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ÚVODNÍK

Když je toho moc
Bývaly doby, kdy už sa-
motný vznik petice byl pro 
mocipány šok. Dnes bohu-
žel často neznamená vů-
bec nic, a to ani přesto, 
že se pod ni podepíší tisíce 
nebo desetitisíce lidí. Ve-
řejný protest je už zkrátka 
stejně všední jako veřejný 
nezájem.

V Šumperku se takto 
kdysi podepisovala třeba 
petice za zachování al-
tánku ve Smetanových sa-
dech, proti odkoupení ho-
telu Sport soukromým 
investorem nebo proti i pro 
stavbu turistické chaty 
na Vřesové studánce. Aktu-
álně se mohou zájemci vy-
jádřit k vyhazovu učitelky 
na šumperské „zušce“. V ce-
lostátním měřítku se už 
takto protestovalo snad 
vůči každému politikovi 
nebo kontroverzní osobě 
veřejného života. Výsledek 
je ten, že dnes už si na ně-
jaké hromadné podpisové 
akce nikdo ani nevzpo-
mene. 

Lidská paměť je zkrátka 
nedokonalá a velmi ne-
spolehlivá. A právě proto 
vychází noviny. Jsou něco 
jako paměť a svědomí ve-
řejného života, a z toho dů-
vodu je mnozí nemají rádi. 
Nemusíte si je archivovat 
po celý život, stačí, když 
si je znovu pročtete třeba 
před volbami. Budete se di-
vit, na co všechno jste už 
zapomněli.

Jaroslav Kropáč

 JDE TO, ALE DŘE TO

 Vysoké teploty a sucho nepřejí ani vodákům. Řeka Morava je sice stále ještě sjízdná, 
v Moravičanech a ve Vlaském už ale vodohospodáři vyhlásili stav sucha. Směrem na Olo-
mouc je situace lepší. V Desné zatím teče vody dost, stejně jako v Moravské Sázavě na Zá-
břežsku.  foto: Jaroslav Kropáč

„Výpověď je podle 

vedení školy 

v souladu se 

zákonem.“

      
                                   strana 3

Matěj Balga:  
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Vytíženou vlakovou trať trápí bludné elektrické proudy
OKRES • Vytížená želez-
niční trať mezi Šumperkem 
a Zábřehem stále nepro-
šla kolaudací. A to přesto, 
že její elektrizace a moder-
nizace byla dokončena už 
před osmi lety a denně tudy 
vlaky přepraví tisíce lidí. 
Technici tam totiž odhalili 
takzvané bludné proudy, 
které mohou vyvolávat na-

příklad nebezpečné zkraty 
nebo ohrožovat provoz ji-
ných zařízení v blízkosti ko-
lejí.

„Kolaudaci železnice má 
na starost Drážní úřad. Po-
kud je nějaká stavba užívána 
bez kolaudace, pak to může 
být jen ve zkušebním režimu 
nebo v takzvaném předčas-
ném užívání, které má od-

halit případné nedostatky,“ 
uvedl vedoucí stavebního 
odboru šumperské radnice 
Luděk Felkl.

Ke kolaudaci elektrizo-
vané trati nedaly souhlas 
firmy, které mají v její blíz-
kosti kovové vedení inže-
nýrských sítí. Na železných 
předmětech se totiž objevily 
bludné elektrické proudy. 

Zamezení jejich vzniku není 
vůbec jednoduché. „Jen je-
jich mapování a měření tr-
valo zhruba devět měsíců,“ 
uvedl Viktor Vik ze Správy 
železniční dopravní cesty 
(SŽDC).

Kolaudace trati ze Zá-
břeha do Šumperka bude 
pokračovat až příští rok. 
Do té doby má SŽDC zajis-

tit, aby se bludné proudy 
v okolí kolejí nevyskyto-
valy. „Analýzu jejich nega-
tivního vlivu jsme již zpra-
covali. Letos na podzim 
bychom chtěli vypsat sou-
těž na zhotovitele, který 
navrhne takové opatření, 
jež bludné proudy od-
straní,“ dodal mluvčí SŽDC 
Pavel Tesař.  (jak)

inzerce

5. června 2018

Dlouhé Stráně čeká odstávka provozu a oprava
OKRES • Ve druhé polovině roku čeká přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně odstávka. Technici totiž musí vy-
měnit její soustrojí a opravit další technologie. Mimo provoz bude elektrárna od 9. července do 10. září.

Jaroslav Kropáč

„Půjde o druhou největší in-
vestici v historii elektrárny,“ 
uvedl mluvčí ČEZ Vladi-
slav Sobol. Servisní práce 
na unikátním vodním díle 
vyjdou na 200 miliónů ko-
run. Podstatnou část z nich 
spolkne výměna starého 
oběžného kola za nové, což 
si vyžádá investici za 145 mi-

liónů korun. Na druhém ge-
nerátoru technici vymění 
vinutí za dalších 19 miliónů 
a v plánu je realizace ještě 
několika menších oprav.

Dobrou zprávou je, že od-
stávka Dlouhých Strání se 
nijak nedotkne turistů. Ti 
budou moci nadále navště-
vovat jak útroby samotné 
elektrárny, tak i její horní 
nádrž. 

Čtěte nás také na

www.rej.cz

Petice bojuje
za propuštěnou učitelku
ŠUMPERK • Propuštění pedagožky Marie Jirmanové ze Základní umě-
lecké školy v Šumperku vyvolalo prudkou reakci některých rodičů, 
jejichž děti šumperskou „zušku“ navštěvují. Ti iniciovali petici, která 
vyzývá vedení školy k tomu, aby učitelku přijalo zpět. Vyhazov kan-
torky překvapil i její kolegy. Jirmanová pracuje na škole od roku 1992 
a v roce 2015 získala Cenu města v kategorii Vzdělávání. Vedení školy 
trvá na tom, že ukončení pracovního poměru bylo na místě.

Jaroslav Kropáč

„Nerad bych to probíral 
přes média. Mohu ale říci, 
že ukončení pracovního 
poměru paní učitelky pro-
běhlo ze zákonem stanove-
ných důvodů. Konkrétnější 
být nechci,“ uvedl ředitel 
ZUŠ v Šumperku František 
Havelka.

Důvodem k propuštění Jir-
manové mělo být podle ne-
oficiálních informací třeba 
špatné vedení třídní knihy 

a další formální pochybení. 
„Paní Jirmanová je zkušená 
kantorka, děti ji mají rády 

a sbírá s nimi řadu úspě-
chů po celém Česku. S je-
jím propuštěním nesouhla-

síme,“ uvedla zástupkyně 
nespokojených rodičů a spo-
luautorka zmiňované petice 
Pavla Pražáková.

Případ se podobá udá-
losti z předminulého roku, 
kdy Centrum ekologické vý-
chovy Švagrov přišlo o svoji 
šéfku Renatu Čechovou. 
Také tehdy lidé proti jejímu 
vyhazovu protestovali a věc 
se dokonce řešila i na šum-
perském zastupitelstvu. K od-
chodu Čechové ze Švagrova 
ale nakonec stejně došlo. 
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TÝDEN V OBCÍCH
Kompost je na prodej

OSKAVA

Obecní kompostárna 

v Oskavě nabízí k pro-

deji kompost i štěpku. Mi-

nimální odběr je pade-

sát litrů a maximální tři 

sta litrů. Za třísetlitrový 

pytel kompostu lidé za-

platí 150 korun, stejně 

jako za totožné množství 

štěpky.

Zastupitelé projednají 

rušení nočního klidu

LIBINA

Ve středu 6. června se 

v Libině sejdou zastupi-

telé, aby projednali na-

příklad účetní závěrku 

nebo vyhlášku o rušení 

nočního klidu. Celkem se 

musí probrat osmnácti 

body včetně dotací a po-

skytnutí půjček na rozvoj 

bydlení. 

Petrov pobaví děti

PETROV NAD DESNOU 

Na sobotu 9. června se 

mohou těšit děti v Pet-

rově nad Desnou. Tamní 

obecní úřad pro ně 

ve spolupráci se spor-

tovci připravil den dětí. 

Pořadatelům se podařilo 

zajistit velkou skluzavku, 

kolotoč nebo ukázku 

bublinkové show. Před-

staví se i místní chovatelé 

a hasiči. Akce se koná 

od dvou hodin odpoledne 

na fotbalovém hřišti, do-

spělé večer pobaví kon-

cert The Beatles revival. 

Zahrádkáři zvou 

na posezení

DUBICKO

Český zahrádkářský svaz 

v Dubicku zve na přátel-

ské posezení. To se usku-

teční 30. června v tam-

ním domě zahrádkářů. 

Společnost bude pěsti-

telům dělat živá hudba, 

k zakousnutí bude chutné 

občerstvení. Zahrádkáři 

z Dubicka patří mezi ak-

tivní spolky, pořádají na-

příklad oblíbené výstavy 

ovoce a provozují moš-

tárnu.  (jak) 

OLOMOUC • Každý z více 
než deseti tisíc sloupů veřej-
ného osvětlení v Olomouci 
má už dnes vlastní štítek 
žluté barvy s unikátním čís-
lem, které určuje jeho přes-
nou polohu. „Štítky slouží 
jako takzvané body záchrany 
a znamenají velkou pomoc 
pro jednotlivé složky Inte-
grovaného záchranného sys-
tému i pro osoby v tísni. Díky 
tomuto systému je možné 

rychle a přesně lokalizo-
vat, kde se osoba v tísni na-
chází,“ objasňuje náměstek 
primátora Olomouce Martin 
Major. Systém lze ale využít 
i jako orientační pomůcku 
pro turisty.
Princip je jednoduchý. Po-
kud se někdo stane účastní-
kem nebo svědkem nehody, 
či z nějakého jiného závaž-
ného důvodu bude potřebo-
vat rychlou pomoc, zavolá 

na linku tísňového volání 
112 (případně hasiče 150, zá-
chrannou službu 155 či Poli-
cii ČR 158). Po sdělení čísla 
nejbližšího sloupu veřejného 
osvětlení operátor podle di-
gitální mapy přesně určí po-
lohu místa, kde se volající 
nachází.
„Velkým přínosem budou 
štítky také pro návštěvníky 
města Olomouce, kteří se 
zde hůře orientují. Pokud by 

se naneštěstí návštěvník, ať 
už české či cizí národnosti, 
dostal do tísňové situace 
a potřeboval rychlou pomoc, 
nahlásí na tísňovou linku 
číslo uvedené na nejbližším 
sloupu veřejného osvětlení 
a to případně i v anglickém 
jazyce. Díky přesné lokalizaci 
může záchranná složka dora-
zit na místo potřeby v mno-
hem kratším čase,“ vysvětluje 
další funkce systému Martin 

Major.
Štítky na-
víc plní 
i další uži-
tečné 
funkce. 
Chce-li někdo 
nahlásit poruchu osvětlení 
nebo jiný nedostatek v místě, 
kde se štítek nachází, stačí 
místo lokalizovat pomocí 
uvedeného čísla.

 zdroj: www.olomoucky.rej.cz

Z NAŠEHO KRAJE
Deset tisíc označených sloupů pomůže lidem v tísni i bloudícím turistům

FiNaNčNÍ pOraDNa aNeb FiNaNce jiNaK
Na vaše otázky odpovídá finanční poradce ze společnosti Partners Ladislav Šabo.

Dobrý den, mám hypo-
téku a napadlo mě prodat 
svou další nemovitost, 
abych mohl hypotéku 
splatit dřív. Je to možné, 
a hlavně vyplatí se to?
 Markéta, Nový Malín

Díky novému úvěrovému 
zákonu může dlužník v pří-
padě prodeje nemovitosti 
po dvou letech od sepsání 
úvěrové smlouvy hypo-
téku splatit. Sankce vychází 

na jedno procento ze zů-
statku. V praxi to znamená, 
že například při objemu hy-
potéky jeden a půl miliónu 

by se jednalo o částku menší 
než 15 tisíc korun, a to bez 
ohledu na délku fixace. 
Proto se dnes nabízí volit 
i delší fixaci, kdy si dlužník 
zajistí zajímavou úrokovou 
sazbu na více let dopředu.

Dobrý den, nedávný vichr 
mi poničil střechu, jak 
mám teď postupovat? Po-
jištění mám.

 Petra, Hanušovice

V první řadě mě mrzí, že 
musíte řešit takovou nepří-
jemnost, ale je dobře, že 
jste připravená a nemovi-
tost máte pojištěnou. Nej-
důležitější je vše si pořádně 
zdokumentovat – nafotit 
a co nejrychleji pojist-
nou událost nahlásit své 
pojišťovně ať už tele-
fonicky, nebo online. 
Poté již komunikujete 
přímo s likvidátorem, 

který si 
vše po-
třebné 
k likvi-
daci vy-

žádá.

ŠUMPERK • Speciální záhony, tak trochu připomínající velké dřevěné vany nebo bazénky, se objevily v areálu býva-
lých šumperských kasáren a u domu Markéta s pečovatelskou službou v Bohdíkovské ulici. Zpříjemní dny seniorům 
v odlehčovací službě a denním stacionáři obecně prospěšné společnosti Pontis Šumperk. Sociální pracovnice se nově 
rozhodly poskytovat lidem zahradní terapii.

Hana písKová

„Tady vidíte dva vyvýšené 
záhony a jednu mobilní za-
hrádku. Rostou tu bylinky, 
rajčata i kytičky pro radost. 
Skvělé je, že si takto zahrad-
ničení v malém mohou užít 
i lidé na vozíčku,“ popisuje 
pomůcky pro zahradní te-
rapii sociální pracovnice 
Eva Mikulová. Záhony vy-
robili šikovní učni Střední 
školy železniční, technické 
a služeb Šumperk ze dřeva, 
uvnitř nádob je vidět po-
ctivá klempířská práce. 
„Naši kluci se s úkolem po-
pasovali dobře. Velkoobje-
mové nádoby i mobilní ná-
doby na kolečkách vyráběli 
z modřínového dřeva, uvnitř 
je pozinkovaný plech. Dou-
fáme, že naše výrobky senio-
rům vydrží co nejdéle,“ říká 
Jaroslav Páleník, vedoucí 

střediska praktické výuky 
oborů nábytkářská a dřevař-
ská výroba a truhlář, které 
sídlí v Rapotíně. 

Eva Mikulová i její kole-
gyně Petra Pospíšilová, která 
vede denní stacionář pro se-
niory, absolvovaly kurzy za-
hradní terapie. „Jsme rádi, 
že touto formou můžeme 
i seniorům s pohybovými 
problémy přiblížit přírodu, 
do nedalekého parku mnozí 
z nich už sami nedojdou 
a také jim tam chybí vhodné 
posezení. Za ně chci po-
děkovat všem, kteří se pří-
pravy projektu zahradní 
terapie jakkoli účastnili,“ do-
dává Eva Mikulová.

První finance získal Pon-
tis díky známé šansoniérce 
Radce Fišarové, která vy-
stoupila v rámci benefič-
ního koncertu bez nároku 
na honorář a Šumperané tak 

přispěli nákupem vstupe-
nek na tento koncert část-
kou téměř 50 tisíc korun. 

Za tyto prostředky doká-
zali šumperští učni vytvořit 
krásné i praktické záhony. 

Se zeminou i sazeničkami 
rostlin pak pomohl šumper-
ský Agritec.

V Bludově padl další rekord
BLUDOV • Bludov má další 
zápis v České knize rekordů. 
Místní filatelista Karel Adam 
překonal své dosavadní pr-
venství v počtu přítisků 
ke známkám. Komisař agen-
tury Dobrý den, která české 
rekordy zaznamenává, jich 
napočítal rovnou stovku.

„Je to skutečně rarita, 
protože na těch bludov-
ských přítiscích je spousta 
místních námětů, ať už je 

to zámek, lázně, rozhledna 
Háj nebo obří kraslice, kte-
rou jsme také registrovali 
do České knihy rekordů,“ 
připomíná Miroslav Ma-
rek, ředitel agentury Dobrý 
den. 

Nový rekord padl v so-
botu 26. května v rámci akce 
Odpoledne s muzikou v za-
hradě Kulturního domu Blu-
dov. Komisař pelhřimovské 
agentury tak dosavadní re-

kord filatelisty Karla Adama, 
který činil celkem 67 pří-
tisků známek, aktualizoval 
na stovku.

Karel Adam známky sbírá 
od dětství a do přítisků se 
pustil, protože má svou obec 
rád a dobře ji zná. Bludov je 
svými rekordy už vyhlášený, 
do České knihy rekordů se 
zapsal mnohokrát a ani ten-
tokrát to zřejmě nebylo na-
posledy.  (hap) 

V Rovensku mají 
nadějné včelaře

ROVENSKO • O chutný 
med nebo slabé opylení plo-
din se nemusí bát lidé v Ro-
vesku. V tamním včelařském 
kroužku totiž vyrůstá nadějná 
generace mladých včelařů. 
Jedna z nich, Marie Hořčicová, 
dokonce vyhrála celorepubli-
kovou soutěž.

„V celorepublikovém finále 
včelařské soutěže musela Ma-
ruška prokázat znalost nejen 
základních včelařských po-
třeb nebo úlů, ale také bota-
niky a dalších méně obvyk-
lých předmětů,“ řekl předseda 
rovenského včelařského 
kroužku František Domes.

Včelařský klub se v Roven-
sku věnuje práci s místní 
i přespolní mládeží a má boha-

tou tradici. Děti se v něm učí 
nejen péči o včely, ale pozná-
vají i jejich vztah s přírodou 
a funkci celého ekosystému. 

V úvodu zmiňované celo-
státní soutěže se v Nasavrkách 
zúčastnilo šestatřicet nejlep-
ších mladých včelařů z Česka. 
Ještě předtím vyhrála Marie 
Hořčicová oblastní soutěž 
v Jeseníku.  (jak)

Unavený řidič zastavil až v poli
ZVOLE • Zraněním skon-
čila bouračka Škody Octavie, 
která se odehrála ve středu 
30. května u Zvole na Zábřež-
sku. Řidič vyjel mimo cestu 
a zastavil se až v poli. K udá-
losti došlo kolem půl sedmé 
ráno.

„Za nehodou stála podle pr-
votního šetření únava řidiče. 
Ten byl později přepraven zá-
chrannou službou do nemoc-
nice. Požití alkoholu jsme 
u něj nezjistili,“ uvedla mluvčí 
policie Jiřina Vybíhalová. 

K bouračce došlo na rov-

ném úseku silnice u křižo-
vatky na Zvoli. Na autě vznikla 
škoda za 30 tisíc korun. Šoféra 
patrně zastihl mikrospánek. 
„Přesné příčiny nehody a její 
okolnosti jsou předmětem 
dalšího šetření,“ uvedla poli-
cejní mluvčí.  (jak)

 V Rovensku vyrůstá naděj-
ná generace.  foto: red

 Mobilní zahrádky i velkoobjemové záhony vyráběli pro seniory šumperští učni.  foto:hap

Šumperk má první 
zahradní terapeutky
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INZERCE

OKRES • Od minulého víkendu mohou lidé navštěvovat letní koupa-
liště, která prvním červnem zahájila letní sezónu. Zaplavat si mohou 
lidé třeba v Šumperku, Zábřeze a od poloviny měsíce i v Rudě nad Mo-
ravou.

Jaroslav Kropáč

„Sezónu jsme zahájili mi-
nulý pátek. Venkovní koupa-
liště prošlo vloni rozsáhlou 
rekonstrukcí a v moderni-
zaci budeme pokračovat. 
Už o prázdninách by se lidé 
měli dočkat například no-
vých samoobslužných skří-
něk, jejichž počet oproti sou-
časnému stavu naroste více 
než dvounásobně,“ uvedl ve-
doucí zábřežského bazénu 
Milan Štencl.

