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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v listopadu

l Dne 4.11.2014 od 09:46 do 12:06 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě v obci Tuhaň
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla zjištěna nehoda osobního a nákladního automobilu s jednou zraněnou osobou,
které do příjezdu Záchranné zdravotní služby
byla poskytnuta předlékařská pomoc. Jednotka
provedla zajištění vozidel proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních
kapalin. Na žádost Policie ČR bylo provedeno uzavření silničního provozu na komunikaci
II. třídy číslo 260 a následný úklid vozovky.
l Dne 5.11.2014 od 08:15 do 10:32 hodin vyjela jednotka k technické pomoci do Sadové
ulice v Dubé s technikou CAS-25 Liaz a RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu bylo
provedeno pomocí elektrického kalového čerpadla vyčerpání studny a jedním proudem „C“
byl proveden proplach přepadu studny.

l Dne 10.11.2014 od 05:49 do 06:57 hodin
vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Jestřebí s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu, provedeném průzkumu a zahlášení se veliteli zásahu byla zjištěna nehoda
osobního a nákladního automobilu s jednou zaklíněnou osobou. Jednotka byla z rozkazu velitele zásahu dána do zálohy na místě události.

l Dne 17.11.2014 od 17:39 do 20:05 hodin vyjela jednotka k požáru do obce Horky s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 6. Po příjezdu na
místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese, od kterého
vlivem sálavého tepla došlo k požáru papírových plat na vajíčka uskladněných u komínového tělesa. Před příjezdem velitel JPO provedl
vynešení hořících plat z II. nadzemního podlaží
a lokalizaci požáru jedním ručním hasícím přístrojem. Na likvidaci požáru bylo použito kominické nářadí a dva hasící přístroje. Příčina

Z městské matriky
JUBILEA

Jelenová Věra, Dubá
Vondráčková Jiřina, Dubá
Peterová Jaroslava, Dřevčice
Michalíková Katarína, Dubá
Melicharová Věra, Dubá
Skalická Miloslava, Horky
Škodová Hana, Dubá
Tříška Ivo, Křenov
Kulhanová Drahomíra, Deštná

NAROZENÍ
Číž Adam, Dubá

75 let

85 let
81 let
86 let
83 let

ÚMRTÍ

Honzíková Zdeňka, Nedamov
Kasalová Božena, Dubá
Ouhrabková Věra, Dubá
Tomášek Karol, Lhota

Z

vzniku požáru byla v nevymeteném komínovém
tělese a spalováním nevhodných materiálů. Požár byl beze škody, uchráněn majetek ve výši
1.400.000,- Kč.
l Dne 25.11.2014 od 14:35 do 15:45 hodin
vyjela jednotka k technické pomoci do obce
Lhota s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a spojení se s oznamovatelkou jednotka prováděla
vyhledávání toulavého psa.
l Dne 27.11.2014 od 10:52 do 11:59 hodin
byla Operačním střediskem Hasičského záchranného sboru ÚO Česká Lípa vyslána jednotka s technikou CAS-32 T148 v počtu 1 + 3
k požáru lesního porostu v KÚ Jestřebí – odbočka na Borek. Po příjezdu na místo zásahu
a zahlášení se veliteli zásahu bylo zjištěno, že
se jedná o planý poplach – nenahlášené pálení
klestí po lesní těžbě.
Jaroslav Hoza

Informace
Vážení čtenáři,
chcete-li zveřejnit vzpomínku
či blahopřání zašlete
podklady na adresu Dubáčku
(dubacek@atlas.cz).
Zveřejnění je zdarma.
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Vážení spoluobčané,
rok 2014 je minulostí a my jsme se s ním jako
tradičně rozloučili krásným ohňostrojem, za jehož přípravu tímto děkuji členům naší jednotky
sboru dobrovolných hasičů. Věřím, že to byla
podívaná, na níž mnozí z vás budou rádi vzpomínat.
A protože je dobré o všech kulturních akcích
vědět dopředu, můžete již nyní nahlédnout do
kulturního kalendáře na letošní rok, tedy na rok
2015. Kulturní kalendář, který naleznete uvnitř
lednového vydání Dubáčku bude v průběhu roku
ještě doplněn o několik akcí, u nichž prozatím
nebyly napevno stanoveny termíny. Proto jeho
aktualizaci můžete sledovat na webových stránkách města Dubá www.mestoduba.cz. I v roce
letošním vás samozřejmě o všem důležitém budeme informovat nejen prostřednictvím webových stránek, či naší stránky na Facebooku, ale
také prostřednictvím informačních letáků a plakátů na vývěsních deskách.
Doposud jsem se nezmínila o nové technice,
kterou jsme zakoupili na podzim minulého roku.
Jedná se o komunální malotraktor typu Vega 47
HP Comfort se zametacím zařízením AZM 150
Hydro, sběrnou vanou AZM-150/SV a tlakovým
kropením AZM-TK 12V/200L. Přeloženo do
srozumitelnějšího jazyka, traktůrek má výkon
47 koňských sil, šíře kartáče je 150 cm a nádrž
na kropení pojme 200 litrů. Celková cena, a to
včetně DPH činila 617 691,- Kč, přičemž devadesát procent pokryje dotace z Operačního
programu životní prostředí. Díky tomuto zařízení budou naši zaměstnanci moci podstatně jednodušeji, rychleji a účinněji zajišťovat eliminaci
plošného znečištění z vozovek, které způsobuje
značnou prašnost.
V minulém vydání Dubáčku jsem upozorňovala na nezbytnost dávat si pozor, aby do od-

