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SLUŽBY V OLOMOUCKÉM KRAJI

středa 20. dubna 2016

SLUŽBY V OLOMOUCKÉM KRAJI
OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ RADEK TARIČ

Mlýnská 28a, Prostějov
Půjčovna zdravotních pomůcek
- polohovací lůžka, mechanické invalidní vozíky
- chodítka, klozetová křesla
- stolky k lůžku, stoličky do sprchy
po–pá 8–17.00 hod, bezplatná linka 800 100 324
www.zdravotnicke-potreby.net, info@zdravotnicke-potreby.net

Kontakt: Želatovice125
- nabízíme prodej okrasných dřevin, návrhy, realizaci a údržbu zahrad
VÝSTAVA BONSAJÍ
Areál sportovního klubu FC Želatovice, kdy: 29.4. – 1.5.2016
Zahájení: pá 29. 4. v 16.00 hodin, so 30. 4., ne 1. 5. v 10.00–17.00
Ukázka tvarování bonsají Ne 14.00 hod
telefon: 581 227 142, 604 908 992

ALVA–ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
Mlýnská 28 a, Prostějov
Oprava a servis mechanických invalidních vozíků a zdravotních pomůcek
po–pá 8–17.00 hod., bezplatná linka 800 100 324
www.zdravotnicke-potreby.net, info@zdravotnicke-potreby.net

ALVA – ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
Mlýnská 28a, Prostějov
Volný prodej inkontinenčních pomůcek
- vložky, pleny, plenkové kalhotky s 10% slevou
po–pá 8.00–17.00
Bezplatná linka 800 100 324
www.zdravotnicke-potreby.net, info@zdravotnicke-potreby.net

MODRÝ RÁJ – CUKRÁŘŮ A PEKAŘŮ
Svatoplukova 48, Prostějov
– prodej pomůcek pro cukráře
po, st, čt, pá 9.00–12.00 a 14.00–18.00, út 9.00–17.00, so 9.00–12.00
telefon: 736 101 785, modry.raj@seznam.cz

MIKROBUSOVÁ DOPRAVA
– přeprava až 13+1 osob
– vozidlo VW LT 35 s klimatizací a s tažným zařízením
– transfery na letiště, doprava osob do zaměstnání, doprava sportovních klubů, doprava
na svatby. atd.
telefon: 607 790 048, www.dopravaprerov.cz, e-mail: leos.kubela@seznam.cz

Byl bych rád, kdyby se cyklus Via Lucis udržel
S

nad každý, kdo se v Šumperku pohybuje v oblasti
společenského života, kultury či
sportu, zná Petra Konupčíka.
Nedávno oslavenou sedmdesátku by mu hádal málokdo a vitalitu by mu mohl závidět nejeden jeho vrstevník.
Šíře jeho zájmů je téměř nekonečná. Plynule přechází od
trénování atletů třeba k psaní
filmových scénářů. Před týdnem si Petr Konupčík převzal
prestižní ocenění za přínos
městu, které každoročně uděluje šumperská radnice.
Mimo jiné Petr Konupčík patří mezi hlavní organizátory
cyklu besed se známými osobnostmi ze společenského života
Via Lucis. Do Šumperku už na
besedy zavítala řada známých
osobností z řad spisovatelů,
vědců či umělců.
„Byl bych opravdu rád, kdyby se i v budoucnu cyklus Via
Lucis udržel a setkávání se zajímavými lidmi byla velkým zážitkem. Pamatuji například na
herce Radovana Lukavského,
který přijel do Šumperku před
několika lety. Už mu bylo přes
osmdesát let, autem ho přivezl
syn. Z vozu jsme ho museli skoro vyndat, jak byl po té dlouhé
cestě ztuhlý. Ale pak dokázal podat hodinu a půl ohromný vý-

ní,“ vysvětlil Petr Konupčík.
Petr Konupčík je známý
také jako velký propagátor
sci-fi a fantasy literatury
a v této oblasti patří mezi
uznávané odborníky. Zároveň je autorem více než dvaceti scénářů k dokumentárním filmům a dlouhodo-

Petr Konupčík
pedagog ze Šumperku
Věk: 70 let
O mojí činnosti:
Vzdělávání na všechny
možné způsoby.
Oblíbený citát
/životní motto:
Dávej, chápej, ovládej se.

