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Získáte dlouhodobou perspektivu 
a jistotu seriózní práce.

Vaše práce bude dávat smysl.

Nenosíte si práci domů.

Vaše životní zkušenosti oceníme.

Je to pro Vás zajímavé? Životopisy zasílejte na karieraZAP@gr.cd.cz.

www.ceskedrahy.cz/kariera

Vlak vám 
zajistí budoucnost
Staňte se 
vlakvedoucí / průvodčí

–  6 týdnů dovolené
–  příspěvek na stravování
–  životní pojištění a důchodové připojištění
–  služební oděv zdarma
–  možnost pracovat kdekoliv v ČR
–  jízdní výhody po celé České republice i Evropě
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ČD pro vás 
reklamní magazín  

Českých drah

www.cdprovas.cz       
cdprovas@cd.cz

T I Š T Ě N Ý  N Á K L A D
145 000 ks

V Y D A V AT E L     
České dráhy, a.s. 
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R E D A K C E     
ČD pro vás 

Generální ředitelství ČD
nábřeží L. Svobody 1222

110 15 Praha 1

I S S N
1210-9142 

Š É F R E D A K T O R
Václav Rubeš

R E D A K Č N Í  R A D A     
Michal Štěpán (předseda)

Barbora Potůčková
Jiří Ješeta

Václav Rubeš
Michal Málek

Johana Kvítková

G R A F I K A  /  D T P  /  P R O D U K C E     
SEVENART s.r.o. 

I N Z E R C E  A   P Ř E D P L AT N É      
info@cdprovas.cz 

T I S K      
MORAVIAPRESS s.r.o. 

PRO AUTORY 
A SOUTĚŽÍCÍ:

Informace o poskytování 
a zpracování osobních 
údajů a jejich ochraně 

podle platné legislativy 
GDPR najdete  

na www.cdprovas.cz.

PŘEDPLATNÉ     

30 Kč 
za číslo

Vážení čtenáři, 
milí spolucestující,

české léto je zase v plném proudu. Doslova! Řeky přecpané vodáky, 
výletníci ve vlacích, soukromé párty na zahradách, festivalová 
hudba na každém kroku a za zvuku kytary se od táborových ohňů 
červená noční obloha. Stále se opakující… rutina? Pro většinu z nás 
ale velmi příjemný, vítaný a hlavně naprosto samozřejmý stereotyp.

Stačí však nalistovat stranu 12 a vrátit se v historii naší země 
o čtyřicet let zpět. Rázem se ocitnete v době, v níž se nevinná zábava, jakou byl třeba poslech „závadné“ 
hudby, často rovnala vstupence za mříže. A co teprve představa cesty do svobodného zahraničí, jistota, 
bez které si dnes nedokážeme představit život a často ani svou kariéru. Jak by se tehdy mohla osobnost 
srpnového čísla Jana Ježová, mladá nadějná kanoistka, zúčastnit olympijských her? Samotná žízeň 
po úspěchu, která ji pohání dnes, by jistě nestačila…

Zdají se vám myšlenky na toto období příliš temné? I v roce 1975 se ale blýskalo na lepší časy. Zatím 
sice jen na severu daleko za hranicemi Československa, jak se dočtete v cestopise z Helsinek, jisté ale je, 
že i náš národ tehdy po dlouhé době pocítil víru v začátek konce.

A tak po vzoru starších generací i já dnes věřím, že podobné „drobnosti“, jako je setkávání s přáteli 
třeba jen u vody a možnost zazpívat si cokoliv, co je nám blízké, tu zůstanou i nadále samozřejmostí.

Hezké léto a radost z maličkostí přeje
Johana Kvítková

zástupkyně šéfredaktora

6
ROZHOVOR

Jana Ježová
12
100 LET SPOLU

1975: 
Dík Magorům!

Editorial

Obsah PŘÍŠTÍ ČÍSLO 
VYJDE  

29. 8. 2018

17
CESTOVÁNÍ PO ČR

Český ráj
30
ČD PRŮVODCE

Cestujte od září  
se slevou 75 %

40
CESTOPIS

Helsinky
48
ŽELEZNICE

Karkulky



N o v i n k y2

Kupte si v období od 1. do  
31. srpna jízdenku v e-shopu ČD 
a získáte 20% slevu na nákup 
produktů od TESCOMY na eshop.
tescoma.cz. Svůj zážitek z ces-
tování po železnici tak ještě 
umocníte výhodným nákupem 
chytrých pomůcek nejen do ku-
chyně. Slevový kód, který získáte 
nákupem jízdenky v e-shopu ČD, 
můžete uplatnit až do 10. září 
2018. Akce se nevztahuje na již 
zlevněné zboží a nelze ji kombi-
novat s jinými akcemi ani uplatnit 
při nákupu dárkových poukazů. 

ODMĚNA ZA NÁKUP

Příjezd k terminálu autovlaků se od úterý 
3. července v souvislosti s rozsáhlou 

stavební činností v okolí náměstí Winstona 
Churchilla a Italské ulice v Praze změnil. 
Nově vede ze Seifertovy ulice, od mostu 
U Bulhara ve směru od magistrály a Masa-

U pražského hlavního nádraží v místech komunikace vedoucí k terminálu autovlaků pokračuje výstavba 
nového komplexu kancelářských budov Churchill Square. Pro zákazníky národního dopravce, kteří 
využívají službu autovlak, je proto vybudován nový příjezd z ulice Seifertova.

20%
SLEVA

rykova nádraží. Původní příjezd z Italské 
ulice byl uzavřen. Současně se připravuje 
i nové moderní zázemí odbavovacích prostor 
terminálu autovlaků, které vzniká v provozní 
budově a nahradí počátkem letošního srpna 
stávající odbavovací budovu autovlaku, 

PŘÍMÝ RYCHLÍK K BALTU SI ČEŠI OBLÍBILI 
Od 22. června zajišťuje národní dopravce ve spolupráci s polským 
dopravcem PKP Intercity každodenní spojení Bohumína a polských 

letovisek u Baltského moře nočním se-
zonním rychlíkem Wydmy. Odjíždí večer 
ve 20:12 a přes noc cestující dopraví 
například do Gdaňsku, Sopot, Gdyně 
nebo na oblíbený poloostrov Hel. Zpět 
vlak vyráží ve večerních hodinách a do 
Bohumína přijíždí v 9:58 dopoledne.  
Při využití Včasné jízdenky Evropa (od 
624 Kč) představuje jednu z nejlevněj-
ších možností, jak se dostat k Baltské-
mu moři. Není proto divu, že o spoj je 
obrovský zájem, kapacita kolem 1 000 
míst v jedné soupravě bývá nezřídka 
vyčerpána. Pokud proto plánujete ces-
tu na sever Polska, rezervujte si místa 
předem. Spoj bude jezdit až do 1. září.

E-SHOP ČDNOVÝ SPOJ

Nový příjezd k autovlakům

která ustoupí nové komunikaci. Autovlaky 
provozují ČD ve spolupráci se slovenskou 
společností ZSSK na linkách z Prahy do Popra-
du-Tater, Košic a Humenného a zájem o ně 
stále roste. Více informací najdete na www.
cd.cz v záložce Další služby/Autovlak.
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ZAŽEŇTE LETNÍ ŽÍZEŇ PO LIŠÁCKU
Prodejny PONT Market, které 
najdete na většině význam-
ných vlakových nádraží 
v Česku, doporučují během 
srpna žhavou novinku. 
Vyzkoušejte nového hráče 
mezi cidery – Lišácké jabl-
ko. Oproti jiným ciderům je 
sušší, osvěží a zpříjemní 
každou všední chvíli. Stavte 
se pro něj také vy v Pohodl-
ných obchodech na trase.

SRPNOVÝ TIP 
Z POHODLNÉHO OBCHODU NA TRASE

WWW.PONTY.CZ

Hostivařský golfový klub pořádá poslední srp-
novou sobotu (25. 8.) netradiční akci. V krásném 
prostředí golfového areálu můžete navštívit vý-
stavu Automobilové klenoty, která bude tematicky 
zaměřena výhradně na vozidla z doby první republiky. 
Obdivujete klasické české značky jako Aero, Jawa,  
Laurin & Klement, Praga, Tatra, Škoda, Walter, Wikov  
a Zbrojovka? Pak vyrazte do Hostivaře a hlasujte, které z vozidel 
je nejhezčí. Pro diváky je navíc připraven i bohatý doprovodný 
program. Ke golfovému areálu se pohodlně dopravíte MHD 
od nádraží Praha-Hostivař či z Praha-Horní Měcholupy. Držitelé 
In Karty mohou navíc při nákupu vstupenek v předprodeji na  
www.ticketlive.cz uplatnit slevu 20 %. Stačí zadat číslo In Karty 
a sleva je vaše. Výhodná nabídka neplatí pro již snížené vstupné. 
Více na www.automobiloveklenoty.cz.

PREZIDENTSKÝ VLAK SE VRÁTIL DO ČESKA

N o v i n k y

Zdravá svačinka ve vlaku

Během celého léta probíhá díky spolupráci Národního tech-
nického muzea, Českých drah a Železnic Slovenské republiky 
při příležitosti stého výročí vzniku Československa jízda Pre-
zidentského vlaku po vybraných destinacích v Česku i na Slo-
vensku. Prezidentský vlak se již představil v Brně, Bratislavě, 
Nitře, Zvolenu, Lučenci, Žilině, Košicích, Zlíně, Olomouci 
a Pardubicích. Veřejnost má ale stále jedinečnou příležitost 
prohlédnout si unikátní soupravu složenou ze salonních vozů 
bývalých československých prezidentů až do začátku září. 
Vlak se postupně představí v Plzni, Plasech, Karlových Varech, 
Lužné u Rakovníka, Chomutově a v Praze na Masarykově 
nádraží. K vidění bude i na Národním dni železnice v Českých 
Budějovicích 22. září. Podrobnější informace o srpnové jízdě 
Prezidentského vlaku najdete na www.ntm.cz nebo na 
 www.cd.cz/100.

Nabídka vozíků ČD Minibar se od konce července rozšířila 
o nové produkty. Ty ocení především příznivci zdravější a lehčí 
stravy. Nově si budete moci vybrat z nabídky zeleninových 
i ovocných salátů (od 200 do 270 g) nebo několika druhů 
čerstvých celozrnných baget od výrobce Libeřské lahůdky. 
Vyberou si jak vegetariáni, tak milovníci masité stravy. Více 
informací najdete na www.cd.cz v sekci Další služby/Občerst-
vení ve vlaku.

ČD MINIBAR

ČD NOSTALGIE

LIŠÁK 
NA TO 

JDE OD
SADU.

12943 Lisak 12x12 CDinzerce.indd   1 03.07.18   10:07

20%
SLEVA

Na Automobilové 
klenoty se slevou
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Do Poděbrad na soundtrackové lahůdky
Na přelomu srpna a září se koná jedna 
z kulturních událostí letošního léta – 
mezinárodní festival filmové hudby 
a multimédií SOUNDTRACK Poděbrady. I letos 
jsou na programu koncerty symfonických 
orchestrů a hudebních skupin, filmové projekce 
a prezentace nejnovějších herních technologií. 
K lákadlům patří profilový koncert hudebního 
skladatele Ondřeje Soukupa. Francouzský 
hudební skladatel Eric Serra přiveze do Poděbrad 
světovou hudební a vizuální show, během 
níž zazní hity z filmů režiséra Luca Bessona 
Pátý element, Leon, Brutální Nikita, Magická 
hlubina nebo z hollywoodského trháku James 
Bond: Zlaté oko. Těšit se můžete i na světovou 
premiéru koncertu jednoho z nejúspěšnějších 
českých projektů všech dob Kingdom Come: 
Deliverance. Tradiční součástí festivalu je volně 
přístupný doprovodný program na poděbradské 
kolonádě a v lázeňském parku.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Poděbrady

V Kynžvartu najdete poklad rodu Metternichů
Asi dvacet minut vám zabere procházka 
panenskou přírodou od nádraží Lázně 
Kynžvart k dominantě malebného údolí 
– ke kynžvartskému zámku. Ten je spojen 
především s rakouským kancléřem Klemensem 
Metternichem, který nechal zámek v letech 
1820–1839 přestavět ve stylu vídeňského 
klasicismu. Metternich si k zámku vybudoval 
osobní vztah. Volný čas trávil často v jeho 
parku a na zámku se věnoval svým sbírkám 
– rozsáhlé knihovně čítající na 24 tisíc svazků 
a muzeu s kabinetem kuriozit, jenž ukrývá 
přes dva tisíce exponátů ze všech koutů světa. 
Do diplomatického světa knížete Metternicha 
vás uvede 25. srpna Hradozámecká noc. Těšit 
se můžete na napoleonské vojáky, nestárnoucí 
písničky z filmu Kdyby tisíc klarinetů, 
kuchařskou a someliérskou show, speciální 
prohlídky zámku s prezentací diplomatických 
tabulí a historický ohňostroj s bengálskými ohni.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Lázně Kynžvart

Litomyšlské dny barokní tradice
V malebné Litomyšli se 15. až 19. srpna 
uskuteční již třetí ročník festivalu Litomyšlské 
dny barokní tradice. Ten se snaží zprostředkovat 
člověku 21. století bohaté dědictví barokní 
doby, a to skrze duchovní i čistě kulturní akce. 
Právě díky propojení těchto dvou rovin je festival 
naprostým unikátem. Letos se návštěvníci 
můžou těšit např. na koncert věnovaný 
skladbám génia raného baroka Claudia 
Monteverdiho, na přednášku o barokním 
sochařství na Litomyšlsku i na barokní pouť 
do východočeských Králík. Chybět nebude ani 
barokní pobožnost za Litomyšl s požehnáním 
městu. Festivalový program zahájí i zakončí 
slavnostní bohoslužby s barokním hudebním 
doprovodem. Jednou z hlavních tezí festivalu 
je bezplatný vstup na akce, návštěvníci však 
mohou přispět dobrovolným vstupným. Více 
informací o programu festivalu naleznete 
na www.baroknilitomysl.cz.

 Nejbližší železniční stanice:  
 Litomyšl

Na letní Floru Olomouc se slevou Vlak+
Chystáte se na letní etapu veletrhu Flora Olomouc? Pro 
cestu do hanácké metropole využijte jízdenku Vlak+ 
Flora a zpáteční cestu vlakem ČD máte zdarma. Jízdenka 
Vlak+ Flora je nabízena se slevou 50 %, a to odkudkoliv 
v ČR. Tuto jízdenku je možné zakoupit do všech stanic 
začínajících názvem města Olomouc, tedy i do zastávek 
Olomouc-Nová Ulice a Olomouc-Smetanovy sady, které 
se nacházejí na dohled výstavišti. Aby vám jízdenka Vlak+ 
Flora platila i pro cestu zpět, je nutné si ji nechat orazítkovat 
na výstavišti ve foyer pavilonu A ve stánku ČD. A jaká 
bude letošní letní Flora Olomouc? Můžete se opět těšit 
na unikátní květinová aranžmá. V největším pavilonu bude 
k vidění šest expozic s názvem Rozkvetlá léta, mapujících 
historii, současnost a budoucnost olomouckého výstaviště. 
Jedinečný zážitek slibuje i expozice Svatba v květech 
v pavilonu E. Více najdete na www.flora-ol.cz.

 Nejbližší železniční zastávky: 
 Olomouc-Nová Ulice/Olomouc-Smetanovy sady

Na výstavu

Na festival Do zámku Za hudbou
30. srpna až 2. září 2018 do 30. listopadu 2018 15. až 19. srpna 2018

Vlakem za zážitky www.cd.cz/zazitky

16. až 19. srpna 2018
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ČD Bike

Služby pro cyklisty

●    půjčovny kol ve všech krajích ČR  
      (ve vybraných stanicích k dispozici  
        i elektrokola  a koloběžky)

●     přeprava a úschova vypůjčených kol zdarma*

●     možnost výletů cyklovlaky ČD

●     výhodná přeprava vlastních kol, a to i do zahraničí

●      v prodeji celodenní jízdenka pro přepravu kola po celé ČR za 99 Kč

* Platí na vybraných tratích a v určených stanicích.

www.cd.cz/cdbike

CDPV_CD_Bike_2018_215x270_v02_tisk.indd   1 22.02.18   14:00
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     HOVOR 

TEXT:  VÍT CHALUPA
FOTO:  JAN CHALOUPKA, ARCHIV JANY JEŽOVÉ

J A N A  J E Ž O V Á

Ukončila kariéru už 
v pětadvaceti letech, přestože 
byla roky nejlepší českou 
rychlostní kanoistkou. Závodila 
na mistrovstvích Evropy i světa 
a snila o startu na olympijských 
hrách. To jí však Mezinárodní 
olympijský výbor neumožnil, 
závod žen na 200 metrů 
na kánoi do programu Her 2016 
v Rio de Janeiru nezařadil. Kvůli 
nedostatku motivace skončila, 
o necelý rok po olympiádě se jí 
ale život otočil o 180 stupňů. 
Její milovaná disciplína byla 
uznána na blížících se Hrách 
v Tokiu. Vzala pádlo a opět 
zaklekla do kánoe směr 
Japonsko v roce 2020.

DO  KÁNOE 
             mě poprvé 
             posadila babička
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Jak jste se vůbec dostala k rychlostní ka-
noistice? To není typicky „holčičí“ sport.
Jako malá jsem dělala moderní gymnastiku. 
V deseti letech mě to přestalo bavit. Nevy-
hovoval mi ryze holčičí kolektiv. Rodiče mi 
tehdy řekli, ať si vyberu něco jiného. Já jsem 
se divila: „Vždyť chodím na keramiku.“ Oni 
ale trvali na svém. V té době mě babička 
vzala na výlet na turistické kánoi. Dojely jsme 
k ostrovu, kde jsme si upekly buřty. Pak mi 
půjčila pádlo, ať to taky zkusím. Podařilo se 
mi dokonce i trefit pádlem do vody! A babička 
tak začala říkat, že mě přihlásí do oddílu KVS 
Praha, jehož je členkou. Táta mě varoval, že 
budu mít tak široká záda, že neprojdu dveřmi. 
Na podzim jsem nastoupila do oddílu, učila 
se na kajaku a bavilo mě to. Když ale začala 
zimní příprava v tělocvičně, moje nadšení 
se vytratilo a chtěla jsem s tím skončit. Naši 
opět zasáhli se slovy: „Jednou sis ten sport 
vybrala, tak to hned nevzdávej. Vydrž, než 
začnete znovu chodit na vodu. Pak se o tom 
pobavíme.“ Tak jsem zimu přetrpěla, ale pak 
mě to začalo znovu bavit a baví doteď.

Musela jste se v osobním životě  
kvůli sportu hodně omezovat?  
Co vám kanoistika dala?
Strašně moc. Spolu s mými rodiči mě  
vychovala. Dala mi zážitky a kamarády. Díky  
kanoistice jsem i dost cestovala. Byla jsem 
třeba v Japonsku, v Jihoafrické republice 
a čtyřikrát v Kalifornii. Tam jsem vždy bydlela 
v rodině, takže jsem i vypilovala angličtinu. 
Kdybych nedělala kanoistiku, odjela bych 
studovat do zahraničí už na střední škole. 
Kanoistika mě držela v Čechách. Ale nedívám 
se na to tak, že bych musela něco obětovat. 
Dělám to, co chci. Nelituji, že jsem se vrátila 
ke kanoistice, naopak to bylo mé nejlepší roz-
hodnutí. Vždyť já se díky ní podívám do světa, 
na místa, kam se běžně nejezdí…

Ženy jezdily do roku 2010 jen v kajaku. 
Tedy i vy. Čím to, že jste pak přesedlala 
do kánoe?
V roce 2009 jsem vyhrála mistrovství Evropy 
juniorek na kajaku, takže nějaký předpoklad, 
že by mi to mohlo jít, tam byl. Jenže přechod 
do seniorské kategorie není jednoduchý. Prv-
ní sezona mezi dospělými pro mě skončila 
dřív, protože jsem nezajela dobře nominační 
závody. No a akorát začínala ženská kánoe, 
tak jsem si řekla: „Ještě se mi nechce končit 
sezona, tak co kdybych se naučila jezdit 
na kánoi.“ Za měsíc jsem to zvládla a při-
hlásila jsem se na první závod, po kterém 
jsem se chtěla rozhodnout, co dál. Závod se 
mi povedl, takže jsem zůstala u kánoe a šla 
do toho naplno.

Jak se vám dařilo skloubit vrcholový sport 
se studiem na vysoké škole?
Zkusila jsem požádat o individuální plán, 
ale VŠE je obrovská škola s velkým počtem 
studentů, kde se nikdo jednou takovou 
žádostí nezabývá. Takže jsem musela chodit 
do školy jako všichni ostatní.

Málo sportovců se vedle kariéry věnuje 
studiu, práci a normálnímu životu. Vy 
ano. Je vám sportovní náplň málo?
Vždy jsem se snažila rozvíjet to, čím jsem 
se zabývala. Při studiu VŠE jsem měla ještě 
zkrácený pracovní úvazek. Když jsem stu-
dovala vedlejší specializaci malé a střední 
podniky, založila jsem si živnostenský list 
a podnikala. Co jsem se učila teoreticky, to 
jsem si chtěla vyzkoušet v praxi. Po získání 
titulu inženýrky na VŠE jsem si našla studijní 
obor sportovní diplomacie, který vede VŠE 
spolu s Českým olympijským výborem. Zde 
jsem se zaměřila na televizní práva ve spor-
tu, protože tuto problematiku vnímám jako 
stěžejní faktor pro získání více peněz pro 

Jaké jste měla ohlasy? Především 
od mužů, kteří zpočátku říkali, že ženská 
nemá na kánoi co dělat?
To jsem také slyšela. Setkala jsem se však 
s oběma póly. Především kanoisté mě 
podporovali a říkali, jak mi jde to a to. Pak 
mi i radili. Ale kajakářům se to většinou 
moc nelíbilo. Cítila jsem, že si o tom nic moc 
hezkého nemyslí. Ale za ty roky se situace 
změnila. I ti, co byli proti, si buď už zvykli, 
anebo jsme je přesvědčili, že to je konkuren-
ceschopná disciplína.

Viděla jste šanci prorazit ve světě?
Ano. Zvlášť na začátku, kdy nás nejezdilo 
tolik a ještě to nebyla olympijská disciplína, 
bylo to snazší. Pokud někdo začíná teď, kdy 
už je kánoe žen olympijskou disciplínou, 
konkurence za ty roky ohromně narostla. 
I když z historických důvodů je pořád ženský 
kajak „nabitější“ než kánoe.

ČLOVĚK NEMŮŽE ZAMĚSTNÁVAT JEN 
TĚLO, ALE TRÉNOVAT MUSÍ I HLAVU, 
JINAK SE Z TOHO ZBLÁZNÍ.
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malé sporty, jako je rychlostní kanoistika. 
Věřím tomu, že člověk nemůže zaměstná-
vat jen tělo, ale trénovat musí i hlavu, jinak 
se z toho zblázní (smích).

Semestr jste absolvovala v německém 
Karlsruhe. Proč zrovna tam?
Dostala jsem se tam přes program Free-
mover, nikoliv Erasmus. Rozdíl je v tom, že 
v rámci programu Freemover neexistují mezi 
univerzitami partnerské smlouvy o výměně 
studentů. Jde o individuální žádost, kterou 
si student vyřizuje zcela sám. Chtěla jsem 
do Karlsruhe, protože je to studentské měs-
to a zároveň jsem si tam našla kanoistický 
oddíl, kde jsem chtěla trénovat. Studovala 
jsem tak v zahraničí, aniž bych musela 
přerušit svou tréninkovou přípravu. Vedle 
tréninku jsem si užívala studentský život 
na koleji.

Nepřispěly tyto aktivity také k dočasné-
mu ukončení vaší kanoistické kariéry?
To ne. Nechtěla jsem lpět na něčem, kde 
nebyla vidina velkého cíle. Závodila jsem 
na mistrovství Evropy i světa, to pak chcete 
i na olympiádu, a já tu možnost nikdy 
neměla. Proto jsem se pak pustila do práce. 
Potřebuji mít v životě cíl, za kterým jdu.

Nechyběl vám sport v prvních měsících?
I když jsem skončila se závoděním, tak jsem 
dál sportovala, chodila jsem cvičit nebo 
běhat. Ale když oznámili, že ženská kánoe 
bude na olympiádě, cítila jsem, že mi ten 
větší pohyb a sport jako takový chybí víc 
a víc. Na každý trénink jsem se pak po ná-
vratu těšila jako malá. Ta přestávka mi 
ohromně prospěla.

Kde jste tedy během vaší „přestávky“ 
po škole pracovala?
Zajímaly mě holčičí věci – kosmetika,  
vůně, takže než jsem se vrátila na plno 
ke kanoistice, našla jsem si práci v oddělení 
sales a marketingu Coty.

