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Návštěvníky trhů čekají sýry,
čerstvé ovoce i harmonikář

Proháněli se po golfovém
hřišti a podpořili dobrou věc

Šternberk – Už podruhé
v tomto roce ožije šternberské Hlavní náměstí Venkovskými trhy. Konají se dnes od
7.30 do 12.30. Příchozí se mohou těšit nejen na sýry, čerstvé ovoce a zeleninu, maso,
pečivo nebo medové výrobky, atmosféru svým vystoupením tentokrát oživí i harmonikář Václav Koubek.
Venkovské
trhy
ve
Šternberku se konají druhým rokem, a to jedenkrát v
měsíci, vždy v sobotu.
Následující termíny jsou
16. června, 14. července,

11. srpna, 1. září a 6. října. Už
příští sobotu 12. května se však
uskuteční tradiční Květinový jarmark, na kterém si mohou příchozí zakoupit pokojové, venkovní i řezané květiny, okrasné dřeviny, sazenice, kaktusy, sukulenty, bylinky, čaje, koření, proutěné
zboží.
Program zpestří praktické
ukázky včelařství a prodej
medových produktů. Na jarmarku pak bude vyhlášena
soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu okna, balkonu a předzahrádky.
(paš)

Výstava historických praček
aneb Od valchy k automatce

SPOLU OLOMOUC. Lidé se zdravotním postižením si na charitativním turnaji zahráli golf s českou golfovou hvězdičkou. Foto: Jiří Vojzola
Olomouc – Již 3. ročník charitativního golfového turnaje
ve prospěch občanského sdružení SPOLU Olomouc se uskutečnil v pátek 27. dubna na
hřišti GOLF RESORTU OLOMOUC. Posláním SPOLU Olomouc je podporovat v olomouckém regionu lidi se zdravotním, primárně s mentálním postižením, aby mohli žít
a realizovat se v běžných životních podmínkách obvyklých pro jejich vrstevníky.
Patronkou a přímou účastnicí letošního ročníku byla
nejlepší
česká
golfistka
a účastnice Ladies European
Tour, sedmnáctiletá Klára
Spilková. Podle svých slov
měla poprvé možnost se s těmito lidmi setkat a nemalou
měrou tak pomoci dobré věci.
I díky tomu, že počasí vyšlo fantasticky a na obloze
byste marně hledali mráček,
se do turnaje přihlásilo osmapadesát golfistů a také několik členů jejich doprovodu.
Nikdo z nich určitě nelitoval. Se všemi hráči ve flightech Klára opakovaně pokořovala záludnou ostrovní
jamku č. 8 a srdnatě při tom
odolávala i hromadným nájezdům médií. Po dlouhých
drajvech byli navíc všichni
obdarováni hromadným fotem pod taktovkou vyhlášeného fotografa Jiřího Vojzoly.
S Klárou se mohli vyfotit
i ti, kteří se v den turnaje nevyspali zrovna do růžova a na
své výsledky by nejraději za-

SPILKOVÁ. Patronkou byla nejlepší česká golfistka a účastnice
Ladies European Tour Klára Spilková. Foto: Jiří Vojzola

pomněli. Celým dnem se nesla pohodová atmosféra, která
byla cítit doslova na každé
jamce, a naše nejlepší golfistka z ní byla doslova nadšená. Navíc velmi mile všechny přítomné překvapila svým
charismatem, smyslem pro
humor a také skromností, s
jakou vystupovala. Po hvězdných manýrách ani památky.
Krásný prosluněný den měl
také svoji pověstnou třešničku na dortu v podobě dobročinné dražby. Předměty do
ní věnovaly známé osobnosti
ze světa sportu, hudby i kultury. Mezi ně se určitě počítají tenistka Dominika Cibulková, cyklista Jaroslav
Kulhavý, snowboardista David Bakeš, žokej Josef Váňa,
zpěvák Jiří Korn a celá řada
dalších. Přispěly také firmy
DIESEL, Lázně Slatinice či
Artcom group. Dary nemohl
předávat nikdo jiný než Klára Spilková, která každého
odměnila polibkem. To přimělo spoustu hostů přihazovat za některé dary až astronomické částky a čepice Titleist s jejím podpisem se
vydražila za neuvěřitelných
45 tisíc. Vždyť kdy se vám zase poštěstí dostat polibek od
takové golfové naděje, kterou Klára bezesporu je.
Díky štědrosti všech zúčastněných tak bylo předáno
více než 180 tisíc na podporu
sociálních
programů
neziskové organizace SPOLU
Olomouc a na podporu asistenčního psa Rockyho. (red)