Od června by podle in-
formací z webových strá-
nek šumperského Aqua-
centra mělo být v provozu 
venkovní koupaliště „Bratru-
šák“. Ve všední dny začíná 
provozní doba úderem tři-
nácté hodiny, o víkendech se 
brány koupaliště otevřou už 
v devět dopoledne. 

V polovině června plánuje 
zahájit víkendový provoz 
koupaliště v Rudě nad Mora-
vou. „Na celotýdenní režim 
bychom rádi přešli začát-

kem prázdnin. Na koupališti 
jsou webové kamery, lidé se 
tak mohou z domu podívat, 
jaké je u nás počasí nebo ko-
lik je tady plavců,“ vysvět-
luje správce koupaliště Lu-
káš Vinkler.

Milovníci koupání 
ve volné přírodě mohou 
v okrese využít několika 
rybníků, nádrží nebo pře-
hrad. Kvalitu vody v nich 
ovšem nikdo nekontroluje 
a plávání je možné pouze 
na vlastní nebezpečí. 

Sudkov pomůže sociálně slabým
SUDKOV • Důstojné byd-
lení pro sociálně slabé ob-
čany a seniory nabídne ještě 
letos Sudkov. Rekonstruuje 
totiž obecní budovu, která 
má sloužit právě pro potřeby 
těchto lidí. Stavební práce 
jsou v plném proudu.

„Budova už je izolovaná 
proti vlhkosti, dělá se fa-
sáda, elektroinstalace a další 

stavební práce,“ uvedla sta-
rostka Sobotína Milena So-
botková.

Obec získala na přestavbu 
zpustlé obecní budovy do-
tace z rozpočtu Evropské 
unie, část peněz investuje ze 
svého. Po opravě má nemo-
vitost nabídnout deset soci-
álních bytů s kapacitou pat-
náct lůžek. „Byty budeme 

zájemcům pronajímat. Zá-
jem je velký, o budoucích ná-
jemnících bude rozhodovat 
komise,“ dodala starostka.

Veškeré stavební práce 
mají skončit do 31. pro-
since letošního roku. Ve-
dení obce ale tvrdí, že udělá 
vše pro to, aby nájemníci 
bydleli v nových bytech už 
o Vánocích.  (jak)

V hasičárně vystaví stříkačku 
MALETÍN • Tento pá-
tek 8. června bude velkým 
dnem pro hasiče v Maletíně. 
Do užívání totiž dostanou 
novou požární zbrojnici. 
Ta původní se jim totiž za-
čala rozpadat pod nohama. 
Stavba nové budovy trvala 
rok.

„Původní hasičárna měla 
narušenou statiku. Nová 
stavba je moderní, na dobře 
přístupném místě a umožní 

hasičům komfortnější 
službu,“ řekl starosta Ma-
letína Petr Pospěch. 

Obec získala na stavbu 
nové zbrojnice peníze 
od státu i od Olomouckého 
kraje. Se stavbou začali děl-
níci vloni v létě. Tento pátek 
si ji požárníci oficiálně pře-
vezmou. „Chystáme malou 
slavnost, během které při-
pomeneme velmi dlouhou 
historii zdejšího hasičského 

sboru. K vidění budou staré 
fotografie, současná požární 
technika a také unikátní his-
torická ruční stříkačka,“ do-
dal starosta Pospěch.

V Maletíně si hasiče hýč-
kají. Ačkoli je jejich jednotka 
složená z dobrovolníků, 
u požárů i dopravních ne-
hod bývají většinou první.  
Nejbližší profesionální jed-
notka je od obce zhruba pat-
náct kilometrů daleko.  (jak)

 Koupaliště po celém okrese jsou na sezónu připravena.  foto: red

O víkendu se otevřela koupaliště

U Libivé havarovala tři vozidla
LIBIVÁ • Hned tři moto-
risté nedojeli ve čtvrtek 31. 
května do cíle cesty. Havaro-
vali totiž poblíž Libivé. Ne-
hoda se obešla bez zranění, 
škoda na poničených vozi-
dlech však dosahuje více než 
dvou set tisíc korun. 

Za viníka bouračky ozna-

čila policie devětadvacetile-
tého řidiče VW Caddy, který 
se plně nevěnoval řízení 
a nestačil zareagovat na před 
ním brzdící VW Transporter. 
„Došlo ke střetu obou vozi-
del a navíc i vozidla značky 
Renault, které právě odbo-
čovalo ve směru na Květín,“ 

popsala průběh nehody 
mluvčí policie Jiřina Vybí-
halová.

Na vozidlech vznikla škoda 
za 240 tisíc korun. Požití al-
koholu policisté u řidičů ne-
zjistili. Viníka nehody pak 
„odměnili“ blokovou poku-
tou.  (jak)

Staroměstští chystají 
vzpomínku na odchod vojáků

STARÉ MĚSTO • Nadšenci 
ve Starém Městě připravují 
vzpomínkovou akci, která by 
měla připomenout odchod 
vojáků z tamních kasáren. Ar-
máda je opustila v roce 2001 
a radnice pak pro opuštěné 
objekty dlouho hledala vyu-
žití.

„Přesný program vzpomín-
kové akce ještě neznáme, 
pořadatelé na něm pracují. 

Od města dostanou na akci fi-
nanční příspěvek a aktuálně 
se snaží najít další sponzory,“ 
uvedl starosta města Jiří Kamp.

Vzpomínková akce by měla 
proběhnout letos na podzim. 
Lidé se dovědí zajímavé in-
formace nejen o historii pů-
sobení armády na Staroměst-
sku, ale prohlédnout by si 
mohli také historickou vojen-
skou techniku nebo uniformy. 

V areálu kasáren dnes působí 
vojenské muzeum, spolek 
spravující betonové bunkry 
na Staroměstsku a část budov 
využívá také tamní radnice. 
V okolí města jsou desítky 
objektů bývalého opevnění 
z dob první republiky. Ně-
které jsou volně přístupné, 
větší bunkry mohou zájemci 
navštívit v doprovodu proško-
leného průvodce.  (jak)
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Do vězení nastoupil 
se zpožděním

ZÁBŘEH
Z trestného činu maření 
výkonu úředního roz-
hodnutí podezřívá poli-
cie sedmapadesátiletého 
muže ze Zábřežska. Ten 
se totiž o pět dnů opozdil 
s nástupem do vězení, 
kam ho poslal Okresní 
soud v Šumperku. Teď se 
mu může pobyt za mří-
žemi prodloužit o další 
dva roky. 

Opilý řidič kličkoval 
po silnici

ŠUMPERK
Přejížděním z jednoho 
jízdního pruhu do dru-
hého na sebe minulý 
týden upozornil opilý 
řidič v Šumperku. Poli-
cejní hlídka, která jeho 
počínání sledovala, mu 
v dechu naměřila 1,75 
promile alkoholu. Přímo 
od volantu tak čtyřiatřice-
tiletý muž zamířil do poli-
cejní cely. 

Zloděj odnesl 
čerpadlo

MALETÍN
Čerpadlo v hodnotě 70 
tisíc korun ukradl zlo-
děj z auta, které stálo 
ve středu 30. května za-
parkované poblíž Ma-
letína. Policie případ vy-
šetřuje kvůli spáchání 
trestného činu krádež. 
Pachateli hrozí až pět let 
vězení. 

Vandal škodil 
v Olšanech

OLŠANY
Nemilé překvapení če-
kalo na majitele Škody 
Octavia v Olšanech. 
Jeho vůz totiž poškodil 
vandal, který do kapoty 
vyryl hluboké rýhy, čímž 
způsobil škodu za 12 ti-
síc korun. 

Mezi kvítím ležel 
granát

PETROV NAD DESNOU 
Nečekaný nález ohlásila 
ve středu 30. května žena 
z Petrova nad Desnou. 
Při práci na zahrádce 
totiž narazila na dělo-
střelecký granát. Policie 
na místo přivolala pyro-
technika, který trhavinu 
odvezl k likvidaci. (jak)

ŠUMPERK/HODONÍN • Hedvábnou stezkou projel Evropou a Asii, pracoval v čínském baru, projel pod polární září 
Aljašku a Yukon, stal se bezdomovcem v San Francisku, vyzval neprostupnou džungli Darién, na nafukovacím člunu 
přeplaval Karibské moře z Panamy do Kolumbie, ztroskotal a přišel o všechno, aby začal zase znovu a proplul Ama-
zonskou džunglí od Pacifiku až k Atlantiku a nakonec projel Saharou zpět k břehům Evropy. Tak popisuje svou cestu 
dobrodruh z Hodonína Matěj Balga, který přijal pozvání do Šumperka. V místní kavárničce Lalala vystoupí v úterý 
12. června v 19 hodin. Následující rozhovor proběhl výjimečně prostřednictvím e-mailů. Sluší se dodat, že své zá-
žitky Matěj sbírá při cestách na kole nebo v kajaku.  

Hana písKová   

Projel jste kus světa, 
jak jste na tom se zna-

lostí naší země? Máte ji 
dobře zmapovanou? 

Abych pravdu řekl, mám, 
zejména na západě a seve-
rozápadě Čech mezery, ale 
Moravu znám dobře.

V Šumperku to pro vás 
bude, předpokládám, 

přednášková premiéra. 
Co lidé od setkání s vámi 
mohou očekávat? 

Projedeme spolu znovu 
celou trasu z Hodonína až 
do Hodonína, přes Hedváb-
nou stezku, panamerickou 
dálnici i řeku Amazonku. 
Je to zhruba dvouhodi-
nová multimediální pro-
jekce plná videí, fotografií, 
map a hudby, která je spíše 
než o jednotlivých zemích 
a o tom, jaké jsou, o jed-

noduché poe-
tice světa, 

života 

na cestě a hledání jeho smy-
slu. Promítání je pokaždé 
podobné, ale tím, co říkám, 
se snažím udělat každou 
přednášku originální a vždy 
se zastavím u něčeho jiného 
nebo poodhalím něco no-
vého, k čemu jsem se jinde 
třeba vůbec nedostal.

Máte nějaký vztah k Je-
seníkům, k jejich 

podhůří, k Šumperku?
Jestli si dobře pamatuju, 

byli jsme na Červenohor-
ském sedle na lyžáku, kde 
jsem byl nemilosrdně, po-
tupně zařazen do třetího 
družstva, takže se teď rád 
vrátím na místo činu, 
abych si tuto malou per-
sonální prohru alespoň tro-
chu vynahradil, když už ne 
vřelostí hor, tak alespoň pu-
blika. Ze Šumperka nebo 
od Šumperka mám taky 
pár známých z vysoké.

Stručně popsáno – 
na cesty jste se vydal 

v podstatě neplánovaně, 
když jste zjistil, že vás 
doma nic nedrží. Dá se 
říct, že je to obdoba filmo-
vého příběhu „Jíst, medi-
tovat, milovat“ po chlap-
sku? (V ženské verzi se 
na cesty vydala žena, 
která se zklamala ve vzta-
zích a zjistila, že nežije ži-
vot, jaký by chtěla žít, vy-
dala se za sebepoznáním 
– pozn. red.)

„Po chlapsku“ musím zdů-
raznit, anžto jsem se větši-
nou moc nenajedl, ani si 

nezameditoval, ale žen 
bylo po cestě dost, tak 

s vámi asi můžu sou-
hlasit.

Žen-
skou 

část pu-
blika 
určitě 

zajímá, jak dopadla vaše 
cesta za láskou a zdra-
vím, jak je někde prezen-
továno. V čem vás cesto-
vání změnilo především?

Jak dopadla, se určitě do-
zví na přednášce, ale můžu 
ve zkratce říct, že nako-
nec člověka nečeká ani tak 
žádný výsledek té křečo-
vité honby „za něčím“, jako 
spíše nějaké zenové uvol-
nění, smíření se s tím, jak ži-
vot plyne a co přináší.

Určitě po vás lidé chtějí 
tipy na cesty, možná 

dovolené. Kdybyste měl 
doporučit k poznávání 
nějakou zemi, která by 
to byla?

Určitě Kolumbie – má 
všechno: krásné hory, azu-
rový Karibik, hustou džun-
gli, dobrý rum a ženy… Ach, 
ty ženy!

Znám mnoho lidí, 
pro které se cesto-

vání stalo „drogou“, 

nebo si natolik oblíbili 
jinou zemi, že už nejsou 
schopni žít dlouhodobě 
v Česku. Hrozí to i vám?

Myslel jsem si to. Ale pak 
jsem pochopil, že moje 
touha jet pořád dál nebyla 
vedena ani tak touhou ob-
jevovat, jako utíkat – jít po-
řád dál ze strachu z toho, 
že když se zastavím, musel 
bych čelit závazkům a ně-
čemu opravdovému. Ale na-
konec se člověk přece jen 
zastavit musí. Myslím, že se 
tak pozná, že dospěl. Tím 
bohužel nemůžu říct, že už 
by se mi to stalo.

I když jste někde říkal 
něco v tom smyslu, že 

jste se naučil žít vyloženě 
v přítomném okamžiku, 
přece jen, máte nějaké 
nejbližší plány nebo sny, 
které byste rád uskuteč-
nil?

Chci si koupit letadlo a vy-
čůrat se na mraky.

Matěj Balga: „Chci si koupit 
letadlo a vyčůrat se na mraky.“

rOzhOVOr týDNe

raDy DO zahraDy
Co Čech, to zahradník, říká se. Proto jsme pro čtenáře Týdne na severu připravili rubriku Rady do zahrady. V pravidelně zveřejňovaných 
článcích se dozvíte, jak o zahrádku pečovat nejen na jaře, ale také v létě, na podzim a dokonce i v zimě. Autorem fundovaného textu je zku-
šený zahrádkář Petr Kumšta. 

Staré keře šeříků mů-
žeme v červnu zmladit sil-
ným řezem, při kterém je se-
řízneme až na půlmetrovou 
výšku. Musíme však počítat 
s tím, že nám keře v násle-
dujícím roce nepokvetou. 
U mladých keřů jen prostří-
háme příliš husté nové vý-
hony a odstraníme ty slabé. 
Šeřík hlavně potřebuje slun-
nou polohu a propustnou 

půdu s dostatkem vápníku. 
Okrasná kapusta je stále 

oblíbenější, v posledních le-
tech se objevuje i ve veřej-
ných výsadbách. Pokud ji 
chceme pro podzimní vý-
sadbu mít z vlastních zdrojů, 
měli bychom ji co nejdříve 
zasít. Semena vyséváme 
přímo na stanoviště nebo 
do nádob. Rostlinkám do-
přejeme dostatek vláhy 

a jednou za dva týdny je 
přihnojíme. V prodeji jsou 
k dostání odrůdy s hladkými 
nebo zkadeřenými listy a se 
středy v barvách červené, 
bílé a růžové. 

Od června do poloviny 
července můžeme sázet 
letní květák. Pěstujeme 
ho ze sadby a sázíme tak, 
aby kořenový bal byl mírně 
pod úrovní půdy. Sazenice, 

které jsou hodně vytáhlé, 
sázíme ještě hlouběji. Vzdá-
lenost výsadby by měla být 
přibližně 50 x 50 cm. Půda 
musí být hluboká, hlinito-
písčitá, propustná a bohatá 
na humus. Důležitá je pra-
videlná závlaha a kypření, 
protože tato zelenina je ne-
jen náročná na vodu, ale 
také na dostatek vzduchu 
v půdě.

Červivost lískových 
oříšků má na svědomí no-
satec lískový, brouk, který 
má nos dlouhý skoro jako 
zbytek svého těla. Che-
mická ochrana se proti 
němu běžně neprovádí, 
ale v lokalitách, kde se pra-
videlně vyskytuje a ničí 
úrodu, proti němu zasáh-
neme v době, kdy se rojí 
dospělí brouci, čili v květnu 

a červnu. K ochraně použi-
jeme stejné prostředky jako 
proti obaleči jablečnému, 
například Mospilan 20 SP. 
Postřik je třeba zopakovat 
minimálně dvakrát ve čtr-
náctidenních intervalech. 
Provádíme též chemickou 
ochranu proti obaleči švest-
kovému např. přípravkem  
Mospilan.

  Petr Kumšta

Díky netopýrům se stal kostel památkou
HANUŠOVICE • Hanušo-
vickému kostelu se před 
šesti lety dostalo nečeka-
ného privilegia. Krajský 
úřad jej povýšil na přírodní 
památku. Kostelní věž si to-
tiž jako své letní sídlo opako-
vaně vybírají chránění neto-
pýři. Správci božího domu 
ale z rozhodnutí úřadu moc 
velkou radost neměli.

„Je mi jasné, že chráněný 
druh se musí opečovávat, 
ale je potřeba důkladně pro-

myslet, jak. Uvě-
domuje si ně-
který z těch 
ochránců, 
že neto-
pýři pokálí 
půdu kos-
tela tak, že 
tam leží 30 
centimetrů 
výkalů a moči? 
Co to udělá s dře-
věnou konstrukcí stře-
chy, nikdo nedomyslel,“ 

řekl tehdy Týdnu na se-
veru jeden z hanušo-

vických věřících, 
který se na údržbě 
a správě kostela 
podílí. 

Netopýři velcí 
mají hanušovický 
kostel v oblibě 

dosud. Jejich kolo-
nie čítala před ně-

kolika lety zhruba 500 
jedinců a patřila mezi nej-
větší na Moravě.  (red)

Historické okénko: Psalo se pred... 6 letyˇ V Mohelnici srazilo auto 
chodce, v Šumperku cyklisty
MOHELNICE • K nehodě 
mezi nezletilým chod-
cem a autem došlo v pon-
dělí 28. května v Mohel-
nici. Událost se odehrála 
po třetí hodině odpoledne 
v Nádražní ulici. Přesné 
příčiny neštěstí policie 
stále vyšetřuje.

„Chodec měl před auto 
vkročit nečekaně a v jeho 
bezprostřední blízkosti. 
Při srážce s vozem utrpěl 
zranění,“ uvedla mluvčí po-
licie Jiřina Vybíhalová.

Pro zraněného musel le-
tět vrtulník, který ho pře-
pravil do fakultní nemoc-
nice v Olomouci. Dechová 
zkouška byla u řidiče auta 
negativní.

Napilno měli policisté 
také ve čtvrtek 24. května, 
kdy auta srazila hned tři 
cyklisty. Dva kolaři skon-
čili na zemi v Šumperku 
a další v Bludově. Všichni 
se pak dostali do péče lé-
kařů šumperské nemoc-
nice.  (jak)
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aDámKOVa pOraDNa Na sOciálNÍ téma
Na vaše dotazy odpovídá ředitel obecně  
prospěšné společnosti PONTIS Šumperk  
MIROSLAV ADÁMEK.

Do Šumperka jsem se při-
stěhovala nedávno na dů-
chod, abych byla blíž svým 
dětem. Realita je ale ta-
ková, že děti na mě v týdnu 
nemají vůbec čas. Občas 
mě jen požádají o chvil-
kové pohlídání vnuků. Ne-
stěžuji si, ale pravda je, že 
mi chybí společnost. Mám 
obavy, jestli mám šanci 
ve svém věku (69 let) v no-
vém prostředí ještě najít 
nějakou kamarádku nebo 
zapadnout do společnosti. 
Poradíte? 

