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Fotbalisté Tísku
přišli o všechno
Je to katastrofa! Tak vnímá David Nykš,
předseda fotbalového klubu Tísek, následky
požáru, který totálně zničil objekt šaten
a terasu na fotbalovém hřišti v Tísku.

IVAN PAVELEK

Tísek – Bylo asi deset minut
po čtvrteční půlnoci, když
operační středisko Hasičské-
ho záchranného sboru Mo-
ravskoslezského kraje (HZ-
SMSK) obdrželo informaci, že
v Tísku hoří objekt na fotba-
lovém hřišti. „Hořel dvou-
podlažní objekt s šatnami a
dřevěnou terasou,“ uvedl
mluvčí moravskoslezských
hasičů Petr Kůdela a doplnil,
že se jednalo o budovu slože-
nou z unimobuněk o půdory-
su 13 krát 10 metrů a terasu o
rozměrech 10 krát 10 metrů.
„Na místo vyjela jednotka HZS

Moravskoslezského kraje ze
stanice v Bílovci a společně s
ní i pět jednotek sboru dobro-
volných hasičů, z Tísku, Sla-
tiny, Bílovce, Studénky a Ful-
neku – celkem sedm vozidel,“
pokračoval Petr Kůdela.

Hasiči bojovali
s ohněm přes hodinu
„Už při příjezdu hasičů hořely
šatny silným plamenem.
Hasiči dostali oheň pod kont-
rolu zhruba za hodinu a čtvrt,
dohašování skrytých ohni-
sek, spojené s kontrolou požá-
řiště, zabralo, především
místním hasičům z Tísku, ně-

kolik dalších hodin. Dohašo-
vali až do pátečního rána,“
poznamenal Petr Kůdela s
tím, že požár se obešel bez zra-
nění. Výše škody je předběžně
odhadována na téměř jeden
milion korun.

Předseda fotbalového klu-
bu Tísek David Nykš byl po-
hledem na spáleniště zdrcen.
„Bylo tam všechno – míče, sí-
tě, kopačky, zdravotnické po-
třeby. Asi před čtrnácti dny
jsme tam dávali počítačové
vybavení a wifi. Jsme úplně
bez ničeho. Tady jsme skonči-
li s hraním na dlouho,“ po-
vzdechl si David Nykš.

Podle něj je zřejmé, že se ce-
lý objekt bude muset strh-
nout. „Pak budeme řešit, co
dál. Sezonu dohrajeme v Lu-
bojatech, nebo v Bílovci – už se
ty kluby nabídly,“ pozname-
nal David Nykš.

Pokračování na straně 3

POČASÍ DNES

ZÍTRA

VpražskémKlementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 1962 (29,6 °C) a nejnižší
v roce 1936 (4 °C).

… a Max zasadil plod dubu pro svou milou Leon-
týnku k jejím šestnáctým narozeninám a řekl: „Tento
strombudeživennašíláskouamysebudememilovat
takdlouho,dokudstrombudežít.“Aodtédobystrom
střežíláskuzamilovaných.Tojepříběh,jenždubuvšil-
heřovickém parku vymyslely studentky tamní střední
školy,kterédubzimnídosoutěžeStromrokupřihlásily.

Dovčerejšíhoodpolednedub,kterýmůžepamatovat
užzačátkyhabsburskémonarchiečizveřejněníNostra-
damových proroctví, získal 752 hlasů. Jeho největším
konkurentemjejavorzFryšavys696hlasy.

Kvítězství–aodbornémuošetření,kterézvítězivšímu
stromunáleží–můžetepomociivy.Hlasovatjemožné
až do 10. října pomocí DMS zpráv. „V Šilheřovicích
roste mnoho stromů, které by potřebovaly odborně
ošetřit, a proto škola peníze získané hlasováním po-
užijekpéčiostromy,případněknovýmvýsadbám,“
píšoustudentivpřihlášce.

