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Děti sportovaly
Bohumín – Hod míčkem
15,5 metru, skok z místa 145
centimetrů. To jsou vybrané
výkony dětí z letošního
ročníku Atletického mini-
soutěžení. Dvanáctý ročník
sportovních her pro před-
školáky uspořádal Atletický
klub Bohumín s domem
dětí a mládeže. Závodilo
122 dětí z devíti mateřských
škol. „Každá školka vysílá
pět děvčat a pět chlapců na
štafetu a hod míčkem.
V běhu s překážkami a sko-
ku do dálky školku repre-
zentují vždy dvě dívky a dva
chlapci,“ uvedl Zdeněk Ve-
selý z Atletického klubu
Bohumín. (rich)

Dočkali se.
Karviná má ligu
Fotbalisté MFK OKD
Karviná postoupili
do první ligy.

MARTIN RUŠČIN

Karviná – Sportovní fa-
noušci slaví. Aspoň ti pře-
jícní. Karviná si po dlouhých
sedmnácti letech opět za-
hraje nejvyšší fotbalovou
soutěž.
Působení jakýchkoliv

okresních týmů v nejvyšších
soutěžích v obou českých
nejpopulárnějších sportech
je na Karvinsku výjimečné.
V sousedním Havířově se
hrávala před lety hokejová
extraliga, ale jen krátce. To
fotbalová první liga se zatím
hraje výhradně v Karviné.
Ovšem také jen výjimečně.
Letos to bude teprve potřetí,
kdy do města zavítají
v rámci soutěže slavné čes-
ké kluby, jako jsou Sparta,
Slavia, Liberec či Plzeň.
Karviná postupuje do

první ligy v době, kdy její
hlavní sponzor, společnost
OKD, čelí existenčním pro-
blémům. Toho si je vědom
i dlouho první muž karvin-
ské kopané a dnes předseda
dozorčí rady v klubu, ná-
městek primátora Jan Wolf.
„Samozřejmě to vnímá-

me, ale asi těžko to nějak
ovlivníme. Bude to perné
léto, plné jednání, a pokud
se ukáže, že nejsme schopni
sehnat dostatek partnerů,
kteří by se chtěli spolu
s Karvinou v první lize an-
gažovat, a pokud tady ne-
bude vůle ani možnosti
udržet v kraji nejvyšší fot-
balovou soutěž, pak si bu-
deme muset přiznat, že to
nemá smysl, a půjdeme od
toho. Takový je holt život,“
připustil v sobotu po zápase
s Pardubicemi, že existuje
i smutná varianta. „Teď
bych to ale neřešil a aspoň
na chvíli si užíval radost z
postupu. Tenhle tým doká-
zal velké věci,“ pousmál se.

Tým vedený trenéry Jo-
zefem Weberem a Josefem
Muchou během jarní části
sezony ještě neprohrál. Po-
stup slaví zaslouženě, při-
čemž pro Jozefa Webera jde
už o druhý postup do první
ligy během tří let. Ten první
zažil s pražskými Bohemi-
ans. „Pokud bych měl oba
postupy srovnávat, tak jedi-
ně tím, že jsme pokaždé
s realizačním týmem začali
dávat před sezonou do kupy
nový mančaft. Do Karviné
jsem přišel s čistým štítem,
kdy jsme si řekli, že v hori-
zontu dvou let se pokusíme
vybojovat ligu. Loni se to
vinou nějakých zranění
i slabší jarní formy nepo-
vedlo, o to připravenější,
silnější a zkušenější jsme
byli během letošního jara. Je
krásné znovu zažívat vítězné
pocity,“ řekl Deníku Weber.
Další materiály k tématu
najdete na sportovních

stranách dnešního
i zítřejšího vydání.

Vše pro mozek
Orlová – Nenechte mozek
zahálet! Cvičení pro lepší
paměť zábavnou formou se
koná v přednáškovém sále
orlovské knihovny zítra
od 9 hodin. Cvičení vede
dlouholetá lektorka a od-
bornice na vzdělávání do-
spělých Hana Vavříková.
(rich)

Dobré zprávy
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Science show
ve Velkém světě techniky

Osobní zbraň

Heliodora Píky
Další číslo Junior Deníku vyjde ve středu 8. června

číslo
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Kresba©ŠárkaMrvová

DUHOVÝ BĚH
PŘILÁKAL TISÍCE LIDÍ

BARVY. Více než pět tisíc lidí se objevilo na startu dru-
hého ostravského ročníku světoznámé akce Rainbow
run – Duhový běh, který se v sobotu konal v Dolní ob-
lasti Vítkovic. Účastníky čekala pětikilometrová trať.
„Vedla přes největší dominanty této oblasti, aby přinesla
účastníkům ten pravý industriální zážitek z Ostravy,“
uvedl organizátor akce Roman Fučík, podle kterého se
díky velkému počtu účastníků stal druhý ročník Duho-
vého běhu největší běžeckou událostí Ostravy a severní
Moravy. (per) Foto: Deník/Lukáš Kaboň ...8

FOTOGALERIE na www.msdenik.cz

Měření rychlosti v klimkovickém
tunelu se posouvá až na leden
Standardní provoz by měl
začít počátkem příštího
roku.

JAROSLAV PERDOCH

Ostrava – Již za několik dnů
mělo v klimkovickém dál-
ničním tunelu začít úsekové
měření rychlosti, které by
přivedlo k rozumu neukáz-
něné řidiče. Ti často projíž-
dějí tunelem i více než sto-
kilometrovou rychlostí. Se
zahájením provozu se počí-
talo koncem letošního květ-

na. Termín se však nepodaří
dodržet. Měřit se zřejmě bu-
de až od ledna příštího roku.
Posunutí termínu způso-

bilo odvolání neúspěšného
uchazeče o zakázku, a tedy
nemožnost uzavřít smlouvu.
„Nyní Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže rozho-
dl, že Ředitelství silnic a dál-
nic může pokračovat v pro-
cesu zadávání a uzavření
smlouvy,“ sdělil Deníku
mluvčí Ředitelství silnic
a dálnic (ŘSD) Jan Studecký

a dodal: „V současné době
probíhá podepisování
smlouvy. Realizaci zakázky
předpokládáme do srpna
2016. Standardní provoz bu-
de zahájen v lednu 2017.“
S měřením úsekové rych-

losti se původně počítalo již
při otevření dálničního tu-
nelu. Instalované zařízení se
však nenacházelo v takovém
stavu, aby na základě jeho
měření bylomožné hříšníky
pokutovat.

Pokračování na straně 4

Zoo se s rododendrony oděla do barev

Ostrava – Ostravská zoolo-
gická zahrada má v součas-
nosti největší kolekci rodo-
dendronů v Česku i na Slo-
vensku. Keře s nápadně
velkými květy všech barev
začínají v těchto dnech po-
stupně rozkvétat.
„Roste u nás téměř šest

tisíc exemplářů těchto nád-
herných rostlin, celkem asi
250 druhů a kultivarů. Ná-
vštěvníci je mohou obdivo-
vat na řadě míst,“ uvedla
mluvčí zoo Šárka Nováková.

Pokračování na straně 8 BAREVNÁ KRÁSA v ostravské zoo. Foto: Zoo Ostrava/Pavel Vlček

Zajímavost

V pražském Klementinu byla ten-
to den naměřena nejvyšší teplota
v roce 1886 (30,6 °C) a nejnižší
v roce 1866 (2,2 °C).

Baník nahradí v první fotbalové lize Karviná ...23, 24

ŠEBESTOVÁ
A MACH OSIŘELI
V85 letech odešel
Adolf Born
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Nabídka zboží platí do 25. 5. 2016 
nebo do vyprodání zásob.
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ZPRÁVY | Z regionu
Farma pořádala den otevřených vrat
Jak to funguje na ekofarmě
se dozvěděli všichni, kdo
zavítali na Den otevřených
vrat.

SIMONA MIKŠOVÁ

Velké Albrechtice – Eko-
farma Šťastná koza ve Vel-
kých Albrechticích pořádala
v sobotu Den otevřených
faremních vrat. Po celý den
si mohli návštěvníci užít
komentované prohlídky
farmy, nakoupit si nejrůz-
nější dobroty, včetně kozích
a kravských výrobků, na
minitrhu či si vyslechnout
mnoho zajímavostí o eko-
logickém zemědělství. Děti
se zase vyřádily na skáka-
cím hradě či se svezly na
koni a obdivovaly domácí
zvířata.
Dopoledne byl také vy-

hlášen nejlepší sedlák PRO-
BIO Svazu ekologických ze-
mědělců 2016, jenž převzal
ocenění od Markéty Toběr-
né, majitelky ekofarmy
Šťastná koza a loňské drži-
telky stejného ocenění.
„Paní Toběrná je perfektní
sedlák a ocenění, které zís-
kala vloni, si maximálně
zaslouží. Jsme rádi, že tady
můžeme den otevřených
dveří pořádat, abyste viděli,
jak taková ekofarma vypa-
dá, co produkuje. Letos
ocenění putuje do Bílých
Karpat na farmu Javorník,“
uvedla Kateřina Urbánková,
manažerka svazu.
O komentované prohlíd-

ky farmy byl mezi ná-
vštěvníky velký zájem. Zá-
jemci si prohlédli stáje, vi-

děli, kde kozy spí a dojí se,
a nahlédli také do sýrárny
a porodních kotců.
„Když jsme statek koupili,

byl deset let prázdný
a opuštěný. Předchozí ma-
jitelé tady chovali krávy.
My jsme tady původně měli
jen koně, pak jsme se roz-
hodli chovat kozy. Pro ně je
lepší volné ustájení, kde
mají víc prostoru,“ přiblížila
chov koz Markéta Toběrná.
Majitelka ekofarmy má

registrovanou minisýrárnu
a vyrábí vlastní kozí i
kravské sýry. „Pravidelně

odevzdáváme na kontrolu
vzorky mléka od krav i od
koz. Kozy jsou navíc evido-
vány v kontrole užitkovosti,
kde se zjišťuje nádoj kozy,
jakou má bílkovinu a tuk
v mléce, což je důležité pro
výrobu sýrů,“ vysvětlila
farmářka a na závěr pro-
hlídky dodala: „Doteď mi
vadí a dlouho mi trvalo,
než jsem se s tím aspoň
trochu srovnala, že sice
všechny kozičky prodáme
na chov, ale kozlíci se musí
zabít.“
Akci si pochvalovali nejen

návštěvníci, ale také Sylva
Horáková, PR manažerka
svazu. „Je to první akce,
kterou svaz ekologických
zemědělců tady v regionu
dělá, a jsme velmi mile
překvapeni, že přišlo tolik
lidí. Návštěvníci byli zase
překvapeni, že se vyrábí
také bio pivo, že existuje
bio guláš z bio hovězího
masa. Chceme ukázat, že to
je úplně normální, když se
vyrábí suroviny ekologicky,“
zhodnotila na závěr akci
Sylva Horáková.

simona.miksova@denik.cz

NA EKOFARMĚ Šťastná koza ve Velkých Albrechticích chovají majitelé kromě koz a krav také koně.
Foto: Deník/Simona Mikšová Fotogaleriena:www.novojicinsky.denik.cz

Deník byl u toho

Sociální pracovnice se nedají
Opava – Práce v sociálních službách může být
někdy i pořádně nebezpečná. Pracovníky tohoto
odvětví jsou většinou ženy a ve své profesi se ob-
čas mohou setkat i s problematickými klienty. Na
tuto možnost připravil zaměstnankyně Charity
Opava kurz sebeobrany, ve kterém je přímo na
pracovišti školili instruktoři opavského Klubu
sebeobrany Krav Maga Moryl Team pod vedením
Daniela Reada Glose. Účastnice kurzu získaly cer-
tifikát o zvládnutí moderní praktické sestavy se-
beobranných technik a patří mezi ně také i pra-
covnice Střediska krizové pomoci Naděje nebo
Občanské poradny. (jih)

Kontrola pasů se určitě vyplatí
Frýdek-Místek – Protože čas letních dovolených je
za dveřmi, doporučuje i frýdecko-místecký magis-
trát si před cestou do zahraničí zkontrolovat plat-
nost cestovních dokladů a občanských průkazů.
Děti musí mít při vycestování mimo Česko vlastní
cestovní doklad. Nejen do států Evropské unie, ale
i do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Makedonie, Srbska, na Island, do Norska a Švýcar-
ska lze cestovat na občanský průkaz. Žádosti o vy-
dání občanských průkazů a cestovních pasů přijí-
mají úředníci v budově magistrátu v Palackého
ulici v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 a od 12.15
do 17 hodin. Ve čtvrtek od 8 do 11.30 a od 12.15 do
15 hodin. Rodiče jsou v případě podání žádostí
o vydání občanského průkazu nebo cestovního pa-
su pro děti do pěti let odbaveni přednostně. (sru)

Slezské Rudoltice slaví 310 let od
narození Albrechta Hodice

Slezské Rudoltice – Věhlas zámku Slezské Rudol-
tice je spojen s osobností hraběte Alberta Hodice
(1706 – 1778), předního evropského osvícence, zed-
náře a vzdělance, který psal básně i vědecká pojed-
nání latinsky, řecky, italsky, francouzsky i německy.
V jeho době do rudoltického zámku jezdila evrop-
ská šlechta na bizarní podívanou, kterou historiko-
vé žertem označují za první disneyland na světě:
k vidění tu byli krávy u mramorových mušlí, prérie
s Indiány, kanál s gondolami, čínské pagody, lilipu-
táni, rusalky a v umělých dolech poddaní převleče-
ní za horníky. V Rudolticích budou ve dnech od
27. do 29. května probíhat oslavy 310 let od jeho
narození. (frk)

Oprava zámku bude pokračovat
Bílovec – Zámek v Bílovci a přilehlé letní kino letos
čekají další stavební úpravy. Prohlídek se však re-
konstrukce nedotkne. „Rekonstrukce se kromě ji-
ného budou týkat nejstarší části zámku – gotického
sklepení, které chceme zpřístupnit návštěvníkům.
V současné době jednáme s Národním památko-
vým ústavem o tom, které z historických nálezů
objevených při rekonstrukci nádvoří se stanou
součástí expozice,” prozradil starosta Pavel Mrva.
Zámek letos dostane nová okna v půdním prostoru
i dveře v průjezdu a zrestaurovány budou také ka-
menné zárubně a přibude nové pódium. Letní kino
se například dočká nových toalet. (sim)

Staršího dřevorubce usmrtil strom
Bystřice nad Olší – Kácení
stromů se v pátek 20. květ-
na stalo osudným staršímu
muži v Beskydech. Případ se
stal kolem 18. hodiny v lese
na vrcholu Polední nedaleko
Bystřice nad Olší, kde dře-
vorubce zavalil jeden z pa-
dajících kmenů. Vzhledem
k charakteru události i te-
rénu se do záchranné akce
zapojil vrtulník Letecké zá-
chranné služby z Ostravy.
„Muže, na kterého spadl
vzrostlý strom, se podařilo
vyprostit svědkům události,
kteří přivolali záchranáře a
zahájili resuscitaci, protože
dotyčný od počátku nejevil

známky života. Po svém
příletu pokračovali v pomoci
letečtí záchranáři, kteří
kromě přístrojové techniky
nasadili také léky. Zasahující
lékař u muže zjistil mnoho-
četná a velmi závažná po-
ranění hlavy. Ani přes téměř
tři čtvrtě hodiny trvající
laickou a profesionální po-
moc se nepodařilo obnovit
činnost pacientova srdce,
takže lékař musel nakonec
konstatovat jeho smrt,“ do-
dal tiskový mluvčí Zdravot-
nické záchranné služby
Moravskoslezského kraje
Lukáš Humpl. (sru)
Foto: ZZS MSK

↑ Stovkami amatérských představení,
koncertů, výstav, performancí,
workshopů a dalších kulturních akcí
ožije na týden celá Česká republika.
Začíná totiž Týden amatérské tvorby.
Lidé se tak budou moci seznámit
s různými aktivitami v oblasti
neprofesionálního umění a různými
formami uměleckého vzdělávání.
Podrobnou nabídku programů najdou
zájemci na www.amaterskatvorba.cz.
(mrš) Foto: archiv VLP

Ud
ál

os
ti

staňte se fanouškem Deníku
www.facebook.com/kahadenik
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Psi a lidi si užívali pohodové závody
Branný závod v Petřvaldu
neměl přísná pravidla,
na trať vyrážely i malé děti.

RICHARD KUTĚJ

Petřvald – Pohodový závod,
kde si užívali dospělí i děti
a spolu s nimi jejich psí ká-
moši. To byl 2. ročník bran-
ného závodu, který se konal
v areálu a okolí cvičáku ky-
nologické organizace v Pet-
řvaldu.
Ačkoli šlo především

o zábavu, sluníčko a trať pl-
ná překážek a vychytávek
prověřily také fyzičku pánů
i psů, stejně jako jejich par-
ťáctví a spolupráci.
„Jde nám hlavně o to, aby

lidé trávili se svými psy
volný čas a užili si i zábavu.
Nehodnotíme tedy posluš-
nost a další tyto prvky, spíše
chceme, aby to byl pohodo-
vý závod pro všechny,“ říká
úvodem hlavní organizátor-
ka akce Kristína Bezecná.
Ta má spolu s dalšími

lidmi z organizačního týmu
plno práce. Ačkoli jde o po-
hodu, závod má svá pravi-
dla. Účastníci zdolávají růz-
né překážky, lidé si vyzkou-
šejí i střelbu ze vzduchovky,
spolu s psíky si užívají
i plazení a pak z areálu cvi-
čáku vybíhají do příjemné-
ho okolí, kde je čekají další
překážky a úkoly. Zábavný
je třeba ten, kdy musí pes
i člověk společně zareagovat
na povel rozhodčího leh-
nout. „Máme velkou radost,
že nám oproti loňsku při-

bylo účastníků a přišlo zá-
vodit i hodně dětí,“ podotý-
ká Kristína Bezecná. Na
zkrácenou trať se mezitím
vydává i úplně nejmladší
generace možných budou-
cích petřvaldských kynolo-
gů.
Závody byly otevřené

pro všechny zájemce z okolí

a určitě se budou konat
i příští rok. Petřvaldský ky-
nologický klub je ale aktivní
i mimo tyto akce.
„O sportovní kynologii už

dnes tolik lidí zájem nemá
a uvítáme každého zájemce.
Naštěstí ale začíná chodit
čím dál tím více lidí co se
týče základní výchovy psa.

Kromě výcviku našich psů
pro závody a zkoušky je toto
i naším hlavním úkolem.
Naučit lidi, jak se svým
psem žít a vychovat ho tak,
aby byl ve všech situacích
především příjemný společ-
ník,“ dodal předseda a cvi-
čitel petřvaldské kynologic-
ké organizace Petr Semanco.

NATRATIbranného závodu se bavili psovodi i jejich psí kamarádi. Snímky: Deník/Richard Kutěj

V RYTMU ORCHESTRŮ

V RYTMU ORCHESTRŮ A DALŠÍCH překvapení se jmenovala sobotní akce sdružení Naše
Doubrava. K tanci a poslechu hrálo v centru obce několik orchestrů a hudebních skupin,
vystoupily i mažoretky či divadelní soubor. Na snímku koncertuje oblíbený orchestr
M Band Orlová, který tvoří současní i bývalí žáci tamní „lidušky“. (rich) Foto: archiv M Bandu

Obyvatelé zjistí, kolik a za co utrácí radnice
Orlová – Obyvatelé Orlové
mohou nyní on-line sledo-
vat, jak hospodaří zastupi-
telé a jejich radnice. Tamní
radnice umístila na své in-
ternetové stránky takzvaný
klikací rozpočet.
A jak to funguje v praxi?

 „Pokud občané chtějí na-
příklad vědět, kolik peněz
město vydává na základní
školy, tak si najedou na po-

ložku školství, základní
školy a dozví se, kolik za-
stupitelé schválili v rozpočtu
peněz pro tento účel, kolik
a na co bylo dosud vyčer-
páno,“ vysvětluje orlovská
místostarostka Petra Jenč-
mionková.
Dodává, že dříve si zá-

jemci schválenou částku
museli najít v papírové verzi
rozpočtu a následně zjistit

její čerpání na odboru škol-
ství. Neobešlo se to bez ná-
vštěvy úřadu a složitého
vyhledávání. Dnes se mo-
hou lidé k těmto informa-
cím dostat bez problémů
přímo z domova.
„Cílem bylo zpřehlednit,

zjednodušit a opravdu lidem
přiblížit finance ve městě,“
uzavírá k tématu místosta-
rostka. (rich)

ZPRÁVY | Z Karvinska a Havířovska

Ud
ál

os
ti Na hřišti U Studánky i v klubu

Orlová – Na hřišti orlovské školy U Studánky a sa-
mozřejmě také v klubu Futra proběhne v sobotu
28. května další ročník oblíbeného festivalu Alter-
nativní scéna, který je součástí oslav Dne města
Orlové. Akce začne od 14 hodin na zmíněném hřišti,
kde se bude grilovat, jezdit na skejtu a hrát bude
sound system. Pak se vše přesune do klubu, kde od
18 hodin zahrají kapely jako Slovinci It´s Everyone
Else, polští S.A.T.A.N., Strange Moments, Chorygen
a domácí Memento Mori či DNO. Součástí akce bu-
dou i diskuze a přednášky na různá témata a také
výtvarná výstava. (rich)

Mrzout ve filmovém klubu
Karviná – Mrzout je muž z minulosti. Ví, že lépe už
bylo a nebude. Před vším moderním se zavírá, pro-
tože pro něj svět skončil rokem 1953. Z ulity ho vy-
žene až bolestivý úraz. Nutnost navštívit fyziotera-
pii v Helsinkách znamená pro starého muže celou
řadu nepříjemných epizod – třeba jízdu autem,
které řídí žena, nebo setkání se svým synem, ke
kterému nikdy neměl příliš blízko. Mrzouta zkrátka
čeká jeden velký mrzutý víkend. A jako obvykle se
postará o to, aby bylo horko i všem ostatním. Fin-
ský film Mrzout režiséra Dome Karukoskiho z roku
2014 uvede ve středu Filmový klub Karviná v tra-
dičním čase od 17.30 hodin v kinosále Regionální
knihovny v Mizerově. (rich)

Co byste změnil/a ve vašem městě?
Alena Mokrošová,
55 let, Havířov:

Havířov je pěknéměsto, až na to ovzduší.
Květinová výzdoba je úžasná. Co bych změni-

la, to jsou prázdné prostory, kde předtímbývaly
obchodynebo služby. Je jich plnonejennaHlavní třídě.
Měly by se vytvořit podmínky, aby byly zajímavé pro pod-
nikatele a vytvořila by se i nová pracovnímísta. Dále jízdní
řádměstské hromadné dopravy bymohl být lépe sestaven.
Konkrétně dostat se ze Šumbarku II. etapy naKarvinskou
ulici k Domu zdraví trvá velmi dlouho. Nové autobusové
nádraží zase postrádá čekárnu. (jp)
Foto: archiv
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V akci

od 24. 5. do 30. 5. 2016

najdete na prodejnách

MO sítě Hruška

 ve zvýhodněných

cenách:

NEPŘEHLÉDNĚTE

Cena za 1kg/1l: 12,45

NEPŘEHLÉDNĚTE

Cena za 1kg/1l: 189,00

NEPŘEHLÉDNĚTE

Cena za 1kg/1l: 109,00

NEPŘEHLÉDNĚTE

Cena za 1kg/1l: 99,30

Křemešník 
Kostelec 100g18 9090

Skyr brusinka 140g
+ další vybrané druhy

NOVINKANOVINKA

13 9090

Whiskas 
kapsička
s telecím 
masem
v omáčce 
100g
+ další 
vybrané 
druhy

1010  9090

Coca-Cola 
2l
+ další 
vybrané
druhy
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KRIMI | Z regionu

Měření rychlosti v klimkovickém tunelu se posouvá...
Pokračování ze strany 1

„Zařízení bylo v pilotním
projektu osazeno na
zkoušku bez homologace
a metrologického ověření.
Vzhledem k tomu, že vy-
kazovalo celou řadu ne-
standardních reakcí a ne-
přesností, bylo demontová-
no, opraveno a použito na
jiném místě,“ sdělil Stu-
decký.
V klimkovickém tunelu

by se měl objevit ověřený
model, který se již osvědčil
na jiných místech. Údaje
o překročení limitu dostane
Magistrát města Ostravy,
který přestupek projedná.
Další možnost je, že ho

na místě vyřeší hlídka za
tunelem, která bude mít
informace přímo z dispe-
činku. Toho, kdo překročí
průměrnou osmdesátku,
čeká pokuta a trestné body.
O záměru zavést v tunelu

úsekové měření informoval
již na počátku roku 2015

ředitel moravskoslezské
policie Tomáš Kužel, který
tehdy zdůraznil, že měření
rychlosti v tunelech je dů-

ležité. „Tunely patří k nej-
rizikovějším místům. Při
nehodách hrozí požáry, pro
složky integrovaného zá-

chranného systému je zá-
sah v tunelech kompliko-
vanější než jinde,“ vysvětlil
Kužel.

TUNEL. V klimkovickém tunelu se mělo s měřením začít koncem května. Termín se však posouvá.
Foto: Deník/Pavel Sonnek

Vykutálení zaměstnanci ukradli
zboží za tři a čtvrt milionu korun
Muži vyvezli z firmy přes dvacet tun materiálu, které poté přeprodali zpátky

JAROSLAV PERDOCH

Ostrava – Svého zaměstna-
vatele z Ostravy bezmála
rok okrádali dva muži (29,
52 let) z Ostravska. Podle
policie mu způsobili škodu
za tři a čtvrt milionu korun.
„Měli využít svého pra-

covního zařazení a vystavit
fiktivní dodací listy na vý-
voz materiálu z firmy. Ná-
sledně měli neoprávněně

v několika desítkách přípa-
dů prostřednictvím různých
motorových vozidel mate-
riál po částech vyvézt,“
uvedla mluvčí moravsko-
slezské policie Gabriela
Holčáková s tím, že ukra-
dené věci pak přeprodávali
jednatelům společnosti ve
věku třiačtyřicet
a osmačtyřicet let. „Tito
muži měli zboží nakupovat,
i přestože znali jeho původ

– tedy že materiál byl zís-
kán trestným činem. Jed-
nalo se o více než dvacet
tun,“ dodala mluvčí, podle
které náročné vyšetřování
trvalo několik měsíců.
„Po shromáždění důkazů

pak ostravský policejní ko-
misař zahájil trestní stíhání
dvou mužů pro trestný čin
krádež, dalších dvou mužů
pro trestný čin podílnictví
a dále zahájil trestní stíhání

právnické osoby pro zločin
podílnictví,“ sdělila Holčá-
ková.
Kriminalisté v rámci

trestního řízení zajistili také
náhradní hodnoty v řádech
několika milionů korun.
Jednalo se o byt a luxusní
osobní vůz. Mužům obvi-
něným z krádeže hrozí až
osm let, dvojici stíhané za
podílnictví až šest let vězení
nebo propadnutí majetku.

DALŠÍ PIZZU UŽ NEROZVEZL
SMŮLA. Rozsáhlou razii na
špatně zaparkovaná auta
v centru Ostravy provedli
v závěru týdne ostravští
strážníci. Hříšníkům dávali za
stěrače přestupková ozná-
mení, některým „ozdobili“ je-
jich auta nepopulárními bo-
tičkami. Jedna z nich se obje-
vila na vozidle rozvážejícím
pizzu, jehož řidič zastavil na
nepovoleném místě v Mlýnské
ulici. (per)
Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Nepoučitelní zloději
Novojičínsko – Novojičínští policisté vyšetřují další
případy krádeží věcí z prodejen, kterých se dopus-
tily osoby, jež už byly za podobné skutky odsouze-
ny soudem. Jedním ze zlodějů je třiadvacetiletý
muž, jenž si z uloženého trestu ve výši 150 hodin
obecně prospěšných prací nic nedělal. Uložený trest
totiž nevykonal a znovu kradl. Tentokrát si vyhlédl
deodorant za 110 korun v jedné novojičínské dro-
gerii. Také třiatřicetiletý recidivista s trestem 280
hodin obecně prospěšných prací se opakovaně do-
pustil krádeže věcí z obchodu. Krátce po činu však
byl zadržen. „Muži se podařilo odcizit z prodejny
v Novém Jičíně sadu gola klíčů v hodnotě 300 ko-
run,“ doplnil novojičínský policejní mluvčí Petr
Gřes. (sim)

Hasiči vyjížděli
k požáru lesa

Ostrava – Dvě jednotky
hasičů zasahovaly v sobotu
odpoledne při požáru lesní-
ho porostu mezi Ostravou
a Krmelínem. Plameny za-
sáhly plochu o rozměrech
přibližně 40 krát 40 metrů.
Oheň se podařilo zlikvidovat
třicet minut po příjezdu
první jednotky na místo.
Vše se obešlo bez zranění
i škod. (per)
Foto: HZS MSK

Foto: HZS

Zloděj vzal z auta věci za 200 tisíc
Ostrava – Škodu za 200 tisíc korun způsobil ne-
známý zloděj, který v pátek vnikl do uzamčeného
vozidla zaparkovaného na parkovišti v Ostravě-
-Vítkovicích. Vzal vše, co mělo nějakou hodnotu –
například kameru, notebooky či tablet. (per)

Někdo poškodil
transformátory

Ostrava – Policisté pátrají
po neznámém pachateli,
který v noci na sobotu po-
škodil několik transformá-
torů umístěných na želez-
niční trati mezi železniční-
mi stanicemi Ostrava-
Hrušov a Bohumín. Ukradl
z nich měděné vinutí. Hod-
nota zmizelé mědi činí pět
tisíc korun, dalších více než
pět tisíc korun představuje
škoda na zařízení. (per)

Ve sklepě hořelo křeslo
Ostrava – K požáru rodinného domu v Šenově na
Ostravsku vyjížděli včera ráno hasiči. Z objektu vy-
vedli pětašedesátiletého muže, který se lehce na-
dýchal kouře. Postarala se o něj přivolaná zá-
chranná služba, která jej přepravila do nemocnice.
„Kouř valící se ze sklepa domu byl na tísňovou

linku hasičů oznámen devět minut před půl šestou
ráno,“ uvedl Jakub Kozák z Hasičského záchranné-
ho sboru Moravskoslezského kraje. Na místě zasa-
hovaly čtyři jednotky. „Požár se podařilo velmi
rychle zlikvidovat, ve sklepním prostoru hořelo
křeslo. Vyšetřovatel stanovil výši škody na tisíc
korun. Příčinou vzniku požáru je neopatrná mani-
pulace s otevřeným ohněm,“ uzavřel Kozák. (per)

Foto: HZS MSK

Mladík ukradl kolo
Jeseník nad Odrou – Šestnáctiletý mladík je pode-
zřelý z toho, že před pár dny odcizil ze stojanu na
nádraží v Jeseníku nad Odrou jízdní kolo. „V noci
pak jel neosvětlený po silnici první třídy, čímž
upoutal pozornost občanů. Při následné kontrole
policisté zjistili, že mladík je svěřencem školského
zařízení na Novojičínsku, ze kterého se bez dovole-
ní vzdálil a bylo po něm vyhlášeno pátrání,“ uvedla
krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská s tím, že
mladík je podezřelý z přečinu krádeže. Zajímavostí
je, že za podobný čin byl již v posledních třech le-
tech odsouzen. Policisté nyní pátrají po majiteli
červeného dámského jízdního kola Author. (sim)

Hořely autovraky
Sviadnov – Čtyři jednotky hasičů se sedmi cister-
nami zasahovaly včera ráno u požáru autovraků ve
Sviadnově na Frýdecko-Místecku. Požár byl ope-
račnímu středisku ohlášen v 5.42 hodin. Do akce
vyjeli profesionální hasiči z Frýdku-Místku, kterým
ještě pomohly dobrovolné hasičské sbory z Frýdku,
Paskova a Brušperku. „Jednotky na místě likvido-
valy plameny třemi vodními proudy i pěnou.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o požár vraků, ne-
způsobil žádnou škodu. Hasiči jej zlikvidovali krátce
po deváté hodině ranní. Jako příčinu vzniku požáru
stanovil vyšetřovatel hasičů technickou závadu na
elektroinstalaci jednoho z vraků,“ upřesnil zastu-
pující tiskový mluvčí Hasičského záchranného sbo-
ru Moravskoslezského kraje Jakub Kozák. (sru)
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Tuto nabídku naleznete také na našem webu.

www.kaufl and.cz/
mimoradnanabidka

Nabídka platí od 23. 5. 2016 do 25. 5. 2016 pro všechny OD Kaufland.
Za tiskové chyby neručíme, prodej jen v množství obvyklém pro domácnost, do vyprodání zásob. Všechna fota jsou pouze ilustrační, bez dekorací. www.kaufland.cz

SLEVA!31%

94,90
původně 139,-

SLEVA!35%

12,90
původně 19,90

SLEVA!28%

9,90
původně 13,90

SLEVA!33%

9,90
původně 14,90

(=100 g 5,94)

SLEVA!35%

8,90
původně 13,90

(=100 g 5,56)

SLEVA!33%

13,90
původně 20,90

SLEVA!34%

4,50
původně 6,90

SLEVA!37%

9,90
původně 15,90

SLEVA!47%

19,90
původně 37,90

(=100 g 4,23)

SLEVA!32%

16,90
původně 24,90

(=1 l 9,94)

SLEVA!44%

14,90
původně 26,90

(=1 l 21,80)

SLEVA!26%

10,90
původně 14,90

(=1 l 42,25)

SLEVA!37%

169,-
původně 269,-

(= 100 g 9,95)

LEVNE!

19,90

Obsah masa 71 %

Tato nabídka neplatí pro 
OD Třebíč, ulice Spojovací.

Běžná otevírací doba:
Pondělí – Neděle: 
7.00 – 22.00 hodin

Praha, všechny OD – 7.00 – 24.00 hodin

(jen Podbaba – 7.00 – 22.00 hodin)

Mladá Boleslav, Písek – 6.00 – 22.00 hodin

Pardubice – 6.00 – 21.00 hodin

Hlíva ústřičná
kloboučky
dovoz Polsko
200 g balení

Vepřové maso
na čínu

cena za 1 kg

Pultový prodej
Akawi

Sýr
přírodní 

zrající
v solném

 nálevu
tuk v sušině 

38 %
100 g

Pultový 
prodej
Delika 

lahůdky
Pomazánka 
česneková 

sýrová
100 g

Pultový prodej
DZ Klatovy

Kuřecí šunka 
z prsních řízků

100 g

Kunín
Mléčná rýže
různé druhy
tuk 6  %
175 g

Olma 
Zlatá Haná
Směsný 

tuk
roztíratelný

tuk 73 %
250 g

Z naší pekárny
Toskánské 

pečivo tmavé
pšenično-žitné 

pečivo
70 g

Milka
Tyčinka

různé druhy
41 g – 45 g

Maggi Amore Mio
Těstoviny 

s dehydratovanou 
omáčkou
různé druhy

140 g – 152 g

Viva
Drůbeží 

lunchmeat
400 g

Aquila
Čaj

různé druhy
1,5 l PET láhev

Radegast 
Ryze Hořká 12

Pivo
světlý ležák

0,5 l vratná láhev
Max. 40 kusů 
na osobu/den

Vanish
Odstraňovač 

skvrn
Oxi Action

4 l

á
y
o
í

LEVNE!

9,90

Okurka 
salátová

dovoz 
Holandsko

 1 kus

Antonín Panenka
Mistr Evropy 1976

Vladimír DaridaVladimír Darida
Člen reprezentace Člen reprezentace 

České republikyČeské republiky
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Drážďanská filharmonie a Ivan Ženatý: bravo!
Zahajovací koncert
Janáčkova máje byl
skvělý.