A jak jste pak vysvětlila, že odcházíte?
Věděli, že jsem během školy vrcholově spor-
tovala a usilovala o olympiádu. Když jsem se 
v únoru 2017 dozvěděla o zařazení ženských 
závodů na kánoi do programu Her v Tokiu, 
restartovalo mě to. V práci to pochopili 
a fandí mi.

Vy jste nečekala, že by se kánoe žen moh-
la objevit na olympiádě v roce 2020?
Mluvilo se o tom, ale to už i před minulou 
olympiádou v Riu. Tam jsem se nedočkala, 
takže jsem byla demotivovaná, už jsem 

tomu přestávala věřit. Navíc když v Česku 
nepatří určitý sport mezi olympijské, máte 
to výrazně těžší i se získáváním peněz.

Musely kanoistky za zařazení do progra-
mu Her bojovat? Třeba skokanky na lyžích 
povolení startu hnaly až k soudu…
Soudy u nás neproběhly, ale při každém 
mezinárodním přípravném kempu kanoistek 
jsme mluvily s vedením Mezinárodní kanois-
tické federace a snažily se je přesvědčit.

Jak se po návratu ke kanoistice zvyká 
na menší přísun financí?
Od doby, co je kánoe žen olympijským spor-
tem, je i finanční přínos větší. Žádný velký 
rozdíl jsem nepocítila. Už se tím dá uživit, 
navíc jsem v Dukle, kde mám smlouvu a je to 
pro mě jako „klasické“ zaměstnání. Zlepšily 
se mi jak podmínky na přípravu, tak i moje 
pozice pro shánění vlastních sponzorů.

Jaký byl návrat? Nezpohodlněla jste?
Nemyslím si, že bych zpohodlněla. Když 
jsem skončila, asi tři měsíce trvalo, než mi 
„opadly“ svaly v horní polovině těla – rame-
na, ruce. Takže jsem začala vypadat jako útlá 
holka. Návrat k vrcholovému trénování byl 
snazší, než jsem čekala. Prý existuje svalová 
paměť, takže mi trvalo poměrně krátkou 
dobu dostat se na úroveň před koncem 
kariéry.

Ruce a záda kanoistů jsou mohutnější než 
u normálních lidí. Vy ale působíte až křehce…
Ve startovním poli jsem asi nejútlejší ka-
noistka, to je pravda. Na rukou a ramenou 

nemám nijak velké svaly a nikdy jsem se 
svou postavou neměla problém. Akorát se 
vyhýbám širokým tílkům s volánky!

Zdá se vám někdy, jak jdete ve slavnost-
ním oblečení a s výpravou na stadion při 
zahájení olympiády?
To ještě ne. Ale třeba to přijde.

V Česku nemáte konkurenci, baví vás 
jezdit doma?
Upřímně?

Samozřejmě…
Občas se mi těžko hledá motivace. Byla jsem 
ráda, když jsem v začátcích mohla jezdit 
s dorostenci. Pro mě bylo skvělé, že jsem 
skutečně mohla závodit a bylo to vyrovna-
né. Bohužel to pak svaz zrušil. Teď mohu 
jezdit jen proti holkám. Vždyť za celou dobu, 
za sedm let, jsem vyhrála všechny závody. 
Jak individuální, tak na deblu. Dřív jsem 
zvládala se sama vydat naplno, i když jsem 
jela s velkým náskokem. Letos už je to těžší, 
vyhecovat se, jet takzvaně na krev. Když 
dojedu do cíle v Čechách, tak už nemám ten 
pocit štěstí, že jsem vyhrála. Protože je to 
tak pokaždé.

Jak to uděláte, abyste nezůstala „viset“ 
mezi českými závodnicemi, ale dál se 
výkonnostně posouvala?
Byla bych nejradši, kdybych mohla zase 
závodit s mladšími kluky, dorostenci. Ale 
svazu se to nelíbí. Možností je víc závodit 
v zahraničí.

NA ZÁVODECH V ČESKU UŽ NEMÁM 
TEN POCIT ŠTĚSTÍ, ŽE JSEM VYHRÁLA. 
PROTOŽE JE TO TAK POKAŽDÉ. 
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Uvažujete, že byste přesídlila do nějaké ka-
noistické země – Kanady, Maďarska, Ruska?
Určitě to stojí za zvážení. Po jarním 
soustředění jsem měla nabídku od holek 
z Maďarska, abych k nim na týden přijela 
na společné soustředění. Ale bohužel to bylo 
v nevhodnou dobu, kdy jsem byla po na-
šem třítýdenním soustředění a další týden 
velkých objemů už bych nezvládla.

Co je zábavnější? Sedět v kajaku s dvoulis-
tým pádlem, nebo klečet v kánoi?
Zábavnější je kánoe. Ale až jednou úplně 
skončím a budu se chtít jen tak projet, půjdu 
na kajak, protože je to pohodlnější. Člověk 
si sedí, může se rozhlížet, povídat si. Kánoe 
je mnohem větší výzva, musíte se soustře-
dit na plno věcí, třeba jen na to, abyste jeli 
rovně, to je fakt dřina!

Kolikrát jste se „vykoupala“, když jste 
na kánoi začínala?
Musím se pochlubit, že vůbec, až byli trenéři 
překvapení. Já jsem byla od začátku tak 

Jakou roli ve váš prospěch může hrát fakt, 
že zcela poslední olympijský kvalifikační 
závod se pojede v květnu 2020 „doma“ 
v Račicích, kde většinu roku trénujete?
Jsem si jistá, že to bude výhoda. Známe to 
tam detailně, vodu, vítr, všechny podmínky. 
Přesto doufám, že se mi podaří nominovat 
se již o rok dřív z mistrovství světa.

Věříte tedy ve svůj úspěch, nebo ve vás 
hlodá i červíček pochybností?
Červíček se může objevit, ale vždy se ho sna-
žím zahnat a pracovat na sobě tak, abych 
odstranila chybu, kvůli které se objevil.

Japonsko není kanoistická země, měla jste 
možnost tam trénovat?
Ano, byli jsme tam na měsíc v říjnu 2017, 
abychom zjistili, jak funguje proces aklimati-
zace, jaké jsou tam podmínky. Bohužel jsme 
nemohli trénovat přesně na tom místě, kde 
bude za dva roky olympijský kanál. Ještě není 
dostavěný. Tréninkové podmínky v Japonsku 
byly podobné jako v evropských zemích. 
Člověk se musí vypořádat s jakoukoliv vodou, 
s větrem. Ale kultura je tam úplně jiná. A jsem 
ráda, že jsem to zažila. Lidé jsou tam neuvě-
řitelně ochotní, cokoliv jsme si vymysleli, tak 
se nám snažili okamžitě splnit. Zvažujeme, že 
bychom letos na podzim jeli zase.

Co ale bude po olympiádě?
Po olympiádě plánuji konec. Teď mám v hlavě 
jen ji a rodina přijde až někdy po ní.

Když mluvíme o rodině, musíte mít vedle 
sebe sportovce? 
Lidé navazují vztahy často na základě spo-
lečných zájmů. Z toho vyplývá, že profesio-
nální sportovkyně by měla mít sportovce. 
Neznamená to ale, že muž musí být také 
profesionální sportovec. Naopak. Když 
přijdu domů, nechce se mi zase probírat 
trénink. Stačí, aby ho sport bavil a mohli 
jsme tak občas trávit společný čas. Tak, jak 
to mám já, mi to naprosto vyhovuje. Přítel je 
bývalý veslař Dukly Praha.

Takže se pak vrátíte do zaměstnání?
Ano, nebo možná zůstanu u sportu třeba 
v nějaké funkci ve sportovním svazu, případ-
ně se chci posouvat výš a třeba jednou být 
v Mezinárodním olympijském výboru. Láká 
mě ale i consulting.

Vyzařuje z vás, že ať je to sport, nebo coko-
liv jiného, máte vždy vysoké cíle, je to tak?
Ano, prostě to tak mám. Asi je to i výchovou 
a tím sportem, disciplínou. Já zkrátka vždyc-
ky chci podat co nejlepší výkon. ▪

JANA JEŽOVÁ (27 LET)
Česká kanoistka, reprezentantka a závodnice Dukly Praha začínala s moderní 
gymnastikou. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor mezinárodní 
obchod. Jeden semestr absolvovala na vysoké škole v německém Karlsruhe. Mluví 
anglicky a německy. Mezi její největší kanoistické úspěchy se řadí bronz na MS 
i ME v roce 2014 v kategorii do 23 let, bronz na MS dospělých v maratonu (v roce 
2017) a stříbro ze závodů Světového poháru (v roce 2018). Na českých závodech do-
posud nebyla žádnou konkurentkou poražena. Je svobodná a bezdětná.

„zatnutá“, a soustředila jsem se na to, abych 
nespadla. Zpočátku jsem ale byla při vyjížďce 
dost splavená. Měla jsem problém udržet 
směr lodi a zanořovat správně pádlo.

Když sledujete mezinárodní konkurenci, 
vsadila byste si na sebe, že se kvalifikujete 
na olympijské hry do Tokia?
Pokud bych brala výsledky i z loňské sezony, 
tak ano. Loni jsem na mistrovství světa doje-
la na olympijské trati 200 metrů osmá, takže 
bych se kvalifikovala. Věřím, že se mi stejný, 
nebo raději lepší výsledek podaří zajet i letos 
na MS v Portugalsku a hlavně za rok, kdy už 
půjde o přímou kvalifikaci do Tokia.

KANOISTIKOU SE DÁ UŽIVIT, NAVÍC 
JSEM V DUKLE, KDE MÁM SMLOUVU 
A JE TO PRO MĚ JAKO „KLASICKÉ“ 
ZAMĚSTNÁNÍ. 
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100 LET 
       SPOLU

TEXT:  VÁCLAV RUBEŠ  
FOTO:  LUCIE VYSLOUŽILOVÁ

1975

Co bylo symbolem sedmdesátých let v tehdejším 
Československu? Zřejmě šedá každodennost normalizace, 
kterou by se nám ale podařilo vizuálně ilustrovat jen těžko. 
Proto jsme si pro jeden z obrazů kalendáře Českých drah vybrali 
jiný, opticky velmi výrazný motiv – domácí undergroundovou 
scénu. Ta své kritické postoje vyjadřovala mimo jiné svým 
vzhledem, jehož hlavním znakem byly dlouhé vlasy. Asi 
nejznámější osobností kulturně-intelektuálního odporu proti 
komunistickému režimu, spjatou právě s undergroundem, se 
stal Ivan Martin Jirous, známý pod přezdívkou Magor.   

DÍK MAGORŮM!
Československo sedmdesátých let nebylo pro 

svobodně smýšlející lidi přívětivým místem. 
Proces normalizace, aplikovaný „salámovou 
metodou“, se odrazil prakticky ve všech aspek-
tech tehdejšího života, kulturní vyžití nevyjí-
maje. Dělat profesionálně muziku znamenalo 
obstát v tzv. přehrávkách, což obnášelo složit 
režimní zkoušky z hraní, projít ideologickým 
kurzem, nechat si cenzorem odsouhlasit texty 
písní, změnit si případně anglický název kapely 
na český a ostříhat si vlasy. To poslední komu-
nisty zvlášť iritovalo. Mládenci s dlouhými vlasy 
se stali veřejným nepřítelem, režim je považoval 
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koncerty se pak šířily po hospodách, kde 
„máničky“ tolerovali, a osobně mezi přísluš-
níky undergroundového hnutí. Fungovalo to 

a třeba na vystoupení nejzná-
mější „podzemní“ skupiny The 
Plastic People of the Universe 
jezdily stovky příznivců. Ale 
vzhledem k náladám 
ve společnosti a všeobecné 
netoleranci čehokoli, co se 
vymykalo „normálu“, se o tom 
státní složky brzy dozvěděly. 
Bylo jen otázkou času, kdy 
zasáhnou. Stalo se tak napří-
klad 30. března 1974 v Rudol-
fově u Českých Budějovic, kde 
byl koncert „Plastiků“ tvrdě 
rozehnán Veřejnou bezpeč-

ností dříve, než vůbec začal. Do dějin ovšem 
vstoupily postihy, které přišly po under-
groundové přehlídce v Bojanovicích.

Atentát na underground
Byl podvečer 21. února 1976, když se od bo-
janovické vlakové zastávky začali do místní 
hospody trousit první návštěvníci akce 
nazvané II. festival druhé kultury. Vystou-
pily na ní skupiny The New Old Teenagers, 
Umělá hmota 2, Umělá hmota 3, Sanhedrin, 
Doktor Prostěradlo Band, Bílé světlo, The 
Hever and Vazelína Band, The Plastic People 
of the Universe, DG 307, zahráli i písničkáři 

PROPAGANDA VS. DISENT
Tito lidé, kteří několikrát změnili zaměstnání a vyhýbali se poctivé práci, se v řadě míst 
dopouštěli výtržností a dalších trestných činů. Jako členové malých beatových skupin, 
které před několika lety naprosto propadly při kvalifikačním přezkoušení, organizovali 
podvodně veřejná vystoupení, která se zvrhla v orgie a výtržnosti, narušující klid a pořádek 
v městech a obcích.

Rudé právo, 8. dubna 1976

Budou-li dnes bez povšimnutí odsouzeni mladí lidé s dlouhými vlasy za svou nekonvenční 
hudbu jako kriminální delikventi, pak o to snadněji mohou být zítra tím způsobem 
odsouzeni kteříkoliv jiní umělci za své romány, básně, eseje a obrazy – a už k tomu nebude 
dokonce ani zapotřebí, aby měli dlouhé vlasy jako fotogenické dekorum kriminálního 
obvinění.

Úryvek z prohlášení Václava Černého, Václava Havla, Ivana Klímy, Pavla Kohouta a Ludvíka 
Vaculíka zaslaného prezidentu ČSSR Gustávu Husákovi, 12. 6. 1976

za symbol západní buržoazní dekadence. 
Takže „máničky“ nebyly vpouštěny do kin, 
restaurací, na výstavy. Byly vyhazovány ze 
škol a s problémy se potýkaly i při cestování.

Zakázané koncerty
Protože pro většinu kapel byly výše uvedené 
podmínky nepřijatelné, ale na veřejnou pro-
dukci nechtěly rezignovat, zrodil se fenomén 
zakázaných koncertů. Ty byly realizovány 
pod nejrůznějšími záminkami. Legislativa 
totiž nezakazovala hrát na soukromých ak-
cích, např. na svatbách. Pozvánky na takové 

PŘESTOŽE BYL POČET SIGNATÁŘŮ  
CHARTY 77 MALÝ, JE POVAŽOVÁNA ZA JEDNU 
Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH AKCÍ ODPORU 
VŮČI PŘEDLISTOPADOVÉMU REŽIMU 
V OBDOBÍ NORMALIZACE

Karel „Charlie“ Soukup a Svatopluk Karásek. 
Na přísně utajovaný festival, jinak také 
opožděnou oslavu svatby Juliany Stritzko-
vé a Ivana Martina Jirouse, uměleckého 
vedoucího „Plastiků“, dorazilo na čtyři stovky 
vyznavačů nekonformního umění. Koncerty 
se uskutečnily, během produkce se vlastně 
nic zvláštního nestalo, s výjimkou návštěvy 
dvou uniformovaných příslušníků VB. Ti však 
po nezbytné kontrole dokladů zmizeli. O čty-
ři týdny později ale seděla většina interpretů 
ve vazební věznici. 

„Máničky“ jako katapult Charty 77
Akce „Bojanovice“ byla, jak se později ukázalo, 
předem připravena Státní bezpečností. Byl to 
do značné míry zoufalý krok, protože navzdory 
metodě „cukru a biče“ se státní moci nepodařilo 
underground zcela vymýtit a v osobě Magora 
a dalších podobně nekompromisních a odhod-
laných představitelů alternativní kultury získalo 
hnutí své ikony. Režim je mohl umlčet jen tak, 
že je uvěznil. K tomu nakonec skutečně došlo. 
Ze série přelíčení si obvinění odnesli nepodmí-
něné tresty odnětí svobody za přečin výtržnictví 
ve výši od 8 do 18 měsíců. Na rok a půl byl 
odsouzen i Ivan Martin Jirous.

Přesto záměr režimu zbavit se této opo-
zice nevyšel, právě naopak. Vlna solidarity, 
kterou začali projevovat nejen osobnosti 
pražského jara, ale i disidenti, vyústila v za-
ložení Charty 77, která se stala symbolem 
kritiky politické a státní moci a upozorňo-
vala na porušování lidských a občanských 
práv, k jejichž dodržování se ČSSR zavázala 
při podpisu Helsinské dohody. Přestože byl 
počet signatářů Charty 77 malý, je pova-
žována za jednu z nejvýznamnějších akcí 
odporu vůči předlistopadovému režimu 
v období normalizace. A nebýt Magora 
a dalších, kteří nechtěli přijmout diktát 
normalizátorů, dost možná by světlo světa 
nikdy nespatřila. ▪ 
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Zdeněk Běhunčík

Bolševický vůdce v nadživotní velikosti
V roce 1975 nabízely závodní výbory ROH svým 
zaměstnancům výhodné poukazy na poznávací 
zájezdy do SSSR, o které moc zájem nebyl. Letecký 
výlet do Leningradu se však vydařil. Fotografie 
zachycuje mou maminku stojící před nadživotní 
maketou Lenina. Všimněte si jeho velikosti v poměru 
ke skupince lidí stojících u jeho pravé boty.

Fotografie korespondující s časovým obdobím doplněné několikařádkovým popi-
sem (datum a okolnosti pořízení – zejména místo, zobrazení aktéři atd.) posílejte 
elektronicky (naskenované) přes webové rozhraní www.cdprovas.cz (záložka sou-
těže/100 let spolu). Každý uveřejněný snímek bude honorován částkou 600 Kč.

Staňte se spolutvůrci této rubriky!

Z VAŠEHO 
     ALBA

Pro nejbližší čísla magazínu  
vyhlašujeme následující témata:

č. 9/2018: 
Rok 1989, Sametová revoluce 
uzávěrka zaslání 8. srpna 

č. 10/2018: 
Rok 1993, Rozchod se Slovenskem
uzávěrka zaslání 12. září

Karel Pokorný

Dopisovatelem s cenzurou
Po odvysílání relace v závodním rozhlase v lednu 1969 a násled-
ném příchodu do zaměstnání v černém obleku při 1. výročí oku-
pace v srpnu 1969 jsem byl po letech spolu s dalšími politickými 
zločiny „znormalizován“. Převedeno do češtiny: společensky i lidsky 
znemožněn. Což se projevilo i v možnosti přispívat do tehdejšího 
deníku Pochodeň pod dohledem cenzora.

Jaroslav Kosek

Soutěže ve výzdobě železničních stanic
V době normalizace byly aktuální socialistické soutěže ve výzdobě železničních stanic 
k různým výročím, jako byl 1. máj, VŘSR a podobně. Byl jsem tehdy výpravčím v Dolní 

Lipce, takže jsem se musel na výzdobě plné nesmyslných hesel, praporků a nic neříkají-
cích vývěsků podílet i já. Na Provozním oddíle v Hradci Králové byla komise, jejíž členové 

objížděli železniční stanice, často i autem, a hodnotili výzdobu. Časté pak byly výtky, 
které padaly na hlavu náčelníka stanice, že výzdoba není dostatečná. Stanice byly od-

stupňovány podle tříd (I. až IV.) a pak byly vyhodnoceny finanční odměnou, která nestála 
ani za vynaloženou námahu při výzdobě.
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TEXT:  JOHANA KVÍTKOVÁ
FOTO:  JAN CHALOUPKA

ZDROJ:  WWW.VALKA.CZ

1975

PISTOLE CZ 75
Píšou se roky 1904 a 1907. V malé obci 

Krnsko nedaleko Mladé Boleslavi se 
v rodině Kouckých právě narodili bratři 
Josef a František, kteří své životy zasvětili 
vývoji zbraní. Ať už byla doba k jejich 
talentu více či méně vstřícná, stali se 
do konce své kariéry autory desítek sériově 
vyráběných vojenských, loveckých i spor-
tovních zbraní, bezpočtu prototypů a vý-
vojových vzorků. A také mnoha patentů, 
ale o tom později.

Omezení poptávky během války nebo 
v poválečném období a často konkrétní 
zadání zbrojovek však bratrům přece jen 
bránily v realizaci některých nápadů. To 
se zlepšilo na konci 60. let, kdy oba již 
v důchodovém věku nastoupili do České 

zbrojovky v Uherském Brodě. Tehdy byly 
populární krátké zbraně, což Františka 
spolu s kolegou Stanislavem Střižíkem na-
vedlo na vývoj nové samonabíjecí pistole 
ráže 9 mm. Sám František konstatoval, že 
pro vývoj pistole (později označené CZ 75) 
nebyly dány skoro žádné technické pod-
mínky, a proto se řídil jen svým vlastním 
názorem a celoživotními zkušenostmi. 
Výroba byla spuštěna v roce 1975. Díky 
designu rukojeti, ocelovému tělu a kon-
strukci s velkokapacitním dvouřadovým 
zásobníkem na 15 nábojů (9 mm Luger) 
byla pistole výjimečná a nadčasová.

Nikdo, ani sám František, tehdy netu-
šil, že právě spatřila světlo světa zbraň, 
která se stane na dlouhou dobu vlajkovou 

lodí České zbrojovky. Jeden nedostatek 
tento geniální výrobek přece jen měl. 
Patentovou ochranu. Díky tehdejšímu 
režimu totiž byly zbraně patentovány 
tajně, což v důsledku znamenalo platnost 
ochrany jen na území Československa. 
K odtajnění došlo až po pádu socialismu. 
Do té doby už byla pistole CZ 75 beztrestně 
kopírována a v různých napodobeninách 
se dodnes vyrábí po celém světě.

Paradoxní je, že do československých 
ozbrojených sil v době svého vzniku 
pistole CZ 75 nebyla přijata z důvodu tehdy 
nevyhovující ráže pro armády Varšavské 
smlouvy, její modernizovanou verzi  
(CZ 75D Compact) Policie ČR přijala až 
v roce 2001.



BlueTrains
Navštivte prostřednictvím unikátních 360˚ virtuálních 
prohlídek interiéry, řídicí stanoviště i strojovny vozidel ČD  
od těch nejnovějších po jedinečné historické unikáty.

http://bluetrains.cz

Bluetrains inzerat.indd   25 23.7.2018   13:43:59



    CESTO
VÁNÍ PO ČR 

FOTO:  JAN CHALOUPKA

Č E S K Ý  R Á J

Malá Skála je severní bránou Českého ráje. Nad 
soutěskou řeky Jizery jako by se odehrával souboj mezi 
dílem přírody a člověka. Kaple hradní tvrze Vranova, 
věže Frýdštejna nebo vyhlídka Zahrádka zde soupeří 
s rozeklaným hřebenem Suché skály a tajemnými 
skalními labyrinty. To vše dvě hodiny z centra Prahy. 
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Hledáte zámek se zajímavými expozicemi, 
jehož prohlídku můžete spojit s nevšed-

ním výletem do přírody? Pak je Mnichovo 
Hradiště ideální volba. Město protínají 
značené turistické trasy, které vás dovedou 
od nádraží nejen k bývalému sídlu Valdštejnů, 
ale také k Drábským světničkám a dalším 
atrakcím Českého ráje. Orientaci v Mnicho-

vě Hradišti výletníkům usnadňuje i místní 
značení, takže cestu k zámku najdete snadno 
bez mapy a GPSky. Vede přes centrum města, 
které zdobí další památky. Kromě několika 
barokních a empírových měšťanských domů 
objevíte na Masarykově náměstí novorene-
sanční radnici nebo mariánský sloup. Nedale-
ko pak stojí barokní kostel sv. Jakuba.

Zámek s bohatě zařízenými interiéry a unikátním divadlem patří 
k hlavním turistickým lákadlům Mnichova Hradiště. Město 
na řece Jizeře je ale také výborným výchozím místem pro toulky 
po Českém ráji. Na túru se můžete vydat po jedné z našich nejstarších 
turistických tras – Zlaté stezce.
TEXT: TOMÁŠ REZEK

DO MNICHOVA HRADIŠTĚ
nejen za zámeckými klenoty
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S dětmi za hraběcí princeznou
Honosný barokní zámek v Mnichově Hradišti 
působí pohádkově. Toho využil i režisér Juraj 
Herz, který tu natáčel filmovou báchorku 
Deváté srdce. V rámci tří prohlídkových okru-
hů si mohou návštěvníci prohlédnout nejen 
hojně vybavené interiéry, ale také empírové 
divadlo, které vzniklo na zámku u příležitosti 
setkání hlav států Svaté aliance v roce 1833, 
nebo kostel Tří králů a kapli sv. Anny, kde  
jsou uloženy ostatky slavného vojevůdce  
Albrechta z Valdštejna. Každou prázdninovou 
neděli dopoledne se na zámku konají rovněž 
prohlídky s průvodkyní oblečenou do kostý-
mu hraběcí princezny. Určené jsou hlavně 
rodinám s dětmi a jejich součástí je loutkové 
představení v zámecké sala terreně.