Slovo starostky
padových nádob nebyl vhazován horký popel,
který je každou zimu příčinou zahoření mnoha
kontejnerů a popelnic. Posádky svozových vozů
nás však již upozornili hned na několik případů,
kdy popelnice z tohoto důvodu nebyla vysypána. Znovu vás proto žádám, nechte popel řádně
vychladnout, zabráníte tak zbytečným škodám
na majetku svozové firmy i samotných občanů,
kteří ne zřídka kdy mají svá vozidla zaparkovaná hned vedle odpadových nádob.
A na téma odpady si dovoluji napsat ještě
jeden odstavec. Zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání schválilo podepsat dodatek č. 9
se svozovou společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. provozovna Česká Lípa. V roce
2015 dochází k navýšení o 1 %, což vychází
z přehledu inflace dle Českého statistického
úřadu. Rovněž je třeba celkovou cenu upravit
dle skutečného počtu trvale hlášených obyvatel města a počtu rekreačních objektů v našem
správním území.
A nyní to nejzásadnější, ačkoliv město bude
platit svozové firmě na místo původních 579,- Kč
za občana či rekreační objekt nyní nově 585,- Kč,
nebude toto navýšení mít vliv na poplatek, který
vybíráme na svoz, přepravu a likvidaci odpadů
od našich občanů a rekreantů. Výše poplatku pro
trvale hlášené občany a majitele rekreačních objektů tak i v roce 2015 zůstává neměnná, a to
450,- Kč. Ráda bych podotkla, že Dubá je jedním
z mála měst, které tento poplatek zachovávají již
mnoho let a navzdory stoupajícím nákladům na
likvidaci a svoz odpadů ve stejné výši. Udržováním výše poplatku na tak nízké úrovni chceme
zároveň poděkovat všem občanům, kteří nám
pomáhají efektivně nakládat s odpady a třídění
se pro ně stalo samozřejmostí.
Ti z vás, kteří byli na prosincovém veřejném zasedání, nebo si alespoň přečetli usne-

sení, které z něj vyplynulo, vědí, že zastupitelé schválili vytvoření dvou pracovních míst na
hlavní pracovní poměr pro dva členy jednotky
našich hasičů. Vzhledem k tomu, že je jednotka dubských hasičů zařazena do kategorie II, je
naší povinností zajistit, aby v případě vyhlášení
požárního poplachu vyjela jednotka na místo zásahu do pěti minut, a to ve zmenšeném početním stavu 1+3, tedy velitel, strojník a dva hasiči.
Jinými slovy, jsme povinni zajistit nepřetržitou
akceschopnost. To však mnohdy nebylo možné,
neboť členové jednotky dojížděli za prací mimo
Dubou, a to s výjimkou jednoho člena. Všichni
víme, a to nejen díky přehledu zásahů, který do
Dubáčku pravidelně připravuje velitel jednotky,
že naši hasiči vyjíždějí k mnoha zásahům, ať
už se jedná o požáry, nehody či živelné pohromy. Proto byl k 1. lednu 2015 uzavřen pracovní
poměr s velitelem jednotky a vedoucím strojníkem. Tímto bych zároveň chtěla našim hasičům
v čele s velitelem panem Jaroslavem Hozou poděkovat za jejich práci v roce 2014. Obětavosti a nasazení, s jakým členové jednotky našich
hasičů k této práci přistupují si neskonale cením
a přeji jim, aby se i v roce 2015 vrátili ze všech
výjezdů v pořádku.
Ráda bych vás upozornila na první letošní
kulturní akci, která se sice uskuteční až 14. února, nicméně vyžaduje jistou přípravu. Jedná se
o již tradiční Masopust, který se rok od roku
vyznačuje nápaditějšími a dokonalejšími maskami. Takže již nyní můžete začít přemýšlet,
v jaké masce se letos účastníte masopustního průvodu.
Závěrem vám chci popřát krásný a poklidný
začátek nového roku a již dopředu chci poděkovat všem, kteří přispějí do Tříkrálové sbírky.
Mgr. Zdeňka Šepsová,
starostka města Dubá

Ohlédnutí za rokem 2014 v Městské knihovně
Rok 2014 se v naší knihovně nesl zejména ve
znamení exkurzí, besed a hry Lovci perel. Na
návštěvu zavítaly děti z MŠ Dubá a prvního
stupně ZŠ Dubá. Se všemi jsme si ukázali, jak
to v knihovně chodí a kde mají hledat knihy,
které je zajímají. Asi nejzajímavějším tématem
byla beseda na téma pověstí z Dubé a nejbližšího okolí, kde děti základní školy prokázaly, že
je nezajímají jen počítače, ale i historie našeho
města a míst, která navštívily.
Po zmíněných exkurzích značně narostl
počet čtenářů z řad dětí, které nyní pravidel-

ně do knihovny docházejí, což mě velice mile
překvapilo.
Samozřejmě bych neměla zapomenout poděkovat žákům 9. třídy, kteří mi přišli pomoct
s balením knížek, takže ještě jednou moc děkuji.
Na závěr bych ráda zmínila celorepublikovou dětskou hru Lovci perel, do které se v březnu zapojila i naše knihovna. Děti četly vybrané knihy a odpovídaly na otázky zaměřené na
dějové detaily. Na jejich volbě bylo, zda vyplní
i nepovinné otázky, které jim v závěru mohly

pomoct. Za správně vyplněné karty s otázkami
získávali účastníci perly a body za nepovinnou
část. Čtenářů se aktivně zapojilo pouze šest.
Knih bylo přečteno hodně, ale ne vždy se podařilo perlu získat. A jak vše vlastně dopadlo? Vítězkou se stala Nikola Anna Heinrichová (9. třída), která ulovila celkem 34 perel. Ke druhému
místu se statečně dočetl Daniel Krejčík (5. třída), který nasbíral 22 perel. Oba tyto čtenáře
samozřejmě odměním a Nikole budu držet pěsti
i v rámci celé republiky.
Bc. Lucie Heringová, Městská knihovna Dubá
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Pravidla pro držitele zvířat

Vážení občané, Město Dubá vydalo novou vyhlášku č. 1/2014 O zabezpečení čistoty veřejných
prostranství při pohybu psů a jiných zvířat a stanovení pravidel pro pohyb psů a jiných zvířat na
veřejných prostranstvích.

c) na dětském hřišti v Dlouhé ulici v Dubé (u
základní školy)
d) na dětském hřišti v ulici Malá Strana v Dubé (za autobusovým nádražím)
e) na dětském hřišti v Luční ulici v Dubé (v
areálu mateřské školy)
f) na sportovišti v ulici Malá Strana v Dubé
(školní fotbalové hřiště)
g) v areálu Autokempu Dubá – Nedamov

Sb., o přestupcích, přičemž komisí pro projednávání přestupků Města Dubá může být držiteli zvířete udělena pokuta do výše 30 000,00 Kč.
b) jako přestupek pro porušení § 27 odst. 2
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, kdy chovatel zvířete se dopustí přestupku tím, že neučiní opatření proti úniku zvířete.
Za tento přestupek mu může být udělena pokuta
do výše 50 000,00 Kč. K projednání těchto přestupků a správních deliktů je příslušný Městský
úřad Česká Lípa.

