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Vážení čtenáři, 

když se otevřely možnosti pro cestování  

byl hlavní záměr dovo lených poznávání  

a objevování různých koutů světa. Nyní  

po 30 letech svobodného cestování, kdy část 

objevování za nás obstarává internet, nestačí jen místa navštívit 

a vidět. Nastal čas zážitkové turistiky a dovolených, co nám  

přinesou i něco navíc. Proto pobyt v krásné přírodě, kochací 

výhledy a prohlídky památek rádi spojujeme se zážitky gastro-

nomickými, kdy si dáme něco dobrého, lákají nás ochutnávky  

a  jsme zvědaví, jak se pivo vaří nebo réva pěstuje a co se 

vyrábí v různých regionech.  

Zážitkem jsou i relaxační pobyty, což znova staví na nohy 

lázeňství a hotely s wellness, ale relaxaci může navodit  

i jízda po cyklostezce v lese nebo plavba lodí. Také zájem o  

památky se mění, stále jsou hrady a zámky na prvním místě, ale 

začínáme vnímat, že součástí našeho historického dědictví jsou 

i „pozůstatky“ našeho průmyslu. Staré továrny, železnice, doly, 

lomy a hutě dostávají šanci na opravy a aspoň částečné znovu 

zprovoznění, aby mladá generace poznala jak průmysl fungo-

val a jak věci vznikaly než přišel plast a import a počítače. Byli a 

snad i jsme průmyslově vyspělou zemí a v oblasti industriálních  

památek máme opravdu co nabídnout.   

René Pajurek, vydavatel

Tištěná edice 

je součástí monitoringu
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N
ejprve ale pár slov k tomu, co jsou 
vlastně kola Rock Machine. Mezi-
národní tým se sídlem v České re-

publice vyvíjí, testuje a vyrábí elektrokola a 
kola s cílem poskytnout jezdcům zábavnou 
a bezbolestnou jízdu oblíbeným terénem, ať 
je to městská džungle, nebo horský hřeben. 
Specifická jsou vzpřímenějším posedem, 
který je pro jezdce příjemnější a přirozenější, 
zároveň přináší lepší ovladatelnost kola. 
V portfoliu Rock Machine můžete nalézt vše 
od dětských kol po závodní speciály, které 
sklízí nemalé úspěchy na poli domácím i za-
hraničním. Kde si tato kola můžete zapůjčit 
a kam s nimi vyrazit si nyní představíme. 
 

Singltrek Centrum 

a Bike centrum  

Libverda 

V Jizerských horách se nachází hned ně-
kolik možností vyzkoušení kol Rock Ma-
chine v prostředí jim vlastním.  Prvním test 
centrem je Singltrek Centrum. K zapůjčení 
vám nabídne pevné a celoodpružené modely 
trailových a enduro kol s motorem i bez. 

Singltrek pod Smrkem je unikátní místo 
pro vyznavače terénní cyklistiky. Koho lákají 
kvalitní vrstevnicové právě tak na kolo ši-
roké jednosměrné stezky, budované šetrně 
vůči přírodě a poskytující maximální poži-
tek z jízdy, ten se tu prostě najde. Stezky Sin-
gltreku pod Smrkem vedou mezi skalami, 
bučinami, po krajích lesů i v jejich srdci, 

místy s krásnými výhledy. Stezky každý na-
stoupaný metr odměňují parádními mír-
nými dlouhými sjezdy a zachovávají přitom 
dynamiku, rytmus, atraktivitu a radost  
z jízdy. Singltrek pod Smrkem v současné 
době nabízí trasy v úhrnné délce přes osm-
desát kilometrů ve čtyřech stupních obtíž-
nosti. 
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Zažij kouzla 

České republiky 

na elektrokole 

Rock Machine
Je stále populárnější objevovat krásy přírody v sedle elek-

trokola. Umožňují totiž prožít a poznat nové cíle různým 

generacím cyklistů společně, nebo vyrovnat rozdílnou fy-

zickou zdatnost. Mnozí elektrocyklisté popisují svůj nový 

koníček jako návykový. Ne každý má ale možnost pořídit 

si nové adekvátně vybavené kolo nebo elektrokolo. A právě 

proto jsou tu půjčovny elektrokol a kol Rock Machine, kde 

si tato kola můžete půjčit na den, víkend, příp. dovolenou.



Bikecentrum Libverda. Další z nástup-
ních míst na Singltrek pod Smrkem najdete 
na začátku lázeňského městečka ve směru od 
Hejnic - na konci stezek Hejnického hře-
benu. Patří jednoznačně k těm nejkrásnějším 
v celé destinaci. 

Bikecentrum Libverda nabízí k testování 
kompletní portfolio celoodpružených kol i 
trailové hardtaily značky Rock Machine, 
které jsou hravé, ovladatelné a zajistí vám ta-
kovou porci zábavy, že je nebudete chtít dát 
z ruky. Za prohlídku rozhodně stojí i blízký 
lázeňský areál s krásnou kolonádou a par-
kem. Nabídka vhodného ubytování pro baj-
kery čítá v Libverdě stovky lůžek. 

Lipno Centrum a 

Třeboň Centrum 

Ze severu pěkně na jih. Lipenskou pře-
hradu zná v České republice asi každý, ale ne 
každý ví, že zde funguje půjčovna s největším 
výběrem testovacích kol a elektrokol Rock 
Machine. Naleznete zde kompletní sorti-
ment od dětských kol, přes pevné a celood-
pružené horské modely, až po elektrokola 
horská i krosová, pro dámy i pro pány. Za-
jezdí si zde tak úplně celá rodina v krásném 
prostředí. Jedná se o ideální destinaci pro 
letní dovolenou. 

Lipensko je doslova protkáno sítí cyklos-
tezek a cyklotras. Půjčovna Lipno Centrum 
leží takřka přímo na trase jedné z nejzajíma-
vějších - Cyklostezky Jezerní. Singletrail 
Frymburk je okruh s umělým i přírodním 
trailem, který se dá zkombinovat s lesními 
cestami na hřebenu mezi Frymburkem  
a Lipnem. První etapa leží v lesích městyse 
Frymburk. Začátek trasy je na parkovišti Ac-
tivity parku Frymburk, odkud vede 1,5 km 
stoupací trail a 1,6 km klesající trail, který je 
pouze jednosměrný. Singletrail ve Frym-
burku je postaven tak, aby byl sjízdný pro 
všechny. Užijí si na něm děti, příležitostní 
cyklisté na běžném horském kole, ale i zku-
šení bikeři, kteří si zde najdou velké množ-
ství skoků. Vstup na singletrail je zdarma.  

Třeboňský kraj je se svými cyklostezkami 
po hrázkách rybníků již dlouhá léta cyklis-
tickým rájem pro všechny cyklisty bez roz-
dílu věku a výkonnosti. Nádherná krajina 
rybníků je jako stvořená pro celodenní výlety 
na kolech. 

DR Sport Krkonoše 

Ve vesničce Čistá v centru Krkonoš se na-
chází test centrum elektrokol Rock Machine, 
které vám nabídne horská i krosová elektro-
kola, na kterých můžete prozkoumávat krásy 
Krkonoš. Vyrazit můžete do Špindlerova 
Mlýna, na Pomezní Boudy, Spálený mlýn, do 
Pece pod Sněžkou. Jen si račte vybrat. Ob-
sluha test centra vás velice ochotně nasmě-
ruje, kam jen budete chtít a doporučí to 
nejlepší elektrokolo Rock Machine, které pro 
váš výlet budete potřebovat. 

Díky propracovanému systému asistence 
na kolech Rock Machine si připadáte jako při 
jízdě na běžném kole, ale šlapání vyžaduje 
mnohem méně námahy. Elektrokola vám za-
jistí pomoc až na 60 kilometrů jízdy ve vyso-
kohorském terénu. Při projížďkách v pod hůří 
Krkonoš, kde je terén méně náročný, je dojezd 
až 110 kilometrů. Elektrokola mažou rozdíly 
mezi trénovaným a netrénovaným cyklistou, 
jsou řešením i pro páry, z nichž je jeden fyzicky 
méně zdatný a chce se druhému vyrovnat. 

DR Sport Praha 

Není žádné tajemství, že i hlavní město po-
skytne cyklistovi řadu nevšedních zážitků 
v sedle. Rozmanitá krajina a koncentrace kul-
turních památek je unikátní recept na nezapo-
menutelný výlet. Pokud chcete za řídítky vidět 
víc, než obligátní turistické cíle, je elektrokolo 
z půjčovny v Praze Libni vynikající parťák. 

Adventure Deštné 

v Orlických horách 

Orlické hory jsou nádhernou destinací na 
cyklo výlety jak pro náročné bikery, tak i pro 
širokou hobby veřejnost. Tato skupina přede-
vším ocení výlet na elektrokolech. Vyzkou-
šejte zdarma pumptrack ve sportovním 
areálu. Adventure půjčovna nabízí půjčení 
kol a elektrokol Rock Machine, servis, prodej 
náhradních dílů a občerstvení. 

Bike resort Valašsko 

Valašsko a Beskydy jsou každoročně vy-
hledávány množstvím bikerů pro svou ná-
ročnost, která se spojuje v jedno s krásnou 
přírodou. I zde naleznete několik půjčoven 
kol a elektrokol Rock Machine, které vám 
umožní prozkoumat zdejší krajinu přesně 
podle toho, jak se cítíte. Test centrum elek-
trokol a hotel DUO vám nabídnou flotilu  
trailových elektrokol Rock Machine Blizz  
a Blizzard, které oceníte zejména při pro-
zkoumávání stezek v srdci CHKO Beskydy. 
Oba typy kol slibují pořádnou porci zábavy 
v náročném terénu, pohodlně se na nich pro-
jedete ale také po klasických cyklostezkách, 
kde vám poskytnou maximální komfort a 
elektromotor vám hravě pomůže zvládnout 
širší pláště. 

Další půjčovnou elektrokol Rock Ma-
chine s možností ubytování a využití skvě-
lého wellness je horský hotel Soláň. Po 
elektro vyjížďce v krásném prostředí Beskyd 
si můžete dopřát zasloužený odpočinek 
v sauně či na masážích. Skvělá možnost pro 
páry, které se chtějí nechat hýčkat, ale chtějí 
zároveň udělat něco pro své tělo a vyzkoušet 
si, jaké možnosti elektrokola Rock Machine 
poskytují. 

Kola Kolman  

– vinařská  

cykloturistika 

Láká vás atmosféra vinic a navštěvování 
vinných sklípků během výletů na kole? Nav-
štivte půjčovnu kol Kolman v srdci Pálavy, 
kde si po zapůjčení horského nebo kroso-
vého kola Rock Machine můžete užít výlet 
krajinou vinařů. Své toulky můžete obohatit 
o návštěvy vinných sklípků, kde zažijete přá-
telskou atmosféru při setkání s vinaři. 

S koly a elektrokoly Rock Machine mů-
žete zažít spoustu krásných zážitků nejen 
v krásné krajině České republiky. Do rukou 
dostanete vždy kvalitní stroj, který je chara-
kteristický vrozenou dravostí, přitom ale ne-
zapomíná na základní požadavky běžného 
uživatele – komfort, ovladatelnost, spolehli-
vost. Všechna kola a elektrokola Rock Ma-
chine jsou těmito vlastnostmi charakteri- 
stická a vždy vám poskytnou maximální zá-
žitek z jízdy. PR
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Surf Arena v Praze 

návykový zážitek na surfu a bodyboardu

P
ři surfování v moři jste sám proti ce-
lému oceánu, který vám moc chyb 
neodpustí. V Surf Areně vám pomá -

há vyspělá technologie spočívající ve 2 vý-
konných čerpadlech, každé z nich má výkon 
107 kW, vhánějících proud vody proti vám 
na speciálně tvarované ploše připomínající 
zakřivení vln v oceánu. Celkový objem vody, 
který takto neustále cirkuluje je 210 kubíků. 
Proud vody je hnán velkou rychlostí po 
měkké podložce v důmyslně tvarovaném ba-
zénu a umožňuje jízdu na speciálním prkně. 
Indoorové surfování má však oproti tomu 
skutečnému na obrovské vodní ploše pod-
statné výhody. Rozhodně tady nemůžete 
upadnout na skálu nebo kameny, nemusíte 
se bát útoku žraloka, neřešíte počasí a na 
dobrou vlnu nemusíte čekat.   

Jako úplnému začátečníkovi vám dají nej-
prve vyzkoušet jízdu vleže na břiše na tzv. 
bodyboardu, při dalších jízdách už zkoušíte 
náročnější způsoby sjíždění vln, jako třeba 
jízdu vkleče, pak zkoušíte tento bodyboard 
špičkama chodidel kormidlovat nebo si 
troufnete na různé manévry, třeba salto nebo 
otočky. 

Druhá půlhodina, pokud máte zaplace-
nou celou hodinu, je věnována přímo sur-
fingu, kde už stojíte na malém surfu a 
instruktor vás jen vede, jak udržovat rovno-
váhu, jak se správně naklánět, abyste řídili 
požadovaným směrem. Šířka celé surfovací 
plochy, ze které se na vás valí obrovské 
množství vody, je sedm metrů a vstupem z 
obou stran. Pravidlem je, že každý surfař při 
jízdě využívá jen tu svoji polovinu plochy. 

Surf Arena je určena pro širokou veřejnost 
a pod vedením zkušených instruktorů zde 
mohou bez obav surfing vyzkoušet opravdu 
všichni. Ti, co nemají rádi studenou vodu, se 
v pražské Surf Areně obávat nemusí, teplota 
vody je tady 27 oC. Indoor surfing je dnes sa-
mostatným atraktivním sportem, ve kterém 
se pořádají populární soutěže a exhibice. 

Takže pokud se vám zdá pouhý bazén s 
vodou jako příliš nudný a chcete si při náv-
štěvě Prahy užít adrenalin na vodě, určitě se 
sem zastavte a na hodinu si vyzkoušejte své 
vlohy pro surfování. První hodina tréninku 
se zkušeným instruktorem, kdy první půlho-
dina je na bodyboardu a druhá, pokud si kou -
píte balíček, je na surfu, vás vyjde na 1.100 Kč. 
Pro návštěvu doporučuji spíše dopoledne, 
kdy surfařů čekajících na vlnu není mnoho. 
V pozdních odpoledních hodinách je často již 
plná obsazenost, kdy se o polovinu bazénu 
dělíte s dalšími čtyřmi surfaři. Vybavení včetně 
neoprenového obleku je k zapůjčení. –r–

Indoor surfing v pražských Letňanech je zajímavá sportovní atrakce i pro ty, co je vodní sporty příliš neberou, nebo ještě 
neměli ani příležitost si nějaký v praxi vyzkoušet. Naopak pro zkušené surfaře je to seriózní a výborně vybavené trénin-
kové centrum, kde se surfing mohou naučit i začátečníci a děti. Surf Arena se nachází v event zóně Letňany, vzdáleném 
kousek od výstaviště PVA Letňany. I vyloženému nesportovci, který má rád mírný adrenalin, tato zábava učaruje.
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Velkou koncentraci pivovarů má Ladův 
kraj. V minipivovaru Štířínská stodola při-
praví prohlídku i kurz vaření piva. Piva s po-
hádkovými názvy lze ochutnat v Říčanském 
pivovaru. Ve středních Čechách není zná-
mější pivovar než ten z Hrabalových Postři-
žin. Vydejte se po stopách českého spiso - 
vatele Bohumila Hrabala a ochutnejte Postři-
žinské pivo v Pivovaru Nymburk. Za náv-
štěvu rozhodně stojí Antošův rukodělný 
pivovar, který se vyznačuje neobvyklou chutí 
piva, a také jejich názvy s příběhy. Na čepu 
zde mají například piva – Rarach, Trotl, 
NENE, Tlustý netopýr a další speciály. V Ky-
tíně si zase milovníci gastronomie pochut-
nají kromě zlatavého moku také na obědě.  

Středočeské pivovary se nachází v maleb-
ných vesničkách, ale i v královských městech 
a na historických místech. Návštěva kostnice, 
chrámu sv. Barbory a stříbrných dolů v 
Kutné Hoře může být obohacena o exkurzi v 
Měšťanském pivovaru Kutná Hora. V Be-
rouně mohou děti obdivovat živé medvědy a 
rodiče pak pivovar Berounský medvěd. Pivo 
se již od 16. století vaří i v pivovaru Klášter v 
Hradišti nad Jizerou. Pivovar Lobeč u Mšena 
se nachází v technické památce parostroj-
ního pivovaru. Tuto architektonickou stavbu 
prohlásilo ministerstvo kultury v roce 2009 
památkou a k dostání je zde například pivo, 
které je zařazeno do encyklopedie Worlds 
Best Beers 2017. 

„Výlet po středočeských pivovarech 
může být skvělým plánem nejen na pán-
skou jízdu, ale i relaxační dovolenou 
pro partnery. Místní pivovary se snaží 
návštěvníkům nabídnout veškerý ser-
vis, a tak jsou součástí pivovarského 
komplexu často i pivní lázně, penziony 
a restaurace. V nové tematické mapě 
jsme vyznačili jak tradiční místa spo-
jená s pivem, jako je Královský pivovar 
Krušovice nebo pivovar Velké Popovice, 
tak místa nová. V loňském roce otevřel 
v industriálních prostorách pivovar Na 
Vývoji, o rok dříve si mohli na pivu po-
chutnat v pivovaru Kytín a před osmi 
lety například obnovili 400 let starou pi-
vovarskou tradici v Úněticích,“ říká 
Markéta Wernerová, ředitelka Středočeské 
centrály cestovního ruchu. 

Mapa, která zachycuje pivovary ve střed-
ních Čechách, přináší i veškeré údaje – 
krátký popis pivovaru a co vše lze na místě 
zažít, včetně stálé pivní nabídky, které pivo-
var vaří, přesnou adresu a kontaktní údaje. 
Vše na jednom místě, aby návštěvníkům co 
nejvíce zjednodušila plánování výletu a hle-
dání informací o cílové destinaci. 

Tištěnou verzi si mohou zájemci vyzved-
nout v TIC Středočeského kraje v Husově 21, 
Praha 1.  
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Nová mapa provede pivaře 

po Středočeském kraji

Češi jsou národ pivařů. Velké oblibě se těší velké i 
malé pivovary ve středních Čechách, které se stávají 
čím dál častěji cílem výletů. Středočeská centrála 
cestovního ruchu proto připravila novou mapu, 
která zachycuje 20 vybraných pivovarů ve Středo-
českém kraji, kde si mohou návštěvníci užít exkurzi 
provozu, zjistit zajímavosti o výrobě chmelového 
moku a na závěr ochutnat speciály jednotlivých pi-
vovarů. Pivovary často nabízí i ubytování, skvělou 
gastronomii a relax v podobě pivních lázní. Střední 
Čechy jsou domovem jak oceňovaných minipivo-
varů rodinného charakteru, tak velkých tradičních 
značek, které se prodávají v Česku i ve světě.
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM  
Jiřího náměstí 19, 290 01 Poděbrady

®

Funkční obaly na pečivo v Poděbradech! 

Poděbrady jsou příjemné lázeňské město 
s bohatou historií. Kromě připomínek zřejmě 
nejslavnější éry – vlády krále Jiřího z Podě-
brad – lze nalézt přímo ve městě nebo v jeho 
blízkém okolí stopy slavného rodu Slavní-
kovců, krále Přemysla Otakara II. nebo třeba 

císařovny Marie Terezie. Novodobá 
historie města je velmi úzce spjata s 

lázeňstvím. Objev prvního minerálního pra-
mene v roce 1905 změnil malé ospalé země-
dělské městečko ve vyhledávané lázně.    

Pro návštěvníky tohoto lázeňského města 
může být ale skvělým zážitkem i plavba lodí. 
Lodní doprava v Poděbradech má svou his-
torii. Začátkem 20 století zavedlo ředitelství 
lázní Poděbrady výletní plavby pro své pa -

cienty. Pořídili si menší člun nazvaný 
LÁZNĚ PODĚBRADY. Dnes se cestujícím 
nabízí možnost svezení lodí Král Jiří s restau-
rací na palubě lodi, která v pravidelném jízd-
ním řádu vyplouvá z města Poděbrady. Jedná 
se o okružní plavbu z Poděbrad směrem na 
Nymburk, kde ovšem loď nepřistává ale otáčí 
se v sousedních Kovanicích a pluje zpět. 

Lodí v polabí  

z Poděbrad

Lodí v polabí  

z Poděbrad



Největší jednoobloukový most bez táhla  
na světě je právě na Orlické přehradě 
Jmenuje se Žďákovský most a jedná se o ocelový silniční most, který překo‐
nává řeku Vltavu v místech Orlické přehrady. Jde o největší jednoobloukový 
most bez táhla na světě a v 60. letech, kdy byl dostavěn, vzal prvenství Du‐
hovému mostu pod Niagarskými vodopády. Most je dlouhý 542,91 m. Hlavní 
oblouk o rozpětí 379,60 m mezi pilíři podpírá konstrukci, po níž vede dvou‐
proudá silnice ve výšce 50 m nad hladinou jezera a 100 m nade dnem řeky 
Vltavy. Hmotnost oblouku je 3 100 t, hmotnost veškeré použité oceli je pak 
4 116 tun. Je to ryze český most – od projektu přes realizaci až po materiál. 
Most, přes který denně přejedou tisíce aut, má i svou temnou stránku v his‐
torii. V devadesátých letech 20. století proslul ve spojitosti s gangem tzv. „or‐
lických vrahů“, kteří se těl svých obětí zbavovali tak, že je, buď omotané 
pletivem, nebo zavařené do plechových sudů s louhem, shazovali ze Žďákov‐
ského mostu do Orlické přehrady.

Průvodce vaší cestou v 2020
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P
ochybujete? Bojíte se ztroskotání 
nebo si nejste jistí, že zvládnete loď 
ovládat? České pořekadlo praví, že 

nic se nejí tak horké, jak se uvaří a tady to 
platí úplně stejně.  

I na českých vodních plochách si můžete 
půjčit kajutovou plachetnici, dokonce i tako-
vou, ke které nepotřebujete žádné oprávnění 
(lodní řidičák se jmenuje „Vůdce malého pla-
vidla“ – VMP a využijete ho až při ovládání 
větších jachet s většími plachtami a silnějším 
motorem). Na loď se zpravidla vejdou 4 
osoby, v ideálním případě rodina s dětmi, loď 
má kajutu, ve které se spí, případně schovává 
před deštěm. Nenajdete tu však vybavení 
jako třeba kuchyňku či záchod – správný 

jachtař chodí přes palubu (po větru!) nebo 
do hospody. Takže vybavení, které si s sebou 
na loď přinesete je hodně podobné tomu, 
které využijete při stanování. Spacáky, ná-
dobí, malý vařič na ranní čaj nebo kávu, zá-
soby pitné vody, oblečení do deště, větru a na 
koupání… A vlastně nic víc nepotřebujete. 
Pak už můžete jen objevovat krásy naší pří-
rody. 

Na pomezí Středních a Jižních Čech je 
vodní nádrž Orlík – vznikla na začátku 60. 
let minulého století, ustoupit jí muselo něko-
lik vesnic, a zámek Orlík, který se kdysi tyčil 
na skále nad hlubokým vltavským údolím, je 
dnes jednou z hlavních dominant těsně nad 
vodní hladinou. Je to místo, kde stojí za to 

zastavit a udělat si sem výlet, ať už jen na 
jídlo, nebo za trochou historie při prohlídce 
zámku. 