BŘETISLAV UHLÁŘ

Ostrava – Velké přání Ivana
Ženatého, současného pre-
zidenta Janáčkova máje, ale i
Jaromíra Javůrka, ředitele
tohoto festivalu, bylo koru-
nováno úsilím a naplnilo se.

POETICKÁ SINFONIETTA
Jedenačtyřicátý ročník Me-
zinárodního hudebního fes-
tivalu (MHF) Janáčkův máj
zahájila v pátek v Ostravě
Drážďanská filharmonie
s dirigentem Michaelem
Sanderlingem velmi nároč-
ným, ale dramaturgicky při-
tažlivým programem. Úvod
večera obstarala Janáčkova
Sinfonietta. Sanderlingovo
nastudování bylo až ne-
zvykle lyrické, technicky
dokonalé do všech detailů,

že vyznělo opravdu báječně.
„Na Janáčkově hudbě se mi
líbí zejména splynutí mo-
ravské lidové hudby, její li-
dovosti a německého for-
málního jazyka, které však
Janáček nespojuje s roman-

tickým, nýbrž spíš s nemilo-
srdně realistickým hudeb-
ním stylem. V jeho hudbě
také cítím jisté spojení
s přírodou. Těším se z toho,
že v jeho hudbě toho mohu
ještě hodně objevit,“ svěřil

se Michael Sanderling před
zahájením festivalu.

FAMÓZNÍ SÓLISTA
Ivan Ženatý patří v součas-
nosti k našim velmi ceně-
ným houslovým virtuosům

nejenom doma, ale zejména
v zahraničí. To prokázal
v sólovém partu Koncertu
pro housle a orchestr č. 1 D
dur, op. 19 Sergeje Prokofje-
va. A vlastně také potvrdil,
že tento umělec hraje s vel-
kou chutí hudbu dvacátého
století. Ženatého precizní
nastudování, úžasná lehkost
a hravost i technická doko-
nalost, s jakou zvládal ná-
ročný part byla opravdu
obdivuhodná.

EROICA
Ve druhé části programu za-
zněla Symfonie č. 3 Es dur,
op. 55 „Eroica“ Ludwiga van
Beethovena. Jak známo,
Beethoven se právě v tomto

hudebním opusu vyznal
z obdivu, který choval k Na-
poleonu Bonapartemu, který
se stal roku 1802, jimž se
zároveň datují první skici
zmíněného díla, ve Fran-
couzské republice doživot-
ním konzulem. Drážďanští
umělci provedli dílo
s opravdu úžasnou lehkostí.
Takže nebylo divu, že sklízeli
v průběhu večera, stejně ja-
ko Ivan Ženatý, potlesky
vestoje. Festivalový prolog
letošního Janáčkova máje
přinesl posluchačům ve vy-
prodaném sále Domu kul-
tury města Ostravy jedineč-
ný hudební zážitek, takže
věříme, že přijdou ještě
mnohé další.

IVANŽENATÝ a dirigent Michael Sanderling při zahajovacím koncertu MHF Janáčkův máj.
Foto: MHF Janáčkův máj/Jakub Míčovský

Koncert Generace na Janáčkově máji
Ostrava – Koncert mezinárodní soutěže mladých skladatelů
Visegrádské čtyřky Generace se uskuteční dnes od 17 hodin
v koncertním sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia
v Ostravě. Zaznějí na něm vítězné skladby loňského ročníku
– Tři procházky s Erikem Satie a vzpomínka na ně pro
sólový basklarinet Jiřího Dvořáka, Recitativ, meditace a
tanec pro sólovou kytaru Michala Lazara, Smyčcový kvartet
č. 1 Martina Langa a „Časojasnění“ pro komorní soubor.
Provedení skladeb se ujali mladí renomovaní umělci, včetně
Benda Quartetu, Veroniky Hrdové, Jiřího Porubjaka, Marcely
Halmové a dalších. (hla)

Šest experimentálních oper v Ostravě
Festival NODO bude letos hudebně hodně alternativní

BŘETISLAV UHLÁŘ

Ostrava – Festival soudobé
opery – Dny nové opery
Ostrava –, který má zkratku
NODO, se letos uskuteční
ve dnech 27. až 30. června
v Ostravě: v Divadle An-
tonína Dvořáka a Divadle
Jiřího Myrona, ale také

v Kulturním centru Cool-
tour na Černé louce a ve
Starých koupelnách v Dolní
oblasti Vítkovice.

NODO ZAPLAVÍ
„Čtyřdenní NODO vás ne-
zaplaví množstvím pro-
dukcí. Doporučil bych proto
každému navštívit všechna

představení. Získá tím pře-
hled o soudobém hudeb-
ním divadle, o hudbě, kte-
rou tvoří – nebo nedávno
tvořili – nezávislí umělci, ti,
kteří pracují bez snahy za-
líbit se nebo udělat dojem
na ty, kteří řídí kulturu
kolem nás. Je zázrak, že je
možné v Ostravě tato ‚al-

ternativní‘ díla uvést, a to
v rámci festivalu, který i
přes svou skromnou délku
má takový ohlas, že na něj
přijíždějí posluchači a kri-
tici i ze zámoří,“ uvedl Petr
Kotík, umělecký ředitel bi-
enále NODO.
A díla kterých skladatelů
letos uslyšíme?

RICHARD AYRES

Diváci semohou těšit na inscenaci No.
42 (VAlpách) zkušeného operního
tvůrce z Velké Británie RichardaAyre-
se. Jeho hudba se vyznačuje humorem,
nadsázkou, přehršlí nápadů i precizní
prací s instrumentálním zvukem.Di-
vadelní dobrodružstvímá v rukou je-
diná zpěvačka –Dívka. Tuto roli ztvár-
ní Lydia Brotherton.

PETR KOTÍK

V rámci festivalu budou diváci svědky
premiéry „taneční opery“William
William, jak si ji pro sebe nazval skla-
datel Petr Kotík, který tímto reaguje na
čtyřsté výročí Shakespearovy smrti.
Opera byla napsána pro newyorské
houslové duo StringNoise, pětici ta-
nečníků, jednoho vypravěče a tři zpě-
váky. Doplňují ji textyNathalie Babel a
Pabla Picassa. Choreografie se ujme
tanečniceMatilda Sakamoto, čerstvá
absolventka Juilliard School zNew
Yorku.

IDIN SAMIMI MOFAKHAM
A MARTYNA KOSECKA

Jeden z programůpatří rovněžmladé
skladatelské dvojici, kterou tvoří Írá-
nec Idin SamimiMofakhamaPolka
MartynaKosecka, a jejich společnému
díluU vod Léthé.

Snímky: archiv festivalu NODO

IANNIS XENAKIS

Legendární skladatel z Řecka/Francie
Iannis Xenakis bude vOstravě pre-
zentován trilogií Oresteia, která odráží
skladatelovo nadšení pro svět antiky
a je komponovánanamotivy stejno-
jmennéAischylovy tragédie. Se sbory
pracuje v opeře Jurij Galatenko.

PETR CÍGLER

Z České republiky bude uvedeno dílo
vědce Petra Cíglera – jeho první opera
s rekordně dlouhýmnázvemTáhlý
zvlněný pohyb podélného předmětu
pojednává o zdánlivě bizarní přítom-
nosti chřestýše v domácnostimuže
a ženy.

GYÖRGY LIGETI

V české premiéře budou provedeny
dvě „miniopery“ slavnéhoGyörgyho
LigetihoAventures&Nouvelles
Aventures. Autor dílo komentuje jako
hláskovou kompozici nebo „operu,
která se odehrává uvnitř hudby“. Ne-
smírně náročné vokální party přijedou
doOstravy zazpívat sólisté Státní ope-
ry v Berlíně.

INZERCE
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! NÁVŠTĚVY VŽDY PO TEL. DOMLUVĚ – z důvodu velkého časového vytížení !

STAROČESKÉ VETEŠNICTVÍ – CENTRUM SBĚRATELŮ
ADRESA: PRAHA 4. MICHELSKÁ 12/A

RÁDI PŘIJEDEME KAMKOLI v ČR. 
e-mail: staroceskevetesnictvi@email.cz

Telefon 722 534 839

 TELEFON 722 534 839  

AŽ 500 000 Kč i více ZA SBÍRKU MINCÍ, BANKOVEK, POHLEDNIC, 
MEDAILÍ ČI ODZNAKŮ. Máme zájem i o mince ZLATÉ, STŘÍBRNÉ, 
ale i DROBNÉ. Zajímají nás i neúplné a neuspořádané sbírky. 
Kupujeme mince i po jednotlivých kusech.
500 Kč AŽ 20 000 Kč ZA ŠPERKY Z ČESKÝCH GRANÁTŮ, mohou být 
i poškozené, s vypadanými kaménky atp.
AŽ 15 000 Kč ZA STARÝ, DŘEVĚNÝ BETLÉM, kupujeme ale i novější 
BETLÉMY PAPÍROVÉ. Vše i pošk.
100 Kč až 25 000 Kč ZA RŮZNÉ i zdánlivě běžné SKLO, 
 UMĚLECKÉ a DEKORATIVNÍ SKLO, různý PORCELÁN 
a PORCELÁNOVÉ FIGURKY. Vše i pošk.

500 Kč až 30 000 Kč za ŠAVLE, KORDÍKY, BODÁKY, PŘILBY, 
MEDAILE, PÍSEMNOSTI, vše co se týká armády 1. a 2. světové 
války, četnictva, pohraniční stráže.

1000 Kč až 50 000 Kč za HOUSLE, KONTRABAS, VIOLU atd. 
Vše i pošk. Kupujeme i jiné HUDEBNÍ NÁSTROJE.
AŽ 500 Kč za 1 ks STARÉ BIŽUTERIE
500 Kč až 5000 Kč za RŮZNÉ STŘÍBRNÉ PŘEDMĚTY 
(např. tabatěrka, pudřenka, rtěnka, miska, vázička, dóza atp.)
500 Kč až 30 000 Kč za STARÝ NÁBYTEK do r. 1975, ŠICÍ 
a PSACÍ STROJE, lampy, rádia, globusy, mikroskopy, vše i pošk.!!!

VYKUPUJEME CELÉ SBÍRKY, ale i JEDNOTLIVÉ KUSY.
LIKVIDACE CELÝCH POZŮSTALOSTÍ.

REÁLNĚ EXISTUJÍCÍ FIRMA – JISTOTA SERIÓZNOSTI PRODEJE

500 Kč až 30 000 Kč (i více dle stavu a modelu) za takovéto či podobné hodinky.
Např. zn. OMEGA, DOXA, ZENITH, LONGINES, IWC
SCHAFFHAUSEN, HEUER, LEMANIA, PRIM, GLASHüTTE, 
 STRELA, POLJOT, BREIKLING atp.
Kupujeme též vše se STOPKAMI, ČERNÝM, ale i jiným ČÍSELNÍKEM.
KOUPÍME TÉŽ VŠE PO HODINÁŘI. Hledáme jak hodinky náram-
kové, tak kapesní – tzv. cibule + řetízky + doplňky.

A SBÍRKU MINCÍ BA



ČESKO

Každý čtvrtý Čech si letos v létě
nedopřeje dovolenou

Praha – Na dovolenou letos v létě nepojede
27 procent Čechů. Z těch, kteří se na nějakou do-
volenou vydají, zůstane téměř polovina (41 pro-
cent) v tuzemsku. Na Slovensku bude bez volna
každý třetí Slovák, naopak Poláci a Bulhaři si v létě
odpočinek dopřejí. Na dovolenou se chystá 80 pro-
cent Bulharů a 87 procent Poláků. Vyplývá to z
průzkumu agentury Ipsos pro společnost Profi Cre-
dit mezi 4000 respondenty. (čtk)

Pelikán nehodlá stáhnout nový
zákon o státním zastupitelství

Praha – Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO)
zřejmě nestáhne nový zákon o státním zastupitel-
ství. Řekl to ve včerejších Otázkách Václava Moravce
v ČT. Ke stažení návrhu zákona se před týdnem při-
klonil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Obává
se, že by se návrh mohl stát předmětem politických
vášní a tvořivosti. Materiál počítá se zřízením tzv.
protikorupčního speciálu, který má stíhat korupci
a hospodářské a majetkové trestné činy. (čtk)

Deník Ivana Hoffmana

Nádražní rošáda
Státní organizace SŽDC si od akciové
společnosti České dráhy s laskavým
svolením Evropské komise kupuje za 3,31
miliardy korun 1600 českých a moravských vlakových
nádraží. Tato rošáda se odůvodňuje snazším přístu-
pem SŽDC k evropským dotacím, bez nichž by zřejmě
byla nádraží vlastněná Českými drahami odsouzena
k devastaci a zániku.
Dobré je, že nový, resp. staronový vlastník (ještě

v roce 2002 šlo o jednu státní firmu) nechce nádraží
užívat jako herny a zastavárny. Špatná zpráva je, že
řada nádraží vlastněných SŽDC je zdevastovaných
anebo už rovnou zlikvidovaných pro nepotřebnost.
Změna vlastníka neřeší podstatu problému, totiž to,
že cestujících vlakem dramaticky ubylo.

Aby nádraží přežila, musí je vyhledávat i lidé, kteří
nikam necestují. Proč by to ale dělali? Spíše výjimečně
se podaří předělat nádraží na společenské centrum, ze
kterého lze také cestovat vlakem. Většina nádraží za-
nikne s generací, která je ještě potřebovala, jakmile
u nich přestane stavět vlak.

Komentář si poslechněte na www.denik.cz/hoffman
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↑ NA ŠNEKY JE SUCHO. Sezona sběru
hlemýžďů v Česku vrcholí, počasí jí ale
opět nepřeje. Když je sucho, nemigrují,
nejsou tedy vidět, a tudíž je nelze sbírat.
Pro sběr je vhodné typické jarní počasí
s dostatečným deštěm a teplotami mezi
15 až 20 stupni. Za kilo šneků sběrač
dostane dnes ve výkupně 18 až 20 korun.
Všichni hlemýždi pak putují do Francie,
tuzemským konzumentům postačí
procento celkového prodeje. Foto: ČTK/DPA

Peloton. Výzva, která chce
promluvit do volby prezidenta

Kroměříž – Podporovat při příští prezidentské vol-
bě demokratické kandidáty si dala za cíl celostátní
občanská iniciativa Peloton, založená v sobotu
v Kroměříži. Iniciativa už vydala tzv. Kroměřížskou
výzvu, jejíž součástí je strategie pro prezidentskou
volbu v roce 2018. Mezi zakladatele iniciativy patří
hudebník Michael Kocáb a další osobnosti z politiky
a veřejného života. Signatáři tvrdí, že v Česku jsou
opět ohroženy hodnoty svobody a demokracie. (lp)
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Maršál Koněv byl tvrdý, ale spravedlivý, říká vnučka
PETR KRŇÁVEK

Bělá pod Pradědem – Piet-
ní akce za zemřelé válečné
zajatce v Bělé pod Pradědem
se účastnily dvě dámy: Anna
a Elena. Tyto sestřenice jsou
vnučkami slavného maršála
Koněva. „Chtěla bych podě-
kovat lidem, kteří chrání
paměť o vojácích, kteří bo-
jovali a odevzdali své životy.
Je důležité, aby zejména
mladší generace věděly, že
tito lidé zahynuli, aby oni
mohli dál žít,“ řekla Anna
Koněva.

Jaké máte vzpomínky na va-
šeho dědečka?
Anna: Byl to velmi vážný
člověk. Hodně pracoval, měl
rád svou rodinu. Bylo pro
něj důležité, že ve válce do-
kázal zachránit hodně lidí a
před bombardováním hod-
ně měst, jako je Praha.
Elena: Byl to komunista,
voják, velitel a důstojník,

který pracoval pro svou
vlast. Byl spravedlivý, ale ve
výchově tvrdý. Pořád pře-
mýšlel, co s kým z nás bude.
Ale stejně to byl dědeček.

Ovlivnil fakt, že máte tak
slavného dědečka, váš život?
Anna: Byly jsme
v centru pozornosti
a musely jsme se
podle toho cho-
vat. Nemohly
jsme zradit svou
rodinu.

Jaké pocity
míváte při
návštěvě
míst, jako je
tento lesní
hřbitov?
Elena:
Chtěla bych
poděkovat
lidem, kteří
tuto paměť
chrání.
Anna: Viděly

jsme květiny a svíčky, jež
někdo přinesl jako soukro-
má osoba. Byli to obyčejní
lidé, kteří přišli a památku
mrtvých uctili. Těm jsem
vděčná.

Připomíná se dnes dostatečně
osvobození Evropy Rudou ar-
mádou?

Anna:
Byla to
jiná

doba. Tehdy spolupracovali
Angličani, Češi, Poláci i Ru-
sové. Myslím, že hodně vlád
v Evropě se z politických
důvodů snaží změnit atmo-
sféru, která existovala v
pětačtyřicátém roce. Po
svém využít toho, co bylo
dosaženo, výsledky vítězství
Rudé armády a Spojenců.

VNUČKY.Sestřenice ElenaKoněva (vlevo) a Anna
Koněva. Foto: Deník/Petr Krňávek

Maršál
Koněv
j Ivan
Stěpanovič
Koněv
(1897-1973), legendární
vojevůdce.
j Se svými muži osvobodil
severní, střední a východní
Čechy. Jako první se
dostal v květnu 1945 do
Prahy.
j Na podzim 1956 potlačil
maďarské povstání. V roce
1961 byl u stavby Berlínské
zdi. Zdroj: wikipedia

Telemedicína, e-zdravotnictví?
V Česku hudba budoucnosti

ZDENA KOLÁŘOVÁ

V řadě zemí, kde již
roky běžně použí-
vají elektronické
zdravotnictví, je to

jen zlomek výhod, které s
sebou moderní komunikač-
ní technologie při-
nášejí. U nás jsme
stále na začátku.
Někteří osvícení
lékaři sice použí-
vají e-recepty, ty
lze ale zatím posí-
lat jen e-mailem,
na formu sms si
musíme ještě po-
čkat. I když od
roku 2018 je budou
muset používat
povinně všichni
lékaři, je to zatím
jediné, co u nás
z e-zdravotnictví
existuje.
„Do Česka jezdím

15 let a celé ty roky
se účastním diskusí
o zavedení e-zdra-
votnictví. Nevidím
ale žádný výsledek.
Považuji to za zlo-
činné zanedbávání
snah o zlepšení kvality
péče,“ řekla v rámci 8. roč-
níku Prague International
Health Summit (IHS) Ra-
chelle Kaye z Izraele. Tam
začali elektronický zdravot-
ní systém zavádět již v 90.
letech. Nejprve v ambulant-
ní sféře, dnes jsou zapojeny
i nemocnice. S elektronic-
kými záznamy pracují
všichni lékaři a navzájem je
sdílejí nejen oni, ale přístup
k nim má vždy i konkrétní
pacient. Ten ať je kdekoli,
lékař, kterého navštíví, má
k dispozici jeho kompletní
aktuální zdravotnickou do-
kumentaci. Pacient si tak
přes počítač či chytrý tele-

fon zjistí třeba výsledek po-
sledního vyšetření.
„V databázi jsou všechny

léky, které pacient užívá,
aby se zabránilo nežádou-
cím interakcím. Jen v prv-
ních měsících po zavedení
se ukázalo na tisíc léků,

které
ne-
mě-

ly být paci-
entovi právě
kvůli interakci s dalšími
prášky, které už užívá, vů-
bec předepsány. Systém
upozorňuje lékaře i na to, co
má pacient hrazeno ze
zdravotního pojištění a co
ne. Vše je šito na míru
a propojeno s laboratořemi,
klinikami a nemocnicemi,“
vysvětluje Kaye.
Právě e-zdravotnictví má

zajistit, aby pacient dostal
správnou péči v momentě,

kdy ji potřebuje. Sdílené
elektronické záznamy jsou
pro to tím nejzásadnějším.
V Česku odpůrci e-zdra-
votnictví argumentují hlav-
ně ochranou pacientských
dat. Podle zahraničních od-
borníků jde o ožehavé téma
všude, často však slouží jako
výmluva. Jak připomíná Ka-
ye, každý pojištěnec, který
je v Izraeli v elektronickém
systému, podepisuje infor-
movaný souhlas s tím, že
zdravotníci budou mít plný
přístup do jeho zdravotnic-
kých záznamů. „Ze dvou
milionů lidí jen sedm ne-
souhlasilo s tím, aby si lé-
kaři navzájem o nich sdělo-
vali informace,“ dodává.

„Potřebujete, aby
čeští lékaři a

další zdra-
votníci

viděli cesty k elektronizaci
jako přínos a ne jako svoje
ohrožení. Systémy musejí
být udělány tak, aby byly
opravdu přínosem. Je po-
třeba investovat do komu-
nikační kampaně, kdy se
vysvětlí přínos e-
zdravotnictví,“ vysvětluje
Pavel Hroboň, hlavní orga-

nizátor IHS. Spokojenost
s e-zdravotnictvím napří-
klad ve Velké Británii do-
kládá i obliba objednávání
se k lékaři přes internet.
Zatímco v roce 2004 se
elektronicky objednalo 30
procent pacientů, v roce
2013 to bylo již přes 50
procent. Využívaný je i
webový portál, kde si lidé
mohou kontrolovat kvalitu
jednotlivých zdravotnických
zařízení (podle počtu in-
spekcí udělených hvězdiček)
a podle toho si pak vybírat.
Telemedicína, tedy péče

o pacienty na dálku, jde pak
ještě dál. V případě chro-
nicky nemocných je použí-
vána tam, kde jde o čas, a
díky ní má pacient, ať žije
kdekoli, stejnou šanci na
včasnou odbornou pomoc
jako ten, kdo bydlí vedle

velké nemocnice. Call
centra pro chronic-
ky nemocné fun-
gují nepřetržitě.
„Základ vztahu

mezi pacientem
a lékařem musí zů-
stat stejný, i pokud
spolu komunikují
na dálku prostřed-
nictvím nejmoder-
nějších technologií.
Telemedicína lékaře
nenahradí, vzdělá-
vání a psychická
podpora pacienta
mají stále obrovský
význam,“ upozor-
ňuje Friedrich Ko-
hler, vedoucí centra
pro kardiovaskulární
telemedicínu nej-
větší evropské ne-
mocnice v Berlíně.
Jak se odborníci

shodují, elektronic-
ké sdílení mezi lé-
kaři v ambulancích

i nemocnicích i jejich
dostupnost pacientem vý-
razně zvyšuje kvalitu péče,
snižuje úmrtnost, nemoc-
nost i množství užívaných
léků. V neposlední řadě šetří
peníze a čas. Ani e-zdravot-
nictví se ale neobejde bez
důvěry mezi pacientem a
lékařem a vědomí, že infor-
mace jsou v bezpečí.

Požádat o recept, odborné vyšetření, zjistit
výsledkyposledních testů, prohlédnout si
svůj rentgenový snímeknebo se objednat,
pomocí počítačenebo chytréhomobilu.
Ve světě běžné, v Česku se o tomstále jen
mluví.
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DOLNÍ VÍTKOVICE V DUHOVÝCH BARVÁCH

BĚH. Obrovskému zájmu
veřejnosti se těšil druhý
ročník akce Rainbow run –
Duhový běh, který se
v sobotu konal v Dolní
oblasti Vítkovic. Běžce
čekala základní pětikilo-
metrová trať. Díky velké-
mu zájmu rodin s dětmi
organizátoři pro ně při-
pravili speciální kilomet-
rový okruh. (per)
Snímky: Deník/Lukáš Kaboň

Ud
ál

os
ti V Šumbarku bylo otevřeno

nové komunitní centrum

Havířov – V nových prostorách na náměstí T. G.
Masaryka budou působit spolky Portavita a Šum-
barák, které pracují s rodinami, seniory a lidmi ve
složité životní situaci. Prostory, v nichž je i zase-
dací místnost, kde se budou konat besedy,
workshopy a různá školení, poskytla za symbolic-
kou částku společnost RPG Byty.
„Zabýváme se dlouhodobě problematikou soci-

álně slabých obyvatel. Plánujeme tady řadu ško-
lení pro dlouhodobě nezaměstnané, abychom jim
umožnili vrátit se zpět do pracovního režimu.
Chceme je naučit hospodařit a lépe zvládat ná-
ročné životní situace,“ řekla výkonná ředitelka
spolku Portavita Ivana Šajbanová.
Podle jejích slov místním lidem chybí hlavně

cílevědomost a motivace. „Protože v sociální nouzi
žijí celé generace rodin, je jasné, že bez něčí po-
moci si ani nedokážou představit, že změna je
možná. I proto s nimi pracujeme přímo v jejich
domovech. Nyní můžeme práci rozšířit o moti-
vační a vzdělávací kurzy, které jim usnadní návrat
na trh práce. Jedním z našich dlouhodobých cílů
je i zvýšení finanční gramotnosti sociálně slabých
obyvatel,“ dodala. (sac)

Zoo se s rododendrony oděla...
Pokračování ze strany 1
Porosty lemují hlavní návštěvnickou trasu,

k vidění jsou na botanických stezkách nebo přímo
v expozicích zvířat, třeba ve výběhu pand červe-
ných či ve voliérách ptáků Tibetu a Číny. Nejvíce
keřů je v Rododendron parku, který byl v soused-
ství přírodního výběhu Čitván otevřen loni.
Rododendrony jsou nepřehlédnutelné nejen

záplavou velkých květů, ale také jejich barevností.
Květy jsou na rostlinách pouhých 10 až 18 dní,
mohou být čistě bílé, narůžovělé, žluté, nachově
červené či temně fialové. „Botanický název Rho-
dodendron znamená v překladu růžový strom.
V této rozsáhlé skupině se nacházejí druhy až 25
metrů vysoké, ale i druhy, které rostou na jiných
rostlinách – epifyty. Dosud bylo popsáno na devět
set druhů, z nichž polovina roste v oblastech zá-
padní Číny a asi dvě desítky pocházejí ze Severní
Ameriky,“ doplnila mluvčí. (zm)
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Lukáš je dobrej.
    Kamarád nás 
              všech.

                   Anička, 10 let

POMÁHÁME POMÁHAT
VÍCE PENĚZ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Lukáše mají jeho spolužáci rádi a podporují ho, i když si s nimi moc nepovídá. Lukáš 
je autista. To mu velmi komplikuje studium ve škole, ale třeba v matematice patří 
k nejlepším. Ale díky i nanční podpoře inkluzivního vzdělávání z evropských fondů 
teď škola bude moci zaplatit školního asistenta, pořídit speciální pomůcky a zajistit 
kvalitní vzdělávání učitelů, aby mu šlo učení i hraní s ostatními snadněji.

http://opvvv.msmt.cz

78%
Více než 78 % běžných základních škol již začleňu-
je děti se zdravotním postižením nebo zdravotním 
či sociálním znevýhodněním do výuky. Dobrou 
zprávou je, že od září 2016 dostanou tyto i další 
školy garantovanou i nanční podporu od státu 
a  budou moci získat evropské dotace. Úspěšná 
společnost je jen ta, v níž mohou všichni bez roz-
dílu uplatnit svůj talent.

Kluby a volnočasové 
aktivity

Spolupráce 
pedagogů, rodičů 

a školy

Speciální učebnice 
a pomůcky

Další vzdělávání 
pedagogických 

pracovníků

Školní asistent, 
psycholog, speciální 

pedagog
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↑ BYLI JSME NAIVNÍ. Evropa nebyla
připravena na migrační krizi
a v jejím úvodu měla řadu naivních
názorů na její příčiny, řekl premiér
Bohuslav Sobotka při své návštěvě
Izraele, kde se setkal s tamním
prezidentem Reuvenem Rivlinem
(vpravo). Rivlin přivítal Sobotku a další
členy české vlády ve své rezidenci
v Jeruzalémě. Sobotka také navštívil
Háj národů, kde politici zahraničních
států zasazují stromy. Foto: ČTK/Radek Jozífek

Nový turecký premiér chce posílit
pravomoci prezidenta Erdogana

Ankara – Budoucí turecký premiér Binali Yildirim
včera v projevu na mimořádném sjezdu vládní Stra-
ny spravedlnosti a rozvoje (AKP) řekl, že prioritou
jeho vlády bude změna ústavy a zavedení prezi-
dentského systému, o nějž dlouhodobě usiluje sou-
časná hlava státu Recep Tayyip Erdogan. Turecký
parlament také schválil změny ústavy, které budou
znamenat zrušení imunity zhruba pro čtvrtinu po-
slanců, zejména prokurdsky orientované Lidové de-
mokratické strany, což otevírá cestu k trestnímu stí-
hání kritiků prezidenta Erdogana. (kap)

Na palubě letadla EgyptAir hořelo
Káhira – Letadlo aerolinek EgyptAir s 66 lidmi na
palubě krátce před pádem vyslalo hlášení o kouři
na palubě, což potvrdil francouzský úřad pro bez-
pečnost civilního letectví. Podle pilota podobného
stroje, jehož citoval britský Telegraph, data nazna-
čují, že zřejmě došlo k vnitřní explozi, která poni-
čila pravou část letadla. Po černé skříňce, jež má
objasnit příčinu havárie, pátrají i ponorky. (kap)

USA zřejmě zabily vůdce Tálibánu
Washington/Kábul – Bezpilotní letouny americké
armády v sobotu zaútočily na vůdce afghánského
hnutí Tálibán, mullu Muhammada Mansúra, a zřej-
mě ho zabily. Zprávy o úspěšnosti operace, kterou
schválil prezident Barack Obama, se ale rozcházejí.
Pentagon útoky zaměřené na Mansúra potvrdil, ale
mluvčí amerického ministerstva obrany Peter Cook
odmítl spekulovat do oficiálního ověření. (čtk)
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↓ NEKLIDNÁ AMERIKA. Po Brazílii
a Venezuele zmítají nepokoje i Chile,
kde vypukly násilné protesty v době,
kdy prezidentka Michelle Bacheletová
představila v Kongresu svoji zprávu
o stavu země. Při protestech zemřel
jeden muž poté, co demonstranti
podpálili lékárnu a supermarket ve
městě Valparaíso, kde Kongres
zasedá. Foto: ČTK/AP

Jako na Šumavě? Poláci chtějí kácet vzácný les
Varšava – Padesátimetrové
duby, které rostly 450 let,
můžou padnout. Oblast za-
řazená na seznam světové-
ho dědictví poskytuje úto-
čiště největší populaci bizo-
nů, vlků a rysů v Evropě.
Plány polské vlády na

těžbu dřeva v Bělověžském
pralese, posledním panen-
ském pralese v Evropě,
způsobují kontroverze. Eko-
logičtí aktivisté dokonce
obdrželi výhrůžky smrtí,
zatímco vláda čelí obvinění
z likvidace přírodního dě-
dictví.
„Nová vláda potřebuje

vědce, kteří posvětí navýše-
ní těžby a přesvědčí veřej-
nost, že tato šílenost je v
pořádku,“ komentoval pro
Guardian Przemyslaw Chy-
larecki z Polské akademie
věd odvolání 32 členů Ko-
mise pro ochranu přírody.
Většina nových členů jsou

dřevorubci nebo mají vazby

na ministra životního pro-
středí. Pravicová vláda tvrdí,
že těžba je nutná, protože
více než deset procent smr-
ků v oblasti je postiženo

kůrovcem. Ale skoro polo-
vina stromů určených k po-
kácení nejsou smrky. „Nej-
lepší způsob, jak spravovat
les, je použít sekeru,“ pro-

hlásil šéf Vědecké komise
pro lesnictví Janusz Sowa.
Ředitel Institutu savců Pol-
ské akademie věd Rafal
Kowalczyk naopak považuje
odumřelé stromy v lese za
klíčové pro ekosystém.
Neúměrná těžba je kon-

traproduktivní, protože v
odumřelém dřevě žijí i
brouci, kteří kůrovce loví.
Navíc může plánovaný po-
stup les natolik oslabit, že si
s další epidemií už neporadí.
Brusel zvažuje žalobu,

protože nová polská legisla-
tiva umožňuje do roku 2021
pokácet minimálně čtvrtinu
Bělověžského pralesa vně
národního parku a dvě tře-
tiny stromů uvnitř. „Pokud
chce Evropská komise
opravdu pomoci, ať nám
přispěje na přechod topení
ze dřeva na plyn,“ upozor-
ňuje jeden z místních, že
dřevo je pro ně důležitá ko-
modita. (jjj)

V OHROŽENÍ. Kácení v Bělověžskémpralesemůžeohrozit i vzác-
né zubry evropské, kteří zdemají útočiště. Foto: ČTK/AP

Rakouských 50:50. Kdo
zasedne na Hofburgu?

KAMIL POLKO

J eden z nejočekáva-
nějších dnů novodobé
rakouské historie začal
dramaticky, když na

západě země účastník kon-
certu zastřelil dva lidi
a dalších jedenáct zranil.
Sedmadvacetiletý muž začal
po hádce pálit do davu, poté
obrátil zbraň proti sobě.
Rakousko se touto zprávou
probudilo do druhého kola
voleb, které sledoval celý
svět.
Úřad prezidenta, který

posledních dvanáct let za-
stává dobrý přítel Miloše
Zemana Heinz Fischer, je
víceméně symbolický.
O volby by nebyl takový
zájem, kdyby první kolo
nevyhrál kandidát krajně
pravicové Strany svobodné-
ho Rakouska (FPÖ) a od-
půrce migrace Norbert Ho-
fer.
A bylo

to po-
řádné
dra-
ma.
Podle
prv-
ních
od-

hadů to vypadalo, že těs-
ným vítězem se stal Hofer.
Podle údajů ministerstva
vnitra získal 51,9 procent
hlasů, Van der Bellen dostal
48,1 procenta lístků. Roz-
hodnuto ale nebylo, neboť
ve výsledku nejsou započ-
teny korespondenční hlasy,
jejichž součet bude znám až
dnes. Hofer zvítězil s výjim-
kou Vorarlberska a Vídně ve
všech spolkových zemích.
Volební účast přesáhla

72 procent. Sázky byly totiž
vysoké. Hofer už předem
avizoval, že může rozpustit
parla-
ment a
vypsat
před-
časné
volby,
pokud
sezná, že
vláda
škodí
zá-
jmům
státu.
Navíc se
mohl stát
prvním
demokra-
ticky zvo-
leným
krajně pra-

vicovým prezidentem v Ev-
ropě.
I kdyby nevyhrál, rakous-

ká politika prošla změnou.
Hoferův oponent je respek-
tovaný profesor Alexander
Van der Bellen (72).
„V těchto volbách jde
o směřování země. Jde
o výběr mezi otevřeným
proevropským Rakouskem,
na které můžeme být hrdí,
a něčím, co je malé nebo
zpátečnické,“ řekl. Za Van
der Bellenem se srotili i vo-
liči proti společnému nepří-
teli Hoferovi.
V metropoli měl výraz-

nější podporu kandidát Ze-
lených, Hofer se zase opíral
o venkov. Agentura APA ta-
ké spočítala, že i pokud by
Van der Bellen včera získal
jen kolem 48,5 procenta
hlasů, mohl by ještě zvítězit,
pokud se pro něj vysloví
většina voličů hlasujících
korespondenčně. Jejich vý-
sledky budou známy až bě-
hem dneška.
Největším předvolebním

tématem byla mi-

grace, z toho těžil právě
Hofer. V Rakousku vyznává
islám asi osm procent po-
pulace, tedy více než půl
milionu lidí. Loni Rakušané
přijali sto tisíc migrantů. „Už
tu není tak bezpečno. Inte-
grace nefunguje. Podle mě
nefunguje celá vláda,“ řekl
al-Džazíře Hoferův volič
Norbert Biswanger. „Je to
poprvé, co chci něco oprav-
du udělat. Bojím se, že při-
jdeme o svobody, které jsme
získávali velmi dlouho,“ říká
Irina Hetzenaureová, volička
Van der Bellena.
Rakušané si už jednou

kontroverzního prezidenta
vybrali, když v roce 1986
zvolili Kurta Waldheima,
který za 2. světové války
v řadách wehrmachtu bojo-
val v Řecku, což tajil.
A co by to znamenalo pro

Česko, kdyby nakonec přeci
jen zvítězil Hofer? Podle
novinářky a spisovatelky
Lídy Ra-
kušano-
vé může
kdykoli
položit na
stůl „ožehavá
témata česko -
rakouských
vztahů, od
Benešových
dekretů po
Temelín“.