„Nechtěli jsme, aby
se na akci Město
čte knihu pouze
předčítalo, proto
jsme vymysleli řadu
doprovodných akcí.“

Záliby a koníčky:
sport, literatura, filmy
Můj sen:
Pokračování festivalu
Město čte knihu a cyklu Via
Lucis i v budoucnu.

kon,“ vzpomíná Petr Konupčík,
jehož velkým koníčkem je také
literatura. Stál také u zrodu unikátního festivalu Město čte knihu, ojedinělé akce v celé České
republice.
Pořadatelé každoročně vyberou knižní titul, který pak veřejně předčítají herci či studenti. Čtení se odehrává zhruba tý-

den na nejrůznějších místech
v Šumperku. „Nechtěli jsme,
aby se pouze četlo, proto jsme
vymysleli řadu doprovodných
akcí. Například loni se jednalo
o knihu Markéty Pilátové, která
většinu roku žije v Brazílii, takže během festivalu jsme s ní komunikovali přes skype. To bylo
hlavně pro studenty atraktiv-

bě spolupracuje se společností Vistafilm. Před lety se
podílel například na dokumentu propagujícím šumperský region s názvem
Tam, kde kopce bloudí.
„Hodně nás potěšilo, že
se o tomto filmu pochvalně
vyjádřil i přední český kameraman, režisér a vysokoškolský pedagog Jan
Špáta,“ zmínil Petr Konupčík.
Text: Deník/Hana Kubová
Foto: Deník/Hana Kubová

STAROŽITNOSTI
Komenského 6, Prostějov
výkup a prodej: obrazy, nábytek, hodiny, sklo, porcelán, mince, plakety, odznaky, šperky,
zlato, stříbro
po–pá 10.00–16.00
telefon: 602 730 669, e-mail: marcelakri@seznam.cz

FILEMON & BAUCIS
Obchůdek a výlety pro seniory
- extra dlouhé obouvací lžíce, široký sortiment řady Alpa
- hlásiče oxidu uhelnatého
- osobní alarmy, pepřové a slzné spreje
Nám. T. G. Masaryka 24, Prostějov
pondělí–pátek 9.00–17.00 hod
telefon: 728 337 983, www.filemon-baucis.cz

INVALIDNÍ ELEKTRO SKÚTRY A ELEKTRO KOLA
Prodej a servis
Milan Kupka, Svatoplukova 27, Prostějov
Po-Pá 10-12, 13-17 hod
Tel. 777 296 610, www.elektro-skutry.cz

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV
Přijímáme obrazy a starožitnosti do historicky první aukce výtvarného umění v Olomouckém kraji. Místo konání: Hotel S-port Véska Dolany u Olomouce, květen 2016
Jindřich Skácel, galerista
telefon: 608 805 775, www.gupv.cz, e-mail: jindrabrazilie@seznam.cz

NAVEL nadměrné velikosti
Plumlovská 8, Prostějov
Prodejna dámského oblečení ve velikostech M–7XL, 40–70, móda i pro plnoštíhlé
po–pá 9–17, so 9–12
telefon: 776 026 026, e-mail: navelprostejov@gmail.com
www.nadmernevelikosti.cz

MAX MADAM – Dámské oděvy pro silnější

Bez obav mohu psa nechat hrát si s dětmi
P

sy má Radim Kelar rád od
dětství. Když se po letech
přestěhoval zpět na vesnici, začal s nimi i aktivně pracovat
a vsadil na sportovní odvětví kynologie, které se jmenuje mondioring. Aktuálně Mondioring
klubu ČR dokonce předsedá.
„Rozdíly oproti klasickému výcviku jsou asi dva zásadní. Standardně pes při obranách kouše
pouze do vymezené části těla. Zatímco v mondioringu je psovi
umožněný zákus do celého těla,
samozřejmě kromě rukou, hlavy
a chodidel. Figurant je samozřejmě chráněný celotělovým
oblekem. Psi také nestopují, rozlišují pachy v prostoru,“ vysvětluje Radim Kelar.
Říká, že v mondioringu se nesetkáme s drilem nebo stereotypem. „Největší náročnost naopak spočívá ve variabilitě. Nejde
jen o posouzení umění psovodů
a kvalitu vycvičenosti jejich svěřenců, ale především o prověření vloh samotných psů,“ pokračuje předseda klubu. Cvičební
plocha musí být oplocená a musí
být zaplněna nejrůznějšími pomůckami, překážkami a úkryty.
„Závody se pokaždé dělají na jiné
téma. V Mohelnici jsme teď měli
inkviziční procesy s čarodějnicemi. Psa vystavujeme rušivým
vlivům, které jsou ale pokaždé ji-