     Helena, Šumperk

Dobrý den, Heleno, záleží 
jedině na vás, jestli chcete 
udělat změnu. Vzhledem 
k tomu, že jste měla odvahu 
přestěhovat se v senior-
ském věku do jiného města, 
věřím, že máte velkou šanci 
získat v Šumperku nová 
přátelství a obohatit svůj ži-
vot o nové lidi i zážitky. 

V prvé řadě doporu-
čuji zamyslet se nad sebou 
a nad tím, co vás baví nebo 
co vás láká. Pokud se po-
važujete za aktivního člo-
věka, který se bez ohledu 
na věk rád učí nové věci, ur-
čitě doporučím Univerzitu 
volného času (UVČ). Jestli 

máte ráda pohyb, mohlo by 
se vám líbit pravidelné cvi-
čení jógy nebo další z ně-
kterých sportovních a rela-
xačních aktivit. V případě, 
že máte ráda tanec a zá-
bavu, připomenu Zábavné 
a taneční odpoledne pro 
seniory. Koná se každý mě-
síc v sále při Kavárničce 
Lalala v Temenické ulici 
v Šumperku. Nemusíte 
mít nutně tanečního part-
nera, tančí tu všichni spo-
lečně, a ti, kteří se chtějí 
jen pobavit, sedí v kavár-
ničce a povídají si nebo 
jen tak pozorují dění ko-
lem sebe. Hodně oblíbené 
jsou také kurzy „Sdělujeme 
pocity malbou“, ve kterých 
našli radost i lidé, kteří si 
dříve mysleli, že vůbec ne-
umí malovat. Pokud vás 
bavily jazyky, můžete zís-
kat nové přátele v kurzech 
angličtiny nebo němčiny, 
oblíbená jsou také setkání 
při trénování paměti nebo 
počítačové kurzy. Další 
možností, jak se zapojit 
do společenského života 
v Šumperku jsou akce v Ka-
várničce Lalala, ať už jsou to 
vernisáže obrazů nebo fo-
tografií, nejrůznější besedy 
nebo přednášky, na kte-

rých se scházejí lidé všech 
generací. Dobrým tipem, 
jak trávit volný čas pří-
jemně a zajímavě jsou také 
nejrůznější akce Klubu čes-
kých turistů v Šumperku, 
aktivity zdejšího Klubu se-
niorů nebo akce Městské 
knihovny Šumperk. 

Možností je opravdu 
hodně, informace vám 
ochotně dají lidé v obecně 
prospěšné společnosti 
Pontis na ulici Gen. Svo-
body 68, v Kavárničce La-
lala na adrese Temenická 5 
nebo v Informačním cen-
tru Šumperk v budově di-
vadla.

Máte také dotaz ze 
sociální oblasti? Po-
šlete nám ho na e-mail:  
adamek.miroslav@pontis.cz.

POkrAčuJE bOurání SAnATOrky

 Předminulý týden započatá demolice bývalé Sanatorky v Šumperku pokračuje rychlým tem-
pem. Společnost MAPO Group, která celý investiční záměr v hodnotě 150 miliónů korun financuje, 
chce místo zchátralých budov postavit moderní sportovní lázně.  foto: Vladimíra Bartoňová

Škrtil ji a mlátil. 
Volala o pomoc

ZÁBŘEH • Chvíle jako z akčního filmu zažívali městští strážníci v Zá-
březe, když se v polovině května dostavili na oznámení do parku 
u bývalých kasáren.  

vladimíra Bartoňová

Naproti jim vyběhla s volá-
ním o pomoc mladá dívka, 
pronásledovaná do půl těla 
vysvlečeným mužem.  Podle 
svědků měl násilník předtím 
dívku bít a škrtit. 

„Oznámení o tom, že zfe-
tovaný mladík mlátí mladou 
holku, jsme přijali krátce 
po osmé hodině večer,“ oko-

mentoval případ policejní 
velitel Václav Doubrava. 
„Jednalo se o známou firmu, 
zhruba čtyřicetiletého uživa-
tele drog, který, když je pod 
vlivem, je s ním těžké poří-
zení. Naštěstí byl rozumný 
a při prokazování totožnosti 
komunikoval,“ dodal Doub-
rava. Případ si na místě pře-
vzala do šetření státní poli-
cie. Přivolaní záchranáři pak 

zhruba pětadvacetiletou zra-
něnou dívku odvezli do ne-
mocnice k ošetření. 

Násilníka teď ceká poli-
cejní vyšetřování, v jehož 
průběhu má mužům zákona 
objasnit nejen průběh po-
sledního napadení, ale i své 
dřívější podobné incidenty 
a hlavně to, kde přišel k dro-
gám, pod jejichž vlivem pro-
kazatelně byl. 

Zranili se další motorkáři
PÍSAŘOV, LOUČNÁ N. D. • 
Až příliš se nechali rych-
lou jízdou strhnout dva 
motorkáři, kteří v so-
botu 26. května havarovali 
na Šumpersku. Kromě nich 
skončila v nemocnici také 
sedmapadesátiletá žena, kte-
rou jeden z nich převážel.

K první bouračce došlo 
kolem půl jedenácté dopo-
ledne mezi Písařovem a Bu-
šínem. Třiapadesátiletý 

motorkář tam ve velké rych-
losti nezvládl průjezd zatáč-
kou a havaroval. Společně 
s ním skončila na zemi i jeho 
spolujezdkyně. „Obě zra-
něné osoby převezla sanitka 
do nemocnice v Šumperku,“ 
přidala k případu podrob-
nosti mluvčí policie Jiřina 
Vybíhalová.

Ve stejném špitále skončil 
také další zraněný motorkář, 
který se téhož dne nabou-

ral při sjíždění Červeno-
horského sedla. „K nehodě 
došlo v levotočivé zatáčce 
a také její příčinou byla vy-
soká rychlost,“ dodala poli-
cejní mluvčí.

Bouraček motorkářů je 
letos na Šumpersku jako 
máku. Nejčastější příčinou 
bývá právě vysoká rychlost, 
a místo, kde se bourá nej-
více, je silnice přes Červeno-
horské sedlo.  (jak)

Předškoláci soupeřili o princeznu 
ZÁBŘEH • Šestnáctý roč-
ník Mateřinkové olympiády 
zaplnil minulou středu zá-
břežský stadión. Předško-
láci se tam za fandění ro-
dičů a ostatních dětí utkali 
v hlavních olympijských dis-
ciplínách – tedy běhu, skoku 
do dálky a hodu do dálky. 
Pro ostatní děti byla tradičně 
připravena zábavná i dobro-

družná sportovní stanoviště 
s tématem Jak si zasloužit 
princeznu.

„Letos  se olympijského 
zápolení zúčastnilo deset 
školek ze Zábřeha a okolí,“ 
okometovala účast Jana Kra-
tochvílová z mateřské školy 
Severáček, která má pořa-
datelství od začátku na sta-
rosti. „Zápolilo se za pomoci 

udatných rytířů z gymnázia 
o princeznu.  Nejoblíbenější 
disciplínou se stalo srážení 
dračích hlav za běhu nebo 
střelba z praku,“ zhodnotila 
Kratochvílová. 

Akci letos přálo počasí. 
Kromě zajímavých sportov-
ních výsledků si děti z hřiště 
odnášely hlavně pocit uži-
tečně stráveného dne.  (bav)

Nemocnice spustila 
antigravitační stroj 

Šumperk • Jako jedno ze 
dvou zdravotnických zaří-
zení v zemi disponuje Ne-
mocnice Šumperk novým 
rehabilitačním přístrojem 
– antigravitačním trena-
žérem chůze. Pacientům 
pomáhá při rehabilitaci 
po úrazech a operacích 
dolních končetin. Přístroj 
na první pohled připomíná 
chodník uzavřený v  na-
fouknuté bublině.

„Dokážeme usměrnit tlak 
vzduchu a simulovat pro-
středí s menší zemskou při-
tažlivostí. Pacientovi se tak 
na dobu cvičení „sníží“ jeho 
hmotnost až na jednu pě-
tinu, takže je nadnášen 
tak, jako by chodil po Mě-
síci,“ vysvětluje primář re-
habilitačního oddělení Ru-
dolf Ditmar. Využití vidí 
zejména u endoprotéz nos-

ných kloubů, fraktur krčku 
stehenních kostí či fraktur 
kotníku, kdy je na začátku 

nutná chůze s odlehčením 
operované dolní končetiny. 

 „Tím, že odlehčíme klou-
bům, je chůze příjemnější 
a nepřetěžuje zdravou kon-
četinu. Pacient se tak může 
brzy bez bolesti plně posta-
vit na obě nohy,“ vysvětluje 
primář výhody s tím, že sys-
tém navíc přesně vyhod-
notí zátěž končetiny během 
chůze.  

Šumperská rehabilitace 
prošla v posledních letech 
také mohutnou rekon-
strukcí. Loni například ne-
mocnice zrekonstruovala 
rehabilitační bazén a letos 
se pokračuje v modernizaci 
vodoléčby. V předchozích 
letech přebudovala tělo-
cvičnu, zakoupila přístroj 
k aplikaci plynových injekcí 
nebo přístroj na léčbu po-
mocí rázové vlny. 

Senioři promovali v Praze 
ZÁBŘEH • Úspěšné zakon-
čení Virtuální Univerzity tře-
tího věku má za sebou sedm 
zábřežských seniorských 
studentek. Na slavnostní 
promoci v aule České ze-
mědělské univerzity v Praze 
převzaly osvědčení o abso-
lutoriu, kterému předchá-
zelo šest úspěšně absolvova-
ných semestrálních kurzů. 
V rámci zájmového vysoko-
školského vzdělávání je pro 
ně od podzimu roku 2015 
zprostředkovalo konzultační 
středisko v místním kultur-

ním domě. Díky tomu mohli 
senioři studovat v místě by-
dliště. 

„Vážíme si zejména vytr-
valosti a odhodlání těchto 
studentek,“ řekla Dagmar 
Ziková, která má v Zábřeze 
seniorské vzdělávání vyu-
žívající e-learningových 
metod na starosti. „Ob-
div si ale zaslouží všichni, 
kteří se i ve vyšším věku 
pustili do studia jakého-
koli kurzu,“ dodala Ziková 
s tím, že od vzniku stře-
diska zrealizovali už osm 

kurzů, které úspěšně ab-
solvovala více než stovka 
studentů. Jejich průměrný 
věk činil 70 let a u nejstar-
šího byl evidován ročník 
narození 1933. 

Pro zimní semestr škol-
ního roku 2018/19 otevírá 
konzultační středisko dva 
kurzy, a to České dějiny a je-
jich souvislosti II a Lidské 
zdraví. Přihlásit se lze na te-
lefonu 583 415 400 nebo 
775 915 400, k dispozici je 
také e-mail: zikova@kultu-
rak.info.  (bav) 
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„Filmový koncert 

bude po všech 

stránkách 

nevšedním 

zážitkem.“

BlEskOVě z kulTury

Oblíbení herci budou improvizovat

ŠUMPERK • Divadlo Šumperk zve fanoušky Thálie na jedi-
nečné představení Milostný trojúhelník, které je tvořeno bez 
předem daného scénáře. Veškeré situace, postavy, zápletky, 
charaktery, převleky, písničky i tance – to vše se rodí až na je-
višti přímo ve světlech právě vznikajícího představení. Milostný 
trojúhelník zahrají ve středu 6. června od 19 hodin v šumper-
ském divadle oblíbení herci Anna Polívková, Josef Polášek 
a Marcel Zbrožek. Vstupenky jsou stále v prodeji. 

U Jílka vyrostou bronzové sochy

ŠUMPERK • Galerie Jiřího Jílka otevře tradičně první středu 
v měsíci v 18 hodin novou výstavu. Kresby a bronzové sochy 
Jana Hendrycha je možné obdivovat do neděle 1. července.

Seniorky zakončily studium promocí

ZÁBŘEH • V polovině května prožily svůj velký den studentky 
Virtuální Univerzity třetího věku, kterou pořádá kulturní dům 
v Zábřeze. Sedm studentek – Věnceslava Brzobohatá, Anna 
Kupková, Ludmila Lepšíková, Ludmila Nováková, Libuše Pudi-
lová, Jana Winterová a Zdena Marcinková – obdrželo na slav-
nostní promoci v aule České zemědělské univerzity v Praze 
osvědčení o absolutoriu, a úspěšně tak završilo šest semest-
rálních kurzů univerzitního studia.

Pohádková premiéra v divadle

ŠUMPERK • Uplynulou neděli proběhla v Divadle Šumperk 
premiéra pohádky O Honzovi a zakleté princezně. Během in-
scenace se malí diváci setkají nejen s Honzou a zakletou prin-
ceznou, ale také s černokněžníkem, obry a hlavně krásnými 
písněmi. Jejich autor a zároveň režisér představení Tomáš 
Kočko svěřil hlavní herecké role Lucii Šmejkalové a Kryštofu 
Grygarovi. (on)

Vstupenku na akční sci-fi komiks DEADPOOL 2, který šum-

perské kino OKO uvede ve dnech 3., 8., 9., 11. a 23. června, 

vyhrála Tereza Moravcová ze Šumperka, Eva Kombercová 

ze Šumperka a Josef Haramia ze Šumperka. 

Blahopřejeme! Výhra na vás čeká v pokladně kina. OKO

vyhodnocení:

NA FESTIVAL ZADARMO
Hrajte s TÝDNEM o tři vstu-
penky na hlavní program festi-
valu HUDBA BEZ HRANIC 
s Václavem Neckářem a Helenou 
Vondráčkovou, který se uskuteční 
v kulturním areálu v Dolních Stu-
dénkách v pátek 22. června. Stačí, 
když pošlete správnou odpověď 
na soutěžní otázku a budete mít 
špetku štěstí při losování. Příští tý-
den zveřejníme jména tří čtenářů, 
kteří půjdou na koncert zadarmo.

Soutěžní otázka:

Jak se jmenuje kapela václava neckáře?
A) Bakterie B) Penicilin C) Bacily

Odpovědi posílejte do čtvrtka jako SMS ve tvaru ODPOVĚĎ, 
JMÉNO, BYDLIŠTĚ na číslo 605 854 541. (Cena jedné SMS 
odpovídá standardní textové zprávě dle ceníku vašeho tarifu.)

ZÁBŘEH, DOLNÍ STUDÉNKY • Dechový orchestr Zábřeh připravuje 
na červen velkolepý hudební projekt. Koncert filmové hudby pod ši-
rým nebem s videoprojekcí budou mít lidé možnost slyšet a vidět 
pouze dvakrát. Vybrané skladby ze slavných filmů v podání dechového 
orchestru se sborem a sólisty zazní v Zábřeze a v Dolních Studénkách.

ondřeJ poláK

„Posluchači v melodiích po-
znají třeba Jurský park, Star 
Wars, Jamese Bonda, Vinne-
toua, Fantomase, Tři oříšky 
pro Popelku a další snímky,“ 
prozradil dirigent Lubomír 
Vepřek. 

Hudbu dokreslí tematické 
záběry z filmů. „Pro tento 
projekt jsme navázali spolu-
práci se sbory Taptýda Lou-
čná nad Desnou a Oculos 
meos ze Šumperka. Na pó-
diu se tak v jednu chvíli se-
tká více než stovka účinkují-
cích,“ spočítal Vepřek. 

„Filmový koncert bude 
po všech stránkách nevšed-
ním zážitkem. Začneme 
kolem osmé hodiny ve-
černí, tedy za světla, při-
čemž v průběhu programu 

se pomalu setmí. Celý záži-
tek z hudby i videoprojekce 
se tak umocní,“ míní jeden 
z organizátorů projektu Pa-
vel Zubík ml. a dodává, že 
akce podobného typu a roz-
sahu se nikde v okolí zatím 
neuskutečnila.

Komponovaný program 
zazní premiérově v sobotu 
9. června na Masarykově ná-
městí v Zábřeze v rámci pře-
hlídky Notování Zábřehem. 

Podruhé pak v sobotu 23. 
června na festivalu Hudba 
bez hranic v Dolních Stu-
dénkách.

Open air akce Notování 
Zábřehem přinese už tento 
víkend nabitý program, 
který začne již v 15 hodin 
na Masarykově náměstí a na-
bídne koncerty deseti umě-
leckých těles. Návštěvníci 
uslyší Smyčcový orchestr Zá-
břeh, Mladou krev Olomouc, 
Junior Big Band ZUŠ Zábřeh, 
Dechový orchestr ZUŠ Vl. 
Ambrose Prostějov, pěvecké 
sbory TapTýda Loučná nad 
Desnou a Oculos meos Šum-
perk. Program vyvrcholí 
zmiňovaným koncertem fil-
mové hudby v osm hodin 
večer.

Vstup na všechny kon-
certy je zdarma.

Hlavní hvězdou Hella Day 
bude zpěvák Meky Žbirka

MOHELNICE • Společ-
nost Hella Autotechnik Mo-
helnice pořádá Den ote-
vřených dveří. V sobotu 
9.  června čeká na návštěv-
níky přímo v areálu firmy 
nabitý program, který za-
čne ve 14 hodin a vyvrcholí 
v deset večer. 

Pro nejmenší návštěv-
níky připravují organizá-
toři mnoho atrakcí a zá-
bavy. Děti se můžou těšit 
na malování na obličej, ská-
kací hrady, ty starší se vy-
řádí ve stánku s vědeckými 
experimenty a nejen pro 
děti vyroste venku cirku-
sové šapitó s klauny a ar-
tisty. 

Návštěvníci samozřejmě 
dostanou také příležitost 
podívat se do výroby, kde 
uvidí automobilové světlo-
mety v akci, dozví se více 
o technologiích a proce-
sech v rámci speciálních 

stanovišť, pozdraví se s Yu-
Mim nebo vyzkouší své síly 
při interaktivních hrách. 

Velkolepá světelná show

Kromě dětských atrakcí 
a prohlídky jindy nepřístup-
ných výrobních prostor se 
lidé mohou těšit na bohatý 
kulturní program na hlav-
ním pódiu. Celým dnem je 
provede známý televizní ba-
vič Miloš Knor. V programu 
dále vystoupí lokální kapely 
a jako hlavní host od půl de-
váté večer populární Meky 
Žbirka s nekonečnou záso-
bou zlidovělých hitů, jako 
jsou Čo bolí, to prebolí, 22 
dní, Atlantída nebo Balada 
o poľných vtákoch. 

Heslo letošních oslav zní 
Letem světlem, a proto pro-
gram vyvrcholí velkolepou 
světelnou show těsně před 
dvaadvacátou hodinou.  (ok)

Do Zábřeha 
zavítá legenda 

české pop music
ZÁBŘEH • Recitál Evy Pilarové mapující 
úspěšnou kariéru této legendy české popu-
lární hudby nabídne kulturní dům v Zábřeze 
v neděli 10. června. Podle pořadatelů se jedná 
o významnou společenskou událost, Eva Pila-
rová totiž koncertuje už pouze výjimečně.

ondřeJ poláK

Zpěvačka obdařená na-
prosto nezaměnitelným 
hlasem je někdy označo-
vaná za královnu českého 
jazzu a swingu. Studovala 
operní zpěv a brzy začala 
nahrávat pro Supraphon 
i rozhlas. Odskočila si také 
na divadelní prkna a obje-
vila se i ve filmech Kdyby 
tisíc klarinetů nebo Zlo-
čin v šantánu. Její neuvěři-
telný hlas o rozsahu tří ok-
táv jí přinesl řadu ocenění 
doma i v zahraničí. Nahrála 
stovky písní, z nichž mnohé 
se staly evergreeny, a ně-
kolikrát zvítězila v anketě 
Zlatý slavík. 

