěných pro smíšený provoz 
s malými sklony byl tentokrát zvolen francouz-
ský koncept výhradně osobní trati s velkými 
sklony až 40 promile. Proto byl pohon jednotek 
řešen distribuovaným výkonem v polovičním 
počtu všech vozů soupravy. Ovšem osvědčený 
koncept tzv. polovičních vlaků byl zachován, 
což umožňuje vedení například přímých vlaků 
Basilej – Amsterdam / Hamburk, s dělením vla-
ku při pobytu v Kolíně nad Rýnem.   

Jednotky ICE 3 (řada 403) byly objednány 
v roce 1994 a do provozu postupně nasazeny 
od roku 1999. Protože se s nimi od počátku po-
čítalo také pro mezistátní provoz, byly na rozdíl 
od předchozích generací konstruovány podle 
mezinárodních norem UIC a 17 jednotek řady 
406 označených jako ICE 3M  (později 6 z nich 
označených jako ICE 3F upravených pro provoz 
ve Francii) bylo vyrobeno ve čtyřsystémovém 
provedení. 

Do skupiny jednotek ICE 3 patří také sedm-
náct mladších a vzhledově odlišných čtyřsys-
témových jednotek řady 407 objednaných až 
v roce 2007. Zatímco první ICE 3 byly předchůd-

ci jednotek Siemens Velaro, tyto vlaky na-
opak z jejich úspěšné koncepce vycházejí. 
Původně jich bylo sice objednáno jen 16, 
ale Siemens poskytl DB další jednotku 
jako kompenzaci za zpoždění způsobené 
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Všechny čtyři generace jednotek ICE pohromadě Foto: DB AG

Flotila ICE 
ICE 1 ICE 2 ICE 3 ICE-T ICE-TD ICE 4

Řada 401 402 403/406/407 411/415 605 412/není známo

Počet jednotek 591 44 50/174/17 591/11 195 až 300

Dodávka 1989–1993 1996–1997 1999–2005/2011–2013 1997– 2000/2004–2005 1999–2000 od 2016/od 2020

Počet vozů 12-162 8 8 7/5 4 12/7

Délka v m 3583 205 200 184/133 107 346/200 

Hmotnost v t 7923 412 409 368/273 216 670/455

Kapacita cca 7 003 368 440 – 460 357-390/250 195 830/456

Výkon v kW 9 600 4 800 8 000 4 000/3 000 1 700 9 900/4 950

Maximální rychlost v km/h 280 280 330 230 200 250/230 

Trakce 15 kV 16,7 Hz 15 kV 16,7 Hz 15 kV 16,7 Hz/25 kV 50 Hz/3 kV ss/1,5 kV ss 15 kV 16,7 Hz diesel 15 kV 16,7 Hz/25 kV 50 Hz/3 kV ss/1,5 kV ss

1) vyrobeno 60 jednotek   2) 2 čelní hnací vozy a 10 až 14 vložených   3) údaje pro základní sestavu 2 hnací + 12 vložených vozů   4) z toho 4 vlaky NS   5) vyrobeno 20 jednotek 

schvalováním jednotek pro provoz. Podle pů-
vodního plánu měly zahájit provoz už na sklon-
ku roku 2011, ale nakonec se tak stalo až o dva 
roky později v souvislosti s průtahy při schvalo-
vání vlaků u německého drážního úřadu EBA. 
Jak je vidět, EBA netrápí jen české výrobce.  

Potíže naklápěcí mutace
V 90. letech plánovala DB také obnovu sou-
prav InterCity pro spoje mimo vysokorych-
lostní síť. S ohledem na množství relativně 
pomalých tratí s mnoha oblouky například 
v Duryňsku, Bavorsku nebo v Bádensku-
-Württembersku padla volba na pořízení vlaků 
s naklápěcí skříní. Projekt nesl nejprve ozna-
čení ICT – InterCity Triebzug (jednotka), nebo 
také IC NT – InterCity Neigetechnik (naklápěcí 
technika), ale později byl zařazen pod jednot-
nou značku komfortních vlaků ICE.   

První kontrakt z roku 1994 počítal s vý-
robou 40 jednotek u konsorcia zahrnujících 
Siemens, Bombardier a Fiat. Později však 
docházelo k řadě změn v počtu objednaných 
jednotek i v záměrech jejich dalších dodávek. 
Například se uvažovalo o společném pořízení 
více než stovky souprav pro alianční provoz 
DB, ÖBB a SBB. Postupný vývoj nakonec vedl 
k výrobě 60 sedmivozových a 11 pětivozo-
vých jednotek pouze pro DB ve dvou na sebe 
nenavazujících sériích. 