Podle odhadů rakouskéhoministerstva vni-
tra se prezidentemtěsně stal kandidát kraj-
ní praviceNorbertHofer. Výsledek ale ještě
ovlivní korespondenční hlasy, jejichž součet
bude známaždnes. Naději na vítězství tak
nadálemá iAlexanderVander Bellen.

NEUVĚŘITELNĚ VYROVNANÉ.Souboj dvou rivalů o rakouský prezidentský post, NorbertaHofera a Alexandera Vander Bellena, se nej-
spíš rozhodne až dnes – po sečtení korespondenčních hlasů. Foto: ČTK/DPA
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MOJEPENÍZE
Obce chtějí na dani z nemovitosti
vydělat. Peníze jim jdou do kasy

JOZEF GÁFRIK

M ajitelé pozemků,
bytů a dalších
staveb našli
v minulých

dnech ve schránce ne příliš
příjemnou poštu. Složenku,
která představuje výzvu
k úhradě daně z nemovi-
tých věcí se splatností
31. května.
Daňová povinnost se týká

všech, kteří vlastnili nemo-
vitost k 1. lednu 2016.

KOLIK SE KDE PLATÍ
Daň z nemovitých věcí je
jako jediný druh daně sto-
procentním příjmem obce,
na jejímž území se dům, byt
či pozemek nachází.
S nadsázkou lze tedy říct,

že lidé poukazují peníze
přímo ve prospěch místa,
kde jejich nemovitost stojí,
trvalé bydliště majitele ne-
hraje roli.
Kolik kdo zaplatí, závisí

na typu objektu a na obci,
v níž nemovitost leží či sto-
jí. Výpočet se různí i podle
počtu obyvatel obce. Řada
měst také rozlišuje, zda jde
o střed či předměstí.
„Koeficient, kterým se

násobí daň, si obec stano-
vuje sama. Většina občanů
přitom zaplatí letos na dani
stejnou sumu jako loni,“ ří-
ká poradkyně společnosti
TaxVision a portálu eDa-
ně.cz Blanka Štarmanová.

SEDMNÁCT NEJVYŠŠÍCH
Místní koeficient, který lze
vyhláškou oproti základní-
mu zvýšit, či snížit, si pro
letošní rok zvolilo 573 obcí,
o čtyřicet více než loni.
„Počet obcí, které si zvo-

lilo nejvyšší místní koefici-
ent pět se oproti loňsku
nezměnil, je jich opět 17,“
říká Petra Petlachová, tis-
ková mluvčí Generálního
finančního ředitelství. Mezi

ně patří kupříkladu Boží
Dar, Temelín či Čeladná.
V Jihlavě nebo Karlových

Varech radní zvolili hodno-
tu 4,5. A například Pelhři-
mov či Žďár nad Sázavou si
vystačí s násobkem 2.
V přístupu obcí se přitom

projevují dvě hlavní ten-
dence. Některá obecní za-
stupitelstva v dani z nemo-
vitosti vidí vítaný zdroj pří-
jmů, které jim již nikdo ne-

vezme, další zase ukazují
přívětivější tvář v duchu
hesla „nebudeme ždímat
vlastní občany“.

KDYŽ NEMÁTE SLOŽENKU
Tak nebo tak, daň je nutné
zaplatit. Jak postupovat,
pokud složenka do schránky
nedorazila?
Stačí, když zaplatíte daň

ve stejné výši a na stejný
účet jako před rokem. Ane-

bo je možné kontaktovat
krajský finanční úřad a při
osobní návštěvě daň zapla-
tit přímo tam.
Právnické osoby dostávají

všechny informace přes da-
tovou schránku.
Částka by měla být na

účet finančních úřadů při-
psána nejpozději 1. června,
příkaz je tedy nutno zadat
nejpozději 31. května. „Do
7. června, tedy dalších pět

pracovních dní, se ještě
sankce nevyměřují. Poté
však už přicházejí na řadu
úroky z prodlení. Ty nyní
činí 14,05 procenta z vy-
počtené daně z nemovitých
věcí za rok,“ upozorňuje
Blanka Štarmanová.
Kdo platí více než pět ti-

síc korun, může polovinu
vyměřené daně uhradit do
31. května a polovinu až do
30. listopadu.

Zdroj: Taxvision a auTor                 foTo: shuTTersTock

daň z nemovitých věcí

Kolik se platí

výše daně je individuální, ovlivňuje ji druh stavby nebo 
pozemku, stejně jako počet obyvatel města. 

Pro zohlednění všech okolností se základní sazba násobí různě 
velkým koeicientem, který si určuje obec. Čím je vyšší, tím je 
vyšší i daň. výnos patří obci.

31. květen
datum splatnosti daně z nemovitosti. 
daňová povinnost se týká poplatníků, kteří 
vlastnili nemovitost k 1. lednu 2016.

Kdo chce získat nejvíce

Obce, které si zvolily nejvyšší místní  

koeicient ve výši 5.

Boží dar, Bílá voda, hulice, 
Trnávka, vlkančice, hájek, 

Černošice, Temelín, 
Žabeň, hrušovany, 

dukovany, rouchovany, 
Bílá, Čeladná, 

Palkovice,  
staré hamry,  

stonava

Metody platby

složenkou 
zaslanou inančním 

úřadem

Bankovním 
převodem

Mobilní aplikací 
pomocí kódu 

Qr

hotově v sídle 
inančního 

úřadu

+14 %
Za pozdní úhradu daně se platí penále ve 
výši repo sazby ČnB (nyní 0,05 %) zvýšené 
o 14 %. nepřesáhne-li částka 200 korun, 
inanční úřad jej 
nepředepíše.

Na zaplacení daně
znemovitosti zbývá
devět dnů. Poradíme
vám, jak senestát da-
ňovýmdlužníkem.

Jak ušetřit
na dani a zvýšit
hodnotu domu
Na částce ušetřené na dani
z nemovitého majetku pa-
trně nikdo nezbohatne, ale
na druhé straně, proč ji
platit, když to není vždy
nezbytně nutné?
Shrňme: Této dani ne-

podléhají obecní, státní
a diplomatické nemovitosti,
církevní objekty, pozemky
pod komunikacemi, nemo-
vitosti ve vlastnictví ne-
ziskových organizací a ty,
které slouží veřejně pro-
spěšným účelům (školy, ga-
lerie a podobně).

JEN DVĚ VÝJIMKY
Pro fyzické osoby platí jen
dvě výjimky: První předsta-
vují důvody humánní – daň
neplatí zdravotně těžce po-
stižení jedinci, pokud ovšem
pobírají příspěvek na živo-
bytí. Druhá souvisí s ekolo-
gií, přesněji s modernizací
vytápění. Nahrazením tu-
hého paliva například so-
lární energií, případně bio-
masou, získáte pětileté da-
ňové prázdniny.
Navíc je nezanedbatelné,

že modernizace tohoto dru-
hu dlouhodobě zvyšuje hod-
notu každého objektu. A do-
konce do té míry, že „pokud
chybějí vlastní zdroje, je pro
tento účel dobrým řešením
i dlouhodobý úvěr,“ uvedla
Hana Drápalová ze Sber-
bank na novinářském
setkání o chytrých investi-
cích do vybavení domu.

PODNĚT K ÚVAHÁM
Jisté je, že náklady na pro-
voz a zejména vytápění do-
mů i bytů jsou významnou
položkou rodinného roz-
počtu.
Proto jsou ostatně opat-

ření vedoucí k úsporám
energie tak populární. „Za-
teplení domu, montáž kva-
litních oken a instalace
systému rekuperace k nim
přispívá,“ tvrdí Jiří Najman
z firmy Newag, odborník
a ekolog v jedné osobě.
Peníze případně ušetřené

na dani z nemovitosti po-
kryjí bezpochyby jen malou
část rozpočtu na moderni-
zaci vytápění. Kromě toho,
letos to už určitě nestihne-
te, neboť daň se platí do
konce května. Možná se
však myšlenka stane uži-
tečným podnětem pro další
úvahy. (jg)

Jaroslav Besperát, generální ředitel České podnikatelské pojišťovny, říká:

K úspěchu vedl důraz na podnikatele a pojištění aut
Po letošní anketě Pojišťov-
na roku neskrýval Jaroslav
Besperát spokojenost. Měl
dobrý důvod – vítězství
hned ve třech kategoriích.

Česká podnikatelská pojiš-
ťovna je institucí, která na-
bízí jak životní, tak neživotní
pojištění. V názvu však máte
přívlastek podnikatelská.
Znamená to, že se na toto
pojištění zaměřujete nejvíce?
Je pravda, že pro většinu lidí
jsme se stali známou pojiš-
ťovnou především nabídkou
povinného ručení. Dnes
jsme v tomto ohledu třetí
největší na trhu a můžeme
říct, že úspěch v automobi-

lovém pojištění nám po-
mohl prosadit se i v ostat-
ních segmentech. V oblasti
podnikatelských rizik roste-
me poslední dva roky nej-
rychleji ze všech pojišťoven.
Jsme schopni pojistit živ-
nostníky i malé a střední
podnikatele, stejně jako vel-
ké firmy nebo celá města.

Kam vás na trhu s pojištěním
řadí tyto výsledky?
V současnosti jsme čtvrtou
největší neživotní pojišťov-
nou na trhu. Naše služby
oceňují nejen klienti, ale
i odborná veřejnost. Velkou
radost jsme zažívali při ne-
dávném vyhlášení výsledků
ankety Pojišťovna roku po-

řádané pojišťovacími mak-
léři. Zvítězili jsme v hlavní
kategorii pojištění průmyslu
a podnikatelů, ale kromě
toho i v autopojištění a po-
jištění občanů. V životním
pojištění jsme byli druzí.

O co se při ochraně majetku
zajímají firmy nejvíce?
Podnikání s sebou přináší
mnohá rizika a proti mnoha
z nich se lze pojistit. Pro-
dukt Komplex je určen ma-
lým a středním podnikate-
lům, zatímco drobným
podnikatelům a živnostní-
kům nabízíme pojištění
formou balíčku pod názvem
Podnikatel Plus. Tyto pro-
dukty sestávají z několika

druhů pojištění tak, aby
kryly co nejvíce případných
rizik podle typu podnikání.

Řada společností a firem po-
třebuje k zajištění činnosti
auta. Jak vycházíte podnika-
telům vstříc v této oblasti?
Každému podnikateli nebo
společnosti s větším vozo-
vým parkem bych doporučil
naše flotilové pojištění,
které se vztahuje na všech-
na auta dané firmy. O zá-
kazníka a jeho smlouvy pe-
čuje vždy konkrétní osobní
specialista. Samozřejmostí
jsou slevy, u nichž se zo-
hledňuje počet pojištěných
vozidel, předchozí škodní
průběh a další kritéria. Naše

nabídka zaujala také od-
bornou porotu v anketě
Fleet Derby, kde jsme v klá-
ní pojišťoven zvítězili.

Jednu „zlatou medaili“ jste si
v soutěži Pojišťovna roku od-
nesli i v kategorii autopojiš-
tění. Můžete čtenářům vaši
nabídku přiblížit?
Služby soustavně inovuje-
me. Například naše poslední
novinka Renova může řidiče
uchránit před mnohatisíco-
vými výdaji za opravu vozu.
Nabídku také doplňujeme
o různé druhy volitelného
připojištění a benefity, aby-
chom byli pro zájemce
o naše služby trvale co
nejatraktivnější. Až do kon-

ce června probíhá kampaň
se soutěží o šest aut. K nové
smlouvě mohou klienti zís-
kat navíc šekovou bankovku
na slevu z pojistného u vy-
braných produktů. (red)

JAROSLAVBESPERÁT Foto: ČPP
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Příběhy ze života čtenářů

Slepá důvěra se nevyplácí. Ani mezi příbuznými
Osud hlavního hrdiny
dnešního článku je téměř
k neuvěření. V dobré víře se
zadlužil kvůli mladému
páru z rodiny, až nakonec
skončil na ulici.

MARTIN ŠVÁB

R adek Brhel žil po
smrti manželky
několik let u ne-
vlastní dcery a její-

ho manžela. Nechtěl jim být
příliš na obtíž, proto se

snažil mladým lidem co
nejvíce pomáhat. Věděl, že
si chtějí koupit domek, tak-
že je podporoval i finančně.

VÍRA V RODINU
„Když mi zemřela manželka,
zůstal jsem v třípokojovém
bytě sám. Kromě toho, že se
mi tam samotnému stýska-
lo, nebylo lehké utáhnout
byt ani finančně. Sám jsem
bezdětný, ale s manželkou
jsem vyženil dceru. Ta je
už dospělá, má manžela,

s nímž v té době čekala ro-
dinu, tak mě napadlo, že se
přistěhuji k nim,“ začíná
vyprávění muž, který věřil
v dobro.
Zpočátku všechno klapalo.

Jak však malý Petr odrůstal,
byt začal být pro všechny
malý. A mladý pár stále
častěji dával panu Radkovi
najevo, že by bylo potřeba
poohlédnout se po vlastním
domku. „Když si mladí vy-
hlédli dům, který odpovídal
jejich představě, a slíbili mi,

že u nich budu moci dále
bydlet, daroval jsem jim ce-
loživotní úspory. Na dům
však nestačily, proto jsem si
vzal ještě i půjčku. Dohodli
jsme se, že splácet ji budou
mladí a já budu z důchodu
přispívat na domácnost,“
vysvětluje Radek Brhel.

ODPLATA ZA DOBROTU
Že se slepá důvěra nevyplá-
cí, zjistil velice záhy. Už
první splátky mladý pár ne-
chal na panu Radkovi s tím,

že mu později všechno vrátí.
Když se však stále neměli ke
splácení, opět půjčil, tento-
krát od kamaráda. Mladí na
to nijak nereagovali a Radku
Brhelovi nezbývalo, než si
půjčovat, kde se dalo.
Brzy byl však zadlužený

do té míry, že mu už nikdo
půjčit nechtěl a mladou ro-
dinu neměl z čeho podpo-
rovat. Nevlastní dcera ho
poté vyhodila z domu.
„Teď se nemůžu ani stý-

kat s vnukem. Jsem zoufalý

a nevím, jak se bránit. Pí-
semnou smlouvu jsme ne-
uzavřeli, protože jsem jim
důvěřoval,“ líčí zlomený
muž.
A jak se mohl případ vy-

víjet dále? Přečtěte si správ-
nou i špatnou variantu.

Autor je ředitel právního
oddělení Provident Financial.

Svůj příběh nám můžete
zaslat na e-mailovou adresu
mojepenize@denik.cz.

MOJEPENÍZE

Jak se bránit nekalým praktikám
podomních prodejců

Publikace, kterou vydalo
Sdružení českých spotře-
bitelů, obsahuje rady, jak
se bránit metodám ne-
čestných společností. Ne-
chybí ani informace
o možnostech odstoupení
od smlouvy. Kniha je ur-
čena hlavně důchodcům.
Tištěná i elektronická
verze je zdarma.

Více na adrese
www.konzument.cz.

Publikace je zájemcům volně k dispozici.

Nová kniha

Krátce z ekonomiky a financí
Životní pojištění faktorem zisku
Skupina Axa ČR a SR zveřejnila v polovině měsíce
výsledky za rok 2015. Vyplývá z nich, že dosáhla
zisku 400 milionů korun. Generální ředitel Martin
Vogl označil za faktor úspěchu především zaměření
na životní pojištění v kombinaci s velkým pokle-
sem počtu stornovaných smluv. Podle něho roli se-
hrává i pokračující digitalizace vnitřních procesů.
Objem aktiv pod správou se zvýšil o dvě procenta,
na 111 miliard Kč. Ve velikosti pojišťoven podle pře-
depsaného pojistného je AXA v ČR na 11. místě. (fk)

Ve výrobě autoskel je ČR velmocí
Společnost AGC Automotive Czech Chudeřice, před-
ní výrobce automobilových skel v Evropě, ohlásila
v květnu další úspěch, když začala dodávat skla
i pro nejmenší model německé automobilky BMW.
Jedná se o vůz Mini Cooper, který proslavil přede-
vším komik Rowan Atkinson v úloze Mr. Beana.
Firma vyrobila loni 31 milionů kusů autoskel, v ČR
zaměstnává 2700 lidí. Do tří let se chce stát v da-
ném oboru největším evropským výrobcem. (jg)

Globus ohlásil velké investice
Síť hypermarketů Globus slaví letos dvacet let od
příchodu na český trh. V této souvislosti ohlásila
řadu změn. Patří mezi ně rozšiřování digitálního
systému prodeje, budování malých jednotek
v centrech měst, obnova vybraných prodejen i no-
vý internetový obchod. Investice si během tří let
vyžádají čtyři miliardy korun. Rozšíření na všechny
hypermarkety se do konce roku dočká platforma
Scan and go. Zákazník si vezme nákupní košík
a k němu speciální skener. Během nákupu průběž-
ně snímá kódy zboží a má stálý přehled o celkové
ceně. U pokladny zaplatí, aniž by zboží vyložil. (fk)
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Nebezpečí online. Odhalené zlozvyky
uživatelů internetového bankovnictví
Uživatelé finančních služeb
ve virtuálním prostoru mají
stále velké mezery
v dodržování základních
a jednoduchých pravidel
bezpečnosti. Jaká to jsou?

JOZEF GÁFRIK

A č je upozorňování
na nepůjčování
platebních karet
jedním ze základů

nové finanční osvěty, až
třetina lidí již tyto „plastové
peníze“ někomu půjčila.
A heslo do internetového

bankovnictví si z vlastního
popudu mění jen 16 procent
osob. Až 44 procent zákaz-
níků bank si jej nemění vů-
bec, zbylých čtyřicet procent
pak jen tehdy, když jsou
vyzváni.
To jsou jen některé ne-

švary odhalené autory prů-
zkumu, který letos na jaře
zorganizovala Českosloven-
ská obchodní banka.

MÉ BEZPEČNÉ HESLO: 1234
Kuriozit, které nevrhají pří-
liš dobré světlo na spotře-
bitele, je více.
Jednou z nich je praxe,

kdy si lidé zjednodušují ži-
vot tím, že používají stejné
heslo pro přístup do několi-
ka aplikací, včetně interne-
tového ovládání běžného
účtu. To přiznala zhruba
šestina účastníků průzku-
mu.
Finanční gramotnost

spotřebitelů je v této oblasti
dlouhodobě na špatné
úrovni. Téměř dvě třetiny
dotázaných jsou sice pře-
svědčeny, že používání in-
ternetového a mobilního
bankovnictví je při dodržení
základních pravidel bezpeč-
né, ale v jejich dodržování
mají mezery.
Nejslabším článkem je

přitom vždy člověk. „Stačí
chvilka nepozornosti, aby se
stal obětí důmyslných
praktik zlodějů,“ tvrdí To-
máš Kořínek, člen předsta-
venstva ČSOB zodpovědný
za řízení rizik.

Průzkum však neodhalil
jen nedostatky. Existují
i oblasti, ve kterých si zá-
kazníci vedou poměrně
dobře.
Například e-mail se žá-

dostí o vyplnění citlivých
údajů, jako jsou identifi-
kační číslo (PIN) nebo číslo
karty, by rovnou smazalo
65 procent dotázaných osob.
Těch, kteří by sedli na

vějičku a požadované infor-
mace bez problémů vyplnili,
už bylo jen necelé procento.

LEHKOVÁŽNÝ PŘÍSTUP
V jiných oblastech se však
zákazníci bank stále ještě
nepoučili. Konkrétně – až tři
čtvrtiny lidí nosí kartu
v peněžence společně
s ostatními doklady a hoto-
vostí, takže v případě krá-
deže by přišli o vše.
Polovina dotázaných by

navíc na krádež karty přišla
až u pokladny obchodu,
protože přítomnost karty

v peněžence kontroluje
pouze tehdy, když po-
třebuje zaplatit.
Možná nej-

horší je však
stav zabezpe-
čení chytrých
mobilních
telefonů. Je-
jich zamykání
považují
mnozí lidé za
zbytečné a ne-
pohodlné. Jako
praktického pomocní-
ka proto ČSOB spouští v
souvislosti s průzkumem
mobilní aplikaci „NaAndro-
id“, která zkontroluje za-
bezpečení chytrého telefonu
– identifikační číslo, zámek
displeje nebo instalaci z ne-
známých zdrojů. Rovněž
nabídne vhodné bezpeč-
nostní prvky.
O tom, že banky bojují

proti nástrahám internetu
už poměrně úspěšně, není
pochyb.

Do ochrany vložily v po-
sledních letech tolik pro-

středků, že možnosti
hackerů zaútočit
na centrální
systém jsou
velice omeze-
né.
Nyní proto

z hlediska
bezpečnosti
konkrétní ope-

race zůstává nej-
větším rizikem zá-

kazník. Některé pojiš-
ťovny už z těchto důvodů
mají v nabídce i specializo-
vané pojištění, které člověka
chrání před internetovou
pastí. Jednou z nich je ČSOB
Pojišťovna, druhou pojiš-
ťovna Axa.
Ochrana se vztahuje na-

příklad na nákup zboží
v internetové prodejně
(která se později ukáže jako
neseriózní), na zneužití
karty nebo také na poško-
zení pověsti na internetu.

SLABÝ ČLÁNEK? ZÁKAZNÍK.Samotné systémybank jsou celkembezpečné. Foto: Shutterstock

Některé
pojišťovny

už mají v nabídce
i specializované
pojištění, které

chrání před
internetovou

pastí.

Špatné řešení
j Mužbylzdluhůzoufalýachtělnavšechnorezig-
novat, když v samoobsluze našel inzerát, v němž
jistá firma slibovala pomoc s oddlužením.

j Zavolalnauvedenételefonníčísloadomluvilsi
schůzku. Během ní se však dozvěděl, že pomoc nebude
zadarmo. Za návrh na soudní oddlužení měl zaplatit
několik tisíc korun.

j Ikdyžzpočátkuváhal,nakonecsouhlasil.Žetobylachyba,
zjistil brzy. Nejenže si musel opět půjčit, ale návrh byl navíc
sestavený tak ledabyle, že jej soud zamítl.

Správné řešení
j Zoufalýmužseporadilsprávníkem.Tenmu
vysvětlil, že je nutné vymáhat finanční dar
po mladém páru. Tak by půjčky splatil alespoň
částečně.

j Čtenářsezároveňdozvěděl,žejednánínevlastnídceryje
v rozporu s dobrými mravy. Podle občanského zákoníku může
proto dar ve lhůtě jednoho roku odvolat pro nevděk.

j Požádalprávníka,abyjehojménemnapsalmladémupáru
dopis o odvolání daru. V dopise také pohrozil žalobou. Mladý
pár začal nakonec darovanou částku splácet.
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EKONOMIKA

Vlaková nádraží mění majitele. Nechceme
tam herny či zastavárny, říká jejich nový šéf

R ealitní událost roku
je tu. Vláda by už
dnes měla posvětit
převod bezmála

1600 vlakových nádraží v
České republice. Místo Čes-
kých drah (ČD) se jejich
vlastníkem stane Správa
železniční dopravní cesty
(SŽDC), která snáze dosáhne
na dotace z EU a může
zrychlit opravy. Dráhy za
převod budov a provozních
zaměstnanců od SŽDC zís-
kají 3,31 miliardy korun.
Tedy cenu, kterou již
schválila Evropská komise.
Co se změní pro cestující?

SŽDC chce už letos investo-
vat půl miliardy korun na
nejnutnější opravy. Formál-
ně by se SŽDC mohla stát
majitelem nádraží už od
června. Pak může začít.
„Nejdříve chceme opravit
šedesát nádraží, které od-
bavují na 75 % všech cestu-
jících v Česku. Jedná se o
nádraží v krajských a
okresních městech a také
klíčové přestupní uzly, jako
jsou třeba Lovosice a Tur-
nov. Začít bychom chtěli
ještě letos,“ popsal Deníku
generální ředitel SŽDC Pavel
Surý. „Myslím si, že tato
první vlna bude trvat tři až
pět let. Pak přijdou na řadu
zbývající nádraží,“ doplňuje
Surý. Oprava šedesáti nej-
vytíženějších nádraží vyjde
odhadem na tři miliardy
korun, z čehož by 85 pro-
cent mohla zaplatit EU.

ÚŘADY? KLIDNĚ
VEDLE KOLEJÍ
Podle Pavla Surého se musí
změnit celková koncepce
nádražních prostor. Jednak
se více otevřou i soukro-
mým dopravcům, ale SŽDC
chce hledat i atraktivní ná-
jemce komerčních prostor.
„Naší představou je, aby ná-
draží žila a nebyla prázdná,
jak tomu v mnoha přípa-
dech nyní je. Takže bychom
tam například chtěli mít ví-
ce restaurace nebo obchůd-
ky. Dále uvažujeme o tom,
že by tam sídlily státní,
krajské nebo obecní úřady,
které v soukromých budo-
vách platí velké nájmy, a
tady by je to vyšlo levněji.
Už nás oslovili někteří
hejtmani a další politici,“
potvrzuje Pavel Surý. Záro-
veň má jasnou představu, co
na nádražích už nechce.
„Určitě nestojíme o herny,
které často přitahují pro-
blémové lidi. Je nám milejší
solidní nájemce za méně
peněz než ten, který by sice
nabídl víc, ale kvůli němu
by se lidé na nádražích báli.
To se může týkat i zastavá-
ren,“ popsal Deníku Surý.

Převod nádraží, který
patří mezi největší transak-
ce posledních let, se netýká
například brněnského hlav-
ního nádraží nebo pražské-
ho Masarykova nádraží. Ty
zůstávají v majetku ČD. Na-
opak pod nového vlastníka
zamíří největší nádraží
v Česku – pražské hlavní.
V tomto případě ale bude
nutné dořešit smlouvu
s italskou společností Gran-
di Stazioni, která má ná-
draží v nájmu. (jak)
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SLADKÁ 
CHILLI OMÁČKA

1 l = 71,29 Kč

ZELENINOVÁ PÁNEV
italská/asĳ ská/mexická/

labužnická, 1 kg = 46,53 Kč

HLUBOCE ZMRAZENO

A HLASUJTEA HLASUJTEA HLASUJTE

- 23 %

750 g

45.90

34.
90

- 21 %

cena za 100 g

41.90

32.
90

700 ml

49.
90

_

_

asijsky
tyden

od pondělí 23. května

ČERSTVÝ 
LOSOS
fi let

Nabídka zboží platí od 23. 5. do 29. 5. 2016 nebo do vyprodání zásob. Chyby v  tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace. Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Odběr možný jen v obvyklém množství.



Kardashianová kazí
mládež v Íránu

Íránské úřady označily Kim
Kardashianovou (35) za
agentku sociální sítě. Nelíbilo
se jim, že tamní ženy si be-
rou příklad z toho, jak he-
rečka pózuje na Instagramu.

SVĚT CELEBRIT
Jednou větou

Pan Playboy
čelí obvinění

Žena, jež obvinila komika
Billa Cosbyho (78) ze sexu-
álního zneužití, teď žaluje
Hugha Hefnera (90), vyda-
vatele časopisu Playboy, v je-
hož domě k incidentu došlo.

Morissettovou
okradl její účetní

Alanis Morissettová (41)
obvinila svého bývalého
účetního, že ji okradl
o 113 milionů korun. Ten se
ohradil, že jen investoval
do byznysu s marihuanou.

Citát pro dnešní den

„Doufám, že už brzy zavadím
o nějakou zlatokopku,
abych měl tu mou uměleckou
gáži komu dávat.“

zpěvák a herecMarianVojtko (43) vmagazínu Šíp
na otázku, zda užmápartnerku
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Zemřel
mistr vtipu
a zkratky
Zapřisáhlý příznivec
monarchie, pořádku
i humoru. To byl
výtvarník Adolf Born,
mistr vtipné grafiky,
citu pro zkratku
a neutuchající
fantazie. Lásku
k mocnářství dostal do
vínku prakticky
v zavinovačce –
narodil se do rodiny
železničáře z česko-
rakouského pomezí
a vídeňské Češky.

JANA PODSKALSKÁ

C elý život ji de-
monstroval ná-
zorně i svým dů-
stojným „mocnář-

ským“ knírkem. V neděli
autor knižních ilustrací,
užité grafiky, kostýmů a
obrazů zemřel. Bylo mu 85
let.
Jeho malířská obrazo-

tvornost neměla hranic, za-
to jeho ateliér byl vzorem
úhlednosti a přesných při-
hrádek. Tak perfektně srov-
nané odstíny barev paste-
lek, tuží či kříd se vidí

u málokterého výtvarníka.
A málokterý byl také svým
dílem tak zastoupen
v českých domácnos-
tech. Ať je to kniha,
plakát, obraz nebo
DVD s animova-
nými příběhy Ma-
cha a Šebestové, svět
Bornových postav, ptá-
ků, slonů či divukrás-
ných kostýmů a zákoutí
má svůj otisk snad
u většiny z nás.
Grafik, ilustrátor, autor

divadelních scén a kostýmů
a milovník dobrého vína a
života si léty vypracoval
osobitý výtvarný projev vy-
cházející ze znalostí literár-
ních příběhů i groteskního
pojetí světa. Svými ilustra-
cemi doprovodil knihy jako
jsou Kytice, Válka s mloky,
Robinson, Muž s dýmkou a
houslemi nebo Pipi Dlouhá
punčocha.
Těšil se mimořádnému

úspěchu v zahraničí, v po-
sledních letech například ve
Francii, kde na sebe upo-
zornil například ilustracemi
La Fontainových bajek.
Ohlas měli ale i Tři muške-
týři, Pohádky bratří Grimmů
či legendy o Golemovi. Ve
světě filmu se Adolf Born
proslavil příběhy Macha
a Šebestové, seriálem Žofka
a spol. či animovaným fil-

mem Robinson Crusoe, ná-
mořník z Yorku. Se sce-
náristou Milošem Macour-
kem vytvořil přes šedesát
snímků. „Když Miloš odešel
do věčných lovišť, přestal
jsem filmy dělat. Nemám
zapotřebí si zvykat na ně-
koho jiného,“ řekl.
Inspiraci nacházel v baj-

kách, divadle, exotice, my-
tologii i na starých poutích.
A samozřejmě v časech cí-
saře Františka Josefa I. Sbí-
ral starobylé přilby, klo-
bouky a čepice. Knihu pa-
mětí nazval Mým národům.