„Za svoji dlouholetou ka-
riéru zpívala Eva Pilarová 
s těmi nejlepšími, mezi 
její pěvecké partnery pat-
řili Waldemar Matuška, Ka-
rel Gott nebo Karel Hála. 
V Zábřeze zazpívá slavné du-
ety s mladičkým talentem 
Tomášem Ringelem,“ uvedl 
Zdeněk David z kulturního 
domu.

Během koncertu zazní 
v podání zpěvačky, která pů-
sobí na hudební scéně již 
téměř šest desetiletí, hity 
jako Hello, Dolly, Tam za vo-
dou v rákosí nebo Hrom aby 
do tě, lásko má. 

Vstupenky v ceně od 260 
korun nabízí prodejní místa 
Zábřežské kulturní. 

nevidomý zpěvák 
zazpívá v kostele

 ŠUMPERK • Čtyřiadvacátý ročník festivalu Dny umění ne-
vidomých na Moravě zavítá také do Šumperka, a to v podobě 
koncertu Radka Žaluda. Nevidomý profesionální zpěvák se 
proslavil také díky vystupování v televizi Šlágr, kde patří mezi 
nejprodávanější umělce. Žaludův zpěv za kytarového dopro-
vodu Filipa Moravce si mohou posluchači vychutnat v klášter-
ním kostele ve středu 6. června od 16 hodin. Vstupné je dob-
rovolné.  foto: archiv

 Dechový orchestr Zábřeh brzy představí svůj nový hudební projekt.  foto: archiv

Koncert, jaký nemá v regionu obdobu

 Meky Žbirka zazpívá v Mohelnici řadu svých hitů.  foto: archiv
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V souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů již redakce nemůže u dětí zveřejňovat plné jméno ani přesné datum narození. Děkujeme za pochopení. redakce

Miminka narozená v Nemocnici Šumperk 
v průběhu měsíce května 2018

Adámek Vašík Radeček Izabelka

tomáš Š., Šumperk Nikolas j., Šumperk Vojtěch N., svébohov michal V., hrabenov

Tomášek Niki Vojta Míša

Václav V., mohelnice matěj p., petrov nad Desnou ema Š., Šumperk sabina m., Velké losiny

Vašík Maty Emička Sabinka

Kryštof m., Šumperk

Kryštůfek

Šimon j., hoštejn

Šíma

sebastian t., Šumperk

Sebík



CENÍK  

ŘÁDKOVé INZERCE:

Blahopřání s fotem 80 kč.

Blahopřání bez fota 50 kč.

Vzpomínka s fotem 80 kč.

Vzpomínka bez fota 50 kč.
soukromá inzerce za řádek 10 kč.
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20.5.  Magda Ševčíková – Postřelmov, 20.5.  Kryštof 

Kupka – Vranová, 22.5.  Anastazie Stonová – Bludov, 

23.5.  Adéla Adámková – Nový Malín, 23.5.  Marie Hufová 

– Pivonín, 23.5.  Robin Hrdina – Zábřeh, 24.5.  Matěj Smo-

roj – Rovensko, 24.5.  Adéla Sojáková – Šumperk, 24.5.  

Vojtěch Labaj – Milíkov, 28.5.  Šimon Jarmar – Hoštejn, 

28.5.  Tomáš Švub – Šumperk, 29.5.  Vojtěch Nitsche – 

Svébohov

přišli na svět

KulturNÍ serVis

Šumperk

Kino Oko
5.6. (20.00) Billy Budd (opera) 
6.6. (17.25), 9.6. (17.40) Dolby At-
mos Solo Star Wars Story (akční, 
sci-fi) 
6.6. (20.00) Tři billboardy kousek 
za Ebbingem (drama, krimi)
7.6. (16.05), 9.6. (13.20) Pat a Mat 
znovu v akci (animovaný, rodinný)
7.6. (17.50) Psí ostrov (animovaný, 
loutkový)
7.6. (20.00) Eric Clapton (doku-
mentární, hudební)
8.6. (15.00) Pračlověk (animovaný, 
komedie) 
8.6. (18.00) Poslední útěk Jero-
nýma Pražského (drama, histo-
rický)
8.6. (20.30), 9.6. (20.15), 11.6. 
(17.40) Dolby Atmos Deadpool 2 
(akční, komedie) 
9.6. (15.05) 3D Coco + Vánoce 
s Olafem (animovaný) 
10.6. (15.40) Králíček Petr (ro-
dinný, animovaný) 
10.6. (17.40), 12.6.(20.00) Dolby 
Atmos Debbie a její parťačky 
(krimi, komedie)
10.6. (20.00) Máří Magdaléna 
(drama, historický)
11.6. (20.00), 12.6. (17.55) Ghost 

Stories (drama, horor)

Galerie Jiřího Jílka
6.6. (vernisáž v 18.00) Jan Hen-
drych: Kresby a bronzy, do 1.7.

Divadlo  
5.6. (10.00) Duhová zahrada (po-
hádka)
5.6. (16.00) Dramatická dílna
6.6. (19.00) Milostný trojúhelník 
(improvizace, komedie)
7.6. (17.00), 8.6. (10.00) Divo-
tvorný hrnec (muzikál)
9.6. (17.00) Přednáška prof. Mar-
tina Hilského
9.6. (19.00) Romeo a Julie (drama)
12.6. (10.00) Klapzubova jede-
náctka (komedie)

D123
Pá+So (22.00) Disco show Radia 
Rubi                                                                        

Klášterní kostel
6.6. (16.00) Radek Žalud (koncert)
26.6. (vernisáž v 18.00) Minhang 
(fotografie historické Šanghaje), 
do 30.9.

Vlastivědné muzeum  
Výstavní síň 
Do 26.8. Až přiletí čáp (výstava)
Hollarova galerie

Do 8.7. Míry a váhy (výstava)
Rytířský sál
Do 24.6. Šumperák ve fotografi-
ích T. Pospěcha (výstava)
Muzejíčko
Do 29.6. Fyzika hrou (výstava)
Galerie mladých
Do 17.6. Z Čech až na konec světa 
(výstava)
Stálá expozice
Příroda a dějiny severozápadní 
Moravy (expozice s audio prů-
vodcem)

Zábřeh
Kino 
7.-9.6. (17.30) Debbie a její par-
ťačky (krimi, komedie)
7.6. (20.00) Solo Star Wars Story 
3D (akční, sci-fi)
8.-9.6. (17.30) Backstage (roman-
tický, taneční)
8.6. (20.00) Ghost Stories (drama, 
horor)
9.6. (20.00) Deadpool 2 (akční, 
komedie)
10.6. (15.00) Pat a Mat znovu 
v akci (rodinný, animovaný)
10.6. (17.30) Hastrman (roman-
tický, thriller)
10.6. (20.00) Avengers: Infinity 
War (akční, fantasy)

Galerie Retro
Do 17.6. Dar okamžiku (fotogra-
fie)

Kulturní dům
10.6. (17.00) Eva Pilarová (kon-
cert)

Masarykovo nám.
9.6. (15.00) Notování Zábřehem 
(přehlídka dechových orchestrů)

Muzeum
Stálá expozice: Z historie města 
a okolí, Jan Eskymo Welzl a Z po-
kladů zábřežského muzea
Do 17.6. Loutky a maňásci (vý-
stava)
Minigalerie
Do 9.6. Josef Pavlíček: Kouzlo fo-
tografie (výstava)

Mohelnice
Biograf 88
7.-10.6. (16.00) Pat a Mat znovu 
v akci (rodinný, animovaný)
7.-9.6. (18.30) Backstage (roman-
tický, taneční)

Kulturní dům
7.6. (10.00, 15.00) Akademie ZŠ 
Mlýnská-Masarykova

Hella
9.6. (14.00) Hella Day (Meky 
Žbirka a další)

Muzeum 
Stálá expozice: Z dějin Mohel-
nicka
Stálá archeologická expozice: Pra-
věk Mohelnicka (výstava navazuje 
na bohatou 
stoletou tradici, které se archeo-
logie na Mohelnicku těší)   
Do 8.7. Proměny Mohelnice II. 
(výstava)

Staré Město
Muzeum opevnění
Stálá expozice historických foto-
grafií a expozice lehkého a těž-
kého opevnění
Otevřeno so-ne 9.00-16.00

Bludov
Pradědovo dětské muzeum
Otevřeno denně 9.00-18.00

Vikýřovice

Muzeum silnic
Otevřeno út-so, 10.00-16.00 

Rapotín
Zemědělský skanzen U Havlíčků
Otevřeno denně 9.00-19.00

Loštice
Památník Adolfa Kašpara
Stálé expozice: Památník A. 
Kašpara, Kapitoly z dějin Loštic, 
Z pokladů muzea
Do 14.10. Pod kůží Marsya (vý-
stava)

Branná
Informační centrum
Stálá expozice lesnictví, myslivosti 
a tesařství v Jeseníkách

Minipivovar Kolštejn
Prohlídky po dohodě se sládkem, 
více na Pivovar Kolstejn.cz

Nemile
Tvrz (ojediněle dochovaná středo-
věká památka)

Úsov
Lovecko-lesnické muzeum  
Denně kromě pondělí od 9.00 
do 16.30

vzpomínka

Smutný je domov, smutno je v něm, chybíš nám tatínku, 
chybíš nám všem.

Dne 8. 6. 2018 vzpomínáme 20. smutné 
výročí od chvíle, kdy nás navždy opus-
til náš drahý a milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan 

Štefan valíček 
ze Šumperka

S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka, synové Martin, Petr a dcera Lenka s rodinou, 
vnoučata Martínek, Anička, Petřík, Tomášek, Jiříček a On-
drášek.

Očím jsi odešla, v srdcích jsi zůstala.

Dne 4. 6. 2018 by oslavila své 50. naro-

zeniny paní 

Martina Pavelková roz. diblíková 

z Drozdova

S láskou a úctou vzpomínají manžel, rodiče a bratr s rodi-

nou.

Kapky deště, jako slzy stékají, slitování s námi nemají. Ná-
hle sluníčko slzy osuší a barvy duhy pohladí nás po duši. 
Krásná duho, co s nadhledem vidíš svět a vybarvíš kaž-
dičký květ, vyřiď, prosím, tam v oblacích, že láska se z na-
šich srdcí neztrácí!

Dne 2. 6. 2018 jsme vzpomněli 6. výročí 
úmrtí naší maminky, babičky a praba-
bičky, paní 

Marie Bartošové 
z Crhova

S láskou, úctou a neskonalou vděčností na krásný život 
s Tebou stále vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera 
Anna s rodinou, synové Josef a Jiří s rodinami.

Každý, kdo poznal Tě, měl Tě rád, uměl jsi poradit, pomoci  

i rozesmát. Takoví lidé by neměli umírat.

Dne 6. 6. 2018 vzpomeneme 13. výročí 

úmrtí pana 

Miloše Unzeitiga 
ze Zábřeha

Za vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami.

Všechny jsi milovala, chtěla jsi s námi žít, osud však roz-

hodl, nechat Tě navždy odejít. Dala jsi se na cestu, kterou 

jde každý sám. Jen dveře vzpomínek nechala jsi doko-

řán. Díky za to, čím jsi byla, za každý den, který jsi s námi 

žila. Měla jsi ráda život, lidi kolem sebe a my zase milo-

vali Tebe.

Dne 2. 6. 2018 vzpomeneme nedožitých 

55 let, paní 

Jaroslavy Kurkové roz. valigurové 
ze Šumperka

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkuje maminka, 

bratr Břeťa, syn Martin, syn Jiří a vnoučata Karolínka, Ne-

linka a Martínek.

Odešla nám, jak si to osud přál, v našich srdcích však 

stále žije dál. Čas plyne a nevrátí, co vzal, jen smutnou 

vzpomínku nám zanechal.

Dne 11. 6. 2018 uplyne 14 let, kdy nás 

navždy opustila dcera, maminka, ba-

bička, sestra, teta a švagrová, paní 

Marie Uhlířová roz. václavková 
ze Sobotína

S láskou a úctou vzpomínají maminka, syn Pavlík s rodi-

nou, sestra Iveta a bratr Josef s rodinami.

21.5. Hrouzová Antonie (1946) Šumperk, 25.5. Wagner 

Josef (1941) Jeseník, 26.5. Zrubec Štefan (1942) Čer-

vená Voda, 27.5. Langer Milan (1951) Sobotín, 27.5. Vik-

torinová Zdenka (1923) Šumperk, 27.5. Vlček Jaroslav 

(1944) Oskava, 27.5. Neoral Oldřich (1950) Rapotín, 27.5. 

Romančáková Anna (1948) Šumperk, 28.5. Polášek Vla-

dimír (1950) Šumperk, 28.5. Sedláčková Jarmila (1939) 

Šumperk, 28.5. Šaňková Anežka (1930) Zábřeh, 29.5. Eli-

ášová Věra (1925) Hraběšice, 29.5. Kurka Alois (1956) Vá-

penná, 30.5. Kalču Elisavet (1925) Zlaté Hory

POHŘEBNÍ SLUžBA REqUIEM

25.5. Jarmila Sovová (1953) Šumperk, 25.5. Zdeněk Va-

lenta (1928) Vikýřovice,  27.5. Hana Stryková (1943) Droz-

dov

rozloučili jsme se
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Krížovkaˇ
Správné znění tajenek bylo: vznikla – STŘElECkÁ SPOlEČnOST – kDE JE DnES aUTOBUSOvÉ – nÁDraží.

suDOKu Jak se certifikují 
originální jesenické 

výrobky, služby a zážitky
Získat ochrannou známku JESENÍKY origi-
nální produkt® je možné dvakrát do roka. Ten-
tokrát byla však certifikace výjimečná. Jednak 
se sešly všechny hodnotící komise současně, 
jednak se posuzování nových žádostí ode-
hrálo v areálu pivovaru v Hanušovicích, a na-
víc koordinátor MAS Horní Pomoraví přizval 
k účasti i pracovníky informačních center. 

Ti měli možnost sledovat, jak 
se certifikují originální jese-
nické výrobky, služby a zá-
žitky. Mimo to, měli mož-
nost prohlédnout si pivovar, 
zhlédnout zážitek Jeseníky 
divadelní a podívat se do Pi-
vovarského muzea.

„Držitelé značky mnohdy 
patří k významným turistic-
kým cílům, atraktivitám či 
akcím. Řada informačních 
center s nimi pracuje a do-
poručuje je svým klientům. 
Navíc mnohdy návštěvníci 
regionu mohou právě v in-
focentrech zakoupit místní 
výrobky označené jako JE-
SENÍKY originální pro-
dukt®. Proto jsme se roz-
hodli tyto pracovníky více 
vtáhnout do děje,“ vysvětlila 
koordinátorka Hana Olejní-

ková z MAS Horní Pomoraví. 
V  jarním kole získalo cer-
tifikát jesenické originality 
celkem šest nových výrobků 
a dva zážitky. Mezi nové ori-
ginální produkty Jeseníků 
se řadí smaltované šperky 
Lenky Hudečkové, extra 
džemy z řady Pepovy dob-
roty a maminčiny domácí 
výrobky (pesta, čatní, čala-
mády aj.) z Andělské Hory, 
domácí hovězí maso z Lud-
víkova, piva z pivovaru Zlo-
sin z Velkých Losin, dýňová 
pomazánka sociálníího pod-
niku Dobroty z venkova 
ze Šumperka a voda z Ma-
mutího pramene z Dolní 
Moravy. Čerstvě obdržely 
značku zážitky Slavnosti 
města Šumperka a Horský 
resort Dolní Morava.  (red)
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hvězda
Gymnastka Klára

Peterková ohromila

Banskou Bystrici

Tři, dva, jedna…

START! V Bludově 

rozjeli Holba Cup
  strana 15

Naděje na návrat Aleše Holíka stále žije.

Plášek si zahrál na světovém šampionátu   
                           strana 16
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Klimeš

4
Smrček

3

Vokoun

3
Knýř

4
Sedlo

4
R. Kuba

4

Večeř

5

Svoboda

4

muž zápasu: 
Petr Navrátil

Navrátil

5
Yimuran

3

BRANKY: 4. Voleský, 83. Spurný 
– 39. Navrátil. Diváci: 92.

MOHELNICE: Večeř 5 – Vokoun 
3, R. Kuba 4, Sedlo 4, Knýř 4 – 
Navrátil 5, Svoboda 4, Hlavsa 4, 
Klimeš 4, Yimuran 3 – Smrček 
3. Střídali: 77. Nantl, 81. Zhang 
Luca, 89. Chen Zhengfu. Znám-
koval: Jaroslav Rolinek (trenér).

HODNOCENÍ HRÁČŮ: 10 – 
mimořádně vynikající, 9 – ex-
celentní, 8 – výborný, 7 – velmi 
dobrý, 6 –dobrý, 5 – průměrný, 
4 – podprůměrný, 3 – slabý, 2 
– mizerný, 1 – katastrofální, N – 
nehodnocen.

hFK OlOm. – mOhelNice

2:1 (1:1)
ms liGa

BRANKY: 19. a 29. J. Nimrichtr, 
36. Rozsíval, 39. Podhorný – 26. 
Hejkal. Diváci: 100.

ŠUMPERK: Max – Šinogl, Ole-
jník, M. Smrž, Jurásek – Ševčík, 
Bernard – L. Horák, Rozsíval, 
Podhorný – J. Nimrichtr. Střídali: 
56. P. Dostál, 56. Muzikant, 75. 
Kotzmann.

ŠumperK – haVl. brOD

4:1 (4:1)
DiVize D

Mohelnice = Černý Petr
OLOMOUC • Všechno směřuje k tomu, že fotbalistům Mohelnice připadne role Černého Petra. Po těsné porážce, kterou utrpěli v souboji dvou 
bodově nejchudších týmů na úrovni moravskoslezské ligy, se osamostatnili v nejčernějším tabulkovém podpalubí. Nepovedenou sezónu za-
končí středeční předehrávkou s Hodonínem a sobotní „závěrečnou“ ve Vyškově.

petr Fišer 
BoHumil tesař

Zápasové skóre se poprvé 
měnilo už ve čtvrté minutě. 
Hosté špatně rozehráli a zby-
tečnou ztrátou dovolili, aby 
je Hanáci vyplatili ze smrtí-
cího brejku. Na jeho konci 
byla přesná střela k tyči vy-
slaná z kopačky Patrika Vo-
leského.

Domácí byli od počátku 
snaživější, hráli účelněji 
a měli fotbalově více ze hry. 
Z pokračující převahy ale ne-
vytěžili nic víc než jen na-
střelenou tyč.

Mrzet je to muselo o to víc, 
že ve 39. minutě sami inka-
sovali. Mohelnice získala ba-
lón, prostřednictvím Klime-
šovy kolmice ho dopravila 
k Petru Navrátilovi a umís-
těný projektil posledně jme-
novaného posunul průběžné 
skóre do remízové podoby.

Závěr úvodního dějství 
byl na zajímavé momenty 

hodně bohatý. Svěřenci tre-
nérského stratéga Jaroslava 
Rolinka se těsně před pau-
zou nevyvarovali penalto-
vého faulu a znovu se ocitli 
na hraně gólové propasti. 

Nespadli do ní pouze díky 
tomu, že brankář Petr Večeř 
zlikvidoval nejen původní 
exekuci, ale i následnou do-
rážku.

Úroveň hry ve druhém děj-
ství poklesla a hrstce přihlí-
žejících diváků se servíro-
val fotbalový odvar, který 
za moc nestál. Vyrovnaná 

partie postrádala více vzru-
chu a větší počet vážnějších 
příležitostí. Urodilo se jich 
jako šafránu.

