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V letní soutěži s Deníkem můžete získat dárky za dvacet tisíc korun
Šumperk – Zapojte se do
letní soutěže Šumperského
a jesenického deníku o dár-
ky za více než dvacet tisíc
korun. Hlavní cenu do sou-
těže letos věnoval Sport &
Relax areál Bozeňov. Výher-
ce se může těšit na víken-
dový pobyt pro dvě osoby se
snídaní a vstupem do well-
ness v hodnotě 3800 korun.
Stačí nasbírat co nejvíce
kuponů a výhra může být
vaše.
„Již druhé prázdniny za

sebou chceme dát našim
čtenářům možnost zasou-
těžit si a ochutnat produkty
z našeho regionu. Rádi
bychom zviditelnili regio-
nální výrobce a producenty

netradičních zážitků a zá-
roveň odměnili nejvěrnější
čtenáře Šumperského a je-

senického deníku,“ uvedla
šéfredaktorka Šumperského
a jesenického deníku Soňa
Singerová.
A jakou ochutnávku při-

pravil na prázdniny Šum-
perský a jesenický deník?
Dárky věnovala Ruční

papírna Velké Losiny, Pivo-
var Holba Hanušovice, Pa-
lírna Hraběšice, společnost
MK Fruit, Levandulová ka-
várna v Zábřehu, šperkařka
Petra Kašparová, Tvarůžko-
vá cukrárna v Lošticích, fir-
ma Lahodné sýry, společ-
nost Agritec či firma Velko-
losinské pralinky.
Už nyní máme ceny za

dvacet tisíc korun a výčet
firem není ještě konečný.

„Pokud máte zájem se do
soutěže zapojit i vy, ozvěte
se, rádi vás mezi své part-
nery přivítáme,“ doplnila
šéfredaktorka Šumperského
a jesenického deníku.
Pravidla soutěže jsou jed-

noduchá. Po dobu akce, tedy
od 14. července do 27. srpna,
tiskneme na stránkách
Šumperského a jesenického
deníku každý den soutěžní
kupon. Celkem tedy vyjde
39krát. Kdo doručí do re-
dakce do úterý 6. září do 12
hodin nejvíce vyplněných
kuponů na jedno jméno,
vyhrává nejhodnotnější ce-
nu.
Odměnu máme pro dvě

desítky čtenářů! Proto sbí-

rejte kupony. Šanci na výhru
máte jen tehdy, pokud si
zajistíte od každého čísla

více kusů. Vyhodnocení
soutěže otiskneme ve čtvr-
tek 8. září. (r)

Letní soutěž s Deníkem, kupon č. 12
Pokud se chcete zapojit do letní soutěže s Deníkem, vy-
střihujte tyto kupony. Originální a kompletně vyplněné
kupony ze Šumperského a jesenického deníku je třeba
doručit nejpozději do úterý 6. září do 12 hodin do re-
dakce na adresu: Jeremenkova 1, 787 01 Šumperk. Bližší
informace získáte na telefonu: 583 300 311.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: ..............................................................................

ADRESA: ........................................................................................................

TELEFON: .....................................................................................................
Prosíme soutěžící, aby vyplnili tento kupon a celý jej vy-
střihli. Z jednoho vydání můžete nasbírat i více kuponů!

První cena je
víkendový
pobyt pro

dvě osoby ve
Sport & Relax

areálu
Bozeňov

Mažoretky KK-Dance Sany Šumperk přivezly zlato

Šumperk, Púchov – Mažo-
retky KK-Dance Sany Šum-
perk opět potvrdily své
kvality a stejně jako v roce
minulém hrdě bojovaly na
mistrovství Evropy v mažo-
retkovém sportu. Závod
Majorettsport european
champioship se letos konal
v Púchově. Děvčata zde vy-
bojovala titul mistryně Ev-
ropy v kategorii Mini MIX
Junior a vicemistryně Evro-
py v Mini MIX Senior.
Velkým úspěchem a pře-

kvapením bylo umístění i
našich kadetek, které sou-
těžily letos poprvé a na ev-
ropském šampionátu do-
sáhly hned na krásné 4.
místo v kategorii POM-POM.
Ostřílené seniorky s junior-
kami dále slavily úspěchy
na dalších příčkách – 4.
místo za Classic POM-POM,
5. místo za Mini MIX a 6.
místo za Mini POM-POM.
Konkurence na mistrov-

ství byla na vysoké úrovni,
což dokazuje i účast 85

souborů z 11 zemí. O to více
jsou úspěchy našich mažo-
retek důkazem jejich kvality
a formy.
Slzy slávy, štěstí, ale i