Radim Kelar
předseda mondioring klubu z Olomoucka
Věk: 37 let
O mojí činnosti:
Sportovní výcvik psů.
Oblíbený citát
/životní motto:
Buď dobrým člověkem.

sí být zavřený, když přijde
návštěva, ale také ho můžu
s manželkou poslat běhat do
lesa a mám jistotu, že se jí nic
nestane. Pes se v krizové situaci postará o to, o co má,“
míní. Ti, kteří by chtěli vidět, jak závody vypadají naživo, by si měli do kalendáře

„Nejhezčí na tom asi
je, když dokážete na
závodech předvést
to, na čem se psem
pracujete.“

Záliby a koníčky:
sport a hlavně rodina
Můj sen:
Přeji si, abychom byli
všichni zdraví, i naše
zvířata, aby psy bavil výcvik a aby byla dobrá parta
v klubu. To ostatní si už zařídíme.
né. Plechovky, kanystry s kamením, aby nebylo nikdy úplně
možné prostředí natrénovat,“
popisuje a zároveň upozorňuje,
že výcvik i závody jsou velmi náročné a pes musí být psychicky
odolný. „Mondioring tak nemůže dělat každé plemeno. Já osobně mám belgického ovčáka, což je
plemeno, které dokáže velice

dobře střídat vzruch a útlum,“ říká majitel psa, který svým kolegům pomáhá s přípravou jejich
psů na závody.
Jeho svěřenci jsou prý nejen
šikovnými bojovníky na závodech, ale také spolehlivým partnerem v běžném životě. „Výcvik
jsem pojal tak, že bez obav mohu
psa nechat hrát si s dětmi, nemu-

zapsat víkendový termín
18. až 19. června. To se totiž
v Bystrovanech nedaleko
Olomouce uskuteční už pátý ročník mistrovství republiky všech plemen. „Co
mě na tom vlastně baví? Nejhezčí na tom asi je, když dokážete na závodech předvést to, na čem se psem pracujete. Vidíte, že to zvíře
chce cvik splnit pro vás proto, že ho to baví,“ uzavírá
předseda Mondioring klubu
ČR Radim Kelar.
Text: Deník/Petra Pášová
Foto: Zdenek Dadák

I V NAŠEM KRAJI ŽIJÍ ZAJÍMAVÉ OSOBNOSTI. PŘEČTĚTE SI O NICH

ALVA–ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

Druhá světová válka je naše rodinné téma
M

á rodinu, práci
a obvykle je v centru společenského dění ve
Vrchoslavicích na Prostějovsku. I přesto si však
Adéla Palíšková nachází
čas i na psaní. Nejedná se
přitom jen o drobné příspěvky do časopisů či pár
stránek,
které
končí
v šuplíku. Žena má za sebou sepsání a vydání publikace Probuzené vzpomínky a nebrání se ani sepsání dalšího díla. „Druhá světová válka je takové
naše rodinné téma,“ prozrazuje autorka období,
kterému se v knize věnovala.
K psaní směřovala už
v době, kdy teprve sedávala ve školní lavici. Setkala se tehdy také s příběhem svého dědy a jeho
činnosti za války, která ji
k sepsání publikace vedla. „Když jsem byla v sedmé třídě, dostali jsme za
úkol nalézt někoho, kdo
byl vězněný nebo perzekvovaný nacistickým
režimem. Tehdy jsem se
začala poprvé ptát na život mého dědy za války.
Zapojil se totiž do odboje
distribucí ilegálních tis-

se ukázalo, že pohled, zážitky či
zkušenosti pamětníků se mohou
lišit od oficiálních historických
pramenů.
Svou publikaci Adéla Palíšková zatím prezentovala například na autorském čtení, zažádaly si o ni také okolní knihovny
v okrese. Nemusí jít přitom o její
poslední dílo. Inspiraci totiž že-

Adéla Palíšková
spisovatelka z Prostějovska
Věk: 43 let
O mojí činnosti:
Píšu, protože mám tvůrčí
přetlak.