Klíčový moment se ode-
hrál sedm minut před vy-
pršením základní hrací 
doby. Hostující mužstvo 
chybovalo v obranné fázi 
a po zaváhání vyrážejícího 
Vokouna darovalo domá-
címu týmu střelu za velkým 
vápnem. Tadeáš Spurný do-
konale využil toho, že měl 
strážce Večeř zakrytý vý-
hled, a rozdílovou trefou 
přiřkl všechny body Olo-
mouci. „Zase jsme měli pro-
blémy se skládáním sestavy. 
Jako nejcitelnější se ukázala 
být absence zraněného Ma-
lého. Díry jsme lepili všemi 
dostupnými prostředky, 
premiérovou šanci dostal 
teprve patnáctiletý doroste-
nec Nantl. Z naší strany je to 
těžké dohrávání, kterému 
chybí potřebná kvalita. Po-
kud jde o nasazení, bojov-

nost a zodpovědnost, hrá-
čům nemám co vytknout. 
I tentokrát odpracovali celé 
utkání na maximální možné 
úrovni,“ prohlásil Jaroslav 
Rolinek. 

OSTATNÍ VÝSLEDKY
Valašské Meziříčí – Hulín 0:0, Ot-
rokovice – Kroměříž 3:1, Prostějov 
– Velké Meziříčí 2:0, Uherský Brod 
– Vyškov 3:1, Rýmařov – Líšeň 2:0, 
Hlučín – Hodonín 2:2, Uničov – Pe-
třkovice 0:2.

1.Prostějov 20 4 4 73:31 64
2.Vel.Mez. 19 2 7 71:43 59
3.Líšeň 16 5 7 62:41 53
4.Kroměříž 14 5 9 53:44 47
5.Hlučín 13 6 9 51:38 45
6.Hulín 12 5 11 63:55 41
7.Uničov 10 9 9 59:40 39
8.Vyškov 10 7 11 45:48 37
9.Hodonín 10 7 11 47:51 37
10.Petřkovice 11 3 14 43:45 36
11.Rýmařov 10 6 12 44:56 36
12.Uh.Brod 10 5 13 30:42 35
13.Val.Mez. 11 2 15 41:65 35
14.Otrokovice 8 9 11 38:55 33
15.HFK Olom. 5 4 19 34:70 19
16.Mohelnice 3 5 20 34:64 14

ŠUMPERK • Fotbalisté Šumperka si v probíhající sezóně naposledy zahráli před vlastním publikem. Loučení to bylo vítězné. V domácím pro-
středí splnili povinnost a bez větších potíží porazili předposlední mužstvo tabulky. I nadále tak zůstávají ve hře o třetí místo.

petr Fišer

Hlavní kouč Bohdan Hecl 
prahl po jediném – dobrým 
výkonem odčinit totálně 
zpackané střetnutí proti 
Strání. Povedlo se. „Na hráče 
jsem se celý týden snažil pů-
sobit tak, aby jinak úspěšné 
soutěžní období nepokazili 
dalším nepovedeným zápa-
sem a zároveň si napravili 
reputaci. Náročný program 
v součtu s úzkým kádrem je 
dostal do stavu, kdy byli tro-
chu zavaření. Ubrali jsme 
na počtu tréninků a to, že si 

mohli trochu orazit, na nich 
bylo znát. Měli větší chuť 
do hry a na většině z nich 
se projevila i větší pohybli-
vost. Na druhou stranu mi 
u některých chyběla sto-
procentní koncentrova-

nost a odhodlání soupeře 
zlomit,“ netajil svůj pohled 
na věc šumperský kormidel-
ník.

V nedělním podvečeru 
mu zatrnulo pouze jednou. 
A sice ve chvíli, kdy po gólu 
Jana Nimrichtra vyrovnal 
Daniel Hejkal. „Naštěstí jsme 
rychle přidali další branky. 
Havlíčkův Brod dohrával 
druhý poločas v deseti bez 
vyloučeného hráče, a proto 
mě trochu mrzí, že to od nás 
bylo spíše jen na údržbu. 
Hlad po gólech už nebyl ta-
kový. Ze všeho nejdůležitější 
je vítězství a taky mě těší pro-
duktivita, kterou jsme oplý-
vali do přestávky. Můžeme 
být spokojeni, podařilo se 
nám napravit nedobré vý-
kony z předchozích zápasů,“ 
řekl Hecl. „Vady na kráse by 
se samozřejmě našly, naše 
hra nebyla v některých fá-
zích úplně optimální. Se-
zóna je hodně dlouhá a hráči 
jsou unavení i po mentální 
stránce. Na závěr nás če-
kají dvě utkání venku a roz-
hodně je nechceme prohrát. 
Mohli bychom v nich těžit 
z příjemné skutečnosti, že 
nás na rozdíl od předcho-
zích ročníků netrápí žádné 
záchranářské starosti a mů-
žeme si užívat daleko přízni-
vějšího postavení v horních 
patrech tabulky,“ dodal lodi-
vod Šumperka.  

OSTATNÍ VÝSLEDKY
Břeclav – Stará Říše 1:2, Žďár n. S. – 
Tasovice 2:2, Vrchovina – Třebíč 6:1, 
Polná – Velká Bíteš 0:3, Strání – Ro-
sice 1:1, Ždírec n. D. – Blansko 0:0.

1.Vrchovina 20 3 4 60:26 63
2.Žďár 16 4 6 57:31 52
3.Rosice 13 9 4 65:24 48
4.Šumperk 14 4 8 51:29 46
5.Tasovice 13 4 9 47:45 43

6.St.Říše 12 4 10 40:33 40
7.Bzenec 12 3 11 63:54 39
8.Ždírec 10 6 10 25:31 36
9.Polná 11 2 13 52:53 35
10.Břeclav 9 5 12 35:38 32

11.Blansko 7 9 10 29:36 30
12.V.Bíteš 8 4 13 33:46 28
13.Strání 7 3 16 36:54 24
14.Havl.Brod 6 5 15 33:72 23
15.Třebíč 1 7 18 24:78 10

 Lukáš Horák v nefotbalové pozici. Mužstvo, jemuž dělá kapitána, stále bojuje o konečné třetí místo.  foto: Petr Fišer

Za poločas hotovo! Šumperk na nic nečekal
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FOTBAlOVÉ
TABulky

Krajský přebor
Přerov – Dolany 4:2, Černovír – Du-
bicko 6:1, HFK Olomouc B – Medlov 
0:1, Rapotín – Hněvotín 0:2, Zábřeh 
– Kralice 3:1, Všechovice – Želato-
vice 3:2 np., Lutín – Velké Losiny 2:1.
1.Lutín 18 3 4 67:26 60
2.HFK B 15 2 7 47:20 48
3.Přerov 14 4 7 53:27 48
4.Medlov 13 4 7 46:34 44
5.Kralice 11 5 8 43:38 41
6.Želatovice 9 5 11 39:41 35
7.Hněvotín 11 1 12 36:51 35
8.Všechovice 6 8 10 42:40 32
9.Černovír 8 5 11 46:51 32
10.V.Losiny 8 5 11 37:40 31
11.Zábřeh 8 5 11 32:39 31
12.Dolany 8 4 12 42:51 28
13.Dubicko 6 5 13 29:65 24
14.Rapotín 4 6 15 28:64 21

I. A třída A
Chválkovice – Konice 3:1, Bohdíkov 
– Litovel 0:4, Česká Ves – Náměšť n. 
H. 4:5 np., Paseka – Maletín 3:2 np., 
Bohuňovice – Hlubočky 2:0, Haňo-
vice – Moravský Beroun 2:0, Slavo-
nín – Bělkovice 4:3 np.
1.Litovel 15 7 2 67:26 53
2.Konice 15 3 6 57:36 50
3.Chválkovice 13 5 6 57:40 47
4.Maletín 11 8 5 70:46 44
5.Bohuňovice 11 6 7 46:37 41
6.Paseka 11 3 10 52:48 38
7.Bohdíkov 11 3 10 34:32 37
8.Č.Ves 9 4 11 52:60 33
9.Náměšť 9 3 12 58:67 33
10.Slavonín 7 5 12 43:56 30
11.Haňovice 8 2 14 41:57 28
12.Hlubočky 8 2 14 49:67 28
13.Bělkovice 7 3 14 42:67 25
14.M.Beroun 4 4 16 45:74 17

I. B třída B
Červenka – Slatinice 1:2, Nemilany 
– Šternberk B 8:1, Třeština – Ko-
žušany 2:3, Velká Bystřice – Nové 
Sady 1:5, Jesenec – Doloplazy 5:1, 
Troubelice – Chomoutov 4:0, Loštice 
– Zvole 0:1.
1.Chomoutov 13 4 7 50:45 43
2.Troubelice 12 3 9 62:36 42
3.Nemilany 12 4 8 56:49 42
4.Zvole 12 3 9 41:36 42
5.Třeština 10 6 8 71:56 40
6.Šternberk 11 4 9 38:55 39
7.V.Bystřice 8 8 8 58:52 38
8.Slatinice 11 4 9 47:44 38
9.Doloplazy 10 5 9 59:58 36 
10.Jesenec 9 5 10 55:47 34
11.Loštice 8 5 11 44:45 31
12.Kožušany 8 3 13 53:66 29
13.N.Sady B 7 3 14 47:49 25
14.Červenka 8 1 15 36:76 25

I. B třída C
Nový Malín – Leština 0:4, Mikulovice 
– Štíty 3:2 np., Staré Město – Sud-
kov 5:2, Jindřichov – Bludov 2:1 np., 
Postřelmov – Libina 3:1, Lesnice – 
Písečná 3:1.
1.Leština 15 3 5 68:33 50
2.Jindřichov 11 5 6 53:36 42
3.Bludov 11 6 5 46:32 42
4.Postřelmov 10 7 5 37:28 41
5.Lesnice 9 7 6 38:22 38
6.Štíty 9 7 6 52:39 36
7.Libina 9 5 8 47:49 36
8.Písečná 7 7 8 58:50 32
9.Zl.Hory 8 4 10 39:33 30
10.Sudkov 7 5 10 50:50 27
11.St.Město 6 5 11 48:62 26
12.N.Malín 6 3 13 38:70 22
13.Mikulovice 1 6 16 20:90 10

Okresní přebor 
Bratrušov – Rapotín B 5:2, Ruda 
– Oskava 7:1, Loučná – Moravi-
čany 1:2, Petrov/Sobotín – Libina B 
9:0, Hanušovice – Dubicko B 3:0, 
Brníčko – Libivá 2:1, Lesnice B – 
Jestřebí 0:10, Hrabišín – Juventus 
Mohelnice 5:4.
1.Ruda 19 3 6 75:33 63
2.Rapotín B 16 4 8 66:49 55
3.Moravičany 16 5 6 66:54 54
4.Bratrušov 14 4 10 72:56 50
5.Hrabišín 13 9 6 55:40 50
6.J.Mohelnice 14 5 8 63:41 49
7.Hanušovice 14 5 9 49:46 49
8.Loučná 13 4 11 59:53 45
9.Jestřebí 13 3 12 82:67 43
10.Brníčko 12 4 12 45:45 43
11.Pet./Sob. 12 5 11 74:48 42
12.Libina B 10 5 13 61:83 36
13.Oskava 4 9 15 32:64 29
14.Dubicko B 7 5 16 46:73 28
15.Lesnice B 5 4 19 29:68 22
16.Libivá 3 2 823 27:81 11

III. třída
Rovensko – Úsov 7:0, Postřelmov B 
– Podolí 3:0, Malá Morava – Palonín 
4:2, Vikýřovice – Písařov 3:0 kontu-
mačně, Ruda B – Krchleby 1:5, Mo-
helnice B – Leština B 13:2, Jedlí – 
Lukavice 3:4.
1.Mohelnice 20 1 3 119:28 62
2.Rovensko 18 2 5 96:32 57
3.Úsov 18 1 5 108:42 56
4.Písařov 17 1 6 49:32 52
5.Vikýřovice 16 1 7 100:42 49
6.Lukavice 13 1 10 39:47 40
7.Podolí 12 1 11 60:52 38
8.M.Morava 10 3 11 48:72 34
9.Leština B 8 1 15 58:73 26
10.Krchleby 7 2 15 35:77 25
11.Palonín 7 1 17 50:80 23
12.Ruda B 7 0 17 32:91 21
13.Postřelmov 5 3 16 38:83 18
14.Jedlí 2 0 22 21:102 6
 (mum)



BRANKY: 7. Lukáš Pobucký, 25. 
T. Balcárek, 44. Lukas, 48. Mar-
tínek. Diváci: 110.

NOVÝ MALÍN: D. Laščák – Janda, 
O. Málko, Kroupa, L. Pospíšil, 
Ondruš, Palatka, Pyšný, Číž, Di-
blík, Valíček. Střídal: 69. Bauer. 

LEŠTINA: Majstršin – L. Ke-
jík, Dronski, Martínek, Hobler, 
T. Balcárek, Jurenka, Šafář, Lu-
kas, Lukáš Pobucký, M. Puchr. 
Střídali: 31. Maršálek, 54. Kotrle, 
60. Ohrablo, 63. M. Kejík.

NOVý malÍN – leŠtiNa 

0:4 (0:3)
i. b tŘÍDa c

NOVÝ MALÍN • Fotbalisté Leštiny jsou malý krůček od obhajoby soutěžního titulu. Po víkendovém kole mají před dvo-
jicí nejvážnějších pronásledovatelů osmibodový náskok. S Novým Malínem si poradili bez sebemenších potíží.

petr Fišer 
BoHumil tesař

Od úvodního hvizdu bylo 
jasné, kdo se ujme režisérské 
taktovky. Kvalitní malínské 
hřiště umožňovalo hostu-
jícímu týmu rychle kombi-
novat po zemi a produkce 
účelného fotbalu se odrážela 
na počtu vytvořených šancí. 
První gólovku neproměnil 
Lukáš Pobucký, jenž se řítil 
sám na brankáře. V rozho-
dující chvíli ho nedokázal 
dloubnout. 

Naplno se prosadil až 
o dvě minuty později, kdy 
už si všechno sedlo naprosto 
dokonale. Po autovém vhazo-
vání do rohu šestnáctky se 
individuálně prosadil Šafář, 
který ideálním způsobem 
vybídl ke skórování nastave-
nou levačku spoluhráče To-
máše Balcárka. Nula dva!

Přestože musel zane-
dlouho poté odstoupit leš-
tinský špílmachr Pobucký, 
pro velkého zápasového fa-
vorita to žádnou vážnější 

komplikaci nepředstavo-
valo. Mírné chmury rychle 
zažehnala nejpohlednější 
akce celého střetnutí, kte-
rou na vlastní polovině ro-
zehrál kapitán Martínek. 
Do následující parády se 
zapojili Puchr, Jurenka, Ša-
fář, střídající žolík Maršá-
lek a přesně zakončující Lu-
kas. Posledně jmenovaný 
po brilantním pasu trefil 
horní kout malínské branky 
přesným projektilem vysla-
ným svojí slabší pravou no-
hou. 

Domácí fotbalisté se v prv-
ním poločase k mnoha za-
končením nedostali a o moc 
slavnější to nebylo ani 
po přestávce. Ve vápně se 
probíjející Puchr byl sražený 
k zemi a hlavní rozhodčí 
ukázal na penaltový puntík. 
K exekuci pokutového kopu 
se postavil kapitán Martínek 
a prudkou střelou k tyči defi-
nitivně rozhodl. 

Frustrace Nového Malína 
postupně narůstala. Abso-
lutního maxima dosáhla 
v 57. minutě, kdy kopnu-
tím do kotníku inzultoval 
hlavního rozhodčího On-
dřej Málko. Zatímco sudí 
Aberle utkání dokončil, nej-
zkušenější hráč na straně 
domácího mužstva se mu-
sel předčasně odporoučet 
s červenou karetní výsluž-
kou. 

I když se zápas nadále od-
víjel na polovině jeho osla-
beného týmu, další gól už ne-
padl. A to ani přes možnosti 
Martínka, Hoblera a super 
šanci Kejíka. Na opačném 
konci hřiště se zaskvěl Maj-
stršin, jenž vyčaroval velké 
kouzlo při dorážce z bez-
prostřední blízkosti. „Utkání 
jsme zvládli velmi dobře. Vy-
kombinovali jsme mnoho 

pěkných akcí, zejména při 
třetím gólu to byla fotbalová 
nádhera. Malín nám překva-
pivě nekladl žádný větší od-

por a působil odevzdaným 
dojmem. Po očku jsme sle-
dovali zápas v Jindřichově, 
jehož výsledek nám umožnil 

rozjet první oslavy,“ vyjádřil 
se k víkendovému dění tre-
nérský asistent Leštiny Pavel 
Nimrichtr.

Řízná Litovel, která nešmakovala
BOHDÍKOV • V extrémně 
hořkou záležitost se promě-
nilo sobotní utkání pro fot-
balisty Bohdíkova. Vedoucí 
mužstvo tabulky jim udě-
lilo lekci, která je musela bu-
dit ze spaní jako nejčernější 
noční můra. „Byl to zápas, 
co se nám vůbec nepovedl. 
Proti soupeři, který je jed-
noznačně nejlepším týmem 
v naší soutěži, jsme nenavá-
zali na dobrý výkon z pod-
zimní konfrontace. Tento-
krát jsme si o remízovém 
výsledku mohli nechat je-
nom zdát,“ uznal sportovně 
trenér domácího mužstva 
Tomáš Horák.

i. A TŘÍDA A 
BOHDÍkOV – liTOVEl 0:4 (0:1)

Hostitelé chtěli do těž-
kého střetnutí nakročit ma-
ximálně pozorně. Jenže se 
jim to nepodařilo. Hrála 
se teprve pátá minuta 
a po přesně narýsované kol-

mici za obranu se perfekt-
ním způsobem trefil na vzdá-
lenější tyč Martin Krajc.

Pod tlakem se škvařící Boh-
díkov mohl vyrovnat ve 25. 
minutě. Vinkler byl faulo-
vaný v pokutovém území 
a hlavní rozhodčí Kašpar ani 
chvíli neváhal – penalta! Ač 
se Roman Losenický mýlí 
z bílého puntíku pouze zcela 
výjimečně, brankáře Naklá-
dala nepřekonal. 

Bohdíkovská loď se 
od té chvíle začala potápět 
po vzoru legendárního Ti-
taniku. „I když hrála Lito-
vel velmi dobře, cestu za po-
hodlným vítězstvím jsme jí 
usnadnili tím, že jsme dělali 
velké chyby. Kiksů v obraně 
přibývalo a soupeř nás ne-
milosrdně trestal,“ utrousil 
zklamaně kouč Horák.

Hanáci potvrdili nejtěsnější 
vedení v 57. minutě. Na konci 
rychlého brejku byla přesná 
trefa Petra Heinze. 

Další dva góly byly z po-

hledu domácího družstva 
naprosto zbytečné. Po cen-
tru do vápna skóroval nikým 
neatakovaný Radek Bednář. 
Čtvrté brance předcházelo 
minutí balónu v podání chy-
bujícího stopera. Školáckou 
minelou pustil před bez-
mocného strážce Kaňáka 
Marka Kučeru a ten si v ne-
rovném souboji věděl rady. 
„Jediný gól, co jsme dali, 
nám nebyl uznaný kvůli of-
sajdu. Nic se nám nedařilo. 
Litovel vyhrála po právu 
a k zaslouženému vítězství 
jí můžeme akorát poblaho-
přát. Teď je potřeba se ma-
ximálně soustředit na další 
obtížné utkání s Konicí,“ 
řekl Horák.  

