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KINO CRYSTAL ČESKÁ LÍPA
4. 10. v 17.30 – Který je ten pravý?
Reese Witherspoon v romantické komedii
4. 10. ve 20.00 – Spalovač mrtvol
Kultovní český horor za účasti tvůrců

MĚSTSKÉ KINO NOVÝ BOR
4. 10. v 17.30 a ve 20.00 – Wind river
FBI řeší záhadnou smrt indiánské dívky.

KINO MÁJ DOKSY
4. 10. v 9.45 – Mach a Šebestová o prázdninách
Blíží se prázdniny a na ty se známé pohádkové po-
stavičky Mach a Šebestová
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Šebestová
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ty
pochopitelně těší.

ProgramProgram kin na středu

Purkyňova ulice v Lípě bude
opravena během tří týdnů

Česká Lípa – Velké díry v Purkyňově ulici ve smě-
ru od kruhového objezdu kolem Lidlu ke světelné
křižovatce zmizí během tří neděl. Ulice, která byla
vystavena silnému náporu vozidel při loňské opra-
vě mostu přes Moskevskou ulici, dostane nový po-
vrch. Opravu provede Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD) jako kompenzaci za objízdnou trasu během
rekonstrukce mostu, kterou řešilo město právě
Purkyňovou ulicí. Práce již začaly v Moskevské uli-
ci, na ně ihned naváže oprava ulice Purkyňova tak,
aby vše bylo hotovo do tří neděl. (red)

Matka synovi cigarety schvaluje
Česká Lípa – Asistenti prevence kriminality v Čes-
ké Lípě působí především v terénu. Ve Vladimirské
ulici se setkali s mladíkem, který kouřil v bezpro-
střední blízkosti dětského hřiště. Asistenti jej po-
žádali, aby uhasil cigaretu. To mladík odmítl a začal
být na hlídku drzý. Situace si vyžádala příjezd
strážníka MP, který adolescenta legitimoval. Na
otázku, kde vzal cigarety, když ještě není plnoletý,
se vymlouval a zároveň ujistil, že o jeho kouření ví
matka, která nic nenamítá, protože mu za půl roku
bude osmnáct. (eva)

Na volebním náměstí bylo nabito
Česká Lípa – Ne-
malý počet stran a
hnutí kandidujících
do letošních parla-
mentních voleb se

podepsal i na itineráři záborů českolipského ná-
městí Edvarda Beneše. Zde totiž tradičně probíhají
agitace politických subjektů. Včera krátce před po-
lednem dorazili Svobodní, kteří lidem vysvětlovali
své postoje na podporu živnostníků. Kdo měl zá-
jem, mohl podepsat petici za referendum o setrvání
v Evropské unii. Po třetí hodině pak nastoupili
Starostové (STAN), kteří zde také rozbalili stan. (jj)
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Soud řeší brutální napadení v Hong Kongu
Před libereckým krajským
soudem včera zazněly
závěrečné řeči v případě
rvačky v českolipském baru
Hong Kong. Rozsudek
padne 18. října.

Liberecký kraj – K brutál-
nímu útoku, který skončil
vyraženými zuby, zlomenou
čelistí, nosem i krvácením
ledvin, mělo dojít v únoru
2014. Podle žalobce tehdy
čtveřice mužů surově zko-
pala partnerský pár. Vše
mělo začít oplzlou sexuální
poznámkou, kterou podle
spisu na adresu poškozené
pronesl jeden z obžalova-

ných. Žena vypověděla, že si
do baru Hong Kong jen od-
skočila z vedlejší restaurace
pro colu. Když se vrátila,
svěřila se svému partnerovi,
s nímž popíjela, a ten si šel
podle jeho slov s mužem
„promluvit“.
„Nechtěl jsem se prát,

hodil ale po mně pivo,“ vy-
pověděl už dříve poškozený.
Následně se strhla rvačka,
při níž měli obžalovaný
Elemír Dirda a jeho další tři
příbuzní surově zmlátit
nejen poškozeného, ale
především jeho partnerku,
která utrpěla mnohačetná

zranění hlavy a podle znalce
se u ní několik týdnů po
útoku rozvinula posttrau-
matická stresová porucha.

ABSURDNÍ OBHAJOBA
„Hodnotím útok jako bru-
tální, nebezpečný a mířený
z velké části proti hlavám
poškozených,“ vysvětlil
státní zástupce Radim Ka-
dlček, který navrhuje obža-
lovaným tresty za těžké
ublížení na zdraví od 5,5 let
do 9 let ve vězení s ostra-
hou. Obhajoba obžalova-
ných je podle něj absurdní.
„Obžalovaní se staví do role

obětí. V tomto případě je do
očí bijící, že oběti nemohly
být považovány za útoční-
ky,“ uvedl dále. Dva obhájci
navrhují pro své klienty
zproštění obžaloby, další dva
podmínku. Během svých
závěrečných řečí se obhájci
odvolávali například na to,
že poškozený napadl Petera
Dirdu, protože „chtěl chránit
čest partnerky“, a že „svým
jednáním poškozený kon-
flikt započal“.
Všichni obžalovaní se

však na závěr za své chová-
ní omluvili. „Už se to nesta-
ne,“ slíbil jeden z nich. (gb)

Kluci z “děcáku“ jsou hrdinové. Vybrali 125 tisíc na seniory
Krompach, Chrastava – Na
kole ujeli 585 kilometrů k
Baltskému moři, aby pod-
pořili seniory z Chrastavy.
Pětici chlapců, Milana, Mar-
ka, Patrika, Mirka a Maria-
na, z Dětského domova v
Krompachu se nyní roz-
hodla Česká
Krompachu

Česká
Krompachu

pojišťovna od-
měnit úplně prvním titulem
v novém projektu Mladý
hrdina. Jejich příběh a oce-
nění má motivovat ostatní
k dalšímu dobrým činům.
U zrodu jejich cesty stál

filantrop a triatlonista To-
máš Slavata, pod jehož ve-
dením chlapci také vyrazili
na dlouhou výpravu. Cílem
bylo vybrat peníze na koupi
kompenzačních pomůcek
pro klienty Domova pokoj-
ného stáří v Chrastavě, kte-
rý leží nedaleko Krompachu.

