
Mažoretky KK-Dance Sany Šumperk jedou
na mistrovství republiky

Svou formu a um předvedla
děvčata na mistrovství Mora-
vy mažoretek ve Vyškově dne
2. května, kde získala za TRIO
POM-PON ve složení Nikola
Buchtová, Karolína Davidová
a Kristýna Pekařová krásné
3. místo. V ostatních katego-
riích se dívky umístily takto:

Sóloformace: juniorky
BATON – Vendula Smrčková,
16. místo, seniorky POM-PON
– Kristýna Pekařová, 9. místo.
Miniformace: juniorkyPOM-
-PON, 4.místo, seniorky POM-
-PON, 4. místo, seniorky BA-
TON, 5. místo.

Všechny mažoretky si tak
vybojovaly postup na mis-
trovství České republiky, kte-
ré se bude konat od 29. května
do 31. května v Jaroměři.

Pokud máte zájem zhléd-
nout jejich umění naživo, sr-
dečně zveme na Květinový
den, majáles a Šumperský
HAFAN, kde děvčata svými
vystoupeními akce podpoří.

Děvčatům moc gratuluje-
me, přejeme hodně štěstí na
mistrovství republiky a dě-
kujeme za reprezentaci města
Šumperka. Text: Olga Davidová

Foto: KateřinaKašparová

Sbírejte kupony,
můžete vyhrát zájezd

Šumpersko, Jesenicko – Dal-
ší bonus má pro své čtenáře
Šumperský a jesenický deník.
Odstartovali jsme Velkou ces-
tovatelskou soutěž, která po-
trvá do 23. května. Hrát se bu-
de hlavně o zájezdy. Hlavní ce-
nu do soutěže věnovala ces-
tovní kancelář Ancora, a to le-
tecký zájezd dle vlastního vý-
běru za dvacet tisíc korun.

Dalšími partnery jsou ces-
tovní kanceláře CA Atlas,
Hornet Tour, Jeseniatour,
agentura Tydra tour a Ing.
Martin Nikolajčík, generální
reprezentant ČSOB Pojišťov-
ny, a. s., Zábřeh.

Kromě dovolené s CK An-
cora dle vlastního výběru za
20 tisíc korun můžete vyhrát
zájezd za pět tisíc korun od CA
Atlas, zájezd do maďarských
termálních lázní s CK Hornet
Tour, slevové kupony na zá-
jezdy od CK Jeseniatour či do-
volenou na vodě s vodáckou
školou Tydra.

Ve hře je také individuální
roční karta pojištění léčeb-
ných výloh od Ing. Martina Ni-
kolajčíka, generálního repre-
zentanta ČSOB Pojišťovny, a
další ceny pro cestovatele.

Pravidla soutěže jsou jed-

noduchá. Po dobu akce, tedy
od 28. dubna do 23. května,
otiskneme na stránkách Šum-
perského a jesenického dení-
ku každý den soutěžní kupon.
Celkem tedy vyjde 21krát. Kdo
doručí do redakce do pondělí
1. června do 12 hodin nejvíce
kompletně vyplněných kupo-
nů na jedno jméno, vyhrává
nejhodnotnější cenu.

Odměnu máme pro dvě de-
sítky čtenářů! Proto sbírejte
kupony, pokud si zajistíte od
každého čísla více kusů, máte
větší šanci na první příčky v
soutěži. Vyhodnocení soutěže
pak najdete v Šumperském a
jesenickém deníku v úterý
2. června. Poukazy si výherci
budou moci v den vyhlášení
výsledků soutěže vyzvednout
v redakci.

Po dobu, kdy budeme tisk-
nout kupony, představíme
partnery cestovatelské soutě-
že.

UPOZORNĚNÍ: Z cestova-
telské soutěže budou vylouče-
ni zaměstnanci vydavatelské
společnosti VLP, distribuční
společnosti, jejich zaměst-
nanci a prodejci Šumperské-
ho a jesenického deníku a je-
jich rodinní příslušníci. (r)

Velká cestovatelská soutěž – kupon č. 7
Pokud se chcete zapojit do Velké cestovatelské soutěže, vy-
střihujte tyto kupony. Celkem budou otišteny 21krát. Ori-
ginální a kompletně vyplněné kupony ze Šumperského a je-
senického deníku je třeba doručit nejpozději do pondělí
1. června do 12 hodin do redakce na adresu: Jeremenkova 1,
78701Šumperk.Bližšíinformacezískátenatel.:583300311.

JMÉNOAPŘÍJMENÍ...........................................................

BYDLIŠTĚ..............................................................................

TELEFON...............................................................................

JSEM PŘEDPLATITEL DENÍKU ANOm
(hodícísezaškrtněte) NE m

Prosímevýherce soutěže, aby vyplnili tentokupona celý jej vystřihli.Čím
více pošlete kuponů, tím větší šancimáte na výhru!Od jednoho vydání si
můžetepořídit ivícevýtisků.Záleží jennavás,koliksi jichseženete.
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ARTCOM GROUPBUĎTE VÍTÁNI
… na našich stránkách Artcom group. Z dob 

minulých si značka Peugeot vzala jen to dobré 

a stále k tomu přidává něco navíc, co si žádá 

doba. Zveme Vás do nově otevřeného 

autosalonu, kde se kola zastavila jen proto, 

abyste na nich odjeli a vydali se na své cesty. 

Na těch Vám lev poskytne vše, co od něj už od 

roku 1889 očekáváte. Těšíme se na Vás.
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