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Jakub Chleboun: Up-cycling
se znovu zabydluje i v Česku
Použité „duše“ z bicyklů, vysloužilé hasičské hadice, staré padáky i noviny, gramodesky
nebo láhve dostávají pod zručnýma rukama nové, smysluplné využití
Deník zjistil

OTÁZKA PRO…

...Víta Balnera z ostravské mykologické
poradny
Nacoby přisběruhubmělilidédávatnejvětšípozor?
Jedlýchhubjekolemnáscelářada,houbařibyvšakmělibýtopatrní,aby
nedošlokzáměněsjedovatýmidruhy.Lidébynemělijísthouby,které
neznají.Kjídlubymělipoužívatopravdupouzety,okterýchjsoubezpečněpřesvědčeni,žejdeojedlédruhy.Nejčastějidocházíkotravámmuchomůrkouzelenouamuchomůrkoutygrovanou,velicečastotaképo
konzumacinedostatečnětepelnězpracovanýchváclavek.
(peř)

IVA MUŠÁLKOVÁ

Ostrava – Tašky z ojetých
cykloduší, barevné kabely z
reklamních bannerů, peněženky z hasičských hadic nebo diář s deskami z tištěných
spojů, náušnice ze zbytků linolea, barevná jízdní kola ze
starých vraků, hodiny z gramodesky nebo servírovací
podnos z vypité láhve od vína.
K tomu kupa kreativity a zručnosti a materiál „na odpis“ se
mění pod zručnýma rukama k
nepoznání. Nejen esteticky,
ale i funkčně. Vítejte ve světě
up-cyclingu!
„Je otázka, jestli up-cycling
vymysleli Američané. Já si
myslím, že Češi, a Američané
tomu dali jen název,“ míní Jakub Chleboun, majitel ostravské společnosti Respiro.
Na myšlenku dát vysloužilým
materiálům, které by jinak
skončily na skládce, nové využití, jej přivedly veletrhy na
dané téma v Americe. Právě
tam má up-cycling zelenou.
Nejednu hvězdu filmových
pláten či přehlídkových mol
můžete zahlédnout například
s taškou „vyrobenou“ z PETláhví nebo v šatech z igelitu či
dalších pro oděvy netypických materiálů. Lustr vyskládaný z jednorázových
plastových lžiček rychlého
občerstvení si nezadá s výrobky věhlasných designérů... A Češi byli v minulosti v
improvizaci na téma, jak si
nedostatkové zboží vyrobit na
koleně, když to není v obchodě, opravdoví mistři.
„My jsme si řekli, že budeme vyrábět praktické věci. A
docela se nám to daří,“ říká
Jakub Chleboun. Oč lacinější
je vstupní materiál, o to větší
je podíl lidského umu a práce.
Přestože nejde o lacinou záležitost, například barevná kabela z reklamního banneru

POSTŘEH MARTINY KOZIOLOVÉ

Kontroverzní
potratová pilulka
Se zaváděním potratové pilulky se zvedla obrovská vlna odporu
nejrůznějších organizací. Proti její registraci v České republice
tehdy protestovaly desítky tisíc lidí. Například organizace
Hnutí pro život sesbírala pod petici přes sedmdesát tisíc podpisů. Ano, potratová pilulka je bezesporu choulostivé téma kvůli
podobným lobbistickým skupinám bojujícím proti potratům, je
třeba si ale uvědomit, že potraty jsou u nás už více než třicet let
umožněny zákonem. Pokud se tedy žena rozhodne své těhotenství ukončit, díky této pilulce to mohou lékaři udělat šetrnější
cestou.
martina.koziolova@denik.cz

ODS v Ostravě zahájila druhou část
své kampaně
Ostrava – Ostrava pro mladé. To je název druhé vlny
kampaně občanských demokratů v Ostravě, která začala v těchto dnech. Chtějí jejím prostřednictvím upozornit na problém stále zvyšujícího se počtu mladých lidí, kteří uvažují o odchodu z Ostravy. Hlavní část záměrů představí občanští demokraté v poslední fázi své
letošní komunální kampaně.
(kom)