Jednotky označené jako ICE-T řad 411 
a 415 měly nejprve zajistit provoz na kon-
venčních tratích, např. z Drážďan do Frank-
furtu a Saarbrückenu nebo z Berlína přes 
Erfurt do Mnichova, kde dokázaly díky naklá-
pěcí technice a vyšším rychlostem v oblou-
cích zkrátit cestovní časy téměř o hodinu. 
Postupně se však jejich provoz rozšířil i na 
další linky včetně modernizovaných nebo no-
vých vysokorychlostních tratí. Proto se s nimi 
setkávají cestující například mezi Berlínem 
a Hamburkem (modernizace na 230 km/h), 
Hannoverem a Würzburgem (VRT 250 km/h) 
i na nové vysokorychlostní trati Lipsko/Ha-
lle – Erfurt (300 km/h). Na druhou stranu ale 
musely zpomalit na starých tratích s oblouky. 
Kvůli problémům s nápravami dvojkolí byly 
od roku 2008 zkráceny intervaly prohlídek, 
ale především padl zákaz provozu s naklápě-
ním. Dodnes není situace zcela vyřešena. 

Motorový sourozenec se nepovedl
Ve stejné době s ICE-T objednaly DB za 280 mi-
lionů DM (tehdy asi 5 miliard Kč) také dvacet 
čtyřvozových motorových jednotek označených 
ve finále jako ICE-TD a řadou 605. Byly určeny 
pro linku Drážďany – Norimberk, kde měly 
zkrátit cestovní čas až o 80 minut, a pro vlaky 
EuroCity Mnichov – Curych. Plánovaný termín 
nasazení byl v roce 2001. 

ICE-TD na své spoje sice vyrazily, ale ohrom-
né množství dětských nemocí je prakticky 
ihned vyřadilo z provozu. Jízdní řád nebyl do-
držován. Problémy byly s výpadky softwaru 
nebo naklápění, což vedlo k pravidelným zpož-
děním a problémům s kapacitou, když místo 
dvou jednotek jezdila na spojích jen jedna. 
Také u ICE-TD se projevily problémy s dvouko-
lími, které způsobily vykolejení vlaku v rychlos-
ti 120 km/h. A smůla jednotky 605 provázela 
i v depu, kde byla jedna z nich při manipulaci 
těžce poškozena. Vozy pak nebyly ani oprave-
ny a zamířily doslova z výroby rovnou do šrotu. 
Po dvou letech byly ICE-TD pro množství pře-
trvávajících závad a vysoké náklady staženy 
z provozu a bez užitku odstaveny. 

Až po několika letech našly příležitostné vy-
užití pro posilové výkony na severu Německa, 
to už ovšem bez funkčního naklápění vozových 
skříní. Nakonec od prosince 2007 našla DB 
uplatnění alespoň pro 10 jednotek ve společ-
ném projektu s dánskou DSB při spojení Berlína 
a Hamburku s Kodaní a Aarhusem. V prosinci 
má ale jejich plánované nasazení vypršet. 

Sága nekončí, na startu je ICE 4
Nejmladší generace rychlovlaků ICE je dnes 
označována jako ICE 4, do loňského roku však 
nesla zkratku ICx. Má totiž částečně nahradit 
dožívající klasické soupravy InterCity. Rámcový 
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kontrakt DB se společností Siemens z roku 2011 
umožňuje objednat až 300 jednotek v různých 
konfiguracích. Ta může mít od 5 do 14 vozů. DB 
původně počítaly s dlouhými  desetivozovými 
a krátkými  sedmivozovými jednotkami. Později 
však byly dlouhé jednotky rozšířeny na 12 vozů. 
Modulární stavba umožňuje také nejrůznější 
varianty. Zatím je závazně objednáno 130 vla-
ků, z toho 85 dlouhých a 45 krátkých, všechny 
v jednosystémovém provedení 15 kV 16,7 Hz, 
s plánovaným schválením také pro Rakousko 
a Švýcarsko. ICE 4 mohou být ale dodány také 
ve čtyřsystémovém provedení.  

První jednotky nyní procházejí testováním 
včetně zkušebních jízd na okruhu VUZ u české 
Velimi. Pravidelné nasazení do provozu se před-
pokládá v prosinci 2017. Od počátku by měly 
jezdit na linkách Hamburk – Mnichov, Ham- 
burk – Stuttgart a Berlín – Mnichov a postup-
ně se jejich akční rádius rozšíří na další linky 
včetně těch, které jsou nyní obsluhovány spoji 
InterCity.     

Nic není dokonalé
Přestože ICE v Čechách obdivujeme jako doko-
nalé vlaky, ani jim se množství dětských nemocí 
a provozních problémů nevyhýbá. Největší kom-
plikaci snad u všech typů ICE představují pro-

blémy s pojezdem, což je u vysokorychlostních 
vlaků velmi citlivá věc. U prvních jednotek do-
cházelo k nepříjemným rezonancím, proto byly 
nahrazeny novými s gumovým mezikružím. Ne-
dostatečně odzkoušený typ však vedl k tragické 
nehodě u Eschede, a následovala bezpečnostní 
opatření: snížení rychlosti vlaků a pak jejich od-
stavení na několik měsíců prakticky paralyzova-
la železniční dopravu v celém Německu. 

