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 výstavai
• 1. slezská kočičí 

•  7. – 8. 1.,  
Ostrava, 
výstaviště 
černá lOuka

Mezinárodní vý-
stavu koček pořádá 
ve dvou dnech  
ZO 1. SKO Ostrava.

 výstavai
•  třešť – Město betlémů  

v Jindřišské věži

•  dO 2. 2., praha, Jindřišská 
věž

9. ročník výstavy třešťských – ručně vy-
řezávaných – betlémů. Některé třešťské 
betlémy obsahují i 500 figurek a dosahují 
délky až sedm metrů.

 ledový chrámi
•  špindlerovské ledárium

• dO 31. 3., špindlerův Mlýn

Výstava ledových soch evropských 
sochařů v klimatizovaném stanu.

aktuality

text Eva Vacková, Lucie Martínková foto Lukáš Pelech, archiv firem

V českých domác-
nostech se denně 
rozsvítí 66,5 milio-

nu světelných zdrojů. Z toho 
wolframových žárovek  
(42 %), kompaktních ,úspo-
rek‘ (31 %), ,halogenek‘ 
(11 %) či stále častěji LED 
žárovek (10 %), kterých 
oproti loňsku v domácnos-
tech přibylo 2,5 milionu. 
Nejvíce světelných zdrojů 
se rozsvítí v Olomouckém, 
Jihočeském a Králové-
hradeckém kraji, kde jich 
na domácnost připadá více 
než 21. Naopak nejméně (11) 
jich svítí v kraji Plzeňském, 
Pardubickém a na Vysočině.  
Více na www.ekolamp.cz

Jak a čím svítíme?

 Inzerce 

kaleidoskop

Přehled dotačních programů 
státního fondu rozvoje bydlení 
najdete na www.sfrb.cz@

Radost až do sklepa

N 
eorenesanční budova radnice byla dostavena podle návrhu ví-
deňského architekta Franze von Neumanna v roce 1893. Na svou 
dobu byla kvalitně technicky řešená, kupříkladu od špičky věže 

až do sklepa větraná systémem vzduchových kanálů, což se povedlo 
obnovit. Návštěvníkům se také zpřístupnily deset let zavřené sklepní 
prostory. K jídlu a chlazenému pivu v Radničním sklípku dostanete 
chutný přídavek – zážitek z citlivě opraveného interiéru. Mladí archi-
tekti realizaci popisují poeticky: „Rozmáchlá, žlutě zlatavá paže radosti 
stahuje kolemjdoucí dolů na tmavou palubu podzemního sálu s bělost-
nou čepicí, pod níž se vznáší paroží sudetských jelenů a měkká oblaka 
lampionů.“ Ve skutečnosti propojili minulost se současností, sladili 
klasické židle ,tonetky‘ a zakázkově vyrobené červené stolky ze dřeva 
a kovu, doplnili žlutou barvou obložení, nechali zavěsit designové lustry 
od společnosti Lasvit. Drželi se lokálních materiálů a výrobků. Podle 
svých slov pojali interiér jako galerii řemeslných schopností místních 
obyvatel. Studio Raketoplán za realizaci získalo ocenění Grand Prix 
Obce architektů v kategorii Rekonstrukce a také nominaci na prestižní 
cenu Yakov Chernikhov Prize 2014.
Více na www.raketoplan.com, www.sklipekliberec.cz.  

Do severočeského Liberce se vyplatí vyrazit 
za architekturou. V poslední době se tu totiž 

povedlo pár nepřehlédnutelných rekonstrukcí. 
Když radnice před časem uspořádala soutěž 
pivovarů k obnovení provozu svého sklípku, 

projektu se ujali architekti ze studia Raketoplán. 

desiGN GaG
oriGiNálNí ,BoBík‘

Celočalouněná trojnožka z rukou 
architektů a designérů Igora Davida 

a Aleše Davida udivuje svou křehkou 
vyvážeností. Svým tvarem připomíná 

vzducholoď na tenkých nožičkách 
z bukového dřeva, mořeného 

dočervena.  

www.davidarchitekti.com


