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BENEŠOV, BEROUN, KLADNO, KOLÍN, KUTNÁ HORA, MĚLNÍK, MLADÁ BOLESLAV, NYMBURK, PŘÍBRAM, RAKOVNÍK

střední čechy
17 °C/19 °C

27 °C/30 °C

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz

Menzel točí v Mělníku
Natáčení oscarového režiséra v
Mělníku se chýlí ke konci Str. B2

Seriál
Olympionici z kraje

Počasí v kraji
DOPRAVA Říčany neprůjezdné
Kvůli opravám bude uzavřen
hlavní tah do Kutné Hory Strana B2

HOKEJ Michal Petrák
Šest let hrál ve Francii, teď
chce prorazit v Kladně Str. B5

NÁJEM
s budoucí KOUPÍ
nájemné započteno do ceny
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„U HVĚZDÁRNY“

INZERCE

P
olicisté s vrtulníkem krou-
žili v noci na úterý nad
městem Slaný na Kladen-
sku a hledali člověka, kte-

rýmožná ani neví, že ohrozil cestu-
jící na palubě dopravního letadla.
Svítil na něj laserovým paprskem,
takovým, jaký umí vyrobit i laciné
ukazovátko z tržnice.
„Je to, jako když vás při řízení

osvítí auto s plnými dálkovými
světly a jste v terénu se zatáčkami.
Ztratíte orientaci na vozovce,“ říká
zkušený pilot dopravních letadel
Karel Mündel. Ten připomíná, že
laserový paprsek může při pří-
mém zásahu ohrozit i lidský zrak.
Zdravotní riziko je podle něj men-
ší, ale provozní riziko pro pilotová-
ní letadla obrovské.

Policisté zatím pachatele nedo-
padli, ale podlemluvčí Jany Šteine-
rové po něm stále pátrají. „Nasvě-
coval letadlo přibližně z okrajové-
ho sídliště Slaného ve směru
na Louny,“ uvedla Šteinerová.

Paprsek testovali
ze tří kilometrů i vědci
Posádka letadla o paprsku hned in-
formovala Řízení letového provo-
zu, a to kontaktovalo policii, která
sídlí na letišti v Ruzyni.
Tak postupují piloti a řízení pro-

vozu pokaždé, i když vidí jen papr-
sek, který letadlo nezasáhne. V ně-
kterých případech kontaktují řídí-
cí letového provozu policejní prezi-
dium, které se vyšetřováním tako-
vých útoků zabývá.

V čem je paprsek nebezpečný?
Pokusy, které v roce 2010 provádě-
la v Praze na letišti Univerzita obra-
ny, ukázaly, že laserový paprsek
prudce oslní kabinu, vytvoří clo-
nu, přes kterou posádka nevidí
před sebe. Specialista na lasery Te-
odor Baláž to ukázal na letadle, kte-
ré nasvítil z dálky 2,7 kilometru,
a sice méně účinným ukazovát-

kem s výkonem50miliwattů. Tako-
vé lze mimochodem na internetu
objednat už za šest set korun.
„Stane-li se tak při vzletovém

či přistávacím manévru, je život-
ně ohrožena nejenom posádka,
ale také cestující na palubě leta-
dla,“ upozorňuje univerzita
ve své zprávě.

» Pokračování na str. B3

PRAHA

Na dálnici stopoval muž
jako lední medvěd
Na dálnici D1 na okraji Prahy se
včera ráno objevil nezvyklý stopař.
Postával tu muž převlečený za led-
ního medvěda. Společnost mu dě-
lalamladá žena. Policii řekli, že do-
stali za úkol dostat se takto
do Brna. Ve skutečnosti se zapojili
do kampaněGreenpeace. Za stopo-
vání na dálnici dostali pokutu.
O tom, že se na dálnici nesmí sto-
povat, prý ani nevěděli. (iDNES.cz)

» Video na strednicechy.idnes.cz

STŘEDNÍ ČECHY

Sklizeň bude horší,
žně se zpožďují
Ve Středočeském kraji se kvůli deš-
tivému počasí začínají zpožďovat
žně. Zemědělci zatím sklidili devět
procent ploch obilí a 35 procent
řepky. Podle regionů nejvíc zatím
sklizeň pokročila na Nymbursku
aBenešovsku. Pokud se sklizeň stá-
le bude zpožďovat, zhorší se vyhlíd-
ky zemědělců na příští rok. Středo-
čeští zemědělci předpokládají,
že letošní sklizeň bude nižší než
loni. (ČTK)

Každý olympijský den bude středo-
česká příloha MF DNES přinášet
příběhy sportovců spojených s re-
gionem. Vyprávět o nich budou ro-
dinní příslušníci, partneři, trenéři,
kamarádi či další blízcí. Užijte si
hry s olympioniky z vašeho kraje.

Již zítra:

» badmintonistaPetr Koukal

AKUREYRI (Od zvláštního zpravo-
daje MF DNES) Zatímco fotbalisté
včera vystoupili na severu Islandu
z letadla v teplákových soupra-
vách, boleslavský trenér Miroslav
Koubek zvolil odvážně kraťasy.
Vlastně proč ne, v Akureyri víta-

lo výpravu sluníčko, na tuhle lokali-
tu příjemných šestnáct stupňů.