Čl. 4 odst. 3 Porušení stanovených povinností
může být postihováno:
a) jako přestupek proti pořádku v územní samosprávě podle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990

Děkujeme, že vyhlášku dodržujete a umožňujete tak pokojné a bezpečné soužití spoluobčanů
i návštěvníků města.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města

bé

b) v parku před nákupním střediskem v Du-

Dubáček

foto I. Gosmanová
Nejdůležitější ujednání z této vyhlášky se dočtete zde, celé znění vyhlášky najdete na internetových stránkách města www.mestoduba.cz.
Čl. 4 odst. 2 stanovuje, že „Držitel zvířete je
povinen zajistit, aby zvíře neznečišťovalo veřejné prostranství, pokud se tak stane, je povinen
neprodleně znečištění odstranit.“
Čl. 5 říká, že „Držitel psa, který vede nebo
doprovází psa na veřejném prostranství v intravilánu města je povinen mít psa na vodítku.“
Čl. 6 určuje, že „Držitel psa je povinen zamezit pohybu zvířete na těchto veřejných prostranstvích a v těchto zařízeních města sloužících potřebám veřejnosti“:
a) v parku na Masarykově náměstí v Dubé
ilustrační
foto

foto I. Gosmanová

Poděkování všem
našim sousedům
a přátelům za pomoc při
hospodaření, nákupech
a poskytování dopravy.
Zvláště bychom
chtěli poděkovat paní
Maryskové a dceři Janě,
rodině Čabanových
a manželům
Ulmanovým.
Z. a M. Vondráčkovi

Masopust se bude konat 14. února

Dubáček -
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Nová publikace

Koncem roku 2014 vydal Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Liberci velmi zajímavou knížku s názvem Technická zařízení
na vodní pohon v Dubé, Doksech a okolí. Jejím autorem je Mgr. Miroslav
Kolka, odborník na technické památky a lidovou architekturu. V publikaci
se podrobně zabývá vodními díly mlýnů, pil a textilních a vodárenských
zařízení. Katalog staveb pak čtenáře seznamuje s dochovanými částmi
jednotlivých vodních děl a s historii staveb, text doplňují fotografie a
případně i staré plány a mapy.
Publikace byla vydána s finanční pomocí Libereckého kraje, města
Doksy a města Dubá. Zakoupit si ji zájemci mohou mimo jiné v Infocentru
na radnici v Dubé.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 10. 1.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603
neděle 11. 1.
MUDr. Jana Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel. 487 854 101
sobota 17. 1.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 969
neděle 18. 1.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 969

sobota 24. 1.
MUDr. Jitka Červenková
Nám. Svobody 250, Zákupy
tel: 487 726 134
neděle 25. 1.
MUDr. Jitka Červenková
Nám. Svobody 250, Zákupy
tel: 487 726 134
sobota 31. 1.
MUDr. Jana Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel. 487 854 101
neděle 1. 2.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912

sobota 7. 2.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603
neděle 8. 2.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197

Lékárna v Dubé
Provozovatel: Českolipská
lékárenská společnost, s. r. o.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

8,00 – 13,00 hod.
8,00 – 13,00 hod.
8,00 – 13,00 hod.
8,00 – 18,00 hod.
8,00 – 14,00 hod.
9,00 – 11,00 hod.

Tel.: 487 870 139,
e-mail: lek.duba@seznam.cz
V lékárně je možné platit také kartou.
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PLACENÁ INZERCE

Ceník barevné inzerce

Vážení inzerenti, dovolujeme si vás informovat, že od ledna
2014 máte možnost zveřejnit své inzeráty v Dubáčku také
barevně. Vzhledem k rozšíření počtu barevných stránek
a navýšení tištěného nákladu, byly ceny za barevnou inzerci
stanoveny takto:
celá A4 – 2 000,- Kč; 1/2 A4 – 1 000,- Kč; 1/4 A4 – 600,- Kč;
1/8 A4 – 400,- Kč; 1/16 A4 – 200,- Kč
Případné dotazy volejte na tel. číslo 724 857 243, nebo využijte
mailovou adresu inzerce.dubacek@atlas.cz.

Výdejní místa Dubáčku
Ti z vás, kteří nedostávají Dubáček přímo domů, si jej mohou
zdarma vyzvednout na následujících místech:
Infocentrum MěÚ Dubá
Restaurace u Nováků
Oáza – Milan Flégl
(potraviny v ulici Požárníků)
Květinářství (u paní Civínové)
Vinotéka (u paní Jeništové)
Koloniál Deštná (u paní Vokálové)

PLACENÁ INZERCE
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Přes sv. Barboru do Nedamova

V zimě se nemusíme vydat na mnohakilometrový výšlap, stačí kratší procházka. A nevadí, jdeme-li známými místy, protože krajina se
mění nejen podle počasí a ročního období, ale
i růstem stromů a keřů a lidskou činností.
Z centra Dubé vyjdeme Českolipskou ulicí, odkud vystoupáme po schodech k parkově
upravenému bývalému hřbitovu. Márnice z roku 1839 byla po statickém poškození zatékající
dešťovou vodou v roce 2014 opravena. Projde-
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meckého parku, kde zabočíme pěšinou doprava a posléze sestoupíme omletým kamenným
schodištěm dolů do údolí pod Novým Beštejnem. V dolní části Nového Berštejna míjíme
ohradu s černými vepříky, projdeme kolem staČerní vepříci pod Berštejnem

