
ČESKOLIPSKO | Region

Lidé u potoků a řek prožili noc hrůzy
Pokračování ze strany 1
Právě situace v Dobranově

a v Písečné byla nejvážnější.
Došlo i na evakuaci místních
obyvatel. Povodně narušily
také poklidný průběh táborů.
„Hasiči evakuovali 38 dětí

a 6 dospělých z dětského tá-
bora vMařenicích a 28 lidí z
kempu u obce Svitava,“ sdělil
mluvčí hasičů Jan Přerovský.
Situace se začala během ne-
dělního dopoledne uklidňo-
vat a lidé semohli začít vra-
cet do svých domovů.
„Zajišťujeme kontejnery,

vysoušeče, čisticí a desin-
fekční prostředky. Cisterna
do Písečné bude přistavena v
pondělí. Je poněkud obtížné
ji sehnat, protože řada jich
byla poskytnuta na pomoc
Moravě,“ řekla starostka
České Lípy Jitka Volfová.
Náročnou noc zažil i Karel

Bechyně z Kunratic u Cviko-

va, kudy protéká řeka Svi-
távka. „Měl jsem v domě půl
metru vody, nábytek je
kompletně na vyhození, za-
hrada zničená,“ řekl. Na po-
moc s odklízením škod za
ním přijela dcera z Teplicka.
„Musel jsem vylézt oknem,
přebrodit silnici a útočiště

jsem našel u sousedů,“ dodal.
Voda začala opadávat kolem
čtvrté hodiny ráno.
Podobné zážitkymají i

obyvatelé Lindavy. „Manžel
mě probudil s tím, že nám
teče do domu, za chvíli jsme
měli třicet centimetrů vody
uvnitř a zaplavený sklep.

Voda nám strhla plot a všude
je tráva,“ nastínila situaci
paní Libuše. Obytná část zů-
stala ušetřena. Jak sama při-
znala, vůbec nevěděli, co se
na ně žene. Nic nestihli od-
klidit, i auto zůstalo venku.
„Tolik energie a sil jsem in-
vestovala do zahrady. A
všechno je pryč. Květiny, ci-
bule, pórek, keře rybízu i mi-
lované borůvky,“ povzdychla
si se slzami v očích. Sama
přiznala, že se během noci
bála amusela si vzít prášek
na uklidnění.
Řeka Svitávka se vmístech,

kde nemá pevné koryto, roz-
lila také v Zákupech. Škodám
se snažili zamezit dobrovolní
hasiči, kteří pomáhali s od-
čerpáváním vody ze sklepů a
domů a likvidací podmáče-
ných stromů. V Jablonném v
Podještědí se utrhlo jedno ze
stavidel Mlýnského rybníka.

KUNRATICEUCVIKOVA.
Foto: Deník/Jiří Louda

Výstavymapují historii
čapího hnízda i knihovny
15. července – 30. srpna

V Loveckém
zámečku
Pachtů z Rá-
jova v Jab-

lonném v Podještědí
můžete až do konce
prázdnin navštívit
hned dvě výstavy. Prv-
ní nese název Příběhy
čapího hnízda a pro-
hlédnete si na ní foto-
grafie čápůMiroslava

Čerbáka. Druhá vznikla
k výročí knihovny,
která veměstě funguje
už 100 let. Nechybí na
ní dokumenty, foto-
grafie a zajímavosti o
knihovně v průběhu
století a ještě něco na-
víc. Výstavy jsou pří-
stupné vždy v pondělí,
středu, pátek a sobotu
od 10 do 17 hodin.

Za redakci
Deníku
Petra
Hámová
doporučuje

  Tipy 
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Do divadla přilétnou Kosí bratři
Úterý 20. července v 19 hodin

Žili, byli dva
kosí bratři.
Starší Josef za
osmnáct a

mladší Václav bez dvou
za dvacet. Josef s Vác-
lavem spolu vyvádějí
různé taškařice, vylo-
meniny a zažívají

různá dobrodružství.
Představením Kosí
bratři v podání divadla
Scéna pokračuje zítra
večer sezona v Lesním
divadle ve Sloupu v
Čechách. Vstupné je
pro děti 50 Kč, pro do-
spělé 100 Kč.

DAVID FREI
Optimik oslavili výročí
fantastickým koncertem

Výroční koncert kapely Optimik v areálu Vodního
hradu v České Lípě ominulém víkendu neměl
v zásadě žádnémínus. Když pominu diskutabilní
kontrolu bezinfekčnosti, za kterou však pořadatel
bohužel nemůže, celá akceměla vynikající prů-
běh. Diváci dokonce překonali svou účastí ne-
dávné vystoupení legendárního Yo Yo Bandu!
Počasí se v předchozích dnech krásně vypršelo, a
proto byl sobotní večer ve znamení oslavymelo-
dické rockové energie skupiny, která je živým
důkazem toho, že kvalitní hudba se dá hrát více
než dvě dekády. Je tomožná troufalé tvrzení, ale
Optimik se ve své tvorbě neopakují, mají v zásobě
tolik kreativních nápadů, že doposud každé jejich
album ukázalo vždy jiný hudební feeling, ale
přesto svou vlastní cestu. Celý článek a fotoga-
lerii najdete nawww.ceskolipsky.denik.cz
v rubrice Čtenář reportér. Foto: Jana Marie Knotová
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Penzion se stíhačkou
a samohybnýmdělem
Uniformy, ruční zbraně
či tanky. V Heřmanicích
vzniká unikátní vojenské
muzeum

JIŘÍ LOUDA

P
rojíždějícím Heř-
manicemi v Pod-
ještědí se během
cesty naskytne za-
jímavý pohled.

