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Nabídka zboží platí do 7. 6. 2015 
nebo do vyprodání zásob.
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Král s růží v ústech projel Vlčnovem
Vlčnov – O několik tisíc lidí se
během posledního květnové-
ho víkendu zvýšil počet ná-
vštěvníků, kteří zavítali do
obvykle poklidného Vlčnova.
Hlavní pozornost davů se při-
tom ze všeho nejvíc zaměřila
na desetiletého Ondřeje Mi-
kulce, tamního letošního krá-
le, hlavní hvězdu vlčnovské
jízdy králů roku 2015.

Na cestě vesnicí jej prová-
zela družina tvořená 14 osm-
náctiletými mladíky, pro kte-
ré byl dnešek okamžikem, kdy
podle vlčnovské tradice pře-
stalibýtchlapciastaliseznich
muži. (abr)

Podrobnosti si přečtěte na na-
šemwebu zlinskydenik.cz

SLAVNOST.Velkou atrakcí jízdy králů ve Vlčnově je průvod krále (na
snímku uprostřed) se svojí družinou. Foto: Deník/Jan Karásek

Mají Moravia talent. Předvedou
jej na Holešovské Regatě
Zlín – Ještě před několika mě-
síci je možná ani nenapadlo,
že vystoupí na červnové Hole-
šovské Regatě, teď se už ale na
to mohou těšit. Po sobotním fi-
nálovém večeru talentové

soutěže Moravia talent, který
se konal ve zlínské hale Mas-
ters of Rock Café, je už jasné,
kteří vítězové na ni pojedou.
Každopádně mezi nimi bude i
čtrnáctiletá Radka Mrlinová z
Ratiboře. „Ještě jsem nepo-
chopila, že jsem vyhrála. Ne-
můžu tomu uvěřit, zpívala

jsem normálně. Ale hrozně
moc mě to potěšilo. Na Hole-
šovské Regatě jsem nikdy ne-
byla, moc se tam těším. Jsem
zvědavá, jaké to tam všechno
bude,“ řekla Zlínskému dení-
ku bezprostředně po vyhláše-
ní výsledků vítězka v katego-
rii zpěv starší.

Do talentové soutěže ji při-
hlásila její maminka, která tu-
to možnost našla prý na inter-
netu. „Zeptala se mě, jestli
bych to nechtěla zkusit a já do
toho šla,“ zasmála se mladá
slečna. Na finálovém večeru
prý trému neměla, se svým vý-
konem byla spokojená.

Pokračování na straně 3

cesta ke slávě

VpražskémKlementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 1927 (31,9 °C) a nejnižší
v roce 1977 (4,2 °C).

Dobrá zpráva

Získejte lístky
na koncert K. Gotta
Máme pro vás dva lístky na
koncert Karla Gotta. Tento
nejúspěšnější český zpěvák
všech dob se zahraničním re-
nomé znovu zavítá také na
Moravu. Vystoupí na velkole-
pém koncertě ve Zlíně už 28.
června.
A jak dvě vstupenky v hodno-
tě 1780 korun získáte? Je to
jednoduché, když si na půl
roku předplatíte regionální
Deník, tak jako dárek k před-
platnému novin dostanete
právě dva lístky na zlínský
koncert Karla Gotta. Nemusí-
te ani nic složitě vyřizovat,
stačí, když zavoláte naší kole-
gyni Radce Bezdíčkové na te-
lefonní číslo 602 521 218 nebo jí
napíšete na e-mail rad-
ka.bezdickova@denik.cz. Ona
už za vás vše zařídí.
Neváhejte ani minutu, máme
několik posledních vstupe-
nek.

TOMÁŠPOZNAR
Včera dva góly

Ševci vyhráli v Třinci 3:0. Varnsdorf váhá, šance na nejvyšší soutěž je vysoká ...20

Prvoligový Zlín?

Více snímků na straně 6

InfografIka: Deník/onDřej čaník         foto: archIv soutěžících

č č

Emmička 
Reiskupová, Zlín

Děti z MŠ 
Šromotova 
pastelka, 
Hranice

Čtyřměsíční 
Ondřej 

Štěpánek, 
Přerov

Eliška a Dominička 
Drábkovy, Holešov

Julinka Děcká, 
Rudice

Martínek Řezáč, 
Olomouc

Markétka Vaculová  
(5 měsíců), Otrokovice

Soňulka Hoferková  
(11 měsíců), Bílovice

Vše nejlepší, Večerníčku!
Čtenáři skládali k 50. výročí pořadu čepice. Představujeme vítěze soutěže, kteří obdrží dárkový balíček od České televize

Ptejte se již nyní,
ﾓ M. Borovičková vám bude 

odpovídat ve středu 3. června 
od 13 do 14 hodin.

