
DIVÁCI si letošní Horkyfest skvěle užili. ÚČINKUJÍCÍ si vyrobili i vlastní poutače.

GENTLEMANEM i Sympaťákem
roku se stal Ondřej Klimeš.

UKÁZALI, co v nich je...

NECHYBĚL aniMichal David... ZOMBIE holky skoro naháněly strach...

OPRAVDU bylo na co se dívat. Foto 12x: Deník/Jiří Říha

KANDIDÁTI naMiss a Gentlemana horecké školy si zařádili společně s tanečníkem LadislavemFišerem.

DĚVČATAACHLAPCI se předvedli v plné parádě.

PROMENÁDU si užívali...

DÁMY v historických šatech.

Letošní Horkyfest si vystupující i diváci skvěle užili
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8 Z REGIONU pondělí 2. června 2014deník

Bezpečnostní agentura přijme

 pracovníky na pozice

STRÁŽNÝ, DETEKTIV
Pracoviště: Kralupy nad Vltavou

trestní bezúhonnost, plat 60 až 

90 Kč/hod., možnost zaměstnání 

pro osoby se změněnou pracovní 

schopností.

nabor@abasco.cz, Tel: 724 621 822

Firma HAITECO CZ s.r.o. – Ústí nad Orlicí 
p^ijme zamNstnance pro pracovištN 

v Praze B^ezinNvsi na pozici

SERVISNÍ TECHNIK 

komunálních a úklidových stroje
Požadujeme:  

 ÚSO s maturitou
 Všeobecné znalosti v oboru elektro – slaboproud
 VzdNlání v oboru elektro – Vyhl. ?. 50, § 6
 ]P sk. B a E
 Zkušenosti s opravami spalovacích motorf
 Znalost v oboru strojírenství výhodou

nabízíme:
 ZamNstnání na hlavní pracovní pomNr
 JednosmNnný provoz
 Nástup možný ihned, pop^. dle dohody

Životopisy zasílejte na m.soukupova@haiteco.cz anebo 
volejte +420 465 525 635 paní Mgr. Marie Soukupová.

Nádobí z designové 
kolekce Jamieho 
Olivera oživí vaše 
stolování
V  rámci sběratelské kam-
paně v  prodejnách Albert 
můžete získat až 60% slevu 
na  nádobí z  exkluzivní ko-
lekce Jamieho Olivera. Hrn-
ky, misky i  talíře působí díky 
svému modernímu designu 
s  asymetrickým vzorem vln 
nadčasovým dojmem. Lze je skvěle kombinovat s  ostatním 
nádobím různých tvarů, barev a velikostí. Zároveň jsou vyso-
ce odolné proti poškrábání a hodí se do myčky i mikrovlnné 
trouby.

Vyhrajte poukázky na nákup v Albertu
V naší soutěži můžete vyhrát poukázky na nákup v hodnotě 
100 Kč, které lze uplatnit v supermarketech a hypermarke-
tech Albert. Stačí správně odpovědět na následující otázku:
Jak se jmenuje designová kolekce nádobí Jamieho Olivera, kte-
rou až do 29. července můžete v Albertu získat s až 60% slevou?

a) Wind b) Waves c) Wolf

Nápovědu najdete na stránkách www.albert.cz

Vaše odpovědi na  soutěžní otázku zasílejte na  e-mailovou adresu 
soutez.distribuce@denik.cz do  4. června 2014. Podmínkou účasti 
v soutěži je uvedení jména, adresy a telefonního čísla.

Deset z  vás získává poukázku na  nákup v  hodnotě 
100 Kč, kterou můžete uplatnit v supermarketech a hy-
permarketech Albert. Vyhrává každá pátá správná od-
pověď.


