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Inspektor prodejní sítě
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vedoucí: Martin Frič
tel.: 478 636 313, fax: 478 636 666
» inzerceul@mafra.cz
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Zápisník
To jo, tady
je to k bání,
říká fotograf

» Pokračování ze strany B1
„Ve Smolnici u Loun již ráno
spadlo rekordních 15 centimetrů a
v Tušimicích 20 centimetrů. A dál
sněžilo,“ přiblížil Radek Tomšů z
Českého hydrometeorologického
ústavu na ústeckém Kočkově.

A váhu těžkého sněhu nemusí
unést hlavně vodorovné terasové
střechy hal a domů. Ty by měli je-
jich majitelé preventivně čistit.
„Právě počítám zatížení jednoho
domu sněhem. Kromě terasových
střech jsou v ohrožení střechy na
lehké dřevěné konstrukci s malou
nosností,“ popsal Stránský s tím,
že mimo ohrožení jsou hlavně be-
tonové konstrukce.

Podle předpovědi se sypat sníh
hned tak nepřestane. „Další husté
sněžení přijde již v noci ze středy
na čtvrtek, kdy připadne dalších
10 centimetrů sněhu, na horách až
patnáct,“ varoval meteorolog Ra-
dek Tomšů.

Až přijde obleva...
Manželé Kosovi před zimou na-
štěstí novou střechu mají.

„Tu nám nedávno dodělali. Ale
kvůli vlhku začala probíjet elektři-
na v koupelně. Nemůžeme se mýt,
koupat, vařit, čekáme na revizi. Na
kohoutky můžeme sahat jen v ruka-
vicích, do koupelny proto chodíme
oba, kdyby se tomu druhému něco

stalo,“ popisuje nové potíže Věra Ko-
sová. Když prší nebo sněží, tak bez
vody zůstanou docela, protože stu-
dánka u domu se okamžitě zanese
bahnem a manželé jsou tak zcela
odkázáni na balenou vodu.

Největší starosti bezdětným dů-
chodcům dělá svah nad domem,
jehož první zabezpečení stálo již
téměř dva miliony korun. „Jsme za
to vděční, ale je hotová jen část.
Navíc svah je nyní bez jakýchkoli
stromů, které ty tuny hlíny držely.
A co až přijde obleva?“ obává se
Věra Kosová. Největší strach má z
obřích balvanů, které na svahu
nad domem zůstaly a které každý
déšť odkrývá stále více. „My by-

chom se pokusili udělat to po čás-
tech nějak i sami, ale potřebuje-
me, aby nám někdo poradil, jak to
co nejlépe zajistit,“ dodal Franti-
šek Kos.

Manžele znejišťuje i to, že už od
povodní k jejich domečku míří de-
sítky zvědavců. Nyní „znalecky“
hodnotí zabezpečení svahu a za-
svěceně pokyvují, že je k ničemu, a
odhadují, kdy na dům spadne úpl-
ně. „Lidé nemají soucit. Náš dům
si fotí a neuvědomují si, že nás to
bolí, jak se asi cítíme. Manžel už
musel naše parkoviště zatarasit,
aby nemohli stát přímo u domu,“
neubrání se slzám Věra Kosová.

Andrea Angermannová

ÚSTÍ NAD LABEM (art) Rozhoupaná
kabina lanovky vysoko nad zemí
vypadá zlověstně, panika uvnitř je
ale jen předstíraná. Letečtí záchra-
náři a Horská služba včera trénova-
li evakuaci cestujících, aby mohla
být lanovka za týden zprovozněna.

Kabina se zastavila na půli cesty
mezi výletním zámečkem Větruše
a Obchodním centrem Forum přes-
ně v 10:55. Obsluha dostává ozná-
mení o fiktivní poruše: zadřelo se
ložisko, nebo vypadlo lano.

Pracovníci lanové dráhy by do-
kázali evakuovat cestující sami
díky koši, kterým lze dojet až ke ka-
bině. Jenže vždy jen do jedné, v té

protější mezitím naoko zkolabuje
kardiak. „Dojet s košem zpátky, do-
stat se na druhé lano a po něm k
další kabině by mohlo trvat hodi-
nu. Proto jsme zavolali vrtulník,“
oznamuje náčelník lanové dráhy
Václav Müller.

