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Předpremiéra amerického
bijáku BlackWidow se blíží
Středa 7. července od 19 a 19.30 hodin

Natasha Ro-
manoff alias
BlackWidow
se dočkala

svého prvního sólové-
ho dobrodružství, kte-
ré však bude úplně ji-
né, než jaké doposud
poznala. Skupina velmi
nebezpečných lidí od-
halila její už téměř za-
pomenutouminulost,
a proto semusí vydat
na cestu napříč celým
světem, zatímco je

pronásledována
Taskmasterem – neú-
prosným zabijákem,
jehož jediný úkol je
zničit BlackWidow.
Americký biják Black
Widowmůžete vidět v
předpremiéře v teplic-
kémmultikině ve
středu 7. července od 19
a 19.30 hodin. Lístky si
už teďmůžete koupit
na webumultikina, je-
den přijde na 209 ko-
run.

Krimi
Vloupal se do stánku, policisté
lapku chytli velmi rychle
Bílina – Jen několik hodin stačilo bílinským poli-
cistům k dopadení zloděje, který se ve čtvrtek po
půlnoci vloupal do prodejního stánku. „Odnesl si
reproduktor a krabici s oplatkami, z té ale polovi-
nu sladkostí na útěku zmísta činu vytrousil,“ řekl
policejní mluvčí Daniel Vítek. Než si pro něj
strážci zákona přišli, dobroty už zkonzumoval,
ukradený reproduktor u něj policisté našli a bude
vrácenmajiteli. „Vminulosti pětkrát odsouzený
recidivista už si převzal sdělení podezření z přeči-
nu krádeže, v krajním případěmu hrozí až tříletý
trest odnětí svobody,“ dodal Vítek. (tx)

SVS dělá rekonstrukci dožilých
vodojemůDub 1 a Dub 2
Osek – Severočeská vodárenská společnost (SVS)
provádí v Oseku stavebně – technologickou re-
konstrukci dožilých vodojemů Dub 1 a Dub 2.
Stavba probíhá za provozu. Vodojemy byly uve-
deny do provozu v roce 1967 a 1974, a jsou již do-
žilé, jak po stavební, tak technologické stránce.
Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech,
stavbamá být dokončena do 31. října 2021. Je to
jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok
2021 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celko-
vém objemu 91,39milionů korun bez DPH. (mm)

Studenti teplického gymnázia
řešili výrobu energie
Teplice – Gymnázium Teplice bylo koordináto-
rem projektu “Mobility for Education about
Energy and Ecology“ v rámci programu Vzdělává-
ní Fondů EHP 2014 – 2021, které jsou financované
Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. M4E3 byl
mezinárodní výukový projekt, který byl zaměřen
na krátkodoboumobilitu středoškolských stu-
dentů a jejich učitelů. Do tohoto projektu bylo
zapojeno celkem 52 studentů (ve věku 15 – 19 let)
a 9 učitelů. Projekt spojoval dva projekty do jed-
noho; Gymnázium Teplice v České republice spo-
lupracovalo se dvěma školami –Mentaskólinn í
Kópavogi na Islandu a s Numedal Videregaende
skole v Norsku. Jeho realizace začala na začátku
školního roku 2019/20. Hlavním tématem pro-
jektu byla výroba energie a její dopad na okolní
oblasti. Každá zeměmá vlastní historii, kulturu a
hlavní druh zdroje energie. Projekt byl zaměřen
na jadernou a tepelnou energii v České republice,
vodní energii v Norsku a geotermální energii na
Islandu.

Ilona Kuboňová, GymnáziumTeplice
(celý text najdete na www.teplicky.denik.cz)
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O draky z hor je
obrovský zájem
Čtyřmetrového obra jsem
šila ručně. Nejraději mám
temné draky, říká výtvar-
nice z Krušných hor.

MIROSLAVA ŠEBESTOVÁ

Hora Sv. Šebestiána – Z haly
trčí obrovská chodidla. Patří
čtyřmetrové figuře obra, je-
hož dlaň s přehledem skryje
tělo jeho tvůrkyně. Pavlína
Chládková ho šila déle než
měsíc. Ačkoli je specialistkou
namaňásky fantasy draků,
vyslyšela přání muzea pohá-
dek a strašidel ve Valticích,
které si pro svou expozici
přálo právě obra a k němu
mimino.
„Měla jsem kvůli nim ruce

samý puchýř, protože je to
kompletně ruční šití. Něco
takového se nedá dělat na
stroji,“ přiblížila výtvarnice,
která tvoří v domku v Nové
Vsi. Ta patří k Hoře Sv. Še-
bestiána. „Sešít to, vycpat,
nastříkat barvami a prošít
ještě dvakrát, to byla fuška.
Průběžně jsem s obrem pro-
cházela dveřmi, abych zjisti-
la, jestli se do nich stále ještě
vejde a dokážeme ho odstě-
hovat,“ poznamenala s
úsměvem.
Vůbec nejraději ale tvoří

draky, jejichž hlava se na-
sazuje na ruku, aby s ní
bylomožné hýbat a
otevírat zubatou
tlamu. Draci
jsou to všeho
druhu. Milí s
průzračnýma
očima, kteří se
vejdou do náručí a
žádají si je děti,
i temní s rohy a
démonickým
pohledem. Ti
mají dva až tři
metry i více a
ovíjejí se
kolem těla
svého
nositele.
Právě
na
nich