Miladou 
Borovičkovou

s ředitelkou festivalu 

TANECVALMEZ

on-line 
rozHovor

www.zlinskydenik.cz

Japonsko v Plzni / Sho: umění současných mistrů kaligrafie  

v Galerii Jiřího Trnky 1. 6.–5. 7. 2015
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Sami rozhodněte, jak budou vypadat vaše noviny! Na této straně máte prostor vy, naši čte-
náři. Právě vy znáte nejlépe svoji ulici, čtvrť, vesnici či město. Proto neváhejte, foťte a pište!
Naštval vás bezohledný řidič, nesmyslný zákaz či objížďka, trápí vás nepořádek v ulicích, ane-
bo jen nevíte, kam se obrátit s problémem? Právě strana U NÁS DOMA je určena pro vás.
E–mail: redakce.zlinsky@denik.cz.

1. kuličkový turnaj v okrese Zlín
První oficiální kuličkový tur-
naj v okrese Zlín se uskutečnil
na nově vybudovaném víceú-
čelovém hřišti v sobotu 23.
května 2015 v rekreačním are-
álu Pahrbek (ve městě Napa-
jedla).

I přes nepříznivé počasí se
turnaje zúčastnilo 18 hráčů (z
toho celkem 8 nováčků, kteří
se účastnili kuličkového tur-
naje vůbec poprvé; juniorů do
12 let bylo celkem 6).

Zaslal: Daniel Beseda

Nejlepší hráči:
1. místo – František Gre-

gor (kuličkový klub „Ku-
lotvorstvo“)

2. místo – Marek Růžič-
ka (klub: „Hanácká Trefa“)

3. místo – Daniel Beseda
(klub: „Club Rodamiento“)
Nejlepší junioři:

1. místo – František Ka-
rásek („Hanácká Trefa“)

2. místo – Matouš Náhlý
(nováček)

3. místo – Jonáš Lhota
(nováček)
Nejlepší nováček:

Zdeněk Juran (8. místo)

PIŠTE, FOŤTE – příště
tu může být i váš
příspěvek
Reportérem se mů-
že stát každý. Stačí
mít chuť, vzítmobil,
foto- aparát, tužku
a papír nebo si sed-
nout k počítači a poslat příspě-
vek. Zajímají nás vaše názory, ná-
měty i postřehy. Pošlete nebo
přineste zajímavý článek.

Myslíme i na stávající předplatitele Deníku
Jste předplatitelem Deníku?
Přihlaste se do věrnostního
programu ABO BONUS na
www.mojepredplatne.cz ne-
bo v okresní redakci Deníku
a získejte dárky či poukázky,
se kterými ušetříte až tisíc
dvě stě korun.

Ukázka nabídky regio-
nálních dárků pro Zlínský
kraj: Kniha – Deník Gréty
Kaiserové od autorky Kláry
Janečkové.

CD Team live in Praha –
nejznámější hity jako třeba
Reklama na ticho a další.

Reflexní vesta, USB nabí-
ječka a bezpečnostní kladív-
ko do automobilu.

Předplatné Křížovkář-
ského TV Magazínu na půl
roku.

Předplatné časopisu Gur-
met na 1 rok.

Poukázka na dentální hi-
gienu v hodnotě 850 Kč do or-

dinace Hany Vlachynské, dis.
III. patro Otrokovické po-
likliniky.

Poukázka v hodnotě 1000
Kč do vibrostation Zlín do
Max 32.

Poukázka na hodinu bow-
lingu do Restaurace a Bow-
lingu u Mašinky v Otrokovi-
cích.

Zvýhodněná vstupenka
do zábavného parku Galaxie
Zlín.

Ukázka zážitků pro ce-
lotýdenní předplatitele: 2x
poukaz do lanového centra
Proud v Olomouci.

Rodinná vstupenka na
hrad Sovinec, kde se usku-
teční Středověký rytířský
turnaj dne 11. – 12. 7. 2015.

Více informací na tel.:
724 222 338
Lucie Hubáčková

UPOZORNĚNÍ
• Příspěvky v této rubrice

jsou dílem čtenářů
a nemusejí vždy korespondo-

vat s názory redakce.
• Redakce za otištěné

příspěvky nevyplácí honorář.
• Redakce si vyhrazuje právo

krátit dodané texty.
• Příspěvky čtenářů na této

straně neprocházejí
jazykovou korekturou.
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