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ĎÁBLOVA
BIBLE

NA POLABSKÉM KNIŽNÍM VELETRHU
Codex Gigas - Ďáblova bible bude na letošním sedmém ročníku
Polabského knižního veletrhu zaslouženě přitahovat na výstaviště
v Lysé nad Labem spoustu návštěvníků. Vždyť od září do prosince
2007, kdy byl její originál zapůjčený ze Švédska poprvé vystaven
v pražském Klementinu, se na ni přišlo podívat 62 000 lidí.
Replika, která bude vystavena v Lysé nad Labem, je od originálu
k nerozeznání. Největší rukopisná kniha světa měří 920 x 505 mm
a váží úctyhodných sedmdesát osm kilogramů. Svůj zlidovělý název
získala díky iluminaci ďábla, ve skutečnosti spíše čertíka, ilustrující
kapitolu o vyvolávání zlých duchů, ale i legendu, že bibli Codex Gigas
(velkou knihu) pomáhal jejímu autorovi psát ďábel.
Milovníky literatury budou přitahovat i slavná jména a možnost
setkat se při besedách s významnými spisovateli a básníky - Ludvíkem Vaculíkem, Marií Formáčkovou, Vráťou Ebrem, Renatou
Štulcovou, Michalem Černíkem, Jarmilou Mandžukovou, Václavem
Francem… Svoji expozici a besedu tu bude mít i Jaroslav Kreibich,
nejvýznamnější sběratel Babičky Boženy Němcové, který posháněl
239 vydání této knihy.
Cena Polabského knižního veletrhu za mimořádný přínos pro
českou literaturu bude udělena spisovateli Arnoštu Lustigovi.

DOMOV A TEPLO
ČTYŘI DNY SE ZÁCHRANÁŘI

Výstava Domov a teplo nabídne návštěvníkům široký sortiment systémů pro vytápění,
technologií pro úspory tepla, alternativní zdroje energií, klimatizace, bytové doplňky,
nábytek, zdravé spaní, garážová vrata, oplocení…
Letošní Čtyři dny se záchranáři budou ve znamení zcela nové nejmodernější techniky, s jejíž pomocí jsou jednotky integrovaného záchranného systému připraveny kdykoliv
zasáhnout, aby ochránily životy i majetek obyvatel. První den se uskuteční krajská soutěž
ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, v níž se před zraky diváků utká sedmnáct
soutěžních družstev.

Stáhněte si volnou
vstupenku z www.vll.cz
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Deváté Čtyři dny se záchranáři

10. výročí vzniku novodobého
bezpečnostního sboru HZS ČR
Posláním HZS ČR je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat
účinnou pomoc při mimořádných událostech.
Pod heslem Deset let vás chráníme se bude odvíjet i doprovodný program letošních
Čtyř dnů se záchranáři.
Cílem je představit poslání, úkoly a hlavní oblasti činnosti HZS ČR, úlohu Integrovaného
záchranného systému a spolupráci jednotlivých složek a záchranářských organizací.
HALA A 1
fesionální požární stanice v Nymburce a její
Na informačních stáncích jednotlivých
historické proměny v letech 1970 - 2010.
pracovišť HZS budou k dispozici odborní
Představení Integrovaného záchranpracovníci, kteří jsou připraveni poskytnout
ného systému v praxi
návštěvníkům informace a poradit v násleIntegrovaný záchranný systém (IZS) je
dujících oblastech činnosti HZS:
určen pro koordinaci záchranných a likvi výkon státního požárního dozoru
dačních prací v případě, že si mimořádná
- kontrola dodržování povinností stanoveudálost vyžádá nasazení sil a prostředků
ných předpisy o požární ochraně, ukládání
řady subjektů, např. hasičů, policie, zdraopatření k odstranění zjištěných nedostatvotnické záchranné služby a dalších složek,
ků a kontrola plnění těchto opatření
nebo v případě, kdy je nutné koordinovat
- ověřování, zda byly dodrženy podzáchranné a likvidační práce z úrovně Mimínky požár ní bezpečnosti staveb
nisterstva vnitra ČR, hejtmana kraje nebo
vyplývající z posouzených podkladů
starosty obce s rozšířenou působností.
a dokumentace včetně podmínek vyplýStálými orgány pro koordinaci složek
vajících z vydaných stanovisek
integrovaného záchranného systému jsou
- schvalování posouzení požárního neoperační a informační střediska IZS, ktebezpečí činností s vysokým požárním
rými jsou operační a informační střediska
nebezpečím
hasičského záchranného sboru jednotlivých
- zjišťování příčin vzniku požárů
krajů a operační a informační střediska
 zásahová činnost jednotek PO a složek
generálního ředitelství Hasičského záchranIZS při požárech, dopravních nehodách,
ného sboru ČR.
živelných pohromách, při úniku nebezpečVENKOVNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHA
ných látek, při technických haváriích, techČtvrtek 9. září
nologické pomoci a ostatních událostech
Krajská soutěž HZS Středočeského
 preventivně výchovná činnost v oblaskraje ve vyprošťování osob z havarovaných
ti výchovy dětí v požární ochraně a ochraně
vozidel
obyvatel „HASÍK“ (ve spolupráci s HZS
Pátek 10. září a sobota 11. září
Moravskoslezského kraje)
Výstava soudobé nejmodernější požární,
 představení významu čísel tísňového
policejní a záchranářské techniky a ukázky
volání
(průběžně po celý den) z výcviku jednotli ochrana obyvatelstva v oblasti varovávých složek IZS a záchranářů
ní, evakuace, ukrytí a nouzového přežití
Sobota 12. září
 poskytování humanitární pomoci do
Den Sborů dobrovolných hasičů, výstava
zahraničí
techniky dobrovolných jednotek PO, soutěž
Návštěvníci si mohou na umístěných fotopřípravek mladých hasičů (6 - 9 let) v poklipech připomenout 40. výročí založení prožárním útoku.

2

Radiokomunikační technologie

TETRAPOL

Firma Pramacom Prague (lokální partner
evropské společnosti EADS, jejíž součástí
je někdejší francouzská společnost Matra
Communications, která v roce 1994 vyhrála výběrové řízení na dodávku nové
radiokomunikační sítě pro potřeby Policie
ČR a složky IZS) představí na Čtyřech
dnech se záchranáři špičková komunikační
zařízení vhodná pro složky integrovaného
záchranného systému. Jsou to především radiokomunikační technologie TETRAPOL.
Společnost je zároveň výhradním dodavatelem koncových zařízení - tedy terminálů
TETRAPOL (šifrovaných tak nešifrovaných) a také dodavatelem služeb souvisejících se servisem a opravami infrastruktury
sítě a koncových zařízení. Významnými
zákazníky společnosti jsou jednotlivé složky IZS jako uživatelé radiokomunikačního
systému PEGAS a Ministerstvo vnitra ČR
jako provozovatel sítě PEGAS.
Produkty ﬁrmy EADS založené na
technologii TETRA (vyráběné ve Finsku)
představují špičku v oboru a splňují ta nejnáročnější kritéria profesionálních uživatelů
na celém světě.

Soutěž
ve vyprošťování
Hasičský záchranný sbor Středočeského
kraje pořádá ve čtvrtek 9. září krajskou
soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných
vozidel. Organizačním zajištěním soutěže
jsou pověřeny územní odbory HZS Mladá
Boleslav a Nymburk.
Zúčastní se 17 družstev: soutěžní družstva stanic HZS StčK - Benešov, Beroun,
Hořovice, Kladno, Rakovník, Řevnice,
Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav,
Nymburk a Příbram, a soutěžní družstva
HZS podniků - ČD, a. s., Nymburk; AERO
Vodochody, a. s.; Spolana Neratovice, a. s.;
Kaučuk Kralupy, a. s.; ČEZ, a. s., - Elektrárna Mělník.
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CT Servis - Jiří Šťastný
zastoupení ﬁrmy Jablotron
V Opletkách 828
280 02 Kolím
Tel.: 321 723 358, 603 891 589
E-mail: uctarna@ct-servis.cz
Zabezpečovací technika - požár ní
hlásiče
České dráhy - ČD centrum
Železniční stanice Lysá nad Labem
Tel.: 972 255 808, 972 255 868
E-mail: jan@epos.cd.cz
Informace o železničních spojích
Český červený kříž
Oblastní spolek Nymburk
Pražská 12
290 01 Poděbrady
Tel.: 736 772 278
E-mail: cck.nymburk@tiscali.cz
Dekonta, a. s.
Volutová 2523
158 00 Praha 5
Kontakt: Mgr. Lenka Nývltová
tel.: 724 324 255
E-mail: nyvltova@dekonta.cz
Odstraňování následků ekologických
havárií
Happy End CZ, a. s.
Alois Lošťák
Argentinská 3
170 00 Praha 7
Tel.: 603 456 073
E-mail: lostak@happyend.cz
Bezpečnostní orientační systémy
Hasičská vzájemná
pojišťovna, a. s.
Kontakt: Blanka Blechová
Tel.: 724 068 920, 325 512 773
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
Tel.: 312 234 123, 606 549 367
fax: 312 234 148
E-mail: ladislav.krivan@sck.izscr.cz
Prevence v požární ochraně - poradenská
služba, prezentace činnosti HZS v rámci
integrovaného záchranného systému,
představení techniky
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Územní odbor Nymburk
Tyršova 11
288 02 Nymburk
Tel.: 325 513 333
fax: 325 514 910
Prevence v požární ochraně - poradenská
služba, prezentace činnosti HZS v rámci
integrovaného záchranného systému,
představení techniky