Po čtyřech minutách se z vrtulní-
ku na střechu kabiny spouští první
záchranář, za další tři minuty jeho
kolega. Zvedají poklop a mizí
uvnitř. Otevírají dveře a na postro-
ji zvedají prvního muže. Vrtulník s
ním odlétá v 11:10, čtvrt hodiny po
zastavení lanovky.

„Dveře i poklop jsou zajištěné.
Otevřít se dají jen speciální klič-

kou,“ říká Müller. Cestující celou
dobu uklidňuje hlas obsluhy z re-
produktoru.

Zachraňované figuranty hráli pro-
fesionálové, členové horské a letec-
ké služby. I pro ně to ale bylo ná-
ročné. „Když jedeme nahoru, dost
se to houpe. Musíme dávat pozor,
abychom nevrazili do lan, na kte-
rých visí kabina,“ říká „zachráně-
ný“ cestující, jinak lékař Martin
Macháč. „Dokážu si představit, že
nepříjemné je určitě i to, když se
při nalétávání vrtulníku rozkymácí
kabina,“ dodává.

Evakuaci lidí pomocí koše musí
lanová dráha podle zákona cvičit

každý rok, stejně jako letecká zá-
chranka vyzvedávání osob na la-
nech. Včerejší trénink však málem
zhatilo husté sněžení, do poslední
chvíle nebylo jasné, zda vrtulník
vzlétne. Nakonec vyletěl, ostatně
podobné podmínky by mohly pa-
novat i za ostrého startu.

„Lanovka nejezdí jen při bouřce,
mrazech pod 22 stupňů Celsia, kdy
křehnou díly, a při větru silnějším
než 54 kilometrů v hodině, proto-
že by se kabina nebezpečně houpa-
la a uprostřed dráhy by se obě moh-
ly srazit nebo by se nemusely trefit
na stanoviště,“ uvedl Müller.

Naostro vyjede 7. prosince.

» Pokračování ze strany B1
Cenu rektorky za vědeckou a vý-
zkumnou činnost si odnese Zdeň-
ka Kolská, která působí na katedře
chemie Přírodovědecké fakulty
UJEP. „Zdeňka Kolská je nadějnou
vědeckou pracovnicí katedry che-
mie, která se podílí na několika za-
jímavých projektech. Prvním z nich
je její dlouhodobý výzkum v oblas-
ti odhadových metod fyzikálně-

chemických vlastností látek. Nově
se též zabývá problematikou stano-
vení elektrokinetického potenciá-
lu povrchu pevných látek a výzku-
mem v oblasti vlastností nanoma-
teriálů,“ popsala Šiková.

Student zabodoval na
světové designérské scéně
Ceny se ale dnes budou rozdělovat
i mezi úspěšné studenty. Za mimo-
řádné výsledky ji získá například
Sergej Kuckir, který studuje na fa-
kultě umění a designu. „Svou akti-
vitou a designérskou tvorbou se vý-
znamně podílí na reprezentaci fa-
kulty umění a designu a celé uni-
verzity, a to jak na národní, tak i na
mezinárodní úrovni. Jedno z nej-
prestižnějších ocenění získal na le-
tošním Bienále průmyslového de-

signu v Lublani. V konkurenci 132
projektů ze 24 zemí získal ocenění
Bio Quality Concept Award za svůj
návrh malé skládací větrné elekt-
rárny Ventus,“ doplnila Šiková.

Lucie Chlebná

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz

V ýpisek z četby: „To jo,
Ostrava je k bání. Když
dneska vyrazím někam,

na periferii, do opuštěných ko-
lonií, tak tam potkám výrostky,
kteří mohou být velmi nebez-
peční. (...) A tady musím pou-
žít jiný přístup. Vy ty lidi může-
te ovládat, ale jenom tehdy,
když máte víc moci nebo jste
méně agresivní než oni. Ta mír-
nost a neagresivita, se kterou k
nim přistupuju a něco od nich
žádám, je zaskočí. Ale v Ostra-
vě to nebylo nikdy jednodu-
ché, lidé tady mají jiný naturel.
Ale když se nedostanete mezi
tyhle lidi, do těch syrových situ-
ací, tak ty fotky neuděláte, to
teritorium zůstane uzavřené. A
čím je fotograf starší, tím to
má horší, protože tady nikoho
nezajímá, že jste vydal nějaké
knihy a že jste uznávaný foto-
graf. (...) Za bolševika si lidi
mysleli, že jsem od StB nebo z
televize, nebo naopak že ty hal-
dy fotím pro Západ. A dneska
je zase problém v tom, že ty
Blesky a Aha! s lidmi natolik
cvičí, že mají strach, že se do-
stanou do novin a že tam bude
prozrazeno něco z jejich intim-
ního života. Lidé zkrátka mají
pocit, že slídím po městě a šmí-
ruju. A já, jelikož nešmíruju,
tak pokračuju dál navzdory
těm pomluvám...“

