
Mažoretky KK-Dance Sany Šumperk
přivezly stříbro z mistrovství Evropy
Mistrovství Evropy v mažo-
retkovém sportu, které se ko-
nalo před několika dny v Br-
ně, bylo opět úspěšné pro ma-
žoretky KK-Dance. V katego-
rii MIX MINI formace pod ve-
dením Kateřiny Kašparové
obsadily nádherné 2. místo.
Děvčata přivezla nejen dra-
hocenné kovy, ale i další krás-
ná umístění v dalších katego-
riích – byla dvakrát šestá, dva-
krát sedmá a jednou devátá.

Soubor KK-Dance doprová-
zely a společně reprezentova-
ly město Šumperk i mažoret-
ky SANY ZŠ Sluneční Šum-
perk pod vedením Moniky
Kuchtíkové, které získaly
krásné 3. místo také v katego-
rii MIX MINI formace, staly se
tak II. vicemistryně Evropy, a
6. místo v POM-PON CA-
DETS. Konkurence na ME by-
la na vysoké úrovni, což do-
kazuje i účast 54 souborů z 11
zemí. O to více jsou úspěchy
našich mažoretek důkazem
jejich kvality a formy.

Tyto úspěchy budou snad i
pro nové členy KK-Dance do-
statečnou motivací a přijdou s

námi trénovat nově na Střed-
ní školu v Hanácké ulici v
Šumperku. Začínáme ve čtvr-
tek 3. září v 16 hodin.

Touto cestou bychom chtěli

poděkovat ZŠ Sluneční Šum-
perk a Střední škole Hanácká
Šumperk za poskytnutí pro-
stor k trénování a našim spon-
zorům – městu Šumperk, BC

MORAVA s. r. o., OPTOME-
DIC DD s. r. o., pánům Ĺuboši
Godinovi, Jiřímu Buchtovi.

Všem mažoretkám moc bla-
hopřejeme, přejeme mnoho
úspěchů v příštím roce, kdy
budou usilovat o účast na mi-

strovství Evropy 2016 v
Púchově a v Poreči, a zároveň
děkujeme za profesionální re-
prezentaci města Šumperku a
České republiky.

Text: OlgaDavidová,

foto: JarmilaViciánová

I vymůžete přispět do svých novin. Podělte se s ostatními čtenáři o vše, co vás ve vašem okolí zaujalo, potěšilo, nebo na-
opak rozzlobilo. Zde je prostor pro vaše články, názory, verše či zajímavé fotografie všeho druhu. Neostýchejte se ukázat
ostatním čtenářům snímky svých čtyřnohých miláčků, dětí, kamarádů, oslav, zážitků z cest a všeho, co je pro vás důleži-
té.Pište na: reporter.sumperskyajesenicky@denik.cz

Kontakty
Šumperský a jesenický 

deník,
Jeremenkova 1, Šumperk

tel.: 583 300 311

e-mail:
reporter.sumperskyajesenicky@denik.cz

Kontakty

MMS:  605 447 744

SMS:  736 304 030

SMS a MMS posílejte
ve tvaru: REP 0715 + text

TUHLE STRANU
TVOŘÍTE VY

Vyzkoušejte si, jaké to je
být novinářem. Pište, foťte,
podělte se o své příběhy.

VŠECHNO NEJLEPŠÍ!
Rádi byste poslali svým
blízkým či kamarádům
blahopřání? Na této straně
máte možnost!

DĚKUJI
Usmála se na vás proda-
vačka nebo úřednice? Po-
mohl vám nezištně cizí
člověk? Prostřednictvím
Šumperského a jesenické-
ho deníku jim můžete po-
děkovat!

FOTO DNE
Jste svědky zajímavé
podívané? Podělte se o ni.
Své fotografie nám můžete
poslat formou MMS nebo
e–mailem.

Kaufl and ČR v.o.s.
Bělohorská 203 
169 00 Praha 6
personal@kaufl and.cz

www.kaufl and.cz/kariera
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protože Kaufl and
je fi rma
s budoucností!

Pro fi liálku Jeseník přijmeme spolupracovníky na pozice:

Prodavač/ka ovoce a zeleniny

Prodavač/ka lahůdek
Očekáváme aktivní přístup k práci, časovou fl exibilitu 
a bezúhonnost.

Nabízíme zázemí prosperující mezinárodní společnosti, 
možnost seberealizace a osobního rozvoje, motivující mzdové 
ohodnocení, práci v dynamickém kolektivu, pracovní smlouvu 
na dobu neurčitou, důkladné zaškolení a návazné fi remní 
vzdělání, nadstandardní příplatky za práci v noci, další 
nadstandardní benefi ty. Zkrácený pracovní úvazek.

Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý 
všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny Kaufl and ČR, 
Fučíkova 3, Jeseník. Kontaktujte nás i na adrese:

Angažovanost našich 
zaměstnanců garantuje 
náš společný úspěch.

Kaufl and je atraktivní 
společností v oblasti 
potravinářského 
obchodu. Poznejte 
nás jako dynamického 
a angažovaného 
zaměstnavatele. 
Důvěra, otevřenost 
a výkon utvářejí naše 
fi remní prostředí.

Nabízíme Vám zajímavé 
pracovní prostředí, 
osobní podporu 
a atraktivní šanci 
budovat kariéru.
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