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Územní odbor Mladá Boleslav
Staroměstské náměstí 70
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 327 395
Prevence v požární ochraně - poradenská
služba, prezentace činnosti HZS v rámci
integrovaného záchranného systému,
představení techniky
Organizace krajské soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel
Help in Danger
profesní sdružení záchranářů, nestátní
nezisková organizace
Dukelská 355, 289 23 Milovice
Kontakt: Dan Valíček, tel.: 720 179 883
E- mail: info@hid.cz
Prezentace činnosti H. I. D., zdravotnické
služby pro veřejnost
Okresní sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska
Smetanova 55, 288 02 Nymburk
Tel.: 325 512 773
Blanka Blechová, starosta
tel.: 724 068 920
Prezentace činnosti dobrovolných hasičů
v okrese, nabídka výzbrojního materiálu
pro hasičské sbory
Policie České republiky
Okresní ředitelství Nymburk
Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk
Tel.: 329 508 111, 974 878 111
Prezentace práce policie v rámci integrovaného záchranného systému, preventivně - informační skupina, poradenská
služba
Požární technika Komet, s. r. o.
Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky
Kontakt: Miloš Zedník, ředitel ﬁrmy
Tel.: 602 931 862
E-mail: komet.pecky@centrum.cz

Pramacom Prague, spol. s r. o.
Radčina 487/22
161 00 Praha 6
Tel.: 220 561 622, 724 754 289
E-mail: p.mikulasek@pramacom.cz
Radiokomunikace
Sbor dobrovolných hasičů
Lysá nad Labem
Pivovarská 1518/2
289 22 Lysá nad Labem
Kontakt: starosta SDH Petr Šácha
Tel.: 602 392 668, 325 551 350
E- mail: sdhlysa@luco.cz
Prezentace činnosti a techniky, výchova
mládeže, soutěže dětí a mládeže, modely
požární techniky
Územní středisko záchranné služby
Středočeského kraje
Vančurova 1544
Kladno 272 01
E-mail: info@uszssk.cz
Tel.: 312 256 601, 731 137 011
fax: 312 256 610
Prezentace činnosti zdravotnické záchranné služby
Výzbrojna požární
ochrany, a. s.
Ohradní 26
145 13 Praha 4 - Michle
Kontakt: Katarina Medveová,
tel.: 724 715 135
Výzbroj, výstroj a věcné prostředky
požární ochrany
Zdravotní pojišťovna
Ministerstva vnitra ČR
Na Míčánkách 2
101 00 Praha 10
Tel.: 272 737 566
fax: 272 732 430
E-mail: info@zpmvcr.cz
www.zpmvcr.cz
Zdravotní pojištění

Pro děti bude na Čtyřech dnech se záchranáři k dispozici hasičský skákací hrad.
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DOMOV A TEPLO PŘEKVAPÍ NOVINKAMI
Výstava Domov a teplo každoročně
přiláká do Lysé nad Labem tisíce lidí,
kteří se chtějí zodpovědně připravit na
zimní topnou sezónu, případně mají
zájem o nějaké vybavení do bytu.
Její již patnáctý ročník připravil pro
své návštěvníky atraktivní průřez současnými nejnovějšími trendy bydlení,
topenářské techniky a hospodaření
s energiemi. Svoje zájmy tu uspokojí jak
profesionálové, tak domácí kutilové.
Vystavující ﬁrmy přivážejí do Lysé
i řadu atraktivních novinek, s nimiž
vstupují do podzimní sezóny.

Guntamatic Biosmart - Zelená úsporám

Na me z i náro d n í m velet rhu pro
sanitární vybavení, topení a klimatizaci v Norimberku byl představen
nový kotel na kusové dřevo od firmy
Guntamatic, který nese název Biosmart. Nyní se představí rovněž české
spotřebitelské veřejnosti na výstavě
Domov a teplo.

Kotel Biosmart byl původně určen především pro německý exportní trh. „My máme
v rámci České a Slovenské republiky obrovskou příležitost, že jsme po Německu jediní,
kdo mohou tento nový kotel prodávat na
jiném exportním trhu. Pokud se tedy některý
z našich zákazníků rozhodne pro tento kotel
již dnes, může si být jistý, že bude mít úplně

Horizontální izolace proti vlhkosti

Firma Remmers Říčany představí na
výstavě Domov a teplo skvělý materiál
pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti
- Injektionscreme.
Jde o hydrofobní prostředek pro injektáž
zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti
v rámci systému vodorovně nebo šikmo
vrtaných otvorů infúzní clony.
Krémová konzistence výrobku zajišťuje spolehlivou aplikaci i u starého zdiva
obsahujícího dutiny, kaverny a otevřené
spár y (není nut né předem v y plňovat
cementovou suspenzí), umožňuje vodo-

rovné navrtání do spáry zdiva s malým
průměrem vrtů, aniž by prostředek vytékal. Vhodný je rovněž pro injektáž zdiva
z opuky.
Krém se injektuje do zdiva pomocí vyvrtaných otvorů s průměrem 16 až 22 mm.
Vzdálenost vyvrtaných otvorů je 10 až
12 cm. Otvory se obvykle vrtají horizontálně do některé z ložných spár ve zdivu.
Hloubka vrtů se rovná tloušťce zdiva minus
3 - 5 cm. Aplikace krému do vrtů se provádí
pomocí nízkotlakého postřikovače s prodlužovací tyčí bez trysky a ﬁltru.

horkou novinku, kterou má v Evropě zatím
jen málokdo,“ říká paní Marta Adamko,
referentka merketingu ﬁrmy Esel Technologies z Kostelce nad Černými lesy.
Firma Guntamatic chce pomocí kotle Biosmart vyplnit určitou mezeru na trhu, která
byla již několik let citelná. Pravděpodobně
se to podaří, neboť přijde-li s něčím novým
tato ﬁrma, pak to musí být opravdu trhák.
Kotel je osazen dotykovým graﬁckým
displejem, pomocí něhož se dají jednoduše
editovat všechny funkce na kotli. Výrobce
myslel i na to, že je-li zákazník méně elektronicky nebo počítačově znalý, musí být
i přesto schopen kotel spustit a bez jakýchkoliv problémů provozovat. Proto je kotel
navržen tak, že ho stačí zapnout hlavním
vypínačem, načež se kotel roztopí a majitel
se už nemusí o nic starat. Kotel pracuje
v automatickém režimu podle parametrů,
které při uvedení do provozu nastaví servisní technik znalý problematiky spalování
kusového dřeva.
Na kotel je možné získat dotaci z programu Zelená úsporám ve výši až 80 000 Kč.
Více informací na stánku ﬁrmy Esel
Technologies nebo na www.avytapeni.cz.

