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Barokní zámek Loučeň
„ozdobily“ rudé hvězdy

Balonem letěla
poprvé v 90 letech.
„Bylo to úžasné!“
Miluše Hrušková z Týnce nad Sázavou je jedna z nejstarších žen v Česku, která
letěla horkovzdušným balonem. O víkendu si z jeho koše prohlédla krajinu, kterou
má za 90 let života prošlapanou skrz naskrz. Bála se jen při přistání.
BENEŠOV Devadesátiletá Miluše
Hrušková dosud letěla jen letadlem k moři. V sobotu k tomu přidala o něco adrenalinovější zážitek. Absolvovala hodinový let horkovzdušným balonem přes Benešovsko, při kterém si mimo jiné
prohlédla i zámek Konopiště z ptačí perspektivy.
„Bylo to úžasné, letěli jsme přes
zámek Konopiště, nad stromy,
utrhli si z nich lístky, viděli zajíce,
koroptve a pak jsme vystoupali až
do 350 metrů, jak říkal pan pilot,“
vyzpovídala se odvážná žena po
letu.
Zážitek jí koupili nejbližší přátelé k 90. narozeninám. „Bylo to veliké překvapení, před tím mne nic
takového ani nenapadlo.“ Aby se
nebála, do koše s ní nastoupila i kamarádka, „skoro dcera“, jak ji
uvedla, která let dostala k šedesátinám.

Poprvé v balonu Miluše Hrušková dostala k devadesátinám let
balonem a prohlédla si krajinu, kterou zná z procházek.
jsem nevěděla, že už stojíme,“ přiznala. „Moc chválím pana pilota a
nejraději bych letěla co nejdříve
zase,“ dodala poté, co si celá posádka na zemi přiťukla šampaňským na oslavu šťastného letu.

Energie na rozdávání

Spartakiáda na Loučeni O víkendu se zámek vrátil o desítky let zpět,
včetně pionýrů nebo cvičení spartakiády.
LOUČEŇ (pei) Přes dva tisíce návštěvníků zámku Loučeň na Nymbursku se o víkendu přeneslo
o více než dvacet let do historie,
kdy tato barokní památka sloužila jako školící středisko železničářů.
U vchodu si tak nekupovali tradiční prohlídkové okruhy, ale museli si vybrat mezi svazáckým a
odborářským.
V areálu je pro změnu oslovovali nagelovaní mladíci v džínovém, kteří jim nabízeli bony. A
kdo chtěl, mohl se postavit do po-
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někud agresivní fronty na banány. Případně se vydat do prvomájového průvodu.
A kdo nezatleskal cvičení půvabných spartakiádních poupat,
na toho si došlápl příslušník Veřejné bezpečnosti, předchůdce
dnešní policie.
Především mladší moc nechápali, co se děje. „Rodiče jim to vysvětlili. Naším účelem bylo ukázat částečně formou hry věci ze
socialismu, které se do učebnic
nedostanou,“ řekl manažer zámku Jiří Senohrábek.

Let si prý nadmíru užily. Paní Hrušková bydlí v penzionu pro seniory
v Týnci nad Sázavou, nedaleko od
Benešova má i chalupu, kterou postavil ještě její otec. Okolí dobře
zná, byla ale zvědavá, jak vypadá
z výšky.
„Nesedím doma jako jiné babky
a nestěžuji si na nemoci, ale chodím na výlety, ujdu i devět kilometrů, ale hlavně mne udržuje, že jezdím na chalupu, kde sekám svou
louku,“ chlubí se plná energie
žena, na kterou by se nikdo nezlobil, pokud by už jen odpočívala.
Mírné obavy měla vitální žena
jen před přistáním. „Bála jsem se,
aby to s námi nebouchlo. Ale vůbec, bylo to heboučké přistání. Ani

Takového klienta nepamatujeme
Devadesátiletá Miluše Hrušková
byla velmi netradiční pasažér i pro
firmu, která lety horkovzdušným

Autobusy jsou vybavené
wi-fi připojením
Autobusy na trase Praha–Kladno,
které jezdí pro ČSAD MHD Kladno, jsou zkušebně jako první v regionu vybaveny bezdrátovým připojením wi-fi. V současné době je připojení zdarma. V polovině září se
rozhodne, co dál, nejspíš se zavede i na další linky.
(kla)
NYMBURK

Vyzkoušejte literární
procházku Nymburkem
Místa, která inspirovala významné

české spisovatele k napsání jejich
slavných knih, vám představí procházka po Nymburku s odborným
výkladem ve středu dopoledne.
Procházky začínají v knihovně.
(red)
RAKOVNÍK

Trávu je letos třeba
sekat častěji
Rakovničtí radní zvýšili o 275 tisíc
korun rozpočet na sekání trávy ve
městě. Vedlo je k tomu letošní příznivé počasí pro růst trávy. Navýšení se týká především centra města,
dále sídlišť a exponovaných ploch
při vjezdu a výjezdu z města. (red)

