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Na drážďanském náměstí
Altmarkt v pátek startují
zimní radovánky
Ani ne měsíc po skon-
čení vánočního trhu
Štrýclmarkt, se na
drážďanském náměstí
Altmarkt objeví další
zajímavosti. Kdo chce
do saské metropole
vyrazit na výlet, má se
na co těšit.

EDVARD D. BENEŠ

Drážďany – Na náměstí,
které je známým výletní cí-
lem ve městě totiž začne v
pátek Winterzauber, který je
další příležitostí nejen k
dalším zimním radován-
kám, ale i k posezení třeba
u svařeného vína. Mostecký
deník o tom informovala
Susanne Arens z agentury
Internationales Marketing
Dresden.
Od pátku 20. ledna až do

5. března zde vyroste brus-
lařská dráha, obří skluzavka,
lední dráha na metanou,
větrný mlýn s restaurací,
nebo dřevěné sruby s nápoji
a občerstvením.
„V areálu se dá strávit ce-

lý den. Vedle sportovního
vyžití, se tu ve vyhřátých
srubech vaří a servírují tra-
diční saská jídla. Na místě
bude o víkendech a ve vy-
braných dnech, například
na Valentýna nebo během
masopustu i zábavní pro-
gram,“ prozradila Mostec-
kému deníku Susanne
Arens s tím, že do areálu na
Altmarktu je vstup zdarma.
V restauracích je k dispozici
zhruba 90 míst k sezení.

BRUSLENÍ
U bruslařské dráhy s lední
plochou 15 x 40 metrů si
návštěvníci mohou zapůjčit
brusle za 3 eura. Cena za 90
minut bruslení je 3,50 € pro
dospělé a 2,50 € pro děti. Po
každých 90 minutách brus-
lení následuje vždy 30 mi-
nutová přestávka na úpravu
ledu. Bruslit se bude od

10.00 hodin, kdy je dráha
zpravidla rezervována pro
školní třídy a školky. Brus-

lení pro veřejnost začne
zhruba od 12.00 hodin a
potrvá až do 22.00 hodin

večer. Zapůjčení opory tzv.
pinquin pro začínající brus-
laře a bruslařky přijde na 5
€. V sobotu a v neděli do-
poledne bude probíhat vý-
uka bruslení pro děti, pod
vedením zkušených trenérů.

METANÁ, LIDOVÁ OBDO-
BA CURLINGU
Soutěže v metané, což je
sport podobný curlingu, se
budou pořádat na lední
dráze o velikosti 20 x 5 me-
trů. Dráhu na metanou je
nutné předem rezervovat.

BOBOVÁ SKLUZAVKA
Třetí hlavní atrakcí bude
bobová skluzavka 36 x 6
metrů velká, která bude v
provozu každý den od 10.00
do 22.00 hodin.

OBČERSTVENÍ A POSEZE-
NÍ U OHNIŠŤ
V areálu budou různé stán-
ky s občerstvením, větrný
mlýn s restaurací, dřevěné
sruby, venkovní stoly a tři
velká ohniště. Firmy si mo-
hou objednat dárkové pou-
kazy pro své zákazníky a
zaměstnance. Připraven je
rovněž bohatý zábavní pro-
gram. Zahajovací ceremonie
v pátek 20. ledna bude do-
plněna o hudební i zábavné
vystoupení Achima Menze-
la, skupiny Remmi & Dem-
mi, za veselého doprovodu
jeho veličenstva saského
kurfiřta Augusta Silného.
Pestrá je i únorová karne-

valová oslava a nejen zami-
lovaným je určena valen-
týnská párty.

WINTERZAUBER. Nebo-li zimní kouzlo. To opanuje známé náměstí
v Drážďanech, kam často míří také Mostečané. Foto: archiv

WINTERZAUBER (ZIMNÍ KOUZLO)
KDY: 20.01. – 5. 3.| denně 10.00 – 22.00 hodin
KDE: náměstí Altmarkt v centru Drážďan
Vstup do areálu zdarma
CENA BRUSLENÍ: 90 minutový interval bruslení 3,50 €/2,50 €
zapůjčení bruslí: 3 € | zapůjčení opory tzv. pinquin pro
začínající bruslaře a bruslařky 5 € |
CENA SKLUZAVKY: 1 jízda 1,5 € | 5 jízd 6 € | 10 jízd 10 €