Hit v sezení

„Sedíte v práci? Bolí vás záda? Pomůžeme vám!“, tvrdí ﬁrma SpinaliS z Mladé
Boleslavi.
Ortopedi a fyzioterapeuté již řadu let
doporučují sezení a cvičení na balónu pro
lidi s bolestmi zad, protože je při sezení
nutí správnému držení těla a posilování
zádových a břišních svalů. Židle SpinaliS
mají patentovaný sedák na pružině, který
se naklápí do všech stran, čímž imituje
sezení na balonu. SpinaliS spojuje výhody
zdravého sezení bez bolesti zad jako na balónu a kancelářské židle s opěrkou. Sezení
na SpinaliS je momentálně nejzdravější
způsob celodenního sezení. Přesvědčte se
na výstavě Domov a teplo sami!
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Otevřete dveře energii z přírody
V souvislosti s programem Zelená úsporám jsme požádali odborníka na vytápění
ing. Jiřího Hanuse z milevské společnosti
Climatec Group, jednoho z vystavovatelů,
aby nám vysvětlil princip vytápění objektů a ohřev vody dotovaným tepelným
čerpadlem.
Vytápění tepelným čerpadlem vzduch
- voda je založeno na čerpání energie
z okolního prostředí. V podstatě se jedná
o obrácený princip ledničky.
Zařízení je ale poháněno drahou elektrickou energií, kde jsou pak úspory?
V tomto případě elektřinou netopíme,
slouží pouze k pohonu kompresoru tepelného čerpadla. Úspora dosahuje až 75%

elektrické energie. U běžného rodinného
domu vychází návratnost vložených prostředků na tři až čtyři roky. Při průměrné
dvacetileté životnosti tepelného čerpadla
vzduch - voda a komfortu ovládání se jedná
o velice dobrou investici. Ceny tepelných
čerpadel Acond začínají na 99 tisících Kč.
Od státu v rámci programu Zelená úsporám je možné získat dotaci 50 000 Kč
plus 10 tisíc Kč na energetické hodnocení
a 5 tisíc Kč na projekt.
Je možné tepelné čerpadlo využít i ve
starém domě?
Účinnost tepelných čerpadel vysoce
pokročila a současné výkonové řady uspokojí požadavky na tepelnou pohodu jak
v nízkoenergetickém domě, tak starším objektu nebo chapupě. Při jakékoliv instalaci
však doporučuji konzultaci se zkušeným
odborníkem.
V poslední době se na trhu objevila
invertorová tepelná čerpadla. V čem jsou
jejich přednosti a v čem zápory?
Jedná se v podstatě o klimatizaci používanou jako tepelné čerpadlo. Z toho
plynou jisté konstrukční nedostatky. Menší
výparník znamená horší účinnost invertorového tepelného čerpadla a s tím spojené
časté zamrzání z důvodu malé rozteče lamel.
Negativně působí vyšší hlučnost výkonných ventilátorů, určených původně pro
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režim chlazení. Jako konstruktér tepelných
čerpadel vzduch - voda musím hodnotit
invertorová tepelná čerpadla za technicky
překonaná. Závažná je i spotřeba elektrické
energie - neustálý provoz zvyšuje provozní
náklady o spotřebu oběhového čerpadla,
ventilátorů i frekvenčního měniče a snižuje tak životnost celého zařízení. Venkovní
jednotka je dlouhodobě vystavena vlivům
počasí, přesto se z ekonomických důvodů
místo nerezového krytu používá lacinější,
povrchově upravený plech.
Jak se tedy vyvarovat omylů?
Nejlepší je znát někoho, kdo tepelné
čerpadlo vzduch - voda nějaký čas má a dát
na osobní doporučení. Dalším zdrojem
informací je internet a porovnání nabídek
zavedených ﬁrem. Obecně platí, že dobré
tepelné čerpadlo musí uspořit několik desítek tisíc korun ročně. Zásadní je příznivá
pořizovací cena a s tím spojená rychlá návratnost investice. Doporučený provoz je
od -20 °C, ale jsou testována až na -25 °C.
Měřítkem jsou i počty instalací, odborné
poradenství a spolehlivé servisní pokrytí po
celé republice. Hodnotné tepelné čerpadlo
vzduch - voda se dá poznat podle tichého
provozu a robustní konstrukce.
Více informací najdte na www.climatec.cz
nebo na stánku ﬁrmy v hale B.
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SEZNAM VYSTAVOVATELŮ - DOMOV A TEPLO 2010
ADUP – Milan Kroupa
Nádražní 39, 294 28 Chotětov
Tel.: 777 805 652, fax: 326 395 408
E-mail: info@adup.cz, www.adup.cz
Výroba a prodej umělého kamene (pískovce)
A – INVENT, s. r. o.
Lipová 1000, 341 01 Horažďovice
Tel.: 376 382 177, fax: 376 382 581
E-mail: info@inventer.cz, www.inventer.cz
TZB decentrální systém řízeného větrání
s rekuperací - inVENTER
ALTERM, spol. s r. o.
U Trati 40a, 100 00 Praha 10
tel.: 274 775 119, fax: 274 775 123
e-mail: info@alterm.cz, www.alterm.cz
Alternativní zdroje energie
APIS – zateplování oken, s. r. o.
část Bílany 107, 767 01 Kroměříž
Tel./fax: 573 330 878, www.apis.cz
E-mail: i.spichalova@zateplovanioken.cz,
Okna, dveře, vrata - zateplování izol. dvojskly
BENKO, s. r. o.
Švermova 338, 507 32 Kopidlno
Tel.: 493 552 237, fax: 493 551 352
E-mail: benko.kopidlno@worldonline.cz
Dřevěné parkety, brikety, palivo
Novinka: hranaté brikety
BOSH TERMOTECHNIKA, s. r. o.,
divize DAKON
Ve Vrbině 588/3, 794 01
Tel.: 723 752 161, fax: 554 693 333
E-mail: mvrkoc@dakon.cz, www.dakon.cz
Kotle na všechny druhy paliv
Novinky: kondenzační kotle, elektrokotel

ENET HOLDING, a. s.
Loukovice 31, 675 22 Stařeč
Tel.: 568 422 466, fax: 568 422 467
E-mail: info@domykomplet.cz, www.domykomplet.cz
Vydavatel časopisu Domy komplet

FY POLŤÁK PETR
Vančurova 3, 736 01 Havířov – Město
Tel.: 604 605 233, E-mail: poltak.p@seznam.cz
www.vltavashop.cz
Litinová kamna, teplovodní krbové vložky,
elektrická kamna

ESEL TECHNOLOGIES, s. r. o.
Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec n. Č. lesy
Tel.: 321 770 400, fax: 321 770 470
E-mail: adamko@esel.cz, www.esel.cz
Automatické kotle na biomasu Guntamatic
Novinka: automatický kotel na dřevěné pelety
BIOSTAR FLEX

GEOCENTRUM, s. r. o.
Zelená ul., 415 01 Teplice, tel.: 417 830 330
E-mail: phdr.kralova@seznam.cz
www.geocentrum-info.cz
Úpravna vody. Novinky: Anticalc, fyzikální
úprava a testování tvrdosti vody

EURO TEPLO, s. r. o.
Radlická 120, 158 00 Praha 5
Tel.: 379 428 667, fax: 379 722 379
euroteplo@seznam.cz, www.euroteplo.cz
Klasické zdroje28.6.2010
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BROUK, s. r. o.
Ke Kolodějskému zámku 93/6
107 00 Praha 10 - Dubeč, tel.: 734 386 066
Zateplovací systém
BRONZE COCKTAILS
Vrbice 55, 691 09, tel.: 725 870 331
E-mail: romanondryas@seznam.cz
www.bc-catering.cz
Prodej míchaných nápojů
CAROLI, s. r. o.
K Vejvoďáku 1108, 156 00 Praha 5 Zbraslav
Tel.: 325 575 112, fax: 325 575 631
E-mail: info@caroli.cz, www.caroli.cz
Dřevěná okna a dveře
CIUR, a. s.
Malé nám. 3, 110 00 Praha 1
Tel.: 326 901 415, fax: 326 901 456
E-mail: ﬂosman@ciur.cz, www.ciur.cz
Tepelná izolace, garážová vrata
CLIMATEC GROUP, a. s.
Štěrboholská 1434/1029, 102 00 Praha 10
Tel.: 382 521 159, fax: 382 521 373
E-mail: prodej@climatec.cz, www.climatec.cz
Tepelná čerpadla, klimatizace. Novinka:
Nová chytrá regulace ACOND THERM
ČASOPISY PRO VOLNÝ ČAS, s. r. o.
Šaldova 7, 186 00 Praha 8
Tel.: 226 517 914, fax: 226 517 960
Vydavatel časopisů Chatař chalupář, Domov,
Pěkné bydlení
DRAGON JH, s. r. o.
Jarošovská ul. 753/II, 377 01 Jindř. Hradec
Tel.: 608 921 926, www.krbova-kamna.cz
E-mail: info@krbova-kamna.cz
Krbová kamna