Klášter, kde se vaří pivo
Před zámkem stojí socha Václava Budovce 
z Budova, popraveného roku 1621 na praž-
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ském Staroměstském náměstí. Tento český 
šlechtic nechal v Mnichově Hradišti postavit 
renesanční zámek, který později Valdštej-
nové upravili do současné barokní podo-
by. Pokud vás zajímá historie a také rádi 
ochutnáte dobré pivo, vydejte se do neda-
lekého Kláštera Hradiště nad Jizerou. Kdysi 
tu stával významný cisterciácký klášter. 
Mniši v jeho blízkosti založili hospodářské 
zázemí, z něhož vzniklo město – Mnichovo 
Hradiště. Klášter vypálili husité a nikdy už 
nebyl obnoven. V 16. století vyrostl na jeho 
troskách zámek. Valdštejnové ho roku 
1852 přestavěli na pivovar a pivo se v něm 
vaří dodnes. 

Zlatou stezkou Českého ráje
Klášterské pivo si můžete dopřát v jedi-
nečných prostorech – v restauraci umís-
těné do části sklepení, které kdysi vyte-
sali do skály pod cisterciáckým klášterem 
mniši. Do Kláštera Hradiště nad Jizerou 
vás z Mnichova Hradiště dovede červená 
turistická značka Zlaté stezky Českého ráje 
(2 km). Ta patří k nejstarším pěším trasám 
u nás. Měří bezmála 120 km a už od 30. let 
minulého století propojuje nejzajímavější 
místa Českého ráje a jeho okolí. Opačným 
směrem se po ní z Mnichova Hradiště mů-
žete vydat k nedaleké zřícenině gotického 
hradu Valečov a přes osadu Skalka i k ro-
mantickým Drábským světničkám s pěkný-
mi vyhlídkami do údolí řeky Jizery, na Ještěd 
i hrad Bezděz. ▪

 R E D A K C E

VLAKEM  
DO MNICHOVA HRADIŠTĚ
Vlakové spojení do Mnichova Hra-
diště, které bude nejlépe vyhovovat 
vašim výletním plánům, si snadno 
najdete na www.cd.cz. Pokud pou-
žíváte chytrý mobilní telefon nebo 
tablet, můžete si do něj stáhnout bez-
platnou mobilní aplikaci Můj vlak, 
která poskytne stejný servis. Za nece-
lou půlhodinu vás dopraví vlaky ČD 
do Mnichova Hradiště z Mladé Bole-
slavi, z Turnova trvá jízda po kolejích 
asi čtvrt hodiny. Cestující z metropole 
mohou využít například rychlík Me-
toděj Vlach, který odjíždí z nádraží 
Praha-Vršovice v 9:13 h (z Prahy hl. n. 
v 9:25) a pravidelný příjezd do Mni-
chova Hradiště má v 10:58 h.

TIP

Konec dobrý, všechno dobré

  C E S T O V A T E L É

TEXT A FOTO:  MICHAELA JENDRUCHOVÁ

Začátek výletu není ideál-
ní. Městečko mě přivítá 

rozkopaným náměstím, 
zamračenou oblohou 
a přidává se bolest v krku. 
Za branou zámecké zahra-
dy se ale moje pochybnosti 
o načasování výletu rozply-
nou. Kvůli své lenosti podívat 
se na webové stránky jsem 
sice přišla v době polední 
pauzy, ale nevadí, alespoň 
jsem před prohlídkou získala 
čas na procházku okolním 
parkem, který nedávno 
kompletně zrekonstruovali. 
Vzhledem k době i k dešti 
tu je málo lidí, což uvítám, 
prohlídka zámku bude třeba 
komornější.

Na začátku mi trochu 
zamotá hlavu, který ze tří 
prohlídkových okruhů si 
mám vybrat. Kdybych měla 
více času, absolvovala bych 
je všechny, nakonec jdu 
„s davem“ (naštěstí skutečně 
bez davu) a volím okruh 
s interiéry z 18. století. Ještě 
před vstupem se pozastavuji 
nad bezpečnostními pravidly 
v zámeckém areálu. Při 
vstupu do vnitřních prostor 
musí každý odložit batohy, 
kabáty, a dokonce i kabelky, 
což správa zámku odůvod-
ňuje bohatým vybavením 

lákajícím k odcizení. Snad 
v každém salonu je výstava 
vzácného porcelánu, čínský, 
japonský, míšeňský, a do-
konce delfská fajáns, z níž 
mě přechází zrak. Průvodce 
zrovna ukazuje na vázu 
sestavenou z deseti částí, 
kterou prý sice milovalo pan-
stvo, ne však služebnictvo. 
Umýt ji musel být nadlidský 
výkon. Představa, že bych ji 
měla rozebírat na jednotlivé 
kousky, čistit a nerozbít? Už 
ale chápu, proč jsme museli 
odložit batohy do skříňky. 
Hladové pohledy návštěv-
níků spíše ženského pohlaví 
mluví za vše. Pokračujeme 
do přijímacího salonu, kde se 
pořádaly večírky. Odtud už je 
to jen pár kroků do lovecké-
ho sálu a dámského salonku 
naproti. Sofie z Valdštejna si 
prý přála mít na zámku bal-
kón s výhledem. Jak přelstít 
manželčiny požadavky? Sku-

tečný balkon tu nenajdete, 
Vincenc z Valdštejna jej ale 
nechal vymalovat na zeď 
vestavěného výklenku 
potaženého olejomalbami 
s hraběnkou Sofií v divadel-

ních kostýmech s krajinou 
v pozadí.

Nahlížíme do ohromné 
knihovny, škoda, tady bych 
strávila měsíce. Jsem sice 
knihomol, ale 20 tisíc svazků 
člověk jen tak nepřečte. 
Na konci prohlídky nás čeká 
malá soutěž o rozeznávání 
kopií obrazů na začátku 
trasy od originálů na konci 
prohlídky. Najdete rozdíly vy? 
Já je upřímně hledala marně, 
ale přiznávám, že můj po-
střeh nemá velkých kvalit.

Prohlídka je u konce, 
vycházím ven, za tu dobu 
se stihlo vyjasnit. Dívám se 
na hodinky. Druhý a třetí 
okruh budu muset nechat 
na jindy. Kostel, kaple, nebo 
třeba klasicistní zámecké 
divadlo, jehož jeviště se 
dodnes dochovalo v původní 
podobě? Pro mě jako zapá-
lenou divadelní harcovnici 
je to ideální důvod k další 
návštěvě. Odjíždím s dobrou 
náladou, vybavená letáčky 
s letním programem, ales-
poň mám důvod se sem brzy 
vrátit. A udělám to ráda! ▪

Už několik let jsem brouzdala prstem po mapě kolem Mnichova 
Hradiště. Lákal mě k návštěvě zámek, kterému místní říkají 
Versailles mezi českými památkami. A proč si vysloužil takovou 
přezdívku, jsem konečně vyrazila zjistit na vlastní oči.
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Město ležící na pomezí Českého ráje a Krkonoš si dříve narození 
jistě spojí s výrobou textilních strojů, stanů a sladkého pečiva. 
Naopak mladším ročníkům se možná vybaví spisovatel Jaroslav 
Rudiš, který v Lomnici nad Popelkou prožil své dětství. Od roku 
2007 se ale neodmyslitelnou součástí tohoto regionu pomalu stává 
i netradiční rozhledna ve sportovním areálu.

Zatímco autor ceněných románů, známý 
též svou zálibou v železnici, občas do své-

ho rodného města dorazí i dnes, velkovýroba 
cukrovinek byla po roce 2000 definitivně pře-
sunuta do Opavy a slavné Lomnické suchary 
vznikají pouze v režii místních cukrářů. To 
však vůbec neznamená, že by dnešní Lomnice 
nad Popelkou s historickým náměstím a ves-
nickou památkovou rezervací Karlov i její 
okolí nestály za návštěvu. Pískovcová města 
Českého ráje, který je Lomnici na dohled, jsou 
ideálním cílem pro letní dny. V zimě se naopak 
zraky návštěvníků upírají opačným směrem 
k hradbě krkonošských hor, nabízející nepře-
berné množství sněhových radovánek.

R O Z H L É D N I  S E  P O   K R A J I

Dva v jednom u Lomnice nad Popelkou

TEXT A FOTO:  MICHAL MÁLEK 

Výška:  590 m n. m.

Výhled:  Český ráj, Krkonoše, 
 Jizerské hory, Lužické hory

Vrchol:  sportovní areál

Nejbližší žst.:  Lomnice nad Popelkou

Výstup:  snadný

S lyžemi připnutými k nohám se ale nebu-
dete nudit ani v samotné Lomnici. A do-
konce nejen tehdy, když to zimní podnebí, 
s ohledem na jeho vývoj v posledních letech, 
umožní. Kromě tradičních a pravidelně 
upravovaných běžkařských tras mají v lyžař-
ském areálu v Popelkách pět skokanských 
můstků. Pokrytí umělou hmotou a kera-
mické nájezdové stopy pak umožňují užít si 
adrenalin na lyžích celoročně.

Byla by škoda vynechat návštěvu areálu 
jen proto, že skoky na lyžích nejsou zrovna 
váš šálek čaje, nebo že v letošním horkém 
létě vám návštěva skokanského můstku 
přijde skoro tak bláznivá jako samotný sjezd 

Ralsko KozákovJeštědLužické hory
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a následný skok do dáli. Od roku 2007 je 
totiž na jednom z můstků (K70) vybudován 
kruhový vyhlídkový ochoz, který i běžným 
smrtelníkům umožní pohled na respekt 
budící dráhu, po které se odvážní sportovci 
vrhají dolů vstříc vytouženému vítězství, 
stejně jako i občasným nebezpečným pá-
dům. Rozhledna na K70 doplňuje původní 
zděnou lomnickou rozhlednu na vrchu Tábor 
a nápad na její umístění se zrodil během 
modernizace celého sportovního areálu.  
Autorovi projektu Jaromíru Stránskému se při 
projektování rozhledny stal inspirací kalich 
vína. Návštěvníci, zdá se, s jeho nápadem cel-
kem souzní, a stavba tak ve veřejném hlaso-

vání získala ocenění Cena sympatie v soutěži 
Stavba roku 2007 Libereckého kraje.

Po celkem pohodlném zdolání 112 schodů 
je o to víc překvapující zjištění, že tento můs-
tek je údajně určený především začáteční-
kům, jmenovitě dětem ve věku kolem deseti 
let. Na druhou stranu po vyhlídkách a roz-
hlednách přece nechodí bázlivci, kterým 
se po pár vyšlapaných schodech rozklepou 
nohy, takže spíš než zděšení přináší návštěva 
můstku reálnější představu o sportu, který 
většina zná spíš jen z televize. A nakonec 
i samotný výhled na Kokořínsko v kombinaci 
s nejvyšším českým pohořím v pozadí určitě 
za výšlap stojí. ▪

Z Prahy 
rychlíkem s přestupem  
v Chlumci n. Cidlinou a Staré Pace

Z Pardubic 
rychlíkem  
s přestupem ve Staré Pace

Z Liberce 
osobním vlakem  
s přestupem ve Staré Pace

SPOJENÍ

VÝŠKOVÝ PROFIL

rozhledna na 
skokanském můstku

Kotel Malý Šišák Sněžka Černá hora

Lomnice nad 
Popelkou žst.

488 m n. m.

Školní 
náměstí

Husovo
náměstí odbočka ze Smetanovy ulice

590  m n. m.

481 m n. m. 469 m n. m. 479 m n. m.
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Křik a běh, to je standard michelinských  restaurací

Zamiloval se do místní holky. A tak si spolu 
otevřeli podnik Amuse Bouche. Když 

ji miluješ, není co řešit. „Ale proč zrovna 
veganský? Najde si mezi pár tisíci obyvatel 
své zákazníky?” ptám se zvídavě. Ačkoliv Míra 
Peterka sám není vegan, ohlíží se do minu-
losti, kdy lidé nejedli maso každý den. Vrací 
se k zapomenutým surovinám a klasickou 
českou kuchyni upravuje na staročeskou 
veganskou. „Dokážu udělat i znojemskou 

bez masa tak, že si na ní pochutná každý,” 
dodává. Dnes uvařil zelňačku a je opravdu 
výborná! U druhého chodu mě nejvíc zaujme 
chuť mrkve, skrze níž se v myšlenkách vracím 
do dětství na babiččinu zahradu.

Ku prospěchu těla i duše
Aby v tom bylo jasno. Tady dostanete 
od pondělí do pátku jedno jediné obědové 
jídlo s polévkou. Každý den jiné. Čerstvé, 

  MICHAELA 
      BUGRISOVÁ 
#BACKPACKLADY
Jsem vášnivá cestovatelka, která mi-
luje lidi, autentičnost, tradice a dobré 
jídlo. Zavedu vás na méně známá či 
skoro zapomenutá místa a ochutnáte 
se mnou místní mňamky.

Je zajímavé procházet maloměstem a narazit před restaurací 
na ceduli s nabídkou jediného jídla, které je navíc veganské. 
Jak troufalé! Proč si zdejší kuchař s bohatými zkušenostmi 
z prestižních restaurací otevřel netradiční podnik právě 
v Mnichově Hradišti?
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Křik a běh, to je standard michelinských  restaurací

Co je to orobinec?  Iveta Dandová 
je u nás jedna z mála, která ovládá 
tradiční domácí  řemeslo 
od starých pletařek. 
Vybavíte si rostlinu, 
která roste 
podél rybníků 
a připomíná 
doutník?  
To je orobinec, 
ze kterého 
vyrábí krásné 
dekorace, 
klobouky, tašky, 
a dokonce také 
ošatky na kynutí chleba. 
Že krásně hřejí, zjistil i její kocour, a tak 
si v jedné z nich udělal pelíšek.

Tady se peče s láskou a smíchem! 
V rodinné cukrárně Za rohem jsem 
opravdu několikrát z přilehlé 
výrobny slyšela smích. 
O zákazníky nouzi 
nemají, čerstvé 
zákusky nosí 
do vitríny jako 
na běžícím pásu. 
Vyzkoušejte 
jejich specialitu 
dámský dort 
s překvapením 
nebo malinový 
s bílou čokoládou 
ve šlehačce. Milovníci 
štafetky si mohou dopředu objednat 
40 cm dlouhou štafetu!

S čápy 24 hodin denně.  Již třetím 
rokem sledují obyvatelé města pomocí 
nainstalované kamery v přímém 
přenosu vše, co se děje 
v místním čapím 
hnízdě. V dubnu 
byli u toho, když 
po dlouhé cestě 
z Afriky opět 
zahnízdili. 
Po páření 
napjatě 
očekávali počet 
vajec. Z pěti 
mláďat doposud 
přežila tři. Jak to s nimi 
bude dál, můžete sledovat 
i vy na capi.itbusiness.cz.

Tipy místních

Z vlakové stanice Mnichovo Hradiště 
půjdete pěšky pár minut. Stačí se vydat 
rovně ulicí J. Švermy až ke Komerční 
bance, kde zahnete doprava. Pak už se 
mějte na pozoru, restaurace se nachází 
kousek od náměstí.

?

zdravé, sestavené z luštěnin kvůli potřebné-
mu proteinu, obilovin, které dodají svalům 
energii, a zeleniny plné vitamínů. Mirek 
zároveň klade velký důraz na původ a sezon-
nost surovin. Ty je v neposlední řadě potřeba 
šetrně zpracovat. Dozvídám se, že prefe-
ruje smaltové hrnce, které při vaření neničí 
vitamín C. Luštěniny pro lepší stravitelnost 
tepelně upravuje spolu s mořskou řasou 
a syrovou cibuli do salátu strouhá na man-
dolíně hned po oloupání, jinak do 20 minut 
zoxiduje. V den, kdy zeleninu oloupe, ji také 
zpracuje. Tímto celkovým přístupem k jídlu 
chce prospívat nejen tělu, ale i duši.

Po otvíračce není čas na přípravu
Všimla jsem si, že má všechny činnosti 
hezky zorganizované. Ráno se věnuje 
přípravám. Umyje saláty, upeče rajčata, po-
kud zrovna zařadí do nabídky svůj domácí 
kečup. Namáčí luštěniny a nakrájí zeleni-
nu. „To je naprosto běžné v michelinských 
restauracích a toho se držím i ve svém 
podniku,” říká. Tam totiž prý kuchař při 
vaření nebere nůž do ruky, není na to čas. 
Mirek získával po dobu deseti let zkušenosti 
doma i v zahraničí. Provařil se například 
Beefbarem v Lucembursku, který získal 
Michelinskou hvězdu kvůli steakům. A po-
kud se od šéfkuchařů už neměl co naučit, 
šel dál. Velmi rád vzpomíná na Itala Andrea 
Accordiho, pod jehož taktovkou působil 
v pražské michelinské restauraci Allegro. 
To byla vůbec první restaurace u nás, která 
v roce 2008 získala Michelinskou hvězdu 
a třikrát ji díky jeho vedení obhájila. Dnes 
už tato restaurace bohužel neexistuje, 
Mirek tam ale v době největší slávy zažil 
nejvyšší level gastronomie. „Mnohdy jsem 
stál u plotny a prohazoval těstoviny naráz 
ve dvanácti pánvích. Byla to hodně stresová 
práce, ale dost mě naučila. Ze šéfkuchaře 
mají všichni obrovský respekt, ale tohoto 
jsem měl rád,” vzpomíná.

Nyní už je pouze svým pánem. Maji-
telem, kuchařem a číšníkem v jednom. 
Podnik Amuse Bouche je taková „one man 
show”. Jeho koncept se ale neustále vyvíjí 
a je potřeba ho měnit, možná i vy tedy brzy 
poznáte, jak chutná skvěle připravený steak 
v Mirkově podání. Jak sám říká, jde hlavně 
o speciální zážitek, protože i doslovný 
překlad názvu podniku znamená „pobavená 
ústa“. ▪
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Necelou hodinu trvá jízda vlakem z Jičína do Turnova. A cesta uteče jako voda. Stačí se dívat z okna 
vlaku a zapomenete na čas. Trať vede kolem dvou nejznámějších skalních měst Českého ráje 
a v malebné kopcovité krajině na sebe poutá pozornost i řada památek, jimž vévodí hrad Trosky.

Už v Jičíně je na co se dívat. Vlak projede 
kolem rybníku Šibeňák, a ještě než dorazí 

na jičínskou zastávku, ukáže se vám barokní 
Valdštejnská lodžie. Koleje se pak točí kolem 
vrchu Zebín s nepřehlédnutelnou kapličkou 

sv. Máří Magdalény. Před Jinolicemi se poprvé 
objeví největší turistické lákadlo Českého ráje 
– pískovcové skály. Ke vstupu do Prachovských 
skal vás od zastávky Jinolice dovede modrá 
značka (3,5 km). U Libuně si můžete všimnout 

kostela sv. Jana Křtitele z Újezdu pod Troskami, 
jehož červená střecha svítí do dáli. Ale jako 
magnet přitahuje pohledy cestujících přede-
vším nejznámější dominanta Českého ráje – 
zřícenina hradu Trosky. K Troskám se lze vydat 

Z   O K N A  V L A K U

TEXT:  TOMÁŠ REZEK    FOTO:  MICHAL MÁLEK

PO KOLEJÍCH Z JIČÍNA DO TURNOVA
kolem skalních měst Českého ráje

Zanedlouho, co dá vlak vale jičínskému 
nádraží, projede kolem rybníka Šibe-
ňák. Jde o chovný rybník na jičínském 
Valdickém Předměstí. Rybník dostal 
název podle přilehlého vrchu Šibeňáku, 
kde se dříve popravovalo. V rámci proti-
povodňových opatření vznikl u ryb-
níka park. V roce 2001 byl u Šibeňáku 
vysázen les Řáholeček. Město totiž 
proslavily pohádky Václava Čtvrtka, 
hlavně vyprávění o loupežníku Rumcaj-
sovi, a každoročně 
se v něm také koná 
festival Jičín – město 
pohádky, letos  
12. až 16. září.

U jičínské vlakové zastávky protíná 
trať Libosad, kterému dominuje 
honosný barokní letohrádek s dvoura-
menným schodištěm zvaný Valdštejn-
ská lodžie. Letohrádek nechal postavit 
v letech 1630 až 1634 Albrecht z Vald-
štejna jako součást komponovaného 
krajinného celku. Asi nepřekvapí, 
že tato ojedinělá stavba obklopená 
zelení je pro svou romantiku oblíbe-
ným místem pro konání svatebních 
obřadů. V srpnu je 
letohrádek přístup-
ný denně od 9 do 18 
hodin, v pátek do-
konce do 20 hodin.

Na dvou vrcholech čedičových skal 
nechal vybudovat Čeněk z Vartenber-
ka v letech 1380–1390 dvě obranné 
věže Pannu a Babu a hřeben mezi nimi 
zaplnily obytné paláce. Hrad po vypá-
lení císařským vojskem v roce 1648 
chátrá a stávají se z něj romantické 
Trosky, které jsou dnes vyhledávány 
hlavně pro poutavé vyhlídky. Pod 
hradem bylo letos otevřeno informač-
ní centrum, kde je možné si zakoupit 
i venkovní šifrovací 
hru Čertova mřížka, 
s níž se stává ná-
vštěva hradu dobro-
družnou výpravou. 

Chovný rybník Šibeňák
¡ Jičín – Jičín zastávka ¢

Kolem Valdštejnské lodžie
¡ Jičín – Jičín zastávka ¢

Romantický hrad Trosky
¡ Ktová – Borek pod Troskami ¢

1
km

3
km

20
km
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Nedaleko zastávky Borek pod Troska-
mi se nachází Motomuzeum, v němž 
se mohou návštěvníkům pochlubit 
unikátní sbírkou historických motocy-
klů české i světové produkce ze  
30. až 70. let minulého století. K vidění 
je kompletní sbírka sériově vyrábě-
ných motocyklů značek Jawa, ČZ, 
Praga, ale také zástupce značek Ogar, 
Manet nebo třeba Čechie-Böhmerland 
a mezi více než sty exponáty naleznete 
také produkci za-
hraničních výrobců 
včetně Harley-Da-
vidson. Vstupné stojí 
50 Kč, pro děti 20 Kč.

Původně na jeho místě stával gotický 
hrad Skála, který nechal postavit 
kolem roku 1350 Hynek z Valdštejna. 
Na renesanční zámek Hrubá Skála 
přestavěli hrad v 16. století Smiřičtí. 
Zámek byl v průběhu staletí několi-
krát přestavován, současnou podobu 
získal za Aehrenthalů v 19. století, kdy 
byl zveleben v novogotickém stylu. 
Po roce 1945 sloužil zámek odborářům 
jako rekreační zařízení, dnes je v něm 
hotel. Na zámku se 
konají i prohlídky 
pro veřejnost, které 
trvají půl hodiny 
a stojí 50 Kč. 

Na pískovcových skalách pospojo-
vaných mosty se nachází také areál 
hradu Valdštejn se zdaleka viditelnou 
kaplí sv. Jana Nepomuckého. Na nej-
starším hradě Českého ráje, který byl 
založen kolem roku 1260, si lze pro-
hlédnout s průvodcem interiéry klasi-
cistního paláce a romantického paláce 
a dozvědět se zajímavosti o posledních 
majitelích hradu – Aehrenthalech. Sa-
mostatně mohou návštěvníci zavítat 
do středověkého 
hradního sklepení 
se stálou expozicí 
věnovanou pískov-
cům.