Zahradu jednoho z domů zdo-
bí dobová vojenská technika v
podobě stíhačky a kanonů.
Oficiálně zde stojí penzion
Caius sloužící firmám VIPS gas,
která se zabývá tepelnou
technikou, a RICOM gas za-
měřující se na komínové sys-
témy. „Celý tento areál vznikl
takzvaně na zelené louce, vše
jsme si vybudovali sami,“ řekl
tvůrce muzea a sběratel Jiří
Chocholoušek starší.
A právě během výstavby,

která začala před patnácti lety,
se zrodila myšlenka na propo-
jení penzionu s vojenským
muzeem. „Můj táta působil ja-
ko asistent na Karlově univer-
zitě a učil zde historii. To byl
ten prvopočátek. Jakmile jsem
se naučil číst, začal jsem lous-
kat historické knihy a historie
mě baví do dneška,“ podotkl
Chocholoušek. Pomáhají mu
pomáhají i oba synové Petr a
Jiří. Mezi jeho nejoblíbenější
historickou epochu patří právě
druhá světová válka, o které
by dokázal vyprávět celé ho-
diny. „Celé muzeum vzniklo
spontánně. Navrhuji sám i
expozice, a když to bylo ještě
možné, podílel jsem se na re-
konstrukci získaných před-
mětů,“ dodal.
Expozice je zatím stále ve

výstavbě amajitel usiluje o
uznání ministerstvem kultury.
I přesto muzeum svým rozsa-
hem a kvalitou odpovídá ofi-
ciálním institucím. Aktuálně
zdemají dva tisíce ručních

zbraní, kolem šedesáti kusů
vojenské techniky a tisíc uni-
forem. „Uniformy jsou do-
konce šité ze stejnéhomateri-
álu. Jedná se o repliky, na které

jsem potom přišíval knoflíky,
výložky a hodnostní označení,
aby odpovídaly dobovému
pojetí a konkrétní armádě,“
přiblížil sběratel.

Pavilony jsou rozděleny
podle národnosti a věnované
anglické, české, německé a
ruské armádě. Kromě už zmi-
ňovaných uniforem navleče-
ných na stovkách figurín ne-
chybí vyznamenání, zbraně,
modely a další exponáty. Řada
věcí našla své místo zatím ve
skladovacích prostorách a če-
kají, až bude rozšířen výstavní
prostor.
„Prvním zakoupeným ex-

ponátem se stal protiraketový
systém Kub, a tím nejnáklad-
nějším je ruské samohybné
dělo Pion s dostřelem na
vzdálenost padesát kilomet-
rů,“ upřesnil Chocholoušek.
Prohlídku je možné v pří-

padě zájmu domluvit telefo-
nicky nebo emailem. Pořádají
je pro skupiny čítající mini-
málně deset lidí a odhadem
zabere tři a půl a čtyři hodiny.
„Zbraně a vojenská technika

zaujmou i děti. Kolikrát kou-
kám, kolik toho samy vědí,
znají i parametry zbraní. Že-
nám se zase líbí uniformy. V
německém pavilonu jsou k
vidění i ty, které navrhl zakla-
datel firmy Hugo Boss,“ nastí-
nil milovník historie. s tím, že
se zaměřují spíše na příběhy
než na suchopárný výklad.
Největší část zájemců se re-
krutuje z mužů, kteří prošli
vojenskou službou a rádi si
zavzpomínají .
Ohromí i vozový park, kde

jsou všechny exponáty po-
jízdné, ale mají znehodnocený
zbraňový systém.
„Dvakrát do roka exponáty

na dvoře projedeme a prohá-
zíme,“ podotkl Chocholoušek.
Předměty odkoupil od firem a
dalších sběratelů.
„Mým snem je získat „Šilku“

neboli lehce pancéřovaný sa-
mohybný protiletadlový sys-
tém vybavený radarem,“ uza-
vřel vyprávění Jiří Chocholou-
šek starší.

MUZEUM v Heřmanicích v Podještědí. Foto 3x: Jakub Volný

Prázdno je v domě, smutno je v něm,
cestička na hřbitov zůstala jen...

Nejsmutnějším dnem v našem životě
navždy zůstane 19. červenec,

kdy nás před 26 lety opustila naše milovaná 
a nenahraditelná maminka, babička, sestra a teta

paní Emilie Gambová z České Lípy.

Zároveň 1. srpna vzpomeneme
nedožité 70. narozeniny.

Nikdy nezapomenou
sestra Marie s rodinou, děti a vnoučata.
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