HOKA interier, s. r. o.
B. Němcové 1190, 286 01 Čáslav
Tel.: 327 316 600
E-mail: info@hoka.cz, www.hoka.cz
Nábytek - kuchyně

EUROtest, s. r. o.
Na Návsi 84, 370 08 Staré Hodějovice
Tel.: 387 410 087, fax: 387 201 976
EUROtest@seznam.cz, www.studio-cbm.cz
Spací systémy pro zdravý spánek

Pěkně
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HOSTOMSKÝ PAVEL
Pražská 77/25, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel.: 602 418 541, tel./fax: 326 906 959
E-mail: hostomsky.p@hostomsky.cz
www.hostomsky.cz
Topení. Novinka: interiérový kotel na peletky
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Redakce a inzerce
Praktik
Křižíkova 35, 186 00 Praha 8
tel.: 222 317 812
redakce: tel. 603 436 579
e-mail: praktik@pvsp.cz
inzerce: tel.: 222 317 813, 608 343 344
e-mail: inzerce.praktik@pvsp.cz
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Inzerce
PVS – Inzertní oddělení
Na Florenci 19
110 00 Praha 1
tel./fax: 222 325 100
tel.: 606 627 135
604 566 617
e-mail: pvs.inzerce@volny.cz
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SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
IZOTRADE s. r. o.
Křenova 438/7, 162 00 Praha 6,
Tel.: 775 976 732, Inko@izolace-izotrade.cz
www.izolace-izotrade.cz
Foukaná tepelná izolace

PRAGOPLYN, a. s.
Jungmannova 36/31, 110 00 Praha
Tel.: 221 092 051, fax: 267 174 253
olga.miksova@pragoplyn.cz, www.pragoplyn.cz
Plynárenství

KULÍK PETR
Brázdimská 1899, 250 01 Brandýs n. Labem
Tel.: 326 907 026
Podlahářství, okna INTERNORM

PRAŽSKÁ VYDAVATELSKÁ
SPOLEČNOST, s. r. o.
Na Poříčí 1048/25-30, 110 00 Praha 1
Vydavatel časopisu PRAKTIK

KRESSIDA, s. r. o.
U Továren 25/260, 102 00 Praha 10
Tel.: 603 474 957, fax: 325 531 845
E-mail: info@kressida.cz, www.kressida.cz
Izolace vlhkého zdiva

PROFITALL, s. r. o.
Havířská 574, 280 58 Kolín IV.
Tel.: 321 728 105, fax: 321 722 439
E-mail: proﬁtall@proﬁtall.cz, www.proﬁtall.cz
Krbová kamna, krbové vložky

MEDUNA IVO
Tyršova 220, 280 02 Kolín
Tel.: 321 712 270, www.ivomeduna.net
E-mail: imeduna@jon.cz
Klimatizace, tepelná čerpadla

REFLEXNÍ TEPELNÁ IZOLACE
HASSOVÁ – MENHART
Nábř. Kpt. Nálepky 471/3, 339 01 Klatovy
Tel. /fax: 376 316 793, rti@rti.cz, www.rti.cz
Reﬂexní tepelná izolace

MIRAVA, spol. s r. o.
Za Sedmidomky 15, 101 00 Praha 10 - Michle
Tel.: 272 770 254, fax: 272 770 262
E-mail: obchod@mirava.cz, www.mirava.cz
Elektrické průtokové a zásobníkové ohřívače
vody a topné panely s akumulací

REGULUS, spol. s r. o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha
Tel.: 247 764 506
E-mail: obchod@regulus.cz, www.regulus.cz
Obnovitelné zdroje - sluneční kolektory a tepelná čerpadla. Novinka: SOLARTHERM

MODRÁ PYRAMIDA STAVEBNÍ
SPOŘITELNA, a. s.
Malé Valy 1705, 288 02 Nymburk
Tel.: 603 862 023, fax: 325 511 141
E-mail: lenka.palmova@mpss.cz
Stavební spoření

REMMERS CZ, s. r. o.
Kolovratská 1445, 251 01 Říčany
Tel.: 323 604 877, fax: 323 603 143
svobodova@remmers.cz, www.remmers.cz
Stavební chemie, vnitřní zateplení
Novinka: IQ THERM

OBCHODNÍ A STAVEBNÍ FIRMA SFB, s. r. o.
Fr. Diviše 329, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
Tel.: 267 711 725, fax: 267 711 729
E-mail: sfb.o@seznam.cz
Komínové systémy. Novinka: komínový
systém ICOPAL

ROMOTOP, spol. s r. o.
Komenského 325, 742 01 Suchdol n. Odrou
Tel.: 556 770 975, fax: 556 770 912
E-mail: info@romotop.cz, www.romotop.cz
Výroba a prodej krbových kamen a krbových
vložek

PLASTIC-AL, s. r. o. / LOMAX & CO
Bílkova 91, 290 01 Poděbrady
Tel.: 605 296 629, www.plastic-al.cz
E-mail: holzmannova@plastic-al.cz
Garážová vrata, rolety, interiérové dveře

RTI HAASOVÁ – MENHART
Nábř. kpt. Nálepky 471/3, 339 01 Klatovy
Tel.: 376 316 793, Fax: 376 316 793
E-mail: rti@rti.cz, www.rti.cz
Reﬂexní tepelná izolace

SOLAR POWER – Vladimír Hanzelín
Deblín 345, 664 75 Deblín, tel.: 603 485 076
E-mail: hanzelin@solarpower.cz
Solární panely
SMART ENERGY, s. r. o.
Dřísy 136, 27714, tel.: 723 932 386
E-mail: rklement@smart-energy.cz
Tepelná čerpadla
SPINALIS – CENTRUM ZDRAVÉHO
SEZENÍ
Erbenova 727, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 608 961 780
Spinalis – zdravotní kancelářské židle
S. T. O., s. r. o.
Sokolská třída 2630/85, 702 00 Ostrava 1
Tel./fax: 597 349 288, 603 894 605
tstodulka@volny.cz, www.sto-ostrava.net
Topení, stabilizátory komínového tahu z Velké Británie
SVITEK VLADIMÍR – SVIH
Dělnická 17, 748 01 Hlučín, tel.: 724 880 318
E-mail: svih1@seznam.cz
Potřeby pro dům, dílnu a zahradu
SVOBODA PRAVDOMIL
Nádražní 828, 565 01 Choceň
Tel.: 602 474 692
Ekologické vytápění
ŠAVRDA PAVEL
Nádražní 657, 533 51 Pardubice
Garážová vrata, rolety, brány a okna
ŠKROV MICHAL – textilní výroba
Husova 159, 373 82 Včelná, tel.: 602 493 067
E-mail: M.Skrov@skrov.cz, www.skrov.cz
Bytový textil
TECHNICKÉ VYDAVATELSTVÍ
PRAHA, spol. s r. o.
Jeseniova 176, 130 00 Praha 3
Tel./fax: 271 771 418, 271 770 479, 271 770 480
E-mail: topin@topin.cz, www.topin.cz
Vydavatelství časopisu Topenářství instalace

Udělejte si čas na sebe,
přijeďte relaxovat a odpočívat.

RELAXACE V PODĚBRADECH • Ubytování ve **** hotelu Zámeček
Vybrané lázeňské procedury, perfektní služby i samotné Poděbrady Vám dají zapomenout na dny všední.
KONTAKT/INFORMACE: +420 325 606 500, www.lazne-podebrady.cz
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TERRAPOLIS – Ing. Václav Dostál
Dolní náměstí 16, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 224 318, fax: 585 237 218
Vydavatel časopisu TERRA
TESKA PETR – TEPELNÁ ČERPADLA
SANYO
Zálesní Lhota 212, 514 01
Tel.: 728 137 088
www.tcsanyo.cz
Tepelná čerpadla
TĚŽKÁ KOVOVÝROBA
– Ing. Miroslav Brož
provozovna Jenišovice, 468 33 Jenišovice
Tel./fax: 483 393 071
tk-broz@volny.cz, www.volny.cz/tk-broz
Litinové krbové vložky, krby, kamna
THERMONA, spol. s r. o.
Stará Osada 258, 664 84 Zastávka
Tel.: 544 500 511, fax: 544 500 506
Kotle na tuhá paliva, plynná paliva, na olej,
zásobníky vody, solární kolektory
UNIVERSUM, s. r. o.
Humenná 38, 625 00 Brno
Tel.: 547 223 620
E-mail: kontakt@universum-lepidla.cz,
www.universum-lepidla.cz
Stavební chemie - lepidlo pro domácnost
i průmysl
USby, s. r. o.
Na Svěcence 2494/2a, 193 00 Praha 9
Tel.: 608 366 737, info@usby.cz, www.usby.cz
Vytápění, sálavé topení, úspora energií, alternativní zdroje vytápění. Novinky: bezrámové
zrcadlo, topná koule Rondo
VLNA, s. r. o.
Ing. Václav Vlna, tel./fax: 382 284 111
Dolní Novosedly 60, 398 18 Záhoří
vlna_sro@volny.cz, www.kamnavlna.cz
Kamna na dřevo, krby
V + T mat, s. r. o.,
Ing. JAROSLAV MAJER
Jana Kouly 445, 282 01 Český Brod
Tel.: 321 620 963, fax: 321 620 964
E-mail: brod@vtmat.cz, www.vtmat.cz
Vytápění – radiátory. Novinka: radiátory KORADO + zařízení z programu „Zelená úsporám“
WM Proﬁ, s. r. o.
Veslařská 142, 637 00 Brno, tel.: 775 730 412
antonin.mittner@gmail.com, www.wmproﬁ.com
Spotřebiče pro domácnost a volný čas

