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Střední Čechy Střední Čechy DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/StredniCechyDnes

STŘEDNÍ ČECHY Středočeští ze-
mědělci nezažívají dobrou sezonu.
Z přibližně stejné plochy půdy ose-
té obilovinami jako loni – kolem
266000 hektarů –mají výrazně niž-
ší výnosy než v předchozích dvou
letech. Průměrně sklidili 5,8 tuny
obilí na hektar oseté půdy. „V ně-
kterých regionech našeho kraje
jsou výnosy až o 40 procent nižší,“
potvrzuje zemědělec z Berounska
a zároveň šéf Asociace soukromé-
ho zemědělství Josef Stehlík.
Ve středních Čechách je navíc po-

kles větší než v jiných regionech.
Například v Ústeckém kraji jsou vý-
nosy nižší o zhruba 20 procent, na
Pardubicku jsou přibližně na po-
dobné úrovni jako loni.
Propadají se však i další plodiny.

Například v Agro Řisuty na Kladen-
sku sklidili z jednoho osetého hekta-
ru půdy dvě a půl tuny hrachu a asi
750 kilogramů jetele, a to je méně
než v předchozích letech. „U hra-
chu a jetele jsme na padesáti pro-
centech sklizně, než máme obvyk-
le. Situace je špatná,“ hodnotí Vít
Krček z Agro Řisuty.

Za slabou úrodou stojí sucho
Důvodem slabší sklizně jsou přede-
vším jarní sucha. „Kvůli počáteční-
mu suchu spousta rostlin nenarost-
la a semena jsou suchá, nemají žád-
nou hmotnost,“ vysvětluje ředitel-
ka Regionální agrární komory Stře-
dočeského kraje Petra Novotná.
„Těsně před sklizní sice pršet zača-
lo a některé obiloviny se ještě zlep-

šily, ale pro velkou část už to bylo
pozdě. Pokles tam tedy je výrazný.
Obecně to postihlo všechny obilni-
ny,“ řekla MF DNES.
Kromě toho, že obilí je celkově

méně, klesla také jeho kvalita. Na-
příklad ječmen v některých přípa-
dech nedosahuje plánované sladov-
nické kvality. To je přitom ukazatel
podstatný pro výrobce piva a také
jedna z nejvíce vyvážených země-
dělských komodit. Neznamená to,
že by měl slad a s ním i pivo nějak
výrazně zdražovat. Zemědělci, kte-

ří počítali, že ječmen prodají jako
sladovnický, však na něm vydělají
méně, protože jej v některých pří-
padech budou prodávat jako krm-
ný za nižší cenu.
Žně ve Středočeském kraji v těch-

to dnech vrcholí. U některých dru-
hů obilovin zbývá sklidit už jen ko-
lem 10 procent ploch. I v tomto pří-
padě zdržuje počasí. „Bohužel se
po aktuálních deštích opět sekat
nedá, je třeba počkat, až plochy vy-
schnou. Obilí by mohlo plesnivět,
navíc se na rozbahněných polích
špatně pracuje,“ dodává Novotná.
Sklizeno je v kraji přes 86 procent
pšenice a téměř 100 procent ječme-
ne, naopak plochy oseté ovsem ješ-
tě nejsou posekané ani z poloviny.

Z polí už zmizela i řepka
Ze středočeské krajiny již zmizely
také lány typicky žluté řepky. Té už
bylo sklizeno kolem 100 procent.
Průměrné výnosy řepky přitom těs-
ně přesáhly tři tuny na hektar, což
je o něco méně než loni. Loňské vý-
nosy 3,5 tuny na hektar byly ale
nad průměrem předchozích let.
Plochy oseté řepkou se letos mírně
zvětšily, když přesáhly 86 700 hek-
tarů.
Letos je celkově v kraji oseto obi-

lovinami podle dat Českého statis-
tického úřadu zhruba 266 000 hek-
tarů půdy, loni to bylo kolem
269 000 hektarů. Zemědělci minu-
lý rok sklidili celkem 1,745 milionu
tun obilovin, což bylo mírně více
než v roce předchozím. (psv, ČTK)

Benátkami nad Jizerou
žádný vlak nejezdí, ale
přesto tumají nádraží.
Je všakminiaturní a na-
jdete ho ve zdejším
Muzeu hraček, které
vzniklo ze soukromé
sbírky Jiřího Fialy.

