
LIBERECKO
Agresivní útočník
napadl hosty
Turnov – Policie pátrá po
muži, který 5. 11. kolem
půlnoci v baru Bar Nebar v
Turnově napadl a vážně
zranil hosty. Nejdříve se
pustil do 17-ti letého mladí-
ka, kterého sice neznal, ale
přesto ho začal fackovat.
Další z hostů se mladíka
zastal, čímž ale agresora
natolik rozlítil, že se na něj
vrhl, opakovaně ho udeřil
pěstí do obličeje a způsobil
mu dvojnásobnou zlomeni-
nu spodní čelisti. Napadený
skončil v nemocnici se
zdrátovanou čelistí, nemůže
mluvit a stravu může jen
tekutou. Podle lékařů bude
jeho léčba trvat týdny. Poli-
cisté proto žádají případné
svědky o pomoc s objasně-
ním celého incidentu i do-
padením útočníka. (jp)

Za svetry tři roky
Liberec – Až tři roky vězení
hrozí zákaznici prodejny CA
Móda. Do kabinky si nano-
sila hromadu oblečení, a
když z ní vyšla, nesla v ruce
naditou igelitku. U pokladny
pak předstírala, že si nic
nevybrala a chtěla odejít.
Ochranka ji proto požádala,
aby ukázala obsah tašky. V
ní bylo celkem 12 svetrů v
celkové hodnotě 5 000 Kč.
Přivolaní policisté zjistili, že
jde o ženu, která už byla za
krádeže v roce 2014 pravo-
mocně odsouzena. (red)

Kabelky šly na dračku, Deník děkuje!
Deníkovský bazar ka-
belek vynesl přes
43 tisíc korun

JANA PAVLÍČKOVÁ

Liberec – S jakou kabelkou
vyrážely do společnosti he-
rečky Chantal Poullain
a Taťána Wilhelmová či só-
listka liberecké opery Věra
Poláchová? To už dnes ví
nové majitelky těchto ka-
belek, které je vydražily při
sobotní aukci v rámci Ka-
belkového bazaru. Ten už
potřetí pořádala liberecká
redakce Deníku v prosto-
rách OC Fórum.

„Mám radost, že je o ka-
belky čím dál větší zájem.
Smyslem totiž není jen ob-
měnit si doplňky k šatům,
ale hlavně pomoci dětem,
jejichž rodiče si nemohou
dovolit platit jim ve škole
obědy,“ vysvětluje duše ce-
lého projektu Jana Švecová z
Deníku.
A před stoly s kabelkami,

které darovaly kromě zná-
mých osobností i naši čte-
náři a další, se to koupěch-
tivými dámami, občas i pá-
ny, jen hemžilo. „Už před
devátou tady byl ohromný
nával, museli jsme ten dav
udržet, abychom začali
přesně v devět. Během ho-
dinky byly ty nejluxusnější
kabelky pryč,“ usmívá se
spoluorganizátorka Jana
Trojanová z OC Fórum.

TATÍNKU, TY UŽ NÁM
NIC NEVYBÍREJ
„Já jsem tu vloni nakoupil
svým holkám čtyři kabelky,
ale moc jsem nepochodil.
Shodně mi řekli: tatínku, ty
už nám nic nevybírej, my se
tam vypravíme samy,“ vy-
právěl s humorem herec
Divadla F.X.Šaldy Martin
Polách, který se posléze
proměnil v licitátora a sna-
žil se kolemjdoucí s vtipem
přimět k dražbě TOP kousků
mezi kabelkami.

Právě dražba spojená s
módní přehlídkou byla no-
vinkou letošního ročníku.

„Jinak se kabelky prodávaly
od 25 do 100 Kč, podle
vzhledu. Veškeré utržené
peníze jdou do fondu Obědy
dětem. Letos jsme vybrali
43.025, což je zatím nejvíc,
předchozí ročníky to bylo
33.000 a 27.000 Kč,“ uvedla
Švecová.

DĚTI, KTERÉ POTŘEBUJÍ
POMOC, VYBEROU ŠKOLY
Fond spravuje obecně pro-
spěšná společnost Women
for women manželů Tyka-
čových, která peníze také
přerozděluje. „K 7. 11. 2016
jsme pomohli ve školním
roce 2015/2016 celkem 3712

dětem z 569 základních
škol. Dohromady to vyšlo na
5 570 344 Kč. Co se týče Li-
bereckého kraje, tak zde
jsme pomohli zatím 305
dětem z 43 ZŠ a utratili
jsme 446 401 Kč,“ sdělila
Jana Skopová, manažerka
charitativních projektů
manželů Tykačových.
„Peníze poskytujeme pří-

mo škole, popř. školní jídel-
ně, pokud je samostatnou
příspěvkovou organizací.
Peníze škola získává po
souhlasu svého zřizovatele
na základě darovací smlou-
vy, která je uzavírána pro
konkrétní děti, konkrétní

účel i konkrétní období.
Dvakrát za školní rok nám
škola přijatý dar vyúčtovává,
a to u každého dítěte zvlášť.
Tím máme největší jistotu,
že peníze opravdu pomáhají
a děti chodí na obědy,“ do-
dala Skopová.
Právě pomoc dětem byla

pro mnohé nakupující tou
největší motivací. „Já ani
žádnou novou kabelku ne-
potřebuji, ale z představy, že
některé děti mají ve škole k
obědu jen suchý rohlík a
někdy ani to ne, je mi
smutno. Proto ráda přispě-
ji“, řekla jedna z nakupují-
cích, Martina Hložková.

NEJDRAŽŠÍKABELKA letošníhobazaru. Do aukce ji věnovala herečkaChantal Poullain. Novámajitelka ji vydražila za 3.500Kč. Zájembyl
ale i o ostatní věnované kabelky. Celkem se vybralo 43025Kč, které půjdou na školní obědy pro děti ze sociálně slabých rodin. Foto: Deník
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maloobchodní síť

V akci

od 15. 11. do 21. 11. 2016

najdete na prodejnách

MO sítě Hruška

 ve zvýhodněných

cenách:

NEPŘEHLÉDNĚTE

3 90

Cena za 1kg/1l: 111,40

NEPŘEHLÉDNĚTE

Cena za 1kg/1l: 149,80

NEPŘEHLÉDNĚTE

Cena za 1kg/1l: 62,30
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Filé porce 
XXL
Nowaco 600g

89 9090
Activia jahoda-

meruňka 4x120g
+ další vybrané druhy

29 9090

NEPŘEHLÉDNĚTENEPŘEHLÉDNĚTE

Horalky s arašídovou 

příchutí 35g
+ další vybrané druhy

SUPER 
CENA

Cena za 1kg/1l: 219,80

109109  9090

Božkov Originál 
0,5l
+ další vybrané druhy