„Pro leckoho to může znít
zvláštně, ale děti z dětských
domovů jsou zvyklé hlavně
přijímat. Chtěli jsme spo-
lečně ukázat, že dokáží spo-
lečnosti dát taky hodně na-
zpátek a dělat dobré věci,
když dostanou důvěru,“ po-
pisuje ideu projektu Tomáš
Slavata, který podporoval
výpravu z auta s vlekem, ve

kterém vezl veškeré náčiní,
stany a další zázemí.
O průběhu celé cesty in-

formoval Tomáš Slavata na
Facebooku a spolupracovala
s ním i řada médií včetně
Českolipského deníku. Na-
konec se podařilo vybrat
celkem přes 100 tisíc korun.
Kluci tak získali nejen záži-
tek na celý život, ale přede-

vším skvělý pocit, že udělali
něco pro dobrou věc. Česká
pojišťovna prostřednictvím
své nadace k vybrané částce
přidala ještě 15 000 korun a
klukům darovala perma-
nentky do místní tělocvičny,
aby se i nadále mohli věno-
vat sportu, který je tak baví.
„Už delší dobu jsme plá-

novali projekt, který by
pravidelně oceňoval výji-
mečné činy dětí, a Cesta k
Baltu byla tím správným
impulzem,“ popisuje Ivana
Buriánková z České

popisuje
České
popisuje

pojiš-
ťovny. „Líbilo se nám spoje-
ní sportu a dobré věci a do-
mluvili jsme se, že by bylo
hezké veřejně ocenit kluky
za jejich úsilí a inspirovat
tak jejich vrstevníky k to-
mu, aby sami také někomu
pomohli,“ dodává. (kch)

PĚTKLUKŮ z Krompachumá titulMladí hrdinové. Foto:Jiří Januška

Zoo boduje v ochraně ptáků
Zoologické zahradě v
Liberci není lhostejný
osud zvířat ani na
druhém konci světa.

GABRIELA VOLNÁ GARBOVÁ

Liberec – Liberecká zoo
opět upozorňuje na skuteč-
nost, že jejím posláním není
jen chovat a „vystavovat“
zvířata, ale také se aktivně
podílet na jejich ochraně.
Letos se zapojila do kampa-
ně Silent Forest, která je
zaměřená na ochranu
ohrožených ptáků v jihový-
chodní Asii.

ODCHYT PĚVCŮ
„Kampaň má za cíl upozor-
nit na současný masivní
úbytek a vymírání ptačích
druhů v tropických dešt-
ných lesích. To je vedle

ztráty jejich přirozeného
prostředí způsobeno přede-
vším jejich nadměrným lo-
vem,“ vysvětlila mluvčí li-
berecké zahrady Barbara
Tesařová. Podle ní jsou ně-
které druhy pěvců masivně
odchytávány kvůli líbivému
zbarvení a unikátnímu zpě-
vu odchytáváni a prodáváni
na trzích.

15 MILIONŮ PRO PTÁKY
„Kampaň si prostřednictvím
vybraných ochranářských
projektů v Indonésii klade
za cíl zvyšovat povědomí
o současné krizi a zefektiv-
nit vymáhání práva v dané
oblasti,“ dodala Tesařová.
Cílem kampaně je také
shromáždit od evropských
zahrad a jejich návštěvníků

15 milionů korun, které po-
putují na šest konkrétních
projektů. „Mezi ně patří na-
příklad výstavba záchran-
ných, rehabilitačních a cho-
vatelských center na ostrově
Jáva a Sumatra,“ upozornila
mluvčí Tesařová. Z peněz
budou financovány také
výzkumy v terénu a vzdělá-
vací aktivity.

PTAČÍTRHnaSumatře, kdeprodejci během jednohodne nabízejí k prodeji tisíce, někdy i několik de-
sítek tisíc ptáků. Foto: zoo Liberec

Kampaň v zoo
Česká republika
s kampaňovou kanceláří
v Zoo Liberec byla vybrána
a prověřena předsednic-
tvím nové kampaně, která
nese jméno Silent Forest –
Asian Songbird Crisis, kte-
rou vyhlásila Evropská
asociace zoologických za-
hrad a akvárií.
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Za poctivou práci spravedlivá odměna. Minimální mzda
na 50 % průměrné mzdy a omezení odlivu zisků do zahraničí.

Jedna státní zdravotní pojišťoťoť vna. Špičková lékařská péče
všem, více peněz na léčbu a na platy zdravotníků.

Pravidelná valorizace důchodů podle skutečných základních
potřeb seniorů.

Bydlení jako lidské právo. Podpora obecní
a družstevní výstavby a nízkonákladového bydlení.

KvKvK alitní vzdělání dostupné podle schopností a potřeb
pracovního trhu. Vyšší sociální a prospěchová stipendia.
Ne inkluzi za každou cenu.

Stejně kvkvk alitní potraviny jako za hranicemi.
Obnova norem pro výrobu potravin
a posílení naší soběstačnosti.

Svobodná kultura i sport dostupné všem.
Nesmí být jen byznysem pro vyvolené.

MÍR, SPRAVEDLNOST,
BEZPEČÍ WWW.KSCM.CZ
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