Sv. Barbora

Márnice na bývalém hřbitově

me prostorem, kde původně stával první dubský kostel sv. Petra a Pavla, a pokračujeme
cestou podél hřbitova ke křížku mezi dvěma
mohutnými jírovci. Po levé straně cesty jsou vy-

robylé roubené stavby, procházející obnovou,
naproti ní v místech bývalého Novoberštejnského pivovaru stojí roubenka nová. Zabočíme doprava a cestou mírně stoupáme krajem lesa.
Lesní partie podél cesty

prava a vystoupí na rozcestí u mysliveckého
posedu, kde se dáme po lesní cestě doprava. Dojdeme k bývalé kapli sv. Barbory z roku
1745, která byla před časem upravena k rekreačním účelům. Pokračujeme cestou podél
paseky a mladým borovým lesem k rozcestí,
kde se po žlutě značené cestě kolem několika bunkrů dáme doprava. Scházíme kamenným úvozem, mineme rozcestí. Za bahnitou
louží, která zde zůstává i v suchém období,
zahlédneme za stromy vlevo na návrší další
z řady bunkrů. Na rozcestí sejdeme ze žlutě
značené cesty více doprava a krátce za rozcestím odbočíme z cesty opět doprava na pěšinu, po které sestoupíme k bývalému lomu.
Bývalý lom

Prostor kde stával kostel sv. Petra a Pavla

Mineme dvě odbočky vpravo a teprve u třetí,
u akátu s tabulkami, označujícími lokalitu nad
Malým Mlýnkem a směr k Dubé, zabočíme do-

sazeny mladé stromky v rámci akce Společnosti přátel přírody „Čmelák“ pod heslem: Sázíme
původní druhy stromů a keřů, které by z české
krajiny neměly vymizet.
Jdeme vedle hlavní silnice 1/9 podél fotbalového hřiště k Trojičnímu sloupu u zdi zá-

Kolem oploceného hřiště projdeme v přímém
směru zpevněnou cestou podél budov rekreačního zařízení až k chatě pod ním, kde se dáme
pěšinou doprava. Úzká pěšina lemovaná zleva
smrčky schází dolů k cestě v chatové osadě.
Na ní se dáme doleva a dojdeme k silnici u Ne-

Omleté schodiště

Černý rybník v Nedamově

Pěšina nad Malým Mlýnkem

leva méně znatelnou pěšinou vzhůru. Vystoupáme k hustému keřovému porostu, kterým pěšina pokračuje, a dojdeme až do lesa, kde lesní
cestou půjdeme až k místu, kde je na borovici
připevněno bílé písmeno Omega. Zde odbočíme lesní cestou doleva.
Po přibližně 150 m cesta ostře zahýbá do-

damovského Černého rybníka, odkud se starou
lipovou alejí vrátíme do Dubé
–myš–
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Vodárenské muzeum ve Vrutici

Obec Vrutice leží 23 kilometrů od Dubé směrem
na Litoměřice. Její jméno je údajně odvozeno od
staročeského pojmenování bublajícího pramene
– pramene, který vře. Tento pramen se dle informací na stránkách obce Vrutice nachází na návsi
u kaple. I tři modrá břevna ve znaku obce odkazují k prameništi. Starobylá obec je doložena již
v roce 1088 jako majetek Vyšehradské kapituly.

V letech 1901 – 1903 byl jako součást vodovodu, který měl z vrutických pramenišť zásobovat

VITAMÍNOVÁ BOMBA

V tomto sychravém počasí jsme za eko úkol
dostali připravit chutný pokrm bez elektrospotřebičů.
Druhá třída tento úkol pojala tak, že si
posilní imunitu a splní úkol. Děti si do školy
přinesly ovoce, ze kterého jsme připravili vitamínovou bombu. Na ovocném salátu jsme
si velice pochutnali a podpořili naši obranyschopnost.
Bc. Tereza Jelenová

vodou město Litoměřice, postaven objekt čerpací stanice. Vodovod byl pojmenován „Franz Josef
Wasserleitung“. V roce 1930 došlo k modernizaci
technického vybavení čerpací stanice, i celého objektu. Během 60. a 70. letech 20. století byly provedeny necitlivé úpravy čerpací stanice, aby pak nefunkční objekt z části sloužil jako garáž a dílna.
Chátrající historická stavba byla v letech 2002
– 2003 opravena do původní podoby. Majitel, Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice,
do obnovy investoval 5,4 mil. Kč a podařilo se
mu přetvořit již nefunkční zdevastovaný objekt
ve vodárenské muzeum s expozicí o historii vodárenství v litoměřickém regionu.
Na internetových stránkách Severočeské vodárenské společnosti je obsáhlý článek o historii
objektu bývalé čerpací stanice ve Vrutici zároveň se sdělením, že prohlídka objektu je možná
pouze v rámci Dní otevřených dveří, více informací je vždy před konáním akce možné nalézt
na www.svs.cz. Na turistickém portálu Brána
do Čech nalezneme informaci, že prohlídku
lze uskutečnit pro jednotlivce a kolektivy vždy

po předchozí dohodě, další informace může
poskytnout Obecní úřad ve Vrutici.
–myš–
(Fotoarchiv SVS a.s. a Radek Neruda)

Ze života škol
Soutěž Finanční gramotnost
Již potřetí se naše škola účastnila soutěže
organizované pro žáky 9. tříd základních škol
ve znalostech v oblasti finanční gramotnosti.
Okresní kolo se konalo 8. 12. 2014 v budově
SPoSŠ v České Lípě. Vybraní zástupci Karolína Pangrácová, Markéta Ptáčková a Jakub Vorel reprezentovali školu ve třech disciplínách. Nejprve Karolína prezentovala svůj
tým v anglickém jazyce. Pak společně vyplnili
test týkající se finanční gramotnosti a nakonec
v případové studii ukázali, že rozumí problematice rodinného a osobního rozpočtu. V silné konkurenci 10 škol z celého okresu obsadili
krásné 3. místo.
A jak soutěž prožívala Kája?
„Celkem jsem se bála, ale na soutěži byla
příjemná atmosféra a milý přístup. Škola byla
pěkná a žáci i kantoři milí.
Před mou prezentací jsem byla hodně
nervózní, ale vše proběhlo hladce. Myslím,
že se nám prezentace povedla, i když nebyla
za plný počet bodů. Co se testů týče, nebyly
těžké, jen stačilo přemýšlet. Úlohy byly prak-