Eva Jarošová
spolupracovnice MF DNES

BENÁTKY NAD JIZEROU „To je
nádhera, co se vám podařilo, obdi-
vuji vaši práci,“ říká jeden z ná-
vštěvníků Jiřímu Fialovi, se kterým
jsme se sešli v Muzeu hraček na
zámku v Benátkách nad Jizerou.
Spolu se svou ženou Setsuko nás
po muzeu provádí a společně vy-
právějí příběhy jednotlivých expo-
nátů, které už osmnáct let rozdáva-
jí radost dětem i dospělým.
V muzeu jsou k vidění desítky po-

kojíčků pro panenky, různé panen-
ky, plyšoví medvědi, vláčky, sbírka
dětských šicích strojků či koňská
spřežení. Každý kousek prošel Jiří-
mu Fialovi rukama.„Když kupuju na
burze, tak vzhledem k poměru koru-
ny a eura musím vybírat věci, o kte-
ré jiní nemají zájem. Vše si pak opra-
vím, vyřežu, prostě udělám, co je po-
třeba,“ vysvětluje Jiří Fiala.

Vyhledávač Noodle
a medvídek s berličkou
Své sběratelské vášni Jiří Fiala po-
pustil uzdu už před padesáti lety
v Liberci, kde aranžoval výlohy. Do
rohu vždy dával cedulku, že koupí
hračky. „Během týdne se ozvalo tře-
ba šest lidí, kteří se starých hraček
chtěli zbavit,“ vzpomíná Jiří Fiala
na počátky svého koníčku.
Vše, co získal, doma opravoval.

Z Liberce se pak i se sbírkou přestě-
hovali do Benátek nad Jizerou, aby
byli blíže Praze, kde jeho žena po-
cházející z Japonska provází turisty.
Benátecká radnice mu pak koncem

90. let umožnila vystavit hračky na
zámku.
Pozornost návštěvníků tu přitahu-

jí japonské hračky. „Panenky jsou
ze severního Japonska, sehnali
jsme je v antikvariátu. Je jich na svě-
tě užmálo, jsou vzácné,“ vysvětluje
Setsuko Fialová a dodává, že ač pů-
sobí spíše jako ozdoba či dekorace,
sloužily opravdu dětem na hraní.
Ve vitríně jsou i japonské domečky.
Oblibě se těší i několik výtvorů

majitele. Například 1,5 metru vyso-
ké točící se ruské kolo nebo model
města s pohybujícími se postavička-
mi. Dílem Jiřího Fialy je i zmiňova-
né nádraží anebo zmenšený kali-
fornský dům. Pracoval na něm dva
roky a dotáhl ho do naprosté doko-
nalosti, včetně kompletního vyba-
vení pokojů.
Pozorný návštěvník se při prohlíd-

ce i pobaví. Do vitrín totiž Jiří Fiala

ukládá vtipné vzkazy. Například
u malé tabule s křídami se píše, že
se jedná o první tablet na světě, kte-
rý měl vyhledávač Noodle. Až po-
tom prý byl Google. Před tabu-
lí-tabletem je dokonce i myš. Jiným
exponátem je stará televize a v ní

kuchyň s lidmi. Starý pán si čte no-
viny, paní vaří u plotny. Na zemi
leží ústřižek z novin s odkazem na
kauzu zatčení jistého politika. Ná-
vštěvníky prý vždy pobaví i historic-
ký medvídek, kterému chybí noha
– a tak se opírá o berli.
I když Jiří Fiala nechce označit

žádnou hračku jako nejvzácnější, je-
dinečných kousků má ve sbírce ně-
kolik. Vyniká mezi nimi viktorián-
ská panenka Morning Gloria.

Kašpárek, co zdraví
jen ty hodné
Některé z exponátů se pohybují –
třeba zmiňované nádraží či manže-
lé v televizi. Hýbe se i kašpárek.
„Ale zamává jen těm návštěvní-
kům, kteří jsou hodní,“ usmívá se
Jiří Fiala a přidává historku, jak si
chtěl svou povahu pomocí kašpár-
ka nechat otestovat muž, který byl

v muzeu se svou manželkou. Ta
mu rázně doporučila, ať to radši ne-
zkouší.
Setsuko Fialová svého muže

v jeho vášni podporuje. „Manželka
mi pomáhá a je trpělivá,“ usmívá se
Jiří Fiala a dodává, žemají jeden vel-
ký společný sen: rozšířit expozici ja-
ponských hraček. Exponáty by na
to měli. „Jeden pán z Tokia koupil
spoustu hraček z muzea, které se
rušilo. Má je zatím doma. Jsou to
nádherné věci, nejen japonské, ale
i z Evropy. Byli bychom rádi, kdyby
mohly být tady na zámku,“ doufá
Jiří Fiala.
Za hračkami do Benátek jezdí lidé

z celého světa. „Jen v letošním roce
jsme tu měli návštěvníky z Turecka,
Filipín, Holandska, několikrát přije-
li autobusem z Prahy Japonci. Jsem
překvapený, kolik cizinců sem letos
už zavítalo,“ dodává Jiří Fiala.