Šest otázek pro místopředsedu Senátu

Na výstavišti mám rád
rodinnou atmosféru

Jedním z politiků, kteří na výstavy v Lysé nad Labem jezdí velmi často, je
místopředseda Senátu MVDr. Jiří Liška. Položili jsme mu několik otázek.
Na výstavách v Lysé nad Labem vás potkáváme velmi často. Co vás sem láká?
Výstaviště a výstavy v Lysé nad Labem mám rád především pro rodinnou atmosféru, kterou toto výstaviště, narozdíl od ostatních, má. Necítím se tam ztracen, vše je přehledné. Navíc
si z celoroční široké různorodé nabídky dokáži vždy vybrat výstavy, které mě zajímají.
Nejčastěji navštěvujete výstavy se zemědělským a chovatelským zaměřením. Má
to souvislost s vaší původní profesí veterináře?
Z té nabídky je vidět, že lyské výstaviště se proﬁluje především pro venkov. Myslím, že
tady chovatelské a pěstitelské výstavy opravdu umějí velmi dobře zorganizovat. Jsou mi
blízké, rozumím jim. Samozřejmě to souvisí s mojí bývalou profesí, kterou jsem měl rád.
Někteří politici přijedou na slavnostní zahájení výstavy, doslova proběhnou výstavu
a zase odjedou. Vás vidíme, že se se zájmem zastavujete u vystavovatelů, rozmlouváte
s návštěvníky, trávíte na výstavách spoustu času, kterého určitě nemáte nazbyt. Co
vám takováto setkávání přinášejí?
Expozice jsou vždy zajímavé a navíc pravidelně v Lysé potkávám řadu známých nejen
z Nymburska, ale také z Jičínska. Většinou probíráme současné problémy českého venkova
a zemědělství. Vím, že to naši výrobci potravin nemají jednoduché. Výkupní ceny jsou nízké
a často kolísají. Není vůbec snadné hospodařit v prostředí těžké konkurence Evropské
unie. Tady bychom my všichni měli být většími vlastenci a preferovat při nákupu kvalitní
české výrobky.
Do politiky jste vstoupil z komunální sféry už v roce 1990, kdy jste se stal předsedou
Městského národního výboru v Jičíně, o dva roky později jste byl zvolen do tehdejšího
Federálního shromáždění, od roku 1976 jste senátorem. Jak těch dvacet uplynulých
let vidíte dnes „ve zpětném zrcátku“?
V politice jsem již skutečně dlouho. Mnohé jsem zažil a myslím, že jsem se i mnohému
naučil. Pochopil jsem také, že v politice a nejen v ní se střetávají různé, někdy i protichůdné
zájmy. Navíc pro nás lidi je typické, že si rychle zvykáme na to dobré, co hned bereme jako
samozřejmost, a zároveň zapomínáme na to špatné, v čem jsme žili. Přes veškeré problémy
a komplikace, které má naše dnešní společnost, jsem přesvědčen, že především svoboda,
kterou nám listopad 1989 přinesl, nám dala velké množství možností. Záleží jen na nás, jak
je využijeme. Nejen jako jednotlivci, ale také jako celá společnost.
Co z té doby považujete za svoji osobní prohru a co za největší politický úspěch?
Rád vzpomínám na roky na jičínské radnici. Bylo to v letech těch velkých změn. Z Jičína
se stalo moderní město a jeho rozvoj stále pokračuje. V té tzv. velké politice je poslanec
nebo senátor především součástí politického týmu. Za svůj osobní úspěch z poslední doby
považuji převším to, že se mi podařilo prosadit spravedlivé odškodnění lidí postižených
okupací v letech 1968 - 1989. Žádné velké osobní prohry, myslím si, nebyly. Nerad vzpomínám na roky, kdy jsme byli v Senátu v opozici, kdy se nadařilo nic prosadit.
Co je vaším hlavním politickým a osobním krédem?
Vždy jsem se snažil se držet svých zásad. Neustupovat tlakům, neměnit podle potřeby
názory. Takovým chci zůstat i nadále.
Za rozhovor děkuje Jan Řehounek

ŽELEZÁŘSTVÍ „U ROTTA“
Holešovická tržnice Hala 36
Bubenské nábřeží 306, 170 04 Praha 7
Tel.: 602 276 728, fax: 220 805 337
E-mail: urotta-vo@volny.cz
Krbová kamna
OBČERSTVENÍ:
Cáb František Dr.
Jesenická 52, 792 11 Bruntál, tel.: 603 206 938
JAN VRBA, Vykáň 49
KORMUNDA LUMÍR
Dobrovského 25, 412 01 Litoměřice
Tel.: 607 152 554
PIVOVAR NYMBURK
postřižinské pivo
Stav přihlášek k 15. červenci
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Polabský knižní veletrh posedmé
Polabský knižní veletrh se zařadil na důstojné místo mezi veletržními akcemi, které se u nás konají. Pro širokou kulturní
veřejnost se stal svátkem a vítaným cílem, a to nejen proto, že zde lidé najdou zajímavou nabídku současné knižní produkce, ale
mají možnost setkat se tu s řadou skvělých českých spisovatelů a básníků, zúčastnit se autorských čtení, besed, autogramiád, prohlédnout si expozice ilustrátorů a různých institucí zabývajících se knižní kulturou. V letošním roce budou mít neopakovatelnou
příležitost na vlastní oči uvidět Codex Gigas - Ďáblovu bibli.
BESEDA O ŽIVOTĚ DISIDENTA
Ve čtvrtek 9. září v 10.30 hodin, bezprostřeně po zahájení, budou mít návštěvníci
Polabského knižního veletrhu jedinečnou
možnost setkat se a pobesedovat s vynikajícím českým fejetonistou, publicistou
a prozaikem Ludvíkem Vaculíkem.
Narodil se 23. července 1926 v Brumově
u Valašských Klobouk. V letech 1941 - 43
absolvoval dvouletý pracovní kurz ﬁrmy
Baťa ve Zlíně, kde pak také až do roku 1946
pracoval. V roce 1946 však odmaturoval na
obchodní akademii a odešel do Prahy, kde
v roce 1950 absolvoval na Vysoké škole politické a sociální. Vystřídal několik profesí,
ať už dělnických, vychovatelských nebo
redaktorských. Členem KSČ byl od roku
1945 do roku 1968.
Jeho literární dráhu nastartovala v roce
1953 práce redaktora v oddělení politické
literatury v nakladatelství Rudé právo, kde
působil do roku 1957, později v týdeníku
Beseda venkovské rodiny a od roku 1959
ve vysílání pro mládež v Československém
rozhlase. Po celá 60. léta upoutával pozornost svou sociálně kritickou publicistikou.