„Pochopila jsem, že
můj děda riskoval,
abychom zde teď mohli
žít v klidu a mluvit
rodným jazykem.“

Oblíbený citát
/životní motto:
Když už člověk jednou
je, tak má koukat, aby
byl... (Jan Werich)
Záliby a koníčky:
rodina, zahrádka, psaní
Můj sen:
Být při ohlédnutí spokojená,
co za mnou zůstává.
kovin a nakonec ho za to nacisté
zatkli,“ sdělila počátky svého
zájmu jak o psaní, tak o dění v polovině čtyřicátých let na Hané.
Právě o svém dědovi Adéla Palíšková v díle nemálo píše. Vyzdvihuje přitom statečnost jeho
i dalších lidí, kteří se jakkoli tehdejšímu režimu postavili. „Pochopila jsem, že riskoval,
abychom zde teď mohli být, žít
v klidu a mluvit rodným jazy-

kem. A neriskoval zrovna málo.
Měl rodinu, tři malé děti, zahradnictví, učně. Hodně lidí navíc o jeho činnosti muselo vědět
nebo alespoň něco tušit. Nic ale
neřekli, a to už je samo o sobě odvážné,“ sdělila.
Během sepisování publikace
se obrátila nejen na pamětníky,
ale i na historiky, čerpala z kronik, literatury, ale taky z vlastní
rodiny. V některých případech

na zdaleka nevyčerpala. „Ráda
bych se blíže podívala na téma
malíře Stanislava Foltýna. Maloval kostely, upravoval fasády,
pracoval na obrazech svým specifickým, možná trochu naivním, ale osobitým stylem. V okolí Němčic či Kojetína si ho lidé
vážili a řada jich stále má nějaké
jeho dílo doma. Je to člověk, na
kterého může být naše obec hrdá
i tolik let po jeho smrti,“ řekla ke
svým plánům třiačtyřicetiletá
autorka.
Text: Deník/Michal Sobecký
Foto: Deník/Michal Sobecký

Proč jen koncert, když můžeme udělat festival
C

hcete si ve svém městě zajít na dobrý koncert, ale žádný, který by
vás zaujal, zkrátka není na
programu? Řešení je prosté, uspořádejte ho. Alespoň takhle se v roce 2014
rozhodly studentky hranického gymnázia Veronika Zapatová a Martina
Černá. A když už, tak proč
jen koncert? Udělejme
rovnou festival, řekly si.
Tak vznikl festival Letiště, jehož třetí ročník se
v areálu letiště Drahotuše
na Hranicku uskuteční letos v srpnu.
„Cílem bylo vytvořit
multižánrový festival zaměřený na mladé progresivní umělce. Chtěli jsme
jim poskytnout platformu,
kde by mohli zahrát
a měli šanci ukázat se veřejnosti, která by na jejich
koncert za normálních
okolností nepřišla,“ objasňuje Veronika Zapatová záměry týmu pořadatelů. „Rodičům se náš nápad ze začátku moc nepozdával, ale stejně nám na tajňačku drželi palce,“ říká.
Mladá pořadatelka nezastírá, že rozběhnout festival bez větších zkuše-

podařilo sehnat i několik větších
jmen, jako Boris Carloff nebo
Prago Union. Samozřejmě, že
u nich již bylo složitější dohodnout termín. Také měli jiné finanční požadavky,“ říká se smíchem jednadvacetiletá studentka Moravské vysoké školy v Olomouci.

Veronika Zapatová
pořadatelka festivalu z Hranicka
Věk: 21 let
O mojí činnosti:
Snažím se pomáhat
a pořádat akce, které
mají smysl.

„Rodičům se náš
nápad ze začátku moc
nepozdával, ale stejně
nám na tajňačku
drželi palce.“

Oblíbený citát
/životní motto:
Každý den je příležitost.
Záliby a koníčky:
hudba, sport, organizátorská činnost
Můj sen:
Moct v životě vždycky dělat
to, co mě baví, naplňuje a má
smysl.
ností není snadné. „Bylo to obrovsky náročné, ale bráchové
nám s tím pomohli. Pak se nabalili další lidi, takže nás to dělalo
od začátku dejme tomu šest,“
upřesňuje. „Peníze se řešily většinou přes granty. Měli jsme také štěstí, že náš projekt uspěl na
hithit.cz,“ uvědomuje si. Na internetových stránkách, kde mo-

hou lidé zavěšovat své projekty a
ostatní lidé na ně mohou přispívat, se pořadatelům podařilo vybrat šestašedesát tisíc korun.
Sehnat vystupující není podle
výkonné dramaturgyně zvlášť
komplikované. „S kapelami to
nebylo složité. Ty začínající jsou
totiž rády, že se můžou prezentovat. Pro druhý ročník se nám ale