Problémy s dvojkolími pokračovaly i u dal-
ších generací vlaků. Dokonce kvůli prasklinám 
náprav došlo k několika dalším vykolejením, 
naštěstí bez tragických následků. Kupříkladu 
9. července 2008 praskla náprava jednotce 
ICE 3 při výjezdu z kolínského hlavního nádra-
ží. U jednotek s naklápěním to vedlo k zákazu 
jeho použití a prakticky u všech vlaků se muse-
ly zkrátit defektoskopické prohlídky dvoukolí. 
Například u rychlovlaků ICE 3 to bylo nejprve 
z 300 000 na 60 000, a později dokonce na 
30 000 kilometrů. Už před 7 lety bylo odhad-
nuto, že problémy s nápravami způsobily DB 
škody ve výši asi 250 milionů eur, tedy hodně 
přes 6 miliard korun. 

Všechny typy si prošly i dětskými nemoce-
mi, ať to byly poruchy WC, dveří, problémy se 
spřáhly, výpadky softwaru, naklápění a mnoho 
dalších. Některé problémy přetrvávají řadu let 

od uvedení do provozu nebo se objevily v po-
slední době. Nemalé starosti měla DB v uplynu-
lých horkých letech například s klimatizací. 

Ani přesnost ICE spojů není nijak výjimeč-
ná. Přestože jejich tratě jsou často odděleny 
od ostatní nákladní nebo regionální dopravy, 
je přibližně čtvrtina všech spojů zpožděna. Ne-
zřídka jsou místo ICE vypravovány také náhrad-
ní soupravy.    

Přes všechny starosti jsou rychlovlaky ICE 
úspěšné. Od startu ICE v roce 1991 využilo 
jejich služeb asi 1,2 miliardy cestujících. Do 
současnosti najezdily více než 1,8 miliardy 
kilometrů, což je, jako kdybychom vzdálenost 
Měsíce od Země vynásobili 4 700krát. Přibližně 
60 % přepravy cestujících v dálkové dopravě 
DB je realizováno pod značkou ICE. ▪

V Kolíně nad Rýnem se často potkávají různé generace rychlovlaku ICE. Foto: autor

Ergonomická sedadla ve druhé i první třídě (na sním-
ku) umocňují pohodlné cestování.  Foto: DB AG (4x)

Práci strojvedoucího i trať před vlakem mohou díky 
prosklené stěně sledovat i cestující. 

Interiér restauračního vozu ICE první generace po 
celkové rekonstrukci

ICE-T vznikl jako náhrada tradičních souprav vlaků InterCity. 

Přezdívky 
Weißer Hai – Bílý žralok 
Weißwurst – Bílá klobása 
Mehlwurm – Moučný červ 
Rohrpost – Potrubní pošta
Tunnel-Tampon, Wackel-Dackel  
(řada 411, 415,605)



VLAK+Zoo Praha

www.cd.cz/zazitky

Vydejte se do pražské zoo s extra výhodnou jízdenkou
a ušetříte za jízdné i vstupné!
     ▪   25% sleva zpáteční jízdenky do stanic Praha hl. n., Praha Masarykovo 
             nádraží, Praha-Holešovice a Praha-Libeň*

     ▪   20% sleva do zoo při předložení jízdenky

* VLAK+Zoo Praha si vyžádejte při nákupu jízdenky a pro uznání slevy 
si ji nechte orazítkovat v informačním centru zoo.

CDPV_Vlak+Zoo_2016_215x270_v04.indd   1 20/07/16   13:59



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

ČD Restaurant
Nová sezonní nabídka

Zámek Světlá nad Sázavou
Zábava pro celou rodinu

Můžete potkat ve vlaku
Michaela Tomanová

P R U V O D C E
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FESTIVAL CHUTÍ právě startuje 
ve vozech ČD Restaurant
Čerstvá zelenina, ovoce a houby jsou základem nové sezonní nabídky, kterou pro své zákazníky 
připravil tým kuchařů společnosti JLV. Nové menu se ponese již tradičně v duchu lehkých 
a zdravých pokrmů z čerstvých surovin. Ochutnat ho můžete už 3. srpna.

Na letní „fesťáky“ pod širým nebem, koncerty či výlety s rodinou je nejlepší 
cestovat vlakem. Festival chutí v podobě nového sezonního menu, které 

je opět připraveno pod taktovkou Asociace kuchařů a cukrářů ČR, zažijete 
přímo na palubě. A začít můžete třeba bramboračkou s lesními houbami. 
Coby hlavní chod doporučuje šéfkuchař Miroslav Kubec hovězí loupanou 
plec s rajčatovou omáčkou a těstovinami a jako dezert bublaninu 
s višňovou omáčkou a zakysanou smetanou.