Muzeum unikátních motocyklů
¡ Borek pod Troskami – Hrubá Skála ¢

Zámek i hotel Hrubá Skála
¡ Borek pod Troskami – Hrubá Skála ¢

Na dohled hradu Valdštejn
¡ Karlovice-Sedmihorky – Turnov ¢

21
km

22
km

25
km

z Ktové po zelené 
nebo z Borku pod 
Troskami po modré 
značce (3,5 km). 
Z Borku si to vlak míří 
do stanice Hrubá Skála 
a po levé straně ve směru jízdy 
se mihnou další pískovcové skály. 
Ty jsou součástí Hruboskalského skalního města, 
nejrozsáhlejšího v Českém ráji. Na skupině skalních 
věží se tyčí hruboskalský zámek. Od zastávky Hrubá 
Skála k němu dojdete po modrém značení (2,5 km). 
Trasa částečně kopíruje naučnou stezku Hruboskalsko, 
která výletníky provádí po nejzajímavějších místech 
této malebné lokality. Na okraji skalního města mezi 
zastávkami Karlovice-Sedmihorky a Trutnov město uvi-
díte z vlaku další významnou památku – hrad Valdštejn. 
I ten je napojen na síť turistických tras, z Trutnova se 
k němu dostanete po červené Zlaté stezce Českého ráje 
(3 km). Nakonec vlak překoná po mostě řeku Jizeru, a než 
se nadějete, vystoupíte na turnovském nádraží. ▪

TIP
Každou sobotu, neděli a taky o svátcích se až do  
28. října 2018 můžete svézt spěšným vlakem Český ráj. 
Jak už jeho název napovídá, hodí se zejména pro vyzna-
vače pěší a cykloturistiky, kteří rádi podnikají výlety 
do Prachovských skal a jejich okolí. Spěšný vlak Český 
ráj odjíždí z nádraží Praha-Vršovice v 8:24 h a v me-
tropoli do něj můžete ještě přistoupit na pražském 
hlavním nádraží (8:28–8:38 h) nebo ve stanici Praha-Li-
beň (8:44–8:45 h). Vlak pak přes Nymburk město, Jičín, 
Jinolice, Libuň, Rovensko pod Troskami, Ktovou, Borek 
pod Troskami, Hrubou Skálu nebo také Karlovice-Sedmi-
horky dojede do Turnova v 11:19 h. Na cestu zpět se vlak 
Český ráj vydá z Turnova v 16:41 h.

Jičín

JinoliceLibuň

Jivany

Ktová

Hrubá Skála

Turnov město

Turnov

Karlovice-Sedmihorky

Borek pod Troskami
Rovensko pod Troskami

Semínova Lhota

Libuň zastávka

Železnice

Jičín zastávka
Šibeňák

Valdštejnská lodžie

Hrad Valdštejn

Trosky

Motomuzeum
Zámek Hrubá Skála
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DOMY 
      SLAVNÝCH

FOTO: JAN CHALOUPKA

F R Á Ň A  Š R Á M E K

Rozhlasovou verzi rubriky Domy slavných a reportáže ze zajímavých míst doma i ve světě poslouchejte 
každý všední den (v 9:15 h) na Českém rozhlase Dvojka. Více na www.rozhlas.cz/dvojka.

obývací pokoj není jen napodobeninou pro-
stor, které měli Šrámkovi v Praze. Miloslava 
v něm skutečně pobývala a nakonec tu 
i zemřela. Její památku dnes připomíná také 
kolečková židle, kterou kvůli špatnému zdra-
votnímu stavu využívala. Velkým tajemstvím 
je ale jedna ze šatních skříní. Náš průvodce jí 
na památku nejslavnějšího Šrámkova romá-
nu říká Stříbrný vítr. Kromě dobové dámské 
garderoby jsou v ní uloženy i špacírky a hůlky, 
které si Šrámkovi jako zapálení turisté brávali 
na časté procházky po Českém ráji.

Prohlídkou ale program pro návštěvníky 
nekončí. V přednáškové místnosti má každý 
možnost zhlédnout údajně jediný dokumen-
tární film lékařů Baudyšových, který natočili 
přímo v Sobotce. Zaznamenali na něm i další 
významné osobnosti ze Sobotky. A kam dál 
se můžeme vydat? „Určitě za to stojí okruh 
po básníkových stopách směrem k Turnovu, 
k hradu Kost a do údolí Plakánek, odkud se 
můžete vrátit zase do Sobotky,“ dává nám 
pár tipů na rozloučenou Jan Bílek. ▪

Do Sobotky po stopách umělce

Šrámkův dům na náměstí Míru poznáte 
jednoduše. Bustu ani pamětní desku, 

která byla odhalena při prvním ročníku 
známého festivalu Šrámkova Sobotka v roce 
1957, nelze přehlédnout. Muzeum tu však 
nesídlí. Najdete ho ve vedlejším domě (čp. 4) 
s informačním centrem. Tato budova dříve 
patřila Šrámkovu strýci, který měl v místě 
dnešního infocentra v přízemí kupecký 
krám. Sem prý malý Fráňa rád chodíval, pro-
tože občas dostal od strýce výslužku v po-
době preclíků a jiných dobrot. Po Šrámkově 
smrti dům odkoupila jeho životní družka 
– spisovatelka Milka Hrdličková Šrámková. 
S pomocí přátel do něj přestěhovala inventář 
z pražského smíchovského bytu, postupně 
prostory přetvořila v muzeum a ještě před 
smrtí majetek včetně autorských práv věno-
vala městu.

Vítejte v životě básníka
S naším průvodcem, archivářem Janem 
Bílkem, stoupáme po točitých dřevěných 
schodech do muzea. Vypadá to, jako bychom 

vstoupili přímo do bytu Fráni Šrámka. I když 
v Sobotce nepobýval celý život, městečko pro 
něj bylo bezesporu významné. V dospělosti 
se často vracel za babičkou a po 1. světové 
válce, kdy se do městečka vrátila i maminka, 
sem pravidelně dojížděl na prázdniny. První 
místností je Šrámkova pracovna s rozsáhlou 
knihovnou, která ukrývá například i svaz-
ky s věnováním od Karla Čapka či Rudolfa 
Medka. Na stěnách si všimnete zajímavých 
obrazů od výtvarníků, jako byl Václav Špála či 
Josef Čapek, i třeba fotografie Milky. Sousední 

Rodný dům Fráni Šrámka, v němž dnes sídlí městská knihovna, 
není zdaleka jediným místem, které je v Sobotce a jejím okolí 
spjato s básníkovým životem. Stačí pár kroků do sousedního domu 
s muzeem, které je životu tohoto národního umělce věnované, 
anebo v jeho šlépějích vyrazit na průzkum krás Českého ráje. 
Po jeho vzoru třeba i se špacírkou v ruce.
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7. - 9. září
71. ročník Pálavského vinobraní
Mikulov

14. - 16. září
Znojemské historické vinobraní
Znojmo

5. - 6. října
Valtické vinobraní
Valtice

4. - 6. října
Bučákové slavnosti
Hustopeče

13. října
Burčákový pochod
& Burčákové Šidleny
Mutěnice a Milotice

Přehled akcí a zajímavostí: 
www.jizni-morava.cz
www.vinozmoravy.cz

Využijte celosíťovou jednodenní jízdenku
 IDS JMK na 24 hodin jen za 190 Kč.

Platí v celém Jihomoravském kraji ve vlacích, autobusech nebo 
městských dopravách v Brně a dalších městech. 

V nepracovní dny platí až pro 5 osob, z toho maximálně dvě nad 15 let. 
V prodeji na vlakových nádražích v Jihomoravském kraji.

24 H

ZAJEĎTE SI NA 
JIŽNÍ MORAVU

VLAKEM

Mikulov

www.idsjmk.cz

Hustopeče

Znojmo

Valtice

Mutěnice
Milotice

T IPY
NA VÝLETY

A POKRAČUJTE
ZA VÍNEM A ZÁŽITKY

S IDS JMK
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Služby pro cyklisty
Oslavy 100 let spolu

Aktuální informace najdete po  
celé období oslav na speciálním webu. 

Sledujte www.cd.cz/100

Nenechte si ujít  
program výročí vzniku  
státních drah a republiky!
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P R U V O D C E

Ceny jízdného 
Cestujte od září 

se slevou 75 % 
Můžete potkat ve vlaku 

Roman Šemík 

ČD Nostalgie 
Konec legendy 

jménem Pantograf 

Články v této rubrice mají pouze informativní charakter.
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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Od 1. 9. 2018 platí pro cestující vybraných věkových kategorií 75% sleva z jízdného na celém 
území České republiky. Zvýhodněná cenová nabídka platí pro cestující do 18 let, studenty do 26 let 
a osoby starší 65 let. Přinášíme vám přehled nejdůležitějších změn.

Od 1. 9. 2018 bude národní dopravce nově 
vydávat jízdenky se slevou 75 % z ceny 

jízdného pro kategorie cestujících, pro které 
platí cenová regulace upravená výměrem Mini-
sterstva financí z května letošního roku. Změny 
se týkají cestujících od 6 do 18 let, studentů 
od 18 do 26 let a osob starších 65 let. Jízdenky 
se slevou 75 % neplatí pro důchodce do 65 let. 
Těm národní dopravce nabízí aplikaci IN 50 
Důchodce. Po zakoupení této aplikace za zvý-

Cestujte od září se 

hodněnou cenu máte za splnění příslušných 
podmínek nárok na slevu 50 % z obyčejného 
jízdného v 1. i 2. vozové třídě. Nové slevy ve výši 
75 % z jízdného budou uplatněny ve vnitro-
státní přepravě pro jednosměrné a zpáteční 
jízdné ve 2. vozové třídě. V případě kategorií 
cestujících od 6 do 18 let a žáků či studentů 
od 18 do 26 let bude navíc nabízena možnost 
zakoupení traťové jízdenky se slevou 75 % 
z ceny traťové jízdenky pro dospělého.

slevou 75 %

Prodej 
jízdenek 

se slevou 75 % 
bude zahájen  

1. září  
2018.
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Sleva platí ve všech vlacích
Národní dopravce nepřistoupil k možnos-
ti omezit cenové zvýhodnění v určitých 
spojích. Jízdenky za zvýhodněnou cenu tedy 
budou od září platit ve všech vlacích. Díky 
tomu si cestující nemusí lámat hlavu, pro 
které ze spojů sleva platí či neplatí.

Jak si koupit jízdné se slevou 75 %?
Jízdenky s touto slevou si budou moci 
cestující zakoupit stejným způsobem jako 
doposud. Tedy ve všech prodejních kanálech, 

Platí pro vás sleva, když vám bylo 18 let,  
nejste student a ještě vám nebylo 65 let? 
Nespadáte do žádné z dotčených věkových kategorií, nemění  
se tedy nic. Všechny současné nabídky pro vás zůstávají v plat-
nosti. Jízdenky i aplikace si zakoupíte za stejné ceny jako 
doposud včetně aplikací na In Kartě – IN 25 i IN 50.

Jste držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P? 
Všechny cenové nabídky zůstávají pro tuto kategorii  
beze změn včetně slev a možnosti zakoupení  
aplikace IN 25 za zlevněnou cenu.

jako jsou pokladny v železničních stanicích 
a zastávkách, ve vlaku u průvodčího i pro-
střednictvím e-shopu ČD. Pro jejich vrácení 
platí stejná pravidla jako u ostatních jízde-
nek. Na e-shopu můžete tento druh jízdenky 
vrátit beze srážky do 15 min před odjezdem 
vašeho vlaku.

Potřebujete vrátit stávající aplikaci?
Od 1. září nebude možné kombinovat 
aplikace na In Kartě se státními slevami. 
Aplikace se již nadále nebudou určeným vě-

kovým kategoriím vydávat. Všichni cestující, 
kteří mají na In Kartě zřízenou aplikaci IN25 
1/1 pro cestující do 26 let, IN 25 1/2 pro děti 
do 15 let, IN 50 pro mládež 15 až 26 let,  
IN 50 D pro důchodce, IN Důchodce,  
IN Senior a IN 100, mají nárok na vrácení 
této aplikace. Návratek bude proveden 
vždy k 1. září 2018, a to i v případě, že nárok 
bude uplatněn později. Nejzazší termín pro 
vrácení aplikace na In Kartě je 30. 4. 2019. 
Výjimkou je IN Senior – rozhodným datem 
pro návratek bude datum podání žádosti. ▪

Cestující od 6 do 18 let
Všichni cestující ve věku 
od 6 do 15 let mají slevu 
75 % a nárok na ni není třeba 
prokazovat. Ve vlaku ani při 
nákupu jízdenky není povinné 
předkládat potvrzení doklá-
dající věk zákazníka. Cestující ve věku 
od 15 do 18 let jsou pro uznání 75% slevy 
povinni prokázat nárok na zvláštní jízdné 
osobním dokladem, žákovským průka-
zem nebo jiným úředně nebo dopravcem 
vydaným průkazem, který obsahuje 
fotografii, jméno, příjmení a datum 
narození. 

Děti do 6 let
Děti do 6 let za přepravu 
ve vlacích neplatí. V případě, 
že ale dětí cestuje více než 
dvě nebo je pro každé dítě 
požadováno samostatné 
místo k sezení, platí pro ně 
stejné cenové podmínky jako 
pro další zvýhodněné věkové 
kategorie.

Cestující 65 +
Nárok na slevu 75 % je ces-

tující této věkové kategorie 
povinen prokázat osobním 

dokladem nebo jiným úřed-
ně nebo dopravcem vyda-

ným průkazem obsahujícím 
fotografii, jméno, příjmení 

a datum narození. 

Žáci a studenti  
od 18 do 26 let
Nárok na slevu 75 % je třeba 
prokázat platným průkazem 
ISIC nebo platným Žákovským 
průkazem (Žákovský průkaz je 
možné ověřit i na pokladnách 
ČD při nákupu jízdenky). 

KTEŘÍ CESTUJÍCÍ MAJÍ NÁROK NA SLEVU?

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Máte u nás zakoupenou aplikaci IN Senior? 
Můžete ji i nadále využívat po celou dobu její platnosti, anebo se 
můžete rozhodnout pro její vrácení. Bonusem této aplikace je nárok 
na slevu 50 % z obyčejného jízdného v 1. vozové třídě. Nové průkazy 
aplikace IN Senior už vydávány nebudou. V případě, že se rozhodnete 
svou aplikaci IN Senior vrátit, učiňte tak co nejdříve (od 1. 9. 2018). 
Výše návratku se snižuje s přibližujícím se datem expirace IN Senior.

Máte In Kartu bez platné aplikace?
Ponechte si ji. Nadále vám může sloužit jako nosič pro nahrávání 
jízdenek.

1 3

2 4?
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VÍCE INFORMACÍ NAJDETE BĚHEM SRPNA NA WWW.DENZELEZNICE.CZ

Národní den železnice, který se koná  
22. září, není jedinou příležitostí k osla-

vám železnice. Během zářijových víkendů 
proběhnou také regionální dny vždy spojené 
s jízdami moderních i historických vlaků 
i bohatým doprovodným programem pro 
dospělé i děti. Přehled termínů akcí v jed-
notlivých regionech vám přinášíme v mapce 
na této straně.

Přípravy v regionech vrcholí
Mezi pražským smíchovským nádražím 
a Uhříněvsí budou v sobotu 15. září při-
praveny pravidelné jízdy zvláštních vlaků, 
komentované prohlídky, jízdy po vlečce 
Metrans v Uhříněvsi, doprovodný kulturní 
program i zábava pro nejmenší návštěvní-
ky, pro něž bude k dispozici také kinovůz 
i Vláček hráček. K příležitosti regionálních 
oslav v Příbrami budou přichystány jízdy 

parním vlakem z Berouna přes Příbram 
do Březnice a zpět, prohlídka vlaku Cyklo 
Brdy na příbramském nádraží a jízdy 
na vlečku Kovohutí. Poslední zářijovou 
sobotu přivítají železniční fanoušky také 
na hlavním nádraží v Ostravě a v Bohu-
míně. Nenechte si ujít jízdy parními vlaky 
po okolí Ostravy nebo jízdy po vlečkách 
AWT. Z Hradce Králové se 9. září svezete 
zvláštními vlaky do Trutnova a Adršpa-
chu a zpět. V trutnovském depu si kromě 
prohlídky vystavených vozidel zasoutěžíte, 
třeba i při poslechu živé hudby. Během dne 
mají také všichni návštěvníci zvýhodněný 

Kromě Národního dne železnice, který 
letos hostí v Českých Budějovicích, 
můžete během posledního letního 
měsíce vyrazit i do dalších sedmi měst 
po celé republice. Regionální oslavy 
proběhnou totiž také v Příbrami, 
Praze, Horažďovicích, Trutnově, 
Ostravě, Brně a v Olomouci.

Oslavy železnice 
po celém Česku

Cestuj s Fondy EHP a Norska 
Velká soutěž 
o cestu do Norska! 
Najděte otázky ukryté v místě realizace projektů podpořených 
z Fondů EHP a Norska. Pošlete nám správné odpovědi na náš web 
a vaše fotky na Instagram #cestujsfondy. Hrajte o cestu do Norska 
a mnoho dalších zajímavých cen!

Iceland
Liechtenstein
Norway grants

Norway
grants

Více na www.cestujsfondy.cz

inzerce 215x85.indd   1 3.7.18   8:57

vstup do vybraných památek a muzeí. 
Olomouc oslaví 130. výročí trati Lipová 
Lázně – Glucholazy a k této příležitosti 
se také uskuteční jízdy zvláštními vla-
ky do Šumperka a zpět. Brněnský den 
železnice nabídne kromě zvláštních jízd 
například i bohatý doprovodný program 
při Boskovických slavnostech a nudit se 
nebudete ani v Plzeňském kraji. Ten letos 
slaví v Horažďovicích, kde bude kromě 
nostalgických jízd připravena také výstava 
historických lokomotiv a drezín.

Podrobnější informace o Národním dni 
železnice přineseme v příštím čísle. ▪

Trutnov
9. 9.

Příbram
8. 9.

Praha
15. 9.

Plzeň
28. 9.

Olomouc
15. 9.

Horažďovice
28. 9.

Ostrava
29. 9.

Brno
29. 9.

NDŽ České Budějovice
22. 9.
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Poslední jízdy Pantografu do depo-
zitáře NTM v doprovodu muzejní 
jednotky se můžete zúčastnit i vy! 
Pojede v sobotu 11. srpna 2018 
z Prahy-Libně do Chomutova přes 
Ústí nad Labem s odjezdem v 9:05. 
Do cíle dorazí ve 12:15. Zpět se 
samotná muzejní jednotka vydá 
v 15:00 a do Prahy přijede v 18:54. 
Cena jízdenky 300 Kč (děti do 6 let 
zdarma) zahrnuje i vstupné do de-
pozitáře. Jízdenky budou k dispozici 
od vyhlášení ve všech pokladnách 
ČD. Sledujte nás na facebookovém 
profilu ČD Nostalgie, kde najdete 
další podrobnosti.

DNES NAPOSLED!

Na nových vlacích pro rychlou příměstskou dopravu začali kon-
struktéři pracovat již v 50. letech. Důvodem byla rostoucí frek-

vence cestujících v příměstských oblastech aglomerací a zjištění, že 
parní lokomotivy s klasickými soupravami mají příliš pomalý rozjezd 
ze zastávek, maximální rychlosti dosáhnou za dlouhou dobu a vozy 
s běžnými dveřmi a schůdky neumožňují na zastávkách dostatečně 
rychlou výměnu cestujících. Řešením se měly stát nízkopodlažní jed-
notky s rychlým rozjezdem a širokými, centrálně ovládanými dveřmi.

V Čechách i na Moravě
První dva prototypy vyrobila Vagónka Tatra Studénka v roce 1959 
v kooperaci s plzeňskou Škodou, která tehdy nesla název Závody 
Vladimíra Iljiče Lenina. Vlak měl boční okna střídavě mimo přímou 
linku, což přineslo přezdívku Lochneska. Rozšířenější byla (a je) 
přezdívka Pantograf nebo lidově Panťák. Prototypy sice trpěly řa-
dou dětských nemocí, což si vyžádalo změnu konstrukce, potvrdily 
ale správnost konceptu rychlé příměstské dopravy.

První sériově vyráběné jednotky byly do provozu nasazeny v roce 
1964. Dostaly označení EM 475.1 (později 451) a od prototypů 
se vzhledově lišily novým designem čelních partií. Všechny vlaky 
z první série (s výjimkou jednotky EM 475.1027/1028) byly dodány 
do Prahy, kde rychle ovládly regionální dopravu na trati do Pardu-
bic. Další série, počínaje evidenčním číslem EM 475.1029/1030, za-
hájila v roce 1965 provoz na severní Moravě. V letech 1965 až 1968 
pak následovaly další dodávky, přičemž kromě Prahy a Bohumína 
směřovala část jednotek také do Košic a v menší míře i do Ústí nad 

Legenda jménem Pantograf 
odjíždí do železniční historie

Cestuj s Fondy EHP a Norska 
Velká soutěž 
o cestu do Norska! 
Najděte otázky ukryté v místě realizace projektů podpořených 
z Fondů EHP a Norska. Pošlete nám správné odpovědi na náš web 
a vaše fotky na Instagram #cestujsfondy. Hrajte o cestu do Norska 
a mnoho dalších zajímavých cen!

Iceland
Liechtenstein
Norway grants

Norway
grants

Více na www.cestujsfondy.cz
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Milované i nenáviděné, velebené i zatracované, nenahraditelné i zastaralé. Řeč je o příměstských 
elektrických jednotkách, které dobře znají zejména cestující v okolí Prahy. Přes 50 let patřily 
ke koloritu tuzemské železnice, nyní nastal čas loučení. Poslední provozovaná jednotka řady 451 
bude v pravidelném provozu 10. srpna 2018. O den později odjede rovnou do muzea.

Labem. Celkem bylo vyrobeno 51 jednotek řady EM 475.1. 
V 70. letech šel vývoj železniční techniky rychle dopředu, stejně 
jako postupovala elektrizace dalších tratí. Na papíře sice existovalo 
několik modernějších následovníků Pantografů, průmysl řízený 
centrálním plánováním ale neměl dost kapacit ani motivaci na vo-
lání po modernější příměstské jednotce účinně reagovat. Proto 
byla objednána další série téměř shodných jednotek označených 
jako EM 475.2 (později 452). Tyto vlaky, dodané v letech 1972 až 
1973, byly nasazeny především na trať Praha – Benešov. Během 
druhé poloviny 70. let byly Panťáky předisponovány z Bohumína, 
Košic a Ústí nad Labem výhradně do Prahy a dlouhá léta zabez-
pečovaly provoz jak v pražské aglomeraci, tak i ve východních 
Čechách z Pardubic do Hradce Králové. 

Náhradník CityElefant
Od roku 2000 začaly být do provozu nasazovány nové jednot-
ky řady 471. Nástup CityElefantů umožnil postupnou náhradu 
původních, již beznadějně zastaralých Pantografů. V pravidelném 
provozu zůstalo několik jednotek, v posledních letech nasazo-
vaných především na městskou linku z Prahy-Libně do Roztok 
u Prahy. Letos na jaře byly z provozu vyřazeny dvě ze tří jednotek. 
Posledního mohykána 451.025/026 bude možné na kolejích v okolí 
Prahy spatřit v pátek 10. srpna. O den později odjede v doprovodu 
již muzejní jednotky 451.045/046 do Chomutova, kde bude vlak 
předán do depozitáře Národního technického muzea, čímž se uza-
vře zajímavá kapitola naší železniční historie. ▪
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M Ů Ž E T E  P O T K A T  V E   V L A K U

Hledání historie vlastního rodu láká stále více lidí. Ovšem často 
je to běh na velmi dlouhou trať. Své o tom ví Roman Šemík, který 
odhaluje rodopis nositelů jména opředeného známou českou 
pověstí už 10 let. Díky svému bádání projel po kolejích nejen rodný 
kraj na pomezí východních Čech a Vysočiny, ale i celou republiku 
a každoročně pořádá setkání pokračovatelů rodu Šemíků.  

Každý asi zná pověst o Křesomyslu a Ho-
rymírovi, ve které figuruje legendární kůň 
Šemík. Souvisí nějak s vaším rodem?
Václav Hájek z Libočan, který počátkem 
16. století napsal slavnou Kroniku českou, 
si tuhle krásnou legendu celou vymyslel, 
a s genealogií Šemíků nesouvisí. Rod Šemíků 
pochází z Vysočiny, největší líhní byla dnešní 
obec Sázavka na Havlíčkobrodsku, která se 
kdysi jmenovala Smrdov, což se ale místním 
obyvatelům nelíbilo, tak si ji nechali přejme-
novat.

Kdo byl tedy první Šemík?
Podle mého pátrání byl prvním Adam Šemík, 
který ve Smrdově zakoupil chalupu někdy 
v roce 1652. Byl prapředkem všech Šemíků 
v Čechách a na Moravě. Do současnosti 
hovoříme o deseti až jedenácti generacích 
nositelů tohoto jména.

Co bylo impulsem k tomu, abyste začal 
pátrat a sestavovat váš rodopis?
Stalo se to už dávno, ještě když jsem byl 
malý kluk. Když jsme s tátou projížděli 
vlakem zmíněnou Sázavkou, řekl mi, že 
právě odsud pocházel jeho děda, tedy můj 
pradědeček. Tuhle informaci jsem uchovával 
dlouhá léta a zhruba před deseti lety mě na-
padlo, že bych se mohl pokusit zjistit, jestli 
existují starší zmínky o rodu Šemíků. Vydal 
jsem se proto do archivu, kde jsem objevil 
berní rulu. To je prastarý daňový dokument, 
který pochází z poloviny 17. století, z období 
po konci třicetileté války, kde jsou zapsáni 
všichni hospodáři na území českého králov-

ství. Mezi nimi jsem objevil i jméno Šemík, 
které se vázalo právě ke Smrdovu. Přišlo mi 
zajímavé, že můj praděda se narodil v obci, 
ve které žil i „prapra“ Šemík, takže jsem pát-
ral dál a postupně propojoval rodové linie.

