
Na horách v Bublavě je
sněhu stále dostatek

JIŘÍ DROZDÍK

Bublava – Vyznavači zim-
ních sportů si o víkendu ne-
nechali ujít lyžování v bublav-
ském skiareálu. Zatímco v
sousedních Kraslicích už po-
časí připomíná nástup jara a
sníh mizí před očima, v tam-
ním skicentru je sněhu stále
dostatek. Na svazích ho mís-
ty leží až šedesát centimetrů,
a tak sjíždění svahů stále ne-
má co bránit.

V Bublavě byl stejně jako po
celý týden v provozu celý are-
ál. Vlekaři navíc otevřeli i nej-
obtížnější sjezdovku Velký
Bleiberg. „Sněhu je stále do-
statek. Sezóna neskončí dříve
než na konci března,“ řekl pro-
vozovatel bublavských vleků
Jiří Lhota.

Kvalitní podmínky byly na-
příklad v sobotu ráno, kdy se
rtuť teploměru pohybovala
kolem nuly. Avšak i přes den
si návštěvníci hor na kvalitu
nestěžovali. „Samozřejmě už
jsou horší místa. Ale na bře-
zen je lyžování stále dobré,“
řekl Martin Kostovický z
Kladna, který přijel na Bubla-
vu lyžovat s celou rodinou. S
ním souhlasí i Monika Ko-
pejsková. „Když jsme přijíž-
dělinaKraslicko,obávali jsme
se, že sněhu bude málo. Byli
jsme ale překvapení, že pod-
mínky nebyly vůbec špatné.
Dětem se líbilo na lyžařském
hřišti. Horší už byla neděle,“
uvedla.

Ve skiareálu bude živo i
příští týden, kdy se tam ko-
nají snowboardové závody.

LYŽAŘI si o víkendu nenechali ujít lyžování ve skicentru Bublava. Na
svazích tam stále leží dostatek sněhu. Foto: Deník/ Jiří Drozdík

Děti z azylového domu byly na
koncertu poprvé v životě
Dospělí obdivovali uměleckou úroveň a to, že malé diváky bavila hudba celou hodinu

ROMAN CICHOCKI

Sokolov–NaMezinárodníden
žen byla tělocvična Střední
školy živnostenské Sokolov
místem neobvyklé události.
Roman Švancar, ředitel Zá-
kladní umělecké školy Soko-
lov, bez váhání vyhověl prosbě
sokolovského sdružení Po-
moc v nouzi a zajistil koncert
pro matky z azylového domu
a jejich děti.

„Hosté, mezi kterými byly
také pracovnice Pomoci v
nouzi a příznivci ZUŠ Soko-
lov, si potichu sedli a nejistě se
rozhlíželi,“ nastínil situaci
Petr Beránek.

„Co předvedou ta čtyři děv-
čátka, jeden chlapec a dvě
slečny?“ ptala se maminka
čtyřletého neposedy. Odpověď
přišla v půl čtvrté. První tóny
kytarového dua hrajícího
Rondo W. A. Mozarta vnesly
mezi posluchače pocity od
uvolnění přes pohodu až k
nadšení. S kytarami zazněly
také zobcové flétny. Žačky a
žáci ZUŠ a s nimi jejich učitelé
Vladimír Kubálek a Jaroslav
Honzák svojí hrou něžně hla-
dili sluch publika. Děti z azy-
lového domu byly na koncertu
poprvé a kromě poslechu se
radovaly z tleskání mezi
skladbami. Dospělí obdivova-
li uměleckou úroveň a to, že
malé diváky bavila hudba ce-
lou hodinu. „Za naše klientky,

jejich děti a také za naše za-
městnance a další diváky sr-
dečně děkuji všem účinkují-
cím. Mezinárodní den žen je
symbolem úsilí žen o jejich
rovnoprávnost a k tomu se na-

še obecně prospěšná společ-
nost snaží svým působením co
nejvíce přispívat,“ sdělil hos-
tům Robert Pisár, ředitel Po-
moci v nouzi.

„Vaši žáci a učitelé zřejmě

ani netuší, co pěkného svým
posluchačům dali. Všichni se
těšíme na další koncert,“ lou-
čila se s ředitelem ZUŠ Mirka
Fajtová, vedoucí azylových
domů v Sokolově.

VLADIMÍR Kubálek s dětmi při vystoupení. Foto: Repro SD

Skiareál Lišák ve Stříbrné se loučí se sezonou, připravil karneval

SKIAREÁL Lišák ve Stříbrné se loučí s letošní lyžařskou sezónou.
V neděli proto pro návštěvníky připravil maškarní karneval na lyžích.
A bylo se na co dívat. Foto: 3x Deník/ Jiří Drozdík

Petr Rychlý se ve Vintířově
setkal se spolužáky a kamarády
Vintířov – S velkým ohla-
sem se setkalo vystoupení
známého českého herce a ba-
viče Petra Rychlého, který mi-
nulý týden zavítal do Vintí-
řova. V místním kulturním
domě na něj čekala více než
stovka diváků, s nimiž se bě-
hem programu podělil neza-
pomenutelným vyprávěním o
mnoho příhod jak z natáče-
ní, tak ze svého rodinného ži-
vota.

„Jelikož jeho kořeny po-
cházejí z nedalekého Nejdku,
setkal se u nás i s několika svý-
mi spolužáky a kamarády ze
studentských dob, což pat-
řičně ve svém vystoupení oko-
mentoval. Přítomní v průbě-
hu pořadu kladli různé otáz-

ky ve vztahu k seriálům, kde
jmenovaný hraje, a dále i k je-
ho moderování různých po-
řadů. Taktéž zaznělo i něko-
lik melodií v podání zpěvač-
ky Zuzany Mackové z Cho-
mutova,“ popsala zajímavé
momenty Alena Rajturová,
předsedkyně kulturní komi-
se, která klubový pořad uspo-
řádala pro ženy k jejich me-
zinárodnímu svátku.

„Aktérům vystoupení v zá-
věru poděkoval starosta obce
Jiří Ošecký a poté se rozjela
autogramiáda a focení s her-
cem. Každá žena měla vstup na
uvedený pořad zdarma a při
odchodu obdržely všechny
účastnice růžičku k svátku,“
doplnila Rajturová. (mih)

S BAVIČEM PETREM RYCHLÝM se zasmál i starosta Vintířova Jiří
Ošecký. Foto 2x: Repro SD
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