
Miluji Tě

Řekněte svému protějšku, 
co k němu cítíte!
Na svátek sv. Valentýna 
skrze náš Deník můžete 
poslat vzkaz pro 
partnera, tajnou lásku, 
nebo člověka, 
kterého máte rádi.

Můžete si vybrat buď inzerát 
v tisku nebo na webu, 

nebo  čtvrtletní předplatné… 
...to vše za pouhých 500 Kč.

Nejpozději do 11. 2. 2015 přijďte 
do redakce Chomutovského deníku, 

kde vám pomůžeme s výběrem 
vzkazu, který bude uveřejněn 
14. února v našich novinách 

nebo na webu Deníku!

Valentýnská pošta

Nerudova 957, 430 01 Chomutov

obchodní poradci: Jitka Kučerová, 725 745 693, Petr Nosál, 724 117 029

Deník hledá své Sluníčko
Startuje druhý ročník soutěže pro talentované dívky ze severu Čech
Severní Čechy – Máte doma
odvážnou a šikovnou holčič-
ku s talentem? Třeba právě ta
vaše může být Sluníčkem De-
níku a odnést si řadu cen. De-
ník společně s agenturou Reas
agency vyhlašuje druhý ročník
soutěže pro malé slečny od 5 do
10 let, které se nebojí a něco umí.

To je jednou z našich pod-
mínek. Tou druhou je vyplně-
ná přihláška, která musí být
podepsaná zákonným zástup-
cem. K přihlášení do soutěže
pak už jen stačí poslat dvě fo-
tografie, jméno, věk a v pár
větách napsat, co vaši prin-
ceznu baví a jaké má koníčky.
To vše posílejte do 15. února
2015, kdy je uzávěrka přihlášek,
na e-mail
chomutovsky@denik.cz

Soutěž bude probíhat nej-
prve jako fotografická v deseti
regionálních Denících v se-
verních Čechách. Všechny
přihlášené malé slečny z Cho-
mutovska zveřejníme v Cho-
mutovském deníku a rovněž
na webových stránkách.

Z nich čtenáři podle svých
sympatií vyberou dvě děvča-
ta, která postoupí do velkého
finále a která odměníme
okresními cenami. Ve finále
se potkají s vítězkami ostat-
ních regionů ze seve-
ru Čech. Tu nejši-
kovnější pak vy-
bere odborná po-
rota, v níž mimo
jiné zasednou ví-
tězky České
Miss Eliška Buč-
ková a Jitka
Válková, ve ve-
řejném odpo-
ledním finále v
sobotu 25.

dubna vNovémBoru.
Aby se slečny na pódiu ne-

bály, kromě krátkého před-
stavení a popovídání si se čle-
ny poroty ukážou, co jim jde a
v čem jsou si jisté. Ať je to ta-
nec, zpěv, básnička, cvičení,
hra na flétnu nebo třeba čáry s
kouzelnickou hůlkou. „A
kdyby se přeci jen malinko
ostýchaly, jejich obavy zažene

princ Mi- rek Ši-
mů-

nek, který bude celé zábavné
odpoledne moderovat,“ ujistil
Petr Svoboda z agentury Reas
agency.

A co čeká na vítězku? Kromě
titulu Sluníčko Deníku, krás-
né korunky a velkého dortu,
to je zájezd k moři pro dvě oso-
by, poukaz na odběr značko-
vého oblečení či odpolední
menu v restauraci na oslavu
vítězství.

Zkrátka nepřijdou ani sleč-
ny na druhém a třetím místě. I
ony dostanou korunky, pou-
kazy na nákup oblečení či
hraček. Dárky ale čekají na
všechny finalistky.

Loni se do soutěže přihlá-
sily desítky odvážných sle-
čen z celých severních
Čech. Vítězkou se ve vel-
kém březnovém finále

stala desetiletá Valerie
Hlinovská z Chomuto-

va.
Kromě dalších

cen si užila i
dvouměsíční
kurz modelingu
a životního sty-
lu, který ví-
tězkám i letos
věnuje pořáda-
jící agentura.
„Řada loňských
finalistek se s
námi stále
účastní dět-
ských mód-
ních přehlí-
dek,“ dodává
Petr Svobo-
da.