Pokud se dáte dál proti proudu Vltavy, 
objevíte na soutoku Vltavy a Otavy hrad Zví-
kov. Místo, kde se natáčely krásné pohádky, 
nejedna nevěsta tu uronila novomanželskou 
slzu, a kde se dá jen projít nebo opět nahléd-
nout do zachovalých částí hradu.  

Tato dvě místa jsou obvykle hlavními cíli 
plaveb jachtařů. Z Podskalí, kde sídlí půj-
čovna lodí, se za den pohodlně dostanete na 
Zvíkov – proplujete okolo Orlíka, pod Žďá-
kovským mostem, který prošel v posledních 
letech rekonstrukcí a pohled na něj z vodní 
hladiny je monumentální. Minete spoustu 

Být sám sebou  

a pročistit si hlavu 

na vodní hladině
Jachting láká v posledních letech čím dál více z nás – a není potřeba vyrážet 
do Chorvatska či jiných přímořských zemí. Pořádně zajachtit si můžete i ta -
dy, v Čechách. Vodních ploch máme dostatek, a když pořádně foukne, od 
toho mořského svezení se to naše zase tolik neliší.

 
 
 
 

 
 

Mandrage - České Budějovice 
pátek 21. února v 19.30 hod. 

Jihočeské muzeum: Historická budova 
České Budějovice, Dukelská 1 

Čokoládový festival  
- Jindřichův Hradec 

pátek 20. až neděle 22. března  
KC Jitka, Jindřichův Hradec, Otín 104 

•  •  •  •  • 

Škwor Uzavřenej kruh Tour II.  
Jindřichův Hradec 

sobota 4. dubna ve 22.00 hod. 
KC Jitka, Jindřichův Hradec, Otín 104 

Výstava: Řemesla a živnosti  
v Českých Budějovicích 

pondělí 6. dubna celý den 
Jihočeské muzeum: Historická budova 
České Budějovice, Dukelská 1



malebných zátok, kde se můžete vykoupat. 
Pod Zvíkovem se dá zakotvit, přenocovat a 
druhý den se zase vrátit zpět. Hospod je 
v okolních kempech dost, takže není potřeba 
stresovat se s  vařením a taháním velkých 
zásob na loď. 

A jak s dětmi? Vždycky říkáme, že dítě, 
které ještě nechodí (cca do 1 roku věku) a 
pak dítě, které už je ovladatelné hlasem (od 
3 let výš) je na loď správný parťák. Vždy by 
mělo mít vestičku pro případ, že by z lodi 
sklouzlo do vody. Záchranné vesty se ale tý-
kají celé posádky a jsou povinnou výbavou 
každé plachetnice.  

Pořád máte obavy z řízení lodi? Nemusíte. 
V každé správné půjčovně při převzetí lodi 
dostanete instruktáž, jak ovládat loď, plachty, 
motor, jak kotvit, jak odplout od mola, kde 
se kotvit smí a kde ne. Zákazníci půjčoven 
dostávají mapu s  přehledem všech míst 
vhodných k přenocování, hospod a kempů. 

Jsou v ní vyznačeny i dojezdové vzdálenosti 
zpátky do půjčovny (pohodlně i na motor).  

Když dojde benzín? To sáhnete po ná-
hradním kanystru, který na plavbu dostanete 
a motor napojíte. V případě nouze máte na 
lodi telefon do půjčovny, někdy stačí jen 
rada, v komplikovanějších situacích, třeba 
když nemůžete vytáhnout kotvu, za vámi do-
jedou a pomůžou. Ve štychu vás určitě nene-
chají.  

A proč se všichni na ty lodě hrnou, ptáte 
se? Je to jednoduché: z vodní hladiny vypadá 
svět úplně jinak. Navíc je kolem vás krásný 
klid, vlasy vám čechrá vítr, v tropických ve-
drech je na vodě mnohem snesitelněji, na 
koupání sotva dva kroky…  

A hlavně, je to perfektní příležitost být 
buď jen sám se sebou a pročistit si hlavu, 
nebo strávit krásné chvíle s rodinou a přáteli, 
bez rušivých telefonů, mailů, hluku… 
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I takovou jachtu si můžete pronajmout na prodloužený letní víkend od pátku do neděle za necelé čtyři tisíce korun.

V kajutě může pohodlně 
přespat čtyřčlenná rodina.



Kudy na rozhlednu 
• Rapotín, infocentrum,  3,8 km po žluté 

• Rapotín, RK Losinka, 3,1 km po zelené místní 

• Petrov n. Desnou, žel. stanice,  5,3 km po modré 

• Velké Losiny, zámek, 3,8 km po modré 

• Šumperk, Jesenická ulice – vlakové nádraží, 
10,7 km po zelené 

• Šumperk, učiliště (u Kauflandu), 9,2  km po žluté 

• Rejchartice, u mostu – zast. bus, 3,2 km po modré 

• Hanušovice, žel. stanice, 16,7 km po červené
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Výlet na rozhlednu Bukovka

Naučná stezka  

Bukovka 

Okružní naučná stezka měří 8,5 km, za-
číná i končí u rapotínského obecního úřadu. 
Stezka vás zavede ke Švédské kapličce, Skalní 
krčmě, na Pěticestí a k dalším dvěma zasta-
vením vedoucím k rozhledně.  Při zpáteční 
cestě půjdete přes Samotu a lesní balneo, 
které nabízí příjemné osvěžení studenou 

vodou s 2 káděmi na nohy s různými hloub-
kami a speciální káď na ruce a předloktí.  

Dále si můžete vyzkoušet chůzi na boso 
po kamínkách různých tvarů a velikostí. In-
formační panely na stezce vás seznámí s mí-
stními zajímavostmi a získáte instrukce 
k  severské chůzi „Nordic Walking“. Celý 
okruh naučné stezky je značený žlutou turis-
tickou značkou.  

Rozhledna Bukovka 

Na samém vrcholu Bukového kopce, v nad-
mořské výšce 625 m n.m. se tyčí 22 metrů vy-
soká rozhledna Bukovka. Po zdolání 111 
schodů se vám naskytne nádherný výhled na 
údolí Desné, hřeben Jeseníků, Rychlebské 
hory a masiv Králického Sněžníku.  

Pokud se rozhodnete jít z Rapotínu, mů-
žete si v TIC půjčit hole Nordic Walking.

Cestou z rozhledny Bukovka se můžete zastavit v Ruční papírně Velké 
Losiny. Je to jediná funkční ruční papírna u nás, která byla  
založena už před 500 lety. Posledních 45 let se zde návštěvníci 
můžou seznámit s dějinami manufakturní a průmys‐
lové výroby. Součástí prohlídky je rovněž návštěva 
autentických pracovišť ve výrobní části papírny. Vstupné 
stojí 120 Kč a základní okruh trvá hodinu.
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Naplňte si  

spižírnu, 

aneb až se zima zeptá...

Olomoucký kraj

R
odinná konzervárna Via Delicia vy-
rábí od roku 2011 lahůdky, inspiro-
vané původními recepturami, z ob - 

do bí první republiky. Prvotním impulsem 
byl nález staré knihy o zavařování, kde se 
hospodyním radí, jak zavařovat v domácích 
podmínkách úrodu ovoce, zeleniny nebo 
různé druhy mas. Vše bylo tehdy podřízeno 
sezónnosti, tedy využívání čerstvých surovin 
v době, kdy jsou zralé a nejchutnější. 

„My se snažíme navázat na tuto tradici,  
a proto zpracováváme především lesní a planě 
rostoucí plody, které sbíráme v jejich plné zra-
losti. Začínáme brzy na jaře.  
Jakmile vykvetou pampe-
lišky, vyrážíme na 
sběr květů, ze kte-
rých vaříme medově 
sladký sirup“, říká Olin 
Bezchleba, majitel manufak-

tury ze Zábřehu na Moravě. „Potom kvete 
černý bez, následován jahodami, rybízem  
a višněmi. Všechny tyto ingredience sbíráme 
za jediným účelem - vytvořit z nich dobroty, 
které když si doma otevřete, dýchne na vás 
nostalgie prvorepublikového venkova.“ 

V sortimentu najdete lesní houby naklá-
dané do octa - pravé hřiby, lišky a 
ryzce a vyhlášené zvěřinové 
paštiky, pečené křepelky, jeh-
něčí, pstruhy, a mnoho dalších.  

„Tehdy se zavařovalo všechno 
možné i nemožné do skleněných zásobnic (tak 
říkali naši předkové zavařovacím sklenicím). 
Dbáme na čistou chuť našich produktů, proto 
používáme původní výrobní postupy, koře-
níme a solíme s mírou a vše je zcela na pří-
rodní bázi“.  

V nádherné vzorkové prodejně hned 
vedle manufaktury lze ochutnat denně něco 

dobrého. Je tady nejen kom-
pletní vlastní tvorba, ale, 

co by certifikované pro - 
dejní místo regionál-
ních výrobků, nabízí 

výběr toho nej lepší ho 
od farmářů a producentů 

z čisté přírody Jesenických hor. 
Je to tedy ideální místo na pořízení dobrot 
do vaší spižírny a k nákupu jedlých dárků 
pro vaše blízké. 

„ N a š i 
n a b í d k u 
výrobků se 
s n a ž í m e 
ne u s tá l e 
rozšiřovat 
o obvyklé  
i mé ně 
zná mé po-

choutky. Až si tedy 
budete plánovat cestu do Olomouckého kraje, 
nezapomeňte se zastavit v Zábřehu v rodinné 
konzervárně Via Delicia, kde můžete nasát 
neopakovatelnou atmosféru a vůně tradičních 
delikates. Srdečně vás zveme.“ 

Via Delicia 
Leštinská 2443/30, Zábřeh 

www.viadelicia.cz
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 Z Velkých Losin je to do obchodu Via Delicia půl hodiny autem.
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kafeBistro  

Laura Coffee 

v Makro Ostrava 

Nově vzniklá designová kavárna s bistrem 
vyzývá k vychutnání lahodné kávy a denně 
čerstvě připraveného menu na kraji rušného 
velkoměsta. KafeBistro Laura Coffee se na-
chází v areálu velkoobchodu MAKRO Cash 
& Carry v Ostravě-Hrabové. Musíme zdů-
raznit, že pro návštěvu kafeBistra není po-
třeba zákaznické MAKRO karty a velké 
parkoviště zaručuje parkovací místo pro 
všechny. KafeBistro se tak jeví jako 
ideální místo pro setkání s obchodními 
partnery, kolegy z práce, ale i rodinou 
a přáteli. 

V  kafeBistru připravujeme slané  
i sladké snídaně, denní obědové menu, 
dezerty a koláče. Dopřát si můžete 
sklenku dobrého vína, čepované pivo 
nebo kofolu. K tomu všemu nechybí vo-
ňavá káva z naší pražírny Laura Coffee.  

Barista Cup 

Ostrava 

Každoroční rodinný festival kávy a soutěž 
baristů s volným vstupem. Koná se vždy v září. 
V Trojhalí Karolina v ostravské části Morav-
ská Ostrava se na tematicky nazdobené ploše 
prezentují pražírny kávy z Čech i zahraničí. 
Festival doprovází celodenní (nejen) kávový 
program. Na své si vždy přijdou dospělí i děti. 

Ročník 2019 se nesl 
v  duchu westernu a 
kovbojské kávové 
přestřelky. Návštěv-
níci si mohli vyzkou-
šet rýžování pravého 
zlata, v mini kině s pop-
cornem shlédnout  wester-
nové seriály nebo  v indiánské vesničce zažít 
hry pro odvážlivce.  V gastro zóně nechyběla 
Kolaloková limonáda a nejvybranější la-
hůdky z divokého západu. Festival byl „zero 
waste“ kávového odpadu. Všechen se využil 
na farmě, kde se pěstuje hlíva ústřičná.  
V charitativní tombole se zážitkovými ce-
nami se vybralo neuvěřitelných 13.900 Kč. 
Celou částku jsme věnovali neziskovému 
projektu Mental Café. Vyvrcholením celého 
kávového festivalu bylo vyhlášení výherce 
v soutěži o nejlepšího baristu. 

Už teď tematicky ladíme další ročník, který 
se uskuteční v  sobotu 5. 9. 2020. Vstup je 
zdarma. www.baristacupostrava.cz 
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Výlet za kávou 

značky Laura Coffee



kafeKurzy 

Veškeré své vědomosti, zkušenosti  
a umění předáváme dál. Na kurzech Pří-
pravy kávy espresso a cappuccino nebo 
Technika latte art se setkáte s našimi kon-
krétními baristy, kteří vás zasvětí do tajů 
kávové teorie. Následně si na prvotřídních 
kávovarech vyzkoušíte praktickou část 
kurzu.                        www.kafekurzy.cz 

kafeCatering 

V poslední době je naší specialitou ká-
vový catering. S  mobilním kofíkem přije-
deme na předem určené místo v  domlu - 
veném čase. Kávové pohoštění jsme již dělali 
na festivalech, firemních i soukromých ak-

cích či svatbách. Náš potenciál s bohatými 
zkušenostmi uplatňujeme na velkých akcích 
jako třeba Marketing festival. 

www.kafecatering.cz
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I
 obyčejný pytlík na chleba může být 
funkční, stejně jako prádlo, tričko 
nebo ponožky a umět tak i něco navíc, 

než být jen běžným bavlněným pytlíkem. 
V dnešní době je každý textilní obal uži-
tečný, pokud nahrazuje plastové sáčky, kte-
rým snad co možná nejdříve odzvoní jak 
v obchodech, tak i v domácnostech. Funkční 
pytlík Wrap Up je textilní obal pro opako-
vané použití, jednoduše uzavíratelný na 
šňůrky, který se dobře čistí a v případě po-
třeby se i vypere, a ještě má něco navíc. Jeho 
výhodou je funkčnost daná speciální vnitřní 
textilií, která se chová jako membrána zpo-
malující únik vlhkosti, takže chleba vydrží 
déle čerstvý. Současně propouští vzduch a 
pečivo „dýchá“, proto neplesniví jako v ige-
litu. Pytlík je tak kompromisem mezi utěr-
kou a igelitovým sáčkem, navíc má hezký 
design v mnoha zajímavých vzorech látek 
od českých výrobců (režný, puntíkovaný, s 
chrpou, s levandulemi, starorůžový, ven-
kovský modrý a mnoho dalších). 

Jak pytlík vzniknul? 

Původně jsme chtěly najít textilní alterna-
tivu k plastovým krabičkám na svačiny pro 
děti a šít ve volném čase zajímavé a užitečné 
obaly. Při hledání vhodné textilie jsme našly 
českého výrobce speciálních látek s nánoso-
váním a získaly vzorky textilie s polyureta-
novým zátěrem, jež má vhodné vlastnosti i 
pro uchovávání potravin, a navíc je s proti-

plísňovou odolností. Na chleba tato textilie 
fungovala výborně a čím je chleba kvalitnější 
(kváskový z  přírodně vyváděného kvasu, 
žitný, bez staré strouhanky apod.), tím vydrží 
déle bez okorání. Na pečivo z rozmrazeného 
polotovaru funguje jen krátkodobě. Když 
jsme na textilii získaly atest pro styk s potra-
vinami, trvalo nám několik měsíců, než jsme 
vymyslely vhodný postup šití, aby byl pytlík 
dvouvrstvý,  správně uzavíratelný, současně 
pratelný a dal se využít i pro nakupování.  

 

Jak se začal prodávat? 

Před Vánocemi 2018 jsme daly pár pyt-
líků na vyzkoušení do redakce portálu o 
zdravém způsobu života Vitalia.cz. V lednu 
pak najednou vyšel článek o pytlících z Be-
skyd s velmi příznivými výsledky testů v po-
rovnání s utěrkou a igelitovým sáčkem. 
Zájem zákazníků, který článek vyvolal, nám 
ten den zbořil webové stránky a shodil ser-
very. Musely jsme se rozhodnout, že do toho 
půjdeme naplno a hledat prostory pro expe-
dici i pro prodejnu. Vhodný prostor jsme na-
konec našly ve Frýdku, pod zámkem v bývalé 
galerii obrazů. Spolupracujeme se šikovnými 
švadlenkami z celého okolí a šijí pro nás i 
chráněné dílny, takže naše činnost má i so-
ciální rozměr. Naše pytlíky se zkouší ve Fran-
cii, v Polsku, v Řecku nebo na i Havaji, 
protože všude pečou jiný chleba nebo bagety.  

20

Průvodce vaší cestou v 2020

Tripy.cz

Příběh funkčního pytlíku 

na chleba z Beskyd

Majitelky “pytlíkového království” Darja Blahutová (vlevo) a její sestra Lea Pajurková Duží s jejich 
ne‐obyčejnými pytlíky Wrap Up v první značkové prodejně na Zámecké 56 ve Frýdku‐Místku. 



Náš pytlík byl zapsán jako chráněný vzor 
Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, což 
nás snad trochu ochrání před kopírováním a 
dovozem podobných, ale méně funkčních 
výrobků.  

 

Co máme v plánu dál? 

Dnešní doba přeje ekologickým záměrům 
a bezodpadovým technologiím, populární se 
stává nakupování bez obalů. Naše pytlíky do-
dáváme do obchůdků se zdravou výživou 
a prodejen s bezobalovým nakupová-
ním. Máme záměr pro ně rozšířit náš 
sortiment ještě o bavlněné pytlíky pro 
bezobalové nakupování. Pro šití ma-
lých pytlíčků navíc využijeme 
všechny zbytky látek a nic nebudeme 
vyhazovat. Naše pytlíky na chleba 
umíme ušít i jako dárek s kresbou, in-
dividuálním motivem nebo je upravit   
jako firemní dárek, což zase rozšíří mož-
nosti jejich využití. Chystáme se šít kolekce 
ošatek na pečivo pro stolování i venkovní 
grilování. 

Máme radost, že jsme daly vzniknout no-
vému produktu s využitím moderní techno-
logie, jenž pomůže v boji proti plastům a 
proti plýtvání s potravinami a ještě udělá 
lidem radost a v kuchyni parádu. 

Je mnoho pekáren v rámci velkých ob
chodních řetězců, které svým zákazní
kům nabízejí dopékané pečivo ve svých 
poloautomatických pekárnách. Jak říkal 
krokodýl Dundee, "dá se na tom přežít". 

Jsou zde ale (naštěstí) i pekárny, které 
pe čou chléb tradiční metodou. Jednou 

z nejznámějších pekáren pečící tímto 
způsobem je Starobělská pekárna u Os‐
travy, kde se peče vyhlášený Staroběl‐
ský chléb. 

A víte jak takový oblíbený chleba vlastně 
vzniká? Výrobu jsme shrnuli do sedmi 
obráz ků znázorňujících celý proces.
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Jak se peče dobrý chléb

1) Nejdříve se  
vykynuté  

kvasové  
těsto takto  

ručně  
odvažuje

2) ... pak se  
ručně vyválí

4) ... vykynuté se sází lopatou 
do zděné parné pece

7) A to nejdůležitější na závěr – po vychladnutí 
směřují do křupava upečené bochníky chleba  

ke spokojeným zákazníkům, kteří si je odnášejí  
ve funkčních pytlících Wrap Up.

3) ... pak se 
vkládá kynout 

do ošatek

5) ... po zapečení 
kůrky se přesazuje 

dopéct

6) ... z pece už vytáhneme 
krásně křupavé bochníčky

m
em

br
án

a
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® Prodejna funkčních  
pytlíků na pečivo Wrap Up 

v Brně 
Nasyp si, Úvoz 84, Brno

Mezinárodní soutěž vín  

Concours Mondial de Bruxelles 2020 

na Brněnském výstavišti

C
oncours Mondial de Bruxelles je 
jednou z nejprestižnějších a nej-
přísnějších mezinárodních soutěží 

vín s dlouholetou tradicí. 27. ročník této sou-
těže se bude v Jihomoravském kraji konat ve 
dnech 30. dubna až 3. května 2020. 

Cílem soutěže je hodnocení kvality více 
jak 9 000 vzorků vín z celého světa více než 
350 mezinárodními hodnotiteli. Jejich hlav-
ním úkolem je vybrat vína bezvadné kvality, 
bez ohledu na jejich etiketu či prestiž ape-
lace. Pořádání soutěže přispěje k dobrému 

jménu České republiky, která garantuje pod-
mínky pro hodnocení na nejvyšší mezi-
národní úrovni. Vína oceněná medailí 
Concours Mondial de Bruxelles jsou vína 
špičkové světové úrovně, a jejich kvalita je 
potvrzována kontrolními analýzami. 

Odborné hodnocení bu de probíhat v ideál -
ních prostorách brněnského výsta - viště a 
ho dnotitelům se během čtyř dnů představí 
turi stické, historické a vinařské atraktivity 
nejen města Brna, ale také celého Jihomorav-
ského kraje. 

Mezinárodní soutěž vín Concours Mon-
dial de Bruxelles se poprvé konala v roce 
1994. V prvních letech hodnocení probíhalo 
v Bruselu, v roce 2006 začalo být místo hod-
nocení putovní mezi významnými vinař-
skými regiony Evropy. Uskutečnilo se např. 
v Plovdivu (Bulharsko), v Jesolu (Itálie), Gu-
imares (Portugalsko), Luxemburku (Lucem-
bursko), Bra - tislavě (Slovensko) a dalších. 
Česká republika se účastní soutěže od sa-
mého počátku v roce 1994. Z hlediska počtu 
odborných hodnotitelů vín (přes 350 každý 
rok) je Concours Mondial de Bruxelles nej-
větší soutěž vín na světě. 

Česká republika v soutěži vín uspěla v roce 
2019 i v USA na té  nejslavnější a nejvýznam-
nější z amerických soutěží vín San Francisco 
International Wine and Spirits Competi-
tion. Z naší země se v Kalifornii předvedlo 
celkem 157 vín a vína moravských vinařů vy-
hrála celkem v šesti kategoriích této soutěže.

Jihomoravský kraj bude v roce 2020 hostit nejprestižnější mezinárodní soutěž vín 
Concours Mondial de Bruxelles (CMB). Česká republika se tak zařadila mezi vý -
znamné vinařské země, které tuto putovní soutěž měly čest hostit v minulosti. 
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Brněnské planetárium patří,  

podle magazínu Geo,  

mezi nejkrásnější v Evropě

Hvězdárna a planetárium Brno v letech 
2010 a 2011 prošla výraznou rekonstrukcí 
dle návrhu architektonické kanceláře Mar-
tina Rudiše. V roce 2013 vzniklo jedinečné 
hybridní planetárium, které v roce 2018 do-
stalo 3D brýle. V tomto okamžiku je největ-
ším českým producentem a organizátorem 
celosvětové přehlídky nejnovějších filmů pro 
digitální planetária. 

Běžně také pořádá akce pro tisíce náv-
štěvníků. Moderně zařízené prostory Hvěz-
dárny a planetária Brno jsou ideální pro 
středně veliké akce kongresové a incentivní 
turistiky, specializované eventy pro sponzory 
a reklamní či barterové partnery, kulturní 
aktivity (divadelní a hudební představení) i 
poněkud komornější setkání. 

Hvězdárna je centrem pro popularizaci 
nejrůznějších věd, především z oblasti neživé 
přírody. Na prvním místě je samozřejmě as-
tronomie, ale nevyhýbají se zde ani geologii, 
chemii, fyzice, matematice, geografii a 
mnoha dalším. To vše ve srozumitelné, zá-
bavné a interaktivní podobě. Nepatří mezi 
vědecká pracoviště, ale s vědou se zde setkáte 
na každém kroku. Věnují se tu také propa-

gaci brněnských univerzit a velkých vědec-
kých projektů realizovaných na území města 
Brna. 

