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Pavel Jakub Ryba se po delší odmlce představí doma v Kutné Hoře, tentokrát netradičně v divadle
Kutnohorský rodák, jazzman
a virtuoz na bezpražcovou basovou kytaru Pavel Jakub Ryba
se po delší odmlce představí
domácímu publiku. Po koncertech a turné v prestižních světových klubech vystoupí již 15.
října od 19 hodin s kapelou The
Fish Men a zajímavými hosty
tentokrát netradičně v Městském Tylově divadle v Kutné
Hoře, které si letos připomíná

80. výročí své existence. Spolu
s Pavlem Jakubem Rybou a jeho
kapelou se představí i Michal
David, který již před čtyřmi lety
kutnohorskému publiku v Planet Music clubu převedl, že je
nejen „králem českého popu“,
ale i skvělým jazzovým pianistou. Dalším z hostů bude kutnohorák studující plzeňskou konzervatoř Michal Karban hrající
na akordeon a perský kytarista

Pavel Jakub Ryba. Foto: archiv pjr

Shahab Tolouie. „Shahaba znám
asi šest let. Je to úžasný, milý
člověk. A navíc spolu vypadáme dobře na podiu,“ podotkl
s úsměvem Pavel Jakub Ryba
a dodal: „Já mám delší vlasy
a klobouk, on je plešatý a má
vousy, takže se krásně doplňujeme.“ Příležitost ukázat svůj
talent s již ostřílenými muzikanty dostane teprve jedenáctiletá dívka, která zahraje na bicí.
Připraveno je i překvapení.
Pavel Jakub Ryba vloni
vydal CD/DVD „Live in Circus“, které byly natočeny živě v
šapitó jednoho z největších cirkusů - Bush Roland v Německu
s kapacitou více než dva tisíce
diváků. Během své dosavadní
muzikantské kariéry spolupracoval s hvězdami hudebního
nebe jako jsou Mike Stern, Dean
Brown, Gary Lucas, Jozef Skrzek. Vloni si jako host spolu s
Fish The Men zahrál v pražské
Lucerně s legendární rockovou kapelou Omega. V uplynulých dnech přijal nabídku produkce na společný dvojkoncert
na Slovensku při evropském
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Redakce týdeníku Obzory
Kutnohorska společně s webem Putování za uměním připravila dvoudílnou soutěž o
tři knihy Milana Koukala:
Úsměvy a vrásky Standy Procházky. Nádherně graficky i
typograficky vybavená kniha
s velkým počtem černobílých
i barevných fotografií.
OTÁZKY PRO 1. KOLO:
1. Ve kterém městě se před
94 lety „nejstarší estrádní umělec“, jak Standa Procházka sám
sebe charakterizuje, narodil?
2. Napište alespoň tři písničky, které Standu Procházku
proslavily.

Nápovědu najdete na webových stránkách http://www.
art-tour.cz a http://www.ipassage.cz
Za každou správnou odpověď bude přidělen jeden bod.
V případě, že bude více soutěžících se stejným počtem
bodů, porota vítěze vylosuje.
Druhý díl otázek již v příštím
vydání.
Uzávěrka soutěže je 17. 10.
2013 do půlnoci. Své odpovědi zasílejte na adresu:
Redakce Obzory Kutnohorska, Vladislavova
331, Kutná Hora či e-mail
redakce@obzorykutnohorska.cz.

Pavel Jakub Ryba. Foto: archiv pjr

turné amerického baskytaristy
Stuarta Hamma. „Mám z toho
obrovskou radost a kapela se
mnou do toho jde,“ konstatoval spokojeně Pavel Jakub Ryba

a navázal: „Letos jsem odpočíval, soustředil se jen na hraní s
Michalem Davidem,“ podotkl
Pavel Jakub Ryba, který si spolu
s kapelou na pozvání zahrál také

na festivalu v Bingenu. „Atmosféra tam byla báječná. Publikum bylo skvělé a vyžádalo si
několik přídavků. Nabilo mě to
energií, mám chuť plánovat a
pustit se znovu do něčeho většího. Ke spolupráci mě vyzvala
další světová firma, která vyrábí
basové aparáty, efekty, z čehož
mám také velkou radost,“ konstatoval Pavel Jakub Ryba,
který již v těchto dnech plánuje
vlastní koncertní turné a proto
začal oslovovat partnery a muzikanty z různých koutů světa.
„Kromě kutnohorského koncertu, který připravuji společně
s Městským Tylovým divadlem, organizuji všechno sám.
Je to náročné. Mám spoustu
nápadů a plánů,“ dodal energicky Pavel Jakub Ryba, který
15. října při koncertu k jubileu