A kde se vlastně vzal název festivalu Letiště? „Byl to spíš takový provizorní název, ale nakonec
nám to přišlo jednoduché, výstižné, zkrátka padnoucí. Pochopitelně se jedná o odkaz na
místo konání. Taky v tom ale vidíme význam, že letiště je místo,
odkud se můžeš dostat kamkoli,“
přibližuje.
Letiště 2016 se odehraje v polovině srpna. „Jaká bude přesná
podoba festivalu, ještě sami nevíme. Uvidíme, jak dopadnou
granty,“ dodává Veronika Zapatová.
Text: Deník/David Král
Foto: Deník/David Král

CENTRUM ZDRAVÍ BOHUŇOVICE
Aquapark Bohuňovice, 6. května 616, Otevírací doba 1. 2. 2016 do 1. 5. 2016
Bazén
pondělí zavřeno, úterý 12.00–15.00, středa 13.30–19.00, čtvrtek 13.30–20.00, pátek
9.30–20.30, sobota 9.30–20.30, neděle 9.30–20.00
Sauna
pondělí zavřeno, úterý 15.00–20.00 ženy, středa 15.00–20.00 muži, čtvrtek 13.00–20.00
ženy pátek 13.00–20.30 muži, sobota 9.30–20.30 společná, neděle 9.30–20.00 společná

KAMENICTVÍ KOVÁČ – Výroba a opravy pomníků
Julius Kováč, Hrabenov 129, Ruda nad Moravou
Provádíme sekání, tryskání, barvení, zlacení a stříbření písma. Opravy a renovace pomníků a pomníkových dílů. Možnost zhotovení pomníků dle přání a návrhu zákazníka.
telefon: 605 946 468, e-mail: julius.kovac@seznam.cz
www.kamenictvikovac.cz

MOTOREST STUDENÁ LOUČKA (MOHELNIČÁK U Štiků)
Provoz NON STOP
Hotová jídla, minutky a tvarůžkové speciality. Prodej tvarůžků a uzenin.
Zajišťujeme rezervaci pro zájezdy: Restaurace „U Rytíře“ Loštice – ubytování pro
skupiny i jednotlivce
telefon: 603 547 521, 739 477 443

KOUPÍM STARÝ NÁBYTEK
– obrazy i celé pozůstalosti, jakékoliv starožitnosti
telefon: 608 038 091

Ekonomická poradna Deníku
JAK TO VIDÍ JIŘÍ JEMELKA

Konstruktivní kritika
firmu posouvá
Kdo z nás má rád kritiku? Slyšet od někoho, že děláme něco
špatně, či peprněji: „Šéfe, tohle je úplná hloupost“, dokáže s nadhledem a bez negativní odezvy zvládat vskutku jen „osvícený šéf“.
V praxi to ve firmách vypadá často tak, že si vedení firmy vyloženě
jde vstříc pro falešné pochlebování a neupřímnou pochvalu. Takoví
manažeři dávají přednost svému egu a narcismu před dobrem
a úspěchem firmy. Kolik jen šéfů „sází“ na to, že se obklopují
nikoliv schopnými lidmi, ale lidmi, kteří umějí zdatně podlézat. Velmi často si také manažeři a podnikatelé neuvědomují, že
i když se snaží výše uvedenému vyhnout, už jen z podstaty věci – vedou lidi – se nejrůznější druh „Hujerů“ směje vtipům šéfa, které
nejsou vůbec vtipné, a obdivují jeho nápady a názory, byť nejsou
vůbec tak geniální, jak to podřízený podává.
Podstata úspěšného managementu přitom spočívá právě v úplně
opačném přístupu. Je velmi důležité vytvořit ve firmě komunikační atmosféru bezpečí a přijetí tak, aby zaměstnanci chodili
s nápady a otevřeně komunikovali své názory, aniž by je za to někdo trestal. Nebo jako jsme toho někdy svědky, aby se manažer dokonce mstil za to, že mu podřízený řekl na rovinu a otevřeně nepříjemné věci. V tomto smyslu klade podnikání na manažery velmi
vysoké nároky na to, aby se stali skutečnými znalci lidí. Pokud se
jim to podaří, dokáží rozlišovat mezi schopnými lidmi, neschopnými lidmi a lidmi všehoschopnými. Konstruktivní kritika od první skupiny pracovníků je nejen dobrá, ale odvážil bych se tvrdit, že je životně důležitá pro další rozvoj, růst a úspěch firmy. Kritika od neschopných a všehoschopných pracovníků je pak
naprosto irelevantní, neboť takoví lidé nechtějí většinou problémy
řešit, ale vyhledávat je a vytvářet. Dobrý manažer se pak nad takovéto osobní útoky dokáže povznést.
Autor je majitelem společnosti J.I.P. pro firmy, s. r. o.,
poskytující revitalizace a restrukturalizace
zejména podnikům s českým kapitálem