Menu jídelních vozů a bistrovozů ve vlacích Českých drah zpes-
tří v rámci pravidelného střídání sezonních 
nabídek hned několik delikates připra-
vených podle originálních receptů. 
Jednou z nich je králičí hřbet se sta-
ročeskými bramborami se slaninou 
a pažitkou a s kedlubnovým zelím. 
Tento pokrm vychází z tradiční 
české kuchyně a je připraven tak, 
aby byl vhodný pro děti i pro ty, 
kteří dávají přednost pokrmům bez 
lepku. Nově je zařazena i bezlepková 
varianta oblíbeného medového dortu 
Marlenka. Pochutnají si také vegetariáni, kteří 
na jídelním lístku najdou zapečenou palačinku se 
špenátem a sýrovou omáčkou. Aktuální nabídku 
ještě doplňuje letní sendvič s rajčaty, mozzare-
llou, rukolou a bazalkovým máslem, který je 
ideální lehkou svačinkou pro horké dny. 

Cestování vozy ČD Restaurant si 
během letošních prázdnin opravdu 
vychutnáte. Tým JLV vám přeje léto 
plné nevšedních zážitků! ▪

Pokrmy BEZ LEPKU v nabídce ČD Restaurant!
Nabídka nového jídelního lístku vychází vstříc přání cestujících  
a obsahuje nově i dvě položky BEZ LEPKU

▪ Pečený králičí hřbet, staročeské brambory se slaninou  a pažitkou, kedlubnové zelí 
▪ Medový dort Marlenka 
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FESTIVAL CHUTÍ právě startuje 
ve vozech ČD Restaurant

PRO NÁROČNÉ LUXUSNÍ MEZONETOVÉ
APARTMÁNY

 

PRO RODINNY PROSTORNÉ
BUNGALOVY

 

PRO PÁRY KOMFORTNÍ
 STUDIA

 

Přístavní restaurace  / aquaworld /půjčovna sportovního vybavení / dětský klub s originálními
programy / Hopsárium / venkovní fitness park /  minigolf / dětské hřiště /wifi zdarma

vzduchová trampolína / prádelna / parkoviště zdarma

K 
PO

BY
TU

 LIPNO.CARD + MOŘE BONUSŮ  

ZDARMA 

www.landalskilife.czwww.landal.czLipno nad Vltavou 310, tel: +420 380 736 100, info@landal.cz

LANDAL MARINA LIPNO
Dovolená na nejlepší lipenské adrese po celý rok

POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST!
V současné době připravuje ústředí Klubu českých turistů vydání „Obrazového atlasu regionů, cyklotras a Dvanácti 
českých divů světa UNESCO“.

Regiony a města se v atlasu prezentují nezávisle na redakčním tématu, dle svého uvážení. Obrazový atlas je také 
na stránkách www.kct.cz. Klub českých turistů, který se také zabývá značením turistických tras, vydáváním turistických 
map a periodik má 130ti leté zkušenosti a zaručuje nejenom kvalitu vydávaných publikací, ale i jejich distribuci širo-

ké veřejnosti. Spolu s našimi sponzo-
ry a přispěním členské základny KČT 

Vám dáváme příležitost k výhod-
né prezentaci.
 
Máte-li zájem, pošlete nám kontakt 
na vás na adresu:
eurobeds.vitek@kct.cz,
obratem zašleme podrobné informa-
ce potřebné k přihlášení prezentace.

Případné dotazy zodpovíme na tel.: 
736 754 033. Rozhodněte se včas, 
předtisková příprava již probíhá. 
Mimo řádně jsme prodloužili termín 
- objednávku prezentace zašlete nej-
později do 30. ŘÍJNA 2015.
 
   Mnoho úspěchů v rozvoji cestovního 
ruchu u Vás i okolí vám přeje Klub čes-
kých turistů.Ten vlak ještě stihnete!!!

POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST K VÝHODNÉ PREZENTACI
tů, který se také zabývá značením turistických 
tras, vydáváním turistických map a periodik má 
130leté zkušenosti a zaručuje nejenom kvalitu 
vydávaných publikací, ale i jejich distribuci 
široké veřejnosti. Spolu s našimi sponzory 
a přispěním členské základny KČT Vám dáváme 
příležitost k výhodné prezentaci vašeho města, 
muzea, nebo jiného turistického cíle. 

Máte-li zájem, pošlete nám kontakt na vás 
na adresu eurobeds.vitek@kct.cz,
obratem zašleme podrobné informace po-
třebné k přihlášení prezentace.

Případné dotazy zodpovíme na tel.: 
736 754 033. Rozhodněte se včas, předtisková 
příprava již probíhá. Přihlašte se co nejdříve, 
získáte výhody. Poslední termín objednávky 
prezentace je 30. října 2016. 

Mnoho úspěchů v rozvoji cestovního ruchu 
u Vás i okolí vám přeje Klub českých turistů.