tické, ze života. Mezi jednotlivými disciplínami
jsme měli dostatečnou pauzu na občerstvení,
celou dobu byla k dispozici voda. Třetí místo
jsem nečekala a ani výhru 100,- Kč. Obojí mě
velmi potěšilo.“
Všem třem gratuluji a děkuji za vzornou
reprezentaci školy.
Mgr. Miroslava Sochová

pohankou nebo pšeničnými zrny s květy levandule
– to byla vůně! Z glycerinového mýdla si mohly,
za pomoci našeho průvodce, vykrojit formičkami s
vánočním motivem andílka, sněhuláčka, hvězdičku... co se jim líbilo. Vše, co si vyzkoušely, si také
vezly domů jako dárečky, z čehož měly ohromnou
radost. Zahrada kolem svíčkárny je upravená potřebám dětí, v létě i s pěkným posezením, a jsou
zde také výběhy s několika hospodářskými zvířátky. Jsou tu kozy, zakrslá prasátka, husy, je tu poník a jiné. Výlet se nám všem moc líbil, i dárečky,
které jsme si odváželi domů, a zvláště když jsme

se mohli pochlubit, že jsme si je sami zdobili.
Po příjezdu do MŠ nás čekalo překvapení.
Přišel se na nás podívat Čert a Mikuláš s nadílkou. Vlastně ne jeden Čert a Mikuláš, ale kde se
vzali, tu se vzali, z pekla se jich „vyrojilo“ nějak
moc. Ale zvládli jsme tu jejich návštěvu statečně
a ani jsme se moc nebáli.
Tímto bychom chtěli poděkovat paní Pavlíkové, paní Třeštíkové i paní Marklové, a také „deváťákům“ ze ZŠ s paní učitelkou Pytlounovou za
jejich čertovskou a mikuláškou návštěvu.
Jaroslava Nemešová, MŠ Dubá

Na výletě ve svíčkárně

Začátkem prosince (5.12.) se naše MŠ vypravila na výlet do svíčkárny v Šestajovicích u Prahy.
Firma se mimo jiné zabývá výrobou různých druhů svíček, glycerinového mýdla, kosmetických přípravků a nově také výrobou voskových pastelek
v trojhranném tvaru z včelího vosku a potravinářských barev. S některými výrobky se děti přímo
seznámily, mohly si i vyzkoušet zdobení svíček
barvami a zdobení perníčků v Perníkové chaloupce. V Knoflíkárně zase viděly ukázku sbírky různých tvarů látkových knoflíků. Zkusily si tady naplnit nahřívací látkový sáček bylinkami, například

Dubáček
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Fyzikální TechUp

Troufnu si říct, že každý sedmák ví, co je to projekt TechUp. Okamžitě si totiž vybaví cestu na
Gymnázium Česká Lípa a hodiny plné pokusů,
praktických úkolů a pozorování. Tato aktivita má
podporovat přírodovědné a technické vzdělání.

Proto jsme v pátek 12. prosince zavítali již
potřetí na tuto partnerskou školu. Nejprve jsme
absolvovali program zaměřený na atmosférický
a hydrostatický tlak a Archimedův zákon. Druhá
část, pro nás dost náročná, byla věnovaná pokusům vysvětlujícím elektromagnetickou indukci
a chování vodiče v magnetickém poli.

Karel Dalecký
Dne 12.12. sedmá a devátá třída jela na gymnázium do České Lípy. Odjeli jsme ve 7:45 a vrátili
jsme se okolo druhé hodiny. Autobus nám zastavil přímo u gymnázia. Když jsme vešli dovnitř,
rozdělili nás na sedmou a devátou třídu a poté
nám řekli program. V učebně fyziky a laboratoři fyziky pro nás byly připraveny různé pokusy,
které se týkaly kapalin, plynů a magnetického
pole. Mně se líbil takový pokus, kde jsme museli
zapálit dělo, ve kterém byla voda. Ta se zahřála
a zašpuntovaný korek poté vystřelil.
O přestávce jsme dostali svačinu, bagetu
s pitíčkem a s croissantem. Projekt se mi líbil.
Zdeněk Krejčí
V pátek 12.12.2014 jsme se účastnili už 3. části
projektu TechUp, tentokrát to bylo o fyzice. Pokusy byly rozděleny na dvě části. První se týkala praktických úkolů, ve kterých jsme pracovali s vodou. Velmi se mi to líbilo. Podle mě byla
lepší než druhá část, která byla o magnetickém
poli a elektřině. Tato část byla také velmi poučná
a zajímavá. Chtěl bych si to zopakovat.
Za realizaci celého fyzikálního dopoledne děkuji RNDr. Jitce Gabrielové a Mgr. Zdeňku Ježákovi.
Mgr. Miroslava Sochová

Vánoční besídka u prvňáčků
V pátek 19.12. jsme se sešli naposledy ve školních lavicích. Byl
to slavnostní den. I vyučování bylo trošku jiné – vánoční. Po velké přestávce jsme si všichni zazpívali koledy na schodech. A konečně jsme se dočkali besídky. V úvodu jsme recitovali vánoční
básničky, které jsme se předem naučili. Třešinkou na dortu bylo
vystoupení Honzíka Janďourka, který nám zahrál několik skladeb
na housličky. No a pak už k nám přišel Ježíšek. Děti si vzájemně
nadělily dárečky a měly z nich opravdovou radost. V této vánoční
atmosféře jsme si pochutnávali na vánočním cukroví našich maminek (bylo vynikající) a pohráli si s dárečky. Na závěr jsme si
vzájemně popřáli hezké Vánoce a budeme se těšit na shledání
v novém roce.
I. třída s paní učitelkou

Matematika
u zvířat
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V prosinci jsme ve třetí třídě šli na hodinu matematiky do naší školní zvířátkové učebny. A protože zrovna probíráme násobilku, tak se nám
zvířata hodila. Využili jsme je v různých slovních úlohách a pro děti tato hodina byla velmi
zajímavá.
Pokud máte chuť, můžete si sami násobilku
zopakovat na této slovní úloze: 4 želvy, 2 činčily, 1 ještěrkovec, 2 žáby, 3 hadi a 1 pakobylka
– kolik mají dohromady nohou? (správná odpověď je 42).
Gabriela Havránková