Jeho láskou bylo cestová-
ní, miloval Řecko a Turecko.
„Rád si povídám s lidmi,
kteří cestují. S ostatními je
možné mluvit leda o poča-
sí,“ usmíval se. Vypouštěl
zbytečnosti a marné hádky.
„Co jsem ztratil hodin

diskusemi s těmi, co měli
opačný názor! Teď je
pozdravím a jdu... Kdysi by
to bylo faux pas, teď se
můžu chovat, jak chci,“ ří-
kával v posledních letech,
kdy si mohl dovolit luxus
starého muže, který zná ce-
nu času...
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BORNŮVSVĚT FANTAZIE: známka s Machem a Šebestovou, Putování Norskem 2001 a láska všeho druhu, třeba v Noční romanci. Foto: ČTK
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ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Okouzlení VII. Ital-
ská sága z prostředí soukromé kliniky 
(2004) 9.55 Otec Brown III. Soud 
člověka. Britský detektivní seriál (2015) 
10.40 Divadélko pod věží. Přátelské 
setkání Marie Rottrové a jejích hostů. 
Spoluúčinkují: J. Wimmer, I. Mládek 
a L. Lipský (1984) 11.25 168 hodin 
12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď 
počasí, sportovní zprávy, Události v re-
gionech plus 12.30 Sama doma 14.00 
Doktorka Quinnová II 14.45 Stopař. 
Bakaláři (1979) 15.05 Kojak III 15.55 
Tlusťoch 16.45 Cestománie. Senegal – 
Ve stínu baobabu 17.15 AZ-kvíz 17.40 
Černé ovce 18.00 Události v regionech 
18.25 Kde domov můj? 18.55 Události 
za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.50 Branky, body, vteřiny 

ČT SPORT
10.05 Sport v regionech: Vltava run 10.10 
Sport v regionech: Ponětovický trojband 
10.15 Sport v regionech: Jesenický tvrďák 
2016 10.20 Sport v regionech: Discgolf, 
Konopiště 10.35 Sport v regionech: Night 
Run Brno 10.45 Sport v regionech: Mladá 
Boleslav Tour ŠKODA AUTO 10.55 Sport 
v regionech: ČP ve sjezdu na divoké vodě 
2016 11.15 Olympijský magazín 11.35 
Vertikal 11.55 Cyklotoulky 12.05 Pano-
rama 12.25 Sportovní zprávy 12.50 Tenis: 
French Open 2016 18.00 Deník NHL 
18.10 Fotbal: Cesta na EURO 2016 18.40 
Sport ve světě 19.30 Volejbalový magazín 
19.50 Basketbal: Kooperativa NBL 22.05 
Sportovní zprávy 22.20 Orientační běh: 
ME 2016 Česko 0.20 Deník NHL 0.30 
Branky, body, vteřiny

ČT2
5.59 Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 
9.00 Kamera na cestách: Řecko v rytmu 
buzuki 9.55 Konstruktéři: Technika v uta-
jení 10.45 S gurmánem na cestách II:  
Texaský Austin 11.30 Babylon 11.55 
Poutní místa: Radhošť 12.15 Cesty víry: 
Duchovní doteky Ladi Kerndla 12.40 
Televizní klub neslyšících 13.10 Čs. filmový 
týdeník 1966 (1096/2379) 13.20 Věda 
na vlastní kůži (39/50) 14.15 Stroje – to je 
moje! 14.25 Dobrodružství vědy a techniky 
14.50 Letecké katastrofy: Když není 
kde přistát 15.40 Vikingové (2/3) 16.30 
Tajemství 2. sv. války: Největší námořní 
a letecká bitva v dějinách 17.25 Divoká 
Arábie: Písek, vítr a hvězdy 18.15 Na cestě 
po ostrově Palawan 18.45 Večerníček 
18.55 Kosmický věk: Příběh NASA (3/4) 
19.50 Zprávy ve znakovém jazyce 

NOVA SPORT
11.25 GOAL (21/2016) 12.20 European 
Tour Weekly (20/2016) 12.50 Teleshop 
13.00 Polední Sportovní noviny 13.05 
NBA play-off. Záznam utkání play-off 
zámořské basketbalové ligy NBA 14.30 
Air + Style Los Angeles 15.00 Element 
(293) 15.10 MotoGP – VC Itálie (závod 
Moto2) 16.05 KOTV Weekly (21/2016) 
16.30 Total Fight 2016 – European Freeski 
Open 17.00 Teleshop 17.10 NHL play-off. 
Záznam hokejového zápasu play-off NHL 
19.00 Odpolední Sportovní noviny  19.05 
MotoGP – VC Itálie (závod Moto3) 20.00 

MotoGP – VC Itálie (závod MotoGP) 
21.00 Večerní Sportovní noviny 21.05 
Fotbal. Anglie – Turecko 23.00 Večerní 
Sportovní noviny 23.05 K. O. Night Show 
(796) 0.00 Freeride World Tour 2016

NOVA
5.55 Snídaně s Novou 8.50 Novashop- 
ping 9.10 Ulice (3040). Původní český 
seriál (2016) 10.05 Kriminálka Anděl 
(5) 11.15 Co na to Češi 12.00 Polední 
Televizní noviny, Sportovní noviny, 
Počasí 12.25 Tescoma s chutí 12.35 
Sue Thomas: Agentka FBI II (8) 13.40 
Dr. House IV (5). Prohlédnutí 14.30 
Dr. House IV (6). Do posledního dechu. 
Čtvrtá řada amerického seriálu (2007) 
15.35 Ordinace v růžové zahradě 2 
(527). Hurá do Egypta! Napětí, roman-
tika a humor v oblíbeném seriálu TV 
Nova (2014) 16.57 Odpolední Počasí 
17.00 Odpolední Televizní noviny, 
Sportovní noviny 17.25 Co na to Češi 
18.25 Ulice (3041). Původní český 
seriál (2016) 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 

FANDA
8.00 Star Trek: Nová generace (16) 
8.45 Válka skladů II (26, 27) 9.35 
Magazín NBA Action (31/2016) 9.55 
Teleshopping 10.15 Ripleyho věřte 
nevěřte IV (14). Čtvrtá řada amerického 
dokumentu (2003) 11.05 Pod kupolí III 
(4, 5) 12.40 Teleshopping 13.00 Frajer 
Luke. Americký film (1967). Režie S. Ro- 
senberg 15.25 Teleshopping 15.45 Star 
Trek: Nová generace (16) 16.45 Válka 
skladů II (26, 27) 17.40 Kriminálka Las 
Vegas V (15) 18.35 Kobra 11 V (9) 
19.25 Star Trek: Nová generace (17) 
20.20 Kriminálka Las Vegas V (16). 
Americký seriál (2004) 21.10 Válka 
skladů II (28, 29) 22.00 Kobra 11 V (8) 
23.00 Gotham (10) 23.50 K. O. Night 
(797) 0.40 Gotham (9, 10)

PRIMA
6.10 Astro Boy I (23) 6.40 Elfové 
7.10 M*A*S*H (91, 92, 93) 9.25 

Castle na zabití I (9) 10.20 Místo činu: 
Stuttgart (7) 12.25 Policie Hamburk 
VI (19). Závěť. Německý krimiseriál 
(2011) 13.25 Návrat komisaře Rexe X 
(7). Poslední sázka. Rakousko-italský 
krimiseriál (2009) 14.35 Castle na zabití 
I (10). Vražedná identita. Americký 
krimiseriál (2009) 15.35 Rosamunde 
Pilcher: Roztoužená srdce. Německý 
romantický příběh z cyklu televizních 
filmů podle románů Rosamunde Pilcher 
(2009). Hrají: D. Zich, J. Horst, K. Wild-
bolz a další. Režie S. Bartmann 17.30 
Odpolední zprávy 17.50 Prostřeno! 
Tentokrát z Plzeňského kraje 18.55 
Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 
19.40 Divácké zprávy 19.55 TOP STAR 

PRIMA MAX
8.25 Zpravodajství FTV Prima 9.35 
Star Wars: Příběhy droidů 10.05 Astro 
Boy I (23) 10.30 Vítejte v novém těle VI 
(22) 11.20 Wolffův revír I (25) 12.25 
Kráska a zvíře II (2) 13.20 Božské dorty 
V (3) 13.50 Wolffův revír I (26) 14.50 
Kráska a zvíře II (3) 15.45 Zapomenutá 
kletba. Americký fantasy film (2012) 
17.50 Božské dorty V (4) 18.20 Vítejte 
v novém těle VI (23) 19.20 Vítejte 
doma VII (22) 20.15 Kokosy v pralese. 
Americká komedie (1994). Režie P. M. 
Glaser 22.30 Nebojte se tmy. Americký 
koprodukční horor (2010). Režie T. Ni- 
xey 0.35 Spravedlnost v krvi V (12) 
1.30 Jezero 2. V jezeře se skrývá 
příšera... Americký horor (2007). Režie 
D. Flores 

20.00 Případy 1. oddělení (13/14)  
Český krimiseriál (2015)

21.05 Rozsudek  
Český cyklus skutečných příběhů 
ze soudních síní

21.30 Reportéři ČT  
22.09 Výsledky losování  

Šťastných 10 
22.10 Kriminalista  
23.10 Na stopě   

Moderuje Roman Svoboda
23.35 Kriminálka Paříž 

0.25 AZ-kvíz 0.50 Kalendárium 1.25 
Z metropole, Události v regionech plus 1.50 

Příběhy slavných 2.50 Dobré ráno 5.20 
Postřehy odjinud 5.30 Události v regionech

20.00 Ve víru války (2/3)  
Voják se nesmí ptát proč.  
Americký dokumentární cyklus

20.50 Nejnebezpečnější  
letiště světa (1/2)  
Americký dokument

21.45 Prácička v Itálii    
Britská akční krimikomedie 
(1969). Režie P. Collinson

23.20 Paní Brownová   
Britský koprodukční film (1997)

  1.05 Queer: Homofobie, má láska 

1.30 Auto roku 2016 2.00 Liskova vila 2.25 
Jsme jedné krve 2.35 Smrt už není tabu? 
3.00 Na hranici tradic 3.25 Příběhy železné 
opony 3.40 Zašlapané projekty

20.20 Dědictví aneb 
Kurvahošigutntag  
Česká komedie (1992).  
Hrají: B. Polívka, D. Veškrnová,  
M. Donutil, A. Goldflam a další. 
Režie V. Chytilová 

22.40 Kriminálka Las Vegas XIII (7) 
Padlí andělé. Na hřbitově je nale- 
zena mrtvola muže... Americký 
krimiseriál (2012)

23.40 Zákon a pořádek: Útvar  
pro zvláštní oběti XIV (2)

0.30 Dr. House IV (5) 1.20 Dr. House 
IV (6) 2.05 Střepiny 2.50 Kolotoč 3.15 
Co na to Češi 3.55 Ordinace v růžové 
zahradě 2 (527) 4.55 Novashopping 

20.15 Ohnivý kuře (26)  
Mužská ješitnost. Český seriál  
s vůní jídla a chutí života (2016)

21.30 TOP STAR magazín  
Zajímavosti ze života hvězd,  
o kterých chcete vědět víc

22.45 Jste to, co jíte  
Manažer Václav je stále v poklu- 
su a odbývá se...

23.50 Prostřeno!  
Tento týden navštívíme Plzeňský 
kraj

0.50 Místo činu: Stuttgart (7) 2.35 
Policie Hamburk VI (19) 3.20 Návrat 
komisaře Rexe X (7). Poslední sázka. 
Rakousko-italský krimiseriál (2009)

PRIMA ZOOM
7.05 Touha po poznání (21). Stvořil 
vesmír Bůh? 8.05 Velká odhalení 
vědy (12) 9.10 David Attenborough: 
Mikro monstra (1) 10.15 Velké zvířecí 
stěhování (1) 11.40 Poklady starověkého 
Egypta (1) 12.45 Americká 60. léta 
(3) 13.45 Mýtus jménem žralok 14.50 
Robson Green: Extrémní rybaření (5) 
15.50 Svědci paranormálních jevů 
I (3) 16.55 Lovci záhad II (10) 17.55 
Zavolejte Cesara Millana II (6) 18.55 
Doktorka Lisa: Chcete je? (3, 4) 20.00 
Vlakem napříč Afrikou (4) 21.10 Bizarní 
jídla s Andrewem Zimmernem (1) 22.10 
Cestování červí dírou s Morganem Free-
manem III (8) 23.05 Pohledy z kosmu 
II (1, 2) 0.10 První nálet 1.15 Hrady: 
Dějiny britských opevnění (1)

PRIMA COOL
6.35 Ztraceni VI (10) 7.20 Teleshop- 
ping 7.40 Alias I (14) 8.35 Teleshop- 
ping 8.55 Vítejte doma VII (21) 9.55 
Futurama X (2) 10.25 Hvězdná brána 
IV (12) 11.20 Hawaii 5-0 III (11) 12.20 
Top Gear II (5) 13.25 Simpsonovi 
X (8, 9, 10, 11) 15.25 Applikace 
15.55 Futurama X (3) 16.25 Hvězdná 
brána IV (13) 17.20 Alias I (15) 18.20 
Simpsonovi X (12, 13, 14, 15)  20.15 
Grimm V (5) 21.25 Teorie velkého 
třesku VIII (6) 22.00 Agresivní virus 
I (10) 22.55 Jezero 2. Americký horor 
(2007). Režie D. Flores 0.50 Grimm 
V (5) 1.30 Agresivní virus I (10) 2.15 
Da Vinciho démoni II (1) 3.05 American 
Horror Story: Coven (5) 3.45 Da 
Vinciho démoni II (1) 4.35 American 
Horror Story: Coven (5) 

PRIMA LOVE
9.00 Teleshopping 9.20 Prostřeno! 
10.15 Rosamunde Pilcher: Cesty lásky. 
Německý romantický film (2004) 12.15 
Policie Hamburk IV (5) 13.15 Ošklivka 
Betty I (16) 14.15 Jak jsem poznal vaši 
matku VII (7) 14.45 Chůva k pohledání 
V (22) 15.45 Chirurgové X (12) 16.40 
Policie Hamburk IV (6) 17.40 Kate 
Middletonová: Druhý dědic (2/2) 
18.45 Jak jsem poznal vaši matku VII 
(8, 9) 19.45 Chůva k pohledání VI (1) 
20.15 Myšlenky zločince X (20) 21.10 
Sběratelé kostí IX (13) 22.10 Křižovatky 
života. Matka kleptomanka 23.10 
Sběratelé kostí IX (13). Hrdina Filipín 
0.10 Volejte Věštce

RELAX / REBEL
9.30 Jsi můj život (104) 10.30 Ostře 
sledovaný vlak 11.30 Regionální zprávy 
11.45 Národní zprávy 12.15 Vědmy radí 
14.50 Vladimír Hron. Poslední zhasne! 
16.30 Živě z PALLADIA 17.40 Regionální 
zprávy 18.00 Krampovoloviny 19.00 
Sabrina, mladá čarodějnice IV (22) 19.30 
Divoký Anděl (72) 20.30 Jsi můj život 
(105) 21.30 Sabrina, mladá čarodějnice 
IV (22) 22.00 Ostře sledovaný vlak 22.50 
Regionální zprávy 23.05 Národní zprávy 
23.10 Trendy z PALLADIA 

BARRANDOV
5.35 Naše zprávy 6.15 Animáček 7.15 
Rychlá hra 9.00 Columbo 10.55 Otec 
Braun (11) 13.10 Julie a Nikolas (157) 
14.25 Soudkyně Barbara 15.35 Česká 
tajenka 16.10 Popelka 17.10 Soudkyně 
Barbara 18.30 Naše zprávy 18.55 Ex-
ploziv 20.20 Kurňa, co to je? Tajemné 
předměty, písničky pozpátku, panto-
mima – to si připravil Pavel Zedníček 
se synovcem Jakubem 21.50 Nikdo 
není perfektní 23.10 Exploziv 100 0.05 
Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní 
oběti XI (13) 1.00 Naše zprávy 1.30 
Exploziv. Krimi, události, zábava 2.00 

Exkluziv Kateřiny Brožové. Nahlédněte 
spolu s námi do světa hvězd a jejich 
nejbližších 2.55 Ostříháno 3.55 Julie  
a Nikolas (27). Pokračování německého 
romantického seriálu (2014)

NOVA CINEMA
6.30 Lovci zločinců III (15, 16) 8.15 
Úsměv Mony Lisy. Americký film 
(2003) 10.20 Teleshopping 10.50 
Bláznivá školka. Americká komedie 
(2003) 12.30 Vy nám taky, šéfe! Česká 
komedie (2008) 14.15 Teleshopping 
14.40 Spider-Man 2. Americký akční 
film (2004) 17.10 Nové ruce ďábla. Ital-
ský koprodukční western (1995) 19.05 
Gilmorova děvčata IV (22) 20.00 Lov 
lososů v Jemenu. Britské komediální 
drama (2011) 22.10 30 dní dlouhá noc: 
Doba temna. Americký horor (2010). 
Režie B. Ketai 0.05 Franklin a Bash IV 
(6) 0.50 Šaman. Americký dobrodružný 
film (1992). Režie J. McTiernan

REBEL
3.00 Rock music 6.00 Ranní sprcha 7.00 

Spark In TheDark 7.50 Ranní sprcha 9.00 
Vědmy radí 12.00 Polední gábl 14.00 
Odpolední nářez 17.00 Rock music 23.45 
Sexy výzva

SUDOKU                   ŘEŠENÍ

Lehké     Střední         Těžké
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Jak luštit sudoku
Vyplňte mřížku tak, aby každý řádek, každý sloupec a každý čtverec o 3x3 políčkách obsahoval čísla od jedné do devíti.
Hlavolamy poskytuje 1. český Sudoku server www.sudokuonline.cz

Tajenka: Šílenství je dělat stejnou... věc znovu a znovu a očekávat jiný výsledek.

KŘÍŽOVKA
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JAK NA TO I  Gastronomie

Věděli jste, že...

...100 g kuřecího masa 
obsahuje 22 g bílkovin  
a 100 g sýru Eidam  
24 g bílkovin, a že stejné 
množství bílkovin je ukryto 
ve 100 g dýňových či lně-
ných semínek?

4. AŽ 5. ČERVNA, PRAHA, OSTROV ŠTVANICE

Již třetí ročník Raw Festu, festivalu živého jídla, 
zdravého životního stylu, sportu a inspirace představí 
nejnovější trendy v přípravě raw pokrmů. Odhalí je 
exkluzivní hosté v čele s britským raw šéfkuchařem 
Russellem Jamesem. Kromě degustací a workshopů 
zve Raw Fest na sportovní vyžití a bohatý doprovodný 
program. Více na www.rawfest.cz. 

Mandlové mléko 
s mesquitem 
Suroviny: 

200 g mandlí, 
4 lžičky prášku mesquite, 
600 ml vody, 
60 g datlí

Příprava:
Mandle nechte namočené 
přes noc, potom je oloupej-
te a rozmixujte najemno. 
Delší doba mixování zá- 
roveň mléko prohřeje. Někomu nemusí drobné kousky 
v nápoji vadit, ostatní pravděpodobně dají přednost pře-
cezení. Můžete si pořídit speciální jemné sítko, ale velice 
dobře se osvědčí třeba silonové punčochy. Nyní máte ho-
tové mléko, do kterého přidejte mesquite a na doslazení 
datle (případně jiné sladidlo dle chuti jako třeba agave 
sirup nebo jakon sirup). Nebo nechte mléku jeho přiro-
zenou mandlovou chuť.

Nápoj pro tento den

Raw food: zpestření 
jídelníčku i životní cesta

   Rajčatové variace
 
KRÉMOVÁ POLÉVKA
S MOŘSKÝM SALÁTEM A SEZAMEM
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FILIP LUKEŠ

Z
a živou stravu 
neboli raw food 
označujeme 
potraviny, které 
nejsou tepelně ani 

chemicky upravované. Pod-
le odborníků na tuto stravu 
totiž jakákoliv tepelná 
úprava nebo průmyslové 
zpracování ničí výživné 
hodnoty, mění strukturu 
molekul a ty se pak stávají 
nejenže nezdravými, ale 
mnohdy i toxickými  
a karcinogenními. 

SYROVÁ 
ROSTLINNÁ STRAVA

Pod označením raw food 
si ale nepředstavujte nic, 
co by se ještě hýbalo. Jedná 
se o syrovou rostlinnou 
stravu. Pokud budete jíst 
živé potraviny, neochu-
díte se o žádné vitami-

ny, minerály a enzymy. 
Za živou stravu se považuje 
například syrové ovoce 
a zelenina, syrové ořechy 
a semínka, různé obiloviny 
- pšenice, pohanka, klíčky 
a tak dále. 

PRO LEPŠÍ TRÁVENÍ 
I IMUNITU
Jídla „uvařená podle prin-
cipů raw food se připravují 
při teplotě 42 až 45 °C, 
neprocházejí chemickou 
úpravou, a díky tomu ob-
sahují maximum vitaminů, 
minerálů a dalších zdraví 
prospěšných látek v té 
nejpřirozenější podobě. 

Dobrá imunita, lepší 
trávení a dostatek energie 
– to je jen zlomek výhod, 
které živá strava přináší. 
Chce to jen trochu trpě-
livosti, pochopení a špetku 
hravého přístupu. Zkuste 
do svého jídelníčku po-

stupně a citlivě zařazovat 
ingredience, které jsou 
zdravé a chutnají i těm 
nejmenším. Přirozené 
chutě syrové zeleniny, ovo-
ce, naklíčených obilovin, 
máčených ořechů, semínek 
a naklíčených luštěnin vám 
jistě zachutnají. 

A když nakrájenou 
mrkev, okurku, hrášek či ji-
nou sezonní zeleninu dáte 
i svým dětem, určitě nic 
nezkazíte. Živou stravou 

Tip pro gurmány

Raw Fest: Festival 
živého jídla

Wlasta Hlinková, 
vedoucí výroby 
produktů Lifefood,
jenž je pořadatelem 
Raw Festu, kde 
povede workshop
na téma plané rostliny 
v jídelníčku

U klasických jídel se 
používají postupy 
jako vaření, pečení, 
dušení. Co se používá 
k přípravě raw food?

Namáčení, klíčení, 
mixování, odšťav-
ňování, sušení, fer-
mentace. Já používám 
hlavně v zimě namá-
čení a klíčení semínek. 

V sezoně mixuji 
listy divoce rostoucích 
bylin s ovocem na ze-
lené smoothies. Dávám 
přednost konzumaci 
celých plodů před 
odšťavňováním, mys-
lím, že čerstvé šťávy 
jsou spíše lék než jídlo 
vhodné ke každodenní 
konzumaci. Sušení 
používám výjimečně 
– nejvíc mi chutnají 
šťavnaté čerstvé plody.

Je příprava  
raw jídla složitější 
a časově náročnější?

Moje zkušenost 
je naprosto opačná. 
Pokud nevytvářím 
překombinovanou 

napodobeninu kon-
venčního jídla,  
mám „vařeno“ za  
několik minut. 

I příprava vitarián-
ské „svíčkové“ nebo 
dortu mi zabere zhruba 
čtvrtinu času než 
příprava tepelně zpra-
cované varianty.

Jsou všechny  
suroviny k přípravě 
raw food běžně 
dostupné?

Záleží na tom, co 
chcete připravovat 
a zda se vám nepříčí 
kupovat konvenčně 
pěstovanou zeměděl-
skou produkci. 

Pokud se rozhodne-
te pro dezert z ne-
pražených kakaových 
bobů a raw kešu oře-
chů, budete se muset 
poohlédnout po specia-
lizovaném prodejci.

Pokud chystáte 
mrkvičkový salát 
a nelpíte na bio kvalitě, 
vystačíte si s obchodem 
u vás na rohu.

Poradna

Čerstvé jídlo bez lepku, laktózy, přidaných cukrů, konzervačních látek a jiných přídavných 
látek si v posledních letech získává stále více příznivců. Živé pokrmy ze zeleniny, ovoce, ořechů 
a semen se připravují za nízkých teplot do 42 °C, a díky tomu obsahují vysoké množství 
minerálů, vitaminů a živin nezbytných pro správné fungování lidského organismu.

si může zpestřit jídelníček 
celá rodina. 

OVOCNÉ PYRÉ 
A PUDINKY

Jste-li milovníky vařené 
polévky, dejte si ji s ta-
lířkem naklíčené čočky 
nebo munga. Polévku 
můžete také vyšperkovat 
hrstkou namočených 
slunečnicových 
semínek a hrstkou 
vlašských ořechů. 

Kdo má rád ovoce 
rozmixované v podo-
bě pyré nebo pu-
dinků, jistě si přijde 
na své, pokrmy z živé 
stravy se takovými 
laskominami jen hemží. 
Do ovocného mixu se dá 
navíc přihodit pár zelených 
listů (listový salát, špenát, 
kozlíček polníček, nať petr-
žele), které patří k výživově 
nejhodnotnější zelenině.

Suroviny: 
200 g sušených rajčat, 

1 červená cibule, 4 zralá rajčata,  
60 g kešu, 800 ml vody, 

1 až 2 lžíce Shiro miso,  
60 ml sojové omáčky,  
½ lžičky pepře, ¼ lžičky chilli,  
4 lžíce mořského salátu, 
1 plná hrst naklíčeného 
hrášku nebo výhonků mungo, 
vrchovatá lžička sezamového 
semínka, 2 lněné mexické 

krekry Lifefood, 
2 stroužky česneku

Příprava:
Namočte kešu alespoň na dvě hodiny 

do vody, mořský salát stačí ponořit 
na deset minut. Oloupejte cibuli a česnek 

a nakrájejte je. Pokrájejte rajčata. Vložte vše do mixeru, 
přidejte kešu, vodu, citrónovou šťávu, sójovou omáč-
ku, miso, pepř a chilli. Mixujte, dokud není konzistence 
krémová a mixováním zahřátá. Dochuťte dle svých 
preferencí. Nalijte polévku do misky a ozdobte mořským 
salátem a klíčky. Posypte sezamem a servírujte. Skvěle 
chutná s raw krekry od Lifefoodu. 

Zvýhodněné 
vstupenky jsou 
k dostání v síti 

GoOut, nejlevnější 
jednodenní pořídíte 

už od 180 Kč.

 
RAJSKÁ OMÁČKA (3 PORCE)

Suroviny: 
700 g čerstvých rajčat, 50 g sušených rajčat,  
2 stroužky česneku, 4 lžičky bylinkové soli,  
1 lžíce olivového oleje, majoránka

Příprava:
Čerstvá rajčata rozmixujte a přidejte k nim sušená 
rajčata, česnek, bylinkovou sůl, olivový olej a majoránku. 
Mixujte, dokud nejsou sušená rajčata rozmixovaná na-
drobno. Rajčatová omáčka se skvělě hodí k cuketovým 
nebo okurkovým špagetám, vynikající je ke kelp nudlím. 
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SERVIS | Tipy z našeho kraje

6.05Učedníci amisionáři6.35Vpo-
horách pohorách (19): Kľak – Lučan-
skáMalá Fatra6.45 Zachraňmekos-
tely (11): Kostely sv. JanaKřtitele ve
Vroutku a kostel Narození Panny
Marie v Kryrech 7.05Ars Vaticana (13)
7.15Hrdinové víry (13): Zdenka Sche-
lingová8.20Přejeme si…8.40Taso-
vickýMojžíš: KlementMariaHof-
bauer9.30HarfaNoemova 10.00
Radost – Sestra Lucia 10.15Missio
magazín: květen 2016 11.15United

Report (2): Svoboda 11.45Bible pro
nejmenší: Elíša 11.50 Sedmihlásky
(33): V Strakonicích za oltářem 12.00
Polednímodlitba 12.05Mše svatá z
kaple Telepace 12.50Duchovnímal-
by (10): Apokalypsa 13.10Můj Bůh a
Walter: Církev 13.30Outdoor Films s
JanemČervinkou (48): Legenda čes-
koslovenskéhohorolezectví 15.00
Salesiáni naHaiti 15.30Noční uni-
verzita: RNDr. Jiří Grygar, CSc. – Od
Tunguskéhometeoritu k Čeljabinsku

(2) 16.35V souvislostech (143) 17.00
Nágáland –Domorodci a víra 17.25
Petr Bende a cimbálovámuzika Graj-
car naMohelnickémdostavníku 2015
(8): Folková pohlednice zMohelnic-
kého dostavníku 2015 18.00Rok vína
18.25 Sedmihlásky (33): V Strakoni-
cích za oltářem 18.30Bible pro
nejmenší: Daniel 18.35Už nikdy více
Vidomegon 19.00Vaticanmagazine
(864): Týdenní zpravodajství z Vati-
kánu 19.30Přejeme si… 20.00Dům

nejen ze skla (17) 21.05Artbitr – kul-
turnímagazín (19) – s Yannem
Arthusem-Bertrandem 21.15Terra
SantaNews 21.40Noční univerzita:
Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. – Česká vě-
decká stanice vAntarktidě (1) 22.45
Vaticanmagazine (864) 23.15 Charita
Veselí nadMoravou 23.30Kulatý stůl
(196): Víra Karla IV. 1.00Noční repríza
dopoledních pořadů
Podrobnýprogramnaleznetena
www.tvnoe.cz

OSTRAVA,CinemaCity:X-Men:
Apokalypsa3D(14.30,17.20),X-Men:
Apokalypsa(15.30,18.30,20,21.20),
Návštěvníci3:Revoluce(20.20,21.20),
Svátekmatek(16.40,19.10,21.40),An-
gryBirdsvefilmu3D(14.40,16.50),An-
gryBirdsvefilmu(15.40,17.50),Captain
America:Občanskáválka(15,18,20.40),
CaptainAmerica:Občanskáválka3D
(17.40,18.50), Jakpřežítsingle(21.30),
Jaksezbavitnevěsty(19.30),Kniha
džunglí(14.50,17.10),Sousedi2(14.20,
20.50),Zootropolis:Městozvířat
(15.30),Minikino:Užjetadyzas(17),
Nikdynejsmesami(19.30),ARTkino
DKMO:Spotlight(14.30,17,19.30),Ci-
neStar–sál1: Jakpřežítsingle(15.50),
Svátekmatek(17.50,20.20),sál2:Sou-
sedi2(15.45),X-Men:Apokalypsa(18,
21),sál3:X-Men:Apokalypsa3D(15.30,
18.30),sál4:Návštěvníci3:Revoluce
(14.50,17.10),CaptainAmerica:Občan-
skáválka(19.30),sál5:X-Men:Apoka-
lypsa(14,17,20),sál6:AngryBirdsve
filmu(14.20,16.30,18.40),Captain
America:Občanskáválka(20.50),sál7:
AngryBirdsvefilmu3D(15.10),Captain
America:Občanskáválka(17.20),Ná-
vštěvníci3:Revoluce(20.30),sál8:
Knihadžunglí(15),Teorietygra(17.20),
CaptainAmerica:Občanskáválka
(19.50),Luna: Jakbásnícičekajínazá-
zrak(17),CaptainAmerica:Občanská
válka(19.45),KLIMKOVICE,Panora-
ma:MuzikálanebCestykeštěstí(18),
FRÝDEK-MÍSTEK,Vlast:Návštěvníci

3:Revoluce(17),Boj(FK19),PASKOV,
Panorama:GirlPower(18),TŘINEC,
Kosmos:CaptainAmerica:Občanská
válka(17.30),Vojtěch(20),KARVINÁ,
Ex:X-Men:Apokalypsa3D(17.15),Svá-
tekmatek(20),HAVÍŘOV,Centrum–
velkýsál:Zootropolis:Městozvířat
(16),X-Men:Apokalypsa(19),malýsál:
Příběhlesa(17.30),Vzpomeňsi(20),
NOVÝJIČÍN,Květen:X-Men:Apoka-
lypsa3D(17),Svátekmatek(20),

KOPŘIVNICE,kinoKopřivnice:Krá-
lovéhor(13.30),Svátelmatek(17.30),X-
Men:Apokalypsa(20),OPAVA,Cine-
Star–sál1:AngryBirdsvefilmu3D
(15.15),X-Men:Apokalypsa3D(17.30),
CaptainAmerica:Občanskáválka3D
(20.30),sál2:Sousedi2(14.15,16.30),
Jaksezbavitnevěsty(18.45),Návštěv-
níci3:Revoluce(20.45),sál3:Svátek
matek(14.40,19.30),Návštěvníci3:
Revoluce(17.10),sál4:CaptainAmeri-

ca:Občanskáválka(15,18),X-Men:
Apokalypsa(21),sál5:Knihadžunglí
(15.30),Teorietygra(17.45),X-Men:
Apokalypsa(20),sál6:AngryBirdsve
filmu(14.30,16.45),CaptainAmerica:
Občanskáválka(19),Mír:Osmapůl(FK
18),BRUNTÁL,Centrum:Kniha
džunglí(17),Svátekmatek(18.30),X-
Men:Apokalypsa(19.30),KRNOV,Mír
70:Teorietygra(15),X-Men:Apokaly-
psa(17.30),Svátekmatek(20).

TVP 1
8.00 Zprávy 8.10 Ranní počasí 8.15
Politika u kávy 8.35 Rok v zahradě
9.00 Otec Matouš 9.55 Fatmagul
10.55 Velkolepé století 12.00 Zprávy
12.10 Agrobyznys 12.35 Recept dne
12.45 Fejeton 12.50 Příroda na Jed-
ničce 14.00 Fatmagul 15.00 Zprávy
15.15 Počasí 15.20 Okrasa boří pra-
vidla 16.00 Země se točí 16.45 Pegas
– Fleš 17.00 Teleexpres 17.15 Počasí
17.25 Jaká je to melodie? 17.50 Re-
cept dne 18.00 Klan 18.35 Velkolepé
století 19.30 Zprávy 20.00 Sport
20.10 Počasí 20.30 Země zapomně-
ní 22.30 To je historie 23.40 Tři
metry nad nebem 1.50 Každá smůla
jednou končí 3.25 Notace

TVP 2
8.00 Otázka ke snídani 11.00 Barvy
štěstí 11.35 Vsaď si na milion 12.35
Pouze s tebou 13.35 Kulturní pro-
gram 14.05 Na zavolání 14.35 Ro-
dinka.pl 15.40 Panoráma 16.00 Po-
časí 16.10 Dějiny Polska podle Ka-
baretu morálního neklidu 17.05
Pouze s tebou 18.00 Panoráma
18.30 Sport telegram 18.40 Počasí
18.50 Jeden z deseti 19.25 Barvy
štěstí 20.40 L jako láska 21.50 Son-
da 2 22.50 Dvě divadla – Sopoty
2016 0.05 Diktátor 1.10 Tulipán 2.20
Vymahači 4.20 Diktátor

Polsat
8.00 Složité záležitosti 9.00Mala-
nowski a partneři 10.00 Den, který
změnil můj život 11.00 Proč já?
12.00 Zdravotní sestra 13.00 Složité
záležitosti 14.00 První láska 14.45
Proč já? 15.50 Zprávy, počasí 16.15
Intervence 16.30Malanowski a
partneři 17.00 Tatínek 18.00 První
láska 18.50 Zprávy, Sport 19.30 Svět
podle Kiepských 20.10 Elysium
22.40 Probuzená smrt 0.30 Za ne-
přátelskou linií 2.50 Tajemství osu-
du
Podrobnější informace o progra-
mech na www.tvp.pl a polsat.pl

OSTRAVA, P. Bezruče: Fligny, koks a
fachmani (18.30), StaráAréna: Chips
(18.30),Loutek: ZDenikuOstravaka
(18.30),DKMO: Zdeněk Izer a auto-
kolektiv (19),ČESKÝTĚŠÍN, Těšín-
ské:Armino – barokní opera, hosté
(19),NOVÝ JIČÍN, Beskydské:Hu-
bička –Moravské divadloOlomouc
(19),OPAVA, Slezské:Pohádkový
taneční večer ZUŠV. Kálika (17).

Přírodní areál zoo s unikátními zví-
řaty i rostlinami z celého světa je ote-
vřen každodenně.
zahrada: 9 – 19
pokladna: 9 – 18
pavilony: 9 – 18
Komentované setkání u vybraných
druhů zvířat se koná za příznivého
počasí.
9.30 pandy, 10.15mandrili, 10.30 vy-
dry, 10.45, 14.45medvědi a hulmani,
13.30 žralůčci (pouze sobota a nedě-
le), 13.30 krokodýli (pouze středa),
hroši, šelmy (v pavilonu), 15.00 vel-
bloudi.
Od 13 do 14.30 práce se slony (v pa-
vilonu).

5.00 Dobré ráno ČRo Ostrava – in-
formace a zajímavosti z Moravsko-
slezského kraje 9.00 Zprávy 9.10 Kří-
žem krajem 9.45 Kulturní tipy 10.00

Zprávy 10.10 Koktejl 11.00 Hudební
pošta 12.00 Zprávy 12.05 Hudební
pošta 13.00 Zprávy 13.04 Česko – ze-
mě neznámá 14.00 Dobré odpoledne

ČRo Ostrava – informace a zajíma-
vostizMoravskoslezskéhokraje16.00
Zprávy 16.04 Humoriáda 17.00 Zprá-
vy 17.04Hudební pošta 18.00 Zprávy

18.04 Muzikanti, hrajte! 18.45 Radi-
oburza 19.00 Zprávy 19.04 Wyda-
rzenia – vysílání v polském jazyce
19.30 Studio noc

Polská TV Kina

Televize Noe

Divadla

Výročí

Český rozhlas Ostrava

1701 – byl popravenWilliamKidd
(narodil se v roce 1645), zvaný kapitán
Kidd, britský korzár a pirát.
1786 – zemřelMatúšMóric Beňovský
(narodil se v roce 1746), slovenský
šlechtic a cestovatel, králMadagas-
karu.
1876 – zemřel JankoKráľ (narodil se
v roce 1822), slovenský básník a ná-
rodní buditel.
1906 – zemřelHenrik Johan Ibsen
(narodil se v roce 1828), norský dra-
matik.
1951 – narodil se Anatolij Jevgenijevič
Karpov, ruský šachista, několikaná-
sobnýmistr světa v šachu.
1951 – byla podepsána smlouvamezi
čínskou ústřední vládou amístní ti-
betskou vládou o opatřeních k tzv.
mírovémuosvobození Tibetu; začá-
tek faktické anexe Tibetu.
1981 – narodila se Barbora Seidlová,
herečka.
1991 – zemřelWilhelmKempff (na-
rodil se v roce 1895), německý hu-
dební skladatel a klavírista.
2001 – byla ve Stockholmupodepsá-
na úmluvaOSNo organických trvale
znečišťujících látkách.
2006 – zemřel Kazimierz Górski (na-
rodil se v roce 1921), polský fotbalista.
2011 – zemřel Karel Otčenášek (naro-
dil se v roce 1920), arcibiskup.