BRANKY: 5. Krajc, 57. P. Heinz, 64. 
Bednář, 70. M. Kučera. Diváci: 80.
BOHDÍKOV: M. Kaňák – Diviš, Hla-
vatý, Pavel Šárník, P. Janků – A. Kr-
ňávek, L. Reichl, Losenický, Petr Šár-
ník – M. Vinkler, Kvapilík. Střídali: 46. 
Zajíc, 47. Hatoň, 61. Vokurka, 79. M. 
Janků, 88. V. Vinkler.  (mum)

Michalčák: Velké zklamání
PASEKA • Necelých de-
set minut dělilo maletín-
ské fotbalisty od cenného 
venkovního vítězství. Ani 
druhé vedení, k němuž se 
dopracovali, ale neudrželi. 
Na brankové zásahy Jaro-
slava Kožely a Radka Pagáče 
našla odpověď dvojice Fran-
tišek Kučera – Martin Ge-
ier. Penaltové drama mělo 
šťastnější konec pro domácí 
mužstvo.

i. A TŘÍDA A 
PAsEkA – mAlETÍN 2:2 
(1:1), 7:6 na penalty

Kožela se dostával k zakon-
čení nejčastěji ze všech zápa-
sových aktérů. Premiérově 
udeřil hned v sedmé minutě, 
kdy utekl po křídle a přímo-
čaře si to namířil přímo před 
gólmana.

Ve druhém případě se za-
pojil do brejku, který pový-
šil na gólovou souhru ideální 
přihrávkou na nabíhajícího 

spoluhráče Pagáče. Jeho za-
končení bylo velmi vyve-
dené.

Paseka se stěhovala 
na útočnou polovinu s po-
mocí nakopávaných míčů. 
Jeden z nich po čtyřicetime-
trovém letu minul rukavi-
cemi brankář Šikl a domácí 
poprvé vyrovnali.

Sázka na jednoduché po-
jetí se jim vyplatila i v 82. 
minutě. Od obráncova ra-
mena odražený míč na-
pral utaženou placírkou 
do sítě pohotový Geier. „Je 
to pro nás velké zklamání. 
Hlavně přístup některých 
opor není takový, jaký by 
měl být,“ zlobil se funkci-
onář Maletína Antonín Mi-
chalčák.

BRANKY: 38. F. Kučera, 82. Geier 
– 7. Kožela, 49. Pagáč. Diváci: 90.
MALETÍN: Šikl – Marák, A. Heide-
nreich, Chudáček, Kotrlý – D. Beran, 
L. Michalčák, Bayer, Kožela – Šmíd, 
Kloss. Střídali: 46. Pagáč, 75. M. Be-
ran.  (mum, bob) 

Nevyhrál lepší, ale šťastnější, uznal kouč Zvole
LOŠTICE • Fotbalisté Loštic připravili svým příznivcům další zklamání. Špatnou bilanci z domácích zápasů „vylepšili“ 
porážkou z kategorie hodně bolavých. Prohrát prestižní okresní derby? To se jen tak neodpouští…

petr Fišer 
BoHumil tesař

i. B TŘÍDA B 
lOŠTiCE – zVOlE 0:1 (0:0)

Nedělní utkání moc fot-
balové kvality nepo-
bralo. Byla to tvrdá bi-
tva se spoustou osobních 
soubojů, která se nejčas-
těji odehrávala v prosto-
rech mezi šestnáctkami. 

„Loštice byly lepší na míči, 
což nám dělalo nemalé 
problémy. Do přestávky si 
vytvořily dvě šance, které 
jsme přežili bez úhony se 
štěstím,“ popisoval trenér 
Zvole Petr Dvořák. 

Protože se neujala ani 
bomba Mikeše, přihlížející 
diváci byli o gólové koření 
dlouho ochuzeni. Dočkali se 
až v 84. minutě. David Ha-
vlíček se po chybě obránce 
za velkým vápnem dostal 

do šestnáctky a podél leží-
cího brankáře Slavíčka za-
jistil svému týmu všechny 
body. „Po pauze jsme přidali 
na pohybu, agresivitě a tlaku 
na útočné polovině. Nevy-
hrálo lepší, ale šťastnější 
mužstvo. Dál se budeme prát 
o každý bod,“ sliboval kouč 
Dvořák.

„Pravidelně střídáme 
dobré venkovní výkony se 
špatnými v domácím pro-
středí. Nedokážeme pro-

měnit ani ty nejvyloženější 
příležitosti, v koncovce 
se hrozně trápíme. Potom 
stačí jedno zaváhání, oje-
dinělá akce soupeře, a je 
po nadějích,“ vyvracel oči 
loštický funkcionář Mar-
tin Šilberský. „Dnes to bylo 
oboustranně málo fotba-
lové. Spíš mi to připomí-
nalo holomajznu. Sice jsme 
měli více ze hry, jenže nic 
z toho. Doma to není ono,“ 
dodal zklamaně. 

BRANKY: 84. D. Havlíček. Diváci: 
200.

LOŠTICE: Slavíček – Hejný, Rou-
sek, Petruška, Dajčar – Krejčí, J. 
Vinkler, V. Plhák, Ďurček – Mikeš, 
Kneifel. Střídali: 67. Hopják, 81. A. 
Novák. 

ZVOLE: Effenberger – Daříček, G. 
Skácel, D. Nejedlý, Prokeš – Roller, 
L. Plhák, S. Jílek, Jaromír Másilko – 
D. Havlíček, O. Nejedlý. Střídali: 65. 
Dvorský, 67. J. Ospálek, 87. Maix-
ner, 90. Jan Másilko.

 Gólová radost v leštinském podání. Obhájci prvenství pádí za dalším soutěžním titulem. 
 foto: Petr Fišer

Krůček od dalšího titulu
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kAm 
zA FOTBAlEm

Středa 6. června
MS LIGA: 18.00 Mohelnice – Hodo-
nín (předehrávka).

Sobota 9. června
MS LIGA: 17.00 Vyškov – Mohel-
nice.
DIVIZE D: 13.00 Bzenec – Šum-
perk.
KRAJSKÝ PŘEBOR: 17.00 Du-
bicko – Zábřeh.
I. A TŘÍDA A: 17.00 Maletín – 
Chválkovice.
I. B TŘÍDA B: 17.00 Loštice – Třeš-
tina, Zvole – Troubelice.
I. B TŘÍDA C: 17.00 Štíty – Leš-
tina, Sudkov – Postřelmov, Bludov 
– Staré Město, Libina – Zlaté Hory, 
Písečná – Jindřichov.
OKRESNÍ PŘEBOR: 15.30 Juven-
tus Mohelnice – Ruda A (v Moravi-
čanech), 17.00 Oskava – Rapotín 
B, Lesnice B – Bratrušov, Libivá – 
Hanušovice.
III. TŘÍDA: 14.00 Palonín – Postřel-
mov B, 17.00 Vikýřovice – Mohel-
nice B, Úsov – Ruda B.

Neděle 10. června
KRAJSKÝ PŘEBOR: 17.00 Velké 
Losiny – Medlov, Rapotín – HFK 
Olomouc B.
I. A TŘÍDA A: 17.00 Konice – Boh-
díkov.
I. B TŘÍDA C: 17.00 Lesnice – Nový 
Malín.
OKRESNÍ PŘEBOR: 15.00 Libina 
B – Loučná, Jestřebí – Brníčko, 
15.30 Moravičany – Hrabišín, 17.00 
Dubicko B – Petrov/Sobotín.
III. TŘÍDA: 15.30 Krchleby – Leština 
B, 17.00 Písařov – Jedlí, Lukavice 
– Malá Morava, Podolí – Rovensko.

FOTBAlOVÉ 
sOuTěŽE

Krajský přebor 
LUTÍN – VELKé LOSINY 2:1 (0:0)
Když se ve 25. minutě zranil zá-
ložník Brázdil, kouč Lutína David 
Rojka z toho neměl žádnou radost. 
Jak se ale potvrdilo, všechno zlé 
může být k něčemu dobré. Nově 
nasazený Zdeněk Volf dvěma gólo-
vými zásahy zkraje druhé půle zlo-
mil statečný odpor losinské defen-
zívy, která držela ostré soupeřovy 
hroty v otupeném stavu celý první 
poločas.  
Hosté vyvolali bodovou naději až 
deset minut před koncem. Přesně 
seřízená mířidla měl pro změnu 
střídající hráč na straně Velkých 
Losin. Do černého se trefil Mar-
tin Kobza.
BRANKY: 47. a 51. Volf – 80. M. 
Kobza. Diváci: 278.
VELKÉ LOSINY: Hatala – Rýznar, 
J. Gargulák, Martin Kocourek, J. Za-
tloukal, Kupčík, Mičunda, H. Heg-
ner, Nýdecký, M. Žídek, Pecháček. 
Střídali: 37. L. Kováč, 63. M. Kobza, 
68. A. Bureš.

I. B třída C
LESNICE – PÍSEČNÁ 3:1 (3:0)
Útočně ladění hráči jsou ve fotbale 
od toho, aby dávali góly. Trenér lesnic-
kých fotbalistů Jan Knobloch mohl být 
v prvním poločase nedělního utkání 
s jejich ofenzivní produkcí hodně spo-
kojený. Jiří Glozyga a Štěpán Rou-
balík potřebovali na vstřelení tří gólů 
maximálně produktivní úsek hry, jenž 
trval pouhých devatenáct minut. Pro 
hostující mužstvo byla obzvlášť bo-
lavá rána, kterou schytalo těsně před 
přestávkou.
Brankovou kanonádu rozdrobila stří-
dání, k nimž kouč Knobloch sáhl 
ve druhé půli. Na trávník se postupně 
dostalo pět čerstvých hráčů a jediným 
nevyužitým náhradníkem zůstal druhý 
gólman Petr Soural. Na další úpravu 
rozhodnutého stavu se v lesnickém po-
dání čekalo marně.     
BRANKY: 25. J. Glozyga, 30. a 44. Š. 
Roubalík – 85. Streit. Diváci: 85.
LESNICE: D. Glozyga – J. Balvín, D. 
Vašíček, Lejsal, A. Jurka – Smyčka, A. 
Jílek, J. Němec, Š. Roubalík – M. Bitt-
ner, J. Glozyga. Střídali: 46. Topitsch, 
46. Barvíř, 48. Konrád, 73. J. Svoboda, 
83. J. Knobloch.

FuTsAl
Krajský přebor

Úsovsko – Libina 5:0, Mohelnice – 
Libina 5:0, Úsovsko – Postřelmov 
6:4, Mohelnice – Postřelmov 1:2, 
Václavov – Olšany 3:3, Drozdov – 
Olšany 4:0, Václavov – Chromeč 0:4, 
Drozdov – Chromeč 3:1, Václavov – 
Drozdov 2:14, Dlouhomilov – Slavoj 
2:1, Vichr – Slavoj 2:5, Dlouhomilov 
– Popeláci 2:7, Vichr – Popeláci 4:8, 
Semtex – Kamion 3:1, Kopřivná – 
Kamion 4:4, Semtex – Bukovice 8:3, 
Kopřivná – Bukovice 5:3. (mum)

SPORTOVNÍ REDAKCE 

news.i@centrum.cz

BRANKY: 4. a 83. Sládek, 89. 
Okleštěk – 35. Halenka. Diváci: 
220.

ZÁBŘEH: Toman – Schwab, 
Lepka, Laštůvka, Žanda – Marek 
Sitta, Král, Okleštěk, Šincl, 
Michal Sitta – Sládek. Střídali: 46. 
Marada, 65. Maistryzsin, 79. Rati-
borský, 86. Čulík, 91. K. Appl.

zábŘeh – Kralice 

3:1 (1:1)
KrajsKý pŘebOr

sport

ZÁBŘEH • Fotbalisté Zábřeha se po víkendovém kole krajského přeboru dostali na stejnou bodovou úroveň jako 
okresní rival z Velkých Losin. Dopomohlo jim k tomu vítězství, které se rodilo ve velkých porodních bolestech.

petr Fišer 
BoHumil tesař

S úvodním gólem při-
tom dlouho neotáleli. Už 
ve čtvrté minutě zatáhl míč 
po levé straně Michal Sitta 
a Tomáš Sládek nekompro-
misní ránou uklidil herní ná-
činí k bližší tyči.

Kdo si myslel, že se Sulko 
rychlou brankou uklidní, 
krutě se přepočítal. Stal se 
pravý opak. Herně se ne-
mohlo najít, zbytečně ztrá-
celo balóny a ke všemu jej 
postihl určitý druh drob-
ného podcenění. Trest se 

dostavil ve 35. minutě, 
kdy prodloužený rohový 
kop doklepával mezi tři 
tyče neobsazený Halenka. 
„Inkasovaný gól prame-
nil z nedisciplinovanosti 
a nesoustředěnosti na hru. 
O přestávce jsme si museli 
v kabině spoustu věcí vy-
říkat. Domluva splnila svůj 
účel, stejně jako prostří-
dání sestavy. Čerství hráči 
nakopli náš výkon na vyšší 
otáčky,“ pochvaloval si tre-
nér zábřežského týmu Jaro-
slav Appl.

Nejcennější služby odvá-
děl pro svoje mužstvo Jiří 
Maistryzsin. Po jeho pří-
chodu na trávník se hostite-
lům dařilo ve větší míře dr-
žet míč na útočné polovině. 
Důrazný bijec se po střele 
Krále prodral k dorážce 
a donutil jednoho z obránců 
zahrát rukou. Kopala se pe-
nalta, kterou proměnil exe-
kutor Sládek. Čas? 83. mi-
nuta!

Zábřeh nechtěl ponechat 
nic náhodě a pro jistotu 
skóroval ještě jednou. Lu-
káš Okleštěk při zahrávání 
standardní situace vypálil ze 
svého kanónu povedenou je-

dovku, která z dobrých pěta-
dvaceti metrů přeletěla přes 
zeď a skončila v síti. „Boj 

o záchranu nekončí. Dál mu-
síme sbírat co možná nejvíc 
bodů. Vyhrát chceme i so-

botní derby s Dubickem,“ 
zmínil jméno dalšího protiv-
níka kouč Appl. 

Rozhodla poslední vteřina!
TŘEŠTINA • Až poslední 
vteřina rozhodla napínavou 
partii mezi fotbalisty Třeš-
tiny a Kožušan. Hosté přijeli 
na Mohelnicko s hrajícím tre-
nérem Davidem Rozehnalem 
a přítomnost bývalého repre-
zentanta byla znát. „Pod jeho 
vedením hrají úplně jinak než 
na podzim. Pro diváky to byla 
pěkná podívaná. Často nará-
žíme na soupeře, kteří jen 
nakopávají. Tentokrát to bylo 
jiné,“ ocenil kvality protiv-
níka třeštinský „boss“ Franti-
šek Krejčí. 

i. B TŘÍDA B 
TŘEŠTiNA – kOŽuŠANy 
2:3 (2:1)

Brankový účet se otevřel s vy-
datným přispěním hloupé 
chyby, které se dopustilo do-
mácí družstvo. Nevrlý s vý-
hledem proti ostrému slunci 
neodhadl trajektorii letícího 
míče a hlavičkovým prodlou-
žením daroval snadnou trefu 

Václavu Stuchlíkovi. Na ma-
lém vápně to neměl vůbec 
složité.

Třeština otočila nepří-
znivý stav ještě do poloča-
sové přestávky. Na obrat za-
dělal svým rohovým kopem 
hrající trenér Čihulka. Po Ty-
ráčkově „vracence“ nechal 
promluvit obávanou levačku 
Libor Ondrášek. 

Fotbalové srdce naplno za-
plesalo ve 37. minutě. Ge-
reš si naběhl na ukázkovou 
českou uličku a báječnou 
přihrávkou proslavil Aleše 
Masopusta. K tomu, aby se 
zapsal do zápasových análů 
jako gólový střelec, mu sta-
čilo doklepnout balón 
do prázdné klece. Hostitelé 
rozťukali kožušanskou de-
fenzívu naprosto luxusně. 

Stejně jako v minulém 
kole ve Zvoli ale vysoký stan-
dard z první půle neudr-
želi. Nechali se zatlačit zlep-
šeným výkonem protivníka 
a po centru do vápna vymetl 

jejich šibenici Pavel Zmeš-
kal. Když už se zdálo, že dra-
matické střetnutí směřuje 
k penaltovému vyvrcholení, 
nejvěrnější příznivce Kožu-
šan rozradostnil Tomáš Sed-
láček. Po jednom z mnoha 
dlouhých autů ukončil chaos 
před třeštinskou svatyní pro-
pálením všeho, co mu stálo 
v cestě. Ze třinácti metrů 
trefil snad jedinou volnou 
skulinu. „Nedá se nic dě-
lat, první místo se nám zase 
o něco vzdálilo. Soutěž s ta-
kovou vyhraje asi někdo jiný. 
Reálnou šanci má stále ještě 
několik týmů, takže to bude 
hodně zajímavé,“ konstato-
val při pohledu na aktuální 
pořadí František Krejčí. 

BRANKY: 23. Ondrášek, 37. A. Ma-
sopust – 12. Stuchlík, 57. Zmeškal, 
90. Sedláček.
TŘEŠTINA: Huška – T. Gereš, J. 
Gereš, Koňarik, Čihulka, Knop, Tyrá-
ček, A. Masopust, Ondrášek, Nevrlý, 
L. Masopust. Střídali: 69. Prucek, 82. 
Plechatý, 84. Laštůvka.  (mum)

Dubicku se nezamlouval výkon hlavního rozhodčího. 
V Rapotíně ocenily kvality posíleného protivníka

ČERNOVÍR, RAPOTÍN • Je to špatné. Fotbalisté Dubicka po několika solidních výkonech zabředli do herní i výsled-
kové krize, která začíná narůstat. Po domácím výbuchu proti Přerovu schytali šestigólový ranec i v neděli dopoledne 
na stadiónu v Černovíru.

petr Fišer 
BoHumil tesař

krAJskÝ PŘEBOr 
ČErNOVÍr – DuBiCkO 6:1 (2:1)

Náladu jim kazil nejen ne-
příznivý vývoj, ale i rozhod-
covský metr, který nastavil 
hlavní zápasový arbitr Jiří 
Perutka. „Jeho výkon byl 
mírně řečeno hodně disku-
tabilní. Za to, co předváděl, 
se styděli oba lajnoví kole-
gové. Několikrát nás citelně 
poškodil,“ pokáral muže 
s píšťalkou dubický obránce 
Erik Skácel.

Hosté se ve čtvrté minutě 
dopustili faulu, který spá-
chali na hranici pokutového 
území. Sudí Perutka ukázal 
na značku kopu a dělostře-
lec Zachar mohl rozehrát 
svůj velký víkendový kon-
cert.

Podruhé skóroval o pou-
hých sedm minut později. 
Černovírský útočník Kundrt 
se dostal do souboje s bran-
kářem Urbánkem, a přes-
tože strážce hostující sva-
tyně zůstal po tvrdém střetu 
ležet s bolestivou grimasou 
na trávníku, podle rozhod-
čího se o nedovolený zákrok 
nejednalo. Zachar tak lehce 
navyšoval na 2:0.

Dubicko se dopracovalo 
ke kontaktnímu gólu po půl-
hodině hry. Po prodlouže-
ném nákopu Bartošíka utekl 
stoperům Zdeněk Zmeškal 
a znovu bylo o co hrát.