Hvězdárna a planetárium Brno mění i po-
dobu okolního parku Kraví hory tak, aby byl 
pro všechny návštěvníky i náhodné kolem-
jdoucí co nejpříjemnější. Za sedm desítek let 
ji navštívilo na čtyři miliony lidí, v součas-
nosti jich každý rok přichází na 150 tisíc, z 
toho polovinu tvoří školní výpravy a polo-
vinu vysokoškoláci anebo rodiny s dětmi. 

Kromě Brna získaly ocenění  
od časopisu GEO další evropské  
hvězdárny nebo planetária: 
Planetárium ve Valencii se nachází v bu-

dově od španělského architekta Santiago Ca-
latrava, který je známý svým futuristickým 
stylem. Navrhl mj. telekomunikační věže v 
Barceloně nebo Turning Torso v Malmö. De-
sign protáhlé, skořápkové observatoře L'He-
misfèric má připomínat obří lidské oko. 

Moskevské planetárium, jehož součástí 
je rozsáhlá expozice věnovaná kosmonau-
tice, včetně kapsle, ve které letěl Jurij Gaga-
rin, prošlo rozsáhlou 17letou rekonstrukcí. 
Je v centru města, 2 km od řeky Moskvy. 

Štrasburská observatoř vznikla v roce 
1881 v botanické zahradě. Dnes se věnuje 
studiu objektů fyziky vysokých energií, dy-
namice galaxií a archivaci velkých astrono-
mických dat. Od roku 2008 je její součástí i 
menší planetárium. 

Urania ve Vídni byla postavena podle 
plánů secesního architekta Maxe Fabianiho 
(studenta Otto Wagnera) na jednom z ramen 
Dunaje. V roce 1910 byla otevřena Franzem 
Josefem I. jako vzdělávací zařízení s lidovou 
hvězdárnou. 

Jediné 3D planetárium ve Velké Británii 
se ukrývá v science centru s názvem “My, 
zvědaví” v Bristolu. Průměr jeho projekční 
kopule je 12 metrů ukryté ve „stříbrné“ 
kouli. Součástí centra je zhruba 250 nejrůz-
nějších interaktivních exponátů. 

Univerzita v nizozemském Leidenu byla 
založena v roce 1575, o šest desetiletí později 
ji doplnila i hvězdárna. Nejdříve sloužila 
především k výuce, ale ve 20. století zde pů-
sobila celá řada výjimečných astronomů, na-
příklad Jan Hendrik Oort – objevitel rotace 
naší Galaxie. 

Planetárium v Toruni vzniklo teprve 
před třemi desetiletími, obklopuje ho však ti-
síciletá historie. Narodil se zde Mikuláš Koper-
ník, celosvětová ikona pozemské astronomie. 
Polské město na řece Visle bylo založeno ger-
mánskými rytíři v roce 1233 a je jedním z nej-
lépe dochovaných v Evropě. 

Populárně-vzdělávací časopis GEO zařadil Hvězdárnu a planetárium Brno mezi 
deset nejkrásnějších hvězdáren a planetárií v Evropě. Ocitla se tak ve společnosti 
planetária v Hamburku, které se nachází ve stoleté vodárenské věži, nebo ve Va-
lencii, které tvarem připomíná obrovskou lasturu vystupující z vodní plochy o 
rozměrech 1300×200 metrů. Budova Hvězdárny a planetária Brno je Stavbou 
roku České republiky 2012 a byla nominována na Mies van der Rohe Awards 2013. 

Hvězdárna a planetárium Brno na Kraví hoře.

Urania ve Vídni.
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Do pohádkové Telče

K
dyž putujete do Telče po žluté turis-
tické značce z osady s malebným 
jménem Doupě přes Volevčice, do-

razíte před městem k rozlehlému Roštejn-
skému rybníku, který odvozuje svůj název 
od hradu, na nějž narazíte v hlubokých lesích 
na půl cesty mezi Třeští a Telčí. Roštejnský 
rybník je rekreační lokalitou, kde můžete sta-
novat, zaparkovat obytný vůz, zajistit si uby-
tování v chatkách nebo kempu, zasportovat 
si v přilehlém areálu, nebo zajít do Roštěnky 
– jak se poeticky jmenuje místní restaurace, 
ale vlastně i kemp a sportovní areál. 

Pod Roštejnským rybníkem jsou dvě ka-
skády rybníků směřující k historickému cen-
tru. První s několika poetickými názvy: 
Punčoška – Koželužský rybník – Holubářský 
rybník – Světelský rybník – Kryštofovský 
rybník – Nadymáček, z něhož směřuje přítok 
do Ulického rybníka v centru města. Z dře-
věného mostu pro pěší přes rybník je krásný 
výhled na komplex historického jádra. Pod 
hrází Ulického rybníka leží největší vodní 
plocha v Telči – Staroměstský rybník. Při-
lehlá zástavba je městskou památkovou 
zónou, převažuje zde především ves-
nická zástavba. Za návštěvu ale stojí 
také původně gotický kostel Matky 
Boží, který získal současnou podobu 
v 17. století, a kaple svatého Rocha. 

Od Roštejnského rybníka vede žlutá tu-
ristická značka do centra podél rybníka Na-
dymák. Kolem něj vede cyklostezka, byla 
přes něj vybudována lávka pro pěší. Do vni-
třního města přijdeme po ulici Na Baště, pod 
níž leží Štěpnický rybník chránící jádro z 
dru hé strany než Ulický rybník. Zde je 
možné využít nabídky zapůjčení rekreačních 
plavidel. Uprostřed rybníka je ostrov. 

 

V seznamu UNESCO zařazená Telč bývá v našem prostředí vnímána jako pohádkové a malebné město renesance. Symbolem je pů-
vabné náměstí s přilehlým zámkem a kostelem. Telč je ale také město vody a rybníků, které hrají v jejím životě od počátku klíčovou 
a nezastupitelnou roli. Díky nim město fungovalo jako ucelený systém hradeb, bran, rybníků, vodních příkopů a kanálů, které mohly 
v případě potřeby bránit náměstí, které se dochovalo v podobě do značné míry nenarušeného komplexu historických domů.
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Autor: Marek Síbrt, Foto:  René Pajurek

Nejčastější pohlednicový pohled na historickou Telč bývá z hráze Ulického 
rybníka. Případně z lávky, která rybník rozděluje mezi bývalou židovskou 
čtvrtí a současným sportovním areálem. Na tyto pohledy se nezapomíná. 
Kolem rybníka je možné dojít do zámeckého parku. Ten stojí určitě za náv‐
štěvu, a to nejen díky klasicistnímu skleníku z první poloviny 19. století. 



1. Opičí most  

ve Vietnamu 

Tyto mosty (cau khi ve vietnamštině) mají 
pouze jednu nebo dvě tenké lávky z bam-
busu, po kterých se přechází, plus další bam-
busovou tyč jako zábradlí na jedné straně. 

 

2. Most Eshima 

Ohashi v Japonsku 

Jedná se o nejprudší most na světě. Stavěl se 
od roku 1997 do roku 2004. Železobetonová 
stavba klenoucí se přes jezero Nakaumi spo-
juje japonská města Sakaiminato a Macue. 
Auta musejí při nájezdu na most překonat 
strmé stoupání 6,1 % na jedné straně a 5,1 % 
na straně opačné. 

3. Twin Sails, Dorset 

v Anglii 

Ve své uzavřené poloze je most zcela rovný, 
ale po zvednutí obou trojúhelníkových 
konců se podobá plachtám jachet. Úplné ro-
zevření mostu trvá dvě minuty. 

 

4. Lucky Knot v Číně 

Vlnitý most pro pěší přes řeku Dragon King 
Harbour v Číně byl postaven v roce 2016.  

Most Lucky Knot, který je dlouhý 185 
metrů a vysoký 24 metrů, byl inspirován mo-
biovským prstenem a tradičním čínským li-
dovým uměním vázání. Architektura mostu 
zahrnuje tři turistické stezky, které se vlní na-
horu a dolů, spojují dva parky a nabízejí nád-
herný výhled na řeku, sousední jezero Meixi, 
okolní pohoří a město Changsha.
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Nejpodivnější
Svět je plný architektonických fascinujících skvostů. Ze všech úžasných staveb, 
které již existují, jsou mosty zdaleka jedny z těch nejpůsobivějších. Stavbaři 
jsou schopni stavět úžasné zavěšené dálnice nad vodou a zemí. Na následují-
cích čtyřech stranách je 19 nejunikátnějších (a také velmi bizarních) mostů.

Most Eshima Ohashi

Most Lucky Knot 

Most Twin Sails 



5. Lego most  

v Německu 

Při pohledu na most u křižovatky Schwester-
straße ve městě Wuppertal v Severním Po-
rýní-Vestfálsku v Německu máte pocit, že 
jste byli přepraveni do Legolandu. Most Lego 
(nebo Lego-Brücke) vypadá jako by byl vy-
roben z kostek Lega. Ve skutečnosti se jedná 
o betonový trámový most, který nese želez-
niční trať – ten byl natřen tak, aby vypadal 
jako z kostiček Lega. V roce 2011 ho místní 
umělec Martin Heuwold překreslil ve stylu 
Lega poté, co tím byl pověřen městem Wup-
pertal. Dánský výrobce Lega takovéto po-
užití návrhu schválil. 

6. Rolling Bridge 

v Anglii 

Každý pátek v poledne mohou turisté zhléd-
nout čtyřminutovou úžasnou podívanou – 
skládání mostu přes kanál Grand Union v 
centru Londýna. Originální Rolling Bridge 
se z rovné cesty zvedne a změní do osmi-
úhelníkového tvaru, aby umožnil lodím 
plavbu. Rolling Bridge, který byl postaven v 
roce 2004, se otevírá pomalu a plynule, až se 
přemění z konvenčního rovného mostu do 
kruhové ulity, která sedí na břehu kanálu. 

7. Slauerhoffbrug 

v Nizozemsku 

Nachází se ve městě Leeuwarden v Nizozem-
sku a překlenuje řeku Harlinger Vaart. Plně 
automatická mostová konstrukce Slauerhof-
fova mostu vypadá jako obracející se pala-
činky. Postaven byl v roce 2008. Most lze 
rychle zvednout a umožnit tak lodím pro-
plout. Děje se to pomocí dvou ramen, které 
rychle zvednou malý úsek silnice tak, aby loď 
mohla pod ní proplout. Podle magazínu Po-
pular Mechanics je most zdvižen a spuštěn 
až 10krát denně. Zvedací plocha mostu má 
rozměr 15 m x 15 m. Most je natřen žlutou a 
modrou barvou, což jsou barvy obsažené ve 
vlajce města Leeuwarden.
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Slauerhoffbrug

Lego most

Rolling Bridge
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8. Most Banpo s du-

hovou fontánou 

Most Banpo v Soulu v Jižní Koreji je asi nej-
multifunkčnějším mostem na světě. Dvou-
podlažní most je zapsán v Guinessově knize 
rekordů jako nejdelší fontána na světě. Fon-
tána „Duhový měsíční svit“ má téměř 10 000 
LED světel podél obou stran mostu a za pou-
hých 5  minut vytryskne fontána 190  tun 
vody. Fontána čerpá vodu přímo z řeky, 
proto je považována za ekologicky šetrnou. 
Má 38 čerpadel a 9 380 trysek po obou stra-
nách. Voda padá z 20 metrů a dostříkne až 
43 metrů daleko. 
 

9. Henderson Waves 

v Singapuru 

Se svou výškou 36 metrů se jedná o jeden z 
nejvyšších mostů pro pěší. Jak už název na-
povídá, most Henderson Waves v Singapuru 
byl zkonstruován tak, aby připomínal vlny. 
Nejenže tato všemožně zohýbaná konstrukce 
nabízí spoustu míst k sezení a výhledy na 
město, ale když ji večer nasvítí, mění se v 
úchvatnou zlatou ozdobu.

 

10. Most přes řeku 

Mur v Grazu 

Je to most, plovoucí plošina nebo spíše os-
trůvek s kavárnou propojený z obou břehů 
řeky Mur ve druhém největším městě Ra-
kouska? V Grazu se také narodil mimo jiné i 
Arnold Schwarzenegger. Konstrukce upro-
střed mostu ve tvaru obrovské zatočené 
mušle byla navržena pro maximální kapacitu 
350 návštěvníků. TripAdvisor ho doporučuje 
navštívit. Tento most si jistě zaslouží zařazení 
do naší sekce Nejpodivnější mosty světa.

Kavárna na řece Mur

Banpo Bridge Rainbow Fountain

Henderson Waves 
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11. Most Octavio 

Frias de Oliveira 

Most Octavio Frias de Oliveira je visutý most 
vedoucí přes řeku Pinheiros v São Paulu v 
Brazílii. Jeho stavbu však od samotného za-
čátku provázely rozsáhlé krádeže a vandalis-
mus. Téměř kilometrový most s  pylonem 
vysokým bezmála stočtyřicet metrů se stal 
několikrát terčem útoku vandalů. Z mostu 
byly postupně ukradeny kilometry kabelů, 
desítky svítidel z osvětlení mostu a při vlou-
pání do velína byly zničeny řídicí panely. Je 
téměř zázrak, že se v takovémto prostředí vy-
soké kriminality vůbec podařilo toto nád-
herné dílo v roce 2008 dokončit.

 

12. Gateshead  

Mille n nium 

Most Millennium v anglickém Gatesheadu 
se stal dominantou severovýchodní Anglie 
(dokonce byl uveden na poštovní známce).  
V roce 2002 byl slavnostně otevřen samot-
nou královnou Alžbětou II. Když je potřeba, 
aby pod mostem projela loď, jeho pěší část 
se pomocí systému lan zvedne do výšky. 
Díky tomu se mu také přezdívá mrkající oko. 
 
 
 
 
 
 
 

13. Falkirk Wheel  

(česky nazývané Falkirkské kolo) je originální 
rotační lodní výtah nacházející se nedaleko 
města  Falkirk  ve  Skotsku. Propojuje prů-
plavy Forth and Clyde Canal a Union Canal a 
překonává výškový rozdíl 24 m. Umožňuje 
vnitrozemské vodní spojení mezi městy Edin-
burgh a Glasgow. Výtah se skládá ze dvou van, 
které jsou umístěny na koncích mohutného 
rotoru. Obě vany mají kapacitu 600 tun vody. 
Díky Archimedově zákonu nezáleží na hmot-
nosti plujících lodí a obě vany jsou vždy vy-
váženy. Výtah nahradil 11 zdymadel. 

Octavio Frias de Oliveira 

Gateshead Millennium 

Falkirk Wheel
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14. Kruhový most 

v Urugvaji 

Byl postaven díky významnému argentin-
skému developerovi Eduardu Constantinu. 
Ten za něj zaplatil největší část nákladů ve 
výši deseti milionů dolarů z celkových jede-
nácti. Constantini vysvětluje, že most má 
znamenat novou éru urugvajské kultury. Po-
staven byl v  roce 2015. Originální kon-
strukce se uprostřed laguny skládá ze dvou 
půlkruhových mostů, což přinutí řidiče zpo-
malit a zároveň si tak i užít panoramatických 
výhledů na zátoku. Součástí mostu jsou i 
oboustranné chodníky pro chodce. 

15. Hongkong–

Zhuhai–Macao  

Most dlouhý 55 km překlenuje deltu Perlové 
řeky a je pátým nejdelším na světě. Postaven 
byl v roce 2018. Most obsahuje tolik oceli, 
kolik by bylo potřeba na stavbu 60 Eiffelovek  
a je navržen tak, aby vydržel až 120 let, tedy 
o dvě desetiletí déle než většina velkých mostů 
stavěných v moři. Tento ambiciózní projekt 
měl hned několik cílů. Především spojit čín-
skou pevninu v regionu Ču-chaj se dvěma 
významnými administrativními centry – 
Hongkongem a turisty oblíbeným Macaem. 
Čínská vláda si totiž slibuje od oblasti kolem 
Perlové řeky rozvoj ekonomiky. Šestiproudá 
silnice má také za úkol výrazně vylepšit 
tamní dopravní situaci. Doba cesty z Hong-
kongu do Ču-chaj se nyní zkrátí z původních 
třech hodin až na 30 minut. 

16. Most Langkawi 

Nebeský most Langkawi v Malajsii má délku 
125 metrů. Pro samotnou konstrukci se často 
používaly helikoptéry, které vynášely jeho 
části na vrchol hory. K mostu se dostanete la-
novkou k přestupní stanici. Odtud můžete 
pokračovat další lanovkou přímo k mostu 
nebo jít pěšky, což se obecně doporučuje, 
protože procházka místním porostem je 
kouzelná. Sky Bridge je světově unikátní most, 
který byl postaven teprve v roce 2004. Je za-
věšený na 82  metrů vysokém pylonu. Vy-
hlídky na nádhernou krajinu deštného pralesa 
i na ostrov Langkawi, obklopený úžasně mo-
drým oceánem, jsou jedny z nejkrásnějších 
na celé planetě.

Nebeský most Langkawi

Kruhový most v Urugvaji

Hongkong–Zhuhai–Macao
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17. Most Øresund, 

do Skandinávie  

Otevřením mostu Øresund v roce 2000 se 
otevřela snadná možnost cestování mezi 
kontinentální Evropou a Švédskem. Samotný 
most měří 7,8 km, doplňuje ho čtyřkilome-
trová cesta tunelem. Impozantní stavba stojí 
za vidění nejen proto, že nahrazuje cestu tra-
jektem, která trvá mnohem déle. Švédové a 
Dánové na sebe za hezkého počasí koukali už 
odjakživa, ale přemostit průliv mezi Baltským 
a Severním mořem se podařilo až na přelomu 
tohoto tisíciletí. Zajímavostí je, že dříve než se 
most otevřel běžné dopravě, se po něm běžel 
v červnu 2000 masový půlmaraton Bridge 
Run, kterého se zúčastnilo 79 tisíc běžců. 
Vlastníci mostu spočítali, že miliardové ná-
klady na jeho stavbu se vrátí až v roce 2035. 

18. Ďáblův most  

v Sasku 

V německém Sasku, u vesničky Kromlau ne-
daleko polských hranic, se rozkládá nád-
herný osmdesátihektarový park. Po vzoru 
slavných anglických parků ho roku 1844 za-
ložil Friedrich Herrmann Rötschke, rytíř z 
Kromlau, a postupně jej nechal dovybavit 
různými artefakty. Hlavním lákadlem parku 
tedy nakonec nejsou liliovníky, katalpy, 
azalky, rododendrony ani jiné stromy či keře. 
Návštěvníky z celého světa sem vábí pohled 
na magicky vypadající čedičový most, posta-
vený kolem roku 1860, který mnozí odbor-
níci označují za architektonický zázrak. Na 
most je v současné době vstup zakázán. 

19. Kuandinský  

železniční most 

Na závěr našeho výčtu nejpodivnějších mostů 
světa musíme zavítat do Ruska. Železniční 
Kuan dinský most je zchátralý, rezivějící a už 
desítky let po něm vlaky nejezdí. Na někte-
rých místech je pokryt jen provizorními dře-
věnými laťkami. Místní se přesto nebojí a 
občas po něm jezdí. Most přes řeku Vitim byl 
součástí  Bajkalsko-amurské magistrály, ale 
přestal se používat před mnoha desítkami let, 
kdy byl kousek od něho postaven nový žele-
zobetonový most. Ten starý nechali chátrat. 
Půlkilometrový most však stále láká místní z 
vesnice Kuanda, aby přes něho jezdili.

Most Øresund spojující kontinentální Evropu se Skandinávií

Ďáblův most

Kuandinský most 
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Hora Lycabettus je větší než ta,    

Athény měly v době své největší slávy za vlády  
Periklea před dvěma a půl tisíci lety asi deset 
tisíc domů. Samotné založení Athén se datuje  

ještě o jedno tisíciletí dříve. Dnes má hlavní město Řecka 
přes tři miliony obyvatel. Úspěšný vladař Periklés (490-429 př. 
n. l.) dovedl Athény na politický vrchol a staral se i o zvelebení města, 
zejména staveb na Akropoli, které můžeme obdivovat až dodnes. 

Výstup na Akropoli je jeden z podstatných důvodů, proč se do Athén vlastně 
vydat. My jsme letěli do Athén lowcostem Ryan Air z Katovic. Let trvá dvě a půl 
hodiny, ale letiště se nachází mimo město. Pokud jste v Athénách na prodlou-
žený víkend, můžete si koupit třídenní jízdenku na metro včetně příjezdu do 
centra a odjezdu zpět na letiště za 22 €. Nebo si vzít na cestu do centra taxík za 
40 € přes den nebo za 55 € v noci. My jsme byli v Athénách na týden. Přiletěli 
jsme v noci a do centra nás zavezl autobus za 6 €. Jezdí zhruba každé půl hodiny 
a na rozdíl od metra jezdí i v noci, konečná stanice je náměstí Syntagma. 

Pro pořádkumilovné turisty nejsou Athény zrovna tím nejlepším městem  
k návštěvě. Nepořádek v ulicích, všudypřítomné grafitti, odpadky kolem kon-
tejnerů a obrovský zápach v jejich blízkosti vás doprovází uličkami hodně dlou-
hou dobu. K tomu přidejte permanentní hluk z nahuštěné dopravy a především 
z projíždějících malých motorek neboli fichtlů. Čistě uklizené je metro, hlavní 
ulice k významným památkám a centrum v blízkosti prezidentského paláce. 

Ale jestli se nad to povznesete, čekají vás skvělé originální zážitky, vždyť jste 
ve městě s historií dlouhou 3 500 let!!! V době, kdy Řím ani neexistoval a Ro-
mulus a Rémus byli ještě “na houbách”, tady žila na tu dobu velmi vyspělá civi-
lizace, která později dala základ evropské demokracii. 

Z pohledu zážitků se zaměříme pouze na dva vrcholy tohoto města – světově 
proslulou Akropoli neboli Horní město (156 m n. m.) a poněkud méně známý 
Lycabettus (též nazývaný Lycabettos nebo Lykavittos), který je se svou výškou 
277 metrů n. m. nejvyšším vrcholem Athén a je z něj úžasný pohled na celé město. 
Pokud vám nevadí malý výšlap, je to krásná procházka s kulinářskou tečkou.

p V restauraci Orizontes  
na vrcholku hory Lycabettus se kromě skvělé řecké 
kuchyně můžete kochat nádhernými výhledy na 
město nebo na samotnou Akropoli v dálce. u



Na Akropoli můžete vyrazit hned zrána, 
koupit si lístek za 20 € a zhruba v hodinové 
loudavé frontě došlapat s několikatisícovou 
masou turistů až k chrámu bohyně Athény. 
Fyzicky náročná cesta to není, ale pohyb v 
davu je nepříjemný a v létě je nahoře velké 
vedro. Klíčové křižovatky výstupu a místa u 
chrámů jsou řízeny pracovníky parku, aby se 
turisté netlačili a nefotili se mimo povolená 
místa. Menší fronty jsou brzy ráno a později  
odpoledne, Akro pole je otevřena až do 18 
hodin. Část schodů i kamenů na náhorní plo-
šině je z původního mramoru, který je kluzký 
i za sucha, takže to chce si obout spíše spor-
tovní pevnou obuv než sandálky.  

Důvod, proč slavné stavby chrámů Akro-
pole vznikly právě na tomto menším vrcholu 
Athén, byl přístup k vodě. Na Lycabettu 

nebyl přirozený pramen vody potřebný pro 
stavbu i provoz chrámů. Hora Lycabettus 
byla tak používána jako pozorovací místo 
athénské armády. 