Zoo Ostrava

KOMEDIE. Návštěvníci 3: Revoluce. Foto: archiv

Hot line
Tísňové volání
Tísňové volání platné v EU 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Republiková policie 158
Horská služba – nonstop 1210
Zelená linkaMPOstrava 800 199922
Krizové linky
Ztracené dítě 116000
Fond ohrožených dětí 596 112 341
Bílý kruh bezpečí Ostrava

597489204
Linka vzkaz domů 800 111 113
Senior telefon 800 157 157

Unikátní atrakce, jejímž prostřednic-
tvímmůžete nahlédnout do hluboké
historie pravěku.
Otevřeno:
So –Ne 9 – 18

DinoPark

Bazény
Krytý bazénOstrava-Poruba:
Po –Pá 6 – 21.30
Vodní svět Sareza – krytý bazén:
Po 6 – 8, 13 – 20
Ozdravné centrum Ještěrka:
Po 6 – 19,Út 6 – 8, 14 – 21.30
BazénKlimkovice – sanatoria:
Po –Pá 15.30 – 18.30, 19 – 21
Krytý bazén SŠEDFrýdek-Místek:
Po 6.30 – 8, 12.30 – 16, 19 – 21
ZŠJiříhozPoděbradFrýdek-Místek:
Po –Ne 10 – 18
Krytý bazénBrušperk:
Po – Pá 14 – 21
FryRelax CentrumFryčovice:
Po 13.30 – 19,Út 18 – 19
Krytý aquaparkOlešná:
Po 12 – 21,Út 10.15 – 21
RelaxcentrumSepetná –Ostravice:
Po –Ne 10 – 19
Krytý bazénTřinec:
Po 6 – 8, 13 – 18, 19 – 21
Velký amalý bazénKarviná:
Po 14 – 16, 19 – 21
Krytý bazénBystřice n. O.:
Po 6 – 9, 14 – 16, 18 – 21
AquacentrumBohumín:
Po – Čt 6 – 7.45, 12 – 21
Krytý bazén ZŠ Pod Zvonek Český Těšín:
Po 14 – 16, 18 – 19, 20 – 21.30
Krytý bazénHavířov-Šumbark:
Út + Čt +Pá 14.30 – 17, 19 – 21.30
Krytý bazénOrlová:
Po – St 14 – 21
Krytý bazénNový Jičín:
Po 18 – 21,Út 6 – 7.30
Krytý bazénFrenštát p. R.:
Po 6.30 – 13, 14 – 16, 18 – 21
Krytý bazénKopřivnice:
Út 6 – 21
TheráponAquaKopřivnice:
Po – Čt 7 – 20
Krytý bazén Studénka:
Po – St 6 – 21.30
Krytý bazénOpava:
Út 6 – 8, 12.15 – 14, 15 – 21
BazénhoteluBellaria –Hradecn.M.:
Po –Pá 17 – 21.30
AquaparkKravaře:
Po +Út 13 – 21
Vodní svět Bruntál:
Po 10 – 21,Út – Ne 7 – 21
Krytý bazénDvorce:
Út – Pá 15 – 21
Krytý bazénBřidličná:
Po 14 – 17,Út 14 – 20
Krytý bazénKarlova Studánka:
Po –Pá 12 – 21
Krytý bazénKrnov:
Po 6.30 – 8, 10 – 16, 20 – 21
AquacentrumSlunceRýmařov:
Po –Pá 14 – 21, So +Ne 16 – 21

Koncerty
OSTRAVA,KlubParník: Standa
Hložek a Band FredyhoBittnera (20),
Heligonka: Szidi Tobias – Komorně
(19),VRATIMOV, kinoHvězda:
Screamers: Ženy za pultem (19).

Tel. 602 229 348
e-mail: sberatelskykabinet@email.cz

až  2 000 Kč za náhrdelník či náramek z jantaru
až  8 000 Kč za šperky z čes. granátů 

i poškozené
až  10 000 Kč za šperk z mořských korálů
až  10 000 Kč za šperk z grundlí (tzv. myslivecké)
až 500 000 Kč za sbírku mincí, bankovek, 

pohlednic, medailí či odznaků, kupuje me 
nejen mince zlaté, stříbrné, ale i drobáčky, 
neúplné sbírky, též mince jednotlivě, dokonce 
i zbytky mincí z cest

až  50 000 Kč za housle, kontrabas, violu, i pošk.
až  500 Kč za starou bižuterii – korále, spony, 

věci jablonecké výroby, i pošk. či s vypadanými 
kaménky 

dále též staré knihy, celky knih, časopisy 
(Čtyřlístek, Větrník, Sedmička atp.), fotografi e, 
pohlednice, mapy atp.

SBĚRATELSKÝ KABINET
Praha 4, Michelská 12/a nabízí

NABÍDKA 
BEZKONKURENČNĚ 

NEJVYŠŠÍ CENY

Jezdíme jak po Čechách, 
tak i na Moravu. 

Rádi přijedeme – dohoda jistá, 
návštěvy po tel. domluvě.

NEJVÍCE ZAPLATÍME za STARÉ MINCE, 
BANKOVKY, MEDAILE, ODZNAKY, POHLEDNICE 

a OBRAZY (i méně známých či neznámých 
autorů). Vše bereme i poškozené! 

PŘIJEDEME RYCHLE, PLATBA IHNED.

JISTOTA FIRMY s 25letou tradicí. Díky našim 
klientům z celého světa zaplatíme násobně 
více než čeští sběratelé, o čemž se můžete 
přesvědčit. Za své věci skutečně dostanete 

jejich aktuální tržní cenu.
Tel. 602 229 348

UPOZORNĚNÍ!
Kupujeme prakticky kde co! Hračky, obrazy (i méně kvalitní, amatérské a tzv. 

mazanice) knihy, veškeré vojenské věci (šavle, nože, čepice, přilby, atd.), textil, porcelán, 
stříbrné předměty – příbory, tácy, mísy, tabatěrky, rtěnky, zapalovače, atd. 

Kupujeme i celé pozůstalosti!

RYCHLE – DISKRÉTNĚ – SERIÓZNĚ – NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ CENY – PLATBA IHNED!

VYKUPUJEME CELÉ SBÍRKY ale též JEDNOTLIVÉ KUSY 
– Vše bereme i poškozené  a nekompletní!

AŽ 30 000 Kč (i více dle stavu a modelu) za takovéto či podobné hodinky. 
Např. zn. OMEGA, DOXA, ZENITH, LONGINES, IWC 
SCHAFFHAUSEN, HEUER, LEMANIA atd. Kupujeme též PRIM, 
GLASHUTE, STRELA atp. Kupujeme též vše se stopkami, černým, ale i jiným 

ciferníkem. KOUPÍME TÉŽ VŠE PO HODINÁŘI! Hledáme jak hodinky 
náramkové, tak kapesní – tzv. cibule + řetízky + doplňky.

ZÍSKEJTE NEJVÍCE V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA

Nemusíte se nikam trmácet, s ničím zatěžovat či tahat! Přijedeme rádi až k vám!

Telefon 607 580 363 ● sberatelstvislusne@seznam.cz

 Telefon 607 580 363 

AŽ 50 000 Kč ZA HOUSLE, KONTRABAS, VIOLU atd. 
Kupujeme různé hudební nástroje!

AŽ 8–15 000 Kč ZA ŠPERKY Z ČESKÝCH GRANÁTŮ
AŽ 500 Kč za 1 ks STARÉ BIŽUTERIE

AŽ 500 000 Kč i více ZA SBÍRKU MINCÍ, BANKOVEK, 
POHLEDNIC, MEDAILÍ ČI ODZNAKŮ. 
Máme zájem o mince zlaté, stříbrné, ale i drobné! Zajímají nás i neúplné a neuspořádané 

sbírky.

SBĚRATELSKÝ KABINET
Praha 4, Michelská 12/a nabízí

Tel. 602 229 348
e-mail: sberatelskykabinet@email.cz

až  1 000 Kč za hodinky POLJOT, RAKETA
až  5 000 Kč za hodinky PRIM a GLASHÜTTE
až  20 000 Kč za hodinky Omega, 

Longines, Heuer, Eterna, Doxa, Zenith, 
Chronographe, Spartak, Schaffhausen

Vykupujeme nejen hodinky náramkové, 
ale též kapesní tzv.cibule, včetně řetízků 
k nim, vysoce oceníme hodinky s černým 
číselníkem či se stopkami, vše může být též 
nefunkční, nekompletní, poškozené

až  15 000 Kč za šavli, uniformu, přilbu, 
dýku, medaile, vyznamenání, odznaky

až  10 000 Kč za vlaječky, upomínkové 
předměty na pohraniční stráž, armádu, 
policii, též knihy, plakáty, korespondenci, 
uniformu PS atp.

Než něco prodáte, zeptejte se na cenu nás, 
uvidíte, že nabízíme skutečně nejvíce. Rádi 
přijedeme kamkoli do Čech i na Moravu, 
díky obrovskému množství klientů nabízíme 
více než mnozí sběratelé, navíc zde máte 

jistotu reálně existující fi rmy s konkrétní 
adresou. Návštěvy po tel. domluvě.

NABÍDKA 
BEZKONKURENČNĚ 

NEJVYŠŠÍ CENY

ZA TYTO a PODOBNÉ HODINKY NABÍZÍME až 
30 000 Kč, bereme i poškozené, koupíme též 

vše i po hodináři.

Tel. 602 229 348

až 20 000 Kč za STARÉ HODINKY 
– např. ZENITH, OMEGA, DOXA, 
SCHAFFHAUSEN, PRIM, GLASHÜTTE, 
atd. náramkové i kapesní. Též se stopkami, 
budíčkem, černým ciferníkem apod.                     

až 15 000 Kč za ŠAVLI, uniformu, 
přilbu, dýku atd. Kupujeme též medaile, 
vyznamenání, odznaky + FOTOGRAFIE 
(vojenské 1. a 2. svět. války).

až 5 000 Kč za HRAČKU NA KABEL, 
baterii, setrvačník – např. auto, autobus, 
jeřáb, buldozer atd. Kupujeme prakticky 
veškeré hračky do r. 1990!

až 5 000 Kč za ČASOPIS ČTYŘLÍSTEK 
z roku 1969. Kupujeme ale i pozdější čísla 
a jiné dětské časopisy.  

ZÍSKEJTE NEJVÍCE
V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA

Nemusíte se nikam trmácet, 
s ničím zatěžovat či tahat! 
Přijedeme rádi až k vám!

VYKUPUJEME  – CELÉ SBÍRKY + POZŮSTALOSTI

    – ale též JEDNOTLIVÉ KUSY! 

Telefon 607 580 363

Telefon 607 580 363

UPOZORNĚNÍ – Kupujeme prakticky 
kde co!   

NEJVÍCE ZAPLATÍME za STARÉ  
MINCE, BANKOVKY, MEDAILE, 
ODZNAKY a POHLEDNICE, OBRAZY! 
 

Až 30.000 Kč (i více dle stavu a modelu) 
za takové či podobné hodinky. 
Vše i nefunkční a poškozené!
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Jágr je neuvěřitelný,
řekl druhý nejstarší hráč NHL, dnes čtyřiapadesátiletý, Chris Chelios
Moskva – Slova uznání má
pro čtyřiačtyřicetiletého Ja-
romíra Jágra druhý nejstarší
hráč historie NHL, Chris
Chelios. Čtyřiapadesátiletý
bývalý obránce Montrealu,
Chicaga, Detroitu a Atlanty
se představil na hokejovém
mistrovství světa v Moskvě
v exhibičním utkání vete-
ránů.
Jágrovo představení v se-

zoně, v které ovládl pro-
duktivitu Floridy, Cheliose
uchvátilo. „Hrát v obraně je
daleko lehčí, než to má on.
Musí pořád dělat body. Je
neuvěřitelné, co předvádí ve
svém věku. Jsem za něj rád,
že podepsal další smlouvu,“
řekl Chelios, který končil
kariéru v sezoně 2009/10 v
dresu Atlanty ve 48 letech.
Rekordmanem je Gordie
Howe, jenž v roce 1980 za-
vršil kariéru v 52 letech.
Chelios hrál ještě ve 44

letech na olympijských
hrách v Turíně v roce 2006
a Jágr by jej mohl napodobit
startem na Světovém pohá-
ru. „On si ze mě dělal sran-
du, že jsem starý, a teď je
starý on. Nikdy jsem si ne-
řekl o podepsanou hokejku,
ale teď jednu od něj mám,“
potvrdil, že ho Jágrova po-
kračující kariéra zaujala.
Vzpomíná na řadu býva-

lých českých spoluhráčů.
„První byl Petr Svoboda, byl
to můj spoluhráč v Montre-
alu a byli jsme velice blízcí
přátelé. Jiří Fischer byl můj
spoluhráč, dokud neskončil
pro zdravotní potíže. A sa-
mozřejmě Dominik Hašek,

hrát s ním byla zábava,“
prohlásil Chelios.
S Haškem je v kontaktu a

volal mu po čtvrtečním ví-
tězství USA ve čtvrtfinále 2:1
po samostatných nájezdech
nad českými hokejisty.
„Brečel mi do telefonu, že
jsme vás zase vyřadili ve
čtvrtfinále. Bylo to překva-
pení pro všechny. Byl to zá-
pas brankářů. Hráli jste
dobře v první třetině, ale
pak se mi zdálo, že jste
trošku odešli a my už ten
zápas zvládli,“ uvedl Chelios.
Přivítal pozvání na utkání

legend, v kterém výběr

zbytku světa podlehl v pá-
tek večer ruským osobnos-
tem 5:9. „V Rusku jsem moc
nehrál, profesionálně jen
jednou. A naposledy jsem
byl v Soči,“ uvedl Chelios,
který před dvěma roky na
olympijských hrách pracoval
jako televizní spolukomen-
tátor.
„Je skvělé vidět všechny

ty kluky – Kamenského, Fe-
tisova, Kasatonova a další
dobré kamarády, které jsem
dlouho neviděl,“ řekl Cheli-
os. Nastoupil v jedné for-
maci s Čechy Bedřichem
Ščerbanem, Davidem Mo-

ravcem, Janem Peterkem a
Otakarem Janeckým.
„Bylo to fajn. Pamatuji si,

jak jsem hrál proti Česko-
slovensku na Kanadském
poháru nebo pak na olym-
piádě. Je skvělé vidět kluky
z Česka, doufal jsem, že při-
jede Dominik Hašek, ale on
dlouho nestál na bruslích,“
uvedl Chelios.
Češi mu připravili zkla-

mání na olympijských hrách
v Naganu v roce 1998 čtvrt-
finálovou porážkou 1:4. Při
cestě za historickým trium-
fem pod pěti kruhy byl také
Moravec. „V Naganu jsme
moc dobře nezahráli, ale je
to vždycky velká zkušenost,
reprezentovat svoji zemi. A
také je teď pěkné vidět klu-
ky, kteří hráli proti nám,“
řekl Chelios. Exhibiční zá-
pas, ve kterém se po jeho
boku představil například i
třiašedesátiletý Lanny Mc-
Donald, vítěz Stanleyova
poháru z Calgary z roku
1989, si užil. A líbí se mu
myšlenka ligy legendárních
hráčů nad 40 let, která má
za sebou první sezonu a
bude pokračovat. „Ta soutěž,
kterou rozjel Pavel Bure,
měla úspěch. Hodně hráčů z
Ameriky by ji také rádo
hrálo,“ dodal Chelios. (čtk)

UTKÁNÍ LEGEND si na MS v Moskvě zahrál také sportovní manažer
Třince Jan Peterek, který se na snímku snaží zastavit legendárního
Vjačeslava Fetisova. Foto: Aleš Krecl

Pastrňák: Byla to pro mě škola!
Praha – Hořkost a smutek
z předčasného konce v tur-
naji nepřebily v Davidu
Pastrňákovi radost z toho,
že si mohl účastí na hoke-
jovém světovém šampioná-
tu v Rusku prodloužit sezo-
nu. Brzy dvacetiletý talen-
tovaný útočník Bostonu by
měl patřit i v budoucnu k
oporám reprezentace a věří,
že se na MS v budoucnu
ještě objeví. „Jsem rád, že
jsem jel na mistrovství svě-
ta. Určitě to byla pro mě
velká zkušenost a jsem rád,
že jsem si mohl zahrát ho-
kej. S kluky jsem si to moc
užil a snad bude i v bu-
doucnu šance si na mis-
trovství světa znovu zahrát,“
řekl Pastrňák. V reprezen-
taci bude možné ho vidět již
relativně brzy, patří totiž do
výběru pro Světový pohár v
Torontu. „Bude to určitě
další velká zkušenost a moc
se na to těším,“ ujistil
Pastrňák.
Mrzelo ho, že tým ztros-

kotal už ve čtvrtfinále.
„Každá porážka je špatná
a mrzí. Ale nemůžete
pořád vyhrávat, je to
hokej. Na chvíli jste
zklamaní, ale už s tím nic
neuděláte. Bohužel nám to
prostě nevyšlo, byli jsme
smutní a bude nás to ještě
mrzet. Ale musíme jít dál,
musím se připravit na
novou sezonu. Vím, že
jedna porážka svět ne-
zboří,“ uvedl Pastrňák.
Tým podle jeho ná-

zoru odvedl proti
USA i přes po-

rážku v nájezdech dobrou
práci, ale chybělo mu trošku
více štěstí. „Celou skupinu
jsme hráli výborně, a pak
nám nevyšel jeden zápas.
Těžko se to pak hodnotí
pozitivně. Myslím ale, že
jsme byli lepší celý zápas,
akorát jsme nedali naše
šance a oni to hráli z obra-
ny. Kdybychom dali dvě
šance, nebo alespoň o gól
víc, tak si myslím, že
bychom vyhráli. Ve hře pět
na pět jsem byli o hodně
lepší,“ prohlásil Pastrňák.
Své

vý-

kony a šest bodů za gól a
pět nahrávek v osmi utká-
ních nechtěl hodnotit. „Já
tam nejel s žádným očeká-
váním, já přijel pomoct tý-
mu a užít si moje první mi-
strovství,“ vysvětlil Pastr-
ňák. Musel si hodně přivy-
kat. Zejména na jiné roz-
měry kluziště. „Je tam o
hodně víc bruslení. V Ame-
rice je to o startech a brz-
dění, tady se víc jezdilo,“
řekl. A také na jiný styl v
porovnání s juniorským MS,
jehož poslední tři ročníky

odehrál. „Tam jsou
ještě mladí hráči,
určitě je rozdíl v
taktice,“ porov-
nal Pastrňák,
který si nyní
chce hlavně
odpočinout..
Kam vyrazí
na dovole-
nou, to ještě
netušil. „Za-
tím nevím.
Určitě ně-
kam do tepla.
Ze dne na
den je však
konec sezo-
ny, takže teď
to je ještě
brzy, abych to
měl vyřešené,“
dodal rodák z
Havířova David
Pastrňák. (čtk)

VÝSLEDKY NHL – SEMIFINÁLE PLAY-OFF:

Západní konference – 4. zápas: San Jose – St.
Louis 3:6 (0:2, 0:2, 3:2). Branky: 42. Pavelski, 47.
Tierney, 57. Karlsson – 7. a 44. Brouwer, 27. a
31. Brodziak (na druhou Jaškin), 11. Lehterä,
56. Pietrangelo. Stav série: 2:2.

Východní konference – 4. zápas: Tampa Bay
– Pittsburgh 4:3 (2:0, 2:0, 0:3). Branky: 1. Calla-
han, 15. Šustr, 35. Drouin (Palát), 38. Johnson
– 42. Kessel, 52. Malkin, 54. Kunitz. Stav sé-
rie: 2:2.

Také Bondra, Kamenskij, Fjorodov
a Peltonen vstoupili do Síně slávy

Moskva – Slovák Peter Bondra, Rusové Valerij Kamenskij
se Sergejem Fjodorovem a Fin Ville Peltonen vstoupili do
Síně slávy IIHF. Bývalým vynikajícím útočníkům se dostalo
této pocty při slavnostním ceremoniálu před vyvrcholením
mistrovství světa v moskevském hotelu Radisson Royal.
Oceněni byli také americký trenér Ben Smith a in me-

moriam kanadský kouč Pat Quinn. Cenu Richarda „Bibiho“
Torrianiho pro hokejistu ze země mimo světovou špičku
získal maďarský hráč Gábor Ocskay, jenž ve 33 letech ze-
mřel na selhání srdce a nedočkal se startu v elitní kategorii.
Rok předtím se svými spoluhráči postup vybojoval. Cena
Paula Loicqa za zásluhy o mezinárodní hokej byla rovněž
in memoriam udělena ruskému komentátorovi Nikolaji
Ozerovovi. Síň slávy IIHF má nyní 208 členů z 24 zemí
včetně 24 Čechů.
Mezinárodní hokejová federace má taky nově už 77 čle-

nů. Na kongresu v Moskvě se novými členy staly Indonésie,
Nepál a Filipíny. V příštím roce by se i díky tomu měl hokej
poprvé představit i na Jihovýchodních asijských hrách.
Turnaje v Kuala Lumpuru by se vedle nových členů měly
zúčastnit i Malajsie, Singapur a Thajsko. (čtk)

Erat je další posilou Komety Brno
Brno – Útočník Martin Erat je další velkou posilou hokejo-
vé Komety Brno pro příští sezonu. Čtyřiatřicetiletý hráč loni
po třinácti sezonách v NHL ukončil působení v zámoří a
naposledy nastupoval v Kontinentální lize za Omsk. „Chtěl
jsem se vrátit domů kvůli rodině. Pro mě bylo rozhodující,
že mám stále motivaci něco dokázat a hrát s Kometou o
titul. Brno v posledních letech podává dobré výkony a je
ambiciózní. Proto moje rozhodnutí padlo na Kometu,“ řekl
Erat. Do přípravy s týmem se zapojí až v červenci, kdy pů-
jde Kometa na led. „Od šestnácti let jsem zvyklý trénovat
individuálně, vždycky to fungovalo a byl jsem na sezonu
dobře připravený,“ uvedl Erat.
Erat má na kontě přes 900 zápasů v NHL za Nashville,

Washington, Phoenix a Arizonu. Vicemistr světa z roku
2006, který získal na světovém šampionátu také bronz o
šest let později, startoval i na olympijských hrách v Turíně,
Vancouveru a Soči. Z Turína má bronz. (čtk)
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Pomáhejte účastí v některém z běhů
u OC Galerie Ostrava Třebovice
Obchodní centrum Galerie
Ostrava Třebovice pravidel-
ně přináší svým návštěvní-
kům různorodé akce, které
jsou nejen zábavné, ale zá-
roveň nabízejí celé rodině
možnost strávení víkendo-
vého dne aktivním pohy-
bem.
V sobotu 6. června se

parkoviště i vnitřní prostory
obchodního centra promění
ve sportoviště a návštěvníci
budou moci svou účastí
v některém z běhů pomoci
Mobilnímu hospici Ondrá-
šek.
Slovo „sport“ obvykle

označuje fyzickou aktivitu
provozovanou podle urči-
tých pravidel, jejíž výsledky
jsou navíc měřitelné nebo
porovnatelné s jinými pro-
vozovateli sportovního od-
větví. Převedeno „do lidšti-
ny“ to znamená, že soutěží-
me mezi sebou a porovná-
váme svoje výkony s výkony
našich soupeřů.
Běh je dnes velkým feno-

ménem nejen u nás, ale i ve
světě. Tento přirozený
a zdraví prospěšný pohyb je
totiž pro všechny. V Třebo-
vicích proběhne za podpory
Městského obvodu Třebovice
pod záštitou starosty Fran-
tiška Šichnárka běžecký zá-
vod pro různé věkové kate-
gorie. Pro opravdové milov-
níky běhu je připravený kla-
sický půlmaraton, který bu-
de odstartován ve 14 hodin.
Pro méně zdatné běžce

a děti je připravený FunRun

běh na 5,4 km, který od-
startuje v 15 hodin. Oba
běhy mají start na parko-
višti Obchodního centra
Galerie a obě trasy najdete
na webových stránkách
www.oc-galerie.cz Přihla-
šovat se můžete již nyní na
www.sport-fun-fest.cz
Účastník si může vybrat

jeden ze dvou běhů, nelze
se zúčastnit obou najednou.
Startovné na oba běhy
je velmi nízké, 150 Kč, z če-
hož dvě třetiny půjdou prá-
vě Mobilnímu hospici
Ondrášek.
Jedná se o zařízení, jehož

posláním je umožnit paci-
entům s vážným onemoc-
něním, u kterých již není
nutná nemocniční péče,
důstojně a v kruhu své ro-
diny a přátel prožít poslední
etapu svého života. Zároveň
zde ale poskytují péči také
dětským pacientům. Do pé-
če jsou přijímány děti s po-
kročilým onkologickým ne-
bo jiným nevyléčitelným
onemocněním, které vyža-
dují trvalou nebo jen pře-
chodnou intenzivnější

péči. Hospic spolupracuje
s Klinikou dětské onkologie
v Brně a s oddělením dětské
hematologie a hemato-
onkologie v Ostravě.
Dalším velmi populárním

sportem dneška je cyklisti-
ka. Pro fanoušky kol bude
připraven závod na zábav-
ných kolech (obrácená kola,
dvoukola, jednokolky),
oproti klasickému kolu to
bude jistě velmi zajímavá
zkušenost pro každého cyk-
listu. Na parkovišti proběh-
ne dále doprovodný pro-
gram v podobě exhibice
profesionálních jezdců – bi-
kerů a in-line. Kromě aktiv-
ního zapojení do soutěží či
sportovních aktivit budou
návštěvníkům k dispozici
stánky s občerstvením, relax
zóna i prezentace místních
sportovních klubů a zaříze-
ní. Cílem je podpořit pohyb
nejen mezi dětmi, ale i do-
spělými. (PR)

Kompletní informace
najdete na webu
www.oc-galerie.cz

Foto: MartinGrobar photography



STARÝ perský koberec i pošk. dobře
zaplatím. Tel. 602340489

KOUPÍM Herbalife.Tel.602712525

20TÝD. snášk.kuř., hous.,kač., mul.,
krůť.,broj. T:603326248

JEZEVČÍK drsnosrstý, štěňata s PP.
Tel. 603218078

KOUPÍM hliníková kola Škoda
110R-Rapid. T: 608 982 473.

KOUPÍM tato křesla. Tel.: 777 126 007
Trávníček.

KOUPÍM křesla, 7000 Kč. Tel.: 777 158
819, Souček.

KOUPÍM skořepinová křesla. Tel.: 777
158 819, Souček.

CHROMOVANÝ nábytek koupím,
starý a starožitný nábytek, nábytek z
chromovaných trubek, koberce, ob-
razy, celé pozůstalosti.
Tel.: 777 158 819,
e-mail: maca.soucek@seznam.cz

1000 až 30 000 Kč za TYTO A PODOB-
NÉ ŠAVLE, BAJONETY a veškeré další
CHLADNÉ ZBRANĚ. Kupuji též PŘI-
LBY, VYZNAMENÁNÍ, ODZNAKY,
OPASKY a vše, co se týká armády a
četnictva celkově. Tel. 721 305 777.

AŽ 500 Kč za 1ks STARÝCH VÁNOČ-
NÍCH OZDOB, dále BETLÉMY a to dře-
věné či papírové, též jednotlivé figur-
ky, vše i poškozené či neúplné. Ráda
přijedu kamkoli Čechy i Morava. SBĚ-
RATELKA. Tel. 723 639 940.

AŽ 20 000 Kč za tyto a podobné
CHLADNÉ ZBRANĚ, též PŘILBY, OD-
ZNAKY, ŘÁDY, MEDAILE. Vše může
být i poškozené. Dlouholetý sběratel.
Rád přijedu kamkoli. Tel. 606325505.

Dnes, 23. května 2016, vzpomínáme
10. smutné výročí úmrtí paní

DÁŠI HOMOLOVÉ
z Klimkovic.

S láskou vzpomínají manžel, dcera, synové

a sestra s rodinami.

Dnes, 23. května 2016, vzpomínáme
8. smutné výročí úmrtí naší drahé, paní

LUDMILY TOŠENOVJANOVÉ
z Ostravy-Hrabové.

S láskou vzpomíná manžel Viktor s rodinou.

Hluboce zarmouceni oznamujeme příbuzným,
přátelům a známým, že nás dne 19. května 2016
navždy opustil ve věku 89 let náš milovaný manžel,
tatínek, tchán, dědeček, bratr, švagr a strýc, pan

ANTONÍN ČÍŽEK.

Poslední rozloučení se uskuteční ve středu dne
25. května 2016 ve 14.00 hodin v kostele svatého
Václava ve Velké Polomi.

 Zarmoucená rodina

PŮJČKY bez ručení do 1 mil. Kč bez
poplatků předem, úrok od 2,99 %
ročně. Tel. 704 247 678

KOUPÍM Jawa - ČZ v jakémkoliv sta-
vu. T: 607 874 048.

KOUPÍM staré moto.T: 608773933

500-100000KČ za VEŠKERÝ STARÝ
NÁBYTEK (ložnice, kuchyně, kreden-
ce, stoly, špajzky, židle, křesla, náby-
tek z chromových trubek) VŠE I PO-
ŠKOZENO. IHNED ODKOUPÍME!!!!!
STAV nábytku RESPEKTUJEME, jezdí-
me po CELÉ ČR. Sami NALOŽÍME a
ODVEZEME. KOMPLETNÍ LIKVIDACE
POZŮSTALOSTI!!!!! Tel. 722 491 072.

IHNED zaplatím za starý nábytek,
knihy, perské koberce, obrazy, pohle-
dy, mince, pianino, sklo, porcelán,
betlém. Vyklidím celou pozůstalost.
Jezdím i na Moravu. Tel.: 731 835 301

STŘÍBRO - jakékoliv - i technické! (Od
drátu po příbory). Též ZLATO - jakou-
koliv ryzost. (I poškozené, nečištěné,
zubní). Přijedu. Tel. 607 409 959

POHRANIČNÍ a VNITŘNÍ STRÁŽ,
POLICIE, četnictvo, VB, SNB, Finanční 
stráž, Národní garda 
ARMÁDA – Rakousko-Uhersko, ČSR, 
ČSSR (hlavně letectvo a výsadkáři).
– Též kupuji a dobře zaplatím –
VŠE Z I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY
LEGIE – Rusko, Itálie, Francie… Cokoliv 
z KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ!

Jedná se například o: 
UNIFORMY i jen části, čepice,
přilby, ŠAVLE, nože, bodáky, MEDAILE 
a odznaky,  FOTOGRAFIE (též celá alba, 
třeba i z vojny). DENÍKY, zápisníky, 
kroniky, KNIHY, časopisy, příručky, 
PLAKÁTY, vyhlášky, KORESPON-
DENCI, písemnosti, atd. atd., prostě 
skoro cokoliv!

KOUPÍM A IHNED 
ZAPLATÍM

JSEM DLOUHOLETÝ SBĚRATEL 
A ZAJÍMÁ MNE:

RÁD PŘIJEDU – DOHODA 
JISTÁ

TELEFON 774 071 766

Koupím a skutečně seriozně zaplatím:

STARÉ MINCE, BANKOVKY, 
POHLEDNICE a ODZNAKY.  
Mám zájem o veškeré mince, nejen 
o zlaté a stříbrné. I o amatérské, neúplné 
a neuspořádané sbírky. 

Sbírám a kupuji i 

MEDAILE a VYZNAMENÁNÍ.
STARÉ HODINKY – tzv. cibule 
i náramkové (Omega, Longines, Prim, 
na klíček, se stopkami atd.)

STŘÍBRNÉ, ZLATÉ ŠPERKY, 

též STAROU BIŽUTERII a drobnosti.

ZAPLATÍM IHNED 
A NEJLÉPE!

Jsem dlouholetý, seriozní, solventní 
SBĚRATEL a zaplatím určitě více 
než mnozí obchodníci, o čemž se 
sami přesvědčíte!
Též zdarma odhadnu a v případě 
vašeho zájmu ihned odkoupím. 
Za své věci dostanete opravdu
jejich aktuální tržní cenu! 

737 777 999
Přijedu kamkoliv – NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ PLATBA!

VAŠE POZŮSTALOST – 
VETEŠNÍKOVA STAROST

Tel. 606 490 405

Privátní sběratel, tak nějak vetešník 
všeho druhu nabízí:

Až 500 Kč za ks bižuterie (sponky, 
korále, špendlíky) – vše po našich 
babičkách

Až 2000 Kč za zajímavý i běžnější 
fotoaparát

Až 20 000 Kč za hodinky PRIM, 
GLASHÜTTE, POLJOT, Heuer, Omega, 
Lemania, Eterna, Doxa, Schaffhausen 
atp. …též za hodinky se stopkami, 
černým číselníčkem, klasické kapesní 
cibule, vše i pošk., nejdoucí

Až 15 000 Kč za šavli, uniformu, 
vojenské věci, dále též knihy, pohled-
nice, veškeré mince, nábytek do r. 1970.

Šicí a psací stroje, obrazy a to i méně 
zajímavých autorů, grafi ku, veškeré 
hračky vč. angličáků, sklo, porcelán, 
vánoč. ozdoby, betlém, nádobí, plechové 
lavory, krejč.pannu, housle a hudební 
nástroje, prostě téměř vše, na co lze 
pomyslet. Přijedu, ihned zaplatím, odvezu. 
Jezdím všude Čechy i Moravu.

Za tyto a podobné hodinky nabízíme 
až 30 000 Kč (i více – dle stavu), 

mohou být i nefunkční, silně pošk. 

 Tel. 606 490 405 

VAŠE POZŮSTALOST – VETEŠNÍKOVA STAROST

STAROČESKÉ VETEŠNICTVÍ
Michelská 12/a, Praha 4 nabízí

až 5 000 Kč za autíčko, autobus, tank, 
pásovec atp. na kabel, baterii značek 
Igla, Igra, Ites, KDN, Piko. Kupujeme 
i vláčky a další hračky do roku 1990

až 2 000 Kč za časopis Čtyřlístek z roku 
1969, ale i další čísla

až 5 000 Kč za staré cedule z plechu, 
hlavně motoristické, též motoristické 
a motocyklové plakety, ocenění, trofeje 
též cedule z obchodů, fi rem atp.

až 10 000 Kč za starý fotoaparát, 
mikroskop, globus

až 2 000 Kč za starou krejčovskou pannu
až 10 000 Kč za starý samovar
až 5 000 Kč za věci ze skla, porcelánu, 

nádobí, různé textilie (ubrusy, dečky, 
šátky, kabelky atp.)

dále též starý nábytek, šicí a psací stroje, 
staré brýle, břitvy, plnící pera, obrazy – 
i silně pošk. atp., celé pozůstalosti

Tel. 722 534 839
e-mail: staroceskevetesnictvi@email.cz

Jezdíme jak po Čechách, tak i na Moravu. 
Rádi přijedeme – dohoda jistá, návštěvy 

po tel. domluvě. 

(působíme v rámci Sběratelského kabinetu)

Až 15 000 Kč nabízím za tyto a podobné 
vojenské záležitosti, též šavle, uniformy, přilby, 
bodáky,  voj. odznaky, řády, vyznamenání atp. 

Vše může být i silně poškozené. 

Tel. 722 534 839

VAŠE POZŮSTALOST – VETEŠNÍKOVA STAROST

STAROČESKÉ VETEŠNICTVÍ
Michelská 12/a, Praha 4 nabízí

Michelská 12/a, Praha 4 stále vykupuje 
prakticky vše z pozůstalosti a likvidací – 
sklo, porcelán, koberce, nábytek do roku 
1975, stará jízdní kola (Favorit, Eska, 
Liberta apod.), obrazy – též méně kvalitní 
kousky, nepodepsané, poškozené atp., 
grafi ku, umyvadla – lavory, betlémy, nádobí, 
textil (dečky, závěsy, záclony, ubrusy, 
dekorace tp.), zinkové lavory, housle, cella, 
kontrabasy, klarinety, fotoaparáty, globusy, 
šicí a psací stroje, samovary, knihy, 
časopisy, mapy, vše armádního a četnictva 
– šavle, dýky, uniformy, odznaky, medaile 
atp., hodinky kapesní a náramkové i pošk., 
tabatěrky, pudřenky, rybářské náčiní atp., 
prostě vše možné i nemožné.

Tel. 722 534 839
e-mail: staroceskevetesnictvi@email.cz

Jezdíme jak po Čechách, tak i na Moravu. 
Rádi přijedeme – dohoda jistá, návštěvy 

po tel. domluvě. 

(působíme v rámci Sběratelského kabinetu)

Až 20 000 Kč nabízím za takovéto 
a podobné náramkové hodinky 

(se stopkami, černým číselníčkem 
apod.) i silně poškozené. 

Tel. 722 534 839

Dnes, 23. května 2016, by oslavila
85. narozeniny paní

ZDENKA BYSTROŇOVÁ
z Vratimova.