Oslovil jste další Šemíky?
Přirozeně. Bez toho by to nešlo. Hodně mi 
pomohly sociální sítě, protože určitá skupi-
na lidí reaguje na podobné výzvy. Dnes beru 
Šemíky jako jednu velkou rodinu a kromě 
pátrání po předcích vnímám jako důležité 
i jejich sblížení. Proto každý rok pořádám 
setkání Šemíků na různých místech. Samo-
zřejmě jsme nemohli vynechat Vyšehrad, 
minulý rok jsme byli i v Neumětelích, kde je 
podle legendy pohřben kůň Šemík, a často 
se setkáváme právě na Vysočině, odkud 
pocházíme. Například v obci Ovesná Lhota 
žije dnes kolem dvaceti Šemíků.

Kolik příslušníků rodu aktuálně existuje?
Podle statistik ministerstva vnitra, které 
je vydávalo každý rok, žije na území České 
republiky něco přes 150 Šemíků a Šemíko-
vých. Pár jich znám i na Slovensku, kam se 
jeden z rodu přestěhoval po 2. světové válce, 
a založil tak slovenskou rodovou linii. Vím 
i o potomcích v USA a v Německu.

Osobně znám také jednoho Šemíka, kte-
rému dali rodiče křestní jméno Horymír…
Ano, Horymíra znám. Také se zúčastňuje se-
tkání. Je to dokonce železničář ze severních 
Čech. Jeho rodiče měli asi velký smysl pro 
humor…

Když jsme u těch profesí, je nějaká, která 
v rodu dominuje?
Historicky bylo nejvíce Šemíků sedláky, což 
bylo i výhodou pro mé bádání. Celé generace 
se věnovaly svým hospodářstvím, většinou 
na jednom místě, což činí pátrání jednoduš-
ší než u rodů, které se rozprchly po celém 

TEXT:  VÁCLAV RUBEŠ   FOTO: JAN CHALOUPKA

Narodil se ve Vysokém Mýtě, dětství pro-
žil v Kolíně, kde se po ukončení základní 
školy vzdělával na strojní průmyslovce. 
Po maturitě absolvoval ČVUT, kde se 
specializoval na obor přístrojová, regu-
lační a automatizační technika. Profesně 
se věnuje informačním technologiím, 
pracuje jako IT specialista ve společnosti 
ČD-Informační systémy. Specializuje 
se na bezpečnostní oblast. Posledních 
deset let se amatérsky věnuje genealogii 
rodu Šemíků. Svá poznání a zjištění pub-
likuje na webu: semikovi.blogspot.com.  
Je ženatý a má tři děti.

ROMAN ŠEMÍK (56) 

Pátráním po našich předcích 
jim dáváme nový život
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světě. Současní Šemíci se samozřejmě věnují 
různým profesím. Jmenovat bych mohl napří-
klad Pavla Šemíka, což je známé jméno mezi 
znalci piva. Byl totiž sládkem v Plzeňském 
Prazdroji. Znám i dva soudce, otce a syna.

Jaký je genderový poměr rodu?  
Nehrozilo někdy v historii, že Šemíci  
vymřou po přeslici?
To asi úplně ne, ale například ve druhé 
polovině 90. let 20. století byl demografický 
vývoj poměrně nepříznivý, protože v tomto 
období se nenarodil žádný Šemík. Naštěstí 
ale po roce 2000 došlo k populačnímu zvratu 
a od té doby se každý rok naše řady rozšíří. 
Máme samozřejmě i úbytky, takový už je ži-
vot, ale v průměru se počet rodových přísluš-
níků drží na podobné hladině už několik let.

Vy sám jste přispěl k pokračování rodu?
Mám tři děti a dvě vnoučata, takže myslím, 
že ano (smích).

Vedete potomky k tomu, aby v bádání 
pokračovali?
Moje děti jsou ve věku, kdy je zajímá úplně 
něco jiného. Ale to je přirozené, protože 
když si vzpomenu, co lákalo mne, když mi 
bylo dvacet třicet let, tak o pátrání po vlast-
ní historii nenajdu ani náznak. Myslím, že 
člověk musí dozrát do určitého věku, kdy si 
uvědomí, že je článkem nějakého řetězu. A je 
pak na každém z nás, jestli ty ostatní články 
chce hledat a nalézat nebo ne.

Co vás motivuje hledat a nalézat dál?
Je to jakési přesvědčení, že tím, jak vzpo-
mínáme na naše předky, tak jim svým 
způsobem dáváme další život. Nezůstávají 
zapomenuti. Vedle toho to vnímám i jako 
podtržení vlastních životních postojů, proto-
že docházím k závěru, že naši předchůdci žili 
tak, aby se za ně nemuseli potomci stydět. 
A to je hodnota, kterou se řídím i já a snažím 
se ji předat další generaci.

Při pátrání jste hodně využíval vlaky. Jaký 
je váš vztah k železnici?
Protože otec pracoval celý život na že-
leznici, využíval jsem tento druh dopra-
vy často. Jako malý kluk jsem jezdíval 
za dědou a babičkou na Vysočinu vla-
kem. Vzpomínám si, že na cestě z Kolí-
na do Havlíčkova Brodu byla nezbytná 
zastávka v Kutné Hoře na přepřahání 
elektrických lokomotiv. Dodnes je tam 
předěl mezi dvěma napěťovými soustava-
mi, ale dnešní stroje jsou již vybavené pro 
oba systémy, a cestující jsou tak o tento 
zážitek ochuzeni. Z Havlíčkova Brodu se 
jezdilo po lokálce ještě vlakem taženým 
parní lokomotivou až do Rozsochatce, 
kde jsem každý rok pobýval o prázdni-
nách u prarodičů. V době studií jsem vlaky 
hodně jezdil mezi Prahou a Pardubicemi, 
a i dnes jezdím pravidelně na služební 
cesty. Nejčastěji do Pardubic a Plzně, kde 
má naše společnost pobočky. ▪
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Doposud bylo pro zákazníky ČD dostup-
ných 13 parkovišť ČD parking po celém 

Česku. Všechna jsou situována vždy v do-
cházkové vzdálenosti od nádraží a nabízejí 
nonstop provoz. Některá z nich jsou hlídaná 
nebo monitorovaná průmyslovými kame-
rami, případně i krytá. V krajských městech 
a vybraných lokalitách je parkování zpoplat-
něno zvýhodněnou sazbou, ostatní odstavné 
plochy umožňují parkování zdarma do doby 
vyčerpání kapacity. 

V Praze lze využít službu ČD Parking v Kom-
plexu Wilsonova a v Parking centru, obě par-
koviště jsou v blízkém okolí stanice Praha hl.n. 
Dále jsou pro zákazníky národního dopravce 
k dispozici parkoviště v Brně, Plzni, Pardubicích, 
Starém Městě u Uherského Hradiště, České 
Třebové, Zábřehu na Moravě, Otrokovicích, Bo-
humíně, Kojetíně, Kroměříži a v Poděbradech.

Od srpna je 21 nových lokalit
S cílem zajistit kompletní pokrytí parkovi-
šti ČD po celé České republice je od srpna 
tohoto roku služba ČD parking rozšířena 
do dalších 21 lokalit. Nové odstavné 
plochy se službou ČD parking si můžete 
vyhledat v mapce na této straně.

ČD parking v příštích letech
Národní dopravce ověřuje poptávku 
po parkování u nádraží i v jiných lokali-
tách. Počítá se s dalšími 66 parkovišti ČD, 
která budou určena výhradě zákazníkům 
národního dopravce. Díky tomu budou 

mít cestující více možností pro odstavení 
vozidla a do cíle svých cest budou moci 
zvolit služby Českých drah.

Podmínky parkování
Všechny nové plochy ČD Parking jsou ote-
vřené nonstop a můžete tu parkovat zdarma 
do vyčerpání kapacity parkoviště. Služba ČD 
Parking platí pouze s jízdenkou ČD s výchozí 
stanicí v místě parkování. Pro vjezd na par-
koviště a identifikaci zákazníka ČD je třeba 
mít platný voucher, který lze zakoupit pouze 
na e-shopu ČD (voucher není potřeba pro 
parkování v Praze a Plzni).  ▪

VÍCE INFORMACÍ O SLUŽBĚ ČD PARKING NAJDETE  NA WWW.CD.CZ/CDPARKING

V dnešní době je zcela obvyklé, že mnoho lidí dojíždí za prací i na větší vzdálenost. Vlaky se rychle 
stávají ideální alternativou k cestování automobilem a poptávka po parkovacích místech u nádraží se 
zvyšuje. Národní dopravce proto pro své zákazníky během srpna opět rozšiřuje službu ČD Parking.

Nechte auto na nádraží a pokračujte vlakem

Hulín

Valašské Meziříčí

Hodonín

Veselí 
nad Lužnicí

Dobřichovice

Starkoč

Roudnice nad Labem

Návsí

Stará Paka

Frenštát 
p. Radhoštěm

Mělník
Klášterec nad Ohří

Písek

Jindřichův
Hradec

Jeseník

Hněvice

Bohuňovice

Střelice

Kunovice

Ústí n. Labem-
Střekov

Hnojník

Otrokovice

Zábřeh
na Moravě

Praha Pardubice

Bohumín

Česká TřebováPlzeň

Brno

Staré 
Město

Poděbrady

Kroměříž

Kojetín

stávající parkoviště

nová parkoviště od srpna 2018
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Kampaň národního dopravce zaměřená 
na mladší zákazníky vzbudila na české 

youtubové scéně velký zájem. Čtyři z nejzná-
mějších českých influencerů – Kovy, MenT, 
Anna Šulcová a Bára Votíková, se spolu se 
svými spoluhráči z řad fanoušků objevili 
v osmi videích plných výzev a úkolů. Ta byla 
v průběhu června hodnocena přímo diváky. 

Vítězem se těsně před MenTovým týmem 
stal Kovy s fanynkou Dominikou. Samotné 
vyhlášení vítězů se uskutečnilo v historické 
Fantově budově v Praze na hlavním nádraží 

Cestování vlakem po zajímavých místech v celé republice, adrenalin 
a plno zábavy při plnění úkolů a natáčení videí se známými youtubery. 
To vše si mohli fanoušci užít díky projektu Vlak’n’roll, jehož vítězem se 
stal tým Kovyho a Dominiky. O vítězi už je sice rozhodnuto, se všemi 
týmy ale můžete měřit své síly po celé léto.

a bylo zveřejněno prostřednictvím živého 
streamu na facebookovém kanále TV Óčko. 
Výherkyně Dominika získala profesionální 
natáčecí zařízení pro tvorbu vlastních online 
videí, možnost natočení videa s Kovym  
a In Kartu s aplikací IN 100, díky které může 
cestovat zdarma všemi vlaky Českých drah. 
Ani ostatní soutěžící ale neodešli s prázdnou, 
každý z nich si odnesl hodnotnou poukázku 
na občerstvení ve vozech ČD Restaurant se 
servisem JLV. Odměněni byli i fanoušci, kteří 
se mohli osobně setkat se svými oblíbenci.

Překonáte youtubery?
Stále ale ještě nejsme u konce. Prožít si svůj 
vlastní Vlak’n’roll mohou i všichni fanoušci. 
Z každého výletu týmů je vybrán jeden úkol, 
který bude na místě k dispozici i široké veřej-
nosti po celé léto. Stačí natočit video a svým 
výsledkem se pak pochlubit na sociálních 
sítích pod hashtagem #vlaknroll. Překonáte 
Kovyho, MenTa, Báru nebo Aničku? ▪

DALŠÍ INFORMACE JSOU K DISPOZICI NA WEBU WWW.VLAKNROLL.CZ

NOIR FILM
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Zažijte svůj vlastní Vlak’n’roll



Produkce plastového odpadu ve světě i v ČR stoupá, což nadměrně zatěžuje 
životní prostředí. Boj proti zbytečnému navyšování plastového odpadu vedou 
dlouhodobě i České dráhy. I proto se připojily k iniciativě ministerstva životního 
prostředí s označením #dostbyloplastu. Jaké jsou jejich společné cíle?

Za konec doby plastové 
bojuje i národní dopravce
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VÍCE INFORMACÍ O INICIATIVĚ 
#DOSTBYLOPLASTU NAJDETE  
NA WWW.DOSTBYLOPLASTU.CZ

a oceány. Ta ale není zatím závazná a probí-
há stále její projednávání. Koncem tohoto 
roku však MŽP plánuje vyhodnotit, o kolik 
se snížila spotřeba jednorázových plastů 
i díky dobrovolnictví firem. Kromě Českých 
drah se připojila také společnost CrossCafe, 
Bageterie Boulevard, Ugo, Benzina, Leo 
Express a Dudes and Barbies. Iniciativa  
#dostbyloplastu plánuje jednat s nadná-
rodními řetězci, jako je KFC, McDonald’s 
a Starbucks, a vyvíjí snahu dohodnout se 
také s provozovateli obchodních center, kde 
se denně produkuje velké množství znečiště-
ných plastů ve fastfoodech.

Co ČD již podnikly a jaká opatření plánují
Snížení spotřeby jednorázového nádobí 
a s tím spojených odpadů, které nejdou 
recyklovat, se České dráhy věnují dlouho-
době. Již v minulých letech učinily mnohé 
kroky, na jejichž základě se v jídelních 
vozech a bistrovozech servírují pokrmy 
a nápoje ve skleněném a porcelánovém 
nádobí. U všech kategorií zaměstnanců se 
stacionární povahou pracoviště se zaměří 
na maximální snížení spotřeby jednorázo-
vého nádobí na pracovišti včetně zapojení 
těchto zaměstnanců.
Státní zdravotní ústav má kladný postoj 
k možnosti servírování nápojů i pokrmů 
v restauračních zařízeních do vlastních 
nádob i zákazníkem opakovaně použitých 
kelímků. Stejně tak je možné si jídlo odnést 
ve vlastním nosiči nebo krabičce. Podmín-
kou je, aby se zákaznický obal nedostal 
do čisté zóny provozovatele občerstvení. 
Tuto možnost tedy České dráhy už řeší 
v případě dávkovacích automatů na potra-
viny. Obdobně chtějí postupovat i v dalších 
oblastech servisu služeb zákazníkům, 
pokud to bude v souladu s legislativou pro 
oblast hygieny.

Výjimky pro jízdní personál
Zavedená opatření se nebudou týkat 
zaměstnanců, jako jsou například stroj-
vedoucí, vlakové čety a další exponované 
profese, které nemají přímý přístup k pitné 
vodě a možnost bezpečného převozu nápojů 
a potravin než v PET lahvích či jiných plas-
tových nádobách. Plastové lahve s vodou se 
také budou distribuovat zdarma cestujícím 
v případě mimořádné události. ▪

Kampaň #dostbyloplastu byla spuštěna 
v březnu letošního roku a upozorňuje 

firmy a zákazníky na nadužívání jednorá-
zových obalů zejména v gastronomických 
službách, ať už na palubách vlaků, v sítích 
čerpacích stanic nebo v rychlém občers-
tvení. Smyslem je vytvořit pro zákazníky 
rozumné alternativy, které nebudou mít 
dopady na životní prostředí ani na jejich 
peněženky.

Iniciativa je v souladu s nejnovějším 
krokem Evropské komise, která zveřejnila 
návrh směrnice omezující jednorázové 
plasty, znečišťující hlavně světová moře 
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Zasklívání 
lodžií 

a balkonů
originální finský bezrámový systém

OPTIMI spol. s.r.o.
Dubečská 74/4

Praha 10
602 477 874, 274 818 721

info@optimi.cz

www.optimi.cz

Tvrzená bezpečnostní skla, 
zabroušená bez svislých rámů.
Zasklení nemění původní vzhled domu.

Skleněné tabule se 
odsouvají k boční stěně lodžie,
na kterou se přiklopí, což umožní mytí 
skel i z venkovní strany.

Šetří teplo a peníze. 
Zabraňuje hluku, prachu, dešti, sněhu.
Umožňuje aktivně užívat lodžii 
či balkon od jara do zimy.

✔

✔

✔

MONTÁŽE ZASKLENÍ PROVÁDÍME CELOROČNĚ.

ne jvě tš í  vý robce  v  ČR drž i te l  Cer t i f i ká tu  kva l i t y  ISO 9001:2016

Ve čtyřech dnech od 12. do 15. září 2018 
jsme pro vás připravili čtyři různé etapy 

ve čtyřech unikátních destinacích. Spojte 
síly se svým parťákem a projeďte společně 
okolí Krušných hor, Kadaně, Karlovarska 
a centrální Šumavy. Během závodu si 
skutečně dáte do těla. Jednotlivé trasy 
nepřesahují délku 80 kilometrů, zato ale 
překonáte více než 7 000 výškových metrů. 
Na vlastní kůži tak pocítíte nasazení, které 
podstupují třeba účastníci nejslavnějšího 
etapového závodu Cape Epic v Jihoafrické 
republice. Při registraci do závodu si kromě 
základního startovného jednoduše vybe-

rete požadované doplňkové služby a dál 
už nemusíte nic řešit, organizátoři se o vás 
postarají po celou dobu závodu.

Vlakem až ke startu
Na převoz mezi jednotlivými závody můžete 
využít speciální vlak vypravený ve spolupráci 
s národním dopravcem, který je partnerem 
závodu. O vaše kolo bude v cíli postará-
no a na startu další etapy ho budete mít 

Babí léto na závodu MASIV
Letos v září startuje druhý ročník etapového závodu na horských kolech, 
inspirovaný těmi nejdobrodružnějšími závody světa. Ten český je ale 
v mnohém unikátní. Zaregistrujte se, šlápněte do pedálů a poznejte 
nejkrásnější místa Českého masivu.

k dispozici. Můžete také využít ubytování 
v lůžkovém nebo v lehátkovém voze, stačí si 
jen včas rezervovat místo. Ve speciálně vy-
pravené soupravě je dost místa pro vás i vaše 
kola, o která bude v úložných vozech posta-
ráno. Zažijete tak spolu s dalšími závodníky 
neopakovatelnou atmosféru a poznáte záro-
veň i zákulisí závodu.

Sleva pro držitele In Karty
Držitelé In Karty navíc mohou při registraci 
na závod uplatnit 50% slevu na transfer 
vlakem a přepravu kola mezi jednotlivými 
etapami. Slevu uplatníte při vyplňování 
registrace týmu, kde uvedete v poli Slevový 
kód heslo In Karta. Neváhejte, kapacita je 
omezená. ▪

VÍCE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH HTTPS://MASIVMTBRACE.CZ/
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TEXT A FOTO:  JAN CHALOUPKA

  CES
   TOPIS 

H E L S I N K Y

Finové tohle město nepovažují za své hlavní, 
a i já jsem nad ním dvě desetiletí svého 
cestovatelského života ohrnoval nos. Když se 
naskytla příležitost sem vyrazit po stopách 
události z roku 1975, bylo mi jasné, že to 
nebude výlet nabitý zkušenostmi z nočních 
barů nebo zážitky s bezprostředními Finy. 
To od jedné z nejmladších evropských 
metropolí nečekejte. Nicméně severský 
šarm, fascinující architektura a důraz 
na čistotu stylu na pomezí Východu 
a Západu mě za pár dní doslova okouzlily.

FINSKO

POKLIDNÝ  PŘÍSTAV,

HELSINKI

který rozložil 
impérium
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„Tak já to Finsko beru, šéfe!“ říkám 
do obvyklého redakčního šumu v reakci 
na otázku, kdo vyrazí do Helsinek, města, 
které se v létě sedmdesát pět stalo dějištěm 
zásadního zlomu ve studené válce. Finsko! 
Helsinky! Kristovanoho! Co o té zemi 
na severu vím? Komáři, hokej, hodně 
kafe, jezera, sauna, vodka, drahý, všechno 
hrozně drahý, jo a zmiňoval jsem komáry? 
A co že se tam tak významného v tom 
pětasedmdesátém odehrálo? Není cesty 
zpět. Rezervace letenek, ubytování, vše je 
otázkou minut. Měl jsem štěstí. Přímý let 
a ubytování, byť spartánské, ale jen pár set 
metrů od centra města. Tak uvidíme…

Pošmourné sychravé dopoledne, kapky 
stékají po okénku rolujícího Airbusu, pár 
okamžiků a rodná hrouda mizí kdesi pod 
levým křídlem, přes které opět nic neuvidím. 
Sudičky mi snad do kolébky vhodily doživotní 
palubní lístek s řadami 10 až 13. Vklíněn mezi 
urostlého Švéda a ruskou medvědici, která si 
kromě svého místa zabrala i půlku mého, při-
čemž zbytky snídaně na jejím svetru vybízejí 
spolucestující k menšímu rautu, lovím v při-
hrádce před sebou časopis letecké společnos-
ti. Reklama na nový parfém, pánské hodinky 
a cestovatelský rádce s podtitulem Helsinky 
aneb jak si užít pár dní absolutní pohody!  
Tak tedy dobrá, tenhle výlet si užiju.

Tápání ve tvaru srdce
Helsinské Letiště Vantaa nepatří rozhodně 
k největším, zato k nejrušnějším jedno-
značně ano. Je na první pohled jasné, že 
bylo nejspíš projektováno v dobách, kdy se 
příliš nepočítalo se zájmem turistů doslova 
z celého světa. Několik živých proudů 
cestujících mě střídavě žene halami. Musím 

dávat dobrý pozor, abych místo na zastáv-
ce příměstské dopravy neskončil v letadle 
do Tokia. Podzemní stanici Lentoasema/
Flygplatsen (Helsinki-VantaaAirport) ale na-
konec najdu. Leží na okružní lince označova-
né jako Ring Rail Line, která svým profilem 
připomíná tvar srdce. Stojím nad mapou se 

schématem příměstské dopravy a nevím, 
zda je to realita, či jen výstřelek jarem ovliv-
něného kartografa. Všudypřítomné dvojja-
zyčné názvy ve finštině a švédštině mi také 
moc nepomáhají. V patnáctiminutovém 
taktu přijíždějí jednotky Stadler Flirt, na je-
jichž displejích svítí uvedená cílová stanice 
Helsinforg. To je švédsky, takže nevím, kam 
mě vlak odveze, přesto nastupuji s obavou, 
zda se pětieurová jízdenka stala vstupenkou 
do hlavního města, či pozvánkou na komáří 
hostinu kdesi ve vnitrozemí, kde se jako 
hlavní chod bude podávat český reportér.

Dobře to dopadlo, a tak za zhruba půl-
hodinu mohu obdivovat budovu hlavního 
nádraží Helsingin päärautatieasema, která 

HELSINKÁM SE ŘÍKÁ SEDMIMINUTOVÉ
MĚSTO. PROČ? S TROCHOU NADSÁZKY 
SE SKUTEČNĚ DÁ KAMKOLIV DOJÍT 
BĚHEM SEDMI MINUT.

Dálkovou dopravu zajišťují 
jednotky Pendolino řady Sm3 

a Sm6 Allegro.
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patří k architektonickým skvostům města. 
Její majestátní průčelí s dominantou věže, 
s hodinami a čtveřicí soch titánů nesoucích 
svítící globy, pochází z ateliéru architekta  
E. Saarinena, jehož záměrem bylo vtisknout 
stavbě prvky národního romantismu. Vystu-
puji na posledním z devatenácti nástupišť 
a mířím do hlavní dvorany. Po cestě se prodí-
rám hloučkem cestujících, kteří však nemíří 
do příměstských jednotek nebo rychlovlaku 
Allegro do pouhé tři hodiny cesty vzdáleného 
Petrohradu, ale ke stánku s třešněmi a mali-
nami. Mé překvapení navíc umocní trhovec, 
který mi kromě pytlíku obřích borůvek podá-
vá automaticky i platební terminál. Bedekr 
nelhal, tady se platí kartami opravdu všude.

Sedmiminutové Benátky severu
Vycházím před nádraží a první věc, která 
upoutá můj pohled, je český nápis „Vltava“ 
na domě, který jako by nezapadal do okolní 
postmoderní zástavby. Secesní solitér mezi 
hlavní poštou a nádražím je největší českou 
restaurací ve Finsku. Její interiér tvoří pět sálů 
– Staré Město, Kundera, Milá, Bistrovo a Ha-
vel. Na čepu je kromě Budvaru či Prazdroje 
i několik piv z vlastní produkce, na lístku pak 
jídla s přídomky jako Karlův most či Vyšehrad. 
Jsem ve Finsku necelou hodinu a už bych se 
vracel chutěmi do Čech. To ani nápad!