Dnes se na tuto horu můžete dostat po 
schodech z města, které navazují na cestu ve-
doucí až na samotný vrchol. V mapě byla za-
kreslena i lanovka, ale žádnou jsme neviděli.  
Cesta z centra města vám zabere hodinku až 
dvě, podle výchozího místa. Na hoře nejsou 
žádné památky, takže se neplatí vstupné. Je 
tu venkovní divadlo a pěkný lesopark, ale 
hlavně vyhlášená a přitom cenově dostupná 
restaurace Orizontes. Za 13 € tady dostanete 
menu na výběr ze dvou hlavních jídel, s vel-
kým salátem a sklenicí výborného vína. Jako 
bonus navíc máte úžasný výhled na celé město 
i s Akropolí v záběru 360o  jako na dlani. –r- 

 
p Cestou na Akropoli z centra města narazíte 

také na Bleší trh (Flea Market). 
 
q Pohled na chrám Erechtheion je úchvatný.
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... a uvidíte z ní celé Athény

    na které leží Akropole... 



Korintský průplav 

a most Rio-Antirio 

Pokud na Peloponés cestujete po souši, už 
samotný příjezd na něj je zážitkem. Jedním 
ze dvou přístupových bodů je Korintský 
průplav.  Ač jeho výstavbu započal už císař 
Nero v roce 67 po Kristu, náročné prokopání 
Korintské šíje bylo dokončeno až na sklonku 
19. století. Stěny 6 km dlouhého průplavu 
jsou široké pouhých 23 m a navigaci lodí 
navíc stěžuje silný vítr a přílivové proudy. 
Než za pár vteřin přejedete most, který přes 
něj vede, určitě si tu udělejte zastávku. Ze-
jména, když zrovna proplouvá loď, pohled je 
to vskutku zajímavý.  

Druhým vstupem na Peloponés je visutý 
most spojující města Rio a Antirio.  
Se svými 2 880 m patří k nejdelším na 
světě. Elegantní konstrukce s papr-
skovitými lany je navíc považována 
za mistrovské veledílo, neboť musela 
překonat řadu komplikovaných tech-
nických oříšků. Mýtné je ale velice 
drahé, svezte se tedy trajektem, z jehož 
paluby se budete moci dostatečně pokochat. 

Antické klenoty 

Epidauros a Mykény  

Peloponéský poloostrov pojmenovaný 
podle mytického vládce Pelopa vzkvétal už 
v dobách mykénské civilizace ve 12. a 13. sto-
letí. Po několika staletích doby temna a ne-
klidu se opět začaly psát významné kapitoly 
jeho historie – zejména díky mocnému 
městskému státu Sparta. Ze starověkého 
města se toho dodnes moc nedochovalo, ale 
jsou tu ještě jiná místa, kde srdce milovníků 
antiky zaplesá.  

Jedním z nich je Epidauros, místo zasvě-
cené bohu zdraví Asklépiovi. V dobách své 
největší slávy sem za zázračným uzdravením 
putovali nemocní až z dalekého Říma. V ar-
cheologickém areálu najdete pozůstatky sva-

tyní, nemocnice, ubikace či 
tajemný tholos, v němž 

údajně probíhaly 
zvláštní léčebné ri-
tuály za pomoci 
hadů. Největším 
klenotem je staro-
věké divadlo ze 4. 

století před Kris-
tem, které je jedním 

z  nejzachovalejších na 

světě. Má 55 řad, které kdysi pojmuly až 
14 000 diváků, a také perfektní akustiku. Ale 
pozor, zpívání je zde zakázáno.  

Nedaleko odtud leží Mykény, srdce řecké 
civilizace. Obdivovat tu můžete pozůstatky 
kdysi velkolepého paláce, monumentální Lví 
bránu, schodiště a zbytky Athénina chrámu. 
Odpočívá zde také hrdina Trojské války, pro-
slulý král Agamemnon.  

 

Místo vzniku  

olympijských her 

Nejúžasnější přehlídkou antiky je ale be-
zesporu starobylé město Olympia, jedna 
z nejzelenějších, nejmalebnějších a historicky 
nejvýznamnějších lokalit v Řecku. Právě tady 
byla v roce 776 před Kristem zahájena tradice 
nejvýznamnější sportovní události světa. 
Centrem posvátného okrsku je Diův chrám, 
v němž kdysi trůnila Feidiova socha vládce 
bohů, která byla prohlášena za jeden ze sedmi 
divů světa. Prozkoumat můžete kromě dalších 
posvátných staveb také arénu, kde zápasníci a 
atleti trénovali, poradní síň olympijského vý-
boru nebo luxusní ubytovnu pro důležité 
hosty. Také vám nic nebrání proběhnout se na 
původním stadionu, kde olympijští sportovci 
závodili o neskonalou slávu a olivový věnec.  
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Řecký Peloponés 

tipy na poznávací dovolenou 

v kolébce evropské civilizace
Peloponés, členitý poloostrov na jihu Řecka, je ideálním místem, kde strávit 
letní dovolenou. Moře je tu průzračně čisté a historie dýchá z každého koutu. 
Byla by tedy škoda neopustit vyhřáté místečko na pláži a nevyrazit na průzkum 
těch nejkrásnějších antických památek, příjemných městeček a jiných zajíma-
vostí. Tady jsou tipy na místa, která byste si rozhodně neměli nechat ujít.  



Jakkoli jsou tyto ruiny významné, netřeba 
si nalhávat, že se jejich identifikace obejde bez 
určité dávky fantazie. Obrázek o původní po-
době olympijské vesnice si ale můžete krásně 
dokreslit v místním archeologickém muzeu. 

  

Středověké pevnosti 

a přímořská města 

O něco dále v čase vás posune návštěva ně-
které z peloponéských středověkých pevností. 
Hrad Akrokorint byl vybudován na majes-
tátní, téměř 600 m vysoké vápencové skále a 
sehrál důležitou roli během turecké invaze. 
Z jeho hradeb se otevírají krásné výhledy na 
údolí plné olivovníků, na královsky modrou 
hladinu Korintského zálivu i novodobé 
město Korint.  

Za další pevností s krásnými výhledy se 
můžete vydat do přístavního města Náfplio. 
Nese název Palamidi a vybudovali ji v 18. 
století Benátčané. Z jejího vrcholku vede 999 
schodů do samotného městečka, které je 
označované jako jedno z nejhezčích v Řecku. 
Můžete zde strávit příjemný čas touláním se 
v půvabných úzkých uličkách, návštěvou ně-

kolika muzeí nebo poznáváním řecké ku-
chyně. Doporučujeme ochutnat zejména vy-
nikající mini koblížky loukumades v mnoha 
nevšedních variantách, jako třeba s pepřo-
vou zmrzlinou, sezamem, tvarohovým 
sýrem a medem. 

Městečkem s pří-
jemnou přímořskou 
atmosférou je 
třeba také oblí-
bené Toló na 
břehu Sarónské -
ho moře. Původ -
ně malá rybářská 
ve snička v  letních 
měsících pulzuje živo-
tem a z plážových taveren se 
line hudba stejně jako neodolatelná vůně 
řeckých specialit. Můžete se tu také vyřádit 
u vodních sportů, vykoupat se na zlatavé 
pláži s průzračnou vodou nebo si zajet na 
šlapadle prozkoumat ostrůvek Romvi, mí-
stními přezdívaný Afroditin ostrov. 

 
 

Autor:  
Karolína Walterová  
z cestovní kanceláře  

Mundo,  
která pořádá  

poznávací zájezdy  
do Řecka
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Ze Štrbského plesa 

Ze Štrbského plesa na Skalnaté pleso si můžete zvolit dvě 
trasy. Jižní trasa je snažší a do cíle se dostanete zhruba po 
pěti a půl hodinách. My jsme zvolili tu obtížnější severní 
trasu, která trvá sedm hodin. Odměnou nám byla nádherná 
podívaná na vodopády. 

Štrbské pleso leží v nadmořské výšce 1 346 m. Má rozlohu 
necelých 20 hektarů, je 640 m dlouhé a 600 m široké. Dosa-
huje maximální hloubky 20 m. Skalnaté pleso leží ještě o 400 
metrů výše. Prvních výškových 150 metrů vystoupáte až k 
Popradskému plesu. Je to ledovcové jezero třikrát menší než 
Štrbské pleso. Cestu sem zvládnete za hodinu a půl.
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Výlet můžete začít ze Štrbského plesa, 
kam můžete dojet autem nebo vlakem 
přímo z Popradu. K opravené chatě Pod So
liskom (1 840 m) můžete jít pěšky po modré 
značce, v takovém případě vám cesta k 
chatě zabere necelé dvě hodiny. Můžete 
také využít lanovku, která je od odbočky na 

Štrbské pleso asi jen 20 minut chůze, cesta 
nahoru trvá 12 minut a za jednosměrný lís
tek zaplatíte 13 € vč. 2 € kauce, kterou vám 
za jízdenky vrátí v restauraci na horním 
konci lanovky.  

Počasí je na Solisku velice proměnlivé. 
Pokud se neblíží žádná bouřka, můžete se 

pak ještě vydat na samotný vrchol – Predné 
Solisko. Prudký výstup na vrchol vám zabere 
necelou hodinu.  

Predné Solisko v nadmořské výšce 2 093 
metrů je jediný turisticky zpřístupněný nej
jižnější vrchol v hřebeni Solisek ve Vysokých 
Tatrách. 

Na Predné Solisko se můžete dostat i s menší námahou 

Z horní části lanovky je skvělý 
výhled na celý Poprad.

Pokud budete mít štěstí na dobré počasí, tak můžete 
pokračovat „po svých“ až na samotný vrchol.

na Skalnaté

Nejnáročnější trasa z Popradského 
plesa je k Sedlu pod Ostrvou. Zabere 
vám to necelou hodinku a na dvou a půl 
kilometrové trase překonáte 460 výško-
vých metrů. Pak se za další hodinu už 
pohodovější trasy dostanete k Batizov-
skému plesu. Musíte si ale dávat pozor 
na kamenitou cestu. Zvrtnutí kotníku na 
takovéto trase je obzvláště nepříjemné. 

Z Batizovského plesa se za další dvě 
a půl hodiny dostanete mírným klesá-
ním na Hrebienok.  

Odtud je to ke Skalnatému plesu po-
sledních 5 kilometrů, musíte se ale při-
pravit na půlkilometrové převýšení. –r–
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Úchvatný klášter, členité jezero, bobři  

a vyjížďky na lodi na východě Polska

S
amotné jezero má rozlohu více než 
2170 hektarů, maximální hloubku 
přes 70 metrů, jeho délka je 17,5 a 

šířka 2,7 kilometru. Dojít k těmto hodnotám 
není úplně jednoduché, protože jezero je 
značně členité, od čehož také pochází jeho 

název z jatvingského wingris – kroutící se, 
vinoucí se. Zdrojem vody pro jezero je řeka 
Czarna Hancza. 

Jezero je oblíbeným místem pro trávení 
letních prázdnin. Najdete zde několik pláží, 
velmi dobře vybudovanou turistickou infra-

strukturu, můžete se svézt na lodi, která na 
jezero z Wiger pravidelně vyráží, případně si 
půjčit vlastní malou loďku nebo šlapadlo a 
vyrazit po vlastní ose. 

Ubytovat se můžete v obci Wigry nebo 
také ve Starém Folwarku a Czerwonem Fol-
warku. Místo pro nocleh si můžete vybrat až 
na místě, protože ubytování v soukromí na-
bízí řada místních obyvatel. 

Jezero obklopují hluboké lesy a oblast tvo-
řící národní park se symbolem bobra v logu 
je chráněna. Podle údajů parku zde žije 
zhruba 250 těchto zvířat. Více informací o 
čtvrtém největším parku v Polsku najdete na 
stránkách www.wigry.pl. 

Oblast se nachází zhruba 300 kilometrů 
severovýchodně od Varšavy. Silniční infra-
struktura v Polsku se v uplynulých letech vý-
razně zlepšila, na řadě úseků nad hlavním 
městem se intenzivně buduje, takže napří-
klad sedmisetkilometrová trasa z Ostravy se 
dá bez problémů zvládnout za jeden den.

Wigierský národní park na severovýchodě Polska zhruba 40 kilometrů od hranic s Litvou patří k místům, která na 
návštěvníka hluboce zapůsobí. Centrem oblasti je členité jezero Wigry, nad stejnojmennou obcí se nad ním tyčí pů-
sobivý kamaldulský klášter, který je veřejně přístupný.

Mazurská jezera se skládají z 8 pří
rodních parků, 104 přírodních 
rezervací, panenské přírody v 

Borockém pralese a dvou tisíců jezer. Počí
tají se i ta malinká, která vypadají jako ryb
níčky. Jejich celková plocha přesahuje přes 
39 tisíc hektarů. Některá jezera jsou vzá
jemně propojena 11 kanály, kterými lze pro
plouvat, a také řekami a říčkami. Je to 
krajina čistého vzduchu, nádherných lesů, 
zeleně a čistých jezer.  

Většina jezer je lemována písčitými plá
žemi, malými penziony s restauracemi, pří
rodními tábořišti a přístavy. A aby toho 

nebylo málo, přístup do vody je pozvolný a 
dno písčité, takže zde můžete i bez bot. I to 
z nich dělá skvělé místo na koupání. 

Vyzkoušet také můžete kanoistiku. Mož
nost proplutí několika jezer, jež jsou vzá
jemně propojena, činí jízdu na kanoi na 
Mazurách tak atraktivní. 

Na Mazurských jezerech si můžete pro
najmout také vlastní loď, buď menší, kterou 
večer vrátíte zpět do přístavu nebo i tu, na 
které se rozhodnete pár nocí pobýt. Ne
smíte si ale zapomenout přibalit lůžkoviny. 
Na polských lodích totiž nejsou součástí 
pronájmu jako u těch chorvatských.

Na Mazurských jezerech strávíte čas aktivně

Říká se jí kraj tisíce jezer, ale ve skutečnosti je zde jezer asi dva tisíce. Oblast na severovýchodě Polska je známou rekreační oblastí, do 
které prý alespoň jednou v životě zavítá každý Polák. Podmínky pro jachting či rybaření jsou vskutku ideální, nicméně na bezpočet os‐
trovů a ostrůvků už ochránci přírody vstup zakázali. 
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OSTRAVA – Infotherma 2020 od 20. do 23. ledna 2020  
Výstaviště Černá louka Ostrava 
To je to správné místo k jednání a osvěžení s námi. 

Sledujte nás na FB a Instagramu
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Z hornatého Porta busem 

a vlakem až na jih do Fara

Navštívit a neprojet si 

nádhernou zemi na zá‐

padním konci Evropy by 

byla velká škoda. My 

jsme si pro takovou mož‐

nost zvolili cestu ze se‐

veru na jih ze starobylého 

kopcovitého přístavního 

města Porto, které dalo 

jméno známému vin‐

nému moku, až na jih do 

Fara v regionu Algarve.

Ze všech měst v Portugalsku je jeho hlavní město často nejoblíbenější, ale Porto ho v náv-
štěvnosti velmi rychle dohání, ačkoliv je menší než Lisabon. Starodávný významný přístav 
a vinné sklepy ve Vila Nova de Gaia opravdu stojí za návštěvu.  Navíc okres Ribeira, ve kte-
rém se tento starobylý přístav nachází, je místem, které se velmi často vyskytuje na Insta-
gramu. Stejně jako Lisabon, je toto severní město Portugalska spíše kopcovité. 

Porto

Nezapomeňte navštívit řadu tradičních restaurací a vyhlášenou ochutnávku portských vín na břehu řeky. Za 10 Euro dostanete lístky na 
ochutnávky, které pak v různém počtu směníte za skleničku vybraného portského.

Z mnoha míst v Portu budete mít mimořádný výhled  
na řeku Douro, kterou protíná ikonický most Dom Luis I, 
který spojuje Porto s Gaií. 

Porto je pro poutníky zajímavým 
startem pro dvěstěkilometrovou 
pouť do Santiaga de Compostela.
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Lisabon 

Lisabon je ohromující hlavní město 
Portugalska a patří mezi nejpůsobivější a 
nejživější města Evropy. Je to město, 
které spojuje tradiční dědictví, s pozoru-
hodným modernismem a progresivním 
myšlením. Z Porta se sem dostanete nej-
rychleji autobusem za 25 Euro. 

Jako prázdninová destinace nabízí Li-
sabon bohatou a pestrou historii i bohatý 
noční život. Navíc je zde příjemné celo-
roční klima. Pokud se tam vydáte stejně 
jako my, tj. aktivní dovolenou na cestě z 
Porta do Fara nebo opačně, určitě se tady 
zastavte aspoň na 3 až 4 dny.

Vlakové nádraží v Lisabonu.

Lisabonské nákupní centrum Vasco de Gama. 
Foto (7x): René Pajurek

Historická čtvrť v Lisabonu.
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Pro milovníky pláží je Faro určitě dobrá 
destinace, i když se na ně můžete dostat jen 
autobusem nebo autem. Ve městě nejsou 
pláže skoro žádné. Pokud však zde necestu-

jete v letním období, můžete si prohlédnout 
spoustu zajímavých míst. Faro má nádherné 
historické centrum lemované pěšími nákup-
ními ulicemi, malebnými náměstími a sta-

rými městskými hradbami. Ve dne město 
působí neuspěchaně se starými muži hrají-
cími domino na náměstí, v noci je zde ale 
bujarý společenský život. –r–

Faro

Letiště není od centra Fara příliš vzdá
lené. Na jeho klidu mu to však neubírá.

Foto (9x): René Pajurek
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Seychely byly sice pro Krejčíře nudou, 

pro ostatní je to však ráj na Zemi

Na Zemi není mnoho míst, kde se želvy 
cítí tak neohrožené, že přicházejí na břeh 
za denního světla, aby zde nakladly  
vejce. Seychely jsou místem, kde to je 
běžné. V průměru se pouze asi jen jedna 
z 1000 mořských želv dožije dospělosti. 
V jiných částech světa želvy vyhledávají 
temná osamocená místa, kde by mohly 
naklást svá vejce. To ale neplatí právě na 
Seychelách, zde jsou pláže obklopené pů-
vodními lesy, které jim zajišťují určitou 
míru bezpečnosti i za denního světla. 
Klid je tu cítit všude a nejen pro želvy, 
pro známého českého uprchlíka Rado-
vana Krejčíře, který zde pobýval 19 mě-
síců, tu byl klid až moc velký...

Seychely  

v číslech 

• 115 ostrovů 

• 1 500 km od Afriky 

• 1976 – rok nezávislosti 

• 30°C je průměrná teplota v květnu, což je 

nejlepší měsíc pro dovolenou 

• 300 000 návštěvníků ročně 

• 15 procent populace pracuje v turismu 

• 275 druhů ptáků žije na ostrovech 

• 88 procent země je zalesněno 

• 42 procent země je chráněno 

• 114,6 litrů piva na osobu je na ostrovech 

ročně vypito (pouze v ČR se vypije více)

Anse Lazio, Seychely



S
ouostroví 115 ostrovů spojující víc než 
milion čtverečních kilometrů oceánu, 
ukrývá bohaté a pestré životní formy 

rostlin a zvířat, které jsou asi nejcennějším 
bohatstvím Seychel. Obyvatelé těchto os-
trovů mají silné povědomí o potřebě zacho-
vání ostrovní ekologie. 

První zde zakotvili Francouzi s cílem usa-
dit se a vytvořit nový domov. Šlo o velmi pe-
strou pionýrskou výpravu osadníků – 
účastnilo se jí patnáct bělochů, pět Indů a 
osm Afričanů. V roce 1814, kdy se Seychely 
staly britskou kolonií, tu už žily tři a půl tisíce 
lidí... Pod britskou správou ostrovy zůstaly 
až do roku 1976, kdy získaly nezávislost. Se-
ychelané dodnes tvoří koktejl nejrůznějších 
národů a ras. Přistěhovalci sem přicházeli ze 
všech světových stran a každý přispěl svými 
zvyky a tradicemi do kulturního mixu, který 
harmonicky vytvořil dnešní národ Kreolů, 
celkem pouhých osmdesát tisíc obyvatel. 
Díky vlivům, které na Seychely přicházely ze 
všech kontinentů, panuje fascinující pestrost 
i v architektuře, hudbě nebo místní kuchyni. 

V lidové kultuře Seychelanů hrají pak ne-
sporně zcela přednostní roli africké černoš-
ské tradice, které moc turismem dotčeny 
nejsou. 

Na ostrov Mahé v souostroví Seychel se 
dostanete z Prahy s Qatar Airways s přestu-
pem v katarském městě Doha. Cena zpáteční 
letenky se pohybuje mezi 15 až 20 tisíci Kč. 
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Cesta v džungli Vallee De Mai. Foto: CanStockPhoto

Ubytování v moderních pokojích zahrnuje zdravé

a vydatné snídaně, které  vás naladí na celý den.

Nabízíme také  
7 konferenčních  
místností s přímým  
denním světlem  
a kapacitou  
až 150 osob.

NYNÍ  TAKÉ  
V OSTRAVĚ

Harmony Club Hotel *** 
28. října 170, 709 00 Ostrava 

obchod.ov@harmonyclub.cz • +420 770 161 016 
www.harmonyclub.cz



Č
ína ale není jen Velká zeď, Zaká-
zané město a Terakotová armáda, 
ani pouze Peking, Šanghaj a Hong-

kong. Pokud jedete do Číny poprvé, asi byste 
tyto ikony neměli vynechat, ale určitě nepro-
hloupíte, když začnete s  poznáváním této 
ohromné země z jiných konců…  

Tři soutěsky  

Tři soutěsky je pojem, který znají zejména 
sběratelé nejrůznějších „nej“. Pod tímto ná-
zvem byla v průběhu posledních třiceti let na 
Dlouhé řece (Jang-c’) vybudována největší 

přehradní nádrž světa se  třemi vodními 
elektrárnami o neuvěřitelném výkonu. Ale 
dramatická krajina největší čínské řeky  
(a třetí v pořadí na světě), vysoké skalní srá -
zy a divoce se valící voda odpradávna ovliv -
ňo  valy také díla čínských umělců. V  sou - 
těskách se organizují několikadenní turis-
tické plavby a kromě přírodních krás se lze 
pokochat i  mnoha historickými zajíma-
vostmi, jako je například  „město duchů“ 
Feng-tu či jedenáctipatrová červená pagoda 
Š’-pao-čaj připevněná na  skalním ostrohu 
nad Dlouhou řekou. 

Žluté hory 

Pohoří Chuang-šan najdeme na východě 
Číny asi 400 km od Šanghaje. Tvoří je sedm-
desát dva vrcholů, z nichž tři přesahují nad-
mořskou výšku 1 800 m. Nespočet čínských 
malířů a  básníků hledalo inspiraci mezi 
vrcholky věčně zahalenými v mlžných mra-
cích, povolujíce uzdu své fantazie při jejich 
pojmenovávání. Tak se tu můžeme setkat 
s roztodivnými názvy jako Devět draků, Taoi -
stický mnich, vrcholek Lotosového květu 
nebo Duch ukazující cestu. Kolmé stěny skal 
jsou porostlé  borovicemi bizarních tvarů, 
jimž vévodí tisíc let starý strom nazývaný 
Hosty vítající borovice. Atmosféru krajiny 
z  čínských tradičních obrazů umocňuje 
množství mostků, altánků, klášterů a  růz-
ných čínských nápisů vytesaných do skal. 
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Jak zažít 

Asii?

