
Po sto třiceti letech se historická budo-
va nádraží dočkala slávy, opět tu stojí
parní lokomotiva z roku 1897. Po od-

klonění tratě tu před lety zbyly kanceláře,
nástupiště bylo zazděno. Současní majitelé
pocházejí z železničářských rodin a o pro-
jektu rekonstrukce měli jasnou představu
– zůstanou kanceláře i byty. V místě býva-
lých čekáren a perónu naplánovali kavárnu
(2) zařízenou v eklektickém stylu (4) a sál (3)
pro pořádání výstav a společenských akcí.
Jsou tu tradiční židle thonetky, křesla a ko-

mody v koloniálním stylu (1), industriální
kovová zrcadla či zakázkově vyrobené stolky
s podnožím z kolejnic. Návrh svěřili desig-
nérce Monice White a architektovi Michaelu
White. Z prostoru zmizely nánosy sociali-
stické architektury. Podařilo se zachránit
původní litinové sloupy i dřevěnou šikmou
střechu, terasa má tvar perónu a nabízí vý-
hled na Litoměřice. Dřevěný bar připomíná
náladu přelomu 19. a 20. století, PVC nahradi-
la dubová podlaha a ornamentální dlažba.

www.lepatiolifestyle.com

Manželé Plíhalovi si přáli slavit kulaté narozeniny na nádraží. Přání
se jim dokonale splnilo, akorát předtím museli koupit jedno zpustlé
litoměřické nádraží a nechat ho zrekonstruovat.
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Polaroid, který se začal
vyrábět v půlce minulého
století, se dočkal oživení.
Snímek 5×7,5cm budete

mít vytištěný díky tiskárně
do minuty. Fotoaparát je
propojený se sociálními
sítěmi, umožní nahrává-

ní videí v HD rozlišení, tisk-
nout fotografie černobíle
i v zábavných odstínech
loga Polaroid. Výrobce

zajistil rozlišení 14 megapi-
xelů, Instagram nebo na-

příklad wi-fi připojení. Více
na www.alza.cz, cena

fotoaparátu 6 390Kč

aktuality

Čas na ČEZ
Prvním rokem levnější dodávka zemního plynu
o 7 % oproti základnímu produktu hlavního
dodavatele na daném distribučním území. Dru-
hý rok pokles ceny o 8 %, třetí dokonce o 10
%, kromě toho bonus až 2 000Kč podle výše
spotřeby. Výhodnou nabídku můžou využít
noví i stávající zákazníci, a to v rámci nového
produktu ČEZ S ODMĚNOU, který je na trhu
od konce března letošního roku. „Společnost
nabízí tradičně nejenom elektřinu, ale také
škálu služeb včetně mobilního volání, nyní
i velkou úsporu plynu po dobu tří let,“ upozornil
generální ředitel skupiny ČEZ Daniel Beneš.
Na stránkách www.energetickytest.cz je mož-
né snadno zjistit, jak doma nakládáte s ener-
giemi a jak následně jednoduchými opatřeními
ročně ušetřit peníze. Více na www.cez.cz

Fotky ze staré školyy