Popřát již nemůžeme - můžeme jen vzpomínat.
Syn a dcera s rodinami

1000 AŽ 30 000 Kč (dle stavu a znač-
ky) NABÍZÍ SBĚRATEL za tyto a podob-
né hodinky, mohou být i nefunkční
atp. Tel. 606 325 125.

nabytek.kouril@seznam.cz Kou-
pím z půd a pozůstalostí starý a staro-
žitný nábytek, hračky, šavle, hodiny,
obrazy, chromový nábytek + různé
věci starožitného charakteru. Slušné
jednání.Tel.775045003 p.Hugo Kouřil

PIANINO nebo křídlo. 603806202

FARMA Agrocorn Bravantice nabízí
k prodeji nosné kuřice, brojlerová
kuřata, husy a pytlované obilí. Info
a objednávky na tel:602 774 328
popř. 606 711 772

THŮJE - 20Kč v květináči, výška
30-40cm.Dovezu! T.732950675

MED, mák,kmín,topin.606616710.

BETLÉM, DIVADLO, LOUTKY! Zapla-
tím co nejvíce! I jednotlivé staré figur-
ky, kulisy, doplňky, loutky atp. dřevě-
né, sádrové, papírové aj. Mám zájem i
o různá zvířátka, indiány, vojáčky atd.
KUPUJI ALE VEŠKERÉ STARÉ A STARŠÍ
HRAČKY (auta, autobusy, bagry, atp.
na ovládání, ale i další, kov. modely
letadel + voj. techniky, jakékoliv vláč-
ky, hry atd. atd.) a dětské časopisy -
ČTYŘLÍSTEK, Větrník atp.! PŘIJEDU -
IHNED ZAPLATÍM. Seriozní dlouhole-
tý sběratel. Tel. 607 580 363

AŽ 30 000 Kč NABÍZÍ SBĚRATEL za ty-
to a podobné HODINKY, mohou být i
poškozené, nefunkční atp. Tel.
723676960.

NEJVÍCE ZAPLATÍM ZA ČÍNSKÉ, TI-
BETSKÉ a celkově ORIENTÁLNÍ UMĚNÍ
- figurky z jadeitu, různý PORCELÁN,
OBRAZY, PŘEDMĚTY z kovů. Hodí se
mi prostě kde co. Vše může být i PO-
ŠKOZENO. Dlouholetý sběratel. Tel.
722 491 072.

KOUPÍM nábytek z chromovaných
trubek. Tel.: 777 126 007 Trávníček
stary.nabytek@seznam.cz

KOUPÍM tato i jiná skořepinová křes-
la. Tel.: 777 126 007 Trávníček
stary.nabytek@seznam.cz

30000 Kč A VÍCE ZAPLATÍM ZA TAKO-
VÉTO A PODOBNÉ HODINKY. SBĚRA-
TEL. Tel. 602 303 309

KOUPÍM dvě křesla, 3000 Kč. Tel.: 777
158 819, Souček.

500-15000 Kč za 1 ks šperků z ČES-
KÝCH GRANÁTŮ např. prsteny, ná-
ramky, náušnice, přívěsky atp. Vše i
silně poškozené koupí SBĚRATELKA.
Přijedu kamkoli. Tel. 723 639 940.

OBRAZY všech námětů signované i
nesignované, též méně zajímaví au-
toři. Vše i poškozené. Koupí sběratel
za super ceny. Přijedu kamkoli. Tel.
606 325 505.

STAROŽITNOSTI odkoupím a v ho-
tovosti vyplatím: obrazy,hodiny, ná-
bytek, porcelán, lustry,šavle, hračky,
a mnoho jiných věcí. Přijedu kamko-
liv, seriozní jednání. p.Adámek, v.sta-
rozitnosti@seznam.cz tel. 608081696

ZAPLATÍM NEJVÍCE a IHNED za STA-
RÉ MINCE, BANKOVKY, MEDAILE (a to
i z dob socialismu), ODZNAKY a PO-
HLEDY. Kupuji nejen MINCE ZLATÉ a
STŘÍBRNÉ, ale prakticky JAKÉKOLIV.
Také různé amatérské sbírky, ne-
uspořádané sbírky, i jednotlivé kusy.
PRIMA CENU nabízím také za STARÉ
HODINKY (náramkové i kapesní) + ře-
tízky k nim, dále i BIŽUTERII, drobné
STŘÍBRNÉ PŘEDMĚTY, ŠPERKY z ČES-
KÝCH GRANÁTU atp. Vše i pošk. Jsem
dlouholetý sběratel - zaručeně pla-
tím IHNED a NEJVÍCE + ZDARMA OD-
HADNU dle aktuálních katalogů +
tržní ceny. V případě VAŠEHO ZÁJMU
IHNED ODKOUPÍM. PŘIJEDU RÁD
KAMKOLI - DISKRÉTNOST SAMOZ-
ŘEJMOSTÍ, PLATBA IHNED. Tel.
722423581.

BETLÉM, DIVADLO, LOUTKY zapla-
tím co NEJVÍCE, i jednotlivé STARÉ FI-
GURKY, KULISY, BETLÉMOVÁ KRAJI-
NA a pak především FIGURKY a
LOUTKY dřevěné, papírové, sádrové.
KUPUJI ALE I VEŠKERÉ STARÉ a STARŠÍ
HRAČKY (auta, autobusy, bagry, pří-
věsy, dodávky atp.) KUPUJI TÉŽ VEŠ-
KERÉ VÁNOČNÍ OZDOBY skleněné,
vatové, papírové atp.Tel. 721 305 950

5-5000KČ za 1 KUS STARÝCH PO-
HLEDNIC nabízí dlouholetý SBĚRA-
TEL. KUPUJI též CELÉ SBÍRKY z pozůs-
talostí, půd apod. Vše může být i NE-
USPOŘÁDANÉ, rád koupím i pár kusů,
co kde zbyly v domácnosti. Tel.
722 423 581.

KOUPÍM jakýkoliv starožitný náby-
tek i chromovaný do r. v. 1970. Poško-
zení nevadí. Daněk. Tel.: 603 156 533.
e-mail: daneknabytek@seznam.cz

PŮJČKY! Vyplatíme Vaše dluhy, exe-
kuce, zástavy! 737 352 730

KOUPÍM Škoda 110R,120GLS,Gar-
de,1000MB,Octavia. T:728826125.

AUTOMOBIL, i poškozený, od r.v.
95-2015.Nabídněte. 606861822

TERA-VARI koupím. T: 603897100

KOUPÍM Mf 70. T: 608 982 473.

KOUPÍM Vari-Tera.T:728826125.

PR. lis na kul.balíky,obraceč, na-
hrab.sena, fekál.777793087

KOUPÍM srovnávačku s protahem
KDR nebo Rojek.Tel.603 165 320

KOUPÍM ŽAČKU MF70. T.603175774

MF70 sekačku koupím.T603897100

KOUPÍM AUTO-MOTO+DÍLY Škoda,
OCTAVIA,Tatra,Wartburg,JAWA,ČZ,
Velorex,PAV.Do 1970.775262334

KOUPÍM les a pole.
Platba v hotovosti. Tel. 607 594 506.

INZERCE | Řádková

POHŘBY
POHŘBY pondělí 23. května 2016
Poslední rozloučení v obřadní síni krematoria Slezská Ostrava: 11.00 Ing. 
Hana Němcová (61) – Ostrava-Radvanice, 16.00 Josef Puch (56) – Moravská 
Ostrava.
V kostele Ostrava-Svinov: 15.00 Ludmila Králová (87) – Ostrava-Mariánské 
Hory.
Ve smuteční síni Opava: 15.00 Zdeněk Beránek (92) – Opava.
V kostele Neplachovice: 15.00 Josef Maschke (87) – Neplachovice.
V obřadní síni Vřesina: 11.30 Ludmila Klásková (70) – Dolní Lhota.
V kostele svatého Mikuláše Ludgeřovice: 15.00 Juraj Čerevka (86) – Os-
trava-Petřkovice.
V kostele svaté Markéty Hlučín: 13.30 Jindřich Janiš (53) – Hlučín.
V kostele svatého Augustina Strahovice: 15.00 Jan Forgač (92) – Straho-
vice.
V kostele Nejsvětější Trojice Ostravice: 15.00 Anna Literáková (90) – Os-
travice.
V katolickém kostele svaté Anny Havířov: 14.00 Marta Hulinková (75) – Ha-
vířov-Město.
V obřadní síni Karviná-Mizerov: 10.00 Marta Krajčírová (78) – Bruntál.
V obřadní síni Karviná-Ráj: 12.00 Tomáš Habrek (42) – Orlová-Lutyně.
V evangelické kapli Střítež: 15.00 Libuše Latochová (76) – Vělopolí.
V evangelickém kostele Bystřice: 15.00 Žoie Pietrová (79) – Nýdek.

POHŘBY úterý 24. května 2016
Poslední rozloučení v malé obřadní síni Slezská Ostrava: 10.00 Miloslav 
Kroček (96) – Ostrava-Poruba.
V evangelickém kostele Bystřice: 15.00 Eduard Kaleta (76) – Bystřice.
Ve farním kostele Jablunkov: 9.30 Marie Szkanderová (68) – Písečná.

1001222437_A

1001230937_A

1001200039_A

1001230043_A

1001227588_A

1001215069_A

1001230123_A

1001228016_A

1001228029_A

1
0
0
1
2
3
1
4
9
8
_
A

1
0
0
1
2
2
7
2
4
7
_
A

1001227260_A

1001231566_A

1001230695_A

1
0
0
1
2
3
2
3
3
0
_
A

1001228987_A

1001228323_A

1001231543_A

1
0
0
1
2
3
1
6
3
5
_
A

1001226860_A

1001228811_A

1
0
0
1
2
2
7
5
1
0
_
J

1
0
0
1
2
2
7
4
9
7
_
H

1
0
0
1
2
2
7
3
3
3
_
E

1
0
0
1
2
2
7
3
2
5
_
C

1
0
0
1
2
2
7
3
2
5
_
D

1001231615_A

1001227238_A

1001226851_A

1001199440_A

1001229512_A

1001214283_B

1001229261_A

1
0
0
1
2
2
8
7
8
4
_
A

1001227232_A

1
0
0
1
2
3
1
5
9
4
_
A

1001206050_A

1001206051_A

1001229384_A

1001228024_A

1001227265_A

1001227275_A

1001224216_A

1
0
0
1
2
3
1
6
1
6
_
A

1
0
0
1
2
3
1
5
1
5
_
A

1
0
0
1
2
3
1
5
8
7
_
A

1001212906_A

1001229108_A

1001227593_A

1001220754_A

1001229156_A

1001227598_A

1001227606_A

1001228303_A

1001231384_A

1001231533_A

1001229149_A

1001226826_A

1001227153_A

  

  

  

  
  

  

  

 
  

  

Pokračování inzerce

na straně 19

18 23. května 2016Deník
www.denik.cz



VÝSLEDKOVÝ SERVIS
l
ATLETIKA
Mistrovství ČR ve vícebojích v Edenu:
sedmiboj: 1. Cachová (USK Praha) 6285 b.
(100 m př.: 13,47 – výška: 181 – koule: 12,51 –
200 m: 24,10 – dálka: 627 – oštěp: 45,73 – 800
m: 2:17,30) – splněný limit pro OH a ME. De-
setiboj: 1. Lukáš (Olymp Praha) 7877 (100 m:
11,02 – dálka: 690 – koule: 14,71 – výška: 187
– 400 m: 50,64 – 110 m př.: 14,44 – disk: 39,56
– tyč: 480 – oštěp: 69,43 – 1500 m: 4:39,50) –
splněný limit pro ME.

BASKETBAL
Play off NBA:
Finále Východní konference – 3. zápas: To-
ronto – Cleveland 99:84, stav série: 1:2.
Příprava žen v Číně: ČR – Nový Zéland 56:53
(14:20, 21:28, 42:41).

CYKLISTIKA
Průběžné pořadí: 1. Alaphilippe (Fr./Etixx-
Quick-Step) 28:46:38, 2. Dennis (Austr./BMC)
-16, 3. Bookwalter (USA/BMC) -38, ...31. Va-
koč -17:37, 85. Štybar -1:06:04.
Giro d'Italia – 14. etapa (Alpago – Corvara,
210 km):
1. Chaves (Kol./Orica) 6:06:16, 2. Kruijswijk
(Niz./LottoNL), 3. Preidler (Rak./Giant) oba
stejný čas.
15. etapa (Castelrotto – Alpe di Siusi, ča-
sovka na 10,8 km):
1. Foliforov (Rus./Gazprom), 2. Kruijswijk
stejný čas, 3. Valverde (Šp./Movistar) -23.
Průběžné pořadí: 1. Kruijswijk 60:41:22, 2.
Chaves -2:12, 3. Nibali (It./Astana) -2:51, 4.
Valverde -3:29 .

FOTBAL
Finále Německého poháru:
Bayern – Dortmund 0:0, na penalty 4:3.
Finále Francouzského poháru:
Olympique Marseille – Paris Saint-Germain
2:4 (12. Thauvin, 87. Batshuayi – 47. z pen. a
82. Ibrahimovic, 2. Matuidi, 57. Cavani).
Finále Italského poháru:
Juventus Turín – AC Milán 1:0 po prodl. (110.
Morata).
Finále Anglického poháru:
Crystal Palace – Manchester United 1:2 po
prodl. (78. Puncheon – 81. Mata, 110. Lin-
gard).

MOTORISMUS
Portugalská rallye, podnik MS v automobi-
lových soutěžích:
1. Meeke, Nagle (Brit./Citroën DS3) 3:59:01,0,
2. Mikkelsen, Jäger (Nor./Volkswagen Polo-
R) -29,7, 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Volkswagen
Polo-R) -34,5, ...8. Prokop, Tománek (ČR/Ford
Fiesta RS) -10:24,1. Průběžné pořadí MS (po

5 ze 14 rallye): 1. Ogier 114 b., 2. Mikkelsen 67,
3. Östberg (Nor./Ford Fiesta WRC) 58, ...12.
Prokop 10.
Velká cena Itálie, závod mistrovství světa
silničních motocyklů v Mugellu:
Moto3: 1. Binder (JAR/KTM) 39:49,382, 2. Di
Giannantonio (It./Honda) -0,038, 3. Bagnaia
(It./Mahindra) -0,069, 4. Antonelli (It./Honda)
-0,075, 5. Quartararo (Fr./KTM) -0,077, 6. Ono
(Jap./Honda) -1,037, ...17. Kornfeil
(ČR/Honda) -2,434, 20. Hanika
(ČR/Mahindra) -4,289.
Průběžné pořadí MS (po 6 z 18 závodů): 1.
Binder 127 b., 2. Navarro (Šp./Honda) 78, 3.
Fenati 67, 4. Bulega (oba It./KTM) 55, 5. Bag-
naia 54, 6. Antonelli 52, 7. Kornfeil 36.
Moto2: 1. Zarco (Fr./Kalex) 18:59,391, 2. Bal-
dassarri (It./Kalex) -0,030, 3. Lowes
(Brit./Kalex) -1,096, 4. Lüthi (Švýc./Kalex) -
1,215, 5. Syahrin (Malaj./Kalex) -1,653, 6.
Pons (Šp./Kalex) -2,110.
Průběžné pořadí MS (po 6 z 18 závodů): 1.
Lowes 98, 2. Rins (Šp./Kalex) 96, 3. Lüthi 82,
4. Zarco 81, 5. Aegerter (Švýc./Kalex) 52, 6.
Corsi (It./Speed Up) 50.
MotoGP: 1. Lorenzo (Šp./Yamaha) 41:36,535,
2. M. Márquez (Šp./Honda) -0,019, 3. Ianno-
ne (It./Ducati) -4,742, 4. Pedrosa (Šp./Honda)
-4,910, 5. Dovizioso (It./Ducati) -6,256, 6. M.
Viňales (Šp./Suzuki) -8,670.
Průběžné pořadí MS (po 6 z 18 závodů): 1. Lo-
renzo 115, 2. M. Márquez 105, 3. Rossi
(It./Yamaha) 78, 4. Pedrosa 66, 5. M. Viňales
59, 6. A. Espargaró (Šp./Suzuki) 49.

PLAVÁNÍ
ME v Londýně:
Z finálových výsledků – muži: 100 m mot.: 1.
Cseh (Maď.) 50,86, 2 ...v rozplavbách 18. Šefl
53,39, 39. Novák 54,04, 49. Havránek (všichni
ČR) 54,54.
Ženy – 200 m v. zp.: 1. Pellegriniová (It.)
1:55,93, ...v rozplavbách 33. Kolářová 2:02,40,
43. Kopřivová (obě ČR) 2:04,42. 1500 m v. zp.:
1. Kapasová (Maď.) 15:50,22, ...v rozplav-
bách 11. T. Závadová 16:51,71, 14. Elhenická
(obě ČR) 17:08,01. 50 m znak: 1. Halsallová
(Brit.) 27,57, ...v rozplavbách 27. Grusová (ČR)
29,71. 50 m prsa: 1. Johanssonová (Švéd.)
30,81, ... 8. Chocová (ČR) 31,63.

Semifinále s českou účastí: ženy – 50 m prsa:
1. Johanssonová (Švéd.) 30,74, ...7. Chocová
31,13, 12. Moravčíková 31,66, v rozplavbách
38. Štěpánová (všechny ČR) 33,55. 200 m
mot.: 1. Polieriová (It.) 2:07,49, ...15. B. Záva-
dová 2:12,45, v rozplavbách 26. Horáková
(obě ČR) 2:23,47.

TENIS
French Open v Paříži:

Muži – 1. kolo: Kyrgios (17-Austr.) – Cec
chinato (It.) 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 6:4, Sijsling
(Niz.) – Ungur (Rum.) 6:1, 6:2, 7:6 (7:5), Gaba-
švili (Rus.) – Young (USA) 7:6 (7:1), 6:2, 6:3,
Paire (19-Fr.) – Albot (Mold.) 6:2, 4:6, 6:4, 1:6,
6:4, Kuzněcov (Rus.) – Becker (Něm.) 6:2, 6:2,
6:4.
Ženy – 1. kolo: Kvitová (10-ČR) – Koviničová
(Č. Hora) 6:2, 4:6, 7:5, Šafářová (11-ČR) – Dja-
čenková (Rus.) 6:0, 6:2, Pavljučenkovová (24-
Rus.) – Sorribesová (Šp.) 6:2, 6:0, Su-Wei
Hsieh (Tchaj-wan) – Arruabarrenaová (Šp.)
7:6 (8:6), 6:3, Golubicová (Švýc.) – Riskeová
(USA) 6:2, 1:6, 6:2.

VOLEJBAL
Přípravná utkání žen v Szczyrku:
Polsko – ČR 3:1 (-23, 16, 18, 18) a 4:0 (24, 22,
23, 27).

VÝHRY
Loto: 23 – 3 – 5 – 38 – 36 – 14, černá.
Šťastné číslo: 9 – 3 – 9 – 3 – 2 – 3 – 9.
Euromiliony – osudí č. 1: 7 – 15 – 19 – 25 – 29
– 31 – 33, osudí č. 2: 3.
Eurošance: 9 – 4 – 8 – 4 – 7.
Šťastných deset – sobota poledne: 1 – 10 –
17 – 20 – 28 – 29 – 30 – 34 – 36 – 39 – 43 – 49 –
55 – 56 – 57 – 63 – 69 – 70 – 72 – 73. Šance: 7
– 4 – 7 – 4 – 7 – 1. Kr. číslo: 20
Šťastných deset – sobota večer:
5 – 6 – 17 – 18 – 22 – 23 – 28 – 30 – 37 – 41 – 45
– 51 – 52 – 54 – 60 – 62 – 72 – 73 – 76 – 78. Šan-
ce: 3 – 2 – 8 – 7 – 4 – 7. Kr. číslo: 5.
Šťastných deset – neděle poledne: 3 – 12 –
13 – 22 – 23 – 26 – 28 – 30 – 32 – 37 – 38 – 42 –
44 – 47 – 50 – 59 – 62 – 65 – 71 – 74. Šance: 7
– 8 – 8 – 6 – 3 – 4. Kr. číslo: 62.
Šťastných deset – neděle večer:
1 – 2 – 4 – 15 – 17 – 20 – 23 – 27 – 36 – 37 –
38 – 41 -46 – 48 – 49 – 56 – 60 – 63 – 66 – 67.
Šance milion: 6 – 9 – 4 – 7 – 3 – 9.
Královské číslo: 1
Zlatých 11 – sobota:
1 – 7 – 8 – 12 – 13 – 22 – 29 – 34 – 35 – 36 – 43
– 46 – 47 – 51 – 58 – 60 – 64 – 65 – 68 – 75. Den-
ní číslo: 9 – 4 – 8 – 2 – 8 – 9.
Zlatých 11 – neděle:
7 – 8 – 10 – 11 – 12 – 18 – 23 – 38 – 42 – 48 – 50
– 53 – 55 – 62 – 63 – 65 – 66 – 73 – 74 – 75
Denní číslo: 7 – 0 – 2 – 0 – 9 – 2
Korunka – sobota:
I. tah: 1– 14 – 19– 26 – 37 – 49.
II. tah: 13 – 22 – 30 – 41 – 46 – 47.
Korunka – neděle:
I. tah: 18 – 25 – 39 – 40 – 44 – 45.
II. tah: 15 – 28 – 40 – 42 – 44 – 47.¨
Sportka:
I. tah: 7, 9, 19, 26, 27, 29. DČ: 32
II. tah: 1, 2, 34, 41, 46, 48. DČ: 40.
Šance: 9 – 7 – 2 – 9 – 0 – 3. (Bez záruky)

SPORT

Bez řidičáku! Po Limberském i skifař Synek
Čeští sportovci hřešili v pražských ulicích. Třiatřicetiletý veslař a čtyřnásobný světový šampion ale přiznal svou chybu. „Jel jsem rychle...“
Praha – Člověk nerad pro-
hrává a sportovec tím
tuplem. Jenže právě umění
přijmout prohru dělá šam-
piona šampionem. Někdo to
dokáže, jiný ne – obzvlášť
když si za své „kolbiště“ vy-
berou pražské ulice.
Když loni na podzim

boural na pražském Smí-
chově fotbalista plzeňské
Viktorie David Limberský,
snažil se z místa nehody
utéct. Policistům navíc po
zadržení vyhrožoval. Byl
opilý, nadýchal přes 1,5
promile.
Skifař Ondřej Synek sice

minulý týden žádnou ne-
hodu nezpůsobil, v úseku
s povolenou padesátkou
však uháněl rychlostí přes

100 km/h. Resumé je jasné:
přijde o řidičský průkaz.
Beztrestně může řídit jen

svou loď. „Pospíchal jsem z
tréninku do školy a jel jsem
moc rychle... Vím, moje

chyba, ale naštěstí jsem ni-
koho neohrozil, protože tři
pruhy byly úplně prázdné,“
napsal čtyřnásobný mistr
světa na sociální síti.
O řidičák zatím nepřišel,

ale je jisté, že mu ve správ-
ním řízení bude odebrán.
„Teď už si to ale budu pa-
matovat. Pospíchat se má
pomalu.“
V příštích měsících bude

muset nechat v garáži vedle
sponzorského automobilu i
motocykl a oblíbeného
mustanga.
Dvojnásobný stříbrný

medailista z olympijských
her v Pekingu a v Londýně
přesto vyšel z celé situace
jako vítěz – alespoň morál-
ní. Dokázal přiznat svou

chybu, nevyhrožoval ani se
neoháněl svými cennými
kovy.
A Limberský?
To je jiný případ... Po ne-

hodě utíkal z místa nehody.
„Policisté ho ale po několika
metrech doběhli
a zadrželi,“ uvedla tehdy
policejní mluvčí Iveta
Martínková. Bývalý plzeňský
kapitán začal v tu chvíli
policistům vyhrožovat. „Za-
sypal je smrští výhrůžek, že
si to lidově řečeno odskáčou
a že je nyní čekají velké
problémy,“ prozradila
mluvčí.
Limberský, který navíc

krátce po nehodě oslavil
vstřelený gól v lize točením
imaginárním volantem,

přišel kvůli incidentu v
Plzni o kapitánskou pásku a
od vedení klubu dostal mi-
lionovou pokutu. Trenér
národního týmu Pavel Vrba
ho pak nenominoval na říj-
nové kvalifikační zápasy s
Tureckem a Nizozemskem.
Dočkal se ale zmírnění

trestu. Státní zástupce letos
uznal stížnost dvaatřicetile-
tého fotbalisty a snížil zku-
šební dobu ze čtyř let na
jeden rok. Český reprezen-
tant by tak mohl za volant
usednout už za rok.
Ve finále nejde o to, kdo a

jak dlouho nebude smět za
volant. Jde o víru, od spor-
tovců totiž fair play tak ně-
jak čekáme. A když nepři-
chází, důvěra se vytrácí.(kos)

PĚŠKY NEBO NA LODI. Skifař Synek i fotbalista Limberský
musejí svá auta nechat doma. Snímky: ČTK

MUŽ PRO PLZEŇ. Trenéra
Romana Pivarníka čeká životní
výzva. Foto: Deník/Jiří Kopáč

Další plzeňské „P“ na obzoru: pivo, poháry a... Pivarník!
Plzeň – Přes pět let v klubu,
dva tituly a dva postupy do
Ligymistrů. Tuhle bilanci
měl trenér Pavel Vrba, když v
prosinci 2013 odcházel
z fotbalové Plzně. Město piva
a čtyř řek do jeho nástupu
žilo spíš hokejem, ale on to
změnil. Provinční klub, který
poskakoval mezi první
a druhou ligou, proměnil
v diamant a udělal s ním díru
do Evropy.

Od té doby žádný trenér v
Plzni nevydržel tak dlouho
jako „otec zakladatel“ Vrba.
Éry Dušana Uhrinamladší-
ho, Miroslava Koubka i Karla
Krejčího byly ve srovnání s
Vrbovou epochou jen epizo-
dami.

První dva odvolali nespo-

kojení šéfové, Krejčí nečeka-
ně rezignoval sám. Minulý
čtvrtek oznámil, že se chce
coby asistent věnovat repre-
zentaci, které 13. června za-
čne Euro. „Zrálo to vemně
dlouhé týdny, fyzicky
i psychicky jsem byl často
vyčerpaný,“ vzkázal Krejčí.

LOGICKÝ TAH
Ligamá za sebou teprve prv-
ní týden z pauzymezi sezo-
nami, ale v Plzni se dějí věci.
Mistři už stihli představit
první posilu (útočníkMarek
Bakoš) a brzy bymohli mít
nového trenéra: ve Štrunco-
vých sadechmá velet Roman
Pivarník, kouč Bohemians.
Podle informací Deníku
schází už jen detaily.

Jméno Pivarník se ve fot-
balovém zákulisí skloňovalo
brzy poté, co se v Plzni roz-
loučil trenér Krejčí. Má to lo-
giku: slovenský trenér dělal s
Bohemiansmalé zázraky.
Mladý tým hrál ve skrom-
ných podmínkách pohledný
fotbal, na jaře se blýskl re-
mízou se Spartou
a porazil Mladou Boleslav.

HURÁDO LIGYMISTRŮ!
Plzeň nejdřív oslovila tre-
nérský objevminulé sezony,
libereckého Jindřicha Trpi-
šovského. Sympaťák s bílou
kšiltovkou během prvního
roku ve velkém fotbale pří-
jemně překvapil: v Evropské
lize hrál se seveřany do po-
sledního kola o postup do

jarní fáze a v lize s nimi byl
třetí. „Když vás něco napl-
ňuje, není důvod to opouštět.
V Liberci máme takové
vztahy, které nejsou všude,“
vyznal se Trpišovský.
Podobně bymohlmluvit

i 49letý Pivarník, jemuž bos-
sové Bohemians dali důvěru,
přestože se na podzim jeho
tým potácel v podpalubí.
Jenže zatímco Trpišovský v
Liberci může znovu hrát po-
háry, Pivarníka by s Bohe-
mians znovu čekaly bitvy o
záchranu. Navíc na tak pres-
tižní adrese jako v Plzni ještě
netrénoval (v Rapidu Vídeň
byl asistent), Viktoria v létě
půjde do 3. předkola Ligy
mistrů. Zřejmě i s Pivarní-
kem. (mm)

Trenéři Plzně
v éře po Vrbovi
Dušan Uhrin mladší:
(prosinec 2013 – srpen
2014). V lize byl druhý a v
Evropě ztroskotal na
Ploješti.
Miroslav Koubek:
(srpen 2014 – srpen 2015).
Vyhrál titul, ale nevyšlo mu
už 3. předkolo Ligy mistrů.
Karel Krejčí:
(srpen 2015 až květen
2016). Po titulu nečekaně
rezignoval, chce se
věnovat reprezentaci.

MS V LEDNÍM HOKEJI

Titul pro Kanadu
Moskva – Hokejisté Kanady pora-
zili ve finále MS v Moskvě 2:0 Finsko
a obhájili titul z Prahy. Povedlo se jim
do jako prvnímu týmu od roku 2009,
kdy triumfovali dvakrát za sebou Ru-
sové. Vítěznou branku vstřelil ve 12.
minutě devatenáctiletý útočník Con-
nor McDavid a výsledek potvrdil
sekundu před koncem do prázdné
branky Matt Duchene.

Kanada oplatila Finsku, které do-
sud procházelo turnajem bez jediné
ztráty, porážku ze základní skupiny z
Petrohradu 0:4. Dosáhla tak na 26. tri-
umf na světových šampionátech v
historii a má o jeden méně než lídr
Rusko, pokračovatel Sovětského
svazu. Kanadský útočník Corey Per-
ry se 27. hráčem, který vstoupil do Tri-
ple Gold Club. V něm jsou majitelé zla-
tých medailí z olympijských her, svě-
tových šampionátů a zároveň prste-
nů za triumf ve Stanleyově poháru.

Finále: Finsko – Kanada 0:2 (0:1,
0:0, 0:1). Branky a nahrávky: 12. Mc-
David (Duchene), 60. Duchene.

Zápas o 3. místo: Rusko – USA 7:2
(2:0, 3:1, 2:1). Branky: 7. Vojnov (Ka-
linin, Širokov), 14. Mozjakin (Dacjuk,
Orlov), 30. Tělegin (Dacjuk, Mozja-
kin), 33. Dadonov (Panarin, Šipačov),
36. Panarin (Bělov, Čudinov), 54.
Mozjakin (Dacjuk), 60. Šipačov (Da-
donov, Panarin) – 35. Vatrano (War-
sofsky, Nelson), 44. Vatrano (War-
sofsky).

Semifinále: Rusko – Finsko 1:3
(1:0, 0:3, 0:0). Branky: 3. Širokov (Tě-
legin, Marčenko) – 26. Aho (Mikael
Granlund, Lindell), 36. J. Jokinen (La-
ine), 39. Aho (Koskiranta, M. Koivu).

Kanada – USA 4:3 (2:0, 1:3, 1:0).

Branky: 9. Gallagher (Jenner, Re-

inhart), 19. Marchand (Ceci), 36.

Brassard (O'Reilly, Perry), 42. Ellis

(Murray, McDavid) – 22. Matthews,

24. Warsofsky (Nelson, Fasching), 29.

Motte (Larkin, Compher).

EXPRES SEZNAMKA! 
Vážné se známení se ženou přímo z Vašeho regionu! 
Stačí zavolat na tel.: 906 70 20 70 

a spojíme Vás!

ILONA/51 by se chtěla seznámit se 
sportovně založeným mužským z 
Moravskosl., žádným usedlíkem. Volej 
906702070

HLEDÁ se muž z OPAVSKA! Vyšší, 
štíhlý, ideálně tmavovlasý, sportovně 
založený. Dana, 45, Háj, t.906 70 20 70

ZDRAVÍM osamělé pány z Moravskosl. 
kraje, kteří hledají ženu pro volný čas 
i život. Volejte 906702070. Marie/69

MÁM ráda přírodu, historii, restaura-
ce, kino, prostě život celkově. Přidáš 
se? Květa/42/906702070! Celá ČR!!!

VDOVA Vlasta 60, hledá vlídného, ne-
žárlivého muže z Moravskosl. kr., který 
by jí upřímně miloval. T.: 906702070

Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, 
1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Hledám cHlápka na ob-
časný SEX! Hanka 37, OST! 
Zavolej mi na 909 90 99 25 
nebo mi napiš SMS na 
909 15 50 s kódem 70dNZ 

a tvůj text!

VydržoVaNá paNička
Marta 53, Orlová. Chci se cítit 
opět mladě ve tvém objetí! 
Ozvi se mi na 909 801 801 
nebo mi pošli SmS na číslo 
909 15 40 s kódem 25GUc 
a tvůj text!

VdoVa VlaSta 64, Krnov.
Chytla jsem druhý dech, ko-
loušku! Zaučím si tě! Volej 
909  80  50  40 nebo napiš 
SmS na 909 15 45 s kódem 
40Fla a tvůj text!

E.M.A.Europe, POBox14, Praha05, 11005, Materna, pro starší 18 let, 
1sms/50Kč 1min/90Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz 

SGRAND.CZ - Adresa: Macešková 20,
106 00 Praha 10. Největší seznamka v
ČR, specializovaná na seriózní, vážné
seznámení s více jak 127000 klienty!

SGRAND.CZ - Registrace zdarma in-
ternetová, poštovní i telefonická, v
kanceláři a kurýrem i garantovaná.

SGRAND.CZ - Služby nejlevnější
(přes SMS a poštovní) za 30 dnů, nej-
pohodlnější (výpis partnerů doručen
kurýrem na Vaši adresu) do 24 hodin
a nejkvalitnější (v naší kanceláři), sa-
mozřejmě na počkání. Služby CELO-
ROČNÍ VÝPISY, SEZNAMKA, VIDEOSE-
ZNAMKA, EXTRA-GRAND a VIP!

SGRAND.CZ - Objednávky všech slu-
žeb a další potřebné informace na
602351111 a 602361111 (po-ne
8-18h, 365 dní v roce), pro ženy 18-35
let 150 tipů na seznámení zdarma!

909300777 Dáša perverz 30 Kč/m

ČESKO-NĚMECKÁ autobusová spo-
lečnost FLiXBUS.cz se sídlem v Praze
přijme do HPP řidiče autobusů pro
mezinárodní linkovou přepravu
osob. Požadujeme praxi v řízení auto-
busů, alespoň částečnou hovorovou
znalost anglického či německého ja-
zyka, profesionální přístup a vystupo-
vání. Nabízíme celoroční práci s nad-
standardním finančním ohodnoce-
ním. Příjem v Kč i v Eur, věrnostní bo-
nusy, výkonnostní bonusy, diety,
provize. Pravidelný měsíční příjem -
garantujeme minimálně 33 tis Kč !!!
Kontakt - info@buspoint-flixbus.cz
+491713131777 - mluvíme česky !!!