Roku 1965 nastoupil do redakce Literárních
listů (později přejmenovány na Listy), nejvýznamnějšího periodika reformátorské
inteligence, kde zůstal až do jejich zákazu
v roce 1969. To již měl za sebou i prozaické
začátky, jako například novelu Na farmě
mládeže a román Rušný dům. Dnes se však
za jeho skutečný vstup do literatury považuje až nonkonformní román Sekyra, která
námětově čerpá z osudů Vaculíkova otce.
Je i uznávaným autorem celé řady fejetonů, v nichž po svém navázal na českou fejetonistickou tradici a žánr fejetonu přetvořil
na útvar o poznání útočnější a kritičtější
Na IV. sjezdu čs. spisovatelů v červnu
1967 prohlásil, že „za dvacet let nebyla u nás
vyřešena žádná lidská otázka“ (na tu dobu
velice odvážný výrok), za což byl vyloučen
z KSČ. Kromě Dvou tisíc slov se podepsal
i pod Chartu 77. Stal se stal disidentem publikovat mohl pouze v samizdatu, byl pod
dohledem Státní bezpečnosti. V roce 1971
založil samizdatovou edici Petlice.
V roce 1996 mu byl propůjčen Řád
T. G. Masaryka III. třídy. V roce 2002 mu
byla udělena Cena Karla Čapka „za vzácně

návaznou a osobitě provokativní fejetonistickou a beletristickou tvorbu“, v roce 2008
byl vyznamenán Státní cenou za literaturu
„za dosavadní literární a publicistickou
tvorbu.
Dílo: Na farmě mládeže - 1958, Rušný
dům - 1963, Vidět svět novýma očima - 1965,
Dva tisíce slov - 1968, Deset bodů - 1969,
Morčata - 1970, Československý fejeton /
fejetón 1975 - 1976, 1976 - 1977, 1977 - 1978,
1978 - 1979, Hodina naděje - 1978, Český
snář - 1981, Hlasy nad rukopisem Českého
snáře - 1981, Milí spolužáci! - 1986, Jaro je
tady - 1987, Nové vlastenecké písně Karla
Havlíčka Borovského - 1989, Srpnový rok 1990, Ach Stofter - 1991, Stará dáma se baví
- 1991, Šálek kávy s mým vyšetřovatelem,
Jak se dělá chlapec - 1993, Radosti radosti
- 1993, Poco rubato - 1994, Nad jezerem
šjaredě hrát - 1996, Nepaměti - (1969 - 1972)
- 1998, Cesta na Praděd - 2001, Poslední slovo - 2002, Loučení k panně - 2002, Vážený
pane Mikule - 2003, Polepšené piesničky
- 2006, Hodiny klavíru - 2007, Dřevěná mysl
- 2008, Petr má medvěda nebo co - 2008,
Tisíce slov - 2009.

Cena veletrhu pro Arnošta Lustiga
Každoročně je na návrh odborné komise udělována Cena Polabského knižního
veletrhu za mimořádný přínos pro českou
literaturu. V letošním roce ji převezme
spisovatel Arnošt Lustig.

Arnošt Lustig, český spisovatel, scenárista, novinář a pedagog, se narodil roku
1926 v Praze, v rodině maloobchodníka.

Roku 1941 byl z rasových důvodů (Norimberské rasové zákony) vyloučen z měšťanky,
učil se krejčím. Roku 1942 byl v šestnácti
letech deportován do Terezína, pak prošel
koncentračními tábory Osvětim a Buchenwald. Z transportu smrti směřujícího
do Dachau 13. dubna 1945 uprchl.
Po osvobození začal studovat
obchodní akademii, na podzim
roku 1945 přešel na Vysokou školu
politických a sociálních věd (obor
novinářství). Později obdržel čestné
doktoráty ze Spertus College of Judaica v Chicagu a Western Michigan
University.
Od roku 1946 působil jako novinář, v roce 1948 jako dopisovatel
z izraelsko - arabské války. V letech
1950 - 1958 pracoval pro Čsl. rozhlas
jako reportér a režisér. V letech 1959
- 61 působil jako vedoucí kulturní
redakce týdeníku Mladý svět, 1961 68 jako scénárista Československého
ﬁlmu. V roce 1967 byl členem prezidia Svazu československých spisovatelů, po srpnu 1968 pak členem
kibucu Hachotrim v Izraeli. V roce
1968 emigroval do Jugoslávie, odtud
do Izraele, nakonec se usadil v USA,
kde přednášel na univerzitě literaturu. Na
American University ve Washingtonu byl
jmenován profesorem.

9

V současné době působí jako čestný
prezident Společnosti Franze Kafky.
Lustigovo literární dílo se z valné
většiny zabývá tragickým osudem Židů
a holocaustem včetně autobiograﬁckých
zážitků z koncentračních táborů. Ve svých
prózách i s velkým časovým odstupem hledá Lustig smysl lidství a podstatu lidského
bytí. Lustigovo dílo je i ve světě vysoce
ceněno jako jeden z nejpůsobivějších obrazů
holocaustu.
Jako scenárista patří Lustig ke spoluzakladatelům Československé nové vlny
(Démanty noci). Napsal scénář k celovečernímu ﬁlmu Zbyňka Brynycha Transport
z Ráje, podílel se na tvorbě oscarového ﬁlmu
Obchod na korze. Za scénář k dokumentu
Precious Legac získal v roce 1985 cenu
EMMY.
Z díla: Démanty noci - 1958, Ulice
ztracených bratří - 1959, Můj známý Vili
Feld - 1961, Dita Saxová - 1962, Modlitba
pro Kateřinu Horowitzovou - 1964, Propast
- 1966, Miláček - 1968, Hořká vůně mandlí
- 1968, Král promluvil a neřekl nic - 1990,
Tma nemá stín - 1991, Dům vrácené ozvěny
- 1994, Kamarádi - 1995, Dívka s jizvou
- 1995, Neslušné sny - 1997, Krásné zelené oči - 2000, Zasvěcení - 2002, Tanga
z Hamburku - 2006, Nemáme na vybranou
- 2007, Zloděj kufrů - 2009, Zpověď - 2009,
Okamžiky s Otou Pavlem - 2010…
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Rytířský román pro děti od devíti let
V loňském roce získala kniha Renaty Štulcové Růže a krokvice na Polabském knižním
veletrhu Cenu knihovníků za nakladatelský přínos v oblasti literatury pro děti. Následovala
další ocenění - v hlasování knihovníků ČR 1. místo Knihovníků SKIP, Cena Noci s Andersenem, prestižní cena White Raven 2010 a zařazení do katalogu White Ravens 2010, který
byl vydán největší světovou mezinárodní knihovnou literatury pro děti a mládež Internationale Jugendbibliothek v Mnichově a 25. března 2010 představen na největším světovém
veletrhu dětské knihy v Bologni v Itálii. Je v něm zařazeno, z několika tisíc přihlášených,
dvě stě padesát výjimečných knih z celého světa. Knihy oceněné cenou White Raven byly
vystaveny na veletrhu v Bologni a budou postupně během roku putovat po celém světě.
Renata Štulcová zasadila příběh svého „rytířského románu“ Růže a krokvice do nejprestižnějšího období českých dějin - doby vlády Karla IV. Děj se odehrává v kulisách
Pražského hradu, rozestavěné katedrály svatého Víta, hradu Karlštejn…
Kniha je vybavena krásnými ilustracemi Renáty Fučíkové. Do medailonků (tzv. točenic, které se objevují jako typický prvek na uměleckých výtvorech z doby Václava IV.
- nejznámější je ledňáček ve věníku - znak Václava IV. - na staroměstské Mostecké věži
Karlova mostu) kterými začíná v knize každá kapitola, vsadila podobizny jak ﬁktivních
postav (například Matěje Pekaře, učedníka mistra Parléře…), tak historických osob (svatého
Václava, Karla IV., mistra Theodorika…). Celostránkové ilustrace zachycující zasněžený
rynek, most nad zamrzlou Vltavou či zasněženou krajinu kolem Karlštejna navozují krásnou
předvánoční atmosféru, v níž se děj knihy odehrává.
Litoměřická spisovatelka a učitelka Renata Štulcová přijede na Polabský knižní veletrh
bededovat s dětmi v pátek 10. září v 10 hodin.