Podmínky účasti v soutěži Sluníčko Deníku
• hlásit se mohou malé slečny ve věku 5-10 let

• vyplňte přihlášku zákonného zástupce, kterou si můžete stáhnout na
www.chomutovskydenik.cz
• Spolu s přihláškou pošlete: jméno a věk dívenky, v několika větách po-
pište její záliby. Připojte 2 fotografie přihlášené holčičky detail obličeje a
libovolná ve velikosti nejméně 1 MB. Nepřípustné jsou eroticky laděné,
obnažené či jiné fotografie, které jsou v rozporu s morálkou a pravi-
dly slušnosti. Takové budou ze soutěže vyřazeny.
Vše posílejte na chomutovsky@denik.cz

• uzávěrka přihlášek je 15. 2. 2015

• Sluníčko Deníku hledáme ve všech deseti regionálních Denících v se-
verních Čechách. V Chomutovském deníku postupně zveřejníme všech-
ny soutěžící. Z okresních kol postoupí vždy dvě slečny, které dostanou od
čtenářů nejvíce hlasů, do velkého finále. Dvě postupující vítězky
okresního kola odměníme! Finále proběhne 25. 4. 2015 v divadle v No-
vém Boru. O vítězce rozhodne odborná porota.
• Přihlásit se mohou i slečny, které soutěžily už loni, ale nedostaly se
do velkého finále
• O co se hraje: o titul Sluníčko Deníku, pobyt pro dvě osoby u moře,
poukazy na značkové oblečení, poukazy na odpolední menu v restauraci,
velký dort, korunky, kurzy zdravého životního stylu a spoustu dalších cen.

Naše soutěž

Minipodnik DRAK s.r.o.
v Základní škole Březno

Začátkem října 2014 se naše
základní škola plnohodnotně
zapojila do celoročního pro-
jektu, který se nazývá Mini-
podniky na ZŠ. Tento projekt
je financován z peněz Evrop-
ské unie.

Cílem projektu je podpořit
rozvoj podnikavosti a podni-
katelských znalostí, schop-
ností a dovedností žáků růz-
ných typů základních škol v
Ústeckém a Středočeském
kraji prostřednictvím založe-
ní sociálních žákovských mi-
nipodniků.

U nás ve škole založili žáci
fiktivní Minipodnik
„DRAK,s.r.o. – ( Dostupný,
Ruční A Kreativní ), který je
zaměřen na výrobu kerami-
ky, textilních terapeutických
pomůcek a bytových dekora-
cí, výrobu ozdobných před-
mětů z korálků, drátků aj.

Podnik má 2 firmy – jednu
na 1.stupni a druhou na
2.stupni s 50 zaměstnanci (žá-
ky).

Mezi sebou si rozdělili jed-
notlivé funkce, kdo bude na-
příklad ředitelem firmy, jed-
natelem, a kdo se bude starat
přímo o výrobu. Součástí pro-
jektu je také prezentace hoto-
vých výrobků na internetu,
tvorba vlastních webových
stránek, www.draksro.g6.cz .

Samozřejmě náš podnik
spolupracuje i s ostatními,

proběhlo setkání našich za-
městnanců se zástupci z Mi-
nipodniku ze ZŠ a MŠ Vejprty
a v současné době vystavují
své výrobky společně s pěti
dalšími firmami v knihovně v
Mostě. Při obou setkání si za-
městnanci vzájemně předá-
vali své podnikatelské zkuše-

nosti, povídali si o práci ve
svém podniku a závěrem si vy-
měnili drobné dárky vyrobe-
né v jejich podniku.

Výrobky z naší firmy si mů-
žete prohlédnou na webových
stránkách www.drak-
sro.g6.cz.

JakubKříž, ředitel podniku

Co se děje ve školách
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