Ten vlak ještě stihnete!

V současné době připravuje ústředí Klubu českých turistů vydání „Obrazové-
ho atlasu regionů, cyklotras a tradic lidové kultury“. Atlas vyjde v lednu 2017.

Regiony a města se v atlasu prezentují nezávisle na redakčním tématu, dle své-
ho uvážení. Obrazový atlas je také na stránkách www.kct.cz. Klub českých turis-
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ZÁMEK SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 
– zábava pro celou rodinu

KDE SE PIVO VAŘÍ, TAM SE DOBŘE DAŘÍ

Pokud plánuje toulky po naší vlasti, určitě si nenechte ujít zámek 
ve Světlé nad Sázavou. Pro návštěvníky jsou zde připraveny čtyři 
prohlídkové okruhy, kde si na své přijdou malí i velcí. 

Turistická sezona se rozběhla na plné 
obrátky. Kromě již tradičních prohlídek 
pivovarů v Plzni, Velkých Popovicích, 
Nošovicích a Pivovarského muzea 
v Plzni připravuje Plzeňský Prazdroj 
pro návštěvníky bohatý doprovodný 
program. Na to, co vás při návštěvě 
pivovarů čeká, jsme se zeptali Rudolfa 
Šlehofera, manažera pro turismus 
a tradice v Plzeňském Prazdroji.

Dospělé jistě zaujme okruh zaměřený 
na historické evropské sklo či okruh 

s historickými hodinami, obrazy a sochami. 
Děti se pobaví v modernizovaném Království 
panenek a také na okruhu Na Sázavě, který je 
plný pověstí, strašidel a nadpřirozených bytos-
tí. V přízemí jižního křídla zámku se nachází 
kavárna Ladurée, která nabízí kromě kvalitní 
kávy a nejrůznějších zákusků i dětský koutek. 

Na letní sezonu 2016 zámek opět připravil 
několik kulturních akcí. Třetí ročník festivalu 
Svět hraček a tvoření se uskuteční 13. srpna 
a je zaměřen právě na rodiny s dětmi. Bohatý 
a pestrý program v zámeckém areálu zahr-
nuje dětské hry a soutěže, tvůrčí dílničky, 
různorodý jarmark a soutěžní okruh v parku 
pro děti i rodinnou Fun zónu.

Po celou sezonu budou na zámku probí-
hat noční  prohlídky, při nichž hosté navštíví 
různá zákoutí zámku, která jsou při běžných 

Skupinová víkendová jízdenka 
Pro rodinný výlet vám doporučujeme Skupinovou víkendovou jízdenku. S touto jednodenní 
síťovou jízdenkou může v sobotu, neděli nebo ve státní svátek neomezeně cestovat vlaky ČD až 
pět pasažérů, z nichž dva mohou být starší 15 let (tedy např. dva dospělí a tři děti). Prodává se 
s platností pro cestování vlaky ČD po celé republice nebo v rámci jednotlivých krajů (např. Skupi-
nová víkendová jízdenka region Vysočina stojí 229 Kč). V nabídce jsou také Skupinové víkendové 
jízdenky platné i v MHD. Více na www.cd.cz (Jízdenka). 

ních X Cover na nádvoří pivovaru,  
27. srpna se k nám sjedou automobi-
loví veteráni a 3. září se koná hasič-
ský Prazdroj Cup. Pilsner Fest letos 
připadá na sobotu 1. října. Pivovar 
Velké Popovice přináší svým návštěv-
níkům zbrusu novou expozici v prosto-
rách historické varny s názvem Lidé a řemesla. 
Expozice vyzdvihuje důležitost lidí, kteří se v dlouhé 
historii pivovaru podíleli na úspěchu velkopopovické-
ho piva a pivovaru. Při cestě na sever Moravy bych rád 
pozval návštěvníky do pivovaru Radegast v Nošovi-
cích, kde se seznámí s postupem výroby a surovinami, 
ze kterých se pivo Radegast vaří, navštíví stáčírnu, 
ležácké sklepy i samé srdce pivovaru – varnu Jaromíra 
Franzla. Ve věži pivovaru pak správně hořké moravské 
pivo ochutnají. 

Jaké novinky jste na letošní sezonu připravili? 
Novinkou v rámci prohlídkové trasy Pilsner Urquell je 
upravená smyslová expozice, která lidem přibližuje 
výrobu sladu, nebo upravená část expozice Lidé Pils-
ner Urquell, která vypráví o pivovarských lidech a ře-

meslech. V Pivovaru Velké Popovice je na historické 
varně k vidění výstava fotografií z archivu pivovaru, 
která nese název Cesta Velkopopovického Kozla 
k zákazníkovi. Ukazuje vývoj pivovarské dopravy 
od původních formanských povozů až po první vla-

ky, nákladní automobily nebo cisterny, které mířily 
do jedněch z prvních tankových hospod.

