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Lubomír Zaorálek,
ČSSD, 60 let, Ostrava:
Nadovolenoubohuželne-
mámtoto létomocčasu.
Kdyžhomám, jdusi alespoň
zaplavat. Pokud jdeo festi-
valy,byl jsemnaColoursof
Ostrava,kamjezdímkaždý
rok, a takénaGorolskych
slavnostechv Jablůnkově.A
teďměčekajídalší výjezdy
doméhorodnéhokraje.kraje.

Ivo Vondrák,
ANO, 58 let, Velká Polom:
Já jsem si hned zkraje léta
užíval Jadranu v Chorvat-
sku, kterýmě vždy nabíjí.
A nebylomožnéminout
takové akce, jako byly
Shakespearovské slavnosti
a Colours of Ostrava, které
opět nezklamaly svouna-
bídkou skvělémuziky.

Leo Luzar,
KSČM, 52 let, Ostrava:
Já jsem letos dovolenou
neměl, trávil jsemale svůj
volný čas cyklistikou po
Moravskoslezskémkraji a
setkával se s občany. Let-
ních festivalů se nezúčast-
ňuji jako politik, protože si
myslím, že tyto akcemají
jiný účel.

Zbyněk Stanjura,
ODS, 53 let, Opava:
Léto jsem trávil doma
vMoravskoslezskémkraji
a navštívil jsem řadumíst či
akcí.Mezi nimi byly i ně-
které festivaly, ovšemne-
považuji za nutné tyto ná-
vštěvymedializovat. Dů-
vodemnávštěvy byla sa-
motná akce, ne sebepre-
zentace na Facebooku.

Pavla Golasowská,
KDU-ČSL, 53 let, Třinec:
V srpnu jsemnavštívila
s rodinouNárodní park
České Švýcarsko. Jinak je
léto ve znamenímnoha
akcí, které jsemnavštívila.

Herbert Pavera,
TOP 09, 59 let, Bolatice:
Moje dovolená byla jen
velmi krátká a spíš symbo-
lická – návštěva rodiny v
Německu. A protože se nám
narodil první vnouček, tak
se snažíme smanželkou
trávit chvíle s rodinou a po-
mocimladým. Dále trávím
čas spíš v našemkraji a ne-
vynechal jsemani některé
festivaly naOpavsku.

Ludmila Bubeníková,
Starostové, 62 let,
Velká Polom:
Chvilkami jsemhlídala
vnuky a věnovala se rodině.
A hlavně jsemdohlížela na
dokončovací práce naší
nové návsi – kouzelné dílo
uprostřed obce – stojí za to
se podívat! Takže na festi-
valy nebyl čas ani nálada,
navíc v těch vedrech bych jeje
asi nepřežila.

Alexander Király,
Realisté, 38 let, Ostrava:
Dovolenou jsem trávil po-
znávacímvýletemv zámoří
a ponávratu se už věnuji
pracovnímpovinnostem.
Volného časumocnezbývá,
ale když to jen trošku jde,
sednunamotorkunebona
kolo a výletuji po našem
kraji. Z festivalů jsem stihl
COALOpenAir Festival a
Colours of Ostrava.

Deník zjišťoval, kdo bude v říjnu usilovat o křeslo v
Parlamentu ČR

zjišťoval,
ČR

zjišťoval,
z pozice volební jedničky své strany

nebo hnutí, ale také to, jak zdejší lídři trávili letošní
léto. Zapojili se i do „hitu prázdnin“ – účasti na let-
ních festivalech a pořizování fotek z nich pro pre-
zentaci na sociálních sítích?

Anketa || Kdo jsou lídři v Moravskoslezském kraji a jak v létě nabírali síly do předvolebních soubojů?

VOLBY
2017

Ivan Bartoš,
Zelení, 60 let, Studénka:
Vrátil jsem se z týdenní do-
volené naOravě. Dopřál
jsem si dvojnásobný výstup
na Babí horu (podruhé
kvůli zapomenutýmbrý-
lím), jinak jsem si s rodinou
užívalmístní udržovanou a
pro člověka i ostatní živáč-
ky vlídnou krajinu.

Lubomír Volný,
SPD, 44 let, Ostrava:
Létojsemprožil spřáteli
Okamurovcivkonvojícha
napochodechpropřímou
demokraciiatakésTomiem
Okamuroupři jehonávště-
váchvMoravskoslezském
kraji. Stihli jsmei letníakce
jakoVaňkáčČelindž

jsme
Čelindž
jsme

2017,
Novojíčínskéhudební létočiči
slavnosti lapků zDrakova.Drakova.

Lukáš Černohorský,
Piráti, 32 let, Ostrava:
Relaxovat semi zatímpo-
dařilo pouze přes prodlou-
žený víkend vnejvyšších
českýchhorách. Z festivalů
jsem letos stihl navštívit
Zlínský filmový festival,
velmi zaplněné Coulours of
Ostrava.

Radomír Klein,
Svobodní, 50 let, Veselí u Oder:

Užvkvětnujsembylska-
marádyna14dnůnamo-
torcevPyrenejích,cožbyla
nádhernácesta.Tímpádem
oprázdnináchužjsembyl
„jen“tadyvnašemregionua
věnovalsemyslivostiavče-
lám.Ajinakchodímpravi-
delněnaColoursiproto,že
jenašefirmasponzoruje.

Kdo je na předních příčkách kandidátek
v Moravskoslezském kraji? První desítky

jednotlivých stran a hnutí najdete na stránkách
www.msdenik.cz

Platí do 30. 9. 2017 nebo do vyprodání zásob.  Za případné tiskové chyby neručíme. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.

... inspirujte se ve Vaší nejbližší 
prodejně BRENO s nejširším sortimentem 

podlahových krytin / 58x v ČR

Platí pouze do 30. 9. 2017!  
Nevztahuje se na již zlevněné zboží a akční ceny. Nelze 
uplatnit zpětně po nákupu a nelze kumulovat s jinými 

slevami. Nevztahuje se na zboží na objednávku.

-15
na veškeré zboží
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KUPON NA SLEVU
při nákupu
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BRENO.cz
sledujte náš facebook

facebook.com/koberce.breno

nabízíme 
také

v šířích

bytové PVC

5mmáme největší výběr
koberců, PVC a vinylu v šířích mkoberců, PVC a vinylu

zboží dovezeme 
po celé ČRpo celé ČR

koberec i PVC 
profesionálně profesionálně 

položímepoložíme

řezání na míru 
a obšívání a obšívání a obšívání 

koberců

poradenstvíporadenstvíporadenství
a individuální a individuální a individuální 

přístup přístup přístup 

poskytujeme komplexní služby

PESTRÁ
KOLEKCE

PORTLAND
KUSOVÝCH KOBERCŮ

ZÁŘÍ 2017

149,-

59,-

99,-

49,-

Kč/m2

celoplošný koberec Tucson
PP vpichovaný, podklad gel, šíře 4 m

Sidolux Universal
Blue Flower, Green Grapes

materiál 100% PP frisé, v různých barvách a rozměrech

v nabídce další vůně

Kč/ks

Kč/litr

619,-
cena za rozměr 67cena za rozměr 67cena za rozměr x 67x 67 120 cm

279,- 219,-
Kč/m2

luxusní
bytový koberec 

Spring 
Heather

PP frisé, podklad filc, šíře 4 m

Nejlepší novinka roku 
v kategorii čistících prostředků
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