Pavlína pracuje nejraději a
při tvorbě nehledí na čas.
„Dělám je do nejmenšího
detailu, opravdu si je

užívám,“ přisvědči-
la.
Dračí hlavy
vyrábí ze speci-
ální lehčené
hmoty podle
originálního po-
stupu, který sama
vyvinula. Těla
šije z pružné
látky a pro
maximální
dojem povrch
barví meto-
dou airbrush.
Sama si dělá i
návrhy, jak by
měl drak vypa-
dat. S tímto ty-
pem tvorby při-
tom většinu ži-
vota neměla nic
společného. Vy-
studovala zootech-
niku a následně se ži-
vila malováním obrazů
a provozováním vlastní
reklamní agentury.
Maňásky tvoří poslední tři
roky.

Temné draky si u ní ob-
jednávají hlavně herci a kej-
klíři, kteří s nimi jezdí na
kulturní akce. „Také si je žá-
dá zvláštní skupina lidí, která
považuje draky za své tote-
mové zvíře. Představuje je-
jich duchovní zobrazení. Při-
cházejí a mají naprosto jas-
nou představu, jak byměl
drak vypadat, kolikmámít
rohů, jaké šupiny a jestli má
být agresivní nebo přátelský.
S drakem pak chodí
v podstatě jako se svým
mazlíkem,“ zmínila.

PRÁCEMÁNAROK
DOPŘEDU
Milé fantasy draky pak žádají
nejčastěji rodiče a školky.
Vybrat si ale mohou i z další
škály pohádkových zvířat,
například vesmírných
tygříchmláďat, psíků nebo
jednorožců. Maňásci totiž
slouží jako výborný prostře-
dek při výchově, vzdělávání
nebo k logopedickým úče-
lům. „Maminky a učitelky
s jejich pomocí vyprávějí
pohádky nebo žádají o něja-
kou pomoc v domácnosti.
Děti reagují lépe, než když

jim to řeknou sami dospělí,“
poznamenala výtvarnice.
Obzvlášť cenným pomocní-
kem jemaňásek také při
práci s dětmi s poruchou au-
tistického spektra.
Pavlína Chládková je zřej-

mě jedinou specialistkou na
tvorbu fantasymaňásků
v Česku. Objednávekmá
téměř na rok dopředu. Jako
tvůrkyně je rovněž pozvaná
na prestižní soutěž Doll Pra-
gue, která je zaměřená na
profesionální umělecké pa-
nenky, medvídky a loutky a
koná se v pražském paláci
Lucerna.

MAŇÁSCI ve formě fantasy zvířat, které v Nové Vsi tvoří výtvarnice Pavlína Chládková. Foto: FB P. Chládková

Jágr hledá na severu arénu pro Rytíře
Pokračování ze strany 1
„Obsluha, hostesky, pořa-

datelé, servis ve VIP zónách,
ti všichni bymohli získat
pracovní příležitosti na ně-
kolikměsíců,“ dodal Dinda.
S ohledem na Piráty a je-

jich fanouškovskou základnu
bude do jednání zapojený
také klub, který aktuálně
hraje pouze krajský přebor.

„Jediný, kdo je tady doma,
jsou Piráti Chomutov. A je
úplně jedno, jakoumomen-
tálně hrají soutěž,“ řekl k to-
mu Dinda. „Rozumím skal-
ním fanouškům, kteří chtějí
arénu jen pro náš klub. A
myslím, že to dobře chápou i
zástupci Kladna. Krajský
přebor a extraliga by si určitě
nepřekážely. Pokud by se

ovšem jednání měla posu-
nout, bude to s vědomím a
pozitivním přístupem cho-
mutovského klubu,“ doplnil.
Piráti o zájmu Jaromíra Já-

gra vědí. „Myslíme si, že není
nijak kolizní, aby tu Kladno
pár zápasů odehrálo,“ sdělil
šéf hokejové klubu Daniel
Badinka. „Zatím nemám
větší podrobnosti, když ale

budu vycházet z toho, že by
přijeli na zápas a zase odjeli,
asi bychom to zvládli. Naší
kabinu jim ale nedáme, ta
zůstane pirátská,“ zdůraznil.
Piráti Chomutov hráli v le-

tech 2012 – 2014 nejvyšší
hokejovou soutěž. Poté se-
stoupili do 1. ligy a odminulé
sezony působí v krajské sou-
těži. Více naDeník.cz
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