Na co se mohou těšit návštěvníci Pilsner Festu? 
Například na ukázku práce našich bednářů, výbor-
nou gastronomii a v neposlední řadě samozřejmě 
na skvělé pivo. Z hudebního programu odhalím tře-
ba Chinaski, Mekyho Žbirku nebo Báru Polákovou. 

Chystáte také něco pro fanoušky železnice? 
Ve spolupráci s Českými drahami vypravíme speci-
ální vlak z Plzně do Prahy, který umožní návštěvní-
kům Pilsner Festu vychutnat si neopakovatelnou 
atmosféru bezpečně a pohodlně. 

Více informací na
 www.prazdrojvisit.cz.

prohlídkách nepřístupná. Netradiční prohlídky se 
uskuteční 13. srpna, 27. srpna a 10. září. Zámec-
ké expozice jsou přístupné od června do září kaž-
dý den kromě pondělí, v květnu a říjnu pouze o ví-
kendech. Od listopadu do dubna jsou prohlídky 
možné na objednávku. Více informací na www.za-
meksvetla.cz nebo na facebook.com/zameksvet-
la. Zákazníci ČD mohou do konce října využít slevu 
10 % na vstupné, kterou získají po předložení plat-
né jízdenky nebo In Karty na pokladně zámku. ▪

INZERCE

Jaké akce pro návštěvníky chystáte? 
Program bude jako každý rok bohatý. Na nádvoří 
plzeňského pivovaru začal tradiční festival Léto 
v Prazdroji, který doplní řada dalších zajímavých akcí. 
Dne 17. srpna budeme znát nového Pilsner Urquell 
Master Bartendera, což oslavíme koncertem populár-
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ŠPIČKOVÁ LÉKAŘKA 
poznala ve vlaku svou lásku
Michaela Tomanová vede šestnáctým rokem Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, 
kde je současně ředitelkou a primářkou. Na základě neurofyziologie, biomechaniky, 
anatomie a svých zkušeností z oboru rehabilitace vyvinula a dále rozvíjí speciální 
rehabilitační metodu s názvem INFINITY method®. 

Cílem této metody je léčba především 
pacientů s onemocněním pohybového 

ústrojí. Pro své cesty často využívá železnič-
ní dopravy a to nejen proto, že její manžel 
pracuje na Českých drahách. 

V Rehabilitačním ústavu Brandýs nad 
Orlicí se zabýváte především léčbou paci-
entů s problémy pohybového ústrojí. Jak 
jste se k tomuto oboru dostala? 
Již jako malá jsem chtěla být lékařkou. Pří-
kladem mi byla nejvíce moje babička, která 
pracovala jako zdravotní sestra, a dědeček, 
jenž se zabýval léčitelstvím. Úspěšnou 
lékařkou je také moje teta. Navíc jsem hrála 
závodně volejbal, takže jsem se stále setká-
vala se zraněními, a proto mě už jako stu-
dentku zajímala léčba pohybového ústrojí. 
První praxi jsem absolvovala na ortopedické 
klinice. Ortopedie je však obor, který je pro 
ženu fyzicky velmi náročný. Po ukončení 
studií na lékařské fakultě v Praze jsem 
chtěla zachraňovat životy. A tak jsem se 
společně se svým manželem – s kterým 
jsem se mimochodem seznámila ve vlaku – 
vrátila do východních Čech, odkud pochá-
zím. Tam mi byla nabídnuta v nemocnici 
práce na interním oddělení. Na jednotce 
intenzivní péče jsem pak opravdu zachraňo-
vala životy, což mě zpočátku uspokojovalo. 
První atestaci jsem tedy složila z vnitřního 
lékařství, ale stále více mě však zajíma-
la léčba pohybového ústrojí, a tak jsem 
založila v nemocnici poradnu pro pohybové 
ústrojí. Druhou atestaci jsem absolvovala 
už z oboru fyziatrie, balneologie a léčebné 
rehabilitace.

Vyvinula jste speciální rehabilitační me-
todu Infinity. V čem spočívá její unikát-
nost?
Vychází z mých dlouholetých praktických 
zkušeností při klinických vyšetřeních paci-
entů. Diagnostikovala jsem tisíce klientů 
s problémy pohybového ústrojí a následně 
nastavovala správný postup rehabilitační 
léčby. V průběhu času jsem dále rozvíjela 
svoji speciální diagnostiku i léčbu a předá-
vala ji spolupracovníkům. Princip INFINITY 
se od ostatních metod odlišuje možností 
autoterapie a cvičení pacienta samostatně 
bez odborné pomoci. Chtěla jsem, aby tato 
metoda nabídla možnost udělat něco pro 
sebe nejen v určitém prostoru, jako napří-

klad na rehabilitačním lehátku či v tělocvič-
ně, nebo s určitými pomůckami. Metoda 
umožňuje pacientovi a vlastně i preventivně 
zdravému jedinci, pokud tedy chce, aby 
zvládl některé cviky a terapii kdekoli, a tím 
i kdykoli během dne. Třeba i ve vlaku. 