Tohle je výpisek z mimořád-
ně poutavého rozhovoru se
slavným fotografem Viktorem
Kolářem, vyšel v listopadovém
čísle časopisu Art & Antiques.
Kdyby se místo Ostravy a Ost-
ravska napsalo severní Čechy,
bylo by to úplně stejné. Ten
rozhovor zkuste. Opravdu stojí
za to.

Lidé ve vysušených domech si uvědomují, že potíže mohou nastat s oteplením. Svahy mohou opět ujíždět

Jan Veselý
vedoucí
severočeské
MF DNES

SEVERNÍ ČECHY (art) Začalo to
hned čtvrt hodiny po půlnoci. Řidič
na silnici mezi Chlumcem a Varva-
žovem na Ústecku neubrzdil auto
na čerstvě napadaném sněhu a sra-
zil laň. Během noci a dopoledne ha-
varovaly na severu Čech desítky dal-
ších. Mnohé zaskočily první centi-
metry sněhu na silnicích v níži-
nách. Až do včerejší noci sněžilo
jen na horách.

„Auto v příkopě v Ryjicích, do plo-
tu v Chlumci, nákladní auto opřené
o strom mezi Velkým Březnem a
Zubrnicemi. Pak tu máme Všeboři-
ce, Střekov, Svádov,“ četla ze zázna-
mů mluvčí ústeckých policistů Vero-
nika Hyšplerová. Celkem napočítala
12 karambolů za dopoledne. „Nikdo
ale naštěstí nebyl zraněný. Řidiči vět-
šinou jeli pomalu, a když se neho-
dám nevyhnuli, alespoň nebyly váž-
né,“ uvedla Hyšplerová.

V Děčíně se srazilo auto s auto-
busem MHD. V něm se lehce zranil
chlapec, který za jízdy stál. Skončil
v nemocnici. V Srbské Kamenici se
střetl pluh, který právě odhrnoval
sníh, s popelářským vozem. Silnice
byla kluzká, protože se v chráněné
krajinné oblasti nesmí solit.

Kamion vysypal posyp na silnici
Nejvíc havárií bylo na Litoměřicku.
„Šestnáct za sedm hodin,“ hlásila
mluvčí zdejších policistů Alena Ro-
mová. „Hlavní tahy byly v pořádku,
potíže nastaly v kopcích Českého
středohoří, kde jsou silnice hůře
upravované,“ uvedla. Hlavní tah z
Chomutova směrem k hraničnímu
přechodu Hora Svatého Šebestiá-
na včera ráno blokoval polský kami-
on. „Jel na letních pneumatikách,
neměl ani řetězy,“ uvedla policejní
mluvčí Marie Pivková.

U Skršína na Mostecku havaro-
val na zasněžené silnici kamion,
který paradoxně vezl posypový ma-
teriál. Ten se pak rozsypal po vo-
zovce. Auto leželo na boku přes je-
den a půl pruhu silnice. Slabě sně-
žit bude i dnes a sníh vydrží, proto-
že až do konce týdne má podle
předpovědi mrznout.

Výtvarník Jiří Kovanda dostane
Cenu rektorky UJEP. Foto: Archiv

Záchranáři včera cvičili zásah při
poruše lanovky. Foto: David Altner

Znovu slzy Věře Kosové s manželem Františkem v srpnu zavalilo dům v Heřmanově bahno. Dnes mají novou střechu, ale stejně jim zdmi vlhkými od
dešťů a sněhu probíjí elektřina. A největší strach mají z tání, které může ve svahu nad domkem uvolnit podemleté balvany. Foto: Martin Adamec, MF DNES

Koupím
Pianino nebo křídlo. Tel.: 602 366 831  
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První sníh v
nížinách: nejvíc
nehod bylo včera
na Litoměřicku

Tam, kde ničila voda, se
báli mrazů. Teď i tání

V chumelenici trénovali záchranáři na lanovce

Cenu rektorky získá výzkumnice,
umělec či autor skládací elektrárny
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„Vize přestane být snem“

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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