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Posledně jsme vás informova-
li o tom, že se na různých pro-
dejnáchHornbachu ztrácí pís-
mena v hlavním logu. Během
několika nocí se ztratila pís-
mena hned na pěti prodej-
nách a nejednalo se vždy
o stejné písmeno. Například
po pražských prodejnách se
ztrácela písmena H, N, A. Za-
tímco v Brně se ztratilo O a A.
Písmena se ztrácela také v Plz-
ni a Ostravě. Hornbach do pát-

rání po písmenech zapojil ne-
jen bezpečnostní kamery, ale
také požádal o spolupráci své
zákazníky. Právě díky nim
jsme se skrze sociální sítě do-
zvěděli, že se v pondělí písme-
na objevila k prodeji na Sbaza-
ru nebo i na aukčním portále
Aukro. Jedná se o písmena H
a O a v obou případech si pro-
dejce cení písmena na desítky
tisíc. Situaci budeme nadále
sledovat a informovat vás. MET

V Praze a v Brně
vzniknou osvětlené
cyklostezky.

Na libeňské části cyklostezky
podél Vltavy umístila firma
Technologie hlavního města
Prahy (THMP), která má na
území hlavního města na sta-
rosti osvětlení nebo semafo-
ry, nové veřejné osvětlení.
Nová vychytávka bude na
více než kilometrovém úseku
cyklostezky A2 U Českých lo-
děnic v Libni. K plnému zpro-
voznění 40 stožárů dojde ve
druhé polovině září. Úsek ve-
doucí od Löwitova mlýna po

odbočku na Bulovku, který
využívají cyklisté, chodci
i sportovci jezdící na inline
bruslích, byl dosud neosvětle-
ný. Výstavbu nových stožárů
zajišťuje THMP na žádost Pra-
hy 8. „Jedná se o oblíbenou
amnohdy rušnou část cyklos-
tezky, která je veřejně pří-
stupná 24 hodin denně. Spor-
tovci, ale třeba i pejskaři si za-
slouží, aby se na ní po setmě-
ní cítili bezpečně. Požadavek
na bezpečnost je o to zásad-
nější, že se v těsné blízkosti
nachází dětské hřiště,“ uvedl
Jan Chabr, radní hl. m. Prahy
pro oblast majetku. Podle něj
bude možné nové osvětlení
regulovat: „Regulace intenzi-
ty osvětlení v nejméně expo-

novaných časech je vhodným
způsobem, jak přispět k úspo-
ře energií. U těchto konkrét-
ních lamp bude klesat inten-

zita každý den zhruba od
22 do pěti hodin, a to přibliž-
ně o 33 procent,“ doplnil
Chabr. MET

Lepší skla
V Pardubicích jsou první
prototypy zastávkových
přístřešků s grafickými prv-
ky, které eliminují nárazy
ptáků do skel. Zároveň
jsou vybaveny grafikou,
která zlepšuje orientaci
slabozrakých. 2x ČTK

ALICE
BENDOVÁ
„Karavan mi dává pocit
svobody, spaní po hotelech
nemám ráda.“

každý pátek ZDARMA
TÝDENÍK

UŽ ZÍTRA

Háčko v nabídce REPRO AUKRO Dvě písmena nemá prodejna v Praze Chuchli. HORNBACH

Pod komín
Na dvoře pivovaru Staro-
pramen se dnes od 17 ho-
din uskuteční oblíbená
akce Výčep pod komí-
nem. Sládci si pro tuto
příležitost pořádanou
v rámci oslav Dnů české-
ho piva připravili tři spe-
ciální várky. Pivo bude če-
povat i herec Hynek Čer-
mák (na snímku). MAFRA

Technické sítě Brno (TSB)
osazují v posledních sedmi
letech nové stožáry veřejného
osvětlení cyklostezek úsporný-
mi LED svítidly.

● Úsporu má zvýšit i využití
fotobuněk, městská firma
je nyní zkouší na Svitavském
nábřeží. V Brně je osazeno
veřejným osvětlením přibližně
30 kilometrů cyklostezek,
jde téměř o tisícovku lamp.

Jsou šetrné nejen v souvislosti
s energiemi, ale díky
‚teplejší‘ chromatičnosti
také k přírodě.

● Fotobuňky umožní svítit jen
v případě, že se po cyklostez-
ce někdo pohybuje. Standard-
ně totiž cyklostezky fungují
v letním a zimním režimu, kdy
svítí od ranních hodin stejně
jako městské veřejné osvětle-
ní a zhasínají o půlnoci. ČTK

Cyklisté se budou po
setmění cítit bezpečně

Úsporné Brno

inzerce

Písmena. Už se prodávají za desetitisíce korun