Mužstvo kolem ostříle-
ného kapitána Lubomíra 
Pinkavy ožilo a zkušeného 
brankáře Blahu překonalo 
podruhé. Jenže mělo smůlu, 
balón se zastavil o tyčku.

Chleba se lámal v oteví-
rací minutě druhé půle. St-
oper Dubicka si neodpustil 

obrovskou minelu a Zachar 
si musel připadat jako u vá-
nočního stromku. Ze tří gó-
lových dárečků zkompleto-
val jeden z nejsnadnějších 
hattricků v dosavadní kari-
éře.

Naděje dubického týmu zlik-
vidovaly dva slepené zásahy 
z 58. a 59. minuty. Hosté se 
marně dožadovali odmávání 
autu a po zbytečném inkaso-
vání doplatili na nával rozčí-
lení a následnou nekoncent-
rovanost. Po gólu, který podle 
nich neměl platit, rychle kapi-
tulovali popáté. V úplném zá-
věru je pak vniknutím do ote-
vřené obrany definitivně 
doklepl Bořivoj Petrů. 

BRANKY: 4., 11., 46. a 59. Zachar, 
58. a 90. Petrů – 30. Zmeškal. Di-
váci: 160. 
DUBICKO: Urbánek – Hroch, Ská-
cel, Najman, Večeřa – Kopa, Pinkava, 
Němec, Malínek – Bartošík, Zmeškal. 
Střídali: 38. Cejpek, 62. Pur.

rAPOTÍN – HNěVOTÍN 0:2 (0:1)

Pochmurná atmosféra pano-
vala po skončení víkendo-
vého střetnutí i v Rapotíně. 
Další okresní zástupce, je-
muž akutně hrozí sestup 
do I. A třídy, nestačil na Hně-
votín. Klub z Hané, který se 
přes zimu vydatně posílil, 
sbírá na jaře jedno vítězství 
za druhým. 

Nedělní duel názorně uká-
zal, že ne náhodou. Sebevě-
domí hosté hráli pod taktov-
kou hlavního dirigenta Petra 
Kobylíka zdravě agresivně, 
rychle, přímočaře a velmi 
dobře kombinačně. „Vesměs 
jsme se jen bránili. Byl to je-
den z nejlepších soupeřů, 
na kterého jsme letos nara-
zili. Ne-li vůbec nejlepší. Klo-
bouk dolů,“ uznale pokyvo-
val hlavou rapotínský bek 
Viktor Mošonec.

Defenzíva domácího muž-

stva osudově selhala hned 
ve druhé minutě. Na zpět-
nou přihrávku do šestnáctky 
si naběhl Ondřej Valsa, jehož 
čistý průstřel proletěl kolem 
Mošoncovy nohy a zamotal 
se do sítě.

Obdobná akce se udála 
i ve druhé půli. Jakub Gott-
wald se s míčem nepáral 
a vymetl s ním horní kout. 

Domácí fotbalisté se 
za celé utkání neprobili 
do žádné vyloženější příle-
žitosti. Dalekonosné pokusy, 
které směřovaly do prostoru 
brány, s přehledem zlikvido-
val jinak se nudící strážce Ja-
roslav Běhalík. 

BRANKY: 2. Valsa, 56. Gottwald. 
Diváci: 130.
RAPOTÍN: L. Hajtmar – B. Hudec, 
V. Mošonec, Morong, Michal Ko-
courek, Z. Horák, Hymr, T. Valenta, 
Pham Duc, Indra, Dušek. Střídali: 
46. Vacátko, 72. P. Žerníček, 83. 
Koziel.

 V základní sestavě Zábřeha nechyběl vytáhlý stoper Martin Lepka.  foto: Petr Fišer

Zábřeh dohonil Losiny
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BRANKY: 15. Křenek – 28. Stuchlý. 
Diváci: 120.

JINDŘICHOV: Šimo – D. Zimolka, 
Špatina, T. Zimolka, Svora – Velký, 
F. Vlček, Hrůzek, M. Navrátil – L. 
Petr, Křenek. Střídali: 61. Tezner, 
74. Prokop.

BLUDOV: P. Hegedüs – A. Blaťák, 
Doskočil, M. Adam, Stuchlý, 
Bartošek, Wagner, Schwarzer, 
Kolek, J. Nimrichtr, R. Polášek. 
Střídali: 56. L. Svoboda, 56. Hél, 66. 
S. Sadil, 79. Lu. Breckl.

jiNDŘichOV – bluDOV

1:1 (1:1)
4:3 na penalty 

i. b tŘÍDa c

JINDŘICHOV • Dva se prali a třetí se smál. To, že sobotní šlágr v I. B třídě dospěl až k penaltovému rozřešení, kvitovali konkurenti z Leštiny. 
Ztráta fotbalových pěchot z Jindřichova a Bludova na vedoucí pozici po vzájemném utkání narostla na bodový rozdíl, který se bude likvidovat 
jen velmi složitě. Čím dál znatelněji to zavání obhajobou titulu. 

petr Fišer 
BoHumil tesař

Hosté sice měli více ze hry, 
nebezpečnější situace ale vy-
mýšleli domácí hráči. Brankáře 
Hegedüse překonali po pat-
nácti minutách. Útočník Petr 
utekl po levé straně, odcentro-
val pod sebe a v prostoru šest-
náctky předčil nedůrazného 
obránce ve vzdušném souboji 
Lukáš Křenek. Domácí se při-
pravili o výhodu školáckou chy-
bou. „Požárník“ Tomáš Zimolka 
hasil vzniklý průšvih s pomocí 
faulu a hosté dostali výhodu 
penalty, kterou nepohrdli. Mar-
tin Stuchlý z pozice kopajícího 
exekutora nezklamal.

Druhý poločas nabídl vy-
rovnanou partii s mírnou 
optickou převahou jindři-
chovského týmu. K větší spo-
kojenosti diváckého publika jí 
scházely častější gólové příle-
žitosti. Až na drobné výjimky 
v podobě několika testovacích 
střel moc vzruchu nepřinesla. 

Fandové obou družstev si 
všechno vynahradili v pozá-
pasové přestřelce. Hrdinou 
penaltového rozuzlení se stal 
brankář domácího celku Ra-

dim Šimo. Nejenže uspěl jako 
nominovaný střelec, ale na-
víc „vyčapal“ dva pokusy blu-
dovských protivníků. Druhý 
bod tak s jeho velkým při-
činěním zůstal na domácí 
straně. „Výsledek odpovídá 
průběhu. Bylo to vyrovnané 
utkání, kterému remíza slu-
šela. Při pokutových kopech 
jsme byli šťastnější,“ ohlédl se 
zpátky zkušený špílmachr Jin-
dřichova František Vlček.  

Sudkov neubránil Klemsu. Dělal si, co chtěl, uznal Havlíček
STARÉ MĚSTO • Přestože je 
o něj zájem z vyšších soutěží, 
zůstává věrný Starému Městu. 
A když má svůj den, je těžko k za-
stavení. Jaroslav Klemsa se před 
sobotním utkáním s velkou 
pravděpodobností vyspal do-
růžova. Defenzíva sudkovských 
fotbalistů si s ním nevěděla rady. 
„Dělal si, co chtěl. I když jsme 
se o to snažili, nedokázali jsme 
ho ubránit. Byl ústřední posta-
vou celého utkání. Svými úniky 
a přihrávkami pod sebe nás ro-
zebral do trosek,“ okomentoval 
Klemsův nadstandardní výkon 
trenér hostujícího mužstva Jiří 
Havlíček.   

i. B TŘÍDA C 
sT. měsTO – suDkOV 5:2 (2:0)

Hosté ztráceli od třetí minuty. 
Klemsa na levé straně zařa-

dil nejvyšší rychlostní stupeň, 
na konci svého výpadu vy-
bídl ke skórování Petra Pacala 
a bylo to 1:0.

Ani hosté nebyli bez šancí. 
Přes problémy s úzkým ká-
drem si vypracovali několik 
zajímavých příležitostí. Jenže 
tomu scházel kýžený efekt, 
což v největší míře platilo 
o gólovkách Tomáše Kobzy. 
V dobrých pozicích nebyl 
schopen zamířit do prostoru 
brankového zařízení.

Jak má vypadat úspěšně pro-
vedená koncovka? Těsně před 
pauzou mu to názorně uká-
zal staroměstský Pelech. Ve fi-
niši dalšího rychlého brejku 
ho našel v pokutovém území 
Jaroslav Klemsa a baníkovci 
měli na čem stavět.

Zvlášť když jim vyšel i ná-
stup do druhé periody. Pro-

duktivní Pacal z malého vápna 
bezpečně upravoval na třígó-
lový odstup a Sudkov si kole-
doval o pořádný průšvih.

Ve špatně rozehraném střet-
nutí se zmohl na dvojnásob-
nou korekci. Z odraženého 
míče vytěžila maximum hla-
vička Jakuba Havlíčka. Jmeno-
vec Pospíšil pak uměl zhod-
notit přihrávku spoluhráče 
Žalmana.

Jinak se ale hrálo podle do-
mácích not. Petr Pelech nej-
prve naservíroval balón jako 
na zlatém podnosu před ak-
tivního Klemsu a o jedenáct 
minut později zadělal velko-
lepým slalomem na zkomple-
tování hattricku, k němuž se 
prostřílel kapitán Pacal. „Po-
dali jsme velmi dobrý vý-
kon, zápas se nám podařil. 
Byl uspořádaný, kolektivní 

a celkově jeden z nejlepších 
v jarní části. Dali jsme pět gólů 
a klidně jich mohlo být i víc,“ 
konstatoval potěšeně středo-
polař Baníku Michal Klemsa.

„I když tomu konečný výsle-
dek neodpovídá, rozhodně to 
bylo hratelné utkání. Od nás 
tomu chyběla větší fotbalo-
vost a velké rezervy jsme měli 
i v taktické kázni,“ pokáral své 
svěřence kouč Havlíček.

BRANKY: 3., 48. a 83. Pacal, 43. 
P. Pelech, 72. J. Klemsa – 57. J. Havlí-
ček, 74. J. Pospíšil. Diváci: 110.
STARé MĚSTO: M. Rohoň – Král, 
Kužma, L. Rohoň, Kubíček – P. Pe-
lech, M. Klemsa, Langr, Podhora – Pa-
cal, J. Klemsa. Střídali: 67. Novosad, 
83. Baďura, 89. Pěnička.
SUDKOV: P. Boháč – Vraník, T. 
Vepřek, L. Pospíšil, L. Havlíček – M. 
Žalman, J. Pospíšil, J. Havlíček, Bube-
níček – Macoun, T. Kobza. Střídal: 71. 
Straka.  (mum, bob) 

Další neudržené vedení, Štíty ztratily body v Mikulovicích
MIKULOVICE • Stává se 
z toho štítecká specialita. Svě-
řenci hrajícího trenéra Jaro-
slava Lakomého neumí dotáh-
nout do vítězné podoby dobře 
rozjeté střetnutí, v němž mají 
nakročeno ke třem bodům. 
Z Mikulovic si odvezli jen bod. 
„Nebylo to ani zdaleka poprvé, 
co jsme přišli o vedení v zá-
věru zápasu. Je to velká škoda. 
Zase jsme nedávali šance,“ za-
litoval Lakomého pomocník 
Vojtěch Langer.  

i. B TŘÍDA C 
mikulOViCE – ŠTÍTy 2:2 

(0:0), 4:2 na penalty

Třicetiminutový tlak hos-
tujícího mužstva v prvním 
poločase neměl patřičnou 
odezvu. A to také proto, že 
se ho držela smůla. Jedna 
nadějná střela skončila 
na tyči, další neméně po-
vedená na břevně. Snajpři 
z domácí útočné letky ohro-
zili svatyni svého soupeře až 
těsně před přestávkou, kdy 
se musel vyznamenat bran-
kář Všetíček.

Gólovou lavinu spustila 62. 
minuta. Od rohového pra-
porku odcentroval Šponar 

a Patrik Holly udeřil hlavou 
– 0:1.

Mikulovická odpověď byla 
blesková. Domácí se dostali 
do rychlého breku, a přestože 
jim Všetíček z prvního po-
kusu skórovat nedovolil, do-
rážce Šťastného v cestě do sítě 
nezabránil. 

Štíty v sobotním odpoledni 
ještě jednou vedly. V 72. mi-
nutě je vrátil do nejtěsnějšího 
náskoku Tomáš Verner. Po pe-
naltovém faulu na pronikají-
cího Lakomého splatil důvěru 
jako pověřený exekutor poku-
tového kopu.

Mikulovice podruhé vy-

rovnaly v průběhu závě-
rečné desetiminutovky. 
Stoper Marek Lukáč se od-
hodlal k dlouhému sólu 
a z pozice obránce prošel až 
před štíteckou svatyni. Pro-
tože velkolepé sólo dokázal 
vyšperkovat úspěšným lo-
bem, musely se kopat pe-
nalty. A v nich byli daleko 
přesnější domácí fotbalisté.

BRANKY: 63. Šťastný, 84. Lukáč – 
62. Holly, 72. Verner. Diváci: 68.
ŠTÍTY: Všetíček – Holly, Verner, 
J. Janků, Pařízek – Nykel, Špo-
nar, Jandejsek, Šín – J. Lakomý, 
Teffer. Střídali: 35. Kozák, 72. 
Benda.  (mum, bob)

Návrat v pravý čas: Roubalík podržel Postřelmov
POSTŘELMOV • Fotbalovému Postřelmovu skončily problémy s obsazováním důležitého brankářského postu. Po zranění se vrátil mezi tři 
tyče Luděk Roubalík a přítomnost zkušeného veterána byla dobře patrná. „Hlavně v prvním poločase, který se nám moc nepovedl, představo-
val pro celé mužstvo velkou oporu,“ pochválil gólmanskou jedničku hrající trenér Jiří Picka. 

petr Fišer

i. B TŘÍDA C 
POsTŘElmOV – liBiNA 3:1 (2:1)

Jeho mužstvo si lepší vstup 
do zápasu ani nemohlo přát. 
Po faulu před šestnáctkou 
se ujal exekuce trestného 
kopu Martin Pospíšil, a pro-
tože parádní obstřel nasmě-
roval naprosto přesně, po-

střelmovští fotbalisté rychle 
vedli.

Z vydařeného nástupu žili 
jen chvíli. Jako by si mys-
leli, že to půjde samo a že se 
jim nemůže nic stát. Do té 
doby opařená Libina vycí-
tila šanci, svého soupeře za-
čala tlačit a převzala roli lep-
šího týmu. Domácí naopak 
přestali běhat a po odpíska-
ném zákroku ve vápně inka-
sovali z pokutového kopu. 

Jakub Štěpán provedl penal-
tovou exekuci hodně chlad-
nokrevně. 

Hosté podnikali nebez-
pečné křídelní výpady 
a po jednom z nich měli 
miliónovou příležitost, která 
po vedoucím gólu doslova 
volala. Jenže ji trestuhodně 
zahodili a karta se obrátila. 
Výrazně k tomu přispěl Petr 
Janků, jenž byl po dlouhém 
Pickově autu ve správný čas 

na správném místě. Přes 
Dvořáka propadnutý míč 
k němu proklouzl jako neza-
balený dárek k víkendovým 
narozeninám. Po fotbalové 
stránce je nemohl oslavit 
lepším způsobem.

Postřelmov ožil a příznivé 
konstelace využil k tomu, 
aby snaživému protivníkovi 
utekl do rozhodujícího tr-
háku. Střídající Minář na-
servíroval míč před vol-

ného Vojtěcha Víta, na nějž 
čekala hodně snadná úloha. 
Trefit v takové pozici prázd-
nou bránu by dokázal i malý 
špunt z postřelmovské pří-
pravky.

Zbytek nedělního utkání 
se dohrával mezi šestnáct-
kami. Rozruch v hledišti vy-
volala ojedinělá možnost, kte-
rou libinskému střelci zhatil 
výborným zákrokem připra-
vený Roubalík. V úplném zá-

věru se vykartoval Štěpán, 
který si ve vzdušném souboji 
vypomohl loktem. 

BRANKY: 3. M. Pospíšil, 45. 
P. Janků, 48. Vít – 24. J. Štěpán.
POSTŘELMOV: L. Roubalík. Stří-
dali: 30. Minář, 46. Wiesner, 60. 
Krátký, 74. Vykydal, 88. Kincl.
LIBINA: Anděl – Jančík, J. Ště-
pán, M. Štěpán, Brijar, P. Čikl, L. 
Procházka, Ivanovič, Langman, D. 
Čikl, Trefil. Střídali: 35. Bednář, 74. 
Pluskal.

 V Jindřichově se spoléhají na zkušené hráče. Mezi týmové stálice patří František Vlček (vlevo) a útočník Ladislav Petr.  foto: Petr Fišer

Dva se prali, třetí se smál
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BLUDOV, HRABOVÁ • Tři, dva, jedna… START! 
Čtyřiadvacátý ročník Holba Cupu v požárním 
sportu se vydal na dlouhou pouť, kterou jako 
obvykle započal takzvaným okresním kolem. 
Jako jediná soutěž na dlouhém závodním se-
znamu sestává ze tří disciplín.

petr Fišer

Šestnáct družstev mužů 
a osm ženských výběrů si 
to v Bludově rozdalo v pře-
kážkářské stovce, ve štafetě 
na 4 x 100 metrů a v po-
žárním útoku, jemuž ná-
leží statut královské disci-
plíny. V mužském zápolení 
předčily konkurenci dva 
domácí celky, které pus-
tily na stupně vítězů pouze 
bronzový Hrabišín. Mezi že-
nami předvedlo nejkonstant-
nější výkony trio Lesnice, 
Pavlov, Dolní Libina. 

O den později se hasičský 
seriál „natáčel“ v Hrabové. 
Poprvé v novém ročníku se 
divákům představili také ve-
teráni. Nejsledovanější kate-
gorie později narozených je-
dinců se nesla ve znamení 
stále se lepšících výkonů, 

z nichž oplýval největší kva-
litou výsledný čas favorizo-
vaného Nemrlova. 

Holba Cup bude pokra-
čovat o víkendu ve Štítech 
a Dolních Studénkách. So-
botní i nedělní podnik se 
prvními pokusy roztočí 
na plné obrátky úderem de-
sáté hodiny dopolední.  

BLUDOV
MUŽI: běh s překážkami: 1. Bludov 
I., 2. Bludov II., 3. Bludov III. Štafeta: 
1. Bludov I., 2. Bludov II., 3. Hrabi-
šín. Požární útok: 1. Nemrlov, 2. Ne-
mile, 3. Bludov I. Celkově: 1. Bludov 
II., 2. Bludov I., 3. Hrabišín.
ŽENY: běh s překážkami: 1. Pav-
lov, 2. Dolní Libina, 3. Nový Malín. 
Štafeta: 1. Lesnice, 2. Nový Malín, 
3. Pavlov. Požární útok: 1. Dolní Li-
bina, 2. Lesnice, 3. Pavlov. Celkově: 
1. Lesnice, 2. Pavlov, 3. Dolní Libina.  

HRABOVÁ
MUŽI: 1. Nemrlov 16.06, 2. Janovice 
16.25, 3. Ráječek 16.35.
ŽENY: 1. Břevenec 16.03, 2. Dolní 
Libina 16.89, 3. Janovice 17.12.
VETERÁNI: 1. Janovice 16.30, 2. 
Hrabišín 17.52, 3. Hrabová 18.02.

PRŮBĚžNé POŘADÍ
MUŽI: 1. Nemrlov 51, 2. Bludov II. 
50, 3. Nemile 44, 4. Hrabišín 40, 5. 
Bohuslavice 40, 6. Dolní Libina 39, 
7. Bludov I. 32.
ŽENY: 1. Dolní Libina 35, 2. Pavlov 
34, 3. Hrabišín 26, 4. Lesnice 25, 5. 
Nový Malín 24.