SklizenoZemědělci užmají pod
střechou většinu obilí. Foto:MAFRA

Propadl kouzlu hraček Jiří Fiala si svou sbírku, které se věnuje už 50 let, nenechal jen pro sebe. Už od roku 1999 ji mohou obdivovat všichni, kdo zavítají
do zámku v Benátkách nad Jizerou. Foto: Eva Jarošová

Obilí je o 40 procent méně

Od aranžování libereckých výloh
k vlastnímumuzeu hraček

Střední Čechy

Hospodaření
krajské správy
silnic prověří audit
Po kritické zprávě šéfa finančního
výboru zastupitelstva Středočeské-
ho kraje Michaela Pánka (ODS) pro-
věří hospodaření Krajské správy
a údržby silnic (KSÚS) podrobný
audit. Jak MF DNES informovala,
podle Pánkovy zprávy vzniká
v KSÚS s miliardovým rozpočtem
vysoká škoda kvůli chybným postu-
pům při výběrovém řízení. Vedení
KSÚS to odmítá, prý došlo k nepo-
chopení postupů. (psv)

Střední Čechy

Bouřka uvěznila
řidičku mezi
stromy
Ke dvěma desítkám případů vyjíž-
děli středočeští hasiči kvůli silným
bouřkám z pátku na sobotu. „Nejví-
ce mimořádných událostí bylo
v okresech Benešov, Kutná Hora
a Příbram,“ říká mluvčí hasičů Jaro-
slav Gabriel. Ve většině případů šlo
o odstraňování popadaných stro-
mů. V noci na sobotu například
dva spadlé stromy uvěznily řidičku
na silnici na Benešovsku, když za-
stavila u spadlého stromu, a než se
otočila, zavalil silnici strom i na
druhé straně. (psv)

Kolín

V parku otevřeli
malou knihovnu
Netradiční půjčovnu knih vytvořili
v kolínském Komenského parku.
Uprostřed něj je skříňka s proskle-
nými dveřmi, kterou může kdoko-
liv využít. Projekt spoléhá na pocti-
vost čtenářů, že po přečtení dílo
opět vrátí na své místo. V Kolíně je
to již třetí miniknihovna ve veřej-
ném prostoru, celkem jich má
vzniknout devět. „Cílem je podpo-
řit čtení knih a přispět k příjemné-
mu trávení volného času poblíž ob-
líbených míst odpočinku v Kolí-
ně,“ uvedl ředitel městské knihov-
ny Pavel Kárník. (psv)

INZERCE

Fakta
Kdo je Jiří Fiala

Pochází z Liberce, kde původně
aranžoval výlohy, a právě díky své
práci získal první hračky do sbírky.
Z Liberce se se svou ženou Setsu-
ko přestěhoval do Benátek nad Ji-
zerou. Zde se mu podařilo v roce
1999 ze své sbírky hraček otevřít
muzeum. Prostory mu poskytla be-
nátecká radnice. Sbírání a restau-
rování se věnuje už skoro padesát
let.

Sběratelství
Koupím staré kožichy, kabelky, bižu, jantaro-
vé korále, dečky a jiné staré z pozůstalosti.
T: 776091500 Praha136281

Nájmy
Hledám pro naše solventní zaměstnance z
kanceláře byty k dlouhodobému pronájmu v
Praze, právní servis zajištěn. Tel:
274784428.135254

Právní zástupce zaměstnanců 02, FIO-
BANK, poptává byty k pronájmu a ke koupi v
Praze. Právní servis zdarma.Tel:
602/219621.135283

Pro studenty erasmu hledáme byt k dlouho-
dobému pronájmu v Praze. Tel:723047669.136318

Pro zaměstnance zastupitelských úřadů hle-
dáme byty k pronájmu v dobrém stavu v Pra-
ze. Tel:274810596 136335

Nemovitosti - koupě
NA INVESTICI koupím byt, dům, pozemek i
chatu v Praze do 50km. Tel: 602212121.135339

Zaměstnání - Nabídka
ZŠ v Praze 3 (u metra) přijme od 28. 8. kvalif.
učitele/ku 1. stupně, znalost Aj výhodou. Pří-
jemné prostředí, výborně vybavené učebny,
osobní ohodnocení a odměny dle skutečně
odvedené práce, po uplynutí zkuš. doby fi-
nanční bonus. CV zasílejte na
soukalm@skola-jirak.cz Bližší dotazy na
602283980.139157

Byty - koupě
PRO DCERU koupím byt družstevní nebo
byt v osobním vlastnictví v Praze. Platím v
hotovosti. Tel: 702044164.135310

Koupím
Pianino nebo křídlo. 602366831138527

Stříbrné příbory. 602366831138674

Staré obrazové rámy. 602366831138695