Tím, že 

začneme 

Čínou

Vydáváte-li se do Asie poprvé, začněte Čínou. Není to jen stát, je to vlastně celý 
kontinent, rozlohou a pestrostí srovnatelný s Evropou. Je to země mnoha ná-
rodů, kultur a kuchyní. Země všech typů krajin – od nejvyšších velehor přes 
pouště až k mořskému pobřeží. Je to nejdynamičtěji a nejrychleji se vyvíjející  
a hlavně měnící se země na světě. Lidé sem čím dál častěji jezdí spíše za zají-
mavou moderní architekturou, obdivovat do nebe se tyčící mrakodrapy, nejdelší 
mosty či nejrychlejší supervlaky. 

Žluté hory

Tři soutěsky jsou největší  
přehradní nádrží na světě.

Velká čínská zeď měla chránit Čínu před mongolskými nájezdy.

Hongkong



Avatarské  

„létající skály“ 

V provincii Chu-nan stvořila příroda na 
ploše 396 km2 oblast podivuhodných útvarů, 
sdružených v národním parku Wu-ling-jüan. 
Zhruba před 100 miliony lety bylo na tomto 
místě moře, které postupně svou erozní čin-
ností zapracovalo na zemském povrchu. Cel-
kem zde můžeme nalézt až 4 000 skalních 
věží vystupujících ze subtropického lesa, z 
nichž více než 350 dosahuje výšky 400 metrů. 
Řada z nich se pyšní velmi poetickými jmény 
jako Dračí žena, Oblaka a mlhy nad strží ne -
bo Generál střežící vstupní bránu. Na vrcho-
lek nejvyšší věže Žlutého lva ve výšce 1 043 m 
lze vystoupit po 3 878 kamenných schodech 
a užít si výhled na celou oblast. V parku na-
lezneme i divoké říčky a vodopády, oblast je 
také bohatá na krápníkové jeskyně.  

Národní park Wu-ling-jüan posloužil jako 
kulisa pro natáčení známého filmu Avatar. 
Fanoušci filmu směřují zejména do “nejvý -
stavnější” části celé oblasti – NP Čang-ťia-ťie, 
kde již bylo vybudováno mnoho vyhlídek, 
odkud se lze "avatarskými" scenériemi zelené 
planety Pandora opravdu skvěle pokochat. 

Duhové hory 

Na severozápadě Číny u města Čang-jie 
se nachází  jeden z tzv.  geoparků Tan-sia. 
Díky jedinečnému zbarvení se místním kop-
cům také říká Duhové hory. Existence té to 
krajiny je výsledkem usazování pískovce  
a dalších minerálů před zhruba 24 miliony lety 
a vyzdvižení v důsledku pohybu tektonic-
kých desek. Následně působení deště, větru  
a času dalo vzniknout neobvyklým tvarům  
a zbarvení místní krajiny, která je mnohými 
považována za jednu z nejkrásnějších v Číně.  

Ledové údolí 

Dalším známým místem v oblasti je tzv. 
Ledové údolí Ping-kou. Rozmanitostí ba rev 
a tvarů skal nedosahuje takových kvalit jako 
slavné Monument Valley v USA, k němuž je 
občas přirovnáváno, přesto stojí za návštěvu. 

Bájná Šangrilá 

O místě přezdívaném jako „poslední ne-
poskvrněné místo na Zemi” se svět poprvé 
dozvěděl z National Geographic v r. 1931. 
Ame rický botanik a dobrodruh Joseph F. Rock 
zde popsal nedotčený panenský kout světa, 
ve kterém je krajina osázena krystalově prů-
zračnými ledovcovými jezery a tyčí se nad ní 
majestátní horské štíty s vrcholky věčně za-
halenými sněhem. Místní obyvatelé, pře-
vážně Tibeťané, o tomto „ztraceném ráji” 
ovšem věděli již před více než 800 lety.  

Rezervace s čínským názvem Ja-ting se 
nachází na jihozápadě Sečuánu, její rozloha 
činí 1 344 km2 a průměrná nadmořská výška 
je 4 000 m. Ikonami jsou zde tři hory s tibet-
skými jmény Chenrezig, Jambeyang a Cha-
nadorje, zasvěcené třem božstvům – soucitu, 
moudrosti a síly. První zmiňovaná hora je 
nejvyšší, měří 6 032 m a okolo všech tří po-
svátných hor vede poutní stezka. Údajně 
právě tato oblast nejvíce odpovídá popisu 
bájné Šangrily ze známého románu Jamese 
Hiltona „Ztracený obzor”.
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Národní park pohoří Wu‐ling‐jüan 
připomínající Cameronův film Avatar.

Duhové hory s pestroba revnými skalními útvary.

Průměrná výška  
tohoto ráje  

je 4 000 metrů.

Text sestavila Radka Podpěrová z materiálů cestovní kanceláře 
China Tours, která se specializuje na poznávací zájezdy do celé 
Asie. Autory fotografií jsou pracovníci a průvodci CK China Tours.

Ledové údolí Ping‐kou



Botanická zahrada 

Je to unikátní zahrada, která stojí za náv-
štěvu, protože je nominována na seznam svě-
tového dědictví UNESCO. Pokud jste 
nízkorozpočtový turista, oceníte návštěvu 
botanické zahrady, protože většina atrakcí je 
zde zdarma, s výjimkou Národní orchidejové 
zahrady. Uvnitř této nádherné zahrady se 
nachází více než 60 000 druhů rostlin a živo-
čichů. Budete se zde cítit zcela uvolněně, ob-
klopeni atrakcemi jako je ekologická zahrada 
nebo bonsajová zahrada. 

  
Marina Bay Sands 

Určitě se zajděte podívat na nejpozoru-
hodnější resort v Singapuru. Toto úžasné le-
tovisko bylo otevřeno v roce 2010.  

Na výstavbu padlo 5,7 miliardy USD, což 
z něj učinilo jednu z nejdražších budov na 
světě. Tento luxusní resort vám nabízí nej-
krásnější výhled z vyhlídkové plošiny Sky-

park. Během popíjení šálku kávy v restauraci 
na střeše můžete vidět fantastický výhled na 
exotické zahrady. Tento luxusní hotel má co 
nabídnout, můžete si zaplavat v proslulém 
nekonečném bazénu nebo si dopřát uklidňu-
jící masáž ve známých lázních. Můžete se 
také těšit na vynikající gastronomii, o které 
se postarají slavní světoví kuchaři, jako je 
Wolfgang Puck nebo Gordon Ramsay. 

5 míst, kam zajít 

v Singapuru

Singapur se může pochlubit rozmanitou směsí asijské a evropské kultury, která z něj dělá jedno z největších moderních měst na světě. 
Návštěvníci jsou při příjezdu do tohoto futuristického městského státu většinou velmi fascinováni. Singapur je známý svým čistým 
prostředím,  moderní a zároveň ekologickou architekturou a vynikající veřejnou dopravou. Jakmile se dostanete do Singapuru, 
můžete navštívit nespočet zajímavých míst, my jsme pro vás vybrali 5 nejlepších turistických atrakcí, díky kterým si město zamilujete.
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Gardens by the Bay 

Zahrady a parky jsou velmi elegantně na-
vrženy. Při procházce ve třech různých za-
hradách a parcích v zálivu můžete vidět 
opravdu nádherné scenérie zelené architek-
tury. Pokud chcete na okamžik uniknout z 
rušného města, tím nejlepším prostředím je 
East Garden (východní zahrada), kde vás 
uvítá místní bohatá flóra. Nenechte si ujít 
kultovní Supertree Grove. Můžete se také po-
dívat na Cloud Forest Dome a dozvědět se 
více o biodiverzitě a nejvyšším vnitřním vo-
dopádu na světě v této budově. 

 

Noční Safari 

Vydejte se na úžasné dobrodružství do 
známého nočního parku v Singapuru. Pokud 
hledáte vzrušující místo pro strávení noci, 
navštivte noční safari, které je domovem 
exotických zvířat. Safari bylo otevřeno v roce 
1984 a okamžitě se stalo hitem, který ročně 
navštíví více než milion návštěvníků. Můžete 
zažít vzrušující jízdu tramvají a blízká setkání 
se zvířaty. Projděte se po parku, abyste se do-
zvěděli více o této fauně a mohli sledovat ote-
vřenou show o zachování ohrožených druhů, 
které jsou chovány v chovných programech.

Singapur Flyer 

Nechte se hýčkat úžasným výhledem na 
Singapur, který budete mít při vzrušující 
jízdě na obrovském ruském kole, největším 
na světě. Můžete říct svým přátelům, aby se 
k vám připojili a spolu s 28 lidmi jste si v ka-
bině mohli užívat 30 minut jízdy. K dispozici 
je také několik balíčků vstupenek, které za-
hrnují vstup k exponátům, které popisují  
historii Singapuru i to, jak byl Singapur Flyer 
vyroben. Jízdu si můžete vychutnat kdykoliv 
během dne od rána až do pozdního večera. 

 

Závěr 

Singapur je úžasné místo, kde prožijete 
nezapomenutelné dny svého života. Pokud 
chcete, můžete žít v Singapuru delší dobu a 
být učitelem za předpokladu, že hovoříte 
zcela plynule anglicky. Učitelů a pedagogů je 
v Singapuru s podivem velice málo. Můžete 
vyučovat předměty jako je chemie, biologie, 
matematika, fyzika a další. Platy jsou po-
měrně vysoké. Jako učitel si zde můžete přijít 
na slušné peníze. 

Singapur je také ideálním startovacím 
místem pro návštěvu Japonska nebo Viet-
namu, kde se můžete letecky dostat za cenu 
kolem dvou tisíc korun. –r–
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Na “dovolené” v Severní Koreji

Stručná encyklopedie cesty do nejuzavřenější země světa od původního nápadu přes odjezd, přílet, klanění sochám 
vůdců až po památky, hory, moře a lunaparky. Dozvíte se, jak se budete a nebudete pohybovat, co budete jíst...

Proč Korea? 

KLDR, ale ani Jižní Korea, nepatří mezi 
typické dovolenkové destinace. Čína, Japon-
sko, tam míří davy turistů, stejně jako do ji-
hovýchodní Asie, ale Korea? Není to tak 
dávno, kdy jsem já sám napsal, že je pro mě 
Korea (tehdy šlo o Jižní) největším zklamá-
ním a odpovědí na otázku „Kde se mi líbilo 
nejmíň“. Je ale nová doba a jak víme z novo-
dobých Hovorů z Lán, jen blbec nemění ná-
zory. A já jsem se o situaci na korejském 
poloostrově začal zajímat. Dostal jsem se k 
ní přes knihu o Studené válce. Ta pro mnohé 
skončila před třemi dekádami, nikoliv však 
pro Korejce. V roce 2015 jsem navštívil po-
prvé Sever, začal jsem se učit korejsky, pak 
jsem byl znovu dvakrát na Jihu, a letos jsem 

se vrátil na Sever. Celkem jsem v Koreji strá-
vil asi pět týdnů, z toho tři v KLDR. Není to 
mnoho, ale KLDR není Vietnam, kde můžete 
pobývat za málo peněz dlouhé měsíce a po-
znat zemi důkladně od severu k jihu. Každý 
den v KLDR je svým způsobem cenný. Ale 
velmi nákladný. Říká se, že Orwellova kniha 
1984 je varování, nikoliv návod. Berte tento 
článek jako návod, jak se na několik dní pře-
nést z knihy do reality. 

 

Představy vs. realita 

Řada lidí si myslí, že KLDR je uzavřená, 
že tam žádný turistický ruch neprobíhá, že 
se tam nedá dostat, že nelze získat – alespoň 
oficiálně – turistická víza. Není to tak. Pokud 
nemáte oficiální pozvání od nějaké vládní 

organizace z KLDR nebo nevládní, která tam 
působí, je možné si koupit zájezd. Žádné ba-
tůžkaření se ale nekoná. Zájezdy organizuje 
obvykle KITC, Korea International Travel 
Company, hlavní vládní cestovka, která 
přesně ví, co chcete a máte vidět. Existují i 
jiné, které se specializují třeba na sportovní 
akce a podobně. Pravděpodobně ale jako tu-
risti skončíte pod křídly KITC. 

S KITC se ale nedá – nijak jednoduše – 
komunikovat napřímo. Běžný postup je kon-
taktovat některou cestovní kancelář, která se 
na skupinové cesty do KLDR specializuje, a 
těch je několik různě po světě. Nejvíc v Číně, 
ale pro Čínu platí jiná pravidla hry a tak nej-
spíš sáhnete po nějaké západní, která může 
mít sídlo v Londýně, Sydney, nebo i u nás. 



Před příjezdem 

Z nabídky cestovky si vyberete předpři-
pravený itinerář. Může to být dvoudenní 
výlet z příhraničního Dandongu za několik 
set eur, může to být klasická sedmidenní 
návštěva nejprofláknutějších památek le-
tecky za patnáct set, nebo dvoutýdenní cesta 
po zajímavostech mimo hlavní město za tři 
tisíce eur. Můžete přidat pár tisíc eur a zbavit 
se skupiny, jezdit autem, ale řidiče, průvodců 
a nalajnovaného programu se nezbavíte. 
Máte větší šanci něco změnit, nahradit náv-
štěvu cirkusu návštěvou zoo, snáze se dosta-
nete do obchoďáku pro místní, ale velké 
zázraky nečekejte. 

Zaplatíte převodem na účet, který nemá 
podle jména s cestovkou nic společného. Po-
šlete všechno, polovinu, nebo zálohu, a taky 
pas na adresu podle instrukcí, nebo vám zá-
padní cestovky vyřídí jenom vstupní kartu, 
kterou dostanete v Pekingu, a pak pas nemu-
síte nikam posílat. Obě cesty jsou rovnocenné, 
záleží na vás, zda chcete severokorejské vízum 
a razítko v pase. Modrou vstupní kartu vám 
totiž na odjezdu seberou. 

Zbývá se dostat do Číny, to už ale ce-
stovka nechá na vás. Za příplatek, v případě 
větší skupinky možná i bez něj, můžete do 
Pchjongjangu přiletět z Šanghaje, Šenjangu 
nebo Vladivostoku, můžete přijet i vlakem. 
Den před odletem možná budete mít orien-
tační brífink, večeři, dostanete modré vízum 
na zvláštním papíře (pokud nemáte vízum v 
pase), doplatíte v hotovosti zbytek ceny zá-
jezdu, a dozvíte se, jak se máte a nemáte v 
zemi chovat. Tam asi potkáte i svého prů-
vodce za západní cestovku. Možná ale se-
tkání s průvodcem proběhne až další den na 
letišti, kde je třeba být s dostatečným časo-
vým předstihem, kontroly jsou na dlouho. 
Už na přepážce se ocitnete mezi privilegova-
nými Severokorejci, kteří společně s vámi letí 
domů – neletíte totiž žádným speciálem, ale 
normální pravidelnou linkou – na kterou se 
jen hodně těžko dají koupit letenky. V letadle 
společnosti Air Koryo dostanete sendvič, 
napít, zakážou vám fotit, a za necelé dvě ho-
dinky přistanete na jiné planetě. 

Po příjezdu 

Už v letadle dostanete k vyplnění tři for-
muláře. To je nejvíc, co jsem kdy při vstupu 
do země vyplňoval, zase ale není čeho se bát. 
Krátký dotazník o sobě, nějaký ten zdravotní 
dotazník, aby úřady věděly, že jste se nemaz-
lili se skotem v rizikových afrických zemích, 
a seznam dovážené hotovosti, elektroniky a 
knih. Pasovka je standardní, kontrola víza, a 
jdete na celnici. Žádný zelený pruh, kontro-
lují se všichni, jen někteří méně důkladně. 
Můžete mít notebook, zrcadlovku, mobil, nic 
z toho už dnes není problém. Asi bych si ne-
bral nápadný pětikilový teleobjektiv, ale s 
klasickými objektivy režim netrápí. Možná 
vám prohrábnou zavazadlo, aby si ověřili se-
znam deklarované literatury - neměli byste 
dovážet materiály o Koreji (je jedno, o které), 
náboženské knihy a pornografii. Můžou vám 
letmo projít notebook či mobil, neměli byste 
tam mít žádné protirežimní filmy či jiné ma-
teriály. Naopak doporučuji množství fotek z 
dovolených, dále zmíním proč. Nesmíte mít 
GPSku jako samostatné zařízení, v telefonu 
to nevadí. Proč? Proto. 

Za kontrolami vaši skupinu, a zřejmě další 
skupiny z vašeho letadla, budou čekat korejští 
průvodci (zaměstnanci KITC). Minimálně 
jeden z nich bude mluvit anglicky, a bude vás 
čekat s cedulkou vaší západní cestovky, třeba 
„Pchjongjang Travel“. Hala není zase tak 
velká, ale pokud budete mít (ne)štěstí a přiletí 
najednou tři letadla, bude tady celkem veselo. 
Dřív nebo později najdete celou svou skupinu, 
dva až tři korejské průvodce, nafasujete řidiče. 
Někdo z nich se určitě bude jmenovat Kim, 
Lee, Če nebo Oh, tahle jména - vlastně pří-
jmení - se dobře pamatují. Těm odevzdáte pas, 
abyste se o něj nemuseli starat. Jak praktické. 

 

Hotely 

Z letiště pak na hotel, případně se zastáv-
kou u nějaké zajímavosti. V Pchjongjangu je 
situace celkem přehledná. Turisti bydlí buď v 
hotelu Yanggagdo nebo Koryo, které ale ne-
jsou žádná hitparáda. Když se ve městě koná 
nějaká akce, turistů se sejde víc, k tomu nějaké 
oficiální delegace, využívají se další hotely 
Sosan, Rjanggang, nebo Chongnjon. Hotel si 
nejspíš nevyberete, takže budete muset vzít za 
vděk tím, co vám vybrali soudruzi. 

Hotel je po nějakou dobu váš druhý 
domov. Najdete tam obchůdek, bar, bazén, 
několik restaurací. Do jedné z nich budete 
chodit na snídani, která vám bude první den 
chutnat, poslední den už méně a možná 
skončíte u chleba s máslem na talíři a vajíč-
kem v nějakém známém skupenství. Pokoje 
na úrovni evropských dvou až čtyř hvězdi-
ček. Tekoucí voda je jistá, teplá už méně. 
Elektřiny pomálu, osvětlení slabými žárov-
kami. Výpadky elektřiny časté, ale spíše 
mimo hlavní město. 

Svoboda pohybu  

a doprava 

Nejspíš nedostanete jasné instrukce, jak 
se můžete okolo hotelu pohybovat, rozhodně 
ale nemůžete vyrazit někam daleko. Pokud 
je hotel na ostrově, Yanggagdo, tak se asi mů-
žete pohybovat po ostrově. Nesmíte na most. 
Pokud je hotel v parku, Sosan nebo Rjang-
gang, můžete se celkem bez problémů pohy-
bovat po parku. Pokud je ale hotel na ulici, 
máte smůlu, můžete si tak maximálně vyjít 
na parkoviště, jakmile vyrazíte někam dál, asi 
za vámi vyrazí někdo neuniformovaný. Nebo 
taky nevyrazí, ale kdo by to zkoušel? Třeba 
já. Já mám rekord asi 1 300 metrů od hotelu, 
ale z hotelu Sosan, v noci, za chabého osvět-
lení. Pak naši dobrodružnou skupinku zasta-
vil... někdo. Něco říkal. Nerozuměli jsme mu, 
ukázali směrem k hotelu a začali se vracet. 
Odvaha došla. 
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Pohybovat se budete autobusem KITC, 
pokud nebude na programu zrovna organi-
zovaná procházka po městě. Z bodu A do 
bodu B. Nikdo kvůli vám nebude vyklízet 
ulice, jako se to dělalo dříve - třeba před de-
seti lety, když v Pchjongjangu natáčela Linda 
Jablonská film „Vítejte v KLDR“, který o ta-
kovém výletu do země za oponou pojednává. 
Kromě organizovaných vycházek ale přijedete 
všude autobusem, vyskáčete pod dohledem 
průvodců, a jdete si prohlídnout nějakou tu 
památku. Nebo taky třeba nepamátku. 

KLDR je detox. Mobil sice máte, ale ne-
máte signál. Za desítky dolarů si můžete kou-
pit místní SIM kartu, můžete si volat mezi 
sebou ve skupině a volat domů. Celkem 
draze. Ještě dráž, cca za 2 € za minutu, mů-
žete volat z hotelu. Internet na místní SIM 
kartu stojí 200 dolarů. Kolik dat za to dosta-
nete, je nejasné. Některé zdroje uvádějí 50 
MB, jiné 2 GB. Podle průvodkyně, která si 
službu zaplatila, data došla po čtyřech dnech. 
Emailu a webu. Dostanete tak spíše méně 
než více. Wi-fi ani jiný přístup na Internet 
než předražená SIM karta nečekejte. 

Co můžete a nemůžete fotit, záleží na 
vztahu s vašimi průvodci. Neměli byste fotit 
armádu, vojenská zařízení, dělníky, rozesta-
věné budovy a vůbec všechno, co neukazuje 
KLDR v dobrém světle. Nesmíte fotit ne-
kompletní portréty a sochy vůdců, někdy 
taky nesmíte fotit nic, kde jsou vůdci jen ja-
kýmsi vedlejším motivem. Jenže tohle je 
velmi, velmi vágní definice. Dá se za ni scho-
vat úplně všechno, když bude váš průvodce 
chtít. Obecně v Pchjongjangu je větší vol-
nost, mimo město jsou pravidla dodržována 
striktněji.  

Restaurace 

Stejně jako u hotelů si nevyberete, kde se 
budete stravovat. Snídaně jsou – až na vý-
jimky – v hotelu kde spíte. To je logické. 
Obědy a večeře jsou obvykle mimo (ale 
mohou být výjimečně taky v hotelu). KITC 
po celé zemi provozuje řadu restaurací, pri-
márně tedy jíte tam, někde ale jíte i mimo 
tato zařízení. Mimo je větší šance, že natrefíte 
na místní, ve většině případů máte ale celou 
restauraci pro sebe. Demokracie se nenosí, 
nevyberete si, co budete jíst, nikdy nedosta-
nete do ruky jídelníček a jíte – nebo nejíte – 

co je pro vás připraveno. Naštěstí je obvykle 
obložený stůl, něco málo masa, a pak hlavně 
ryby, mořské plody, a zelenina na tisíc způ-
sobů. Nikdo nehladověl, ale dělali jsme si – 
černý humor – legraci z toho, že za nás hla-
doví celé vesnice. Nikde nic neplatíte, jídlo je 
v ceně. Pokud si teda nedáte pivo navíc, nebo 
vám nenabídnou nějakou lokální specialitu 
za příplatek. Třeba polévku se psím masem. 

S personálem restaurací si nepokecáte, ale 
když budete mít štěstí, budou rozumět slo-
vům jako „Beer“, „Water“, „Rice“... možná 
ještě dobrý den. Je fajn umět korejsky ales-
poň pozdravit: „An-njong-ha-šim-ni-ka“, 
poděkovat: „Kam-sa-ham-ni-da“, a „pivo“: 
„Mek-džu“. Čtěte dohromady, po slabikách 
to uvádím záměrně proto, aby se to líp četlo, 
ale neoddělujte je. Na internetu obvykle na-
jdete přepisy do latinky pro anglicky mluvící 
publikum. Korejci pokusům to přečíst ob-
vykle nerozumí. 

Povídat si můžete mezi sebou ve skupině 
a je to poměrně snadné, pokud umíte nějaký 
ten cizí jazyk. Nikdo si nehraje s telefonem, 
nikdo nesurfuje, neinstagramuje, nikde a ni-
komu nic nezvoní. Paradoxně maximálně 
místním. Jejich síť je ale oddělená od té pro 
turisty, na místní čísla si – i kdybyste moc 
chtěli – nezavoláte.  