Uničov – Na výstavu historických praček a prací techniky s názvem Od valchy k automatce zve veřejnost Městská galerie v Uničově. K vidění je několik druhů valch,
praček a ždímaček, nejstarší
pračka – dřevěná – pochází z
roku 1910 a nejmladší je jedna z prvních automatických
praček vyrobených u nás roku
1970.
„S praním úzce souvisí žehlení, takže je na výstavě i několik druhů žehliček a dřevěný mandl. Výstavu doplňují
panely s dobovou reklamou na
prací techniku a prací pro-

Lidé mohou vyhrát luxusní
pobyt v Olomouci
Olomouc – Soutěž o pobyt
a návštěvu Olomouce vyhlásila olomoucká radnice. Chce
tak podpořit cestovní ruch. Informaci o akci rozeslala do celé Evropy. Zájemci mohou vyhrát víkendový pobyt s kompletním programem. Stačí jen
odpovědět na jednoduchou
otázku na webu www.stayovernight.eu.
Vedení města se ptá na jméno patronky Olomouce, na jejíž počest se vždy v červnu koná slavnostní průvod zahajující svátky města. Hlavní
výhrou je jedinečný víkend
pro dva v luxusním hotelu Trinity přímo v centru Olomouce, dvě vstupenky na kon-

Vsaďte
na
šťastnou

Každý sedmý
předplatitel,
který zakoupil
zvýhodněný
balíček, získá
své peníze zpět.

Balíček TAB 10.1

cert Josého Cury, který se
uskuteční 2. června 2012 na
Horním náměstí, a prohlídka města s profesionálním
průvodcem. Součástí hlavní
ceny je také nejnovější knižní průvodce olomouckými památkami a Olomouc Region
Card, se kterou mohou výherci navštívit další zajímavosti ve městě a okolí.
První kolo soutěže potrvá
do 20. května, do konce roku
pak radnice vyhlásí ještě další dvě kola s podobnými výhrami. Vždy chce spolupracovat s moderními olomouckými hotely a přilákat lidi do města na zajímavý program.
(luc)

Kapely zahrají v letním kině
Hranice – V rámci Hranického kulturního léta nemůže
ani tento rok chybět hudební
festival Hranická scéna. Vše
se uskuteční v areálu letního
kina, pořadatelem je Městské
kulturní zařízení Hranice.
Ojedinělou akci, při které
vystoupí každou hodinu od tří
do jedenácti večer přesně de-

EXKLUZIVNÍ JARNÍ CENOVÁ NABÍDKA
Roční předplatné
regionálního Deníku
+ Tablet Samsung
+ O2 mobilní internet na půl roku

středky od různých výrobců,“
informovala Dagmar Entrová
z Městského informačního
centra v Uničově.
Exponáty zapůjčilo Městské muzeum a galerie ve Svitavách, kde je instalovaná stálá expozice k historii praní.
Výstavu v Uničově můžete
zhlédnout v galerii, která je
součástí městského informačního centra na Masarykově náměstí, až do 8. května
v pracovní době infocentra.
Výstava je přístupná také o
státním svátku 8. května a to
od 14 do 17 hodin. Vstup je
zdarma.
(paš)

vět místních kapel, mohou fanoušci tvrdé muziky navštívit
v sobotu 26. května. Návštěvníci se mohou těšit na Passion
of Hate, 72 procent, Blaho 19,
Psycho Radio, Memoriu, Heebie Jeebies, Fany & Funny,
Stormy Flight a Portu Inferi.
Vstupné na celý den stojí padesát korun.
(pm)

Více info na facebooku,
www.denik.cz a www.coolporter.cz

Balíček
TAB 7.0
Plus

Samsung Galaxy TAB 10.1

Samsung
Galaxy
TAB 7.0 Plus

Tablet NVIDIA Tegra 250 1GHz, 3G, dotykový 10´´
TFT 1280 x 800, Android 3.1 CZ, 16GB, WiFi, BlueTooth

Tablet NVIDIA Tegra 250 1,2GHz, dotykový 7´´
TFT 1024 x 600, Android 3.1 CZ, 16GB, WiFi, 3G, BlueTooth

+ Roční přeplatné regionálního Deníku
+ O2 Mobilní internet na 6 měsíců zdarma

+ Roční přeplatné regionálního Deníku
+ O2 Mobilní internet na 6 měsíců zdarma

Běžná cena:

Běžná cena:

19 496,-

Naše cena:

12 199,-

Ušetříte:

7 297,-

Uvedené ceny
jsou vč. DPH

18 187,-

Naše cena:

10 499,-

Ušetříte:

7 688,-

Uvedené ceny
jsou vč. DPH

