
MILÍ ČTENÁŘI!
My redaktoři a další pracov-
níci Deníku cestujeme rádi.
Přináší nám to poznání a zá-
žitky, umožňuje uniknout z
každodenní všednosti. Na té-
to stránce vidíte, kam jsme se
ve světě dostali. A co vy?

Podělte se také o své sním-
ky ze zahraničních cest a do-
volených. Pomozte nám zapl-
nit zeměkouli stopami Seve-
ročechů! Můžete získat zají-
mavé ceny. Výherce, kterých
bude celkem sedm, určí los. Za
nejoriginálnější foto udělíme
ještě zvláštní cenu.

Na vylosované čeká:
1. outdoorový zájezd za 10

000 Kč a optické brýle za
5000 Kč

2. outdoorové oblečení za
4000 Kč a optické brýle za
3000 Kč

3. poukázka na nákup ou-
tdoorového oblečení/vyba-
vení za 2000 Kč Třetí ceny
máme hned pro 5 výherců!

Zvláštní cena za nejori-
ginálnější foto: outdoorová
bunda v hodnotě 4 tisíce ko-
run a poukázka na optické
brýle za 1000 Kč

Své fotografie ze zahra-
ničních cest a dovolených
posílejte na e-adresu:
ctenarinacestach@denik.cz

Na fotografii byste měli být
vy nebo někdo z vašich blíz-
kých. Preferujeme fota před
typickými dominantami, ale
není podmínkou. Posílejte fot-
ky pokud možno čerstvé, ale
rozhodně nemusí být letošní.
Dobrou kvalitu při zveřejnění
zaručí fotografie o velikosti
alespoň 1 MB. A nezapomeňte
připojit váš telefon.

Vaše fotografie budeme na
této stránce zveřejňovat po ce-
lé prázdniny vždy v sobotu.
Vyhodnocení soutěže pro-
běhne v první polovině září.
Ceny věnovali:
Pavel Brichta
specialista na sportovní do-
volenou a expedice do celé-
ho světa, www.AktivniDo-
volena.cz, majitel Adven-
ture Company, která nabízí
outdoorové aktivity a pro-
vozuje i outdoorový obchod
Adventure Base v Ústí nad
Labem, U Nádraží 1, tel: 475
211 808, +420 724 21 22 40,
www.AdventureCompa-
ny.cz

Jiří Formánek, Oční optika
Formánková&syn

Eiffelovka jemenší než Jarka Zárubová, referentkaMosteckého de-
níku! Ve skutečnosti tomu tak samozřejmě není, při dovolené v Paříži
šlo jen o bezva nápad na snímek. Prohlédněte si fotografie dalších
našich kolegů ze severočeskýchDeníků a nechte se inspirovat!

Šéfredaktorka
Jabloneckého de-
níku LenkaStři-
havková (vlevo) na
Kanárských ostro-
vech.

Šéfredaktor Žateckého a
Lounského deníku Libor
Želinský vKyjevě,
metropoli Ukrajiny.

Sporťák Libe-
reckého dení-
kuMiloslav
Cihlář(vpravo)
v Tel Avivu v
Izraeli.

Šéfredaktorka severočeskýchDeníků
HanaVojtová v Tanzánii .

Redaktor Ústeckého deníkuVít Lukáš před čokoládovými
kopci na filipínskémostrověBohol.

Redaktor Teplického
deníku PetrMálek na
rybách vNorsku.

Šéfredaktor Litoměřického
deníkuMichal Závada (zcela
vlevo) na Edelweissspitze v
rakouskýchAlpách.

Redaktorka krajské
redakce Ludmila Ve-
selá veVaraderu na
Kubě.
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