Rodilí mluvčí
do škol

V rámci projektu Národního institutu pro další
vzdělávání (NIDV) „Rodilí mluvčí do škol“ k nám
do školy od prosince na hodiny angličtiny dochází
paní Andrea Charvát. Andrea pochází z Nového
Zélandu a již dva roky žije v Chlumu. NIDV nám
Andreu přidělil na dvě hodiny ve středu a dvě hodiny ve čtvrtek. O rodilé mluvčí je nouze, tak se
o ní musíme dělit s dalšími dvěma školami. V hodinách angličtiny Andrea s dětmi opakuje základní fráze, slovní zásobu a procvičuje správnou výslovnost. Děti jsou z výuky s Andreou nadšené.
Nejen, že mají možnost si vyzkoušet své znalosti prakticky, ale také se naučí méně spoléhat na
svůj rodný jazyk. Andrea k nám bude docházet
až do konce školního roku, proto děti budou mít
možnost procvičovat angličtinu a učit se nové
věci „z první ruky“. A pokud Andreu potkáte, nebojte se jí oslovit, její čeština se den ode dne
zlepšuje – ale PSSSSSSSSST! Neříkejte to dětem z naší školy!
Gabriela Havránková

Krmelec

V sobotu 20.12. proběhla již čtvrtá společná aktivita pro rodiče a děti – Cesta do krmelce. Svůj
čas si našli Honzík, Kubík a Dan s dospěláckým
doprovodem. Krmelec na nás čekal v Rozprechticích. Kluci vyčarovali z donesených jablíček vánoční stromeček. Hledání pokladu bylo tentokrát
obtížnější, jelikož byla už tma a všichni hledali
v „přízemí“. Poklad se však houpal na větvi a objevil ho Dan. O nález se se všemi podělil. Cestou zpět kluci uplatnili své baterky a své znalosti
o lesním traktoru.
Děkujeme všem a těšíme se na leden, kdy se
sejdeme na bowlingu.
Jana a Pavel Maškovi
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Dubáček

Kultura

ČESKÁ LÍPA

Jiráskovo divadlo
16.1.2015 - 19:30 MARATŮV SAD(E)
Premiéra nové inscenace českolipského souboru Divadelní klub Jirásek na
motivy hry Petera Weisse Marat/Sade v úpravách a režii Václava Klapky.
V blázinci v Charentonu předvádí chovanci ústavu a jejich ošetřovatelé pod
vedením markýze de Sade rekonstrukci zavraždění vůdce francouzské revoluce J. P. Marata. Hra o smyslu lidské existence, stejně jako existence
naší evropské civilizace. Vstupné: 100,- Kč
17.1.2015 - 15:00 JÁJA, PÁJA A UTŘIFOUS
Tradiční sobotní pohádka. Pohádkový příběh o dvou bratrech Jájovi a Pájovi, jejich dědovi Lebedovi a chamtivém Krkovičkovi.
Vstupné: 80,- Kč

Zmrazovač

17. ledna 2015 v 10 hodin BOB A BOBEK NA CESTÁCH
Divadlo Anfas Praha, Pavel Šrut - Denisa Dašková
vstupné: 60 Kč
20.ledna 2015 v 19 hodin ŠPATNÁ ŽENSKÁ aneb jak přežít manželství a
neunudit se k smrti
Manželské rošády, hry a úskoky v rafinované komedii. Vstupné: 250 Kč
21. ledna 2015 od 19 hodin ONDŘEJ HAVELKA a MELODY MAKERS –
KDYŽ ZAVÁLÍ HOT-JAZZ nebo SWING
Zazní nejlepší hudební skladby světového swingu 30. a 40. let. vstupné: 350 Kč

14.2.2015 - 19:00 IL CONGELATORE - ZMRAZOVAČ
Nejúspěšnější představení Českolipského divadelního podzimu, mafiánská
komedie Il Congelatore – Zmrazovač se vrací na pozvání Divadelního klubu
Jirásek do České Lípy. Nenechte si ujít úžasné představení, které vtáhne
publikum do USA za podivných časů prohibice.
Vstupné: 100,- Kč
KD Crystal
27.1.2015 - 19:00 V JINÉM SVĚTĚ
Originální talk show se záhadologem a exorcistou Milanem Doležalem.
Téma: „Svět mrtvých“.
Vstupné: 80,- Kč

NOVÝ BOR

Městské divadlo
15. ledna 2015 v 19 hodin MILUJI TĚ, ALE
Hudební komedie o lásce, jejímž hlavním tématem je proměnlivost citových
vztahů mezi mužem a ženou. Vstupné: 350 Kč

29. ledna 2015 Vyhlášení NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO SPORTOVCE OKRESU
ČESKÁ LÍPA 2014
30. ledna 2015 v 19 hodin AMADEUS
Romantická legenda, která vznikla ještě za života Antonia Salieriho, a sice že
průměrný skladatel Salieri skladatele otrávil. vstupné: 90 Kč
Navrátilův sál
12. ledna 2015 v 19 hodin KALEIDOSKOP JANA REJŽKA
Přední český kritik a publicista vás zve na pořad: aneb hudba, kterou jinde
neuslyšíte. Vstupné: 90 Kč