Památky 

Pokud jste ve městě několik dní, jistě vám 
neuniknou památky, nebo spíše památníky. 
Ve městě nenarazíte na nic, co bylo postaveno 
před nástupem generace Kimů, kromě jedné 

staré městské brány, která je ale nejspíš repli-
kou postavenou někdy v šedesátých letech. 
Památníky vůdcům, památníky založení 
strany, památník (věž) ideologie Ču-čche 
(doplatek 5 € za vyhlídku), na které celá země 
funguje. Následuje několik muzeí, z nichž tu-
risti nemohou vynechat muzeum Války, kde 
se dozvíte, kdo „doopravdy“ začal Korejskou 
válku a jakých válečných zločinů se USA a je-
jich vazalové na Korejcích dopustili. V pod-
statě všechno, co znáte z MASHe, jen naruby. 
Dále navštívíte knihovny, školy, domy dětí a 
mládeže, cirkus (20 €), uvidíte několikero 
„věží nesmrtelnosti“, bílých sloupů s vertikál-
ním nápisem, který říká přibližně toto: „Vá-
žený soudruh Kim Ir-Sen a vážený soudruh 
Kim Čong-Il jsou navždy s námi“. 

Za největší historickou památku ve městě 
Severokorejci považují rodný dům Kim Ir-
Sena v Mangjongde, což byla vesnice, dnes 
okrajová čtvrť města s tramvajovým depem, 
lunaparkem, a právě rodným domem. Když 
budete mít štěstí, navštívíte i onen či jiný lu-
napark, nebo se projedete starou českoslo-
venskou tramvají. Určitě ale navštívíte místní 
metro. To je velkou chloubou režimu a nav-
štíví ho snad každá skupina. A každá skupina 
ho „navštíví“ úplně stejně. Autobus vás vy-
loží před zastávkou Puhung (něco jako „Re-
vitalizace“) tam si uděláte pár fotek. Jede se 
o zastávku dál („Sláva“), tam zase fotíte, a 
pak bez možnosti vystoupit přes zastávky 
„Strážný oheň“ a „Vítězství“ pokračujete do 
stanice Kaeson („Triumfální návrat“), kde 
vystoupíte u další z hlavních památek města, 
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Vítězného oblouku. O fous většího, než ten 
v Paříži. Když budete mít čas a štěstí, dosta-
nete se za 2 € i dovnitř, hlavně tedy nahoru, 
kde je hezká vyhlídka na město. 

Nikde se nic neplatí, pokud výše neuvá-
dím jinak. Neplatíte za tramvaj, metro, 
muzea, památníky. Metro má oficiálně stát 5 
wonů (cca 1,5 halíře), ale místní mají nějaké 
čipové karty. 

Pokud jste na alespoň týdenní návštěvě, 
pravděpodobně stihnete i nějaká místa 
mimo Pchjongjang. Téměř jistě navštívíte de-
militarizovanou zónu na hranicích s Jižní 
Koreou, asi i „Muzeum darů“. To je taková 
perlička, dvě budovy, částečně zavrtané do 
skály, plné darů – a často úplatků třeba od te-
levizních stanic za umožnění pokrytí té které 
akce – pro severokorejské vůdce. Desetiti-
síce, možná statisíce obrazů, váz, knih, sošek, 
uměleckých děl všeho druhu od spřátelených 
vůdců, komunistických stran, hnutí i jednot-
livců,... až po vyloženě žertovné předměty 
typu hrníčků, propisek, případně z Rakouska 
Kim Čong-Ilovi zaslaného těžítka, plastové 
polokoule, ve které sněží. Za tři eura padesát 
s daní. Posledním typickým výletem za 
město je hráz na ústí řeky Tedong do moře k 
regulaci zavlažování a ochraně před povod-
němi. Inženýrský um socialistického stavi-
telství, který není vůbec zajímavý, ale 
Severokorejci se jím rádi chlubí. 

Vyplatí se zvolit trasu obsahující návštěvu 
měst a míst na východním pobřeží, kde te-
prve uvidíte tu pravou KLDR bez pozlátka 
hlavního města, které ještě celkem funguje. 
Rozbité cesty, cesty bez asfaltu, letiště bez ter-
minálu, farmy bez mechanizace a turistická 
zařízení bez turistů, hory bez horalů, pláže 
bez koupáků a parkoviště bez aut. 

Na dlouhých přejezdech autobusem se 
jistě dáte do hovoru s některým z průvodců. 
Já se je snažím vždy lehce edukovat, popiso-
vat okolní svět, jiné státy, Jižní Koreu. Je 
dobré mít v telefonu fotky, na kterých jim 
můžete ukázat život u nás, váš dům, auto, ro-
dinu, školu, nějaké české památky. Nejvíc je 
ale zajímá Jižní Korea. Japonsko. Čína. Okolí, 
které mají za humny, a nemohou navštívit. 
Neškodí zasít zrnko pochybností do jejich 
indoktrinovaných hlav, ukázat život za demi-
litarizovanou zónou na jihu a ostnatým plo-
tem na severu. 

Revoluční místa 

Jestli vám přijde, že se všechny památky 
točí kolem tří Kimů, Strany Práce, ideologie 
Ču-čche a socialismu ve všech podobách, 
máte pravdu, ale pořád jsme ve spodních pa-
trech pomyslné pyramidy. Zejména, pokud 
se dostanete dále na venkov, na východní po-
břeží, narážíte na místa, kde zůstává rozum 
stát. Revoluční místa. Místa označená na sil-
nicích značkou s červenou vlajkou na bílém 
poli, něco podobného jako jsou u nás hnědé 
značky vedoucí k hradům a rozhlednám. 

Revoluční místa jsou domy, kde se – ales-
poň legenda tak praví – zdržel, či dokonce 
přespal, Kim Ir-Sen či jeho manželka. Ka-
meny či lavičky, kde Kim Ir-Sen seděl a četl 
noviny. Místa, kde Kim Ir-Sen vtloukal rybá-
řům socialistické myšlenky podobné „Ten 
umí to, a ten zas tohle“ z Císařova Pekaře: Ty 
máš sítě, ty máš lodě, ty máš svaly... založte 
družstvo a budete se mít všichni lépe. Místo, 
kde jako pětiletý Kim Čong-Il pozoroval sle-
pice. Vlaky a vagony, ve kterých na to či ono 
nádraží přijel Kim Ir-Sen. A tak pořád dokola. 

Celá země je posetá červenými tabulkami 
typu „Tento dům/hotel/hotelový pokoj/závod/ 
vlak/přístav/třídu navštívil toho a toho dne 
ten či onen Kim“, případně ve verzi „opako-
vaně navštívil v letech x a y“. Kde je to jen 
trochu možné – a opět zejména mimo 
Pchjongjang z nedostatku jiných zajímavostí 
– je tabulce přiřazen průvodce, vysvětlující 

tu či onu událost, přikrášlenou různými his-
torkami, mýty a legendami. A přidáním in-
fotabule či malého infocentra s fotografiemi 
z návštěvy, případně pouze ilustračními fo-
tografiemi, vzniká z tabulky revoluční místo. 
V extrémních případech vzniká z revoluč-
ního místa revoluční muzeum, kde se zástupy 
školou povinných dětí, a znudění turisté, do-
zvídají o více místech a revolučních činech v 
okolí, případně o hrdinech, kteří zachránili 
to či ono revoluční místo vlastními těly – a za 
cenu vlastního života – před záplavou, požá-
rem či větrnou smrští. Revoluční muzea jsou 
obvykle domy bez oken v prvotřídní kvalitě 
a čisté, upravené, načančané výstavky. Žádné 
ušmudlané nástěnky jako z Básníků neče-
kejte, vše je kvalitní a profesionální. Jen pak 
chybí peníze jinde. 

Největším, nejkrásnějším a nejnákladněj-
ším revolučním místem je pak mramorový 
palác Kumsusan, dříve úřadovna Kim Ir-
Sena, dnes jeho a Kim Čong-Ilovo mauzo-
leum. O tom se říká, že je privilegium ho 
navštívit, že se to každému zájezdu nepodaří, 
a asi je to i pravda, byť já jsem tam byl dva-
krát. Do Severní Koreje nejezděte, pokud ne-
jste připraveni hrát na jejich prknech jejich 
divadlo a občas se dostávat do rolí, které vám 
úplně nesedí: nevyhnete se klanění před 
bronzovými či voskovými sochami, obrazy, 
a v paláci Kumsusan i před nabalzamova-
nými vůdci. 
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Hory 

Jediným způsobem, jak uniknout revo-
lučním myšlenkám, je vyrazit do přírody – 
byť i na skalách bývají vyryty citáty vůdců. 
To se ale lépe řekne, než udělá, program si 
neurčujete vy, ale vaši průvodci. Vše tak zá-
visí na pečlivé přípravě před cestou a výběru 
takového „balíčku“, který zahrnuje co nejvíce 
procházek a výšlapů do hor. Nejsnáze je 
možné navštívit pohoří Mjohangsan, ve kte-
rém je Muzeum darů. Zajímavé je i pohoří 
Chilbo na východě, nejvíce nás ale nadchlo 
příhraniční pohoří Kumgangsan (Diaman-
tové hory) na jihovýchodě. Cesta sem je sice 
dlouhá, 300 km – vzhledem k havarijnímu 
stavu dálnice do Wonsanu a pobřežní silnice 
dále na jih klidně 8 hodin jízdy. Přesto jsme 
neremcali, hory jsou krásné, stezky připra-
vené jihokorejskými konglomeráty pro jiho-
korejské turisty. Ti tady ale nejsou. Jezdili 
tam jen krátce a pak po nešťastném inci-
dentu výlety do jiného světa ustaly. 

Největším tahákem je určitě hora Pektu. 
Nejvyšší hora Koreje, sopka, jezero v kráteru, 
nádherná scenérie. Lanovka, výšlap, sestup k 
jezeru. Mohli jste to vidět ve zprávách, setkal 
se tady Kim Čong-Un s jihokorejským pre-
zidentem Mun Če-Inem. Hora je posvátná 
pro všechny Korejce, její fotky a obrazy uvi-
díte na Severu všude, ale i v Soulu na letišti 
hned po vystoupení z letadla. Právě kvůli se-
tkání nejvyšších představitelů obou Korejí 
byl zrušen náš charter, letiště Samjiyon pod 

horou bylo uzavřeno pro civilní provoz, tráva 
se natírala na zeleno, a já teď budu muset do 
KLDR vyrazit znovu. Nevadí. Třeba bude 
zase trochu jiná, než letos. 

 

Cesta zpět 

Denně stihnete navštívit pět, šest nebo 
sedm revolučních míst, továren, školek, pa-
mátníků, procházek, dostanete třikrát najíst. 
Jídlo vám zprvu bude chutnat, pak ho budete 
brát jen jako jídlo, nakonec jako nutnou vý-
živu. Během pobytu navštívíte desítky míst, 
o která byste v jiné zemi nezavadili, a když 
budete mít štěstí, budete jednou, možná dva-
krát, moci použít severokorejskou měnu (1€ 
= 9400 wonů). Pokud štěstí mít nebudete, 
budete odkázáni na „Tuzexy“, obchody pro 
turisty, kde jsou ceny uváděné ve fiktivních 
nadhodnocených wonech/bonech (1 USD = 
100 wonů), a můžete tam platit pouze dolary, 
eury nebo čínskými juany. Bojují tam s drob-
nými a na pětieurovku tak dostane nazpět 
mix jednodolarovek a čínských juanů. 

Je čas se rozloučit. Z hotelu na letiště, po-
slední cesta autobusem, který vám dělal spo-
lečnost poslední, více či méně, týden. 
Případně na nádraží, v extrémních přípa-
dech autobusem. Cestou, nebo večer pře-
dem, dostanete zpět svůj milovaný, fialový, 
pas. Kontrola není předvídatelná: na letišti 
spíše západního střihu, nic moc se neřeší, ale 
jeden nikdy neví. Na pozemních přechodech 
je to jiná písnička. Hodinová kontrola note-

booků, mobilů a foťáků. Jestli nám něco sma-
zali, nevíme. Jestli hledali něco konkrétního, 
nevíme. Víme jen tolik, že si nikdo z nás ne-
troufl neodemknout své zařízení, neposkyt-
nout otisk prstu. Pak si zařízení odnesli a 
něco hledali. Co přesně, to zná jenom Kim 
Čong-Un. 

Zpět v Číně nebo Rusku, se najednou 
ocitnete v drsném kapitalismu. Nikdo vás na 
letišti nečeká a nikdo vám nedá najíst. Mu-
síte činit zásadní životní rozhodnutí: Jet ta-
xíkem nebo vlakem? Jíst nudle, nebo jít do 
mekáče? Kde složím dnes v noci hlavu? 

 

Orwellovská 

úvaha 

Představte si město, ve kterém žijete, kde 
jste se narodili, chodili do školy. Pardubice, 
Ostravu, Prešov. Jednoho krásného dne se 
vzbudíte a vyjdete z domu. Po stejných uli-
cích chodí stejní lidé jako včera. Mluví stej-
ným jazykem, vypadají stejně. Jsou ale jinak 
oblečení. Ulicemi zní pochodová hudba, na 
náměstích jsou sochy Stalina, Lenina a Ja-
keše. Na domech transparenty se slogany 
„Husákovy děti za zefektivnění zemědělské 
výroby“ a „Se soudruhy Stalinem a Leninem, 
lepší socialistickou společnost budujem“. Po 
ulicích nejezdí auta, jen staré autobusy, a na 
polích za městem se všechno dělá ručně. 
Lidé na ulicích vypadají všichni stejně a 
všichni chodí stejně rychle. Nikdo nevybo-
čuje. Místo kombajnů jde po poli Přemysl 
Oráč. Chlapík s volkem a pluhem. Všude 
srpy a kladiva. I v praxi. Dálnice se opravují 
kladivy a obilí sklízí srpy. Jdete do práce tam, 
kam máte přiděleno jít a živí vás povolání, 
které vás nebaví. 

Druhý den ráno se probudíte opět do ka-
pitalistické reality. Obchody plné zahranič-
ního zboží, pracujete tam, kde chcete, na 
ulicích auta, na polích stroje. Tam, kde byl 
včera transparent o Husákových dětech, je 
dneska reklama na poslední model SUV. V 
náprsní kapse najdete cestovní pas a tašce 
mobil. Potkáváte lidi se zelenými vlasy, děra-
vými kalhotami a přehnaným make-upem. 
Přesně tohle pocítíte, pokud v rychlém sledu 
navštívíte Severní a Jižní Koreu. Stejné místo, 
stejní lidi, stejné stromy, stejné kopce, stejné 
počasí. Ale úplně jiný svět. Autor: Aleš Gill



Proč může v Severní Koreji 

stát hlávka zelí 50 euro? 

První možnost vyzkoušet si placení v Severní Koreji jsem měl 
hned na letišti.  Plechovka jakési japonské sodovky mě stála 120 
wonů. Podle oficiálního kurzu tedy zhruba 1 euro a 20 centů. Za-
platil jsem pětieurovkou, eura na wony jsem si neměl kde vymě-
nit. Nazpět jsem dostal 4 dolary.  

Zajímavé, ale už jsem na leccos zvyklý, takže mě to zas tak moc 
nepřekvapilo. Na první zastávce našeho výletu u obří sochy Kim 
Ir-sena jsem za kytici, která se k památníku musí položit, platil 5 
euro. Podobné to bylo i s jinými turistickými atrakcemi. Lístek na 
horskou dráhu stál 5 euro, vyjížďka na vyhlídku věže Čučche 
taky 5 euro. Jako turisté jsme navíc všechno platili výhradně prů-
vodkyni. Jaký byl ale oficiální kurz? Euro a dolar vycházely téměř 
jedna ku jedné, za oboje byste dostali něco  málo přes sto wonů. 
Například u plechovky limonády v hotelové lednici stála cena 
50 wonů. Po nás za ni ale chtěli jedno euro. Výhodnější by tedy 
bylo platit v místní měně. Jenomže to nešlo. Turista si totiž v Se-
verní Koreji nemůže peníze vyměnit jen tak. 

 
Zelí za 50 euro 
Jednou jsme při organizované procházce ulicemi Pchjongjangu 
narazili na obchod s potravinami, který měl některé zboží a ceny 
ve výloze. Voda: 2 000 wonů. Hlávka zelí: 5 000 wonů. Opravdu 
20 euro za vodu a 50 euro za zelí? Ptali jsme se našich průvodců, 
ale ti nám žádnou odpověď dát nechtěli nebo spíš nesměli. 

Jak to tedy je? 
V Severní Koreji vlastně existují dvě paralelní měny. Oficiální kurz 
wonu je sice cca 100 wonů za euro/dolar. Takový won ale fyzicky 
neexistuje. Je to fiktivní měna, ve které jsou udávány ceny v ob-
chodech, kde mohou nakupovat turisti a privilegovaná elita. 
Musí se zde ale platit v eurech nebo dolarech. 

Místní obyvatelé, kteří nemají přístup k valutám, tj. převážná vět-
šina lidí v hlavním městě a 99 % těch, kteří žijí jinde, produkty z 
těchto obchodů nikdy neuvidí. Nedostanou se ani do restaurací, 
kam jsme chodili my. I v těch se dalo platit pouze zahraniční měnou. 
 
Čím platí místní?  
Pro běžné obyvatele tu je opravdový, nesměnitelný won. Takový, 
o kterém se venku moc nemluví. A neví. Za jedno euro dosta-
nete přibližně deset tisíc takových wonů. 

Všechno pak dává smysl. Hlávka zelí najednou stojí 50 centů, ne 
50 euro. Tvrdili nám, že místní mají jídlo zdarma na příděl, uby-
tování zdarma, zdravotní péči zdarma, metro a autobusy jsou 
prakticky zdarma, školy jsou zdarma. A k tomu všemu dostávají 
plat, něco jako kapesné. 
 
Žijí si Severokorejci jako v ráji? 
Některé zdroje tvrdí, že průměrný plat se pohybuje mezi 8–16 
tisíci wonů. Jiné dokonce, že mezi 20–40 tisíci. Vezměme v úvahu 
vyšší cifru: Optikou oficiálního kurzu by pak obyvatel Severní Ko-
reje vydělával 200–400 euro. Tak se to aspoň prezentuje nave-
nek. Reálně je zde však měsíční mzda 2 – 4 eura. 
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K
ulturní kořeny Kalifornie vycházejí z Mexika, Španělska a Asie.  
Španělé ji objevili již v 16. století. Se svou rozlohou 423 970 km²  
  a 40 miliony obyvateli je nejlidnatějším státem Unie a třetím nej-

větším státem USA. Hlavním městem není LA, ale poklidné Sacramento.  

Kalifornie patří k nejbohatším státům USA. K tomu velkou měrou při-
spívá Silicon Valley, centrum elektronického průmyslu, a silná pozice fil-
mové a hudební branže v Los Angeles a okolí. My jsme se do tohoto 
krásného a velmi dynamického státu vydali loni v květnu a naše zážitky 
jsme popsali na následujících deseti stranách. 

Naše první cesta vedla za úchvatnou přírodou do kalifornských parků - 
Národního parku Sequoia, Kings Canyon a Yosemitů. Výhodným starto-
vacím místem je město Bakersfield, vzdálené zhruba dvě až tři hodiny 
(podle hustoty dopravy) severně od mezinárodního letiště v Los Angeles. 
I když byla loňská zima mimořádně tuhá, byl národní park Sequoia  
již pro turisty otevřený v úseku Generals Highway. 

Už cestou do Bakersfieldu je možné poznávat Kalifornii jako významnou 
produkční oblast, cesty jsou lemovány stromy s citrusy, jablky, mandlemi, 
ořechy, olivami, meruňkami či pistáciemi v dlouhých řadách a sklizeň 
jahod byla zrovna v plném proudu.
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Národní park Sequoia se 
nachází v jižní části pohoří 
Sierra Nevada s rozlohou  
1 635 km2 a navazuje na 
park Kings Canyon. Byl za
ložen v roce 1890 a jeho 
vznikem skončilo kácení 
vzácných stromů a těžba 
dřeva. Srdcem parku je 
Giant Forest Museum, kde 
je centrum pro návštěv
níky, výstava a venkovní 
trail po stezce mezi majes
tátnými sekvojemi okolo 
mokřadů a luk. Mohutné 
kmeny vypadají jak by se 
dotýkaly oblohy a šíře paty 
stromů s hrubou rozekla
nou kůrou připomíná skoro 
„dřevěnou chatu“. Jedním z 
nádherných stromů (bota
nicky Sekvojovec obrovský) 
na této stezce je Sentinel.  

V parku je rozdíl mezi nej
výše a nejníže položeným 

bodem téměř 4 000 m!  
 

Jeho dva největší stromy 
jsou pojmenovány po slav
ných generálech  generál 
Grant a generál Sherman, 

ten  je nejdéle žijícím stro
mem na světě (až 2 700 let)  
s výškou 84 m a průměrem 

kmenu skoro 8 m! 

Přesto tito velikáni vyrostli 
ze semínka velikosti ovesné 

vločky, ze šišky, která zrála 
na stromě více než 20 let. 

Jeden strom vyprodukuje až 
400 tisíc semen, ale jejich 

klíčení je závislé na ohni. 
Lesní požár otevírá šišky a 

iniciuje proces vzcházení. S 
otevíráním šišek pomáhají 

veverky i brouci, ale bez 
ohně nový život nezačne.  

Vzrostlé sekvoje požáry pře
žijí díky hrubé kůře. Jsou 
odolné i proti škůdcům a 

obvykle zahynou po pádu 
na zem v zimě.
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Yosemitský národní park byl vyhlášen ve stejný rok jako park Sequoia a ročně ho navštíví více než 3,5 milionu turistů. Přestože je 
rozlohou dvakrát větší, běžní turisté se zaměří pouze na 18 km² Yosemitského údolí podél řeky Merced. Kolem ní se rozkládají skaliska, 
nejznámější El Capitan, naproti Cathedral Rocks a na úplném konci údolí Half Dome se zvláštně rozpůleným tvarem. Ze skalních útvarů 
padá do údolí voda, zejména při tání sněhu, v podobě úžasných burácejících vodopádů, nejvyšších v Severní Americe  (Yosemitský vodopád 
je tvořen Horním 425 m a Dolním 98 m vodopádem, mezi nimiž je série kaskád, společně měří 739 m!). Dechberoucí výhled na západní 
část údolí je z vyhlídky za tunelem (Tunnel View ve směru od Wawony). Park má co nabídnout po celý rok, v zimě  lyžařské areály, v létě 
kempy, cyklostezky, lezecké stěny, několik nenáročných lesních tras v údolí na procházky s návštěvou vesnice a centra pro návštěvníky  
i řadu trailů a výšlapů do okolních skalisek různé obtížnosti (nejznámější je John Muir Trail). 

Skála El Capitan 
vysoká 2 307 m.

Yosemitské údolí tvoří řeka Merced lemovaná žulovými skalními útvary. 
Nachází se tu i horská jezera a místa, která byla tvarována ledovci.
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V letním období je možné se přes 

Yosemity dostat směrem na vý

chod až k jezeru Mono. Bohužel 

v květnu loňského roku byla sil

nice č. 120 (Tioga Road) stále 

ještě uzavřena kvůli sněhu a le 

du. Ale cesta na západ přes Sta

nislaus National Forest byla taky 

plná přírodních krás. 

Vodopád Bridalveil (Nevěstin závoj) padá 
do údolí ze skal Cathedral Rocks.