Lucie Špačková vystavuje fotografie křečků U Kata

Vernisáží byla 25. září zahájena další z řady výstav v
zimní zahradě kutnohorského
hotelu U Kata. Tentokrát své
snímky prezentuje kutnohorská fotografka Lucie Špačková. Návštěvníci minigalerie tak mají příležitost vidět
snímky „křečků a křeččic“
v různých variacích, situacích a zátiších. „Fotografováním vlastních křečků se věnovala čtyři roky. Za tu dobu se
naučila, jak správně zachytit
mžik a rychlost těchto malých

Zleva Lucie Špačková a Hana Kvasilová při zahájení výstavy

a mrštných zvířátek. Nejraději
se však Lucie věnuje repor-

tážní fotografii,“ řekla v úvodním proslovu kurátorka výstav

inzerce

Nezapomeňte uvést své
jméno, bydliště a kontakt (email či číslo telefonu, abychom
vítěze mohli vyzvat k převzetí
ceny).

Stavex Kutná Hora - dřevostavby s garancí kvality

www.obzorykutnohorska.cz
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Společnost Stavex Kutná Hora s.r.o. provádí
výstavbu nízkoenergetických dřevostaveb již 20 let.
Tyto montované domy se vyznačují vysokou kvalitou, nízkými náklady na provoz domu a rychlou dobou
výstavby, která trvá přibližně 3 měsíce. Díky zkušenostem, získaných během dvacetileté historie, není pro Stavex problém realizovat téměř jakýkoli dům
a to i v horských podmínkách.
Na našem stavebním trhu si dřevostavby za poslední roky vybudovali pevnou pozici, za kterou vděčí
především společnostem, které staví montované domy
kvalitně. Takové firmy mají bezchybně zpracovanou
projektovou dokumentaci, vědí o problematických
detailech při výstavbě dřevostaveb a mají je správně
vyřešené. Takovéto firmy sdružuje Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), ve které je společnost Stavex rovněž členem. Pro vstup
do tohoto sdružení je zapotřebí splnit
přísné požadavky Dokumentu národní
kvality (DNK). Certifikát DNK společnost zavazuje k absolvování kontrolních auditů od Výzkumného a vývojového ústavu
dřevařského v Praze (VVÚD). Audity probíhají ve
výrobním závodě, kde se kontrola především zaměřuje na proces řízení výroby, na technickou kvalitu
výkresové dokumentace, statické posouzení stavby,
akustiku, požární odolnost a tepelně technické parametry stavby. Dále se kontroluje správné skladování
materiálů a též samozřejmě samotná výroba montovaných domů. Další audity probíhají přímo na staveništi,
kde se kontrola zaměřuje na detaily spojů a kotvení
jednotlivých prvků, které se zabudovávají do stavby.
Další podmínkou, kterou člen ADMD musí splnit, je
provádění měření neprůvzdušnosti obvodového pláště
(vzduchotěsnost obvodových stěn), pomocí BLOWER
DOOR testu. Při netěsnosti obvodového pláště může
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docházet k proudění studeného vzduchu z venkovního
prostředí do konstrukce , čímž může docházet k tepelným ztrátám, případně i tvorbě plísní.Jak vyplívá z
výše uvedených podmínek DNK, není zrovna snadné
tento certifikát získat. Také proto ho vlastní pouze 15
firem z celé ČR, což je jen malé procento při celkovém
počtu cca 500 firem, které se u nás zabývají výstavbou dřevostaveb. Samozřejmě nelze tvrdit, že pouze
členové ADMD staví kvalitní montované domy, ale
záruka kvality domů od těchto firem je jasně deklarovaná nezávislou státní zkušebnou. Je sice pravdou, že
cena domů od firem, které vlastní dokument národní
kvality bývá o něco vyšší, ale právě kvalita odvedené
práce, používání nejmodernějších a kvalitních materiálů a splnění nejpřísnějších požadavků se odráží v
ceně díla. Zákazník však má jistotu, že jeho vysněný
dům realizovaný členem ADMD je postavený opravdu
precizně.
Stavex Kutná Hora s.r.o. používá
na výrobu svých domů výhradně
sušené konstrukční řezivo KVH,
které má jako jediné jasně definovanou kvalitu, vlastnosti a splňuje
i evropské normy. Jednotlivé prvky
domu jsou přesně vyrobeny v temperované výrobní
hale, dovezeny na stavbu a pomocí jeřábu smontovány během jednoho dne. Hrubá stavba domu
včetně střechy je realizována během tří dnů. Tím
jsou eliminovány povětrnostní vlivy a zkracuje se
doba výstavby domu.
Svým klientům nabízí Stavex Kutná
Hora s.r.o. rovněž možnost prohlídky
ukázkového domu, který je otevřen
od konce minulého roku v obci Nové
Dvory. V tomto referenčním domě
si každý zájemce o výstavbu může prohlédnout kvalitu odvedených prací a získá veškeré technické informace. Další informace se dozvíte na webových stránkách www.stavex.cz, nebo na tel : 731 571 692
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