Dubáček -
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MĚLNÍK

Galerie Ve Věži
17.1.2015 14 - 16 hod. Setkání s autory knihy a výstavy NA MĚLNÍKU výstava potrvá do 15.2.2015
Autor fotografií MgA. Miroslav Pásek, fotograf, filmař a grafik, věnuje se
především dokumentární, vědecké, portrétní a reklamní fotografii. Výstava
Na Mělníku úzce souvisí se stejnojmennou knihou, vydanou koncem roku
2014 k 740. výročí první zmínky o Mělníku jako městě.
24.1.2015 15 - 16.30hod WORKSHOP KRYSTYNY SKALICKÉ
Kreativní workshop pro děti vedený zkušenou výtvarnicí a hudebnicí Krystynou Skalickou. Tentokrát na téma fotografie a stínohra. Vstupné zdarma
24.1.2015 od 19.30 hod. KONCERT KRYSTYNY SKALICKÉ z cyklu Písničkáři a solitéři VE VĚŽI
Písničkářka, harmonikářka a loutkoherečka Krystyna Skalická natočila v
březnu 2003 své první demo Kikiriki. Po hudební odmlce hraje od roku 2006
s houslistkou Barborou Baronovou. Na Zahradě 2007 spolu obsadily 2. místo. Krystyna zpívá své písně česky, polsky a slovensky. Vstupné zdarma
Masarykův kulturní dům
13.1.2015 od 19 hod. ROMEO A JULIE
Moderní zpracování legendárního příběhu o lásce světoznámého dramatika
Williama Shakespeara v podání Klicperova divadla Hradec Králové.
Vstupné: 380 Kč
19.1.2015 od 20 hod. LiStOVáNí: Gottland
Publicistický bestseller přeměněný na téměř detektivní, ale přesto velmi
humorné představení. Vstupné 100,- Kč
20.1.2015 od 19 hod. HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER
Dokumentární film. Americká chůva Vivian Maier od roku 1950 až do své
smrti v roce 2009 nafotila více než 100 tisíc dech beroucích fotografií. Díky
umělecké hodnotě nečekaně objeveného díla začala být Vivian Maier brzy
považována za jednu z nejvýraznějších osobností fotografie 20. století.
22.1.2015 od 19 hod. Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce a Wericha
Koncert představující nově vydané album Ondřeje Rumla. Vstupné 200 Kč
26.1.2015 od 10 hod. ULICE PLNÁ KOUZEL
Divadelní představení určené pro děti mateřských škol a žáky prvního stupně
ZŠ. V novém pojetí originálního černého divadla Metro prožijete s hlavním
hrdinou jeden obyčejný den a jeden možná trochu obyčejný život. Věci, které
ho obklopují, dostanou lidštější podobu a pomohou mu prožít den podle jeho
představ. Počítač ho přivítá jako dobrého kamaráda, autíčko ho odveze třeba
na kraj světa a špagety skočí samy rovnou do talíře. Den je plný zážitků, ale
stejně jako v životě – vše má svůj konec. Vstupné: 50 Kč
27.1.2015 od 10 hod. MARYŠA
Inscenace určená žákům druhého stupně základních škol a studentům
středních škol. Vstupné: 80 Kč
3.2.2015 od 19 hod. CRY BABY CRY
Divadelní inscenace o pěti ženách, které se na speciálním kurzu snaží naučit
jak správně žít svůj život, aby byly šťastné a spokojené. Vstupné 380 Kč
Regionální muzeum Mělník
24.1.2015 - 22.2.2015 PŘÍBĚH KRAJINY
Výstava obrazů malířky Olgy Otáhalové. Slavnostní zahájení výstavy se
koná v pátek 23.1.2015 v 17 hod. ve velkém výstavním sále mělnického
muzea.
do 31.3.2015 HISTORRIE MALÉ ŽELEZNICE ANEB ŽELEZNIČNÍ HRAČKY
Dlouhodobá výstava je věnována historickým modelům a soupravám plechových vláčků o rozchodu 0 a 00 (H0) z let 1890 - 1960

DOKSY

kino máj
10. sobota od 15.00 hod. PADDINGTON
Komedie pro celou rodinu. Medvídek Paddington pochází z Peru, nosí červený klobouček a miluje marmeládové sendviče. Když zemětřesení zničí
jeho domov, pošle jej teta Lucy do Londýna. Svými ztřeštěnými nápady
však převrátí celý dům vzhůru nohama. Vstupné 120,- Kč
10. sobota a 17. sobota od 17.00 hod. HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
Třetí a závěrečné dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky, vedenými Thorinem Pavézou.
Vstupné 110,- Kč