AUTORKA STO OSMI KNIH

V neděli 12. září budou mít návštěvníci
Polabského knižního veletrhu jedinečnou
možnost setkat se s úspěšnou
spisovatelkou, která má na svém
kontě neuvěřitelných 108 vydaných knih.
PhDr. Marie Formáčková
(* 1952 v Benešově) je absolventkou Petrohradské a Karlovy
univerzity, pracovala dvacet let
v časopise Vlasta, kde byla od roku
1989 šéfredaktorkou, později byla
šéfredaktorkou Květů a TV Revue. Od roku
2000 se věnuje publicistice a psaní knih na
volné noze.
Biograﬁcké knihy o známých osobnostech: Jůliu Satinském: Momentálně jsem
mrtvý, zavolejte později, Antonínu Gondolánovi: Z Brutovců až na konec světa, Josefu
Dvořákovi: Šmátrání v paměti, Netahej
čerta za fousy, Josef Dvořák vzpomíná bez
emocí, Svět to neviděl, pes to nežral, Heleně

Růžičkové: Domácí encyklopedie Heleny
Růžičkové, Helena na cestách aneb Thajský
sen Heleny, Dopisy Heleně, Deník
mezi životem a smrtí , Vítku
Chaloupkovi: Jak ne(na)krmit
otesánka, Petru Novotném: To
je ale prevít!, Jiřím Pomejem:
Jak se plave ke dnu, Zitě Kabátové: Bez servítků, Lásky a lidé
z mého života,, Prvorepubliková
kuchařka Zity Kabátové, Ivanu
Hlinkovi: Můj život s Ivanem, Ráj
i peklo s božským Ivanem, Janu Cimickém:
Neznáme my se odněkud?, Jaroslavu Marvanovi: Jaroslav Marvan utajený otec, Jiřím
Sovákovi: Takový byl Jiří Sovák, Josefu
Hlinomazovi: Josef Hlinomaz.
Další tituly: Nové čtení o hercích,
seriózní práce i zbytečné tlachání, 111 nejmilovanějších českých herců, Vysoká škola
bontonu, Místo v životě, Osudová láska,
Rande v Praze, Kočka se špatnou povahou,
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Opuštěné a konečně šťastné, Ro(c)k Podvraťáků, V hlavní roli Gustáv Husák,
Kdyby Lucerna promluvila, Jablečný ocet
- Přírodní elixír zdraví.
Filmová pohádka Šťastný smolař, zveršovaná podoba ﬁlmové pohádky Z pekla štěstí,
scénář k televiznímu dokumentu 13. komnata
Zuzany Mináčové.

O sbírání Babiček

V pátek 10. září zahájí doprovodný
program Polabského knižního veletrhu
Jaroslav Kreibich z Vilémova na Vysočině
s vyprávěním „Tajemná místa v životě Boženy Němcové - Sbírání babiček“.
Pan Kreibich vlastní největší sbírku Babiček u nás - za 40 let posháněl celkem 239
vydání jedné z nejznámějších českých knih,
která byla vydána už 360krát.
Knihy od Boženy Němcové začal sbírat
paradoxně ve Francii. „Přivedl mě k tomu
jeden majitel zdejší restaurace. Až tam jsem
si uvědomil, jaký poklad tahle kniha je,“ říká
sběratel, jehož na Babičce fascinuje i to, kolik českých malířů se pustilo do její ilustrace
včetně těch nejslavnějších - Josefa Mánesa,
Václava Špály, Zdeňka Buriana…
Ve své sbírce Babiček má Jaroslav Kreibich navíc hned několik kuriozit. „Mám
vůbec první vydání, ale třeba také Babičku
vydanou v těsnopisu,“ říká. Se svou sbírkou
prý ale stále není úplně spokojen. „Pořád mi
chybí nějakých 121 kusů,“ tvrdí muž, který
se vedle sbírání knih věnuje i malování.
„Mým snem je Babičku ilustrovat. Už mám
dokonce nějaké návrhy,“ přiznává.
Jasno má prý i v tom, jak jednou se
svou unikátní sbírkou naloží. „Pokud o ni
nebudou stát mí potomci, věnuji ji Národní
knihovně.“

Výstavní noviny
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ - POLABSKÝ KNIŽNÍ VELETRH 2010
Balt – East
Antonín Drábek, nakladatelství
Ke Škole 1398/1, 149 00 Praha 11
Tel.: 272 919 005
E-mail: antonin.drabek@email.cz
Beletrie, knihy pro děti
Blug – Petr Blumentrit, nakladatelství
Zapova 1092, 256 01 Benešov
Tel.: 317 728 966, 317 729 044
fax: 317 729 043
E-mail: blug.bn@tiscali.cz, www.blug.cz
Odborné dětské publikace a beletrie
Briwa - umělecká agentura
Machatého 689, 152 00 Praha 5
Tel.: 603 242 784, 604 608 673
E-mail: briva@volny.cz
Hudební nosiče, časopis Naše muzika
Česká pojišťovna
Klára Macháčková, Hronětická 13
289 21 Kostomlaty nad Labem
Tel.: 724 474 730
E-mail: KIMachackova@servis.cpoj.cz
Pojištění
Delevová Inka - ilustrátorka
Jeseniova 1045/33, 130 00 Praha 3
Tel.: 222 590 951, 737 343 869
E-mail: inka.delevova@post.cz
Ilustrace
Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR, občanské sdružení
Lipanská 837/4, 130 00 Praha 3
Tel.: 603 824 370
E-mail: noskova@usd.cas.cz
Dokumentace národnostních menšin
Euromedia Group, k. s., nakladatelství
Nádražní 896/32, 150 00 Praha 5
Tel.: 731 451 400
E-mail: geriserova.jana@euromedia.cz
Zájmová a krásná literatura
Euronova & Partners, spol. s r. o.
Informační kancelář Evropského parlamentu
Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
Tel.: 603 156 403
Tel.: 255 708 265, 708 708 200
E-mail: radek.novak@eurozpravodaj.com
E-mail: marketa.oravcova@europarl.europa.eu
Informace o Evropském parlamentu
Fortuna - JUDr. František Talián,
nakladatelství
Ostrovní 30, 110 00 Praha 1, tel.: 224 931 455
E-mail: odbyt@fortuna.cz
Učebnice, jazykové publikace, slovníky
K + L net, s. r. o.
E-shop pro děti a mládež
Arbesovo nám. 8, 150 00 Praha 5
Tel.: 739 351 716
E-mail: kristyna.krizova@agatinsvet.cz
Knihy, učebnice, CD. DVD, hry, stavebnice,
kreativní hračky, školní a studentské aktovky
a batohy
Kabátek Roman - antikvariát
Zemědělská 260, 460 08 Liberec 8
Tel.. 602 805 527
E-mail: roman.kabatek@seznam.cz
Antikvární knihy
Kanzelsberger, a. s., knihkupectví
Václavské nám. 42, 110 00 Praha 1
Tel.: 234 064 211
E-mail: martin@kanzelsberger.cz
Knihy všech žánrů

Knihkupectví Petra Voka
Libušina 24, 391 65 Bechyně
Tel.: 381 213 179
Knihy všech žánrů

Powerprint, tiskárna a nakladatelství
Brandejsovo náměstí 1219/1, 165 00 Praha 6
Tel.: 602 411 998, janovec@powerprint.cz
Nízkonákladové tisky

Lajda Juraj – Ideál, nakladatelství
Bořivojova 35, 130 00 Praha 3
Tel.: 222 722 443, 602 369 214
E-mail: ideal@idealknihy.cz
Historie, ﬁlozoﬁe, náboženství

Procházková Lenka, výtvarnice
Resslova 34, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 724 213 868, lenka@obrazkovyostrov.cz
Ilustrace, obrázky pro děti, pohledy, omalovánky, kalendáře

Libri, spol. s r. o.
Hořejší nábřeží 17, 150 00 Praha 5
Tel.: 251 623 113, e-mail: libri@libri.cz
Encyklopedie

Reader´s Digest Výběr – časopis Receptář
vydavatelství
V Celnici 1031, 110 06 Praha 06
Tel.: 222 071 316, fax: 222 071 306
E-mail: maire@volny.cz
Vydavatelství časopisů a publikací