Všímám si, že na stožárech vlají prapory, 
které však ničím nepřipomínají národní vlaj-
ky. V Helsinkách právě začíná Pride Parade, 

NEJVĚTŠÍ FIN VŠECH DOB
Píše se rok 1918 a ve Finsku vrcholí 
občanská válka, která má jednou 
provždy skoncovat s ruskou nadvládou. 
Bolševici v čele s Leninem a Trockým 
zavádějí nové pořádky a tehdy vstupuje 
na scénu padesátiletý Carl Gustaf Emil 
Mannerheim. Jako potomek šlechtic-
kého rodu i jako přívrženec starých 
časů carské monarchie se zapojuje 
do občanské války pod praporem bílých 
proti rudým bolševikům. Jako vrchní 
velitel tehdy ještě neexistující finské 
armády činí rychlé kroky k jejímu 
obnovení. Záhy je jmenován regentem 
své země, ač období mezi válkami tráví 
spíš v ústraní, a po sovětské invazi 
na sklonku roku 1939 je opět povolán 
do zbraně. Sjednotitel národa vzdoruje 
statečně přesile, avšak porážka je 
nevyhnutelná. I přes tento neúspěch 
získává pro Suomi nezávislost. Maršál 
a nakrátko i prezident Mannerheim 
je dodnes pro značnou část Finů sym-
bolem národní hrdosti, neústupnosti 
a víry v sebe sama, pro druhé naopak 
krutým katem z dob občanské války. 
Tento paradox je dobře vidět na příkla-
du, kdy v Helsinkách stojí jeho socha 
na hlavní třídě, jen pár desítek metrů 
od budovy parlamentu. Naproti tomu 
v „rudém“ Tampere ji najdeme kdesi 
na periferii, často pomalovanou hanli-
vými nápisy.

Voda i zeleň jsou zde všudypřítomné. 
Z kanceláře rovnou do neoprenu 
nebo tenisek. 
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týdenní festival hrdosti sexuálních menšin, 
jehož duhové barvy zaplaví celé město. 
Nádražím počínaje, prezidentským palácem 
konče. Nemám nic proti menšinám, ale 
z estetického hlediska mě to mrzí, protože 
finská vlajka patří podle mě k těm minima-
listicky nejkrásnějším. Odkládám zavazadla 
na univerzitní koleji, jejíž kapacity po skon-
čení semestru poslouží jako skromná, leč 
účelná ubytovna, a jdu se toulat s foťákem 
přes rameno a nasávat atmosféru pozdního 
odpoledne. Obří nákupní domy, poklidné 
postranní uličky i rušné bulváry jsou zde 
v naprosté symbióze s venkovními kavár-
nami a parky, které lákají skupinky všech 
generací k pikniku.

Helsinkám se také říká sedmiminutové 
město. Proč? S trochou nadsázky se skuteč-
ně dá kamkoliv dojít během sedmi minut. 
Prý jsou také Benátkami severu. Ale kdeže. 
Možná tak počtem asijských turistů, lesu 
selfie tyček a obřích lodí v přístavu. Svou 
atmosférou mi nejvíce připomínají Milán 
nebo bavorský Mnichov. Ohromující je zdejší 
čistota a smysl pro pořádek obecně. Jestli 

v něčem Finové vynikají, tak je to disciplína, 
nebo je to jen prosté dodržování pravidel. 
Ani ona severská uzavřenost není absolutní. 
Finové jen nikoho neobtěžují, nevnucují 
sebe, zboží ani služby. Pro vlídný úsměv však 
nejdou daleko.

K památníku trpěného hrdiny
Dny na konci června tu patří k nejdelším 
v roce. Svátek slunovratu Juhannusaatto je 
zde velkou společenskou událostí, při které 
většina domorodců vyráží o předposledním 
červnovém víkendu na chaty k jezerům, 
zapaluje ohně, setkává se a vítá přicházející 
období bílých nocí, kdy slunce jen na pár ho-
din mizí za obzorem, aniž by zahalilo krajinu 
neprostupnou temnotou. Dál na sever již 
slunce nezapadá prakticky vůbec.

Pár okamžiků trávím na terase restaura-
ce, která slouží kromě jedinečné vyhlídky 
na přístavní zátoku i jako občanská plo-
várna s vodou přesahující 25 stupňů, kde 
vám trajekty proplouvají doslova jen pár 
metrů od lehátka. Dojídám losí hamburger 
a už se nemohu dočkat hlavní helsinské 
atrakce – katedrály Helsingin Tuomio-
kirkko, dominanty neméně známého 
Senátního náměstí. Davy turistů, okupující 
takřka po celý den schody běloskvoucího 
luteránského svatostánku, se smrskly 
na skupinku místních, pár láhví piva a kra-
bice od pizzy, které se pokouším dostat 

ŠVÉDŠTINA SE VE FINSKU UČÍ 
UŽ V PRVNÍ TŘÍDĚ. PARADOXNĚ 
MÁLOKTERÝ ŠVÉD DÁ DOHROMADY 
VÍCE NEŽ FINSKÝ POZDRAV.
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do kompozice s majestátním památníkem 
Alexandra II., ruského cara a finského vel-
koknížete v jedné osobě. Ten však Finům 
od nabytí samostatnosti, resp. získání 
nezávislosti na východním sousedovi, leží 
tak trochu v žaludku. V Helsinkách to není 
zdaleka jediný symbol díkůvzdání velikému 
východnímu bratrovi. Možná právě proto 
by valná část Finů raději viděla za hlavní 
město přístav Turku, který si tuto roli užil 
krátce na počátku 19. století, když ruský 
vpád ukončil sedmisetletou absolutní 
nadvládu švédského království.

Podobnost čistě náhodná? 
Vztah k Rusku je tu obecně složitou otáz-
kou, v jejímž zodpovězení lze nalézt také 
jisté paralely soužití Československa a SSSR. 
V rámci poválečné reparace postoupilo Fin-
sko jakožto spojenec Německa významnou 
část svých severních území sovětům. Vnitřní 
politika je v té době (mírně řečeno) loajální 
Kremlu, se kterým uzavřelo nám důvěrně 
známou dohodu o přátelství, spolupráci 

a vzájemné pomoci. To byl vlastně ekviva-
lent ke známé RVHP. Nelze však popřít, že 
hospodářsky, kulturně a z hlediska politické-
ho systému bylo Finsko vždy spíše součástí 
Západu a z diplomatického hlediska vždy 
fungovalo jako smírčí instance, s maximál-
ním zájmem o dialog mezi národy v období 
studené války.

Zářným příkladem vztahu se západním 
sousedem je švédština, která se tu vyučuje 
už v první třídě. Dvoujazyčnost názvů je 
povinná v místech, kde žije více než deset 
procent Švédů. Paradoxně málokterý Švéd 
dá dohromady více než finský pozdrav, 
někdy ani to ne. Finové tedy moc dobře 
vědí, jaké je to být ten slabší. Uvědomil 
jsem si to, když jsem večer zavítal do baru, 
kde v televizi běželo fotbalové utkání právě 
probíhajícího mistrovství světa. Outsider 
toho zápasu, tuším že Maroko, právě vstřelil 
branku favoritům ze Španělska. Osazenstvo 
místních nadšeně aplaudovalo. A já? Fandil 
jsem Marokáncům také, byť fotbal to byl 
hrozný, princip solidarity však nikoliv.

Architektovo dílo  
jako poselství národa…
Stojím před monumentální stavbou na bře-
hu Töölönského jezera a v hlavě mi běží citát 
Alvara Aalta: „Budova je jako nástroj. Musí 
vstřebávat všechny pozitivní a zadržet nega-
tivní vlivy, které by mohly působit na člo-
věka. Tohoto cíle může budova dosáhnout 
pouze tehdy, když je odstíněna se stejnou 
jemností jako prostředí, kde se nachází.“ 
Palác Finlandia-talo jako by sem doputoval 
z  mezihvězdných dálek a coby k přistání  si 
vybral prostor mezi vodní plochou a uni-
verzitní čtvrtí. Přesně na půli cesty mezi 
přírodou, vzdělaností a uměním, aby svým 
odrazem zároveň popřel vše výše zmíněné. 
Expresivní? Ano. Monumentální? Rozhodně! 
Strohé? Oblý tvar by se zde rovnal vulgaritě 
nejhrubšího zrna! Grónský ledovec ledabyle 
zaparkovaný vedle národního muzea. A to 
doslova. Mrazí mě z představy, uvědomím-li 
si, že tato bílá mramorová hala, jak zní její 
doslovný překlad, byla jen jedním z mnoha 
podobných projektů, které měly na přelomu 
60. a 70. let změnit tvář města. Nakonec 
Aaltův plán zůstal jen na rýsovacím stole. To 
však nic nemění na faktu, že palác se do svě-
tových dějin zapsal.

…aneb začátek konce impéria
Je první srpen 1975 a u tohoto paláce zasta-
vují černé limuzíny. Nekonečná řada vozidel, 
do útrob bílého monolitu míří jedna delega-
ce za druhou. Zdaleka největší zastoupení 
zde mají Sověti jakožto hlavní iniciátor jed-
nání dnes známých jako Helsinská konferen-

Lesní plody bohatě kompenzují nedostupnost i ceny exotického ovoce. Finové je milují.

Čtvrť Töölö nabízí kulturu, 
vzdělání, ale i dostatek 
ploch pro relaxaci a zábavu. 
Většinu pamětihodností 
najdete právě zde. 



Jak se dostanete z pražského hlavního nádraží až na Letiště Václava Havla? S jízdenkou 
VLAK+ letiště Praha vás České dráhy odvezou pohodlně až k terminálům a po návratu 
ze zahraničí i zpět domů, a to za zvýhodněnou cenu (sleva 25 % ze zpáteční jízdenky). 
Stačí si z kterékoliv stanice v ČR zakoupit zpáteční jízdenku 2. třídy VLAK+ letiště Praha 
do cílové stanice Praha letiště/Airport a ve stanici Praha hl. n. přestoupit na autobu-
sovou linku Airport Express (AE). Nízkopodlažní autobusy odjíždějí každou půlhodinu 
od Fantovy budovy, kam vás nasměrují navigační panely přímo z nástupišť. Za zhruba 30 
minut (podle hustoty provozu) se ocitnete přímo na Letišti Václava Havla před terminály 
1 a 2. Pro zpáteční cestu je nutné si nechat na letišti jízdenku orazítkovat podle platných 
pokynů. Více na www.cd.cz.

VLAK+ LETIŠTĚ PRAHA
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ce, jejíž závěrečné prohlášení bude stvrzeno 
podpisy zástupců pětatřiceti evropských 
států, USA a Kanady. Jednalo se od roku 
1973, z disputací nad každou čárkou v zá-
věrečných ustanoveních šla prý hlava kolem 
i takovému matadorovi diplomacie, jakým 
byl Henri Kissinger. Pod desítku zásad 
připojuje svůj podpis i „náš“ Gustáv Husák, 
aniž by tušil, že tím společně s ostatními 
započal postupný a přinejmenším evropský 
rozklad komunismu. Z podpisu se nejvíce 
radují Sověti, jimž byla dvacet let po vál-
ce formálně stvrzena svrchovanost nad 
získanými územími, a to hned v prvním 
bodě deklarace. Kdyby Sověti četli dál, našli 
by v dalších bodech i cosi o respektování 
lidských práv a základních svobod včetně 
svobody smýšlení… Pro disentní skupiny 
ve státech východního bloku včetně Charty 
77 nebo Solidarity Lecha Wałęsy znamenal 
podpis Helsinské dohody argumentační 
základ a snaha o její dodržování pak ústřed-
ním bodem jejich programů. Začátek konce 
se odehrál právě tady.

Vodku? Ne, raději mléko!
Začínám mít z té vší historie pořádný hlad. 
Půjčovna paddle boardů toho příliš k za-
kousnutí nenabízí. Neopren ani polystyren 
mi od mé krátké, avšak intenzivní surfař-
ské epizody moc nechutnají. S mrtvými 
rybami to mám bohužel podobně, a tak 
milou servírku v bistru nad jezerem žádám 
o něco typicky finského, co ovšem neplavalo 
ve vodě. Nabízí mi tradiční zeleninovou gu-
lášovku?! A sklenici mléka. Finové pijí mléko 
údajně vždy a prakticky ke všemu, tak proč 
ne. Žaludek vyhodnotí porci jako dostačující 
po chuťové i objemové stránce. Vodečka 
by možná bodla, ale bojím se pohrdavých 
pohledů od vedlejších stolků (Vy pokrytci…!), 
a v parném odpoledni i vzhledem k plánu 
jít fotit železniční dopravu z nedalekého 
mostku vyhodnocuji tento lihový plán jako 
strategicky nerozumný.

Během návratu na ubytovnu hledám 
supermarket, kde bych si koupil dvě tři 
plechovky na večerní rozjímání v holobytě. 
Na výběr je přehršle značek, pivo se zde dělí 
na čtyři stupně, přičemž uvědomělý domo-
rodec nepřekročí ten třetí. Kromě potěchy 
jater sbírám do košíčku i další nezbytnosti 
v podobě pytlíku chipsů, vaničky broskví, 
tmavého chleba, suchého salámu a taveňá-
ku. Od kasy na mě už z dálky mává pokladní 
a vztahuje ke mně ruce, aby mi obratem 
zabavila ty dvě vysněné plechovky! Nééééé! 
Za vyloupený nákup inkasuje 25 euro a s in-
formací, že po deváté už nic k pití prostě 
nebude, mi přeje Good Night. Tak dík, fakt.

Jsou tři ráno, nemohu zabrat, venku je 
šero a z protější budovy slaví studenti konec 
semestru o trochu hlučněji, než bych potře-
boval. Zmoženému tělu slibuji, že na posled-
ní den koupím tedy tu celodenní jízdenku, 
nad níž jsem dva předchozí dny ohrnoval 
nos, a plánuji, kam vyrazit. Každý cestopis 
o Helsinkách má alespoň jeden odstavec 
o námořní pevnosti Suomenlinna, v překla-
du finský hrad. Švédský a neméně užívaný 
název Sveaborg znamená naopak švédský 
hrad. Proč se tomu už nedivím…

Smrt mluví jen jedním jazykem
Ranní trhy v přístavu jsou zde proslulé, stejně 
jako stará tržnice z roku 1888. Rybí sortiment 
opět válcuje nabídka bobulovin, lusků a ma-
lin. Vzduch je prosycen vůní pražených grundlí 
a čerstvých plátků lososa se směsí zeleniny, 
o které svádějí turisté i místní líté boje s do-
těrnými racky o velikosti a apetitu jezevčíka. 
Krátká cesta trajektem, zbytky pevnostního 
opevnění, rezavé kanóny mířící k Baltu. Půso-
bivá prohlídka staré ponorky, káva s dortíkem 
a půl dne je pryč. Další neopomenutelnou 
zastávkou je kostel Temppeliaukion kirkko, 
jehož unikum spočívá v zasazení celé stavby 
do skály uprostřed zástavby činžovních domů. 
Prohlídka kirkko ale končí dříve, než začala. 
Kostel se za pět minut uzavírá, hlásá amplión. 
Rychle ještě pár snímků a s kletbou na rtech 
mířím jako poslední návštěvník k východu. 
Naproti mně nesou dva zřízenci malou bílou 
rakev. Omlouvám se… ▪

Dobrý den, vítejte na palubě, nabídneme 
denní tisk? Usedám na své místo, za okén-
kem na mě zase mává křídlo, a tak otevírám 
nabízený plátek. Do oka mi padne výrazný 
titulek, hlásající plánovanou schůzku pre-
zidentů Trumpa a Putina, kterou v červenci 
hostí Helsinky. A tak doufám, že dobrý duch 
tohoto nádherného města opět předvede 
něco ze svého arzenálu klidu, pokory a poro-
zumění. ▪

GULÁŠOVKA A MLÉKO?  
FINOVÉ HO PIJÍ ÚDAJNĚ VŽDY  
A PRAKTICKY KE VŠEMU.



7 dní od 690 Kč
14 dní od 990 Kč

Děti od 390 Kč

Jízdenka na léto
Cestuj Českem křížem krážem!

S naší letní jízdenkou si všichni užijete ty nejkrásnější prázdniny v ČR.
Nemusíte plánovat, nemusíte spěchat. Výhodně s In Kartou nebo průkazem ISIC.

Jízdenka je platná do 31. 8. 2018.

www.cd.cz
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K A R K U L K Y

Pohádku o Karkulce zná snad 
každý. Málokdo však ví, že 
drážní mutace tohoto příběhu 
je možná ještě dramatičtější. 
Lokomotiva přezdívaná 
Karkulka právě podle červených 
šatů, které nosila známá 
pohádková postava, také musela 
bojovat o své místo na slunci. 
Sice ne s vlkem, ale s něčím 
daleko horším. S omezeností 
socialistického trhu, kvalitou 
použitých materiálů i nejasnou 
koncepcí v oblasti hnacích 
vozidel. Přežila Karkulka tento 
smrtící koktejl?

snů o kralování 
hydraulik

TRPKÝ  KONEC
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Ačkoliv tyto elegantní dieselhydrau-
lické lokomotivy rozhodně nepatřily 
na našich kolejích k elitě a pro své 

neduhy byly mnohými zatracované, je 
nesporné, že odvedly pořádný kus práce 
a nesmazatelně se zapsaly na stránky po-
myslné kroniky naší železniční historie.  
Pojďme si připomenout okolnosti vzniku 
těchto lokomotiv, období jejich slávy, ale 
i brzkého úpadku, po kterém následovalo 
ještě dlouhé období dožívání některých 
strojů na posunu či ve vlečkovém provozu, 
v němž můžeme několik posledních kusů 
potkat ještě dnes.

Levné a lehké
Příběh Karkulek začíná v druhé polovině 
50. let minulého století v pražské lokomo-
tivce ČKD Sokolovo, kde kromě dieselelek-
trických typů T 434.0 a později T 435.0 
(prototypy vyrobeny v roce 1957) započal 
také vývoj výkonově obdobné lokomotivy 
s hydraulickým přenosem výkonu, do které 
byly vkládány velké naděje. Poválečná léta 
totiž s sebou nesla řadu problémů, jejichž 
řešení mohly přinést právě stroje s touto 
koncepcí pohonu. V prvé řadě šlo o nedo-
statek devizově náročné elektrotechnické 
mědi, bez které se neobešla výroba mo-
torových lokomotiv s elektrickým přeno-
sem výkonu, ale dieselhydraulické stroje 
ano. Dále špatný stav řady tratí, spojený 
s hmotnostním omezením používaných 
vozidel až na hranici zatížení 14 tun na ná-
pravu, neumožňoval využívání už z prin-
cipu těžších dieselelektrických lokomotiv. 
Opomenout ale nemůžeme také komplika-
ce na straně opravárenství, kdy dieselhyd-
raulické lokomotivy mohla tehdejší depa 
bez větších komplikací udržovat a opra-
vovat po boku parních lokomotiv, avšak 
provozování dieselelektrických lokomotiv 
s sebou neslo potřebu zřízení elektrodílen 
se specializovaným vybavením a odborně 
způsobilým personálem.

Kromě toho začaly ze zahraničí do teh-
dejšího Československa pronikat infor-
mace o dobrých zkušenostech s hydrau-
lickými přenosy výkonu u motorových 
lokomotiv, což mělo dohromady za násle-
dek, že dieselelektrické lokomotivy byly 
obecně považovány za překonané, a proto 
ČSD přestaly jevit zájem o další dodávky 
zmíněné řady T 435.0.

Zklamání hned na začátku
Prvními prototypy motorových lokomotiv 
s hydrodynamickým přenosem výkonu 
se staly v letech 1957 až 1959 vyrobené 
tři třínápravové stroje tří různých řad – 

byla naprosto nedostatečná a také hnací 
soustrojí trápilo velké množství problémů. 
Prakticky od počátku zkoušek bylo zřejmé, 
že bude nutné konstrukci přepracovat 
a především zkvalitnit hydrodynamické 
převodovky původního typu H 600 L. 

Toho se ještě chopila konstrukce ČKD, 
avšak další výroba těchto strojů už byla 
v rámci zaváděné doplňkové civilní výroby 
přesunuta do tehdejších Turčianských 
strojární v Martině, původně Závodů  
J. V. Stalina, tedy zbrojovky, pro kterou byla 
výroba lokomotiv zcela novou výrobní ná-
plní. Sériová výroba se v Martině rozběhla 
roku 1962, tedy v době, kdy ČKD dodávalo 
do provozu u ČSD poslední Hektory  
T 435.0, původně chápané jako přechodné 
řešení do doby nástupu vlády lokomotiv 
s hydraulickým přenosem výkonu. 

Sériové T 444.0 z Martina byly oproti 
pražským prototypům o 60 cm delší, celko-
vě robustnější a hlavně o 10 tun těžší. Počí-
naje strojem T 444.009 navíc začaly být 
osazovány zesílenými naftovými motory 
s výkonem zvýšeným na 515 kW (předešlé 
lokomotivy měly primární výkon 478 kW), 
a tedy dosáhly parametrů, kdy už je bylo 
možné srovnávat s Hektory řady T 435.0.

Bitva odborníků
Oba druhy přenosu výkonu měly samo-
zřejmě své příznivce i odpůrce. Stoupenci 
názorů profesora Roberta Nejepsy (zakla-
datel katedry kolejových vozidel na ČVUT), 
přesvědčeného o výhodách hydraulického 
přenosu výkonu, a stoupenci profesora 
Františka Jansy (spoluzakladatele Vysoké 
školy železniční v Praze), věřícího v jasnou 
budoucnost elektrických přenosů výkonu, 
tedy tímto proti sobě obrazně postavili dva 
stroje. Lokomotivu T 444.0 o hmotnosti 56 
tun a výkonu 515 kW, vybavenou vysoko- 
otáčkovým přeplňovaným naftovým moto-
rem K 12 V 170 DR se jmenovitými otáčkami 

spojnicové T 304.0, T 306.0 a jako první 
kloubovými hřídeli vybavená T 324.0. Z po-
slední jmenované vznikly populární a vcel-
ku úspěšné Rosničky T 334.0, vyráběné 
v letech 1961 až 1973 v počtu dosahujícím 
téměř 600 kusů. První čtyřnápravové Kar-
kulky T444.001 a 002 spatřily světlo světa 
v roce 1959, ovšem ty byly už od počátku 
úspěšné výrazně méně, přesněji vůbec. 
Snaha o co nejnižší hmotnost lokomotivy 
spojená s přesvědčením o dosahování 
vyšších hodnot koeficientu adheze při 
tomto druhu přenosu výkonu s použi-
tím kloubových hřídelů vedla k tomu, že 
prototypy byly až příliš subtilní (hmotnost 
lokomotivy byla 46 tun, tedy pouhých 11,5 
tuny na nápravu!), a tím velmi náchyl-
né k prokluzu dvojkolí. Jejich tažná síla 

Na dnes veřejnosti nepřístupném nádraží ve Vrdech se T 444.0247 připravovala 3. 5. 1975 k cestě s náklad-
ním vlakem do Čáslavi.
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se využívaly na posunu, kde byl výhodou 
velmi dobrý výhled z jejich věžové kabiny 
a také dobré trakční vlastnosti v oblasti 
rozjezdových rychlostí. V traťové službě je 
bylo možné potkat vzácněji, protože jejich 
skutečný, pro jízdu využitelný výkon kolem 
350 kW byl nižší než v případě většiny 
parních lokomotiv, které původně měly 
v traťové službě nahradit. Přesto jezdily 
(někdy i s osobními vlaky) například na tra-
tích z Kralup do Prahy, z Volar do Vimperka 
či Kájova, na severočeských lokálkách, 
nebo mezi Prešovem a Bardějovem. Kromě 
přezdívky Karkulka se jim v některých 
depech říkalo také Vrtulník pro značnou 
podobnost jejich akustického projevu, 
včetně nadměrné hlučnosti, se jmenova-
ným létajícím dopravním prostředkem.   
Do roku 1965 bylo v Martině vyrobeno 
celkem 111 sériových strojů T 444.0 pro 
ČSD a k nim dalších 61 kusů T 444.05 pro 
potřeby průmyslových závodů v celém 
Československu. 

Už během vývoje těchto „plešatých“ 
Karkulek vzešel ze strany Ministerstva 
dopravy, resp. Technické ústředny ČSD po-
žadavek, aby byly schopné vytápět osobní 
vlaky. Nejprve došlo k pokusům o využití 
odpadního tepla výfukových plynů k vytá-
pění vozů za využití speciálního topného 
agregátu (výměníku), avšak tyto testy 
nebyly úspěšné. Proto bylo rozhodnuto 
použít klasický parní generátor vytápěný 
naftou, který byl vyvíjen brněnskými Jura-
novými závody původně pro prototypové 
Pomeranče řady T  679.0. Pro Karkulky měl 
být tento generátor výkonově upraven 
pro nižší potřeby vývinu páry (asi 400 kW), 
navíc s možností regulace až na 30 % jme-
novitého výkonu. 