KUTNÁ HORA

Začíná výstava
o školních obrazech
Kutná Hora vás srdečně zve na výstavu Krása školních obrazů. Je
možné ji navštívit od zítřka do 29.
září v Tylově památníku v Kutné
Hoře.
(red)
MĚLNÍK

Inspektoři ČOI poradí
Pracovníci České obchodní inspekce budou k dispozici ve středu na
živnostenském odboru radnice.
Kdo potřebuje poradit, najde je
tam od 14.00 do 15.30.
(red)

Kutná Hora bojuje s kamiony.
Zaplavily město kvůli mýtu
KUTNÁ HORA Centrum Kutné Hory
šikanují kamiony natolik, že její občané sepsali petici, aby radnice nákladní auta z města vyhnala. „Za
poslední půlrok se ve městě několikanásobně zvýšila hustota provozu,“ řekl MF DNES kutnohorský
starosta Ivo Šanc (Šance pro Kutnou Horu).
Podle něj za to může snaha řidičů kamionů ušetřit za mýto na hradecké dálnici D11. Především ti,
kteří jedou do Prahy z Pardubic – a
opačně – zvolí cestu přes Kutnou
Horu a Říčany. „Konkrétní čísla v
ruce nemám, ale je to znát na první pohled,“ poznamenal Šanc.
Především lidé bydlící ve čtvrti
Žižkov cítí zhoršení vzduchu, pře-

devším více prachu. Někteří mají
obavu i z narušení statiky domů.

Než bude obchvat...
Kutnohorský starosta se po obdržení petice obrátil na odbor dopravy
úřadu Středočeského kraje, aby
mu pomohl odklonit tranzitní dopravu.
„Doufáme, že na podzim, až se
snad otevře obchvat Kolína, tak to
Kutné Hoře uleví. Přestože celý obchvat bude dokončen až příští rok
na podzim, už letos Ředitelství silnic a dálnic chce zprovoznit šestikilometrový úsek mezi napojením
obchvatu ve směru na Kutnou
Horu a od Uhlířských Janovic.
Radnice do té doby chce kamio-

nářům cestu přes město znepříjemnit častým měřením rychlosti
a vážením. „Máme zprávy od policie, která pravidelně kontroluje
hmotnost nákladních aut, že drtivá většina porušuje předpisy a jezdí přetížená,“ uvedl starosta Šanc.
Podle odborníků poškodí jeden
přetížený kamion silnici jako dvacet tisíc osobních aut.
Středočeský kraj si je problému
vědom. Chce proti němu bojovat
zabudováním takzvaných dynamických vah na vybrané úseky, které dokážou auto zvážit i za jízdy.
Podle České televize je mají provozovat soukromé firmy, které by
se s krajem dělily o zisk z pokut.
Pavel Eichler

Kladno vyhlásilo
sbírku na zraněné
strážníky. Peníze
půjdou na léčbu
KLADNO (iDNES.cz) Město Kladno
vyhlásilo veřejnou sbírku, ve které
je možné přispět třem těžce zraněným kladenským strážníkům. Ti
před čtrnácti dny havarovali cestou k zásahu. Všichni museli být
kvůli vážnému stavu převezeni do
nemocnice. V současné době jsou
dva z nich stabilizováni, třetí zatím ne.
K vážné nehodě došlo 21. srpna
krátce před nedělní půlnocí. Policejní vůz se srazil s autem přijíždějícím z vedlejší silnice. „Náš vůz mířil k hlášenému narušení objektu.
Jel po hlavní silnici, navíc se zapnutým majákem,“ řekla tehdy iDNES.cz mluvčí kladenských strážníků Olga Oliveriusová.
Zdravotní stav strážníků je stále
vážný. Dva jsou hospitalizováni
v Ústřední vojenské nemocnici
v Praze , třetí leží ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.
Vybrané peníze poslouží na léčbu a následnou rehabilitaci. Protože byli kladenští strážníci zraněni
při plnění svých služebních úkolů,
souhlasil městský úřad se zřízením veřejné sbírky s názvem Strážníci, do které mohou od pondělí
přispívat lidé z celé republiky.
„Lidé mohou peníze jednak vhodit do pokladničky, která je umístěna v městském informačním centru na třídě TGM, jednak zasílat na
bankovní účet,“ uvedla Oliveriusová.
Kolegové zraněných městských
policistů pevně doufají, že se pro
strážníky i jejich rodiny podaří nashromáždit co nejvíce finančních
prostředků, které jim poté budou
rozděleny.
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KLADNO

balonem u Konopiště provozuje. I
z důvodu, že v podpatcích ještě nikdo letět nechtěl. Vhodnější je
sportovní obuv.
„Tento úctyhodný věk mezi pasažéry je v balonovém létání opravdovou raritou. Přestože let je velmi
bezpečný, málokdo má ještě
v těchto letech odvahu nastoupit
do koše,“ uvedla za organizátory
Tereza Šmídová.
Pavel Eichler
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