Pliskové vyrovnávali rekordy
PŘÍBOR • Třetí liga v muž-
ském vzpírání měla na pro-
gramu druhý mistrovský díl. 
Stejně jako v úvodní sou-
těžní rundě se i tentokrát 
objevili v sestavách druž-
stev z Holešova hosté dojíž-
dějící ze spřáteleného Šum-
perka.   

Svorně dokázali vyrovnat 
své nejlepší letošní výkony. 
Za béčko startující Michal 
Pliska trhnul 90 a nadho-
dil 115 kg. Pokusy s činkami 

o pět kilogramů těžšími se 
mu přes veškerou snahu ne-
zdařily.

Tomáš Pliska byl ještě 
úspěšnější. Nad hlavou do-
kázal podržet v dostatečné 
časové délce 98 a 125 kg a za-
řadil se mezi největší opory 
C týmu. S nemalým přispě-
ním šumperských vzpěračů 
se oddíl z Valašska pohybuje 
před posledním ligovým ko-
lem na třetím a osmém místě 
průběžného pořadí.  (mum)  

Žádná fáma, vyhrál Tomáš Fláma
KRÁLEC • Není to žádná 
fáma. Vyhrál Tomáš Fláma! 
Absolutní prvenství v zá-
vodě Šumperského poháru 
horských kol v Králci při-
padlo bikerovi, jenž hájí 
barvy Racing Teamu Bohe-
mia. Nejzdatnější protiv-
níky měl v Tomáši Kechr-
tovi a Marku Hejtmánkovi. 
Trojice nejrychlejších 
jezdců zvládla čtyři traťové 
okruhy pod hranicí jedné 
hodiny.   

KRÁLECKÝ ÚVOZ
4 KOLA: 1. T. Fláma (R. T. Bohemia) 
58:03, 2. Kechrt (Prime sport) 58:10, 3. 
Hejtmánek (Sporton Šumperk) 58:29, 
4. Navařík ml. (Nava sport) 1:00:26, 5. 
Holec (BT Mohelnice) 1:04:06.
3 KOLA: 1. Krejčí (BS Uničov) 47:12, 
2. Navařík st. (Nava sport) 48:35, 3. 
Tyráček (BBB Moolbike) 49:09, 4. 
Beneš (Nava sport) 50:21, 5. Spáčil 
(Novatop L.) 50:49.
2 KOLA: 1. Zemene (BA Opletal) 
29:42, 2. Halama 38:40, 3. Braven-
cová (BA Opletal) 39:30, 4. Čmakal 
(Cyklo Polách a syn) 40:09, 5. Bureš 
(Cykloklub Morava) 41:35.

1 KOLO: 1. Harlender (Kolárna) 
19:35, 2. Fröml (BS Uničov) 24:37, 
3. Miča (SDH Bratrušov) 25:49. 

NÁSLEDUJÍCÍ PROGRAM
5. RÁBL BIKE CUP. Z důvodu ka-
lamitního stavu a zákazu vstupu 
do lesa je závod na Rabštejně zru-
šen! 

6. XC KOLŠOV. Kdy: sobota 16. 
června. Kde: Kolšov – hospoda 
U Anny. Typ: XC. 

7. KOLARNA – RIDELLI 2018. Kdy: 
neděle 24. června. Kde: Radíkov – 
Chata Pod Věží. Typ: XC.  (mum)

Kolem Skalky se prohnal nejrychleji Bednarský, bratr Václav doběhl třetí
ŠUMPERK • Suverén loň-
ského ročníku Chlapáckého 
běhu o sobě dal znovu vě-
dět. Vojtěch Bednarský se 
prohnal nejrychleji „Kolem 
Skalky“ a v Šumperku vy-
hrál závod, který dokončilo 
130 sportovců zastupujících 

všechny věkové kategorie. 
Jeho mladší bratr Václav do-
běhl třetí. 

KOLEM SKALKY
ABSOLUTNÍ POŘADÍ (82 účast-
níků): 1. Vojtěch Bednarský (TNF 
Bike team) 23.34, 2. Horvát (Zá-

břeh) 24.36, 3. Václav Bednarský 
(Kolovna) 24.47, 4. Borák (Vikýřo-
vická 12) 25.10, 5. J. Jílek (KVS 
Šumperk) 25.27, 6. Procházka 
(TJ Šumperk) 25.38, 7. Minář 
(Nový Malín) 25.45, 8. Hýbl (Ko-
sov) 26.14, 9. Málek (Šumperk) 
26.30, 10. Pumprla (SK Salit Sum-
tex) 26.43.

ŠUMPERSKÝ PRCEK (48): 1. 
Tůma 9.23, 2. Küschner (oba Šum-
perk) 9.39, 3. Štábl (KVS) 9.51, 4. 
Janků (TJ Šumperk) 10.08, 5. To-
manek (KVS) 10.13.
 
NEJBLIžŠÍ PROGRAM
12. KOUTECKÁ VERTIKÁLA. 
Datum: středa 6. června. Místo: 

Kouty nad Desnou – Ski areál. 
Start: 17 h. Pořadatel: SK Sa-
lith Sumtex – Rostislav Pumprla. 
Popis: běh do vrchu (pod lanov-
kou), intervalový start. Délka: 
2500 m. Převýšení: 510 m. Šum-
perský prcek – 1500 m. Mrně 
nebude. 
13. POBĚŽ A UVIDÍŠ. Datum: 

středa 13. června. Místo: Hrabě-
šice – hostinec Pod Kamencem. 
Start: 17 h. Pořadatel: Oční cent-
rum Ottlens – Lenka Ottová. Po-
pis: horský běh, zpevněné cesty, 
pěšiny, hromadný start. Délka: 
9305 m. Převýšení: 425 m. Šum-
perský prcek: 2000 m. Mrně: 
100 m.  (mum)

 U příležitosti předčasně slavených narozenin tenisového ne-
stora Františka Jurečky se do sokolského království v Šumperku 
každoročně sjíždí milovníci bílého sportu z celé republiky. Jinak 
tomu nebylo ani letos, kdy do jednoho z největších amatérských 
turnajů svého druhu zasáhlo přes šedesát nadšenců. Z domácích 
zástupců to dotáhla nejdále dvojice Slavíček – Gruntorád (vlevo), 
kterou dělilo od turnajového prvenství jediné vítězství. Titul puto-
val do Vrbna pod Pradědem.

TÝDEn plný sportu = florbal + Výzva + tenis

 „Přespolním nájezdníkům“ se v Libině daří. Letošní ročník flor-
balového turnaje, který se kompletně celý hraje nezvykle pod ote-
vřeným nebem, patřil týmům z jiných koutů republiky. Pohár obce 
si odvezli Netopýři z pražských Černošic. Další medailové příčky 
obsadili severomoravští Chachaři a výběr vystupující pod názvem 
Tampere. Pytel plný brambor zbyl na šumperské Icemany. 

 Pětidílný seriál Rock Point – Horská výzva zvedl svá pomyslná 
stavidla. Ojedinělý projekt, za nímž stojí bývalý zábřežský cyklista 
Pavel Zitta, přilákal do sportovního areálu Jiřího Rašky přes 900 
závodníků. V Beskydech se poměřili na třech různě dlouhých di-
stancích. V Jeseníkách na Červenohorském sedle se poběží 10. 
a 11. srpna. 

 Tomáš Pliska a jeho enorm-
ní nasazení při úspěšném po-
kusu.

 Jedním z mnoha míst, kam Holba Cup letos zavítá, bude areál v Hrabišíně.  foto: Petr Fišer

ODSTARTOVÁNO! Nejprecizněji  
nakročili borci z Nemrlova
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ŠUMPERK • Mohl by to být další velký návrat do modrožluté hokejové rodiny. I když počáteční námluvy s klubovým ředitelem Vladimírem 
Velčovským uzavřením (pracovního) vztahu neskončily, naděje, že se Aleš Holík znovu stane šumperským Drakem, stále žije. 

petr Fišer

První jednání úspěšně ne-
dopadla. Obě strany se roz-
cházely v představách o výši 
hokejistova platového ohod-
nocení. Neznamená to však, 
že by k dohodě nemohlo do-
jít. „Je to jedna z variant. Když 
všechno klapne a příznivě se 
sejdou některé okolnosti, je 
možné, že se tady ještě jednu 
sezónu sklouznu. Samozřejmě 
jen za předpokladu, že by 
na mě v sestavě zbylo místo,“ 
prozradil Týdnu od pondělí 
novopečený čtyřicátník.

Obránce s velkým herním 
přehledem, konstruktivní ro-
zehrávkou a nekompromisní 
střelou stále pošilhává po za-
hraničním angažmá. Za nej-
lákavější lokalitu považuje 
sousední Polsko, kde to z mi-
nulosti velmi dobře zná.

Zkušený zadák, jenž zane-
chal na Tyršově stadiónu vý-
raznou sportovní stopu, bě-
hem bohaté kariéry odehrál 
17 extraligových, 377 prvoli-
gových a 365 druholigových 
zápasů. Nasázel v nich 222 
góly. Na uplynulý ročník strá-
vený v Prostějově nebude 
vzpomínat úplně v dobrém. 
Trenéři Jestřábů ho v průběhu 
sezóny začali při skládání zá-
kladní sestavy pravidelně opo-
míjet a plnohodnotnou šanci 
mu dali znovu až ve čtvrtfi-
nálové sérii s Kladnem. Holík 
dokázal, že hokej hrát nezapo-

mněl a k velkému potrápení 
favorita přispěl třemi důleži-
tými brankovými asistencemi. 

Na oficiální soupisce Šum-
perka figurovalo v minulém 
týdnu jediné jméno. Navrá-
tilec Karel Plášek byl ve 44 
letech součástí reprezentač-
ního týmu, který na mistrov-
ství světa v hokejové odrůdě 
na kolečkových bruslích vybo-
joval třetí místo. V Přerově se 
do veteránského šampionátu 
zapojilo dvanáct zemí.

Pro Pláška měla vrcholná 
mezinárodní akce speciální 
nádech. Jejím dějištěm byl to-
tiž Přerov, kde zapustil pevné 
rodinné kořeny. Češi jako ob-
hájci loňského titulu ovládli 
základní skupinu a po pří-
mém postupu do čtvrtfinále 
přejeli Itálii. Následně ale 
ztroskotali na výběru Francie 
a jednu z medailí jim zaručilo 
až cenné vítězství nad Kana-
dou.  

Druholigový peloton bude 
mít nového účastníka. Přes-
něji řečeno staronového. 
Na vyšší úroveň doletěli Orli 
z Orlové. Přestože ve finále 
krajského přeboru nenašli 
recept na kočovníky ze Stu-
dénky, kteří museli absolvo-
vat všechny mistrovské zápasy 
mimo svůj nevyhovující sta-
dión, hodnotnější soutěž si na-
konec přece jen vyzkoušejí. 
Licenci na působení ve druhé 
lize odkoupili právě od svého 
finálového přemožitele. 

Peterková ohromila Slovensko
SLOVENSKO • Sportovní 
gymnastky ze Šumperka 
znovu dokázaly, že náročné 
řemeslo ovládají na velmi 
dobré úrovni a že velká dřina 
může přinášet zasloužené 
ovoce. Rodné město tento-
kráte vzorně reprezentovaly 
u bývalých federálních sou-
sedů.

Pohár primátora Popradu 
se dočkal jubilejního čtyři-
cátého pokračování a byl 
rozdělený do třech katego-
rií. Šumperské zástupkyně 
se pokaždé vyškrábaly až 
na stupeň nejvyšší. Nejlepší 
z nejlepších byly Lenka Ma-
chytková, Sabina Žandová 
a Adéla Osladilová.

O týden později se po-
četná výprava vydala do Ban-
ské Bystrice. V chlapecké 
části zaujal čtvrtým místem 
Lukáš Jakubík, jeho oddílový 
kolega Matouš Nevrkla skon-
čil ve své kategorii pátý.

Poháry za vydařené po-
činy s medailovým podtex-

tem si ze Slovenska odvezly 
dvě nejúspěšnější gym-
nastky. Michaela Janků si 
čistě zacvičenými sestavami 
řekla o triumf ve znamení 
bronzu. Klára Peterková 
pak zcela opanovala kon-
kurenčně silně obsazené 
soupeření starších žákyň. 
Celkově zvítězila a navíc 
obdržela nejvyšší známku 
na kladině. 

VÝSLEDKY GKŠ: POPRAD – roč-
ník 2009 a mladší: 1. L. Machytková, 
3. M. Janků, 8. V. Navrátilová. 2007-
2008: 1. S. Žandová, 2. M. Paraska, 
3. K. Friedlová, 5. A. Paraska. 2006 
a starší: 1. A. Osladilová, 2. K. Peter-
ková, 3. J. Hvižďová. BANSKÁ BYS-
TRICE – mladší žačky: 3. M. Janků, 
6. L. Machytková, 16. M. Paraska, 
18. A. Paraska, 30. J. Machytková, 
34. A. Diňová, 35. M. Hermannová. 
Starší žačky: 1. K. Peterková, 9. K. 
Friedlová.  (mum)

Derby klepe na dveře, Šumperk chce ukončit černou sérii
ŠUMPERK, ZÁBŘEH • Do prestižního sobotního derby půjdou pozitivněji naladěni tenisté ze Zábřeha. V domácím prostředí deklasovali opav-
ské áčko a na jejich soukromém kontě přibylo druhé vítězství.

petr Fišer

Šumperské družstvo 
po úvodní výhře nad stej-
ným soupeřem sešlo z cesty 
a po dramatickém duelu 
v Uničově muselo trávit už 
třetí porážku za sebou. Nic 
na tom nezměnily ani dvě 
úspěšně zvládnuté čtyřhry. 

Sobotní střetnutí provázela 
nervózní atmosféra. Hosté si 
stěžovali na nesportovní cho-
vání některých domácích 
hráčů a kapitánka Markéta 
Arbeitová dokonce odmítla 
podepsat zápis o utkání.  Ví-
kendová řežba bude úvod-
ními dvouhrami rozehraná 
v devět hodin.

SOKOL ZÁBŘEH
SOKOL ZÁBŘEH – TK OPAVA 
A 8:1. Páleník – Vykydal 6:1, 
6:0, V. David – Michálek 3:6, 1:6, 
Chudějová – Drabová 6:2, 6:2, 
Šalamounová – Billerová 6:1, 
6:3, Melcher – Dušek 6:1, 6:1, 
Hojgr – Vavrečka 6:4, 6:1, Pále-
ník, Melcher – Vykydal, Dušek 
6:1, 3:6, 1:0 (10:1), V. David, 
Hojgr – Michálek, Vavrečka 7:5, 

4:6, 1:0 (12:10), Chudějová, Ša-
lamounová – Drabová, Billerová 
6:2, 6:2.

SOUPISKA: Petr Páleník, Daniel Va-
chutka, Václav David, Tomáš Mel-
cher, Milan Hojgr, Michael Hlučný, 
Ondřej Jedelský, Lucie Chudějová, 
Tereza Šalamounová, Lenka Paz-
derníková, Anna Baierová, Kateřina 
Šinclová.

SOKOL ŠUMPERK
TK UNIČOV – SOKOL ŠUMPERK 
5:4. Vymazal – Blaťák 1:6, 3:6, T. 
David – Strouhal 6:1, 6:0, Veče-
řová – Arbeitová 6:3, 6:2, Dubová 
– Miková 4:6, 2:6, Burda – Macek 
7:6, 6:1, Kořalka – Pechal 6:2, 6:0, 
Burda, T. David – Blaťák, Pechal 
6:3, 6:3, Vymazal, Kořalka – Strou-
hal, Macek 1:6, 2:6, Večeřová, Du-
bová – Arbeitová, Miková 4:6, 1:6.

SOUPISKA: David Blaťák, Martin 
Strouhal, Matěj Macek, Jakub To-
mášek, Tomáš Pechal, Tomáš Fiala, 
Tomáš Faltýnek, Jiří Langr, Markéta 
Arbeitová, Viktorie Güttlerová, Anna 
Turková, Kateřina Miková, Natálie 
Všetíčková, Adéla Záhejská.

OKRESNÍ DERBY
Sobota 9. června: 9.00 Šumperk – 
Zábřeh (kurty za nemocnicí). 

Orientační běžci zabodovali v Plzni, 
 zalíbilo se jim na stupních vítězů

PLZEŇ, TŘEMOŠNÁ • 
Ve dvou dnech se konzumo-
valy tři vydatné nášupy. O pl-
zeňskou trojkombinaci spa-
dající do programu Českého 
poháru v orientačním běhu 
byl obrovský zájem. Na start 
se postavilo téměř 450 štafe-
tových týmů a více než 1300 
závodníků ve sprintu. 

Sobotní štafeta v Tře-
mošné se běžela ve zvl-
něném prostředí s vel-
kým množstvím terénních 
útvarů, které vznikly těžbou 
či erozní činností. V muž-
ské kategorii to byl od po-
čátku souboj brněnských 
Žabovřesek a šumperské Se-
verky. I když se po předávce 
od Martina Poklopa druhý 
úsek náramně povedl Vojtě-
chu Královi, který o nece-
lou minutu předstihl Miloše 
Nykodýma, větší radost na-
konec zavládla na straně Ji-

homoravanů. Marek Schus-
ter totiž nestačil čelit 
vražednému tempu nekom-
promisního finišmena Dani-
ela Hájka. 

Individuální sprint se pře-
stěhoval do centra Plzně, 
městského parku s areály 
sportovišť a slavného pi-
vovaru. Závod se odehrá-
val na nezvykle postave-
ných tratích a nevyhnula se 
mu řada technických pro-
blémů. Některé kategorie 
se dokonce musely utnout 
předčasně na předposlední 
kontrole. 

Vojtěch Král se o lepší me-
dailové umístění připravil 
chybami, jichž se dopustil 
na čtvrté a sedmé kontrole. 
Přestože měl řadu nejrych-
lejších mezičasů, vyproduko-
vaná zaváhání jej odsunula 
na třetí pozici za vítězného 
Miloše Nykodýma a maďar-

ského reprezentanta Árona 
Bakó. 

Atraktivně „vybavený“ 
les se spoustou zajíma-
vých detailů hostil další zá-
vod ve štafetách. Trojice ze 
Šumperka navázala na so-
lidní vystoupení ze soboty 
a ve stejné sestavě znovu 
dosáhla na stupně vítězů. 
Jen si o jednu příčku po-
horšila.  

ČESKÝ POHÁR 
SOBOTNÍ ŠTAFETY: 1. Žabovřesky 
Brno 125:01, 2. Severka Šumperk 
128:21, 3. SK Praga 129:24, 4. Hra-
dec Králové 133:16, 5. Pardubice 
I. 133:19.  
SPRINT: 1. Nykodým (Žabovřesky) 
14:05, 2. Bakó (Maďarsko) 14:13, 3. 
Král 14:17, 4. Poklop (oba Severka) 
14:40, 5. Navrátil (SK Praga) 14:45.
NEDĚLNÍ ŠTAFETY: 1. Pardubice 
I. 130:34. 2. Žabovřesky 132:29, 3. 
Severka 136:58, 4. Turnov 138:28, 
5. Pardubice II. 138:36.  (mum)

 Karel Plášek si zahrál na domácím mistrovství světa veteránů v in-line hokeji.

Naděje žije, Aleš Holík
zvažuje „dračí“ variantu


