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Uvedené cenové zvýhodnění vychází ze základní ceny modelu a dodatečné výbavy Ford Kuga ve výbavě ST-Line. Uvedený obrázek je pouze ilustrační. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21 %. Zvýhodněná nabídka TOP Edition platí do 30. 6. 2017. Pro konkrétní nabídku se obraťte na svého autorizovaného prodejce 
vozů Ford. Kombinovaná spotřeba modelu Kuga: 4,4–7,5 l/100 km, emise CO2: 115–173 g/km.

Prohlédněte si kompletní nabídku modelů TOP EDITION na topedition.cz.

Vyslyšeli jsme vaše přání a vybavili nový FORD KUGA přesně podle vašich představ. Dopřejte si prvotřídní výbavu TOP EDITION,
díky které oceníte například vyhřívaný volant, čelní sklo a sedadla s prémiovým čalouněním kůže/velur nebo moderní odstíny
metalického/Mica laku karoserie. Navíc ještě získáte zadní tónovaná skla Privacy, 3D navigaci a aktivní parkovací asistent.

FORD KUGA se zvýhodněním

až210 000 Kč

Kontaktujte autorizovaného partnera Ford ve vašem regionu:

Auto-Arena, s.r.o.
Podzimní 10
Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 300 965
www.auto-arena.cz

iAuto a.s.
Masarykova 4
Bohušovice nad Ohří
Tel.: 724 115 116
www.iautoford.cz

Rudolf Homolka
Předmostí 1839/2
Děčín
Tel.: 412 588 136
www.fordhomolka.cz

AUTO IN s.r.o.
Zhořelecká 1364
Liberec
Tel.: 482 363 250
www.ford-autoin.cz

Rudolf Homolka
Podhoří 361/2
Ústí nad Labem
Tel.: 475 316 926
www.fordhomolka.cz

Urban Auto s.r.o.
Šikmá 1504
Most
Tel.: 476 118 118
www.urbanauto.cz

FORD FORD 

až až 

PRVOTŘÍDNÍ VÝBAVA ZA BEZKONKURENČNÍ CENU

TEPLICEDalší významné životní ju-
bileum, další velká výstava a zřej-
mě i další expedice letos čeká teplic-
kého fotografa a někdejšího nadše-
ného horolezce Jiřího Reissiga. Ač-
koli spoluzakladatel fotografické
skupiny Total oslaví už sedmdesát-
ku, do terénu vyráží, jak jen to jde.
A když je venku ošklivo, tak aspoň
studuje nejnovější trendy v oblasti
digitální fotografie.
Je to trochu kontrast. Na poličce v

jeho pracovně stojí v řadě letité apa-
ráty, jimiž poprvé zachycoval svět
kolem sebe. Tím úplně prvním byl
Voigtländer Bessa z roku 1963 na
svitkový film. Pod historickými kous-
ky je ale grafickýmonitor s přídavný-
mi clonami a počítač s nejnovějšími
grafickými programy. „Kamarádi ne-
chápou, jak takový klasik, který vy-
rostl na kinofilmu, může pracovat s
počítačem. Ale promě je to objev. Já
za těch 35 let, co jsem dělal v komo-
ře, trpím šeroslepostí a pořádně ne-
zaostřím. A teď mám díky počítači

temnou komoru ve dne! To je abso-
lutní bomba,“ září Jiří Reissig.
Aby držel krok s dobou, čte knihy

o grafice, dojíždí do vědecké
knihovny, chodí na semináře.
„Všechno fotím do surového formá-
tu, takzvaného rawu, který pak vy-
volávám a zpracovávám v počítači.
Vstřebávám novinky, abych to
uměl co nejlépe,“ dodává.
Cestu k digitální fotografii si však