Melzer Vratislav, Jihočeské antikvariáty
Poděbradská 536/87, 190 00 Praha 9
Tel.: 602 255 340, e-mail: melcer@bon.cz
Antikvární knihy
Městská knihovna Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
Tel.: 325 551 255, e-mail: info@knihovnalysa.cz
www.knihovnalysa.cz
Představení práce knihovny
Zajištění provozu Čítárny U Čerta
Mokrý David, Svět DVD
Masečín 58, 252 07 Štěchovice
Tel.: 602 774 133, e-mail: dadoska1@seznam.cz
DVD
Nakladatelství 65. pole
Koněvova 1061/121, 130 00 Praha 3
Tel.: 736 483 915, e-mail: brandejs@65pole.cz
Populárně naučná literatura a beletrie
Nakladatelství Bor, Dr. Eva Koudelková
regionální naklad. severních a severových. Čech
Údolní 541/17, 460 01 Liberec
Tel.: 485 104 374, 776 271 978
E-mail: info@naklbor.cz
Beletrie, odborná a regionální literatura
Nakladatelství Jota, s. r. o.
Škvárova 16, 612 00 Brno
Tel.: 539 086 584, 603 256 257
E-mail: klimplova@jota.cz, www.jota.cz
Beletrie, knihy pro ženy a dívky, military, cestopisy, turistické průvodce, populárně naučné
Nakladatelství Muzikus
Novákových 8, 180 00 Praha 8
Tel.: 266 311 701, 732 628 787
E-mail: pavlina@muzikus.cz
Hudební a výukové publikace a DVD
Nová tiskárna Pelhřimov
tiskárna a nakladatelství
Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov
Tel.: 565 332 290, 606 625 626, fax: 565 332 338
E-mail: kocman@ntp.cz
Polygraﬁcké služby, nakladatelská činnost
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1, 118 38 Praha 1
Tel.: 220 516 695, 732 850 744, fax: 220 517 277
E-mail: hostova@pamatnik-np.cz
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
Kolekce Nejkrásnější knihy roku
Pastelový svět – Jarmila Beranová
nakladatelství, knihkupectví
Pujmanové 27/881, 140 00 Praha 4
Tel.: 606 118 857, 261 226 474
E-mail: jarmilaberanova@upcmaiál.cz,
http://proe.cz/beranova
Esoterické knihy a CD pro děti a dospělé se
zaměřením na relaxační intuitivní kresbu,
pastelové obrázky a mandaly
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Spolek českých biblioﬁlů - dobrovolné
sdružení orientující se na krásné tisky
P. P. 22, 111 21 Praha 1
Tel.: 325 626 368, PhDr. Josef Čejka –
732 686 239, e-mail: scb@centrum.cz
Krásné tisky a bibliofílie
Start - Jindřich Brožek, nakladatelství
J. Horáka 1558, 256 01 Benešov
Tel.: 317 721 828, 603 476 042, fax: 317 721 828
e-mail: brozek@nakladatelstvi-start.cz
www.nakladatelstvi-start.cz
Knihy o netradiční i klasické medicíně, zdravé výživě, pro poučení i zábavu
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Ul. Generála Klapálka 1641, 272 01 Kladno
Tel.: 312 813 111, fax: 312 813 136
E-mail: cukrova@svkkl.cz, www.svkkl.cz
Prezentace veřejných knihoven ve Středočeském kraji
Šíření Písma svatého - spolek pro šíření
křesťanské vzdělávací literatury
Nabočany 19, 538 62 Hrochův Týnec
Tel.: 469 692 780
E-mail: sirenipismasv@atlas.cz
Křesťanská literatura
Trnková Eva - knihkupectví
Svatbín 1, 281 63 Kostelec n. Černými lesy
Tel.: 777 820 076
E-mail: trnkova_eva@centrum.cz
Dětská a naučná literatura
Vaňová Jaroslava - ilustrátorka
Sněhurčina 674, 460 15 Liberec 15
Tel.: 723 568 918
E-mail: jarosla.va@seznam.cz
Knižní ilustrace
Vavrovičová Miroslava, nakladatelství
Samota 500, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: 602 394 100, 602 313 905
E-mail: m.v13@seznam.cz
ssamkova@email.cz
Kalendáře, dárkové knihy
Wald Press, s. r. o. - vydavatelství
Španělská 10, 120 00 Praha 2
Tel.: 731 479 423
E-mail: jirku@sanquis.cz
hamplova@sanquis.cz
Časopis Sanquis (umění a zdravý životní
styl)
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DOPROVODNÝ PROGRAM POLABSKÉHO KNIŽNÍHO VELETRHU
Čtvrtek 9. září
10 hodin: Slavnostní zahájení
10.30 hodin: Ludvík Vaculík: beseda se
spisovatelem, publicistou a fejetonistou.
Autogramiáda.
11.30 hodin: Předání Cen za nakladatelský
přínos
14 hodin: MUDr. Jan Cimický - beseda se
spisovatelem, básníkem, překladatelem
z francouzštiny a psychiatrem
Pátek 10. září
9.15 hodin: Jaroslav Kreibich, sběratel
literárního díla Boženy Němcové: Tajemná místa v životě Boženy Němcové,
O sbírání Babiček.
10.15 hodin: Renata Štulcová: Růže a krokvice - beseda s dětmi o rytířském románu
z doby Karla IV. Autogramiáda.
11.15 hodin: Bedřich Stehno a Michal Černík: povídání nad básnickými sbírkami
(nakladatelství Balt - East). Autogramiáda.
13 hodin: Jarmila Mandžuková: Výživa dětí
chutně, pestře, moderně (Start Benešov).
Křest knižní novinky známé autorky
zabývající se životosprávou, beseda.
Autogramiáda.

14 hodin: Jarmila Beranová, naklad. pastelový svět: O andílkovi, který kreslil Zemi.
15 hodin: Michal Černík, Bedřich Stehno,
Antonín Drábek: představení knižních
novinek nakladatelství Balt - East. Autogramiáda.
Sobota 11. září
10 hodin: Vráťa Ebr a Agentura Krigl:
představení chystaného literárního almanachu (texty určené pouze pro něj),
76 autorů. Autogramiáda.
11 hodin: Miroslav Oupic: Mozek v plamenech, autorské čtení z knihy a přiblížení
paměťové metody Paměťové háčky.
Autogramáda.
13 hodin: Janova - Jarmila Novotná: Jak se
(ne)stát spisovatelem - kterak vydat první
knihu, pokud nemáme mediálně provařenou tvář, ale přesto by si naši přátelé od
nás něco chtěli přečíst. Autogramiáda.
14 hodin: Zuzana Samková - Simba dítě
Afriky (vydavatelství a nakladatelství
Admirál). Pojďte s námi do Afriky za
lvíčkem Simbou, jeho rodinou i zvířecími kamarády. Křest reprezentativní dárkové knihy s fotograﬁemi a ilustracemi
autorky, beseda, autogramiáda.

15 hodin: Jarmila Beranová, nakladatelství
Pastelový svět: představení připravované
knihy. Autogramiáda.
Neděle 13. září
10 hodin: Ivan Vondráček, Jan Řehounek:
Zbožíčko 1410 - 2010 - 600 let, křest
knihy a beseda. Autogramiáda.
10.30 hodin: Václav Franc: Jak na Nový
rok, autorské představení knihy (nakladatelství Akcent). Autogramiáda.
11 hodin: Marie Formáčková: beseda s autorkou knih o českých hercích a dalších
známých osobnostech (108 vydaných
knih). Autogramiáda.
13 hodin: Předání cen z literární soutěže
Květina a soutěže Staň se spisovatelem
- Vyrob si svoji knihu!
14 hodin: Jaroslava Vaňová: Zastavení. Představení výtvarně - poetické knížky, v níž
výtvarná i poetická forma vznikala souběžně jako reakce na autorčiny prožitky a nálady (nakladatelství Bor). Autogramiáda.
V průběhu všech čtyř dní probíhá „permanentní“ autogramiáda dalších pozvaných
autorů: Hana Marounková, Miroslava
Holoubková, Klára Janečková, Petra
Braunová…

Měsíčník pro předškoláky, mladší
žáky, rodiče, učitele a vychovatele
P�vodní, originální �eský titul, který má mezi �asopisy
díky svému obsahovému zam��ení a lozoi zvláštní
postavení. Je nejen �asopisem ur�eným pro p�edškoláky
a mladší žáky. Poskytuje také rady, nápady a nám�ty
u�itelkám mate�ských a základních škol, vychovatelkám
školních družin. S �asopisem se dá velice dob�e pracovat i doma. Vyžaduje však aktivní zapojení rodi��.
PASTELKA podporuje u d�tí zdravé sebev�domí
a d�v�ru ve vlastní schopnosti. Poskytuje prostor pro
jejich aktivní zapojení – každá stránka je „ak�ní“. D�ti
nejen motivuje a vybízí k nejr�zn�jším �innostem, ale
sou�asn� jim dává šanci, aby si hravou formou ov��ovaly
již získané znalosti a dovednosti, dopl�ovaly je novými
poznatky a informacemi a p�edevším se dob�e bavily –
SPOLE�N� S DOSP�LÝMI.

SEZNAMTE SE S �ASOPISEM NA:

www. pastelka.com
OBJEDNÁVKY
PŘEDPLATNÉHO

E-mailem na: info@pastelka.com
Objednávkový formulá�
na www.pastelka.com
Telefonicky na �ísle: 732 740 177
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