Řada lidí asi neví, že jste se stala vítězkou 
soutěže Manažer roku 2014 za oblast 
zdravotnictví a sociálních služeb v ČR. 
Jaký pocit máte z této ceny a co jste vše 
musela splnit, abyste ji získala?
Velice si tohoto vítězství vážím, je to oce-
nění nejen mé práce, ale práce celého týmu 
Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad 
Orlicí. Vítězství bylo o to cennější, že jsem se 
ve finále potkala s opravdu kvalitními sou-
peři. Je to také důkaz toho, že se vyplatí být 
nejenom dobrým manažerem a lékařem, 
ale také vyvíjet a praktikovat nové a vlastní 
metody léčby. V medicínském i manažer-
ském vzdělání jsem se vždy snažila dojít co 
nejdále. Ale pokud člověk nedělá svou práci 
s láskou, nikdy se dobrým manažerem ani 
lékařem nestane.

Jak se vám jeví dnešní železniční doprava?
Na doporučení manžela jsem vyzkoušela 
například cestování v railjetu, který propo-
juje Českou republiku s Rakouskem. Musím 
říci, že jsem byla velmi příjemně překvapena 
z komfortu, který současná dálková vla-
ková doprava pasažérům nabízí. Změnami 
pochopitelně prošly i regionální vlaky, které 
také rádi využíváme. I tyto soupravy jsou 
už na úplně jiné úrovni, než tomu bylo ještě 
před pár lety. Je to velmi příjemná změna. ▪
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MICHAELA TOMANOVÁ 
Primářka a ředitelka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí
Je absolventkou 3. lékařské fakulty UK v Praze, ČVUT v Praze a The Nottingham Trent Universi-
ty. Od roku 2000 pracuje v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí jako primářka a současně 
i ředitelka. Její přednášková činnost je zaměřena na rehabilitační a fyzikální medicínu, pohybový 
aparát a především rehabilitační metodu INFINITY method®. Založila nové dceřiné pracoviště pro 
léčbu pohybového ústrojí  INFINITY Clinic v Praze. Je autorkou a spoluautorkou mnoha odborných 
článků a studií. Spolupracuje s různými významnými pracovišti především v oboru rehabilitace 
nejen v České republice, ale i v USA, Německu, Austrálii či Dánsku. Je například členkou Mezinárod-
ní rehabilitační společnosti ISPRM (International Society of Physical and Rehabilitation Medicine) 
a IASP (International Association for the Study of Pain). 

Co je to INFINITY method®
INFINITY method® je speciální rehabilitační 
metoda, kterou vyvinula primářka Tomano-
vá. Tato metoda pozitivně ovlivňuje funkci 
pohybového ústrojí a kvalitu tzv. měkkých 
struktur, jako jsou svaly a vazivové tkáně. 
Vzhledem k dobře zpracované metodice, 
snadnému nácviku aktivního cvičení a také 
pasivní terapii prováděnou terapeutem, se 
osvědčila pro nemocné s bolestivými poru-
chami páteře, kloubů a jiných onemocnění 
pohybového systému jako jsou pooperační 
a poúrazové stavy. Současně může sloužit 

také jako preventivní program pro ty, kteří 
chtějí udělat něco pro své zdraví. V meto-
dě INFINITY, tedy česky nekonečno, je 
využíván symbol nekonečna (ležatá 
osmička, osmičkový pohyb), který je 
základem části cviků a terapie, kte-
ré jsou prováděny v různých rovi-
nách a směrech. Předností metody 
je možnost velké šíře autoterapie, 
dobře pochopitelný prin-
cip a široké množství 
variant provedení. 

Po ošetření a nácviku této meto-
dy s terapeutem lze očekávat 

zlepšení celkové stabilizace 
těla, tzn. biomechanické-

ho vyvážení a symetri-
zaci těla v prostoru tak, 
jak to umožní funkce 
a struktura pohybové-
ho ústrojí a současně 
centrální nervové 

soustavy.
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BlueTrains
Elektrická lokomotiva řady 162 

úvod galerie připravujeme diskuze

Stejnosměrná řada 162 pro napětí 3kV vstoupi-
la na tuzemskou železniční scénu na počátku 

devadesátých let jako mutace Peršingu řady 
163. Ten vyjel z plzeňské Škodovky v roce 1984 
a po vyléčení „dětských nemocí“ se z této řady stal 
spolehlivý tahoun a každodenní dříč. Plzeňská 
Škoda proto v roce 1991 představila univerzální 
lokomotivu, odvozenou od řady 163, určenou 
primárně pro vozbu rychlíků a expresů, ale 
využitelnou i k výkonům na nákladních vlacích. 
Oproti starší sesterské řadě 163, s níž sdílí většinu 
konstrukčních prvků, došlo úpravou převodovek 
ke zvýšení rychlosti ze 120 na 140 km/h. Řada 
162 převzala od 163 i přezdívku Peršing, někdy 
doplněnou přídomkem „rychlej“. Přezdívka vznikla 
podle nepříliš spolehlivé americké balistické stře-
ly, která měla rychlý start a krátký dolet. ▪