Chomutov hledá dodavatele mola pro Kamencové jezero
Chomutov – Chomutov vy-
psal zakázku na nové molo
pro Kamencové jezero. Stát
má kolem 30 milionů ko-
run.
„Oproti starému, které ne-
chala radnice zlikvidovat,
bude pontonové,“ řekl
mluvčí radnice Jan Rödling.
Jde o jednu z největších le-
tošních investic ve městě.
Tvar nového mola má

podle projektu kopírovat to
původní, které specialisté
demontovali loni na pod-
zim. „Nové molo se bude
vznášet na velkých plová-
cích. Pochozí část bude ze

dřeva. To sice není tak
odolné jako umělé materiá-
ly, ale bude nejpříjemnější
pro návštěvníky,“ řekl
Rödling. Podle radnice bude
nejprve postaven nástupní
úsek, hlavní část s rekreační
plochou, skokanská věž, zá-
zemí pro plavčíka a dětský
bazén. V příštím roce pak
město počítá s doplněním
dalších částí včetně bazénů.
Plovoucí molo radnice zvo-
lila po konzultaci s odbor-
níky.
„Velkou výhodou použité

technologie je její variabilita
a flexibilita. Jednotlivé dílce

je možné od sebe nechat
snadno odpojit a případně
molo poskládat do jiného
tvaru nebo některé části
použít třeba pro závody.
Snadná manipulace usnad-
ňuje údržbu a případné
opravy, kdy se jen odtáhne
kus, který je potřeba dát do
pořádku,“ vysvětlil mluvčí.
Stavba zřejmě ovlivní se-

zonu na Kamencovém jeze-
ře, které je velmi oblíbeným
rekreačním místem. „Pokud
vše půjde bez problémů a
zádrhelů, z první části mola
už by mohli Chomutováci
vstupovat do vody v letoš-

ním létě. Je ale pravděpo-
dobné, že kvůli stavbě začne
sezona později. Existuje také
možnost, že se do léta molo
postavit nestihne,“ doplnil
Rödling.
Stavba mola patří mezi

největší investiční akce pro
letošní rok. Radnice také
počítá s revitalizací okolí
kulturního střediska. Od-
hadní cena je 50 milionů
korun, rozdělených do dvou
let. Kromě toho provede
město úpravy ulice Čela-
kovského za devět milionů,
v plánu má také zateplení
čtyř mateřských škol. (čtk)

Mostecké Panterky
zahájily sezonu sbírkou
cenných kovů
Osek – Druhou lednovou
sobotu zahájily mažoretky
Mostecké panterky svou
první soutěžní sezonu. V
tělocvičně v Oseku, která
byla zaplněna více než šesti
sty účastníky 15. ročníku
soutěže Dance CUP Osek
2017 se Panterky se před-
stavily s novými týmovými
chorografiemi a vedly si
skvěle.
Nejmladší děvčata vy-

stoupila s náčiním baton v
choreografii Výlet do ZOO, a
i přesto, že pro většinu z
nich to byla úplně první
soutěž v životě, zvládla ji na
jedničku a právem si od-
vezla zlaté medaile. Starší
děvčata vystoupila rovněž s
náčiním baton, a to v cho-
reografii Tanzanie. Jejich
naprosto vynikající výkon

ocenila porota taktéž zlatý-
mi medailemi. Při třetím
vystoupení, kdy náčiní ba-
ton vystřídaly pompony, se
děvčata představila s chore-
ografií V rytmu Irska. I tady
podala vynikající výkon a
vybojovala stříbrnou příčku.
„Zlatý hattrick nám tak

utekl doslova o vlásek,“ řekl
trenérka Tereza Riegrová.
Příjemným bonusem sou-
těže pak byl titul Miss Dan-
ce CUP Osek, který v
nejmladší kategorii porota
udělila teprve sedmileté
Nele Šidlichovské.
„Mostecké Panterky tré-

nují třikrát týdně v tělo-
cvičně Základní školy
Okružní, tedy na 18. ZŠ, a to
za finanční podpory statu-
tárního města Mostu,“ do-
plnila trenérka. (edb)

MEDAILE. Ty přivezly Mostecké Panterky z prvního podniku nové
sezony, který se konal v Oseku. Foto: Mostecké Panterky

V Lomu se připravují na První
turnaj v klasických šipkách

Lom – První šipkový turnaj města Lom se chystá na sobotu
28. ledna. Informuje o tom Lomská radnice. Ten se usku-
teční v Lomské kavárně od 10.00 hodin. Startující se mo-
hou registrovat od 25. ledna pouze SMS zprávou na tele-
fonním čísle 770 772 370. Startovné je 100 korun. Pořada-
telé upozorňují, že se nejedná o elektronické šipky. (edb)

Dne 16. ledna 2017 by oslavil 

osmdesát let

pan  Josef FROUZ,
lesní rada polesí Jezeří v okrese Most.

Letos uplynou čtyři smutné roky od jeho odchodu. 

Vzpomíná rodina 
a přátelé.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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