To je ale jedna z mála pozitivních
zpráv, která fotbalisty Mladé Bole-
slavi před dnešní odvetou druhého
předkola Evropské ligy (první zápas

3:0 pro Boleslav) potkala. „Vpadla k
nám úplná zdravotní kalamita, to
jsem snad v kariéře takhle na úvod
sezony nezažil,“ řekl Koubek.
Mrzuté je, že bude dlouhéměsí-

ce mimo hru nový kapitán Jan
Chramosta, klíčový útočník, jenž
si na nedělním tréninku přetrhl kří-
žový vaz v koleně. K němu se ještě
přidali Šírl (přisednuté koleno), Ku-
lič a Štohanzl (oba svalové problé-
my). Ani jeden dnes na Islandu ne-
nastoupí. » Pokračování na str. B5

Nový areál v Kolíně

Golfovým hřištěm
bez hole, s diskem
Novinku kombinující prvky gol-
fu a házení disku – takzvaného
fresbee – si můžete vyzkoušet
na Kmochově ostrově v Kolíně.
Včera tam otevřeli nový areál
DiscGolfPark.
Hra discgolf má podobná pravi-
dla jako golf – účastníkmusí pro-
jít hřiště na co nejmenší počet
hodů. Místo holí a míčků ale
hráč používá létající disky, který-
mi se trefuje do košů.
Hře propadli třeba manželé Fi-
landrovi z Prahy. Vedou spo-
lu českou discgolfovou ligu. Kryš-
tof Novák (na snímku vle-
vo) je několikanásobným vítě-
zem české ligy a mistr světa
2010. (kah)

Letadla mířící na Ruzyni ohrožuje nebezpečná hra
s laserovým ukazovátkem. Koupit ho může kdokoliv.
Piloti nahlásili jen letos osmnáct takových případů,
většinu právě u Ruzyně. Policie pachatele nedopadla.

Krátce

MiG na cestě
krajem
Jedna z nejslavnějších stíhaček
MiG-21 se vydala na cestu z Prahy
do Ostravy. Video a fotky
na strednicechy.idnes.cz

Diskem do koše
Foto: Radek Cihla, MF DNES

PŘÍBRAM Je známýhlavně jako hru-
bý pistolník Grimpo z Limonádo-
vého Joe. V Příbrami, kde dnes za-
číná výstava jeho tvorby, ho však
znají spíš jako výtvarníka. Josef Hli-
nomaz.
Nebyl to malující herec ani vý-

tvarník, co hraje. Byl zkrátka obo-
je. A ačkoli se narodil v Praze, Pří-
bram byla jednou z jeho největ-
ších lásek. „Když odpovídal
na otázku, co vedle hraní amalová-
ní patřímezi jeho životní lásky, od-
pověděl: moře, cestování a Pří-
bram,“ říká Hana Ročňáková, ředi-
telka příbramské Galerie Františka
Drtikola, kde se jeho aktuální výsta-
va koná. „Hlinomaz a Příbram, to
byl celoživotní vztah,“ dodává.
Hlinomaz tu žil od svých dvou

let, po studiích se odstěhoval
do Prahy, ale když nacisté ve 40. le-

tech zavřeli divadla, na čas se sem
vrátil a maloval. I když po válce
zase odjel do Prahy, do Příbrami
nepřestal jezdit až do své smrti
v srpnu 1978.
„Byl tu skoro každý týden, měl

tu rodinu i kamarády zmládí. Schá-
zel se s nimi na šachy nebo jen
tak si zakouřit. Oblíbil si Praž-
skou ulici, kam v neděli chodil na
korzo, a také biograf pana Tůmy,
který já pamatuji už jako biograf
Svět,“ vzpomíná jeho synovec Vác-
lav Hlinomaz, který žije na Pří-
bramsku.
Celá jeho rodina byla v Příbrami

známá, jedna zmístních ulic se do-
konce jmenuje Hlinomazova. Jeho
otec Václav, příbramský rodák, za-
ložil hudební školu a byl předse-
dou Příbramské filharmonie.

» Pokračování na str. B4

Test Paprsek míří na letadlo skoro ze tří kilometrů. Foto: Univerzita obrany

VKutné Hoře je teď trhákem výsta-
va o Jagelloncích, také pražský
Hrad má svoje šlechtické lákadlo –
výstavu Pernštejnové a jejich
doba. Kvůli návštěvnickému zá-
jmu se ji pořadatelé rozhodli omě-
síc prodloužit. Cestu dometropole
si tedy můžete příběhy šlechtické-
ho rodu zpříjemnit až do 2. září.

Tip MF DNES

Pernštejnové do září
Maloval a miloval Příbram,
i to byl herec Josef Hlinomaz
Proč byl svérázný herec a naivní výtvarník netechnický typ?

strednicechy.idnes.cz

Letadla v ohrožení:
stačí laser za šest stovek

Boleslav před odvetou řeší
zdravotní kalamitu v týmu