Virtuální prohlídka elekrické lokomotivy řady 162 a dalších vozidel na www.bluetrains.cz

Základní technické údaje

Označení 162 (tovární 98E)

Rok výroby 1991

Počet vyrob. 60

Maximální rychlost 140 km/h

Trvalý výkon 3 480 kW

Hmotnost 85 t
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Domek pro psa  
Pohodlný        
Houpací postýlka pro dítě  
Džem 
 
Nápoj z mléka     
Míčový sport       
Opak chytrý     
Jehličnatý strom       
Žluté tropické ovoce  
Mládě slona      
Porost hlavy    

křížovka

Víte, milé děti, jak se říká rychlovlakům ICE? Nápovědu najdete v rubrice Železnice. 

Vyluštěnou tajenku zadejte do formuláře 
na www.cdprovas.cz do 18. srpna. 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

VÝHERCI SOUTĚŽE 
Desatero bezpečnosti na železnici 

Nejdřív musím poděkovat všem dětem 
a paním učitelkám, které se zapojily 

do soutěže a poslaly nám svá díla. Opět bylo 
těžké vybrat tři nejlepší, a proto máme hned 
čtyři výherce. Ale co je nejdůležitější, že při 
práci na Desateru se děti seznámily s pra-
vidly bezpečného chování, a jak nám psaly 
paní učitelky, při práci se také pobavily. 

A kdo nakonec vyhrál a pojede do Prahy 
na výlet do Království železnic? Jsou to děti 
z 2. A, Základní školy Brno, Palackého třída, 
žáci ze školní družiny ZŠ Heřmanův Městec 
a žáci z 2. A, ZŠ M. Kudeříkové ze Strážnice. 
Zvláštní cenu za kreativní zpracování dané-
ho tématu vyhrávají děti z Mateřské školy 
Proftova z Poděbrad. 

Všem moc gratuluji a doufám, že si výlet 
do Prahy užijí už proto, že je to zasloužená 
odměna za jejich práci. 

Manažerka Junior programu ČD Elen Mátéová

JUNIOR PROGRAM ČD
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PRO CHYTRÉ HLAVY
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Soutěžit můžete na www.cdprovas.cz, 
kde vyplníte příslušný formulář, nebo své 
odpovědi zasílejte poštou do 18. srpna. 
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: Ladislav Fajfr, Luboš Bílek, Anděla Bednářová
PONT: Václav Vávra, Daniel Kubík, Antonín Jílek

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – Vodníka, 2 – dvě, 3 – Rámusák, 4 – 20 %, 
5 – Lázně Turčianské Teplice 

Kompletní pravidla soutěže najdete na www.cdprovas.cz.

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

Jak se jmenuje pořad České televize o bylinkách  
a zdravém životním stylu, ve kterém Kateřina Winterová  
vaří po boku Lindy Rybové?
A Recepty z bylin 
B Kouzelné bylinky
C Herbář 

Na kterém místě v Zákupech se konala svatba následníka 
trůnu Františka Ferdinanda d‘Este a hraběnky Žofie Chotkové?
A v kapli zámku
B v zámeckém parku 
C v zámeckém sále 

Nad kterou říčkou ve Frýdlantu stojí areál gotického hradu 
a renesančního zámku?
A Ploučnicí 
B Smědou 
C Nisou
                  
Jak se jmenuje nové sezonní menu, které můžete od 3. srpna 
ochutnat v jídelních vozech a bistrovozech ve vlacích ČD?
A Festival chutí 
B Letní menu
C Po taktovkou mistrů 

Jak se nazývá jednodenní síťová 
jízdenka, na kterou může v sobotu, 
neděli nebo ve státní svátek neomezeně 
cestovat vlaky ČD až pět pasažérů, 
z nichž dva mohou být starší 15 let? 
A Včasná jízdenka Česko
B Celodenní jízdenka 
C Skupinová víkendová jízdenka

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

1
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Cestujte společně po celý den bez omezení! 
     ▪   platí v sobotu nebo v neděli a o svátcích
     ▪   max. pro 2 starší 15 let a až 3 děti

  ▪   regionální od 229 Kč
  ▪   celostátní 679 Kč

Skupinová víkendová jízdenka

Aplikace
MŮJ VLAK 

Sledujte nás  
na Facebooku

www.cd.cz
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vám usnadní 
         cestování

Aplikace

MŮJ VLAK 
AplikaceAplikaceAplikace

STAHUJTE 
ZDARMA
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