Přichází jednička s Pegasem
Z důvodů opoždění vývoje domácích paro-
generátorů a s ohledem na unifikaci však 
bylo nakonec upřednostněno osazení vý-
konným generátorem PG 500 (tzv. Pegas), 
schopným svým výkonem 580 kW vytápět 

zdaleka nebyl pro takovouto aplikaci vy-
zrálý. Původně pro motorové vozy vyvinutý 
lehký motor 12 V 170 DR byl doplněn pře-
plňováním, které sice zvýšilo jeho výkon, 
ale s materiálově nekvalitními součást-
mi a málo pevnou skříní (kdy bylo navíc 
nutno motor pro dosažení dostatečného 
rozjezdového výkonu dlouhodobě držet 
v plných otáčkách), takovouto zátěž pro-
stě nezvládal, o spotřebě nafty raději ani 
nemluvě. Kromě četných havárií motorů se 
vyskytovaly také problémy s hydraulický-
mi převodovkami, které také ještě nebyly 
vyladěny do dostatečné funkčnosti a měly 
značnou tzv. hydraulickou prostupnost, 
tedy ztráty z přenášeného výkonu. S tím 
souvisela také otázka kvalitních hydrau-
lických olejů, které domácí petrochemický 
průmysl ve srovnání se zahraniční západní 
produkcí nemohl nabídnout. 

Plešaté i s kšiltem
Nicméně vývoj motorů i převodovky běžel 
dál a s dalšími sériemi se jejich spolehli-
vost přece jen lepšila. Významným krokem 
vpřed bylo osazování lokomotiv počínaje 
T 444.009 motory tzv. IV. výrobní série, 
které už byly zesíleny natolik, že se nové 
lokomotivy staly použitelnými alespoň 
na méně náročných výkonech. Nejčastěji 

1400 ot./min., hydrodynamickou převodov-
kou H 650 Lr ve výkonnější aplikaci, měkčími 
podvozky nové koncepce s kyvnými rameny 
a velmi dobrým výhledem z kabiny. Druhým 
strojem byla koncepčně zastaralá lokomotiva 
T 435.0 o hmotnosti 61 tun a výkonu 552 kW 
s nízkootáčkovým nepřeplňovaným moto-
rem 6 S 310 DR se jmenovitými otáčkami 
750 ot./min., stejnosměrným elektrickým 
přenosem výkonu, horším výhledem z kabiny 
podél motorové kapoty a chodově tvrdými 
podvozky pensylvánského typu. 

Vítěz tohoto klání by se mohl zdát 
na první pohled jasný, realita však byla po-
někud složitější. Hektoři, postavení takřka 
výhradně z osvědčených komponent, byli 
pro ČKD do značné míry „sázkou na jisto-
tu“. Vynikali svou spolehlivostí a po změně 
typu podvozků na kývačkové ke konci 
výroby se z nich stala opravdu jednoduchá 
a oblíbená hnací vozidla, jejichž parametry 
se ještě více zdokonalily výrobou robust-
nější verze T 458.1. Stali se tak naší první 
motorovou řadou použitelnou v traťové 
službě, která začala v masivnější míře na-
hrazovat parní lokomotivy. Naopak „Kar-
kulky“ byly hlavně zpočátku ztělesněním 
neúspěchu. Ne snad proto, že by se pan 
profesor Nejepsa ve svých názorech mýlil, 
ale hnací agregát použitý u Karkulek ještě 

Brandýs 1989

Lokomotiva T 444.1516 od roku 2012 
zdomácněla na trati Kojetín – Tovačov, 
kde byla v čele zvláštního vlaku zachy-
cena u Lobodic dne 21. 10. 2012.

Žilina 1990 Bečváry 1975
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mnohem delší soupravy osobních vozů, 
než vůbec dokázala Karkulka (a možná i dvě 
společně) uvézt. Namontovat takovýto 
agregát do poměrně malé lokomotivy 
znamenalo provést výrazné změny v její 
konstrukci. Výkresová konstrukce změn 
byla hotova již v létě 1961, kdy se čekalo 
pouze na připojovací detaily PG 500. V rám-
ci takto vzniklého nového typu T 444.1 
došlo k prodloužení lokomotivy o 70 cm, 
přemístění chladicího bloku motoru 
z krátké do čela dlouhé kapoty, v krátké 
zadní kapotě pak byl umístěn agregát PG 
500, a kvůli nutné zásobě vody pro výrobu 
páry byla původní naftová nádrž rozdělena 
na dvě části – lokomotiva nově měla místo 
4 000 litrů nafty zásobu pouze 1 500 litrů, 
přičemž zbylých 2500 litrů byl prostor pro 
vodu k vytápění vlaků. Kromě toho byla 
na lokomotivě realizována celá řada dalších 
vylepšení vycházejících z prvních provoz-
ních zkušeností s řadou T 444.0. Zásadně se 
zlepšily pracovní podmínky pro lokomotivní 
četu doplněním stínících „kšiltů“ nad čelní 
okna kabiny, v zájmu snížení hlučnosti 
byly výfukové trubky přesunuty z interiéru 
kabiny do sloupků mezi čelními okny před 
kabinou a do střechy kabiny bylo doplněno 
(strojvedoucími v letních měsících velmi 
oceňované) větrací víko převzaté z autobu-
sů Škoda RTO. Pro citlivější regulaci výkonu 
lokomotivy byl rozšířen počet výkonových 
stupňů na řídicím kontroléru ze šesti 
na osm, což se hodilo při využití lokomotivy 
na posunu, ale při traťových výkonech se 
stejně vždy jezdilo na stupeň nejvyšší… 

Prototyp parotopné Karkulky T 444.101 
byl v Martině vyroben roku 1963 a jako 
jedna z prvních lokomotiv byla zkoušena 
i na nově postaveném zkušebním okruhu 
v Cerhenicích. V roce 1964 pak byla vystave-
na na Mezinárodním veletrhu v Brně. 

V letech 1964 a 1965 pak proběhla 
výroba stokusové série strojů s parním 
generátorem PG 500. Protože se ale nových 

lokomotiv nedostávalo také na vlečkách, 
došlo během realizace této série i na do-
dávky shodných lokomotiv bez parního 
generátoru (místo něho byl dosazen balast) 
pro průmyslové podniky s označením řadou 
T 444.15. Ty se od „drážních“ lokomo-
tiv na první pohled odlišovaly osazením 
celistvých čelních pluhů namísto zábran 
z úhelníků.  
Protože však potřeby provozu ČSD stále 
nebyly nasyceny, dodal martinský závod 
v letech 1966 a 1967 státním drahám dal-
ších 90 kusů lokomotiv v obdobném prove-
dení, jako byly průmyslové stroje T 444.15, 
ale pod poněkud nelogickým označením 
T 444.02. Zajímavostí vztahující se k této 
sérii je, že typ T 444.02 se nikdy nedostal 
na Slovensko – všechny byly dodány do dep 
v Čechách a na Moravě.

Náhrada už po 20 letech
Vylepšené Karkulky řad T 444.1 i T 444.02 
našly po celé síti ČSD bohaté uplatnění 
na posunu i v traťové službě. Jistým para-
doxem se stalo, že v řadě služeben působily 
společně s „konkurenčními“ Hektory, tedy 
na obdobných výkonech se užívaly kon-
cepčně zcela odlišné lokomotivy s odlišný-
mi postupy při údržbě a opravách a se zcela 
rozdílnou paletou náhradních dílů. 

Karkulky na řadě míst pomohly v provozu 
nahradit parní lokomotivy, avšak ani ne 
po dvou desetiletích byly na svých výkonech 
nahrazeny modernějšími lokomotivními 
řadami T 466.0, T466.2 a v osobní dopravě 
především motorovými vozy M152.0. 

Nezanedbatelné množství Karkulek ČSD 
bylo v průběhu 80. let odprodáno na prů-
myslové vlečky, část byla zrušena a zbylé 
dosluhovaly na posunu či příležitostných 
výkonech, v některých případech až do dru-
hé poloviny 90. let. 

Na Slovensku se nejdéle udržely v provo-
zu zástupkyně řady 726 na posunu v Žilině, 
kde poslední mohykánky v provozu přečka-
ly dokonce rok 2000. Na Moravě se ještě 
v roce 1997 občas využívaly dva stroje 
řady 726 ve Valašském Meziříčí, jejich 
poslední baštou v Čechách pak byla depa 
v České Třebové a Pardubicích, která větší 
množství svých strojů řady 725.2 nasazo-
vala na posun v Pardubicích. Příležitostně 
zasahovaly do provozu i na chrudimských 
lokálkách a v okolí Poličky. Právě polič-
ské 725.247 a 268 se po roce 2000 staly 
posledními provozními Karkulkami v České 
republice.

A které zůstaly zachovány pro budouc-
nost? Z nejstarší „plešaté“ řady T 444.0 to 
jsou na Slovensku stroje čísel 055 a 060, 
v Česku pak stroje 030 a zajímavá 101 
v jakémsi „mezitypovém provedení“. Z paro-
topných T 444.1 je na Slovensku uchována 
bývalá žilinská 082 a v Česku původem 
kolínská 062. Jistý dluh prozatím zůstává 
v případě pro české země specifické řady  
T 444.02, ze které přežila do dnešních 
dnů už pouze bývalá poličská mohykán-
ka 725.247 ve stavu čekajícím na zmrt-
výchvstání. Doufejme, že se jí v nedaleké 
budoucnosti dočká, a bude tak moci 
připomínat v české kotlině nejúspěšnější 
verzi Karkulek, která i přes počáteční strasti 
najezdila po našich kolejích nejvíce provoz-
ních kilometrů. ▪

PŘEHLED VYROBENÝCH VARIANT
Původní řada T 444.0 T 444.0 T 444.0 T 444.05 T 444.1 T 444.02 T 444.15

Inventární čísla 001 a 002 003 až 008 009 až 113 501 až 561 001 až 113 201 až 290 501 až 628

Řada po r. 1988 – 725.0 725.0 725.5 726.0 725.2 726.5

Roky výroby 1959 1962 1962–1965 1964–1965 1963–1965 1966–1967 1965–1967

Určení prototypy ČSD ČSD průmysl ČSD ČSD průmysl

Délka 12,04 m 12,64 m 12,64 m 13,34 m 13,34 m 13,34 m 13,34 m

Hmotnost 46 t 56 t 56 t 56 t 56 t 56 t 56 t

Výkon motoru 478 kW 478 kW 515 kW 515 kW 515 kW 515 kW 515 kW

Vytápění vlaků ne ne ne ne ano ne ne
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KINO

V sérii Mission: Impossible Tom Cruise coby tajný agent Ethan Hunt pevně uchopil otěže mo-
derního Jamese Bonda a s pěticí dosavadních příběhů dokázal ovládnout revír akčního žánru. 
Přesto, že si na zájem filmových fanoušků nemůže stěžovat, tváří se, že pošesté půjde o po-
kračování poslední. V příběhu, během jehož natáčení si Cruise při přeskoku ze střechy na stře-
chu zlomil nohu, čelí zatím nejtěžší misi. Tu zkomplikuje jeho selhání v úvodu, díky němuž se 
několik světových velkoměst ocitá ve smrtelném nebezpečí. Hunt je jediný, kdo věří, že dokáže 
svoji chybu napravit…  
USA, 147 MIN. / REŽIE – CHRISTOPHER MCQUARRIE / HRAJÍ – TOM CRUISE, REBECCA FERGUSON, 
HENRY CAVILL, VANESSA KIRBY, ALEC BALDWIN, SIMON PEGG, VING RHAMES, MICHELLE MO-
NAGHAN, ANGELA BASSETT A DALŠÍ

MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT
V KINECH 

OD 
2. SRPNA

DIVADLO
FREDDIE
Divadelní prázdniny se rozhodlo ignoro-
vat představení Freddie v pražském Di-
vadle Radka Brzobohatého v zajímavém 
obsazení v čele s Jiřím Kornem, Rudolfem 
Hrušínským ml. nebo Simonou Postle-
rovou, a především skvělou skupinou 
Queenie. Při zmíněných ingrediencích je 
jasné, že hra je oslavou geniálního hlasu, 
kterým se mohl chlubit legendární zpěvák 
kapely Queen Freddie Mercury, připo-
mínkou jeho života, který bohužel vyhasl 
předčasně v roce 1991. V příběhu, jehož 
autorem i režisérem je filmař a autor 
Snowboarďáků Karel Janák, samozřejmě 
zazní i největší hity skupiny Queen.
DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO, PRAHA 
REŽIE – KAREL JANÁK / HRAJÍ – MICHA-
EL KLUCH, JIŘÍ KORN, ERNESTO ČEKAN, 
RUDOLF HRUŠÍNSKÝ ML., ROMAN TOMEŠ, 
ROMAN ŘÍČAŘ, SIMONA POSTLEROVÁ,  
TEREZA NEKUDOVÁ / INFO NA DIVADLORB.CZ

SUDEK, FUNKE, DRTIKOL...  
ČESKÁ A SLOVENSKÁ FOTOGRAFIE ZE SBÍRKY PPF
Za posledních sto let prošla fotografie bouřlivým vývojem, a na čem jiném ho 
demonstrovat než na pracích jejích největších osobností. Zvlášť když ji lze poskládat 
z jedné z největších sbírek u nás, kterou disponuje skupina PPF. Kromě chronolo-
gického vývoje upřela výstava důraz na ideje a myšlenkové pozadí, které přístup 
k fotografii určovaly. Jádrem sbírky je dílo Josefa Sudka, ukázky z jeho slavných foto 
cyklů, nechybějí ale ani Jaromír Funke, František Drtikol a další. Z těch, kteří k pří-
běhu fotografie přispívali v nedávné minulosti a přispívají dodnes, jsou na výstavě 
zastoupeni Tono Stano nebo Ivan Pinkava.
OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC, BAZÉNOVÁ HALA A OCHOZ

FILM NA DOMA VÝSTAVA

OTEVŘENO 
DO 

30. ZÁŘÍ

120 BPM
Cenami z festivalů v Cannes nebo San Sebastiá-
nu i Evropskou filmovou cenou oceněný snímek 
dostal slogan Film, který vám zvýší tep. A ten se 
nemýlí. Příběh z raných devadesátek minulého 
století se pomalu 
zakusuje pod kůži, jeho 
finále nenechá nikoho 
chladným. Vrací se 
do doby, kdy smrtelná 
nemoc AIDS ve společ-
nosti stále víc roztahuje 
křídla, přesto aktivisté 
z pařížské pobočky 
hnutí ACT UP bojují 
s obecným nezájmem 
– ať už jde o veřejnost, 
vlády nebo farmaceu-
tické firmy. Všechny 
síly, jak tohle změnit, napíná radikál hnutí Sean, 
jehož politický boj je zároveň bojem o život – je HIV 
pozitivní a jeho čas se krátí… 
FRANCIE, 140 MIN. / REŽIE – ROBIN CAMPILLO / 
HRAJÍ – ADÈLE HAENEL, NAHUEL PÉREZ BISCAYART, 
ARNAUD VALOIS, FRANÇOIS RABETTE, PASCAL TAN-
TOT, ANTOINE REINARTZ
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KNIHA FESTIVAL TV TIP
MEJNSTRÝM
S druhou knihou přichází 
jedenačtyřicetiletý novinář, 
reklamní specialista a spi-
sovatel Daniel Tácha. Před 
pěti lety se uvedl románem Josef o ab-
surdních podobách svobody, v níž žijeme, 
a v podobném duchu pokračuje i novinkou 
Mejnstrým, jejíž děj zasadil do jakéhosi 
bezčasí totality a konzumu. Jeho obyčejní 
hrdinové chtějí žít své obyčejné životy, všu-
dypřítomný Mejnstrým jim však neustále 
diktuje své podmínky. A protože konfliktů 
přibývá, aktuální moc se znovu rozhodne 
uchýlit k násilí…
DAUPHIN, 169 KČ

HRADY CZ
V plném proudu je jedna z nejvýrazněj-
ších hudebních přehlídek léta, putovní 
festival Hrady CZ. V srpnu ho čeká 
ještě pět zastávek, a to jak v Čechách, 
tak na Moravě. Na koncertech, které se vždy konají 
v blízkosti hradů, se představují tradiční hudebníci jako 
Divokej Bill, Tomáš Klus nebo Mandrage, ale i spousta 
nových interpretů, kteří na festivalu vystupují úplně po-
prvé, jako Lenny, Jelen, Slza či Marpo. Novinkou je i VIP 
kemp PLUS, díky němuž není nutné s sebou na festival 
brát žádné vybavení pro přenocování – postavený stan, 
dvě karimatky a dva spacáky jsou k dispozici na místě.
ROŽMBERK N. VL. 3.–4. SRPNA / VEVEŘÍ 10.–11. SRPNA 

HRADEC NAD MORAVICÍ 17.–18. SRPNA 

BOUZOV 24.–25. SRPNA / BEZDĚZ 31. SRPNA – 1. ZÁŘÍ

BOJ O MOC
Studnice kvalitní 
seriálové produkce 
přichází s příbě-
hem bohaté, ovšem nefungující rodiny, v je-
jímž čele stojí Logan Roy – mocný generální 
ředitel jednoho z největších mediálních a zá-
bavních molochů na světě. Hned na úvod 
slaví své osmdesátiny a všemi je napjatě 
očekáván jeho brzký odchod do důchodu. 
On však šokuje prohlášením, že na svém 
místě setrvá, což aktivuje jeho čtyři děti – 
Kendall, Roman, Shiva i Connor sledují své 
plány, které nejsou vždy v souladu se souro-
zenci, ani se samotným Loganem.
HBO, SOBOTA 25. 8. 20:10

Co se stalo, když Jan Antonín Pitínský 
dokáže být inscenačním géniem, jak ně-

kolikrát v minulosti svými režiemi dokázal? 
Ač jím sám okouzlen, zvolil slabý a po-

skrovnu uváděný titul, jehož celé zhlédnutí 
vyžaduje silné divácké odhodlání. 

V inscenaci totiž nefunguje prakticky nic 
– režisérem zmiňovaná jemnost Shakespea-

rova textu vzala za své brutálními akcenty 
hudby, výpravy a kostýmů, děj koření těžko 
stravitelná náboženská symbolika, hra se 
jen stěží rve o záblesky humoru, naopak 
s přibývajícím časem stupňuje rozvláčné 
tempo a vstřícnost diváků drtí zakompono-
váním postavy v kostýmu jakéhosi vesmír-
ného žabáka.

Dobrý konec všechno spraví? Ani náhodou!
Novinkou letošních Shakespearovských slavností se stala méně 
známá komedie Dobrý konec všechno spraví. Její provedení vzbuzuje 
silné rozpaky a poznamenává dobrý kredit přehlídky. 

Slabé a zmatené
Hrou Dobrý konec všechno spraví se 
Shakespeare loučil se žánrem komedie. Její 
hrdinkou je chudá dcera věhlasného lékaře, 
která chce s recepty svého otce uzdravit 

francouzského krále a získat 
tím za manžela nedosa-
žitelného Bertrama. Děj 
se samozřejmě rozličně 
komplikuje, ovšem bez 
nápadů a dramaturgie, 
kterou vynášíme u slavných 
Shakespearových děl.

Pro inscenátory je hrozbou 
jisté zmatení děje, do kterého 
se přemírou symboliky a laciný-
mi, nijak novátorskými efekty 
Pitínský a jeho spolupracovníci 

zcela propadli – pro diváky je občas velmi 
těžké udržet linky textu, který by se jinak dal 
v Shakespearově kontextu označit za ničím 
mimořádný.

Herci skvělí, ale v bahně
Zmíněný kontext samozřejmě ovlivňuje 
i náhled na herecké výkony. Na jevišti se sešli 
výborní herci a jistě stojí za to ocenit Annu 
Fialovou, Martina Dejdera, Ondřeje Pavelku 
i další. Jejich herectví je ve své čistotě radost 
pozorovat, bohužel je to pod nánosem 
inscenačního bahna těžká disciplína. 

Tak slabé představení, nestravitelné běž-
ným divadelním konzumentem, a zde tedy 
častým návštěvníkem, shakespearovská 
přehlídka dlouho nezažila. Vzhledem ke své 
pověsti by si příští rok měla dát velký pozor 
na to, aby se premiérou naopak blýskla. ▪

RECENZE

20 %

LETNÍ 
MÍČOVNA
 PRAŽSKÝ 

HRAD 
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Ronaldův přestup sledoval celý svět
Fotbalová ikona Realu Madrid a nejlepší 
fotbalista planety Ronadlo po devíti letech 
změnil angažmá a za 2,6 miliardy korun se 
stal posilou italského celku Juventus Turín. 
Od prvních kusých zpráv až 
po obří turínskou oslavu 
po stvrzení přestupu 
zažívaly sociální 
sítě mimořádnou 
zátěž – jen na svém 
facebookovém účtu 
má Ronadlo přes 120 
milionů fanoušků. Pro 
Juventus je nejen posilou 
na hřišti, ale i výborným obchodním artiklem 
– jen dresu s jeho sedmičkou se během první-
ho dne prodalo půl milionu kusů.

Dojemné rozloučení s otcem
Dojemné video, které rozplakalo davy 
lidí, ukázala na sociálních sítích Meredith 
Parnell. Je na něm ve svatebních šatech 
a tančí se svým umírají-
cím otcem Lynnem, 
který přes deset let 
bojoval s rakovinou 
prostaty. Věděl, že 
brzy zemře a že se 
určitě nedočká dne, 
kdy se jeho dcera 
bude vdávat. Ta ho ale 
překvapila – půjčila si šaty, 
zamluvila fotografa a vyzvala tatínka k tanci. 
Dva dny nato bohužel zemřel, jeho Meredith 
se provdala tři roky poté.

S přípravami ke spuštění Mall.tv vrcholí 
stejnojmenný internetový prodejce. 

Získal řadu internetových tvůrců, kteří do-
sud pracovali pro konkurenci. Ze Stream.cz 
přišli například producent Milan Kuchynka, 
který stál za Kanceláří Blaník, nebo Luděk 
Staněk, jehož Pořad se na Mall.tv převtělí 
v Provizorium, společně pak chystají ko-
mediální příběh ze zákulisí showbusinessu 
Stylista. Mall.tv uvede i Hru, show podle 
norské předlohy, v níž Michal Suchánek 
a frontman skupiny Midi lidi Petr Marek 
glosují zápletky z běžného života ve stylu 
sportovních komentátorů.

Polívka hvězdou série Seznamu
Výrazně chce do podzimní bitvy o diváky 
promluvit i Seznam, jehož řady po odchodu 
z televize Prima posílil reportér Josef Klíma 
se svým týmem. Velmi sází na nový seriál 
s názvem Hasičárna Telecí, který má du-
chem připomínat Okresní přebor. Hlavní roli 
invalidního důchodce Jardy Pazdery vytvoří 
Boleslav Polívka, dále se v sérii objeví Adéla 
Gondíková, Jan Vlasák nebo Norbert Lichý. 

Moderátor, zpěvák a herec David Gránský popsal jednu z fotek z dovolené v New Yorku 
slovy: Řekla ANO. Po devíti letech si vezme za ženu svoji přítelkyni Nikolu.

Herečka Jana Bernášková bavila Instagram historkami z dovolené. „Ruda je hlavou 
stále v práci, takže my s dětmi jíme v benzínové restauračce a Ruda, že prý skočí na-
brat nádrž. Za 15 minut mi volá z dálnice, že omylem najel na dálnici bez nás?!“

Fotbalista mistrovské Plzně David Limberský neskrýval na Instagramu nadšení z no-
vých dresů. „Snad přinesou štěstí…,“ napsal.

HVĚZDY SÍTÍ FENOMÉN

56

TO NEJ Z INSTAGRAMU ?
SOUTĚŽ 
O KNIHU MLHY SERENGETI
Přečtěte si román od Leylah Attar, 
v němž dva cizinci zachraňují v Africe 
trojici dětí, které mají větší cenu mrt-
vé než živé. Stačí odpovědět správně 
na soutěžní otázku a vyhrát jeden ze 
tří výtisků.

Kdo je režisérem 
nového divadelního 
představení Freddie?

A) Ondřej Sokol
B) Karel Janák
C) Vladimír Morávek

Odpověď zadejte do příslušného 
formuláře na www.cdprovas.cz 
do 15. srpna 2018.

Stávajícím internetovým televizím roste výrazná konkurence 
v podobě Mall.tv, která nabídne řadu nových pořadů. Ostatní 
nechtějí zůstat pozadu a připravují protiúder. Příležitostí sledovat 
televizi na webu bude stále víc.

Internetové televize zbrojí na podzim

Vysílat se bude od září každý týden, nejprve 
na TV Seznam, pak bude na Streamu. Ambicí 
této dvojice webů je uvádět každé čtvrtletí dva 
původní seriály, ideálně jeden „ženský“ a jeden 
„mužský“.