PRÁCE pro nadnárodní dodavatele
služeb do domácností formou pře-
dem sjednané schůzky. Zajištění zá-
kaznické péče a nabídky výhodných
služeb. Nástup ihned, požadujeme
komunikační schopnosti, profesio-
nální vystupování, časovou flexibili-
tu. Poskytujeme zaškolení, nástupní
bonus pro nováčky a nadstandardní
výdělek. Tel.: 739 271 034

TIM Van Vlaandern přijme řidiče
MKD, A-GB-A, konec května, plat od
40 tis. Tel. 386355587

ZAVEDENÁ kamionová doprava hle-
dá řidiče na frigo soupravy.
Tel.: 602421070

LEVNÁ SEZNAMKA VYHLÍDKA pro
ČR, 606 700 070, fotoseznameni.cz
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SPORT | Házená
Házenkářky Poruby získaly popáté v řadě medaile. Letos bronzové
Pod dlouhodobě úspěšnými výsledky je podepsaný kouč Jan Beňadik. „Od týmu jsem čekal více, v kritických momentech nám chyběl lídr,“ řekl

ALEŠ UHER

Ostrava – Také pátou sezonu
na lavičce házenkářek DHC
Sokol Poruba zakončil kouč
Jan Beňadik ziskemmedaile.
Přesto ale jeho hodnocení
uplynulé sezony nebylo jen
pozitivní. „Je zvláštní mluvit
bezprostředně po zisku
bronzových medailí o tom,
že jsem nespokojený, ale já
to tak cítím. Od týmu jsem
čekal více,“ uvedl slovenský
kouč Jan Beňadik.
Jeho tým skončil v mezi-

národní Interlize čtvrtý, a
neobhájil tak zisk
bronzu
z minulé sezony. „Asi
jsme všichni podlehli
uspokojení, protože
celá sezona nebyla ta-
ková, jak jsme si přáli a
představovali. Je na
druhé straně ale taky třeba
říct, že v minulém roce nám
vše vycházelo, a já sám po-
važuji loňský ročník za vů-
bec nejvydařenější, jaký
jsem v Porubě zažil,“ uvedl
Beňadik, který v žádné sezo-
ně v české části play-off ne-
končil bez medaile na krku
(2012 – zlato, 2013 – stříbro,
2014 – bronz, 2015 – stříbro,
2016 – bronz). „Když k tomu
připočteme ještě dvě me-
daile
z Interligy (2013, 2015) a
čtyři účasti
ve finále Českého po-
háru (2011, 2012,
2014, 2016), tak si
myslím, že se nemá-
me za co stydět. Tře-
ba nám to dojde
všem později, co jsme
dokázali,“ přemýšlel
Beňadik, který označil
zisk letošního bronzu
za povinnost. „Jsem rád,
že se nám podařilo potvrdit
pozici z dlouhodobé části i
to, že jsmeměli oba duely
se Zlínem pod kontrolou.“
Bez- prostředně po
po- sledním zápase

v sezoně ještě nedokázal
odpovědět na to, proč jeho
tým nepodával v průběhu
celé sezony lepší výkony i
výsledky. „Jedním z důvodů
určitě byl odchod Petry
Adámkové do Německa,
která na pivotu hodně chy-
běla. Potýkali jsme se s tím
minimálně půl sezony,“
uznal Beňadik.
Mrzelo ho i to, že Poruba

během sezony nedokázala
ani jednou zdolat tým z ab-
solutní československé špič-
ky (Slavia, Most, Michalov-
ce). „Některé naše hráčky

zaznamenaly pokles
formy, nebyly tak hla-
dové po úspěchu jako
v minulé sezoně. Če-
kali jsme, že na výkony
navážeme nebo je do-
konce ještě vylepšíme.
A tu je třeba si přiznat,

že se nám to nepodařilo. Po-
slední dva měsíce byly v po-
řádku, ale promrhali jsme
spíše úvod sezony. Tam naší
hře něco chybělo,“ pokračo-
val v hodnocení kouč Beňa-
dik.
Mrzelo ho vyřazení z os-

mifinále Challenge Cupu
s tureckým Izmirem, kde os-
travský celek prohospodařil
šestibrankový náskok
z domácího utkání a smolně
o gól vypadl. „Těch zlomo-
vých momentů bylo v sezo-

ně více, protože potom
jsme se mohli odrazit
třeba ve finále
Českého poháru s
Mostem nebo v
semifinále se
stejným soupe-
řem. Ani jeden z
těchto klíčo-
vých soubojů

jsme ale
ne-
zvládli.
K to-
mu

jsme v Interlize pětkrát re-
mizovali, a to i v zápasech s
papírově slabšími soupeři,
jako v Olomouci nebo ve Ve-
selí,“ uvedl Beňadik. Problém
byl podle něj i v tom, že v
rozhodujících momentech
sezony se v týmu nenašel
lídr, který by vzal odpověd-
nost na sebe a zápas dokázal
rozhodnout. „Loni jsme tyto
vyrovnané zápasy dokázali
vyhrávat, kdy se holky třeba
o důležité vítězné góly po-
dělily. Sám jsem to počítal a
my jsme v této sezoně měli
deset vyhrocených konco-
vek, a zvládli jsme, bohužel,
jen dvě.“
Sám věří, že jeho svěřen-

kyně tahle zkušenost posune
v kariéře dále. „K házené a
sportu všeobecně patří výhry
i porážky. Stojím si za tím, že
tento mladý týmmá obrov-
ský potenciál i chuť na sobě

pracovat a bojovat v Interlize
i české části play-off o ty
nejvyšší příčky. A to říkám i s
vědomím, že třeba Most a
tento rok i Slavia má v týmu
více zkušenějších hráček,
respektive reprezentantek.“
Za velké pozitivum uply-

nulé sezony považuje sku-
tečnost, že se mu podařilo do
kádru zabudovat odchovan-
kyně a mládežnické repre-
zentantky Konečnou nebo
Mučkovou. „Třeba Míša Ko-
nečná podala teď proti Zlínu
velmi dobrý výkon, totéž
mohu říct o gólmance Muč-
kové. Jasně, holky na sobě
musí ještě hodně pracovat,
ale pro celou ženskou ost-
ravskou házenou je velké
plus, že se holky dokážou už
v osmnácti letech na této
úrovni prosadit,“ dodal
Beňadik.

DHCSOKOLPORUBA získal v české lize bronzové medaile. Horní řada (zleva): Konečná, Chovancová, Varmužová, Marčíková, Minarčíko-
vá, Ryšánková, Kostelná, Mýlková. Uprostřed: Doláková, Rechtorisová, Šviráková, Tomašechová, Očadlíková, Ritzová. Dolní řada: Roháč-
ková, Mučková. Snímky: Deník/Pavel Sonnek

Utkání o konečné třetí místo:
DHC Sokol Poruba – HC Zlín 26:20 (16:10). Branky:

Marčíková 5, Chovancová 4, Tomašechová 4, Konečná 3,
Šviráková 3, Ryšánková 2, Kostelná 2, Varmužová 1,
Rechtorisová 1, Očadlíková 1 – Sobieská 4/4, Nygrýnová
3, Andrýsková 3, Novotná 3, Kříčková 2, Kolářová 2,
Drotárová 2, Mizerová 1. Rozhodčí: Nezbeda, Zelenka.
Sedmičky: 4/3:4/4. Vyloučení: 1:3. ČK: Gartnerová. Diváci:
311. Konečný stav série: 2:0. KAPITÁNKAPORUBY Leona Šviráková dovedla Porubu k zisku

páté medaile v řadě.

Z HÁZENÉ

Play-off extraligy mužů:
Finále – sobota: Dukla

Praha – Plzeň 22:23 (12:11).
Nejvíce branek: Kotrč 5/1,
Kývala 4, Syřínek 3 – Škvařil
5, Linhart 5, Poloz 4/1.
Neděle: Dukla Praha –

Plzeň 25:21 (11:8). Nejvíce
branek: Sviták 5/2, Syřínek
4, Šimůnek 4 – Škvařil 7,
Tonar 4/2, Strýc 3. Stav sé-
rie: 1:1.
O 3. místo – sobota:

Hranice – Karviná 28:35
(13:19). Nejvíce branek:
Magrla 8/2, Rachač a Zemá-
nek po 4 – Frančík 11, Gel-
nar 7, Monczka 5.
Neděle: Hranice – Karvi-

ná 26:19 (11:10). Nejvíce
branek: Magrla 7/1, Rachač
5, Samiec 2 – Veřmiřovský 4,
Jiří Užek 4/3, Frančík 3. Stav
série: 1:1.

Radek Bartošic (kouč
Karviné): „Se stavem 1:1
musíme být po dvou zápa-
sech v Hranicích spokojeni.
Vyšel nám sobotní duel, ve
kterém jsme hráli přesně to,
co jsme si řekli. Líbila se mi
naše útočná i obranná fáze.
Navíc jsme udrželi koncen-
traci celých šedesát minut.
O den později bylo patrné,
že Hranice musí za každou
cenu zvítězit. I tak diváci
viděli vyrovnaný zápas. My
jsme ho ztratili v úvodu
druhého poločasu, kdy nám
Hranice utekly. Nepromě-
ňovali jsme šance, navíc
domácímu celku skvěle za-
chytal gólman Kučerka.“
Play-off žen: Házenkářky

Mostu získaly už čtvrtý mi-
strovský titul po sobě. Mos-
teckým hráčkám se stejně

jako předloni povedl proti
Slavii dokonalý obrat finále.
Tentokrát vyhrály oba ví-
kendové venkovní duely a
otočily stav série z 0:1 na
2:1.
Pražanky naopak nezlo-

mily dlouhé čekání na titul,
které trvá od roku 2010.
Finále play-off:
Sobota: Slavia Praha –

Most 20:27 (8:15).
Neděle: Slavia Praha –

Most 22:26 (8:11). Konečný
stav série: 1:2.
O 5. místo – 2. zápas:

Olomouc – Veselí nad Mo-
ravou 30:22 (17:12). Konečný
stav série 2:0.
O 7. místo – 2. zápas:
Plzeň – Písek 17:22 (11:22).

Konečný stav série: 0:2.
Plzeň sestoupila do první

ligy.
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SPORT | Z Karvinska a Havířovska

K postupu Karviné do ligy pomohli i klokani
MARTIN RUŠČIN

Karviná – Dva hráče kádru
pražských Bohemians, kteří
byli před třemi lety u po-
stupu klokanů do první ligy,
měla v končícím druholigo-
vém ročníku i fotbalová
Karviná. Lukáš Budínský
a Jan Moravec zjevně znají
recept na postup do ligy.
Jak si v sobotu užívali

postup? „Hodně, ty pocity
jsou stejně krásné jako ten-
krát s Bohemkou. Je to
prostě obrovský úspěch
a jsme rádi, že jsme to už
dneska dotáhli do konce,“
ulevilo se Budínskému.
Kontrolovali Karvinští

v utkání proti Pardubicím
(2:0) svůj postup? „Dalo by
se říct, hodně nás zklidnil
rychlý první gól. Ale mohli
jsme více kombinovat, to je
pravda, nicméně konec
soutěže už není moc o krá-
se, potřebovali jsme to ur-
vat, a to se povedlo. Teď
budeme oslavovat,“ ulevilo
se Budínskému.
Myslí si i on, že Karviná

zvládala na jaře nejtěžší zá-
pasy s přehledem? „Ten ko-
nec jara nám do cesty při-
hrával všechny soupeře, se
kterými jsme neměli moc
dobrou bilanci. Pardubice
byly jedním z nich, je to
nepříjemný, běhavý a kom-

paktní tým, těžko se k nim
dostáváte. Ale všechno jsme
zvládli,“ byl rád.
I jeho parťák z Bohemky

Jan Moravec zažívá druhý
postup. Řadí ten karvinský
výš? „Nemám to tak, že
bych některý z těch postupů
řadil výš, nebo níž, vždycky
když se postoupí, je to super
pocit. Hlavně ta obrovská
radost spojená s úlevou
a oslavami, kdy si to může-
me užít tady s fanoušky.

Prožívám to stejně,“ vyznal
se po utkání Moravec v ob-
klopení karvinských fandů.
Když se oba hráči ohléd-

nou za sezonou, kde vidí její
nejdůležitější pasáž? „Já to
asi vidím v tom Hradci, kde
jsme opravdu potřebovali
vyhrát. Vyšlo nám to, na-
startovali jsme se a dotáhli
to do vítězného konce. Na-
víc pořád držíme jarní ne-
porazitelnost. Ani nevím,
jestli se mi to v kariéře vů-

bec někdy povedlo,“ pře-
mýšlel Moravec. „Je sice
pravda, že tam bylo i po-
měrně dost remíz, které
jsme mohli při troše štěstí
přetavit ve tři body, ale po-
řád tu sérii držíme, takže by
bylo pěkné to dotáhnout
i po posledním kole. Pak si
to budeme moci pořádně
vychutnat,“ usmívá se Mo-
ravec, přezdívaný Zip.
„Nejdůležitější pasáž se-

zony? Já si zase vybavím tři

domácí zápasy v řadě, kdy
jsme se potřebovali dotáh-
nout na špičku,“ navázal na
svého kamaráda Budínský.
„Říká se, že třikrát doma za
sebou se nevyhrává, naštěstí
jsme to zvládli a dotáhli se
na Znojmo i Hradec. No, a
jak říká Zip, pak nám to vy-
šlo i v tom Hradci, kde jsme
hráli o všechno,“ uznává.
Když má oba postupy po-
rovnat, v čem jsou si po-
dobné? „To je těžké. Stejné

je to asi v tom, že na konci
je radost. Oba kluby měly
podobně kvalitní kádry,
s Bohemkou jsme měli
možná delší vítěznou sérii,
takže jsme si postup zajistili
dříve než v předposledním
kole. Ale tento postup řadím
osobně výš, protože jsem
tady odehrál prakticky
všechny zápasy,“ srovnával
Budínský. Svého odchodu
z hlavního města před dvě-
ma lety do Karviné nemůže
litovat. „V žádném případě.
Karviná mi dala příležitost
pravidelně hrát, snad jsem jí
to těmi góly splatil. Tohle
byl náš cíl. Každý si chce
zahrát ligu, teď jsme si ji
vybojovali a uvidíme, jestli
na to máme, nebo ne,“ uza-
vřel „Bůďa.“
Podle Moravce dobře za-

fungovala i týmová chemie.
„Sedli jsme si v kabině. Tým
je dobře poskládaný, takže
fungoval na hřišti a drželi
jsme spolu i mimo něj.
Chodívali jsme si sednout,
probírali různé věci. Parta
vždycky dělá tým a ta je
v Karviné super,“ přiznal.
Asi jako všichni by byl

i on rád, aby se karvinská
mise v posledním kole ve
Varnsdorfu nepokazila. „Ur-
čitě tam nepojedeme jako
výletníci. Chceme vyhrát,“
ujistil závěrem Moravec.

JANMORAVECpřidal pět důležitých gólů. Snímky: Ivo DudekLUKÁŠBUDÍNSKÝ je s jedenácti trefami nejlepším střelcem týmu.

MSFL
27. kolo: VÍTKOVICE-HLUČÍN 0:1 (0:1). 
Branka: 42. Dostál. Rozhodčí: Tomanec. ŽK: 
Kovařík, Taraba, Mikula - Štefek, Žižka, Hla-
váč. 390 diváků. 
Vítkovice: Krbeček - Cverna, Mikula, Coufal, 
Dvořák - Bystrý (68. Blucha), Hruzík, Taraba 
(76. Klejnot), Hykel - Halaška (60. Gebauer), 
Kovařík. Trenér: West.
Hlučín: Hlaváč - Štefek, Mac, Žižka - Dostál, 
Foltyn, Hudeczek, Lukáš (88. Krivčík), Talián 
- Badalyan (90. Messaniec), Sasín (84. Ság-
ner). Trenér: Valachovič.
Roman West (trenér Vítkovic): „Sahali 
jsme po remíze, jenže jsme nedokázali dát 
gól. Mezi námi a Hlučínem byly ale patr-
né rozdíly, ty hlavní bych viděl v rychlosti 
hráčů, v práci s míčem jeden na jednoho, v 
kvalitě ve středu hřiště, kde nás hosté pře-
tlačili. V takových zápasech je vidět ještě 
hodně nedostatků, chybí nám momentálně 
větší kvalita, abychom třeba Hlučín doma 
porazili.“ 
Milan Valachovič (trenér Hlučína): „Vy-
hrát derby na tak krásném stadionu je cen-
né. Zápas nebyl dlouho rozhodnutý, takže i 
pro lidi to bylo fajn, ovšem kdybychom vyu-
žili alespoň nějakou šanci ve druhém poloča-
se, závěr nemusel být tak hektický. Mužstvo 
zahrálo výborně, nemám mu v podstatě co 
vytknout. Jedině snad to, že takové výkony 
nepředvádí pravidelně, to bychom ovšem 
nebyli teď tam, kde jsme.“ (mac)
DALŠÍ ZÁPASY: Líšeň-Prostějov 1:3 (1:1). 
Branky: 34. Pašek - 44. a 69. Kroupa, 55. T. 
Machálek. Rozhodčí: Klíma. ŽK: Vejmělek. 
295 diváků. 
Vyškov-Břeclav 5:0 (3:0). Branky: 8. a 14. 
Stříž, 44. Studený, 61. Urbančok, 71. V. No-
votný. Rozhodčí: Hanák. ŽK: Studený, Lahod-
ný, Urbančok - Carvalho, Simandl, Vojtěšek. 
236 diváků. 
Mohelnice-Uničov 2:2 (2:1). Branky: 15. 
Hapal, 30. Bača - 40. Binar, 56. vlastní (Pin-
kava). Rozhodčí: Petr. ŽK: Bača - Vejvoda, 
Nuc, Řehák. 380 diváků. 
Hulín-Třebíč 2:0 (2:0). Branky: 33. Ondřej-
ka, 44. Laciga. Rozhodčí: Duda. ŽK: Steiner, 
Vyskočil - Klusák, Komínek. 106 diváků. 
HFK Olomouc-Slovácko B 1:1 (0:0). Bran-
ky: 90. Pezzotti - 73. Zajíc. Rozhodčí: Richtár. 
ŽK: Pyclík, Krumpolc, Pezzotti - Kovář, Zajíc. 
110 diváků. 
Velké Meziříčí-Kroměříž 7:2 (3:0). Branky: 
13. a 25. Simr, 55. z pen. a 86. Demeter, 41. 
Bouček, 72. Dolejš, 75. E. Smejkal - 85. a 88. 
Cupák. Rozhodčí: Popelák. ŽK: Čep, Haša, 
Strašák. 264 diváků. 
Zlín B-Otrokovice 1:3 (0:1). Branky: 67. 
Bartolomeu - 35. a 55. Elšík, 64. Mlýnek. 
Rozhodčí: Černý. ŽK: Bačo. 218 diváků. 
 1. Prostějov 27 18 4 5 60:27 58
 2. Vítkovice 27 15 5 7 47:32 50
 3. Uničov 27 14 6 7 49:26 48
 4. Hulín 27 13 8 6 42:29 47
 5. Hlučín 27 12 8 7 42:28 44
 6. Kroměříž 27 13 4 10 47:46 43
 7. Vyškov 27 11 7 9 50:30 40
 8. Otrokovice 27 12 4 11 35:39 40
 9. Zlín B 27 10 8 9 38:41 38
 10. Mohelnice 27 8 11 8 37:36 35
 11. Vel. Meziříčí 27 10 5 12 43:47 35
 12. Slovácko B 27 8 7 12 44:39 31

 13. Líšeň 27 8 4 15 29:50 28
 14. Třebíč 27 4 9 14 31:58 21
 15. HFK Olomouc 27 4 8 15 22:49 20
 16. Břeclav 27 4 6 17 27:66 18

DIVIZE E
27. kolo: HAVÍŘOV-PETŘKOVICE 0:3 
(0:2), branky: 2. Václavík, 43. Ptáček, 69. 
Švábík, ČK: 56. Wojnar (H.), 260 diváků. 
Miroslav Matušovič (hrající trenér Haví-
řova): „Myslím, že 2. minuta udala tempo 
celého zápasu. Inkasovali jsme po chybě 
gólmana, čímž veškeré plány byly v háji. 
Měli jsme sice potom nějaké rohy, z nichž 
jsme mohli skórovat, ale doplatili jsme na 
svou nedisciplinovanost a celkově se proje-
vila zkušenost soupeře. Dopředu byl nebez-
pečný a vzadu si to pohlídal.“
Filip Smékal (trenér Petřkovic): „Opět 
jsme hráli to, co jsme si řekli v šatně. Samo-
zřejmě nám pomohl rychlý gól, kterým jsme 
se dostali do pohody, byli častěji na míči a 
před půlí zvýšil Kuba Ptáček. To nás uklidni-
lo, ve druhém poločase nám vycházela hra 
na brejky a pomohlo i vyloučení.“ (hek)
KRNOV-L. PETROVICE 0:5 (0:2), branky: 
15., 24. a 58. D. Puškáč, 84. Fukala, 87. M. 
Puškáč, 320 diváků. 
Ladislav Bártek (trenér Krnova): „Utká-
ní jsme vůbec nezvládli, potopily nás naše 
nevynucené chyby. Několikrát jsme ještě za 
bezbrankového stavu mohli jít do brejku, ale 
místo toho úplně zbytečně zkazíme jedno-
duchou přihrávku a nabídneme jim první 
gól. Špatně řešíme určité herní situace a 
soupeři zápas ulehčujeme. A takový tým 
jako Petrovice to umí trestat. Můžeme být 
poslední, můžeme prohrát, ale musíme uká-
zat divákům, že chceme bojovat, že se o to 
chceme rvát, a to jsme dneska nesplnili.“
Pavel Bernatík (asistent trenéra Petro-
vic): „Přistoupili jsme k tomu zodpovědně, 
nechtěli jsme dopustit nějaké spekulace a 
ještě jsme oddálili Petřkovicím postupové 
oslavy. Skvěle nám fungovala kombinační 
hra. Zápas zlomil třetí gól. Domácí mi přišli 
nějak podivně odevzdaní, jako by ani pořád-
ně nebojovali o záchranu.“ (hab, čin)
DOLNÍ BENEŠOV-HRANICE 1:2 (0:0), 
branky: 75. Labuda - 60. Hrdlička, 77. Ne-
hyba, 131 diváků. 
Dušan Christoph (trenér D. Benešova): 
„Je to pořád jak ohraná deska, neproměňu-
jeme šance, to je náš největší problém. To, 
co jsme zase zahodili, bylo až neskutečné. 
Porážka mrzí o to víc, že jsme nebyli horší 
tým, naopak. Dva góly jsme soupeři nabídli 
po našich chybách.“  (rob)
VELKÉ KARLOVICE-NOVÝ JIČÍN 3:1 
(2:1), branky: 8. Chuchma, 43. M. Pavelka, 
74. Škrobák - 23. Lokša, 164 diváků. 
Jan Pejša (trenér N. Jičína): „Věděli jsme, 
co nás v Karlovicích bude čekat a hráče 
jsem na to upozorňoval. Domácí nás na 
malém hřišti přehráli svojí agresivitou, dů-
razem a pohybem. Z jedné z našich mála po-
vedených akcí jsme vyrovnali, ale v závěru 
poločasu jsme podruhé inkasovali. Bohužel 
jsme ještě domácím pomohli dvěma zbyteč-
nými zaváháními a nedokázali jsme si pak 
vytvořit žádné vyložené šance.“ (dtb)
NOVÉ SADY-OPAVA B 2:3 (1:1), branky: 

5. Papica, 83. Maliňák - 28. a 90. Uvíra, 57. 
Vrána, 93 diváků. 
Lubomír Hrabina (trenér Opavy B): „Chtě-
li jsme si pohlídat začátek, jenomže hned v 
5. minutě jsme inkasovali. Chvíli nám trvalo, 
než jsme se do zápasu dostali. V dalším prů-
běhu jsme byli lepší tým, silnější na balonu. 
Domácí sice tři minuty před poločasem vy-
rovnali, ale nám se podařilo strhnout vítěz-
ství na svou stranu.“ (rob)
VSETÍN-RÝMAŘOV 4:4 (3:1), branky: 21. 
a 50. Valigůra, 15. Surovec, 28. Mydlář - 33. 
Šupák (penalta), 56. T. Němec, 60. Krčma-
řík, 84. Horák, 103 diváků. 
Milan Furik (trenér Rýmařova): „Chtěli 
jsme hrát aktivně, což se nám do prvního 
gólu domácích i dařilo. Měli jsme stopro-
centní šance, jenže Vsetín nám dal lekci z 
produktivity, z prvních čtyř střel dal tři góly. 
Všechno to bylo po našem nedůraze nebo 
chybách v obraně. Nakoplo nás, když se 
nám podařilo snížit na 2:4, to začali chlapi 
věřit, že není zápas ztracený. Naplnili jsme 
normu a dali zase čtyři góly, ale bohužel 
defenziva si vybrala slabší den. Vzhledem k 
vývoji je bod vlastně zisk.“ (hab)
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ-BRUMOV 
2:1 (2:1), 30. M. Chlebek (penalta), 36. Žá-
ček - 37. Pavel Naňák, 430 diváků.
Michal Chlebek (trenér Frýdlantu): „Pro 
nás to jsou každopádně hodně cenné body. 
Teď ještě musíme zvládnout středeční pře-
dehrávku s Hranicemi, abychom mohli jet do 
Francie na Euro s klidnou hlavou. Pořád ješ-
tě hrajeme o pomyslných šest bodů.“ (sch)
SLAVIČÍN-VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2:2 
(0:1), branky: 67. Kříž, 76. P. Švach - 21. Vý-
mola, 58. Michálek, 170 diváků. 
 1. Petřkovice 27 20 1 6 49:21 61
 2. L. Petrovice 27 16 5 6 53:20 53
 3. Slavičín 27 13 7 7 43:28 46
 4. Val. Meziříčí 27 13 5 9 42:32 44
 5. Nový Jičín 27 12 7 8 40:28 43
 6. Nové Sady 27 12 5 10 48:38 41
 7. Rýmařov 27 10 7 10 46:40 37
 8. Opava B 26 9 7 10 40:36 34
 9. D. Benešov 27 10 4 13 35:44 34
 10. Frýdlant n. O. 27 9 6 12 36:49 33
 11. Brumov 27 9 6 12 31:49 33
 12. Hranice 27 9 4 14 41:46 31
 13. Havířov 27 9 4 14 33:52 31
 14. V. Karlovice 27 8 6 13 23:36 30
 15. Vsetín 27 6 7 14 25:42 25
 16. Krnov 26 6 7 13 26:50 25

KRAJSKÝ PŘEBOR
27. kolo: Šenov-Háj ve Slezsku 8:1 (4:0), 
branky: 18. a 80. Z. Bednář, 14. a 14. Scho-
vajsa, 77. Koďousek, 3. Svoboda, 53. Macko, 
85. Biela - 85. Komárek, 198 diváků. 
Heřmanice-Dětmarovice 3:2 (1:1), 49. a 77. 
Mantey, 44. Opata - 19. a 61. Šrámek, 115 
diváků. 
Břidličná-Markvartovice 1:2 (0:2), 83. 
Darkeh - 23. a 31. Baculák, 100 diváků. 
Frenštát pod Radhoštěm-Pustá Polom 1:1 
(1:0), 41. Bednář - 79. Pleger, 144 diváků. 
Polanka-Český Těšín 1:2 (1:0), 35. Šindler 
- 76. Rac, 79. Kiška, 100 diváků. 
Kobeřice-Slavia Orlová 3:3 (1:1), 40. 
Oberherr, 62. Robin Wirth, 83. Žmolík - 10. 
Urban, 50. Lisický, 70. Cigánek, 205 diváků. 

Kravaře-Vítkov 1:1 (1:1), 45. Lavrovič - 8. 
K. Krása, ČK: Žídek - K. Špok, 300 diváků. 
Bohumín-Vendryně 1:3 (1:3), 18. Hanus - 2. 
a 74. Przyczko, 59. Baron, 200 diváků.
 1. Pustá Polom 26 17 6 3 52:26 57
 2. Slavia Orlová 26 15 6 5 44:24 51
 3. Dětmarovice 26 15 5 6 45:29 50
 4. Bohumín 26 10 7 9 50:35 37
 5. Markvartovice 26 11 4 11 49:52 37
 6. Šenov 26 11 3 12 61:53 36
 7. Heřmanice 26 10 6 10 43:48 36
 8. Háj ve Slezsku 26 9 8 9 49:46 35
 9. Český Těšín 26 9 8 9 34:32 35
 10. Vendryně 26 10 5 11 40:49 35
 11. Frenštát p. R. 26 10 3 13 38:55 33
 12. Břidličná 26 9 5 12 49:55 32
 13. Kobeřice 26 7 8 11 47:57 29
 14. Vítkov 26 7 6 13 38:53 27
 15. Polanka 26 7 5 14 44:43 26
 16. Kravaře 26 7 3 16 32:58 24

I.A TŘÍDA
SKUPINA A - 25. kolo: Krásné Loučky-Ky-
lešovice 0:0.
Jakubčovice-Hlubina 4:1 (2:0), branky: 7. 
a 63. Ďurica, 35. P. Zagol, 85. vlastní - 49. 
Procházka. 
Štítina-Bílovec 2:0 (2:0), 21. Černý, 40. 
Hlaváček. 
Mokré Lazce-Bohuslavice 7:1 (5:1), 16., 
25. a 54. Dao, 39. a 44. Žurek, 14. Villaschek, 
82. Ehigiamusoe - 34. Kretek. 
Darkovičky-Bolatice 2:1 (0:0), 62. Turan-
ský, 89. Lindovský - 83. Kotík. 
Slavkov-SO Bruntál 0:3 (0:1), 42. Raab, 
62. M. Havlíček, 83. P. Havlíček. 
Chlebičov-Oldřišov 1:2 (1:1), 45.+1. Tomáš-
ko - 10. Blahetka, 76. Šamárek z pok. kopu. 
 1. Bílovec 22 16 2 4 62:29 50
 2. SO Bruntál 22 16 1 5 64:21 49
 3. Jakubčovice 22 14 2 6 52:34 44
 4. Darkovičky 22 13 3 6 46:24 42
 5. Bolatice 22 11 5 6 37:24 38
 6. Oldřišov 22 9 2 11 39:37 29
 7. Štítina 22 9 2 11 24:32 29
 8. Hlubina 22 8 4 10 29:33 28
 9. Krásné Loučky 22 7 5 10 26:37 26
 10. Chlebičov 22 8 1 13 28:47 25
 11. Kylešovice 22 6 6 10 25:45 24
 12. Mokré Lazce 22 7 1 14 26:39 22
 13. Bohuslavice 22 6 1 15 31:70 19
 14. Slavkov 22 4 5 13 25:42 17

SKUPINA B - 25. kolo: Hrabová-Bystřice 
2:3 (1:0), branky: 16. Richter, 53. Loska - 64. 
Kisza, 72. Noga, 84. Mončka. 
Dolní Lutyně-B. Albrechtice 0:2 (0:1), 15. 
a 83. Kociolek. 
Stonava-Brušperk 3:1 (0:0), 47. a 55. Frait, 
90. Dittrich - 59. Bogdan. 
Veřovice-Petřvald n. M. 2:0 (2:0), 17. a 43. 
Hanko. 
Dobratice-Sedliště 1:3 (1:2), 33. Číž - 4., 
26. a 87. D. Krejčok. 
Dolní Datyně-Staré Město 2:0 (2:0), 14. a 
42. Tomašák. 
Vratimov-Čeladná 2:3 (2:1), 24. Svěnčík, 
29. Pohludka - 32. a 51. Martin Váňa (oba 
z pok. kopu), 85. Padych. 
 1. Čeladná 22 17 2 3 63:21 53
 2. Staré Město 22 14 4 4 44:21 46

 3. B. Albrechtice 22 13 3 6 53:32 42
 4. Dolní Datyně 22 11 4 7 45:29 37
 5. Bystřice 22 10 3 9 30:36 33
 6. Brušperk 22 9 4 9 34:35 31
 7. Dobratice 22 9 3 10 40:50 30
 8. Vratimov 22 9 2 11 42:43 29
 9. Stonava 22 8 5 9 38:41 29
 10. Veřovice 22 8 3 11 34:34 27
 11. Petřvald n. M. 22 9 0 13 35:45 27
 12. Sedliště 22 6 4 12 32:45 22
 13. Hrabová 22 6 2 14 26:52 20
 14. Dolní Lutyně 22 3 5 14 18:50 14

I.B TŘÍDA
SKUPINA A - 25. kolo: Město Albrechti-
ce-Velké Heraltice 0:2 (0:1), branky: 35. 
Piatkevič, 84. Rolný. 
Otice-Velké Hoštice 1:2 (1:1), 3. Kostera - 
42. a 47. J. Jaroš. 
Žimrovice-Světlá Hora 0:2 (0:1), 29. Lus-
ka, 76. Hapka.
Chomýž-Dolní Moravice 5:1 (2:1), 50., 78. 
a 84. Juchelka, 11. P. Baczke, 43. L. Klement 
- 12. Vala. 
SO Bruntál B-Strahovice 1:0 (1:0), 37. Ko-
valovský.
Štěpánkovice-Zlatníky 5:0 (3:0), 40. a 67. 
(druhý z pok. kopu) Liška, 17. Schwalbe, 29. 
Heider, 73. Harazim.
Chuchelná-Úvalno 0:0. 
 1. Štěpánkovice 22 15 6 1 75:23 51
 2. Strahovice 22 11 4 7 44:35 37
 3. Chomýž 22 12 1 9 37:31 37
 4. Chuchelná 22 11 3 8 33:34 36
 5. Zlatníky 22 10 5 7 36:37 35
 6. Velké Heraltice 21 8 7 6 51:35 31
 7. Úvalno 22 9 2 11 33:45 29
 8. Světlá Hora 22 7 7 8 32:44 28
 9. M. Albrechtice 22 8 3 11 42:47 27
 10. SO Bruntál B 22 8 2 12 41:63 26
 11. Žimrovice 22 5 9 8 45:37 24
 12. Otice 22 7 2 13 28:37 23
 13. Velké Hoštice 22 6 5 11 25:40 23
 14. Dolní Moravice 21 6 4 11 33:47 22

SKUPINA B - 25. kolo: Darkovice-Kozmi-
ce 4:2 (3:1), branky: 16. a 25. Tannenberger, 
37. Poštulka, 89. Ciuraj - 43. Starý, 86. Lička 
z pok. kopu. 
Fryčovice-FC Vřesina 3:2 (3:0), 17. Soško, 
29. Pešek, 42. Rumel - 50. Hloušek, 86. Mi-
kulík. 
Svinov-Hať 4:1 (2:0), Petrovský 2, Pšenčík, 
Cihlář - Heglas.
Dolní Lhota-Ludgeřovice 1:5 (1:4), 11. Jan 
Zeman - 25. a 41. Fojtík, 10. Nagy, 18. Zou-
bek, 68. Pěntka. 
Staříč-Stará Bělá 1:10 (0:4), 75. Papřok - 5., 
9. a 32. Kožík, 62. a 72. Petrík, 13. Malík, 64. 
Nenička, 68. Dziža, 74. Brachtl, 82. Bittala. 
Velká Polom-Píšť 0:4 (0:1), 37. Jaroš, 55. 
Zulijaj, 73. Frébort, 88. Bačo. 
Ostrava-Jih-Šilheřovice 4:1 (1:1), 39. a 76. 
Schüler, 64. Chrašč, 88. vlastní - 35. Lasák. 
Dohrávka 24. kola: Stará Bělá-Velká Po-
lom 3:0 (1:0), 12. Dziža, 66. Brachtl, 67. 
Petrík.
 1. Ludgeřovice 22 15 6 1 54:13 51
 2. Stará Bělá 22 15 1 6 59:22 46
 3. Fryčovice 22 13 2 7 57:40 41
 4. Darkovice 22 11 4 7 46:31 37

 5. Píšť 22 11 3 8 47:30 36
 6. Hať 22 10 5 7 42:32 35
 7. Kozmice 22 8 7 7 52:48 31
 8. Vřesina 22 8 4 10 43:38 28
 9. Dolní Lhota 22 8 4 10 33:35 28
 10. Šilheřovice 22 8 3 11 35:45 27
 11. Ostrava-Jih 22 7 3 12 34:51 24
 12. Svinov 22 5 6 11 29:48 21
 13. Velká Polom 22 4 6 12 18:47 18
 14. Staříč 22 1 6 15 26:95 9

SKUPINA C - 25. kolo: Lučina-Raškovice 
4:1 (2:1), branky: 26. Petroš, 28. Krzyžánek, 
50. Mokryš, 81. K. Tomíček - 32. Kučák. 
Hnojník-Smilovice 1:0 (0:0), 60. Bauman. 
Horní Suchá-Dobrá 1:3 (1:2), 14. Mikulec - 
8. (penalta) a 44. Malchárek, 86. Javorek. 
Nýdek-Gascontrol Havířov 5:0 (3:0), 25. 
Fryda, 38. Brzezina, 39. Cienciala, 53. Sikora, 
64. Rakowski
Jablunkov-Tošanovice 9:1 (6:1), 15., 17. a 
35., Nieslaník, 32., 64. a 80. Szotkowski, 4. 
Gurecký, 39. Komár, 89. Kostka - 55. Judita. 
Inter. Petrovice-Horní Žukov 7:1 (3:0), 
19., 21. a 90. Ryšavý, 16. a 48. Martikán, 69. 
(pok. kop) a 87. Kačinský - 66. Jurczyga. 
Lok. Petrovice B-Slovan Orlová 6:0 (3:0), 
42., 51. a 60. Sikora, 32. Kostura, 44. Hanu-
sek, 83. Hujo.
 1. Dobrá 22 17 3 2 64:23 54
 2. Jablunkov 22 15 2 5 62:33 47
 3. L. Petrovice B 22 13 6 3 61:19 45
 4. In. Petrovice 22 12 2 8 47:38 38
 5. Smilovice 22 11 3 8 41:27 36
 6. Horní Suchá 22 10 2 10 54:42 32
 7. Nýdek 22 9 4 9 47:41 31
 8. Hnojník 22 9 2 11 38:48 29
 9. Lučina 22 8 4 10 46:43 28
 10. Raškovice 22 8 2 12 26:53 26
 11. Tošanovice 22 8 1 13 46:62 25
 12. Sn Orlová 22 6 4 12 32:57 22
 13. Horní Žukov 22 4 4 14 37:67 16
 14. Gas. Havířov 22 3 3 16 26:74 12

SKUPINA D - 25. kolo: Odry-Vlčovice 1:4 
(0:4), branky: 55. Strempek - 18. a 45. Polá-
šek, 3. J. Jalůvka, 24. Světlík. 
Kopřivnice-Tichá 3:1 (1:1), 1. Petráš, 61. 
Košárek, 65. Hruška - 17. Fajčák. 
Libhošť-Jeseník nad Odrou 1:1 (1:0), 9. 
Chromečka - 65. Burget. 
Kozlovice-Bordovice 3:0 (2:0), 34. a 73. 
Harabiš, 4. Čuport. 
Starý Jičín-Spálov 0:0. 
Kateřinice-Hukvaldy 1:0 (1:0), 29. Kocourek.
Utkání Mořkov-Jistebník bylo v 75. min. za 
stavu 2:1 (8. a 72. Erle - 11. Lebica) předčas-
ně ukončeno pro výtržnosti fanoušků hostů.
 1. Jistebník 21 13 6 2 52:13 45
 2. Spálov 22 12 7 3 36:19 43
 3. Starý Jičín 22 13 3 6 51:30 42
 4. Libhošť 22 11 7 4 35:16 40
 5. Odry 22 11 2 9 52:38 35
 6. Tichá 22 10 5 7 35:26 35
 7. Jeseník n. O. 22 7 8 7 34:36 29
 8. Vlčovice 22 7 6 9 32:48 27
 9. Kopřivnice 22 7 5 10 25:35 26
 10. Hukvaldy 22 7 2 13 34:39 23
 11. Mořkov 21 5 6 10 24:33 21
 12. Kozlovice 22 5 5 12 28:51 20
 13. Bordovice 22 6 2 14 27:60 20
 14. Kateřinice 22 5 4 13 29:50 19

Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku
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Paříž volá! Tenisový bál je
tady. Uspějí letos české barvy?
Včera odstartoval
antukový French
Open, druhý
grandslam sezony.

