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BRUNTÁLSKÝ A KRNOVSKÝ

www.bruntalskydenik.cz

V Břidličné slavili pěkně zvesela
Klaun Bublín se svými bublinami okouzlil velké i malé diváky. Do některých obřích bublin se vešlo i dítě

KAREL JANEČEK

Břidličná – Bublinovou
show, klaunskou juchandu,
hudbu,soutěžeifotbalovýmač
si užívali na sobotních Slav-
nostech města Břidličná mi-
mo jiné i Rostislav Malík ne-
bo hudebník Fricek.

Člen výboru fotbalového
klubu z Břidličné Rostislav
Malík dostal na starosti tým z
partnerského polského města
Ujazd. „Dostal jsem na staros-
ti Poláky, pohoštění pro ně a
to, co potřebovali,“ řekl Ma-
lík, oddávající se pohledu na
probíhající hru.

Na zábavu
do Krnova
Podívat se přišel na slavnosti i
Fricek, hlavní protagonista
místní trampské kapely Zlo-
meňáci.

Sice letos se Zlomeňáky v
Břidličné nevystupoval, chys-
tá se na to příští rok u příleži-
tosti výročí udělení statutu
města.

„Snad vystoupíme v Břid-
ličné ke čtyřicátému výročí
udělení statutu města. Nyní
mohu pozvat naše fanoušky
pouze 30. června od 17 hodin

na zábavu do podniku Las Ve-
gas v Krnově. Je tam hospoda
i se zahrádkou, takže určitě
přijďte,“ lákal Fricek, pochut-
návající si při slavnosti nejen
na pivu, ale i na vepřové kr-
kovičce z udírny.

Folklor i mýdlové
bubliny
V dobrém světle se na slav-
nostech ukázali hoši ze slo-
venské kapely Fantastic.

Smršť jejich písní folklor-
ního zaměření rozpumpovala
zábavu okolo fotbalového
hřiště, kde slavnost probíha-

la. Zejména se zaměřili na pís-
ně z východního Slovenska. V
Břidličné byli chlapci o ví-
kendu vůbec poprvé v životě a
měli velkou radost z vřelého
přijetí publikem.

V té chvíli na druhé straně
hřiště chystala vystoupení
pro děti O princezně Violce
pohádková babička Danuše
Šenkyříková, známá jako Da-
dla. Nechyběly řemeslnické
stánky, meditační prostor,
soutěže a hlavně další zábav-
né výstupy.

Jedněmi z hlavních trháků
byla vystoupení kouzelníka,
který nechal zmizet hlavu asi-

stentky v bedně, a výstup
klauna Bublína z Kroměříže.
Ten umí opravdu velké bubli-
ny, do nichž se, jak ukázal,
klidně vejde i desetileté dítě.

„Bublin dělám tisíce. Dět-
ské publikum miluji. Když se
výstup povede, ony se smějí a
lítají po celém vesmíru, to je
má největší odměna. To je mé
největší zadostiučinění,“ vy-
znal se Bublín.

FOTOGALERIE na:
www.bruntalskydenik.cz

OKOUZLUJÍCÍ BUBLINY. Tisíce bublinek vychrlil na publikum klaun Bublín. Holčičky i kluky dokonce nechal ukryté uvnitř obřích bublin. Foto: Deník/Karel Janeček

Ve Světlé Hoře
dnes projednají
územní plán obce
Světlá Hora – V přístavbě
Mateřské školy ve Světlé Ho-
ře se sejdou dnes v 17 hodin za-
stupitelé obce.

Na programu jednání mají
tentokrát jeden jediný bod –
Schválení zadání nového
územního plánu obce Světlá
Hora. Ten je ale důležitý pro
další rozvoj obce.

Přijít se podívat na jednání
může kdokoliv, jednání za-
stupitelstva je veřejné. (kaj)

Z REGIONU

Rýmařovští
ochotníci zahrají
divadlo dětem
Rýmařov – Divadlo Mahen
Rýmařov připravilo pro
nejmenší diváky půvabnou
pohádkovou komedii s pís-
ničkami Jaroslava Koloděje
pod názvem Kašpárek a Ko-
přivka.

Pohádku rýmařovští diva-
delníci zahrají zítra v 17 ho-
din v Městském divadle Rý-
mařov.

Vstupenky zakoupí diváci u
pokladny divadla před před-
stavením. (ot)

UŽIJTE SI zážitek dle vašeho přání

www.mojepredplatne.cz

Jste celotýdenním
předplatitelem Deníku?

Z pestré nabídky zážitků
si můžete nyní vybrat:

� �

�  DÁRKOVÝ POUKAZ
pro 1 osobu na relaxační
a sportovní aktivity 
v ceně 500 Kč
v RC Sepetná na Ostravici
 (platí do 22. 12. 2012)

ROZKVETLÝ BALKON,
OKNO, ZAHRADA

Pyšníte se
zahradou plnou květin a

keřů? Zkrášluje váš
balkon záplava letniček?

Pošlete fotografie
poštou nebo e-mailem na
soutez.moravskoslezsky@denik.cz

a soutěžte o ceny.
Uveďte heslo LETNÍ SOUTĚŽ.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
DNES NA STRANĚ 18

ZÍTRA

POČASÍ

V pražském Klementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 1967 (34,4 °C) a nejnižší
v roce 1813 (7,7 °C).

Zoo přívítala dvousettisícího
návštěvníka
Ostrava – Branou ostravské
zoologické zahrady včera v
odpoledních hodinách prošel
letošní dvousettisící návštěv-
ník. Přesně ve stejný den, ja-
ko tomu bylo i v loňském ro-
ce.

Jubilejním návštěvníkem
se stal Milan Frič, který do zoo
vyrazil se svými dětmi. Rodi-
na obdržela pamětní list a taš-
ku s upomínkovými předmě-
ty.

„Těší nás, že se k nám lidé
vracejí a opakovaně naši zoo-
logickou zahradu navštěvují.
V rámci rozvoje zoo jsou pro

nás pohoda a spokojenost ná-
vštěvníků velmi důležité, tak-
že vedle postupného budování
nových a moderních výběhů
pro chovaná zvířata klademe
rovněž velký důraz i na neu-
stálé zlepšování služeb pro na-
še návštěvníky,“ uzavřel Petr
Čolas, ředitel ostravské zoo-
logické zahrady. (jm)

DVOUSETTISÍCÍ NÁVŠTĚV-
NÍK. Jubilantem v ostravské zoo
byl Milan Frič s rodinou.
Foto: Zoo Ostrava

Krutý začátek léta
Český autobus havaroval v Chorvatsku,
jde o nejhorší nehodu od tragédie u Nažidel ...13
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PONDĚLÍ  25. ČERVNA 2012 - ČÍSLO 148 14 KČ / PŘEDPLATNÉ 11 KČ
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