Playtvak.cz, další silný hráč na trhu televiz-
ních webů, by se měl přejmenovat, nejblíže je 
zatím názvu iDnes Kino. Jeho novinkou se má 
stát seriál Hipster o třiatřicetiletém Tondovi, 
který stále žije u rodičů a svoji lenost skrývá 
za bohémství. Zahrát by si v něm měli Jaroslav 
Dušek, Marek Příkazký nebo Jiří Maryško.

Nabídku může rozšířit ještě několik chys-
taných titulů, o těch ale zatím provozovatel 
portálu mlčí.



seznam prodejen na www.tescoma.cz/prodejny nebo zakoupíte na eshop.tescoma.cz

S půllitry myBEER 
je žízeň krásná!
• Originální půllitry s designem, se kterým 
 se v hospodách a barech nesetkáte.

• Džbán na 5 točených piv s originální 
 a vtipnou odměrkou.

Džbán na pivo
myBEER 2.5 l

249,-

Půllitry
myBEER

99,-

Icon Lupulus Salute!
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Už se spolu na stránkách tohoto časopisu 
vídáme nějaký ten měsíc, a tak si myslím, 

že k vám můžu být upřímná a je čas posunout se 
na další level. Tentokrát se s vámi totiž podělím 
o zvláštní ČD slang, který můj manžel-stroj-
vedoucí používá i během komunikace na bázi 
každodenního života včetně našeho soukromého.

Tuhle jsme leželi na gauči a koukali jsme se 
na seriál, ale bylo to trochu stísněné. Napadlo 
mě pohovku rozložit, abychom měli každý víc 
místa a nemuseli se spolu tak mačkat. Když jsem 
to manželovi bezelstně navrhla, ublíženě se po-
sadil a řekl: „Ty mě takhle posíláš na odstavnou 
kolej? To bych teda nečekal… Já jsem si myslel, 
že jsme parťáci, že jsme jako dva strojvedoucí 
na jednom vlaku, ale ty jsi mezitím výpravčí, 
který mě sprostě diriguje!“ Zde by se hodilo znovu 
vás ujistit o tom, že tyto fejetony si nevymýšlím, 
opravdu jsou založeny na skutečnosti! A že můj 
muž je prostě neúnavný komik, navíc se srdcem 
nádražáka.

Vzhledem k nepravidelným směnám na dráze 
chodíme obvykle spát každý v jinou dobu. Jednou 
jsem si v noci přilehla k Čendovi, který už něja-
kou tu chvíli spal, a právě když jsem se přikryla 
peřinou, najednou ze spaní vykřikl: „Můžeme 
jet!” Takhle se u nás doma přeje na dobrou noc, 
když už manžel není mezi bdělými a ve snu právě 
vyjíždí ze stanice.

Jelikož Čenda mluví ze spaní často, obvykle 
na jeho nečekané monology do tmy nereaguju. 
Nedávno se ale nechal slyšet: „Zlato? Ty staré 
osmsetdesítky se trochu zrekonstruují a bude 
se jim říkat RegioMouse. Hihi.“ Musela jsem 
se začít smát. „Cože?” Manžel větu pobaveně 
zopakoval. „Čendo? Čendo!!!“ snažila jsem se ho 
vzbudit, trochu mě začal děsit. Ale tentokrát se 
ukázalo, že je vzhůru. Měl prostě jen nutně po-
třebu mi to uprostřed (jeho) noci sdělit. Uff, teď 
můžu konečně taky klidně spát, když to vím.

Komentáře jídla typu „Lepší než v nádražce“ 
už jsou naštěstí za námi! Čendovu oblíbenou 
nádražku totiž před nějakou dobou zavřeli. Stále 
je ale mnoho oblastí, kde se najde příležitost 
mluvit s manželkou kódovanou ČD řečí (které 
někdy nerozumí ani ona sama, že?). Následující 
příklad hovoří za vše.

Jelikož venčíme našeho psa často na stezce, 
která vede podél trati, dávám vždy bedlivý pozor, 
jestli něco nejede. Někdy, když silně fouká, nejde 
blížící se vlak dobře slyšet, a tak se snažím 
jít na to intelektem. Ne, neučím se jízdní řád 
zpaměti, abych jako můj muž věděla o všech 
vlacích, které tudy projedou – v pracovní dny, 
v soboty a v neděle, pokaždé trochu jinak. Jít na to 
intelektem znamená soustředit se na návěstidla 
(pro většinu známá jako semafory pro vlak). 
Možná si někteří z vás pomyslí: A co je na tom jako 
intelektuálního? Červená je stop, zelená je volno 
a oranžová…, že bude brzo zelená? Tak, vážení 
– všechno je jinak! Ptala jsem se totiž manžela 
na jedné z našich procházek, jestli pojede brzy vlak, 

když na jedné straně svítí zelená, a on mi říká: „Už 
jsem ti to, zlato, vysvětloval. Tady je automatický 
blok.“ „Díky!“ zvednu sarkasticky palec a pokračuju 
v úzkostlivém rozhlížení se. Moc se omlouvám, 
že vám tento pojem více nepřiblížím – navzdory 
opakovanému výkladu jsem jej stále nezařadila 
do svého slovníčku ČD slangu (až to manžel bude 
číst, určitě mi vyčte, že to přece není žádný slang!).

Někdy přemýšlím nad tím, jestli by manželky 
nádražáků potřebovaly více svou vlastní psycho-
logickou poradnu, anebo spíše jazykovou školu. 
Já jsem studovala angličtinu a francouzštinu 
a chvilku jsem se věnovala taky hebrejštině, 
latině a znakové řeči. Je tedy jasné, že já hlasuji 
rozhodně pro nádražáckou jazykovou školu! ▪

 FEJE
      TON

TEXT:  LENKA JEČMENOVÁ
ILUSTRACE:  ANGELART

Z E  Ž I V O T A  S   F Í R O U

Dobrou noc, můžeme jet!



Více informací najdete na www.infinit.cz
Kde nás najdete? Hrázní 4a (hotel Maximus Resort), Brno – Kníničky, 635 00

Tip na výlet v Jihomoravském kraji
Kde na mapě Česka hledat?
V Brně, uprostřed nádherné přírody, v  srdci 
Jižní Moravy, na  břehu Brněnské přehrady, 
která je obklopena zelenými Podkomorskými 
lesy. Právě zde stojí saunová vesnička, pro 
mnohé z nás relaxační ráj, kde se nám zasta-
ví čas i dech. To je unikátní wellness centrum 
Infi nit Maximus.

Co zde najdete výjimečného?
Nepociťujete tady žádný shon. Najdete dech 
beroucí prostředí se čtyřmi druhy bazénů, 
ojedinělý a velmi rozsáhlý saunový svět, pří-
rodní jezírko, mnoho relaxačních zákoutí, let-
ní pobytovou louku pro odpočinek a slunění, 
zázračnou sílu vody, kontakt s krásnou příro-
dou, vnitřní pohodu a dokonalou osobní péči.

Co tady můžete zažít?
Letní koupání a relaxaci v čistých průplavo-
vých bazénech. Bazén vnitřní i bazén ven-
kovní, kde zažijete koupání pod širým nebem 
nebo večerní koupání pod hvězdami, kdy 

vám wellness ukáže svoji noční romantickou 
tvář. Bazény jsou napuštěny vodou plnou mi-
nerálů z  vlastního hlubinného vrtu z  oblasti 
Podkomorských lesů a tuto dokonale čistou 
relaxaci podpoří vodní lehátka, chrliče i bazé-
nový fresh bar. Ani nemusíte dlouze cestovat 
k moři, stačí udělat pár kroků a můžete se po-
nořit do venkovního slaného whirlpoolu, se 
slaností vody 1 až 2 %. Najdete zde také pro-
sluněnou přírodní louku k  opalování. Pokud 
dáváte přednost soukromé relaxaci,  můžete 

si vybrat jednu z privátních van a ponořit se 
do koupele plné růží, bylinek či medu a poté 
vyzkoušet ojedinělou Infi nit masáž, která 
bude ideální voňavou tečkou za vaším rela-
xačním dnem.

Patří saunování k létu?
Patří, a vždy je tu hlavně léčivá kombinace 
tepla, studené vody a přírodních bylinných 
esencí. Právě saunování v létě pomáhá ter-
moregulační systém našeho těla stabilizovat 
a posilovat.  Možná je to paradoxní, ale po-
kud toužíte po těle, které nerozhodí neustá-
le měnící se teploty, nezapomeňte navštívit 
některou z našich jedenácti originálních saun 

a doplňte váš zážitek o saunový ceremoniál, 
i když rtuť teploměru hlásí letní teploty. 

Chcete si udělat výlet 
na celý den?
Pokud si chcete vychutnat relaxaci na celý 
den, užít si na plno bazény a sauny, odpoči-
nek na lehátku s knihou, nebo se opalovat 
na pobytové louce a během toho si odskočit 
na masáž, pak přijeďte a objevte svět Infi ni-
tu a jeho umění relaxace. Můžete si udělat 
výlet jen na jeden den nebo zde zůstaňte 
déle a prodlužte si tento zenový relax v ho-
telu Maximus Resort, kde najdete dostatek 
prostoru pro doznívání nevšedního zážitku.

Teď je ten pravý čas, kdy 
můžete lenošit, nechat se 
hýčkat a nedělat nic jiného 
než odpočívat. Pokud se 
nechcete vzdát harmonie 

a klidu, objevte spolu 
s námi klidný romantický 
přístav pro vaše unavené 

tělo a duši v jednom 
kouzelném brněnském 

wellness areálu se 
saunovou vesničkou 
a termálními bazény.
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  KŘÍ
ŽOVKA 

SOUTĚŽ 
Pošlete nám vyluštěnou  
tajenku a vyhrajte 3x sadu  
vybraných výrobků  
do domácnosti od Tescomy. 

Správnou odpověď jednoduše 
zadejte do formuláře 
na www.cdprovas.cz   
do 15. srpna 2018.

?

PLEMENA

SIBIŘSKÝ
VELETOK

PADESÁT
PROCENT

? ?

ČTYŘHRA

POMŮCKA:
ASAM, AVIS

SPĚCH
(OBECNĚ)

ŽENSKÉ
JMÉNO

NĚMECKÝ
FILOZOF HUBOVATNÁŠ BÝVALÝ

PREZIDENT
OHRYZEK

(ŘIDČ.)
ZAČÁTEK
TAJENKY

AVŠAK
DROBNÝ
MOTÝL

(ŠKŮDCE)
SYN ŠESTEREČ-

NÝ NEROST

MOHUTNÝ
JIHOASIJSKÝ

STROM

ZPŮSOB
BARVENÍ
TKANIN

ESKYMÁCKÝ
ČLUN

DĚDIČNÝ
ZÁKLAD
ZNAKU

ZIMNÍ
MĚSÍC

PANEČKU

KOLEM

INDICKÝ
CHLÉB

POBÝVAT
PŘES NOC

PRÁDELNÍK

JEDNO-
BAREVNÝ

ZKRATKA
SOUHVĚZDÍ

BERANA
(ARIES)

AFRICKÝ
PTÁK

?

?

?

POLEDNÍ
JÍDLA

POMOCNÍK
DISPEČERA

OPATROV-
NICTVÍ

BICYKL

NAŘÍKAT
(KNIŽNĚ)

PŘEDSTA-
VENÍ

KLÁŠTERA

BOROVÝ LES
(ZDROB.)

ŠATNÍ MOTÝLEK

SAMOČINNÝ
SYSTÉM
RANNÍ
VLÁHA

SELHÁNÍ

DOUPĚ

OSTRAVSKO-
KARVINSKÉ

DOLY
(ZKR.)

VYBÍZENÍ
K NÁVŠTĚVĚ
KRÁL ELFŮ

MRAVNÍ
ZÁKLAD
STŘEŠNÍ

ŽLAB

SPZ OKR.
PARDUBICE

ZNAČKA
KOSMETIKY

RODOVÝ
ZNAK

LATINSKY
PTÁK

PRACOVNÍ
KOMBINÉZA

ZAKRSLÉ
STROMY
PATŘÍCÍ
ANETĚ

ČESKÝ
PRÁVNÍK
PLOŠNÉ

MÍRY
ČERNOMOŘ-

SKÉ LÁZNĚ
NĚMECKÝ

MALÍŘ

OSÉVÁNÍ
ZN. BARVIVA
NA VAJÍČKA

VÝKAL
POHONNÉ

SMĚSI

VÍŘIT
MIMO

KDOPAK

RÝNSKÝ
ČLUN

EVROPSKÁ
ŘEKA

SETY

DRACI

ČIRÁ
TEKUTINA

VÁNOČNÍ
PÍSEŇ
SILNÉ

PROVAZY

NOSÁL
ČERVENÝ
ŠVÉDSKÝ
HISTORIK

HRANIČNÍ
POPLATKY
SMĚNEČNÝ

DLUŽNÍK

STARO-
GERMÁN
TRENÉR

PAPOUŠEK
NESTOR
PRÁCE

NA STAVU

OBRUBA

UMÍNĚNÝ
ZÁPOR

NOVÝ SVĚT
CIZÍ MUŽSKÉ

JMÉNO

BÝV. ČESKÝ
HEREC
NAHÁČ

KONEC
TAJENKY

TŘÍDA 
(HOVOR.)

NEMOC
KLOUBŮ

TA I ONA

VESPOD AFROASIAT

TMEL

ZUŘIVOST

KOMUNI-
KACE

NA PILÍŘÍCH

PSACÍ
POTŘEBA
(HOVOR.)

KOSTRA
HLAVY

(KNIŽNĚ)

F. S. Fitzgerald (1896–1940) 
americký spisovatel a scenárista:
Vracet se domů z cest je zvláštní pocit.
Vše vypadá, voní a působí stejně.
... (dokončení v tajence).

Tajenka z minulého čísla: 
Cestovat znamená nacházet věci, které by 
tě nikdy nenapadlo hledat.

EDÉM

Tři výherci získají sadu 
vybraných výrobků od Tescomy.

 



          RE
               CEPT  
 OD FLORENTÝNY

Možná vás překvapí, že se v téhle sever-
ské polévce vyskytuje něco jako tavený 

sýr. Můžu vás ale ubezpečit, že nejde o příspě-
vek do taveňákové receptové hitparády. Když 
se v obchodě zastavíte u regálu s tavenými 
sýry, možná mezi nimi objevíte něco, co se 
jmenuje termizovaný sýr. Obvykle je zabalen 
v malé vaničce. Termizovaný sýr je úplně 
geniální, protože se konzistencí velmi podobá 
tavenému sýru, chutí se mu hodně přibližuje, 
ale je čerstvý a neobsahuje tavicí soli jako 
taveňák. Pro tuhle polévku, podávanou se 
zdravým úmyslem, je to značka ideál. Pokud 
termizovaný sýr neobjevíte, nepropa- 
dejte kuchařské panice, jde to i s taveňákem.

Asi znáte poučku, že u hub se nabá-
dá pouze k otírání suchou utěrkou nebo 
ubrouskem. Já s tím mám problém zejména 
u kupovaných hub, protože nevím, co se 
s nimi dělo, kde všude byly a kdo na ně sahal. 
Opláchnutí vodou se u hub nedoporučuje 
z toho důvodu, že údajně vodu sají – doslo-
va jak houby. Můžu vás ubezpečit, že zas 

tak tragické tohle nasávání není a že se ho 
nemusíte bát. Když je nebudete zbytečně 
dlouho namáčet a dávat jím příliš mnoho 
šancí, jak vodu nasát, zas tak velká škoda 
nevznikne, aby to nestálo za časovou úspo-
ru. Po opláchnutí je ale nechte důkladně 
okapat. Mají spoustu záhybů a trochu to 
trvá, než z nich uvězněná voda vyteče.

U této polévky vzniká chuť už na začátku, 
kdy houby opečete na másle. Houbám svěd-
čí kratší a prudčí opečení, neboť zbytečným 
prodlužováním pobytu v pánvi tak trochu 
tuhnou a ztrácí chuť. Pokud vám jde o do-
jem, vždy nechte houby co nejvíce okapat 
po opláchnutí, aby se v másle nezačaly rov-
nou dusit, ale opravdu měly šanci se aspoň 
trochu osmahnout. Pokud chcete zážitek 
z téhle polévky vystřelit až do nebes a pokud 
jste si z nějaké letní dovolené přivezli laný-
žový olej, tak před závěrečným mixováním 
kápněte do polévky jednu nebo dvě kapky.

Krásné zážitky s vůní lesa,
Florentýna

Recept pochází z Finska, kde takovou polévku údajně vaří v každé 
rodině, a to především z lišek (a nemyslím tím ty malé zrzavé 
psovité šelmy). Postup však funguje na všechny houby, takže se 
nemusíte ve svých letních houbařských vášních vůbec krotit.

Finská houbová polévka

Množství: 4 porce
I  350 g lišek nebo jiných hub I  2 lžíce másla
I  700 ml vývaru (voda to nezachrání, takže když 
    nemáte domácí, udělejte aspoň slabý zeleninový 
    vývar z instantního bezglutamátového bujonu)
I  60 g čerstvého termizovaného sýra
I  špetka sušené majoránky
I  sůl podle chuti (zhruba půl lžičky)

1 Zbavte houby velkých nečistot 
a pak je ještě případně rych-

le propláchněte na cedníku 
ve studené vodě. Omyté 
a okapané houby nakrájejte 
ledabyle nahrubo na velkém 
prkýnku a vhoďte je do kas-
trolu se zprudka rozehřátým 
zpěněným máslem.

2 Houby nejprve pustí vodu, ta se 
však po pár minutách vypaří 

zase zpět na tuk a teprve 
potom se začnou opravdu 
opékat. Vytrvejte aspoň 
minutu v opékání, pak 
stranou na talířek vyjměte 
asi dvě lžíce hub, abyste měli 
čím ozdobit hotovou polévku. 
Opečené houby osolte velkou 
špetkou soli, zasypte rozemnutou 
majoránkou, přidejte sýr a přilijte horký vývar.

3 Vše přiveďte k varu a vařte 
nezakryté 5 minut, víc není 

potřeba. Houby jsou v pod-
statě už měkké. Polévku 
v hrnci nahrubo rozmixujte 
ponorným mixérem a podle 
potřeby ještě dosolte. Ne-
snažte se o úplně jemný krém, 
tato polévka nemá mít zcela 
hladkou strukturu. Malé kousky hub 
jsou tu naopak žádoucí.

4 Rozdělte polévku na talíře  
a ozdobte houbami, které 

jste si odložili stranou. Pro 
větší efekt můžete ještě 
přidat malou snítku čerstvé 
majoránky, případně 
zakápnout olivovým olejem 
smíchaným s kapkou laný-
žového.

Rada: Pokud máte rádi smetanové polévky, 
nahraďte 200 ml vývaru smetanou na šlehání. 
Nalijte ji do hrnce k houbám společně s vý-
varem hned zpočátku vaření, lépe se propojí 
s polévkou a částečně ji dokonce zahustí.
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1 Ladislav Dvořák
 Time for news

2 Karin Jarošová
 Na Ukrajině

3 Roman Jaroš
 Radost

Vše o soutěži 
na  www.cdprovas.cz/fotosoutez
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Depo Sever, 1968
Právě uplynulo 15 let od okamžiku, kdy bylo v Československu zahájeno 
pravidelné televizní vysílání. V roce 1961 vlastnilo TV přijímač 1 mil. domác-
ností, v roce 1963 už 1,5 mil. S tím, jak se rozšiřuje program a lidé tráví  
u televize čím dál víc času, přibývají problémy se zrakem napříč celou  

populací. Jak roste počet strojvedoucích neschopných nastoupit do služby, 
jsou přednostové dep nuceni tuto situaci řešit. Společně s nově dodávanými 
motorovými lokomotivami objednávají u ČKD také odnímatelné dioptrické 
kryty čelních oken a před každou směnou zavádějí povinné oční prohlídky.

Co se týče zdravotního stavu, jsou na uchazeče o pozici strojvedoucího 
kladeny poměrně přísné nároky. Ještě v nedávné minulosti byl 
vyžadován při vstupní prohlídce naprosto perfektní zrak, dnes jsou tyto 
požadavky o něco mírnější. Televizní vysílání bylo v ČSSR zahájeno 
v roce 1953, v první polovině 60. let prudce narostl počet televizních 

přijímačů v domácnostech. O přesný vliv jednotlivých faktorů na zvy-
šující se počet jedinců s oční vadou se však dodnes vedou diskuze. 
Motorových lokomotiv T 478.3 a T 478.4 vyrobilo ČKD mezi lety 1968  
a 1980 téměř 500 ks, a staly se tak jednou z našich nejpočetnějších 
řad. Podle předsazených čelních oken si vydobyly přezdívku Brejlovec.

Legendy
o mašinkách II

Nymbursko, 1970
Karel, stejně jako celá řada dalších strojvedoucích, si vzal rady doktora k srdci. Mohou se tak, 
byť s odnímatelnými dioptrickými kryty na předních sklech, dál prohánět na mašinách.

7. Brejlovec
Námět: Frej

Ilustrace: Angelart

Tak, Karle, ještě jednou 
druhý řádek hezky zleva.

K, E, ne, to je F, 
pak S, nebo osmička…

Ty jsi zase koukal 
na tu bednu, viď…

Dávaly pohádky 
z mechu a kapradí…

Dnes dostaneš trojku, 
ještě kousek a končíš.

Děkuju, pane doktore…



 SOU
     TĚŽ PRO 
CHYTRÉ HLAVY

Z á b a v a64

1 Který studentský program využila Jana Ježová 
pro studium v zahraničí?

 A   Erasmus
 B   Freemover
 C   Sokrates

2 Které muzeum můžete navštívit nedaleko 
železniční zastávky Borek pod Troskami?

 A   Muzeum hraček
 B   Železniční muzeum
 C   Motomuzeum

3 Kolik kilometrů ujdete po „červené“ z Mnichova 
Hradiště do Kláštera Hradiště nad Jizerou?

 A   2 km
 B   5 km
 C   10 km

4 Kdy Finové slaví svátek Juhannusaatto,  
při kterém zapalují ohně?

 A   v červnu
 B   v prosinci
 C   v dubnu

5 Jak se přezdívá jednotkám řady 451, které 
v pravidelném provozu končí letos v srpnu? 

 A   Singrovka
 B   Hydra
 C   Pantograf

6 Který článek v tomto čísle  
vás nejvíce zaujal?*

 *Na tuto otázku je nutné odpovědět,  
 její správnost se však neposuzuje.

Soutěžit můžete na www.cdprovas.cz, 
kde vyplníte příslušný formulář,  
své odpovědi zadávejte do  
15. srpna 2018.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový  
kontakt nebo zpětnou adresu.

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.

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – v Českém Krumlově
2 – přes Holečkovy sady
3 – údolí Močítka
4 – 22
5 – Velké Popovice

ČERVENCOVÉ SOUTĚŽE
Soutěžili jste v minulém čísle ČD pro vás? Přesvědčte se, zda jste odpovídali správně.

Soutěž o vstupenky na koncert  
Struny podzimu
Kdo je 
frontmanem 
kapely Punch 
Brothers?
C) Chris Thile 

Soutěž o vstupenky  
na České Hrady
Kolikátý  
ročník festivalu 
Hrady CZ  
se letos koná?
C) 14.

Soutěž o vstupenky na výstavu 
Dokonalý diplomat
Kde se odehrává 
příběh divadelní 
hry Ztracený svět?
A) v amazon-
ském pralese

Soutěž o vstupenky na prohlídku 
Pražského hradu
Tajenka zní:
Cestovat znamená 
nacházet věci, které 
by tě nikdy nena-
padlo hledat.

PONT-10-2014_190x80mm_voucher-500Kc_tisk.indd   1 13.11.2014   10:19:33

www.cd.cz

ČD 0735 2 4270

Kilometrická 
banka ČD
2000 km

kilometricka_banka_2016_105x148_v01_tisk.indd   1 13/01/16   10:07

Kompletní pravidla soutěží a seznam všech výherců najdete na 

www.cdprovas.cz.



www.denzeleznice.cz

České Budějovice

22. září od 10:00 h
Navštivte svět historie, změny 
i zábavy a unikátní noční show!

Využijte Skupinovou víkendovou jízdenku 
pro pět osob bez omezení věku.

 CDPV_NDZ_bez_partneru_2018_215x270_v01_tisk.indd   1 10/07/18   14:42



PRAHA HL. N.–BRNO HL. N.

www.cd.cz

Komu by se chtělo cestu protrpět v kolonách?  
Ve vlaku máte vše, co potřebujete. Můžete pracovat,  
bavit se, pochutnat si na dobrém jídle a pití nebo  
relaxovat před novými zážitky.

      od  

109 Kč

Cena jízdenky od 109 Kč platí při použití In Karty se zakoupenou slevovou aplikací.

Trpíte v kolonách?
Jeďte vlakem!

CDPV_Praha-Brno_2018_215x270_v09_tisk.indd   1 13/07/18   15:12
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