Jiří Reissig poctivě vyšlapal prací s
klasickými analogovými přístroji.
Už v roce 1968 spoluzakládal teplic-
kou fotoskupinu Total, v níž autoři
zpracovávali různá témata od aktů
přes zátiší až po studie. Jiřího Reissi-
ga to ale vždy táhlo ke krajině. A
když se začal věnovat horolezectví,
nebylo na výběr. „Foťáky jsem bral
vždy s sebou. Kluci mi za to nadáva-
li. Základní horolezecké vybavení
mělo 15 kilo, já se ale s fototechni-
kou vyšplhal nad 20,“ směje se.
Na horách fotil ruskou zrcadlov-

kou na velký formát s výměnnou
optikou, k tomu většinou tahal ješ-
tě jeden kinofilmový aparát. „Tech-
nika na horách dost trpěla, dnes
mám ale díky tomu poměrně boha-
tý archiv. Horolezeckou činnost

jsem provozoval 20 let a vždy jsem
fotil,“ říká Reissig.
Běhemoněch 20 let si splnil něko-

lik snů. Vystoupal na Matterhorn,
výstupem tří severních stěn za se-
bou zdolal Mont Blanc a stál pod
Mount Everestem. „Neměl jsem ani
finance, ani fyzičku zdolat jej, ale
aspoň jsem ho viděl. A co víc – pod
Everestem jsem potkal Edmunda
Hillaryho, prvního přemožitele nej-
vyšší hory světa,“ vypráví Reissig.

Sám v Himálaji vystoupal na Kala
Patthar, což je podle něj spíše turis-
tický kopec. „Měl 5 643 metrů nad
mořem. Je pravda, že když u lékaře
řeknu, že se mi ve výšce nad 3 500
už špatně dýchá, tak mě div nevy-
hodí z ordinace s tím, že on sám se
zadýchává při cestě na Milešovku,“
směje se teplický fotograf.
I jeho však trápí zdraví. V roce

2013mu lékaři z hlavy odstranili ne-
zhoubný nádor. „Tlačil na nervy za
uchem. Od té doby mám trošku
problémy s rovnováhou, na ucho
navíc téměř neslyším a šíleně mi v
něm hučí. To mě odrazuje od del-
ších cest,“ posmutní. Přesto každý
rok alespoň jednou vyráží fotit do
Dolomit, chce se také vrátit do Ta-
ter. A pokud vše klapne, na podzim
znovu vyjede do Afriky. „Mám roz-
jednáno Zimbabwe, Zambii, Bot-
swanu a Jihoafrickou republiku.
Bylo by to úžasné, protože díky
kontaktům kamaráda, který vše za-
řizuje, bychom se dostali na místa,
kam se běloch běžně nepodívá,“
doufá v další velkou cestu.
V Česku jsou jeho srdcovkou Lab-

ské pískovce, kam jezdí poslední
roky aspoň čtyřikrát za měsíc. „Sotva

ráno vstanu, zapínám počítač a pro-
hlížímwebkamery v Labských pískov-
cích. Když to vypadá dobře, seberu
se a jedu fotit,“ líčí Reissig.
Jeho životní jubileum, které oslaví

na konci léta, doprovodí i velká vý-

stava v Jízdárně teplického muzea.
„Představím na ní snímky z posled-
ních 10 let, které doplní nějaké zá-
sadní kousky z minulosti. Jízdárna
je velká a fotek se tam vejde oprav-
du hodně,“ dodává Jiří Reissig.

INZERCE

Svou lásku
k focení spojil
s horolezectvím

Michal Dvořák
redaktor MF DNES

„Všechno fotím do
surového formátu,
takzvaného rawu,
který pak vyvolávám
a zpracovávám
v počítači.“
Jiří Reissig, fotograf

Krásné záběry Jiří Reissig se se svým fotoaparátemdostal na řadu zajíma-
výchmíst po celém světě. Na horním snímku zachytil americkýGrandCany-
on. Fotí však také krásy České republiky, třeba Jeskyni víl v ČeskémŠvýcar-
sku (dole). Foto: Jiří Reissig

Teplický fotograf Jiří
Reissig letos oslaví

70. narozeniny.
Dvacet let se

věnoval i horo-
lezectví. Fotoaparát
si bral i na výpravy a
díky tomumá řadu
zajímavých snímků.