Dámské oděvy pro silnější, Svatoplukova 16, Prostějov
- nabízíme plný sortiment oděvů nadměrných velikostí a plavek, možnost zhotovení oděvů
na míru
po-pá 9.00–17.00, telefon: 606 912 826, 607 745 702

Kontakty na řádkovou inzerci v Olomouckém kraji

AUTO HÉGR, a.s.
Jesenická 1b, ŠUMPERK
Autorizovaný servis zn. Škoda a VW, jediný v okresech Šumperk a Jeseník
po–pá 7.00–18.00, so 8.00–12.00
telefon: 583 301 006, 733 531 187, e-mail: servis@sumperk.auto-hegr.cz

Cestovatelská soutěž, kupon č. 11
Pokud se chcete zapojit do Velké cestovatelské soutěže
s Deníkem, vystřihujte tyto kupony. Originální a kompletně vyplněné kupony z regionálního Deníku je třeba doručit nejpozději do
pondělí 23. května do 12 hodin do vaší nejbližší redakce (adresu najdete vlevo) buď osobně nebo poštou. Bližší informace získáte na
telefonech: 583 300 311, 602 384 657.

CAFÉ FANTASIA
Nekuřácká, bezbariérová cukrárna a kavárna s dětským koutkem
Káva, čaj, zákusky vlastní výroby, nápoje, tousty
Oslavy, dorty na zakázku, kulturní program s hudební produkcí
Otevřeno denně 9–21
Plumlovská 42, Prostějov, telefon: 775 765 666
info@cafefantasia.cz, www.facebook.com/café-fantasia

ONDŘEJ KOTRAŠ s. r. o., Kompletní realizace střech
Bartoňov 38, Ruda nad Moravou
Nabízíme pokrývačské, klempířské a tesařské práce, montáž hromosvodů včetně revizí,
výškové práce, nátěry střech, okapů a výstavbu komínů a základových desek.
telefon: 733 179 680, e-mail: info@kotrasstrechy.cz, www.kotrasstrechy.cz

OLOMOUCKÝ
OUCK DENÍK

PROSTĚJOVSKÝ
VSKÝ DENÍK

PŘEROVSKÝ A HRANICKÝ
RANIC
DENÍK

PŘEROVSKÝ A HRANICKÝ
ANICK DENÍK

ŠUMPERSKÝ A JESENICKÝ
ICKÝ DENÍK

Olomouc,
Aksamitova 2, 779 00
Zuzana Slepicová,
tel.: 587 304 110
e-mail: zuzana.slepicova@denik.cz
www.olomouckydenik.cz

Prostějov,
Vojáčkovo nám. 3, 796 01,
Kateřina Opluštilová,
tel.: 582 310 321
e-mail: katerina.oplustilova@denik.cz
www.prostejovskydenik.cz

Přerov,
Palackého 22, 750 02
Jana Štrausová,
tel.: 581 250 711
e-mail: jana.strausova@denik.cz
www.prerovskydenik.cz

Hranice,
Pernštejnské nám. 1, 753 01
Kateřina Hojgrová,
tel.: 581 603 199
e-mail: katerina.hojgrova@denik.cz
www.hranickydenik.cz

Šumperk a Jeseník,
Jeremenkova 1c, 787 01
Martina Koukolová,
tel.: 583 300 311
e-mail: martina.koukolova@denik.cz
www.sumperskydenik.cz

» Sledovat nás také můžete na sociálních sítích Facebook & Twitter «

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:.....................................................................
ADRESA:..........................................................................................
TELEFON: .................................................................................................
JSEM PŘEDPLATITEL DENÍKU:
(hodící se zaškrtněte)

ANO

m

NE

m

Prosíme soutěžící, aby vyplnili tento kupon a celý jej vystřihli. Z jednoho vydání můžete nasbírat i více kuponů!