Čtyři hodiny nepojedou tramvaje
přes centrum
přijde až na dvě tisícovky, své
zákazníky podle Chlebouna
nacházejí tyto výrobky stále
častěji také u nás. Jsou mezi
nimi zejména firmy, které se
hlásí ke společenské odpovědnosti, a tu chtějí také projevit vůči svým zákazníkům
třeba originálním designovým blokem s deskami ze starých tištěných spojů. „Také
lidé si kupují naše tašky, protože jim to přijde neotřelé a
zajímavé,“ dodává Chleboun.
iva.musalkova@denik.cz

TAŠKY A TAŠTIČKY. Všechny z materiálů, které už svou funkci splnily a skončily by v odpadu (snímek nahoře). Adventní věnec (vpravo
dole) je na první pohled jako ostatní, k jeho výzdobě ale posloužily
stará trička, hasičské hadice a reklamní bannery. A slisovaná láhev
poslouží třeba jako „prkénko“ na sýr.
Snímky: Deník/Pavel Sonnek

V květnu se ostravská společnost Respiro zúčastnila 14. ročníku soutěže Hvězda 3D reklamy. Tu každoročně vypisuje Asociace 3D reklamy.
Soutěž je zaměřena na produkty, které mají tři rozměry – výšku, šířku
a hloubku. Respiro přihlásilo osm produktů a v soutěži získalo pět prvních míst, dvě druhá místa a jedno třetí místo. S touto sbírkou ocenění
se tak stali historicky nejúspěšnější kreativní agenturou, která se této
soutěže zúčastnila.

Burčákové hody začnou v Ostravě 26. srpna
Zaujalo nás
BŘETISLAV LAPISZ

Ostrava − Prvního burčáku,
přesněji
řečeno
částečně
zkvašeného hroznového moštu , se ostravští zákazníci dočkají v úterý 26. srpna. „V ten
den začneme prodávat částeč-

ně zkvašený mošt z hroznů ze
Slovenska,“ řekla Deníku Danuše Kudelová z Vinného
sklepa u Kusaly v Ostravě. Jana Glattová z vinotéky Style v
centru Ostravy uvedla, že má
v plánu zmíněný mok rovněž
začít prodávat už koncem srpna. Mario Frenko, majitel
Vinného sklepa U Mostu,
předpokládá, že burčák začne

prodávat počátkem září, stejně situaci odhadují i v další ostravské vinotéce v Nádražní
ulici.
Od srpna roku 2009 začaly
pro víno a vinařské produkty
platit nové právní předpisy,
které se týkají mimo jiné i
označování částečně zkvašeného hroznového moštu. Ten
může být označen jako burčák

jen za podmínky, že je vyroben v České republice z českých nebo moravských hroznů.
Zkušení vinaři tvrdí, že dospělý člověk by měl za rok vypít tolik litrů burčáku, kolik
má krve v těle. Tedy zhruba
šest litrů. Burčák se smí prodávat pouze od začátku srpna
do konce listopadu.

„Strach z konopí už opadl,“
říká majitel konopné lékárny
Už přes rok funguje první konopná lékárna
v Ostravě. A obchodu se daří – za uplynulý
rok přibyla majiteli do sbírky nová
ostravská pobočka a také obchod
ve Frýdlantě nad Ostravicí.

HELENA GRABOWSKÁ

Ostrava – Ostravané si mohou více než rok vyzkoušet na
vlastní kůži přípravky z konopí. První pobočka konopné
lékárny sídlí v Klegově ulici v

Hrabůvce, v říjnu loňského
roku poté dostala mladší
sestřičku v ulici 28. října v Mariánských Horách a Hulvákách. Z prodejen si mohou zájemci odnést jak produkty,
které slouží k prevenci, tak i
takové, které odborníci doporučují ke zmírnění příznaků
mnoha nemocí.