smutku, vykřičené hlasivky
a nepopsatelná radost do-
provázela děvčata celé čtyři
dny strávené na tomto
šampionátu a určitě zůsta-
nou v jejich mysli hodně
dlouho.
Za profesionální repre-

zentaci České republiky a
města Šumperku jim bez-

pochyby patří velké podě-
kování a gratulace.
Kdo by měl zájem se za-

pojit do naší mažoretkové
rodiny, která se stále roz-
růstá, má možnost přijít na
nábor a zároveň první tré-
nink v novém školním roce
2016/2017 dne 5. září. Tré-
nink se uskuteční na Střed-
ní škole železniční, technic-
ké a služeb v Šumperku v
17.30 hodin.
Touto cestou bychom

chtěly hlavně poděkovat
našim sponzorům, městu
Šumperk, Střední škole
Hanácká, která nám umož-
nila kdykoliv trénovat, a
fanclubu z řad rodičů a přá-
tel, který vytvářel po celou
dobu mistrovství neskuteč-
nou podporu v davu řvou-
cích fanoušků.
Důležité poděkování za

dosažené výsledky celého
školního roku bezesporu
patří trenérkám Kateřině
Kašparové a Monice
Kuchtíkové. Ty svými nápa-
dy, důvtipem, technikou, ale
hlavně srdcem a nábojem
umějí vždy svým mažo-
retkám předávat vše ze se-
be, a za to jim patří velký
obdiv.
Nejen jim, ale i všem

mažoretkám KK-Dance pře-
jeme krásné prázdniny a v
novém školním roce pevné
nervy a chuť dále bojovat za
nelehký mažoretkový sport.

Text: Olga Davidová, sním-
ky: Jarmila Viciánová

DENÍK VE STŘEDOMORAVSKÝCH A VÝCHODOMORAVSKÝCH MUTACÍCH: Olomoucký deník, Prostějovský deník, Přerovský a Hranický deník, Šumperský a jesenický deník, Zlínský deník, Kroměřížský deník, Slovácký deník, Valašský deník. Vychází pondělí – sobota. VYDÁVÁ VLTAVA LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2, 
158 00 Praha 5 - Jinonice. IČO: 01440578. DIČ: CZ01440578. ID DS: v3crx6n. CENTRÁLNÍ REDAKCE: Přátelství 986, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, tel. 221 999 111. Šéfredaktorka centrální redakce: Mgr. Marie Dlouhá. Linka pro předplatitele: 840 336 459. REGION STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ MORAVA: Aksamitova 2, 
779 00 Olomouc. Ředitel regionu: Mgr. Martin Nevyjel, tel.: 587 304 231. Šéfredaktor regionu: David Karola, tel.: 587 304 155, e-mail: david.karola@denik.cz. Sport: Marek Palatka, tel.: 587 304 224, e–mail: sport.olomoucky@denik.cz. Manažerka inzerce: Iva Achillesová, tel.: 587 304 124, e-mail: 
iva.achillesova@denik.cz. Manažerka distribuce: Lucie Hubáčková, tel.: 587 304 107, e-mail: lucie.hubackova@denik.cz Inspektor prodejní sítě: Marcela Janošková, tel.: 724 058 198, e-mail: marcela.janoskova@denik.cz DTP: Jan Lakomý, jan.lakomy@denik.cz.  Od 1. 5. 2015 je platný ceník inzerce č. 14.  
ŠUMPERSKÝ A JESENICKÝ DENÍK: Jeremenkova 1C, 787 01 Šumperk. Šéfredaktor: Ing. Soňa Singerová, tel.: 583 300 311, fax: 583 300 312, e-mail: sona.singerova@denik.cz. Sport: Miroslav Pergl, tel.: 602 671 372, e-mail: miroslav.pergl@denik.cz 
Inzertní poradkyně: Andrea Jankovová, tel.: 724 090 565, fax: 583 300 312, e-mail: andrea.jankovova@denik.cz. Předplatné: Lucie Hubáčková, tel.: 587 304 107, e-mail: lucie.hubackova@denik.cz, www.sumperskydenik.cz, www.jesenickydenik.cz. 
Servis pro čtenáře: 583 300 311, inzerce.radkova.sumpersky.a.jesenicky@denik.cz. Texty označené PR, PI jsou placená inzerce. ISSN 1801-9811, MK ČR E 16773. Tiskne: VLM a.s., tiskárna Novotisk Olomouc. Předplatné doručuje Česká pošta, s. p., volný trh PNS, a. s. 
Prodaný náklad ověřuje ABC ČR, Na Poříčí 30, 112 86 Praha 1. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí. Deník najdete také v aplikacích pro iPhone a OS Android.

1527. července 2016 Deník
www.denik.cz