Cesta z Yosemitů ukazuje rozmanitost místní přírody i 
plochy zasažené požáry v minulých letech. 
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Jezero Tahoe bylo nejchlad
nějším místem našeho tripu 
po Kalifornii. Leží totiž ve výšce 
téměř dvou kilometrů a i v 
květnu zde byla teplota jen 
těsně nad nulou. Jezero je se 
svou hloubkou až 500 metrů 
druhým nejhlubším jezerem v 
USA a díky své délce až 22 mil 
je největším horským jezerem 
v Severní Americe. Především 
je ale významnou zásobárnou 
čisté pitné vody, která se plní 
při tání sněhu v horách. I když 
u jezera byly silnice sjízdné, v 
okolních lesích byly i dvoume
trové závěje sněhu. 

Carson City je hlavní město Ne
vady, které je od jezera vzdálené 
asi půl hodiny cesty autem. 
Cesta je zkrášlená nádherným 
panoramatem vrcholků zasně
žených hor (1). Město je velmi 
malé, žije v něm zhruba 50 tisíc 
obyvatel (Nejmenší americké 
hlavní město je Montpelier ve 
Vermontu s necelými 10 tisíci 
obyvateli). Jeho tři nejvýznam
nější budovy jsou budova Kapi
tolu (2) lemovaná parkem, 
budova Senátu (3) státu Nevada 
a nejstarší hotel (4), který je 
hned vedle starého města, což 
je vlastně jen ulička s několika 
starými, leč zachovalými budo
vami s kavárnami a obchody a 
kulturním centrem.

1 2

3 4
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Naše návštěva Lake Tahoe byla mimo sezónu jak zimní, tak i letní, takže tady bylo liduprázdno. Tomu odpovídalo také ubytování, kde 
čtyřhvězdičkový hotel Hard Rock Cafe s úžasným výhledem v nevadské části jezera stál v přepočtu necelé dva tisíce za noc. Cesta 
vedoucí okolo jezera patří mezi národní Scenic Byway, nabízí pohled na šedomodrou hladinu, přes lesy ošlehané větrem na horské 
masivy v pozadí. Je to známé letovisko plné chat, atraktivní místo pro zimní a vodní sporty, turistiku a zábavu v kasinech.
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Jezero Mono je slané jezero s rozlohou necelých 200 kilometrů čtve
rečních. V jezeře a v jeho okolí žije spousta rozmanitých druhů živoči
chů, o některých z nich vědci hovoří jako o extremofilech, kteří  přežijí 
i ve velmi nehostinném prostředí. Hustota hmyzu, hlavně motýlů, byla 
při cestě k jezeru tak veliká, že jsme byli nuceni jet po silnici padesáti
kilometrovou rychlostí, abychom umožnili motýlům nenarážet do čel
ního skla našeho auta. Od jezera Tahoe se sem dostanete asi za dvě 
hodiny. Pokud budete k jezeru cestovat v letním období, je daleko jed
nodušší sem projet z Yosemitského národního parku po silnici č. 120 
nebo severněji po silnici č. 108. Loni v květnu byly obě tyto cesty stále 
ještě uzavřené, byly nesjízdné z důvodu zbytků sněhu a ledu.

West Coast Lady (lat. Vanessa annabella) je typickým všudypřítomným motýlem u jezera Mono.
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Voda v jezeře Mono je velmi bohatá na 
minerály a alkalické soli, které v něm 
postupným usazováním vytvořily zají
mavé travertinové útva ry zvané „Tufa 
Towers“. Některé jsou staré až 900 let a 
poprvé spatřily světlo světa v roce 1941, 
kdy město Los Angeles, vzdálené přes 
500 km, postupně odčerpalo až 60 % 
přítoků jezera. Od té doby až do roku 
1994 hladina Mono Lake poklesla až o 
13,7 metru, ale dále již neklesá. S úbyt
kem vody a snížením přítoků se v jezeře 
zdvojnásobila slanost vody, nyní se od
haduje, že Mono Lake obsahuje 280 mi
lionů tun rozpuštěných solí, tedy že je v 
současnosti 2,5x slanější než oceán. Ob
last navíc nemá přirozený odtok a díky 
odpařovaní se v jezeře soli a minerální 
látky stále hromadí.

Vysrážená sůl z jezera Mono.
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Joshua Tree je národní park ležící na jihu Kalifornie 150 km od me
xických hranic. Tomuto parku dominuje strom Joshua Tree, od kterého 
nese svůj název. Takto tento strom v 19. století pojmenovali Mormoni. 
Unikátní tvar jim připomínal biblický příběh, ve kterém se Joshua 
(Jozue) natahuje holýma rukama k nebesům. Český název je juka krát
kolistá (latinsky Yucca brevifolia). Celý park má rozlohu přes tři tisíce 
kilometrů čtverečních. V porovnání s ostatními národními parky je 
malý, proto zde určitě stačí strávit jen jeden den. Tábořit se tu však 
také dá (hned na několika místech). Nejvyšším bodem parku je Keys 
View (1 581 m n. m.) v jeho jižní části. Vyhlídka nabízí pohledy do údolí 
a na okolní vyšší hřebeny San Bernardino.
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Red Rock Canyon v Kalifornii. Schválně píšeme, že se 
jedná o Kalifornii, protože stejnojmenný název pro ná
rodní park, ležící poblíž Las Vegas, má i Nevada. Ten ka
lifornský je však podstatně menší. Z Los Angeles sem 
dojedete za dvě až tři hodiny a pomalá procházka parkem 
vám nezabere více než další dvě hodiny, pokud se tedy 
soustředíte na to nejbližší okolí kolem návštěvnického 
centra, které nabízí ty nejúchvatnější pohledy. Kdysi tato 
oblast patřila indiánům z kmene Kawaiisu. Nejbližší město 
je Mojave vzdálené 40 km, kde se můžete kromě McDo
nald’s občerstvit ještě v dalších dvou fastfoodech. Místo 
je oblíbené pro pořádání různých pikniků s osobitou 
atmosférou okolí.
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Údolí smrti je oblast s opravdu vražedným podnebím. 
V létě se tady teplota vyhoupne nad 50 oC s naprostým 
minimem srážek. Leží na hranici Kalifornie a Nevady. Ná
rodní park Death Valley má rozlohu 13 648 km2. Pro 
představu je to o kousek víc, než má Středočeský kraj s 
Prahou dohromady. Nejvyšším bodem národního parku 
Death Valley je 3 368 metrů vysoká hora Telescope Peak. 
Nejnižší bod je naopak Badwater Basin ležící 85 metrů 
pod úrovní moře. Národní park je veřejnosti přístupný 
celoročně, nicméně v létě sem jezdit moc nedporuču
jeme. Z Los Angeles je to necelých 500 km. Přímo v NP 
Death Valley hotely nejsou, ideální je ubytovat se v Las 
Vegas, vzdáleném zhruba 200 km.



V samotném Sacramentu (červeně vyznačené území) žije 
kolem půl milionu obyvatel, což je desetkrát tolik, kolik žije 
v hlavním městě Nevady. Hlavní město Kalifornie je tak šes
tým největším městem v Kalifornii a devátým největším hlav
ním městem ve Spojených státech. V celé aglomeraci 

hlavního města (bíle vyznačené území) však žije 
přes dva miliony lidí.
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Sacramento – poklidné hlavní město 

dynamického státu

Samotné Sacramento působí spíše klidnějším dojmem na to, že 
je to hlavní město třetího nejlidnatějšího státu USA. Oproti 
velmi uspěchanému Silicon Valley, o kterém píšeme dále v naší 
reportáži je to velký rozdíl. První Evropané, kteří se do oblasti 
dnešního Sacramenta dostali, byli Španělé. Místo obje-
vil v roce 1808 Gabriel Moraga, důstojník, který zde 
pojmenoval mnohé řeky, jejichž názvy se postupem 
času anglicizovaly nebo zkrátily. Třeba řeka Merced 
se původně jmenovala El Río de Nuestra Señora de la 
Merced. Město samotné vzniklo až v polovině 19. sto-
letí. Ačkoliv zde již dříve byla osada, teprve v roce 1850 
bylo Sacramento uznáno městem. Byla to doba, kdy do  
Spojených států kvůli opiovým válkám v Číně proudilo množ-
ství čínských imigrantů, kteří doufali, že zde budou moci žít 
lepší život. Ti zde dokonce měli svou vlastní čtvrť, ale ne moc 
dlouho. Číňané čelili násilí, diskriminaci a nezřídka byly jejich 
domy zapalovány. Nedaleko Sacramenta bylo také naleziště zlata 
a město se stalo součástí „zlaté horečky“ v letech 1848–1855.



Skutečně zlatý most v Kalifornii není ten v San Fran
cisku, ale je to zvedací most Tower Bridge v Sacra
mentu, který na západě spojuje Sacramento s 
okrskem Yolo. Stavět se začal v roce 1934 a o rok 
později byl již dostavěný. Původně byl natřený stří
brnou barvou, občané města si však stěžovali na 
jeho silný odlesk a tak byl v roce 2002 natřen zlatou 
barvou. Je také průchozí pro pěší a protější nábřeží 
slouží pro pořádání různých akcí.  

My jsme měli štěstí zhlédnout přehlídku starých ve
teránů a mohli si tak chvíli připadat jako na Kubě. Na 
nábřeží blíže k Sacramentu se nachází historické cen
trum s různými restauracemi a obchody.
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Golden Gate Bridge je bezesporu tou 
největší ikonou San Francisca. Dojít se 
sem dá pěšky za dvě hodiny parkem 
(foto vpravo) sousedícím se zálivem s vý
hledem na Alcatraz přímo z centra 
města. Most je visutý a má jen dva pilíře 
s rozpětím 1 280 metrů, celková délka je 
2 737 metrů. Má dvě nosná lana s prů
měrem 92 cm (foto v kruhu). Celé dílo 
váží 887 000 tun a obě věže drží pohro
madě 600 000 nýtů. 
Denně přejede přes most více než 
120 tisíc aut na šestiproudé 
vozovce. Za průjezd 
osobním autem se ve 
smě ru do San 
Francisca platí 
mýto 6 dolarů, 
cesta zpět je už 
zdarma.

If you  

are Going 

to...

San Francisco je vstupní bránou do Silicon Valley, o kterém píšeme na následující dvoustraně. Velkou zásluhu na tom mají uni-
verzity v samotném městě a jeho okolí, jejichž absolventi jsou schopni dodat výslednému produktu nebo službě vyšší přidanou 
hodnotu. Tomu odpovídá i odměňování zaměstnanců. Průměrný měsíční plat je zde deset tisíc dolarů. Zní to nádherně, až do 
chvíle, než se začnete zajímat o možnosti ubytování. To vám mnohdy spolkne větší polovinu vašeho příjmu. Od San Franciska 
až k Silicon Valley je to oblast s nejdražším ubytováním v celé Americe, a zároveň oblast s tím nejdynamičtějším tempem.

San Francisco
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Lombard Street je “nejzakroutě
nější” ulice San Franciska. Obyvatelé 
chtěli zpomalit dopravu kolem jejich 
domů a tak se rozhodli pro toto ne
tradiční pojetí vozovky. Výsledek byl 
ale přesně opačný. Místo je vyhle
dávané jak automobilisty, tak turisty, 
kteří se sem vydají pěšky nebo cable 
carem (viz foto v kruhu).

Pevnost Alcatraz je snad nejzná
mější věznicí na světě. Proslavil ji 
film z roku 1979 Útěk z Alcatrazu s 
Clintem Eastwoodem. Dostanete 
se sem lodí z mola 33 (Pier 33). 
Jakou dobu tady strávíte, záleží na 
vás. Z dnes již bývalé věznice je 
nádherný výhled jak na Golden 
Gate Bridge, tak i na samotné cen
trum San Franciska. Ve věznici se 
můžete projít i uličkou „Broadway“. 

Regulation #5 (USP Alcatraz) 
You are entitled to food, clothing, shelter and medical 
attention. Anything else you get is a priviledge. 
Regulation #21 (USP Alcatraz) 
You are required to work at whatever you are told to do.
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Z Mountain View jsme se vydali do Cu-
pertina. Tomuto městu již vévodí slavná bu-
dova Applu Infiniti Loop, kam se rovněž bez 
patřičných známostí nedostanete. Hned vedle 
této nejdražší budovy v Silicon Valley je ale 
návštěvnické centrum, kde si můžete pomocí 
rozšířené reality na iPadu, propojeného s 
modelem nového sídla společnosti Apple, 
tento architektonický skvost prohlédnout  
v realitě a to dokonce i pod střechou.  

V blízkém okolí má sídlo několik známých 
firem z počítačového světa. Sídlo Facebooku 
v Menlo Parku má několik parkovacích míst 
pro návštěvníky v blízkosti vchodu do areálu. 
Návštěvníci do hlavní kampusu také nesmějí, 
můžete se tak vyfotografovat s logem Face-
booku před hlavním vstupem. Centrála Intelu 

je pro návštěvníky velice přá telská, dozvíte 
se zde o historii společnosti i o nových tech-
nologiích. V prodejně můžete koupit zboží 
se značkou Intel včetně oděvů, per, dárků, 
počítačových zařízení, hraček a dalších před-
mětů. Sídlo vyhledávače Yahoo se nachází na 
ulici Matilda a 1. Avenue v Sunnyvale.  

Na závěr to nejlepší - továrna automobilů 
Tesla ve Fremontu. Tady jsou ke svým náv-
štěvníkům absolutně nejvstřícnější. Nejenže 
vás tady nechají se projet v jakémkoliv mo-
delu značky Tesla, ale pokud jste si již nějaký 

jejich vůz zakoupili, můžete se zúčastnit pro-
hlídky výrobního závodu. To bohužel nebyl 
náš případ, takže jsme se spokojili s testovací 
jízdou v Modelu 3. Ta ale stála za to. Doprava 
v okolí města není tak hustá, jako v jižnější 
části Silicon Valley, takže jsme si mohli vy-
zkoušet úžasnou akceleraci elektrického auta 
již od samotného startu. Nový Model 3 je  
v Kalifornii již velice oblíbený a je zde vidět 
na silnicích v hojném počtu. Čím více se ze 
všech stran Kalifornie blížíte k Silicon Valley, 
tím více jich na silnicích potkáte.

Silicon 

Valley 
technologický 

motor Kalifornie... 

...a nejen její

Při návštěvě Silicon Valley se musíte obrnit obrovskou trpělivostí při nekonečných dopravních zácpách. Pro nás bylo výchozím 
městem Santa Cruz, ve kterém na počátku počítačové éry vzniknul operační systém Unix. Nejucpanějším městem je Mountain 
View, kde v mnoha budovách sídlí firma Google. Do Googleplexu se však dostanete jen tehdy, pokud tam pracuje nějaký váš 
známý a ten vás tam provede. To nebyl náš případ, takže jsme návštěvu odbyli pouze kavárnou Starbucks, před kterou stála ba-
revná kola zaměstnaců Googlu. Když se už ale do Mountain View rozhodnete zamířit, tak můžete navštívit výzkumné centrum 
NASA. Nic nového se tam sice nedozvíte, ale zato v jejich kantýně dělají snad ty nejlepší burgery v Silicon Valley.
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Jak je možné, že Impossible Burger má vzhled  

a chuť jako skutečné hovězí maso? 
Lidé jedí zvířata, která se živí rostlinami. Pokud bychom právě tento střední krok 
eliminovali a jedli pouze rostliny, snížili bychom naši uhlíkovou stopu, snížili vy-
užívání zemědělské půdy, odstranili zdravotní rizika spojená s červeným masem 
a zmírnili etické obavy o dobré životní podmínky zvířat. Pro mnohé z nás je 
hlavní překážkou pro realizaci tohoto plánu fakt, že maso je velmi chutné a na 
jeho konzumaci jsme po dlouhé generace zvyklí. Naproti tomu vegetariánský 
burger mnohým z nás zase tak moc nechutná... 

Firma Impossible Foods, se sídlem v Kalifornii, se to snaží změnit, a to přidáním 
rostlinného produktu ke svému vegetariánskému hamburgeru tak, aby měl vý-
sledný burger požadované vlastnosti hovězího masa. Impossible Burger obsa-
huje složku ze sójových bobů zvanou leghemoglobin, což je protein, který je 
chemicky vázán na neproteinovou molekulu zvanou hem, která dává leghemo-
globinu jeho krvavě červenou barvu. Hem dodává Impossible Burgeru jeho 
vzhled, aroma a chuť hovězího masa. Pro ty, pro které je obtížné stát se vegeta-
riánem a přesto by chtěli, může být právě tento burger možnou alternativou...

Impossible 

Burger 

Tento burger vyvíjeli vědci ze Silicon Valley. 
Mezi investory, kteří do tohoto projektu in-
vestovali přes 100 milionů dolarů, nechybí 
ani Google. Je vyrobený jen z rostlin, přesto  
si razí cestu k mnoha zákazníkům. Jen v Ka-
lifornii si jej můžou objednat ve více než  
1 500 restauracích. My jsme měli možnost 
jej ochutnat v restauraci Islands. Konečnou 
cenu to hoto vegetariánského burgeru si urču -
jí restaurace samy, pohybuje se většinou v prů -
měru mezi 15 a 18 dolary bez DPH (většina 
cen se v Americe udává bez DPH, ta se pak 
připočte ke konečné sumě) a doporučeného 
spropitného ve výši 15 až 20 % z celé útraty.  
Impossible Burger je prodáván v kaliforn-
ských restauracích od roku 2016 a nyní se již  
rozšiřuje po celých Spojených státech.

vegetariánský burger ze Silicon Valley
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Ze Silicon Valley 

Po highway č. 1 

zpátky do Los Angeles

San Simeon je nejznámější místo pro pozorování rypouše sloního, kterých je tu v sezóně až 17 tisíc. V květnu byly na pláži jen samice  
s mláďaty. Samci vážící často více než dvě tuny připlouvají na břeh až v listopadu. Od prosince do ledna bojují mezi sebou o dominanci  
a právo se pářit. My jsme se tady zastavili na cestě ze Silicon Valley do Los Angeles. Ze Santa Cruz je to 220 km a do Los Angeles zbývá 
ujet ještě 380 km. Celkově je to příjemná šestsetkilometrová jízda s nádhernými panoramaty.

Pojmenování amerických silnic a dálnic  
• interstate – hlavní tahy v rámci celých USA 
• highway – hlavní tahy v rámci státu, mohou to být i obyčejné silnice s jedním pruhem 

v každém směru, mohou mít křižovatky, semafory, značky STOP 
• expressway – hlavní tahy s vyšší rychlostí, oddělené jízdní směry, minimum křižovatek 

a omezení 
• freeway – cesty pro volnou jízdu bez překážek, s vysokou povolenou rychlostí, mají  

pouze víceúrovňové křižovatky, bez křížení, žádné přechody pro chodce, žádné sema
fory (jen výjimečně, např. u mýtných bran a nájezdových ramp ve špičkách pro regulaci 
provozu) – tento pojem neznamená, že jsou zdarma (většinou ano, někde je mýto) 

• turnpike – hlavní tahy s mýtným poplatkem 
• parkway – hlavní tahy přes národní a státní parky, někdy také scénické silnice, obvykle 

na ně není povolen vjezd pro kamiony.

Jestli chcete někde v Americe mít sku-
tečně zážitkovou jízdu, je Highway č. 1, 
jak se o ní zpívá v písničce „Láďa jede 
autobusem“, tou nejlepší volbou. Ne vždy  
však máte to štěstí ji projet celou. Často 
je na některých místech uzavřena, ať už 
z důvodů rekonstrukcí nebo oprav, nebo 
jen kvůli extrémnímu počasí v souvi-
slosti s blízkostí Tichého oceánu. Na 
cestě je spousta vyhlídkových míst, kde 
můžete zastavit a kochat se nádhernými 
výhledy. Jedním z nich je San Simeon po-
blíž San Luis Obispa.

Tohle nejsou mrtví rypouši, i když tak vypadají.☺
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Malibu stojí také za krátkou návštěvu. Před třemi lety tady sice zuřil di
voký požár, ale na malebnosti krajiny to už není znát. Město je velmi blízko 
Los Angeles a hollywoodští producenti si jej často vybírají jako lokaci pro 
natáčení. Točil se tady například i známý seriál M.A.S.H. 

Vyhlídková jízda po dálnici č. 1 (Pacific Coast Highway No. 1 ) vedoucí podél kalifornského pobřeží je jednou z nejmalebnějších cest na 
světě. Je dlouhá přes tisíc kilometrů a vede z jihu na sever od města Dana severně nad San Diegem až po městečko Legett vzdálené přes 
300 kilometrů severně od San Franciska. Ze Silicon Valley je to ideální klidná cesta do Los Angeles, turisty velmi oblíbená.
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Los Angeles 

Zpátky tam, odkud jsme vyjeli

Při poznávání Kalifornie jsme půjčeným chryslerem ujeli přes čtyři tisíce kilometrů. Měli jsme štěstí a na příliš velké zácpy jsme 
nenarazili ani v samotném Los Angeles, které je známé hustou dopravou. Jelikož jsme po Kalifornii cestovali s manželkou ve dvou, 
mohli jsme využívat tzv. carpool, což je levý pruh vyhrazený pro automobily, ve kterých cestují minimálně dvě osoby. Obvykle 
bývá rychlejší než jízdní pruhy vpravo. Na silnicích se často objevují značky “Minor crash, don’t stop” nabádající řidiče, aby při 
menších ‘ťukancích’ nezastavovali a nebrzdili tak velmi hustou dopravu. Rychlost je na dálnicích téměř konstantní a to ve všech 
pruzích, zhruba 10 mil za hodinu navíc přes povolený limit. Při vjíždění na dálnici musíte v co nejkratším čase nabrat potřebnou 
rychlost, abyste provoz zbytečně nebrzdili. Také proto mají Američané rádi auta s velkými a silnými motory. Na náš downsizing 
se v USA moc nehraje. Pohonné hmoty stojí zhruba polovinu co u nás (v Nevadě ještě míň), zato platy jsou v Americe více než 
dvakrát větší. Apple je v Kalifornii sice dominantní společností, ale dvěstě mil na východ od Cupertina prodavačka ve svém vlastním 
obchodě ani nevěděla, že nějaký systém Apple Pay, o kterém nikdy neslyšela, u ní funguje. Při platbě přes můj iPhone jsem jí 
ukázal, že platba opravdu prošla. Mladá paní mi gratulovala a sdělila mi, že za celou historii jejího krámku jsem byl první zákazník 
platící přes mobil touto aplikací. Tak snad jsem přispěl k rozvoji podnikání v USA. 

Griffithova observatoř je nejklidnějším místem celého Los An
geles. Nachází se v západním Hollywoodu a kromě úchvatného 
promítání filmu s titulkem „Centered at the Universe“ jsme se 
mohli kochat nádherným výhledem na celé město.



Koncertní hala Walta Disneyho (LA Phill) pojme 2 265 lidí na 
sezení a je domovem LA filharmonického orchestru. Otevřena 
byla v roce 2003 a její venkovní i vnitřní prostory jsou volně ote
vřeny veřejnosti. Venkovní terasy mají zahrady i fontány. 
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Pokud hledáte jedinečnou a chutnou mexickou kuchyni, je dobré 
navštívit restauraci Chichen Itza. Rodinná restaurace se nachází 
v jižní části Los Angeles. Šéfkuchař Gilberto Cetina, který je 
uznáván jako jeden z nejlepších kuchařů ve Spojených státech, 
vytváří pokrmy pocházející z poloostrova Yucatán. Tato oblast 
je známá svou jedinečnou nabídkou mexického jídla s vlivy špa-
nělských, mayských a libanonských receptů. Tato restaurace se 
nachází v blízkosti kampusu University of Southern California a 
může se pochlubit chutnou a autentickou kuchyní. 