„Strach už lidi přešel. Ti,
kteří přijdou do našeho obchodu, mají již povědomí o léčebných vlastnostech konopí
a nepovažují jej za nic škodlivého,“ řekl Jiří Stabla z Konopnyshop.cz, který celorepublikovou síť konopných
apatyk provozuje.
Podle jeho slov jde nejvíce
na odbyt konopná mast, jež lidem pomáhá při léčbě kožních potíží, jako jsou lupénka,
opary, opruzeniny, popáleniny či bodnutí hmyzem. Během
loňského roku získala společnost díky své masti druhé místo na londýnském veletrhu v
kategorii Nejlepší nový pří-

rodní produkt. Na prvních
příčkách v prodeji jsou rovněž
konopná semínka, která mimo jiné snižují riziko srdečního infarktu nebo zlepšují
fungování
metabolismu.
„Chceme vrátit prostředky z
konopí do běžného života
všech lidí. Léčba za použití této rostliny pomáhá vyřešit řadu zdravotních problémů díky cannabionoidům. Ty se v
přírodě nacházejí pouze v konopí,“ uvedl Jiří Stabla s tím,
že je rád za legalizaci konopí k
léčebným účelům. „Je to
správný krok k tomu, aby společnost uznala tuto bylinu jako právoplatný lék,“ dodal.

staňte se fanouškem Deníku www.facebook.com/msdenik.cz

Ostrava – Kvůli výměně kolejí nepojedou v noci ze středy na čtvrtek několik hodin tramvaje číslo 2, 8, 9, 11 a 18
přes centrum. Od zítřejších 23.48 do čtvrtečních 3.45 hodin budou spoje ve směru na zastávky Plynárny a Hlavní nádraží odkloněny ze zastávky Karolina na konečnou Výstaviště. V úseku výluky bude zavedena náhradní autobusová doprava.
(jm)

V zoo se bude promítat pod širým
nebem
Ostrava – Amfiteátr ostravské zoologické zahrady se
opět promění v letní kino. Atmosféru promítání pod širým nebem na klasických promítačkách můžete zažít
už tento pátek. „Pro všechny filmové fanoušky jsme ve
spolupráci s ostravským multikinem CineStar tentokrát připravili animovanou dobrodružnou komedii
o pravěké rodině Croodsovi. Začátek promítání je ve 21
hodin. Doporučujeme přibalit si s sebou repelent proti
komárům,“ uvedla tisková mluvčí ostravské zoo Šárka
Kalousková.
Vstupenky je možné zakoupit buď v Multikině CineStar, nebo před představením přímo v pokladně zoo. Cena činí 99 korun. Promítat se bude pouze za příznivého
počasí. V případě špatného počasí se promítání neuskuteční a návštěvníci dostanou peníze zpět.
(pin)

Potraty: pilulka se zatím neujala
Pokračování ze strany 1
Zde od uvedení pilulky na trh v polovině letošního roku
již dvacítka žen požádala o přerušení těhotenství právě
s použitím potratové tabletky. „Dosavadní zkušenosti
jsou velmi dobré. Celkový počet interrupcí se nijak nezvýšil, ale naopak již mnoho let klesá,“ hodnotí Ondřej
Šimetka, primář zdejší porodnice. Výhody medikamentózního potratu vidí v tom, že se žena vyhne rizikům spojeným s chirurgickým potratem. „Hlavně možnému poranění dělohy a děložního čípku, riziku zavlečení infekce, anestezii... A také možným následkům do
budoucna,“ dodává Šimetka.

Železniční dopravce hledá
strojvedoucí a vozmistry
Ostrava − Až padesát nových zaměstnanců je připravena přijmout společnost Advanced World Transport
(AWT), největší soukromý železniční dopravce v republice. Společnost nabízí práci hlavně strojvedoucím a vozmistrům.
„Prakticky ihned můžeme nabídnout práci vhodným a kvalifikovaným lidem nejen z Moravskoslezského, ale i Ústeckého kraje. Uplatnění u nás najdou také lidé ve věku 50+ i více, kteří mají jak kvalifikaci, tak
právě ony praktické dovednosti a zkušenosti,“ uvedla
Ilona Urbanová, personální ředitelka skupiny AWT.
Jak doplnila, pro práci v nákladní železniční dopravě
je nutné mít ukončené středoškolské vzdělání dopravního, elektrotechnického nebo strojního zaměření. Důležitá je také zdravotní a odborná způsobilost.
Centrální náborové pracoviště, kam se mohou zájemci z řad strojvedoucích a vozmistrů hlásit, je v Ostravě.
(lap)