Hobit: Bitva pěti armád

10. sobota od 20.00 hod. a 20. úterý od 17.30 hod. BURÁCENÍ
Film, natočený podle skutečné události z roku 2004, se odehrává v prostředí motorkářského světa, rockové hudby a sochařské komunity. Hrají
T. Hajíček, V. Kerekes, J. Kolesárová, M. Stránský, V. Javorský, O. Navrátil,
Ch. Poullain, Z. Bydžovská, R. Müller a další. Vstupné 110,- Kč
13. úterý od 17.30 hod. a 17. sobota od 20.00 hod. FOTOGRAF
Film je inspirován osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka,
umělce obdařeného výjimečným talentem, živelností a vášní. Středem jeho
života byly vždy především ženy. Vstupné 130,- Do 15 let nevhodný
13. úterý od 20.00 hod. BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU S MAFIÍ (film na přání)
Krimi, Norsko/Švédsko/Dánsko, 2014, režie Hans Petter Moland. Nils se
prohání se svým sněžným pluhem zasněženými cestami v okolí chladného
norského městečka. Jednoho dne se dozví o úmrtí svého syna.
Vstupné 90,- Do 15 let nevhodný
17. sobota od 15.00 hod. TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
Animovaný, USA, 2014. Tučňáci se jako agenti vydávají na utajovanou
výpravu, aby zastavili zločince Brinea. Vstupné 90/110,20. úterý od 20.00 hod. (ART) DVA DNY, JEDNA NOC
O dalším životě mladé Marion rozhodnou namísto šéfa její kolegové. Marion
má dva dny a jednu noc na to přesvědčit své kolegy, aby se vzdali prémií
a tím zachovali její místo. Vstupné 90,- Do 15 let nevhodný
24. sobota od 15.00 hod. ŠKATULÁCI
Animovaný film. Dobrodružná komedie. V Sýrečkově není radno vycházet
po setmění. Z podzemních doupat vylézají Škatuláci, kteří kradou vše, co
jim přijde do rukou. Vstupné 80,24. sobota od 17.00 hod. EXODUS: Bohové a králové
Historický velkofilm Egyptský faraón Ramses a nalezenec Mojžíš vyrostli
jako bratři, ale stali se z nich nepřátelé na život a na smrt.
Vstupné 110,24. sobota od 20.00 hod. HODINOVÝ MANŽEL
Příběh čtyř přátel, vášnivých hráčů vodního póla, kteří společně provozují bazén. Z nedostatku příležitostí začnou chlapi podnikat jako „hodinoví manželé”.
Vstupné 100,27. úterý od 17.30 hod. STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
Dokument. Příběh muže, který poznal celý svět. Vstupné 80,27. úterý od 20.00 hod. OKNO DO DVORA (PROJEKT 100)
Mysteriózní thriller, USA, 1954, režie Alfred Hitchcock. Fotograf Jeff je odkázán na kolečkové křeslo. Společníkem se mu stane okno s výhledem
k sousedům. Vstupné 80,29. čtvrtek od 11.00 hod. TŘI BRATŘI
Filmová pohádka. Zlevněné vstupné 50,31. sobota od 15.00 hod. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Animovaný film. Vstupné 90,31. sobota od 17.00 hod. ODPAD
Tři kluci každý den prohledávají centrální skládku v brazilském Riu a věří,
že najdou něco, co jim aspoň na chvíli zlepší život. Vstupné 110,31. sobota od 19.30 hod. DOG HOT
Hynek žije sám ve starém obytňáku a prodává v něm párky v rohlíku. Jedné
noci potká rozrušenou dvacetiletou Kláru. Jejich osudy a skrytá tajemství
se propojují během společné cesty po severu Čech. (točené pivo ke každé
vstupence a párek v rohlíku zdarma) Vstupné 90,-
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RETRO TOUR 2015 – 40 LET (1975 – 2015)
Výjimečným celoročním turné oslaví Katapult čtyřicet let trvání svojí existence.
Turné je rozděleno na jarní, letní a podzimní část a skupina navštíví všechny myslitelné prostory, kde po celou dobu svojí existence vystupovala.
Za uplynulých čtyřicet let písničky Katapultu zlidověly, jejich koncerty navštěvuje dnes již tří- až čtyřgenerační publikum a tak stal doslova rodinnou kapelou. “Je to
víc, než jsem si kdysi mohl přát. Je to vlastně největší pocta, kterou může jakákoliv
kapela na celém širém světě dosáhnout“ říká Olda Říha, leader kapely.
Mnohaletou kariéru Katapultu postihly v jeho historii dva tvrdé existenční údery.
Od roku 1980 do roku 1985 nesměla skupina nahrávat nové desky a její jméno se
nesmělo objevit v žádném z tehdejších médií ať už tiskových nebo obrazových, včetně zákazu veřejného vystupování střídavě v různých krajích a také v Praze. V roce
2009 zemřel baskytarista Jiří Šindelář. Z původní sestavy Katapultu zůstal Říha sám.
Předtím v roce 2007 nečekaně zemřel v 61 letech také bubeník Katapultu Anatoli
“Tolja” Kohout, který v kapele s přestávkami působil už od jejího založení.
Říha však koncem roku 2009 kapelu obnovil se spoluhráči o generaci mladšími. A povedl se zázrak. V roce 2010 skupina vydala novinkové album Radosti života
a většina písní z něj se stala hity (Casablanca, Metrosexuál, Když, srdce puls). Stala
se totiž důležitá věc. Kontinuita s historií kapely byla navázána.
Fanouškové vzali Říhovy nové spoluhráče za svoje a co je ještě důležitější, nové
hity se vyrovnaly těm legendárním. Katapult v původním složení Říha – Šindelář –
Kohout se tak stal legendou, na kterou se nedá zapomenout, a obnovený Katapult
s basákem Andy Budkou a bubeníkem Ondřejem Timple si až drtivým způsobem
a nezměrnou energií na svých koncertech vybudoval zpět místo tam, kam v naší pop
music patří. O znovuzrození skupiny natočil režisér Jan Gogola ml. dokumentární
film Rock života a Česká televize pořad Třináctá komnata.
Skupina Katapult vznikla v roce 1975. Tři, později už celoživotní kamarádi Olda Říha, Jiří „Dědek“ Šindelář a Tolja Kohout založili skupinu, aby si po
dvanácti letech společného hraní v různých uskupeních konečně zahráli muziku svého srdce – rock. V podstatě okamžitě se stal Katapult velikým fenoménem
na české rockové scéně a jeho písničky a hard rockový styl zaznamenal obrovský úspěch. Katapult se také ihned stal inspirací pro mnoho českých a slovenských kapel. Inspiroval i skupinu Elán, se kterou navázal velké přátelství. (Jožo
Ráž byl jediným člověkem, který se v tehdejší normalizaci a posléze v době
zákazu Katapultu dokázal svojí oblíbené české kapely veřejně zastat).
Katapult tak ukázal cestu mnohým hudebníkům „zalezlým“ v té době v kapelách
slavných sólových zpěváků nebo hrajícím tehdejší módní styl jazzrock, který byl v době normalizace tolerován, že cesta k vlastní kapele a rocku existuje.
Fanoušky bezmezně milovaná skupina, o které se před lety psalo, že svým jednoduchým rockem “rozdělila národ”, po celou svou čtyřicetiletou kariéru nikdy neopustila svůj klasický rockový styl ulice postavený na bluesových základech a civilním projevu, který jí přinesl mnoho příznivců ale taky ovšem nevraživost některých
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hudebních kritiků. “O Black Sabbath se také v počátcích jejich kariéry psalo, že je
to banda idiotů - a dnes jsou považováni za legendu světového rocku.
Něco podobného platí i o Kiss nebo AC/DC,” odpovídá kritikům Říha. Katapult,
rock a ulice života. Obyčejní lidé dokázali neobyčejnou věc. Ulice se stala hlavním
náměstím, dvojnásobným Zlatým slavíkem, který prodává více než milión nosičů
a odehrál přes 7 000 koncertů. Vydal 12 řadových desek, 5 výběrů, 2 vícediskové
CD speciály, 6 live DVD, 1 celovečerní dokumentární film a 2 knihy. Získal sedm Zlatých desek a jednu platinovou. Vystřídal 10 bubeníků a 2 basisty. Českou akademií
populární hudby byl v roce 2009 Katapult uveden do Síně slávy.
Barbora Škopková