Jestli jste už v poledne hladoví a toužíte po mexickém jídle, za-
miřte v centru LA do Casa La Dona. Restaurace se může poch-
lubit více než 15 různými druhy salsy a personál je známý svým 
vřelým přístupem. Jídla jsou cenově dostupná a zejména tacos 
vás jistě nezklame. 

Pokud se dostanete až do Santa Moniky, je Mercado jedním  
z ideálních míst, kam si zajít na mexické jídlo. Tato moderní re-
staurace nabízí specialitky šéfkuchaře Jose Aceveda. 
Restaurace je známá jak koktejly ve stylu tequily, 
tak jídlem tzv. „dos gringas“ (obr.). Restaurace 
je kousek od promenády 3rd Street.

Hollywood je tou nejznámější čtvrtí Los Angeles a samotné 
jméno je synonymem amerického filmu. Ačkoli je dnes většina 
filmového průmyslu rozmístěna v okolních oblastech jako jsou 
Burbank a Westside, podpůrné a technické služby (jako filmový 
střih, filmové efekty, postprodukce, osvětlovači) zůstávají v Hol
lywoodu. Hlavní centrum čtvrti tvoří ulice Hollywood Boulevard 
a Sunset Boulevard. Ta druhá je dlouhá 35 km a táhne se přes 
Beverly Hills až k pobřeží Pacifiku. –r–

Centrum (Downtown) působí spíše klidnějším dojmem ve srov
nání s New Yorkem. Je zde také možnost poměrně levného par
kování s cenou do 15 dolarů za den poblíž Walt Disney Concert 
Hall (viz horní obrázek). Můžete si pak celé centrum projít pěšky 
nebo využít místní hromadnou dopravu.

Foto (53x): René Pajurek
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Historie 

Inkové znali účinky listů koky již před  
5 000 lety. Lístky koky si indiáni rolovali a 
vkládali do úst. Jejich samotné žvýkání je po-
dobné tomu, jako když se žvýkají listy pam-
pelišky s podobným účinkem. Trikem je, že 
k těmto listům musíte přidat zásadu...  

Indiáni s sebou odjakživa nosili nádherné 
nádobky (často z ryzího zlata), které nazývali 
poporo. V nich měli rozbité mušle = zásadu. 
Poté, co si vložili do úst žmolek listů koka, 
tenkou jehlicí načerpali prášek z mušlí a při-
hodili si tento prášek do úst. Takto to dělají 
indiáni v horách Sierra Nevada de Santa Mar -
ta, jižně od prvního kolumbijského města, 
založeného Španěly, doposud. Pouze jejich 
po poro není ze zlata, ale ze dřeva či bambusu.  

Je třeba vědět, že žvýkání listů koka, není 
totéž co užívání kokainu. Evropané se sice 
setkali s listy koka, již při prvních setkáních 
s indiány v 16. století, ale účinek kokainu ob-
jevili až v roce 1880. Žvýkání listů koka a uží-
vání kokainu – to jsou absolutně dvě odlišné 
věci! V listech koky je 0,5 % účinné látky ko-
kainu. Přelom v účincích kokainu na lidskou 
psychiku přinesly práce Sigmunda Freuda, 
který byl známým uživatelem kokainu. 
Freud popisoval účinky kokainu jako pocity 
úlevy, nabytí fyzické síly a energie, zvýšení 
pracovních výkonů a zvýšení sexuálních vý-
konů. Kokain užívalo tehdy velké množství 
bohatých lidí, celebrit a umělců: Charles Dic-
kens, Robert Louis Stevenson, Jean Cocteau, 
Majakovskij, Thomas Edison i románový de-
tektiv Sherlock Holmes. Do roku 1900 byl 
kokain i součástí Coca Coly. O negativech 
kokainu se dlouho nevědělo.  

Rozdělení drog 

Podle převládajícího stavu závislosti se 
drogy dělí na fyzické a psychické. Fyzické 
jsou například heroin a alkohol. Psychickou 
drogou je právě kokain. Toto rozdělení se už 
dnes nepoužívá, protože se často jednotlivé 
závislosti prolínají. Ale o něčem toto "staré" 
dělení svědčí. Při závislosti na kokainu, vám 

není fyzicky špatně pokud jej nemáte. Nevi-
díte bílé myši, ale s kokainem vám je prostě 
lépe. Kokain nepůsobí na fyzično, neplete se 
vám jazyk, neztrácíte koordinaci, ale je to 
převážně psychická droga. Podle účinku dě-
líme drogy na halucinogeny (například lyso-
hlávky), tlumící drogy (například opium) 
nebo stimulující (kokain). Kokain je drogou 
bohatých, drogou právníků či byznysmenů. 
Když kokain užijete, navenek to na vás není 
vidět, a tak ho začnou lidé užívat v stále běž-
nějších situacích. Nejen na párty, ale i v práci 
na povzbuzení, či na zvýšení koncentrace a 
pracovní výkonnosti. A postupně bez této 
drogy, které se také říká sníh, cukr, lajna, 
Céčko, kola, koks či pudr, nedokážou udělat 
téměř nic. 

Pablo Escobar 

Pablo Escobar byznys s kokainem rozběhl 
do neuvěřitelných rozměrů. Mezitím poli-
cisté honili vlasaté hipíky s balíčkem marihu-
any. Escobar počítal dodávky kokainu na 
tuny. Cena kila kokainu v Kolumbii je 900 
USD, ale v USA 150 000 USD. Na výrobu kila 
kokainu potřebujete asi tunu kokových listů. 
Tato tuna stojí pouze 250 USD, tuna nejlep-
ších listů koky 300 USD. Pokud porovnáte 
cenu těch nejlepších lístků koky s následným 
prodejem v USA, tak marže je 50 000 %. Es-
cobar vlastnil celou síť, od pěstování koky 
(nejlepší koka se pěstuje ve vyšších nadmoř-
ských výškách Kolumbie a Peru), po zpraco-
vání v "laboratořích" na kokain a také distri - 
buci a prodej. Takto se stal nejbohatším nar-
kobaronem planety a jedním z nejbohatších 
lidí světa. Kdyby byl kokain legální jako alko-
hol, jde o úžasný "byznys case" a opěvova-
ného podnikatele, typu Stevea Jobse. O 
úspešných podnikatelích se nakonec napíše 
kniha či dokonce natočí film. O Pablovi Es-
cobarovi byly napsány tucty knih a natočeno 
mnoho filmů. Jeho syn si na tom dokonce po-
stavil svou živnost. Na znalosti Pabla Esco-
bara profituje i jeho bratr, který se zabývá 
obchodem s kryptoměnami. A nejen on.  

Pablo se narodil do chudých poměrů, otec 
byl rolník (nikdy se nesmířil s tím, že jeho 
syn je zločinec a nenechal se synem nikdy 
uplatit a žil na svém ranči - Finca až do 
smrti) a matka byla učitelka. Byli chudí a 
když se děti Pablovi ve škole vysmívali pro 
jeho ošklivé boty, matka šla do obchodu a 
ukradla mu jedny. Svého synáčka milovala. 
Pablo se začal živit pašováním všeho. Mimo 
jiné kšeftoval i s odcizenými náhrobními ka-
meny. Pak k tomu přidal pašování cigaret, 
marihuany, a nakonec se dostal ke kokainu. 
Napadlo jej pašovat tuto drogu do Spojených 
států, konkrétně do Miami, kde žije silná la-
tinskoamerická komunita. Marže byla ob-
rovská. A Pablo se rozhodl dělat to velkém. 
V 70 letech jeho Medellínský kartel dovážel 
do USA 80 % kokainu. A trh neustále expo-
nenciálně rostl.  

Milovaný zločinec 

Pablo byl velkou osobností. Těžký zloči-
nec pocházející z katolicky založené rodiny. 
Svou ženu Marii si vzal, když jí bylo 15 a do 
konce života se milovali. Říká se, že se k ní 
velmi pěkně choval, vždy uctivě, společné 
obědy byly téměř posvátné, často spolu tan-
covali, vždy to byla pro něj ta první. Pablo 
Escobar měl sociální cítění a pomáhal chu-
dým. V Medellínu vystavěl pro chudé celou 
jednu čtvrt. Lidé ho v tomto druhém největ-
ším městě Kolumbie milovali. Mnozí měli 
jeho obrázek zavěšený v kuchyni vedle Ježíše 
Krista. Když se vrhl do politiky, bojoval proti 
tzv. “elitě Kolumbie”.  

Při pobytu ve vězení Pablo založil tzv. Me-
dellínský kartel a stal se nejbohatším Kolum-
bijcem, poslancem (na 2 roky) a jedním z 
nejbohatších lidí na naší planetě. Z poslanec-
kého postu ho vyloučili a kolumbijská vláda 
podepsala s vládou USA smlouvu o extradikci 
zločinců. Pablo si předtím na nádherném 
místě vystavěl své vlastní vězení "La Catedral", 
s ruletou, kulečníkovým stolem, fotbalovým 
hřištěm a dalším luxusem. Měl zde zarámo-
vaný "svůj první milion" a odsud s úsměvem 
řídil své obchody, které se neustále rozrůstaly.  

Kokain, Escobar, Kolumbie

Pokud byste měli říct tři věci, které charakterizují Kolumbii, tak alespoň jednou 
z nich bude kokain, Pablo Escobar nebo Narcos. Navštívili jsme přímo v Kolum-
bii více lokalit s tímto tématem a s každou cestou se dostáváme neustále hlouběji. 



Pablo bojoval proti celé armádě Kolumbie. 
Na Justiční palác v Bogotě poslal marxistické 
jednotky, které vypálili archiv – tak se Pablo 
zbavil důkazů. Když chtěl spáchat atentát na 
prezidentského kandidáta Césara Gaviria 
(který se později stal prezidentem), tak ne-
chal vyhodit do vzduchu celé letadlo společ-
nosti Aviance. Když se Pablo spojil s marxisty, 
na jeho zlikvidování byli použiti grázlové z 
polovojenské protimarxistické organizace 
Los Pepes, kterou platilo CIA. Bratři Cas-
tañovi, sadističtí hrdlořezové, měli nejmoder-
nější výbavu, noční vidění, informace z DEA 
(americké protidrogové oddělení) a nejmo-
dernější odposlouchávací zařízení. Brutálním 
způsobem vraždili jednoho Pablova spojence 
za druhým, včetně celých rodin, žen a dětí. 
Pablovo impérium postupně upadalo, až na-
jednou spadlo na úplné dno. Jeho byznys pak 
přebral druhý kartel z města Cali.  

Jeden z nejbohatších 

Jsou známé příběhy, kdy byl Escobar s ro-
dinou na útěku a v domě v horách byla zima, 
a protože zde ústřední topení nebývá, Pablo 
potřeboval zatopit. Dřeva nebylo, a tak spálil 
asi 2 miliony USD. Měl tolik peněz, že je ne-
bylo kde zakopávat. Dokonce i jeho podří-
zení, jako například pilot letadla, který vozil 
kokain do USA, Barry Seal měl tolik peněz, 
že nevěděl, co s nimi, neměl je kam dávat. 
Tuto postavu ve filmu Nebeský gauner 
(American made) hraje Tom Cruise a film 
ukazuje, že peníze měl všude, v krabicích od 
bot, v každém šuplíku, když chtěl další mi-
lion zakopat na zahradě, jakmile začal kopat, 
vykopal další peníze. Bylo jich tolik, že se už  
nedaly ani "proprat". 

Escobara nakonec zastřelili. Bylo mu 44 
let. Od roku 1987 až do roku 1993 byl podle 
magazínu Forbes jedním z 10 nejbohatších 
lidí naší planety. Tento miliardář byl zodpo-
vědný za smrt 4 000 lidí, z toho 200 soudců 
a 1 000 policistů. V posledním období vyplá-
cel kohokoliv za hlavu policisty. Stačilo kte-
réhokoliv zastřelit a dostali jste odměnu. Být 
policistou bylo velké hrdinství, a proto je po-
licie v dnešní Kolumbii respektována a lidé 
si policistů váží. Escobar vlastnil 140 letadel, 
32 jachet a 2 ponorky. Jeho bohatství bylo 
nepředstavitelné. Každý den propašoval do 
USA 15 tun kokainu. Jeho pohřbu v Medel-
línu se zúčastnilo 25 000 lidí. 

Konec narkobyznysu?  

A co se stalo po porážce Escobara? Skon-
čilo v Kolumbii násilí? Vymýtil se ďábel jmé-
nem kokain? V žádném případě. V té vteřině, 
jak skončil Medellínský kartel se jedničkou 
stal Cali kartel vedený bratry Rodriguézo-
vými. Cali kartel není až tak známý jako Pablo 
Escobar a jeho Medellínský kartel, ale po 
smrti Escobara to byli právě oni, kdo převzali 
otěže v byznysu s kokainem. Caliho kartel 
proslul možná pouze tím, že po tom, co si dal 
omylem kolumbijský fotbalista na mistrovství 
světa v roce 1994 vlastní gól, zastřelili ho. Cali 
se nachází na jihu a jde o třetí největší město 
země, známé tancováním salsy.  

Kolumbie je dnes bezpečnou turistickou 
zemí. Dokonce i Cali je dnes po dlouhých le-
tech bezpečné, ale džungle a jih země u hra-
nic s Ekvádorem a pár přístavů na březích 
Tichého oceánu, jsou ale stále v rukou nar-
kotrafikantů a jsou extrémně nebezpečné. 
Odtud putuje kokain na sever, do bohatší Se-

verní Ameriky. Dnes Kolumbie produkuje o 
20 % více kokainu, než za časů Escobara či 
bratrů Rodriguézových a některé odhady ho-
voří ještě o větším nárůstu.  

Rozdíl je v tom, že neexistuje jen jeden 
člověk, či jeden kartel, ale produkce se roz-
dělila mezi několik menších hráčů. Distri-
buce a prodej je dnes více v rukou mexických 
organizací. A největší peníze se vždy dělají 
při prodeji. To je také důvod války gangů v 
Mexiku. Jde skutečně o velké peníze a objem 
byznysu prý meziročně neustále roste. Ko-
lumbijci se na fascinaci Pablem Escobarem a 
celkově na Narcos dívají jako na úchylku. 
Tvrdí, že nebýt odbytu v USA, tak by tyto 
problémy neměli. Viní Ameriku, že si neumí 
dělat pořádek doma. Na úkor nenasytného, 
po drogách prahnoucího trhu v USA, se síla 
narkomafie v Kolumbii zvyšuje.  

Závěrem  

V čtvrti La Candelaria je pěknou budovou 
bývalá budova DEA (The Drug Enforcement 
Administration). Za Escobara zde vybuchla 
bomba. Nyní zde prodávají drahé byty. O 
kousek dále se nachází náměstí Bolívara s 
Justičním palácem, na který zaútočilo M-19.  

Tady v regionu kávy, mimo hlavní turis-
tické trasy, pobýval jeden z největších narko-
baronů, Carlos Lehder. Lehder je jeden ze 
spoluzakladatelů Medellínského kartelu a za-
kládající člen skupiny Muerte a Secuestrado-
res, jejímž cílem byla odplata za únosy členů 
kartelu a jejich rodin. Aktuálně si odpykává 
svůj doživotní trest v USA za vraždu, únos a 
pašování drog. Předloni hráli Rolling Stones 
poprvé v Kolumbii. Říká se však, že to nebylo 
poprvé a že hráli už ve vile Lehdera. Tento 
bláznivý, excentrický chlapík, obdivující 
Adolfa Hitlera, byl spojencem Pabla Esco-
bara. Vlastnil soukromý ostrov na Baha-
mách. Byla to strategická lokalita a malá 
letadla, která odlétala z Kolumbie, právě na 
tomto ostrově přistávala a tankovala, aby do-
letěla dále těch 340 km do Miami. Lehderovi 
snížili trest, když vypovídal proti preziden-
tovi Panamy Manuelovi Noriegovi. I tento 
pán hrál nejvyšší ligu a jeho majetek se od-
hadoval na bezmála 3 miliardy dolarů. 

Poznávací zájezdy do Kolumbie, mj. 
také s návštěvou míst, kde žil Pablo  

Escobar, pořádá CK SEN. www.cksen.cz

Kolumbie
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Na cestě zubačkou na nejvyšší vrchol  
u Bogoty ‐ Monserrate.
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Průvodce vaší cestou v 2020

Tripy.cz

TRIPY NA CESTÁCH KOLEM SVĚTA
Pošlete nám na mailovou adresu  vydavatel@tripy.cz  fotografii z vašich cest doma i v zahraničí, 

kde jste vyfoceni s časopisem Tripy.cz a my uveřejníme v dalším čísle opět ty nejlepší fotografie.

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí …

Dominik (majitel Elizebet) v Engelbergu René před sochou Decebalus v Rumunsku Paul v Bukurešti před Parlamentním palácem

Lea v Yosemitském národním parku v Kalifornii
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Kari v Jamestownu před domem z filmu Unforgiven

David v Moskvě

Irena s Tomášem pod Acropolí

Funkční obaly 

 
na pečivo 

®

wrapup.cz

český výrobek
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Průvodce vaší cestou v 2020

Tripy.cz

TRIPY NA CESTÁCH KOLEM SVĚTA
Pošlete nám na mailovou adresu  vydavatel@tripy.cz  fotografii z vašich cest doma i v zahraničí, 

kde jste vyfoceni s časopisem Tripy.cz a my uveřejníme v dalším čísle opět ty nejlepší fotografie.

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí …

Jiřina v Thajsku Kathy v Malibu

Viliam v Kuala Lumpuru

Marcelka a Martin v pohoří Bucegi v Rumunsku u Babelské sfingy Franta před Kremlem
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Křížovka

Ceny pro úspěšné luštitele dodala firma 

DREKOMA

Tajenka: „………………., ale nezbytnost.” (Začátek najdete v tajence) 

V letních měsících vám zvlhčování od firmy Drekoma pomůže 
při ochlazování venkovních prostor. Vytvořit lze příjemné pro‐

středí na terase, pro hosty kavárny nebo zahradní restaurace. 

Přenosné zvlhčovací moduly 
lze také využít například při 
sportovních akcích, na plo‐

várnách a koupalištích, na 
dětských hřištích, tribunách a 

na dalších místech, kde lidem 
při dlouhém pobytu na slunci 

hrozí přehřátí. Více informací na‐
jdete na www.drekoma.cz

Tajenky zasílejte do 31. března 2020 
na e‐mail drekoma@centrum.cz   

Tři vylosovaní výherci dostanou digitální pokojový 
teploměr s vlhkoměrem TH‐C.  
Pomocí tohoto přesného elektronic‐
kého přístroje můžete měřit teplotu 
i vlhkost a zaznamenávat jejich ma‐
ximální a minimální hodnoty. 
Jména vylosovaných luštitelů  
zveřejníme dne 1. dubna 2020  
na facebooku portálu  
www.tripy.cz
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Zajímavosti

Ubytování

Letenky

Dovolená

Mohlo by vás také 

zajímat, jaké inovace, 

vynálezy a technologie 

přináší dnešní svět

Tripy.cz – ceník webové inzerce 
 
     Horní část webu 
Leaderboard 940 × 150 px 
Cena na 1 měsíc .............................................................................................. 8 000 Kč 
 
     Boční část webu 
Square nahoře vpravo pod hlavním článkem – 300 × 300 px - permanentní 
Cena na 1 měsíc ............................................................................................. 4 000 Kč 
 
Square nahoře vlevo pod hlavním článkem – 300 × 300 px – homepage 
Cena na 1 měsíc ............................................................................................. 3.000 Kč 
 
Square dole vpravo – scroll stop - permanentní 
– pod bezplatnou řádkovou inzercí – 300 × 300 px 
Cena na 1 měsíc ............................................................................................. 3 000 Kč 
 
Square dole vlevo – scroll stop - homepage 
– pod bezplatnou řádkovou inzercí – 300 × 300 px 
Cena na 1 měsíc ............................................................................................. 2 000 Kč 
 
     Komerční sdělení 
Umístění loga nebo malého fota výrobku max. 100 × 100 px  
vč. krátkého popisku do 200 znaků do rubriky “Komerční sdělení”,  
umístěného v celém webu vždy v pravé části.  
Max. množství komerčního sdělení je 5 firem nebo produktů v boxíku. 

Cena uveřejnění 1 firmy nebo 1 produktu na 1 den ............................ 100 Kč 
 
     Ponechání PR článku na titulním místě 
Maximální doba ponechání článku na titulce je 10 dnů. Znamená to, že 
článek “neproteče“ s ostatními články dolů. Po uplynutí zaplaceného období 
bude článek sestupovat spolu s ostatními články níže, ale bude si jej možné 
dále vyhledat např. pomocí přednastavených tagů nebo pomocí fulltextu. 

Cena za ponechání hlavního článku na 1 den .........................................200 Kč 
 
     Banner u redakčního článku po jeho rozkliknutí 
Banner umístěný pod redakčním článkem nebo uvnitř článku – podle přání 
inzerenta.  

Cena na 12 měsíců..........................................................................................1 000 Kč 
(cca 3 Kč/den nebo 84 Kč/měsíc) 

 

     PR článek 
PR článek s kontakty na danou společnost nebo hyperlinkem na danou 
stránku. Inzerce je vhodná pro prezentaci dané firmy. Článek nebude kate -
gorizován.   

Všechny uvedené ceny jsou bez 21% DPH. 
 

Informace na: 603 778 046 nebo pište na vydavatel@tripy.cz

Také o tom se dočtete na  tripy.cz

Zajímavosti

... a mnoho dalších zajímavostí také na Volty.cz

Napodobení fotosyntézy  
pro získání energie

Vodík jako pohon zítřka?

Vědci vytvořili robota pro 
odběr a testování krve

Jak Fukušima změnila japon
skou robotiku a průmysl

Asteroidy s velkými hodnotami

Malta je americká vize  
ukládání elektřiny
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Průvodce vaší cestou v 2020

Tripy.cz

Robotické rameno 
pro odběr krve

Zpracování  
vzorků

Analýza 
krve
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Zajímavosti
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Průvodce vaší cestou v 2020

Tripy.cz

Distribuce na REGIONTOUR & GO v Brně (leden), HOLIDAY WORLD v Praze (únor), ve vybraných informačních  
centrech a v novinových stáncích distribuce tisku Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r. o. 

Kontaktujte inzertní oddělení: inzerce@tripy.cz

18.000 Kč

10.000 Kč

14.000 Kč

12.000 Kč

24.000 Kč

více informací na www.tripforyou.cz

více informací na www.tripforyou.cz

Inzerát  
celá strana 
(210x285 mm)

Inzerát  
celá strana 
(210x285 mm)

více informací na www.tripforyou.cz

více informací na www.tripforyou.cz

Ceník tištěné inzerce

Dvoustrana komerčního článku s kontakty v kombinaci s plošnou půlstránkovou nebo celostránkovou inzercí. 

Jedna strana komerčního článku  
s půlstránkovým inzerátem.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Inzerát 1/2 strany 
(210x140 mm)

Inzerát 1/2 strany 
(210x140 mm)

22.000 Kč

více informací na www.tripforyou.cz

26.000 Kč

Půlstránkový nebo celostránkový inzerát 
bez komerčního článku.

Inzerát 1/2 strany 
(210x140 mm)

Jedna strana  
nebo dvoustrana  
s komerčním článkem  
a kontakty.

Inzerce na zadní straně obálky: 50.000 Kč • Inzerce na vnitřních stranách obálky: 30.000 Kč

Vizitka 
(90 x 50 mm)

2.000 Kč

Křížovka na míru: 4.000 Kč