VOJTĚCH ŽIŽKA

K věten v plném
proudu, elegantní
metropole nad Sei-
nou a oranžový

prach antuky – to jsou kla-
sické atributy druhého
grandslamu sezony. Teniso-
vá elita má exkluzivní do-
staveníčko v Paříži. V areálu
Rolanda Garrose včera začal
antukový veleturnaj French
Open. Loni potěšila české
fanoušky nezapomenutel-
nou jízdou do finále Lucie
Šafářová. Jaký bude letošní
ročník?
„Byly to neskutečné dva

týdny plné emocí,“ vzpomí-
nala Šafářová, která v Paříži
před rokem kromě finálové
účasti v singlu triumfovala
i ve čtyřhře. Brněnská ro-
dačka má za sebou hodně
složité období, plné zdra-
votních problémů – nedáv-
no sice opanovala turnaj
v Praze, opakování loňského
pařížského galapředstavení
by ale bylo velké překvape-
ní.
„Vím, že obhajuju body za

finále, ale jsem ráda, že
jsem vůbec zpátky na kur-
tu,“ uvedla Šafářová, která
do turnaje vstoupila duelem
s Ruskou Vitalijí Djačenko-
vou. Hladce ji porazila 6:0 a
6:2. První kolo včera
s odřenýma ušima zvládla
také Petra Kvitová, kterou
potrápila Danka Koviničová
z Černé Hory.
Další českou nadějí

v ženské dvouhře je Karolí-
na Plíšková, která už něja-
kou dobu září na turnajích
WTA, na grandslamech ale
zatím vždycky zůstala za
očekáváním. Ráda by to

v Paříži změnila, byť antuku
právě nemiluje. „Touha ur-
vat to na grandslamu je po-
řád. Tím, že se mi to ještě
nepodařilo, tak to samo-
zřejmě chci,“ svěřila se Plíš-
ková. Dobře rozjetou sezonu
chce na Roland Garros po-
tvrdit Barbora Strýcová,
dnes hraje s Lucií Hradec-
kou.
A co favoritky ženské

dvouhry? Hlavní adeptkou
na shrábnutí štědré odměny
ve výši dvou milionů eur
(54 milionů korun) je po-
chopitelně obhájkyně titulu
Serena Williamsová. Letos
toho zatím moc nenahrála,
ale na nejdůležitější turnaje
se umí připravit perfektně.
„Prohrává jen výjimečně.

Je teď zdravá a hladová po

dalších úspěchu,“ řekla
o čtyřiatřicetileté Ameri-
čance tenisová legenda
Martina Navrátilová. Další-
mi adeptkami na výhru jsou
Angelique Kerberová,
Garbiñe Muguruzaová či Si-
mona Halepová.

VRÁTÍ SE NADAL „DOMA“
ZPÁTKY NA VRCHOL?
Pokud jde o mužskou dvou-
hru, tam se hlavní otazník
vznáší nad Novakem Djo-
kovičem – srbský bohatýr už
v tenise vyhrál všechno, co
se dalo, ale triumf z Roland
Garros mu zatím uniká. Loni
v Paříži ve finále nečekaně
prohrál se Stanem Wawrin-
kou. O to víc touží uspět le-
tos.
Jenže pozor – nedávno ho

v římském finále pokořil
Andy Murray, jehož hra na
antuce se poslední dobou
hodně zvedla. „Je to teď
můj nejúspěšnější povrch, s
čímž jsem rozhodně nepo-
čítal. Ale nezlobím se,“ pou-
smál se sebevědomý Skot,
který chce Djokovičovi zni-
čit sen o pařížském titulu.
Další favorité?
Při zranění Rogera Fede-

rera to jsou hlavně obhájce
titulu Wawrinka a zapomí-
nat se pochopitelně nesmí
na Rafaela Nadala. Ten sice
prožívá jistý ústup ze slávy,
ale právě v Paříži byl tenhle
španělský nezmar dlouhá
léta neomezeným diktáto-
rem – z French Open má
neuvěřitelných devět titulů.
Zaokrouhlí to na deset?

ÚLEVA. Petra Kvitová se včera nadřela, ale první kolo French Open zvládla. Foto: ČTK/ Pavel Lebeda

VYDAŘENÝ VSTUP. Do druhého kola prošla také loňská finalistka Lucie Šafářová, která si v zápase přerušeném kvůli dešti poradila s
Ruskou Vitalijí Djačenkovou 6:0 a 6:2. Foto: ČTK

SPORT

↓ TĚSNĚ. Slovenskému cyklistovi
Peteru Saganovi těsně uniklo třetí
etapové vítězství v závodě Kolem
Kalifornie. Úřadující mistr světa
nestačil ve spurtu sedmé etapy na
Nora Alexandera Kristoffa. V čele
celkového pořadí se navzdory
útokům soupeřů udržel před
závěrečnou etapou Francouz Julian
Alaphilippe.

↑ BRONZ. Deblkanoisté Jaroslav
Radoň, Filip Dvořák vybojovali na
Světovém poháru v Duisburgu třetí
místo v závodě na 1000 metrů. Kajakář
Radek Šlouf byl na neolympijské trati
500 m čtvrtý, hned za ním skončil Jan
Štěrba. (čtk)

Biker Kulhavý se vrátil čtvrtým
místem na SP v Albstadtu

Albstadt – Olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý
v prvním mezinárodním startu po březnové zlo-
menině ruky obsadil čtvrté místo v závodě Světo-
vého poháru v cross country horských kol v Alb-
stadtu. Kateřina Nash, byla stejně jako v úvodním
podniku seriálu v australském Cairns, desátá. Jed-
natřicetiletý Kulhavý absolvoval v Německu první
velký závod v sezoně, poté co si na začátku března
přivodil dvojitou zlomeninu při pádu na Kypru.
(čtk)

Na olympijských hrách v Riu
budou čtyři čeští stolní tenisté

Praha – Český stolní tenis bude mít v Riu de Jane-
iro poprvé v historii čtyři zástupce na olympijských
hrách. K již jisté účastnici Ivetě Vacenovské přibylo
po redukci světového žebříčku trio Lubomír Janča-
řík, Dmitrij Prokopcov a Hana Matelová. Definitivní
nominaci zveřejnila Mezinárodní federace stolního
tenisu (ITTF). Nejlepší česká hráčka Vacenovská
měla olympijskou jistotu už téměř tři týdny na zá-
kladě světového žebříčku. (čtk)
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Fotbalisté si přípravu na Euro
zpestřili návštěvou divadla

Praha – Fotbalová reprezentace na startu přípravy
na ME společně vyrazila do Dejvického divadla na
hru Ucpanej systém. Šlo o speciální představení,
které si herci v čele s Ivanem Trojanem připravili
pouze pro fotbalisty. „Přišel s tím Ivan Trojan. Hle-
dali jsme jen vhodný termín. Měli mít původně v
divadle volno, ale udělali pro nás toto exkluzivní
představení. Je to ideální teambulding, abychom se
pobavili před tím, co nás všechno čeká. Bylo to su-
per,“ řekl manažer reprezentace Dušan Fitzel. (čtk)
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Karvinské oslavy zařídil Hošek s Budínským
Ke kuriózní situaci došlo ve druhé lize v sobotu ve Vlašimi, kde v závěru utkání nastoupil gólman Frýdku-Místku Ondřej Prepsl v útoku!

Karviná – Fotbalisté Karvi-
né jsou po Hradci Králové
druhým postupujícím tý-
mem do nejvyšší soutěže.
Účast mezi elitou jim defi-
nitivně zajistila dnešní vý-
hra 2:0 v předposledním 29.
kole druhé ligy nad Pardu-
bicemi, po které je už ne-
může dostihnout třetí Zno-
jmo, neboť má horší bilanci
ze vzájemných zápasů.

MFK OKD Karviná – FK
Pardubice 2:0 (1:0)
Na jaře dosud neporažená

Karviná navlékla na svou
dlouhou bodovou šňůru tři-
náctý korálek. „Všichni vě-
říme, že to nebude nešťast-
né číslo. Dáme klukům do
úterka volno, ale pak už se
budeme svědomitě připra-
vovat na Varnsdorf. I když
už je rozhodnuto, bereme
zápas se vší vážností, ne-
chceme nic odfláknout,“
upozornil po vítězném duelu
s Pardubicemi trenér Karvi-
né Jozef Weber.
Jeho tým zvládl rozlučko-

vé domácí utkání parádně.
Pardubicím de facto nedo-
volil zakončit. Uklidnění na
domácí kopačky vnesla per-
fektní hlavička Hoška po
přímém volném kopu, pak
se už domácím hrálo lépe a
mohli dvakrát své vedení
pojistit. Moravec a po něm
hlavně Puri skórem nepo-
hnuli.
Ve 47. minutě vpadl do

šestnáctky z pravé strany
aktivní Puri, Kakrda jej za-
táhl za dres a rozhodčí
Proske neváhal ani vteřinu –
penalta.
K ní se postavil stálý exe-

kutor karvinských pokuto-
vých kopů Lukáš Budínský a
proměnil – 2:0. Pak už Kar-
viná kontrolovala vedení a
dovedla zápas do vítězného
konce.
Branky: 4. J. Hošek, 48. z

pen. Budínský. Rozhodčí:
Proske – Kotík, Arnošt. ŽK:
Pospíšil (P). Diváci: 2 027.
Karviná: Pindroch – Ja-

nečka, Dreksa, J. Hošek,
Eismann – Šisler – Puri (86.

Panák), Budínský, Zelený
(68. Puchel) – Moravec, Zb.
Pospěch (73. Urgela). Trenér:
Jozef Weber. (čin)

Slezský FC Opava – Zno-
jmo 2:3 (0:1).
Loučení opavských fotba-

listů s fanoušky mělo hořký
nádech. Slezané se proti
Znojmu nepředvedli zrovna
v nejlepším světle.
Ještě před úvodním

hvizdem proběhlo slav-
nostní rozloučení s trené-
rem Janem Baránkem a
hned na to zažili domácí
šok. Rychlík Stáňa zakončil
brejk gólem. Znojmu na-
rostla křídla, bylo lepší.
Opavští se trápili, a to na
všech frontách. „Bohužel
hráči přistoupili k zápasu,
jako k nějakému přátelské-
mu utkání. A to mě naštva-
lo,“ pronesl zklamaně do-
mácí kouč Jan Baránek.
Po přestávce se prosadil

hlavou dlouhán Žondra. Na-
děje Opavským svitla po
kontaktním gólu Jurečky,
tentýž hráč mohl vzápětí
vyrovnat, chyběly mu ale
centimetry. Naopak na dru-
hé straně byl opět úspěšný
Žondra. Slezané už v závěru
jen dokázali Mrázkem snížit
na konečných 3:2. „Pomohla
nám rychlá branka. Dobře
jsme kombinovali, i když se
Opava snažila, měla to těž-
ké,“ podotkl Radim Kučera,
trenér Znojma. „Na jaře nám
v domácích zápasech chy-
běla lehkost, venku hrajeme
podstatně lépe, což jsme ta-
dy dokázali,“ řekl Kučera.
„Jsem zklamaný. Bylo to

špatné jak výsledkově, tak
herně. Je mi to líto kvůli fa-
nouškům, hráči si neuvědo-
mují, co v nich mají,“ za-
končil Jan Baránek.
Branky: 73. Jurečka, 90+2.

Mrázek – 2. Stáňa, 66. a 75.
Žondra. Rozhodčí: Dresler –
Pochylý, Boček. ŽK: Ledecký.
Diváků: 1226
Opava: Květon – Pospěch,

Simerský, Žídek (50. Dvor-
ník), Matěj Hrabina –
Grussmann (75. Schaffarzik),

Jursa, Mozol, Jurečka) –
Kuzmanovič, Přichystal (58.
Mrázek). Trenér: Jan Bará-
nek. (rob)

Třinec – Varnsdorf 0:1
(0:0).
Třinec začal aktivně, ale

ke své škodě vyšel ve svém
posledním domácím utkání
střelecky naprázdno.. „S ko-
nečným výsledkem spoko-
jeni být nemůžeme, zvláště
když jsme soupeři gól daro-
vali. Do té doby jsme hráli
prakticky jen na jednu
branku, soupeř dobře bránil.
V závěru už to bylo z naší
strany vabank. Byl to podle
mě spíš nerozhodný zápas,“
smutnil po utkání třinecký
kouč Karel Kula. „Jsem tako-
vý rozpačitý, jelikož kdyby
mi někdo před utkáním řekl,
že tu vyhrajeme, byl bych
určitě spokojen. Náš výkon
ale neodpovídal tomu, co
jsme předváděli v minulých
zápasech. Hlavně první půle
byla z naší strany hodně
špatná, tam jsme si koledo-
vali o gól. Utkání rozhodla
dost kuriózní branka, kterou
jsem ještě nikdy neviděl,“
pousmál se hostující trenér
Roman Veselý. Těsná po-
rážka znamená pro třinecké
fotbalisty jistotu třinácté
pozice.
Branka: 76. Daníček. Roz-

hodčí: Houdek – Fišer, Myš-
ka. ŽK: Čelůstka – Durdević.
Diváci: 251.
Třinec: Paleček – Velner,

Bedecs, Čelůstka (83. Kuče-
ra), Reintam, Janoščín –
Zimka (70. Joukl), Málek,
Ceplák (76. Hloch), Janošík –
Szotkowski. Trenér: Karel
Kula. (sch)

Vlašim – Frýdek-Místek
3:1 (3:0).
Domácí zvládli především

první poločas, ve kterém
rozhodli o svém vítězství.
Stačilo jim k tomu pouhých
dvanáct minut.
Hostující trenér měl před

utkáním obrovské problémy
se složením základní jede-
náctky. Ve Vlašimi totiž ne-

mohl počítat se službami
hned několika svých svě-
řenců (Hošek, Švrček, Ďuriš-
ka – zraněni, Literák s Ižvol-
tem – karetní tresty, Byrtus
– reprezentace U20), a tak se
v samotném závěru střet-
nutí dostal na hřiště dokon-
ce i brankář Ondřej Prepsl.
V první šanci utkání se

ocitl v 7. minutě domácí
Janda, kterému střelecký
pokus vykopával jeden z
hostujících obránců na
brankové čáře. Poté přišla
hluchá část utkání bez vylo-
žených šancí, přesto to byli
domácí, kdo udávali tempo
hry. První brankou skončila
až akce po půlhodině hry,
když se z 18 metrů trefil
krásně pod břevno Nečas. O
chvíli později byl v šest-
náctce hostí faulován při
průniku Frizoni a penaltu
proměnil s ledovým klidem
Nový – 2:0. Aby toho neměli
hosté málo, v závěru polo-
času skóroval Nečas střelou
k tyči. Druhá půle již nabídla
o něco klidnější průběh hry.
Vzrušení přinesla pouze 83.
minuta, ve které Valcíři
podnikli rychlý brejk, v je-
hož závěru zakončoval do
prázdné branky Vyskočil.
Branky: 30. a 42. Nečas,

32. Nový (pk) – 83. Vyskočil.
Rozhodčí: Královec –
Mokrusch, Kožár. Bez karet.
Diváci: 401.
Frýdek-Místek: Mihálek –

Ilko, Jarabica (87. Prepsl),
Klabník, Slaninka – Ujlaky,
Krčula (61. Mensah), Krišto,
Skwarczek, Vyskočil – Stratil
(61. Tobiáš). Trenér: Mikuláš
Radványi. (šim)

Další zápasy 29. kola:
Ústí nad Labem – Hra-

dec Králové 1:2 (1:0).
Branky: 26. Procházka – 73.
Trubač, 77. Pázler z pen.
Rozhodčí: Lerch – Ratajová,
Šimáček. ŽK: Šnirc, Veverka,
Králík – Malinský. Diváci:
692.
Vyšehrad – České Budě-

jovice 1:3 (0:0). Branky: 49.
Strnad z pen. – 61. Kalod, 79.
Jurdík, 90.+3 Kadula. Roz-
hodčí: Machálek – Pelikán,
Melichar. ŽK: Hála, Klesa,
Funda (všichni Budějovice).
Sokolov – Táborsko 1:2

(0:1). Branky: 61. Přeučil –
42. a 84. Nešický. Rozhodčí:
Adámková – Hájek, Pospíšil.
ŽK: Jablonský (Sokolov). Di-
váci: 552.

JAN HOŠEK

Bývalý hráč Slavie či Teplic
nasměroval perfektní hla-
vičkou svůj tým do vedení a
karvinští fotbalisté se mohli
uklidnit. Nemuseli hrát
křečovitě a na rozdíl od
předchozího domácího
utkání s Táborskem přidali
druhý gól, což jim zaručilo
celkem pohodovou výhru
2:0. Stoper MFK OKD navíc
spolu s celou obranou
prakticky neumožnil hos-
tům vystřelit na domácí
bránu. Čisté konto je i jeho
zásluha.

HRDINA VÍKENDU

17
Tolik let trval v Karviné
prvoligový fotbalový
půst. V sobotu si svě-
řenci trenéra Jozefa
Webera vybojovali na
svém hřišti výhrou nad
Pardubicemi postup
mezi českou elitu.
Karviná v nejvyšší sou-
těži nahradí dlouhodo-
bou regionální jedničku,
Baník Ostrava, a Morav-
skoslezský kraj tak ne-
přijde o nejvyšší soutěž.

TABULKA
1. Hr. Králové 28 17 8 3 45:16 59

2. Karviná 27 16 8 3 47:15 56

3. Znojmo 27 16 5 6 54:32 53

4. Sokolov 27 10 11 6 30:23 41

5. Táborsko 27 8 12 7 34:33 36

6. Ústí 27 8 11 8 38:33 35

7. Pardubice 27 9 8 10 26:27 35

8. Varnsdorf 27 8 10 9 33:41 34

9. Vlašim 27 8 8 11 31:31 32

10.Opava 27 6 14 733:34 32

11. Č. Budějovice 27 6 14 7 39:44 32

12.Fr.-Místek 27 7 9 11 27:36 30

13.Třinec 27 6 8 13 29:41 26

14.Olomouc B 27 5 5 17 23:49 20

15.Vyšehrad 27 5 5 17 19:53 20

Program 30. kola:
Sobota 28. května (17.00):
Frýdek-Místek – Opava, Pardubice – So-
kolov, Táborsko– Ústí nadLabem,Varn-
sdorf – Karviná, Č. Budějovice – Vla-
šim, Sigma Olomouc B – Třinec, Zno-
jmo – Vyšehrad.

Sestoupí s béčkem Sigmy i Vyšehrad?
Ostrava – Na konci tabulky druhé ligy stále není jisté,
kdo sestoupí. Definitivu záchrany mohl získat Vyšehrad
v případě výhry nad Českými Budějovicemi, jenže neu-
držel vedení a po obratu Dynama prohrál 1:3. Pražský
tým má na posledním místě stejný počet bodů jako
béčko Olomouce, které kvůli pádu Sigmy z nejvyšší sou-
těže nebude moci v příští sezoně druhé ligy startovat.
Vyšehrad má s béčkem Olomouce lepší vzájmenou bi-
lanci, což znamená, že mu stačí v posledním kole k zá-
chraně i to, když Olomouc nebude bodovat. (čtk)
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Dvojnásobný mistr ligy se Spartou Jozef Weber je po sobotě i dvojnásobným postupujícím trenérem do první ligy. Moravskoslezskému deníku řekl:

Postupu s Karvinou si vážím víc než toho s Bohemkou
MARTIN RUŠČIN

Karviná – Dokázal to. Kouč
fotbalové Karviné Jozef
Weber se na startu své tre-
nérské kariéry dočkal už
druhého postupu do první
ligy. Jak Deníku prozradil,
mužstvo má od něj do
úterka pokoj, pak ale začne
tvrdě pracovat na tom, aby
sezonu zakončilo jako vítěz
celé soutěže. „Je to pro nás
velká motivace, každý spor-
tovec chce být nejlepší, my
tu šanci máme a byla by
obrovská škoda ji zahodit
v posledním zápase sezony,“
pravil bývalý skvělý zálož-
ník Žiliny, pražské Sparty,
Chebu, Drnovic či Jablonce.
Uvědomujete si, že jste dosá-
hl s karvinským týmem na
pomyslný historický milník,
když vezmeme v potaz, že
Karviná rozhodně není tra-
dičním místem na prvoligové
mapě?
Přesně proto si myslím, že

postup s Karvinou byl na
rozdíl od toho s Bohemkou
před třemi lety těžší a více
si jej vážím. Na Bohemce se
víceméně čekalo, že oka-
mžitě postoupíme, je tam
vytvořen ligový servis a zá-
zemí, i tradice hovoří jasně
pro Bohemku, která do ligy
patří. To jsou všechno dů-
vody, proč si myslím, že by-
lo mnohem těžší dostat do
ligy Karvinou.
Vzpomenete si na léto

2014, když jste do Karviné
přišel?
Velmi živě. Začali jsme

tady budovat nový tým, ve-
dení mi umožnilo přivést si
hráče, které jsem znal, které
jsem si vytipoval a kterým
jsem důvěřoval. Zastavili
jsme kolotoč každoročních
odchodů a příchodů, vybu-
dovali základní osu muž-
stva, a to převážně z nově
příchozích hráčů, jako jsou
Budínský, Růžička, Moravec,
Dreksa, Šisler a další. Hráči
dokázali, že to byla dobrá
volba, vsadit právě na ně, a
já jim i celému realizačnímu
týmu dnes mohu jen podě-
kovat, že pro město vybojo-
vali nejvyšší soutěž. Dík
patří i vedení klubu za to, že
s hráči i se mnou mělo tr-
pělivost, protože v té první
sezoně to nebylo to pravé
ořechové. Snad jsme důvěru
do nás vloženou nezklamali.
Jakým slovem byste cha-

rakterizoval letošní sezonu?
Byla jiná. Nechci teď

v emocích rozlišovat obě
poslední sezony, natož ty,
u kterých jsem nebyl, ale
Karviná byla poslední roky
pokaždé ambiciózním klu-

bem, který systematicky
vytvářel ligové zázemí a
podmínky pro ligový fotbal,
pomaloučku naplňoval svůj
sen o postupu, až se mu jej
právě dnes podařilo naplnit,
a to s obrovskou podporou
vedení, které dělalo pro
úspěch první poslední,
včetně výstavby nové-
ho stadionu. Zájem o
ligu tady je. I skuteč-
nost, že jsme jej cítili
od lidí z vedení, od lidí
ve městě a od našich
fanoušků, sehrála svou
roli.
Stále jste jediným nepora-

ženým týmem jarní části
soutěže. I to hrálo v postupu
roli?
Velkou. Když jsem si vy-

hodnocoval příčiny nezdaru
v loňské sezoně, okamžitě
jsem si vybavil, s jakou bi-
lancí jsme tehdy postupo-
vali s Bohemkou. Tam jsme
asi víc vyhrávali, ale tomu
také odpovídalo skóre 50:25.
S Karvinou jsme loni pří-
šerně inkasovali (skóre
39:31), takže mi bylo jasné,
že pokud nepohneme s de-

fenzivou, a to výrazně, ne-
máme prostě šanci. Letos
máme podobně úspěšnou
šňůru bodových utkání jako
Bohemka v roce 2013, je
tam sice i dost remíz, ale
hlavně neinkasujeme. Vždyť
jsme obdrželi všehovšudy

patnáct gólů,
z toho čtyři
v jediném zápase v Bu-
dějovicích. Chci říct, že
to bylo mimo jiné i o
kvalitní defenzivě,
prostě se nám díky ní
dařilo nebo daří pravi-
delně bodovat, a to je

zásadní rozdíl mezi oběma
sezonami i důvod, proč se
letos radujeme. Když nedo-
stáváte branky, tak nepro-
hráváte.
Ačkoliv jste na jaře ještě

neprohráli, nepředváděli jste
líbivější fotbal přece jen na
podzim?
Jsem rád, že se na to ptá-

te. Ono to s tím dost souvisí.
Také si myslím, že na jaře
jsme už nehráli tak uhlaze-
ně jako na podzim, některé
zápasy jsme uhrávali vylo-
ženě silou a bojovností, ale

také týmovostí, což bych
rád vyzdvihl, protože se
nám v kabině utvořil sku-
tečný tým, který dokázal a
uměl vyhrávat i vyrovnané
zápasy. Já jsem to ale na
začátku jara avizoval. Když
jasně deklarujete, že hrajete
o postup, už budete sotva
vyhrávat s lehkostí 5:0.
Většinu jarních zápasů jsme
také vyhráli o dva góly, na
druhé straně to také o ně-
čem svědčí. Jistě to nebyla
náhoda, naopak si mužstvo
cílevědomě šlo za svým
snem.
Dokladem toho byl i po-

slední zápas s Pardubicemi?
Určitě, protože ukočírovat

a zvládnout rozhodující
souboje, to bylo to, co nás
na jaře zdobilo. Hlavně po-
ctivá defenziva a zvládnutá
taktika. Málokdy to dělám,
ale hráčům jsem u přípravy
na Pardubice namaloval na
tabuli vyrovnanou bilanci
soupeře, která nás měla va-
rovat, stejně jako fakt, že
drtivá většina zápasů Par-
dubic končila 1:0 nebo 0:1.
I proto jsem po tom našem

vedoucím gólu věřil, že už
budeme minimálně bodo-
vat, že nám Pardubice dvě
branky nedají.
Nebylo to jen o Pardubi-

cích, zvládli jste i další klíčo-
vé souboje v Hradci, Ústí,
doma se Sokolovem...
Prakticky nám nevyšlo

jen domácí utkání s Tábor-
skem. Paradoxně jsme si
v něm vytvořili suverénně
největší počet šancí. Ten
zápas mohl skončit exhibicí.
Ale i tom je fotbal. Pro mě
byla klíčová dvě střetnutí,
která jsme zvládli bravurně,
a to v Hradci a v Ústí.
Pojďme k poslednímu

utkání sezony ve Varnsdorfu.
Asi tuším, že jen o čest a slá-
vu karvinského fotbalu se
tam hrát nebude...
Tak to tušíte správně.

První, co hráčům po postu-
pových oslavách řeknu, je
to, že hrajeme o první mís-
to. Musíme vyhrát, abychom
byli první, takže naším
úkolem s kolegy bude na-
motivovat mužstvo tak, aby
se nám ve Varnsdorfu vy-
hrát opravdu podařilo.

AŤ ŽIJE WEBER! Trenér fotbalové Karviné Jozef Weber se po vítězném utkání a postupu do první ligy ocitl nad hlavami hráčů a karvinských
fanoušků. Foto: Ivo Dudek

JOZEF WEBER
Narozen: 25. prosince

1970
Hráčská kariéra: MŠK

Žilina (do roku 1989),
Sparta (1989 – 1991),
Cheb (1991 – 1994), Dr-
novice (1994 – 1999),
Jablonec (1999 – 2007)
Bilance v lize: 408

utkání, 25 gólů
Úspěchy: 2x mistr ligy

se Spartou (1990, 1991)
Trenérská kariéra:

Bohemians 1905 Praha
(2012 – 2014), MFK OKD
Karviná (2014 -2016)
Úspěchy: 2x postup do

I. ligy (2013, 2016)

Liga v Karviné?
Potřetí v historii

Karviná – Do třetice všeho
dobrého, a ne zlého. Kar-
vinští fotbalisté vybojovali
v historii města třetí postup
mezi tuzemskou elitu a vě-
ří, že tentokrát nebude mít
jejich účinkování v lize je-
pičí život.
Předchozí dva pokusy

udržet se v ní nedopadly
pro tehdejší FC Karviná
moc valně. Klub se pokaždé
po jednoročním působení v
lize poroučel zpět do druhé
ligy, přičemž druhý pád
spustil lavinu problémů, na
jehož konci byl nevyhnu-
telný krach subjektu, který
vznikl nejprve sloučením s
tehdejšími Vítkovicemi a
poté jejich opětovným od-
tržením od Karviné.
Ve městě se první liga

hrála v sezonách 1996/97
a 1998/99. Současný klub
MFK OKD Karviná navazuje
na tradice bývalého Jäklu
Karviná (dříve NH Karviná
a ještě dříve NHKG Karvi-
ná), který hrával nejvýše
krajské soutěže a spojovat
jeho historii s FC Karviná je
poněkud od věci.
Karviná vybojovala po-

stup ve sportovním centru
MFK (bývalá Kovona), které
sice nevyhovuje ligovým
potřebám, ale na druhé
straně města se již blíží ke
konci rozsáhlá rekonstrukce
městského stadionu za
zhruba 205 milionů korun.
Zbývají především terénní
úpravy kolem arény, stožá-
ry pro umělé osvětlení a
také trávník. Po dokončení
půjde o jeden z nejmoder-
nějších stadionů v lize a
kapacita bude necelých pět
tisíc míst. (čin + čtk)
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Jan Wolf: Stadion? Pořád věříme, že to do začátku první ligy stihneme
Karviná – Předseda dozorčí
rady v karvinském fotbalo-
vém klubu MFK OKD Jan
Wolf je na konci své kar-
vinské mise. Tým postoupil
do ligy, s čímž je ale kromě
radosti spojena i řada sta-
rostí. Podaří se všechny do
startu nového ročníku první
ligy vyřešit?
Tak především rozpočet.

Ten byl dosud z valné části
tvořen penězi z OKD, která
ale pozastavuje veškerý
sponzoring. Sama nejspíš
kvůli insolvenci nebude
moci dodržet smlouvu s
karvinským klubem, navíc

pro první ligu je potřeba
sestavit větší rozpočet než
pro ligu druhou. „To bude
hodně těžký úkol pro vede-
ní klubu,“ přiznává bez
obalu Wolf. „Částka z OKD
nebyla bezvýznamná, ale
nebyla ani jediná. Bude
třeba jednat s místními fir-
mami. Pokud se ukáže, že
tady není vůle ani možnosti
první ligu po sestupu Baní-
ku v regionu udržet, tak do
toho nepůjdeme. Nechceme
nikomu nic dlužit,“ připus-
til.
Druhá věc je, jak bude

vypadat karvinský kádr.

MFK OKD Karviná i Ba-
ník Ostrava shání po-
sily. Nebudou se pře-
tahovat o hráče? „Kaž-
dý tým vedou jiní lidé,
kteří mají na skladbu
mužstva jiný
pohled. Kdo se
hodí do Baní-
ku, nemusí se
hodit do

Karviné a naopak.
Věřím, že to pro-
blém nebude a kádr
se podaří dát do-
hromady. Zpětně se

tím ale vra-
címe k
otázce fi-
nancí.
Nemá
cenu

si nic nalhávat, pokud se
podaří sestavit rozpočet,
bude patrně nejmenší v li-
ze, čemuž bude odpovídat i
kádr,“ říká Wolf, který by
byl rád, kdyby novou sezo-
nu mužstvo zahájilo už na
nově zrekonstruovaném
stadionu v Karviné-Ráji.
Termín jeho dostavby se

ale neustále posouvá. Kdy
bude konečně hotovo? „Tak
to se musíte zeptat staveb-
ních firem, které to tam – s
prominutím – mastí. Jenže
pokud se zákon o veřejných
zakázkách nezmění, vždy
bude investor, v našem pří-

padě město, oproti staveb-
ním firmám v nevýhodě. Já
čekám nejen na stadion, ale
i na jiné stavby, které ve
městě probíhají (Wolf je
zároveň náměstek primátora
města Karviné – pozn. aut.)
a mrzí mě, že to takovým
způsobem funguje. Jsem
naštvaný,“ připustil. „Záro-
veň ale věříme, že do konce
června už se to dostaví a
pak budeme moci řešit jen
reklamační záležitosti. Po-
kud by to neklaplo, bude to
další problém, který se bu-
de muset řešit. Liga startuje
brzy,“ připomněl. (čin)
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