Víceinformacíosoutěžiazpůsobuhlasovánínalez-
netenawww.stromroku.cz. (več)

� Foto:�Deník/Lukáš�Kaboň

Dub z Šilheřovic vede 
anketu Strom roku

Navrhovatel: Střední�škola�hotelnictví,�gastronomie�a�služeb�Šilheřovice

Druh stromu:� dub�zimní

Stáří stromu:� 460�let

Obvod stromu ve 130 cm:	 588�cm

Lokalita:� Moravskoslezský�kraj,�okres�Opava,�obec�Šilheřovice,�golfové�hřiště

BLUDIŠTĚ S OMALOVÁNKOU

Další číslo Junior Deníku vyjde ve středu 30. září
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P Tak bizarní nehodu už kar-
vinští policisté hodně dlouho
nešetřili. Opilý řidič vjel se
svým vozem značky Ford
Fusion na jeden z místních
hřbitovů. „Nájezdem zničil cel-
kem šest náhrobních míst.
Provedená dechová zkouška
byla pozitivní, naměřená hod-
nota přesáhla 1,5 promile,“
uvedla policejní mluvčí Zlatuše
Viačková. (Deník)

Podobné hodnoty alkoholu

naměřila policie rovněž po
autonehodě v tomto týdnu i
u fotbalového reprezentanta
Davida Limberského. Ten
ale naštěstí rozbil jen svůj
drahý vůz. Kdyby si počínal
za volantem jako šofér z
Karviné, asi by se rovnou
psalo, že za volantem doslo-
va pohřbil svou kariéru.

P Vypadá to, že tunel Blanka
se konečně dočká otevření.
Původně bylo plánováno na

rok 2011, po necelých pěti le-
tech průtahů a čekání se tak
Praha konečně dočká. Termín
byl stanoven na neděli 20. zá-
ří, komplex se však nakonec
otevře o den dříve.
(novinky.cz)

Blanku otevřou o den dříve!
To by skoro zasloužilo
uznalé poplácání po zádech.
Jen by to nesmělo být tak,
že ve skutečnosti se všechna
sláva bude konat o několik
let později. Tak aby se to
poplácání pro dotyčné akté-
ry projektu nakonec nepro-
měnilo v ostřejší údery.

P Není tomu tak dávno, co
u jednoho z bohumínských lesů
napadl divočák venčeného psa.
Teď se tam divoká prasata

objevila znovu – a rozryla fot-
balový trávník. Divocí pašíci si
vybrali chystaný sportovní
plácek v areálu na Faji v Re-
voluční ulici, kde působí s ak-
tivitami pro mladé občanské
sdružení Mládež. Zvěř plochu
kompletně rozryla a bude nut-
né tamní trávník znovu založit.
(Deník)

Jsou mančafty, pro které by
kvůli jejich výkonům i pra-
saty rozrytý trávník byl ješ-
tě nadstandardním pláckem.
Tady jde ale o děti a byla
by škoda, kdyby se kvůli
nevyhovujícímu pažitu nau-
čily hrát fotbal jako čuňata.

P Jen těžko uvěřitelná chyba
se stala při přijetí generálního
tajemníka NATO Jense Stol-

tenberga. Při oficiálním přijetí
na Hradě totiž v sále visela
místo tmavě modré vlajky
NATO se čtyřcípou hvězdou
světlemodrá vlajka OSN. Podle
Hradu sice pochybení nemělo
na průběh jednání vliv, věc se
ale bude ještě řešit.
(aktuálně.cz)

Když Zemanovi lidé na Hra-
dě už přes půl roku hledají
po archivech údajný Pe-
routkův článek Hitler je
gentleman, tak se nelze di-
vit, že nikdo nemá čas řešit,
jaká vlajka tam zrovna visí.
Buďme rádi, že s ohledem
na název údajného článku
nedošlo k ještě ostudnější
záměně praporů.

martin.pleva@denik.cz

TÝDEN OČIMAMARTINA PLEVY

Zprávy,

které nezapadly

„Detektiv chtěl, ať
mrtvoly ohledám já,“
řekla svědkyně

KLÁRA KOHUTOVÁ

Ostrava – Delegátce cestovní
kanceláře, s níž rodina Kram-
ných v červenci roku 2013 vy-
cestovala do Egypta, patřil
včerejší den u Krajského sou-
du v Ostravě. Ten už dvanáctý
den řešil proces s Petrem
Kramným, který je obžalován
z dvojnásobné vraždy ženy a
dcery v Egyptě.

Hned v úvodu pokračování

přelíčení oznámila soudkyně,
že hlavní svědek Ján Ryboň,
údajný milenec Moniky
Kramné, nebude vypovídat.
„Dnes ráno přišla omluva, že
se svědek nedostaví. Jána Ry-
boně znovu pozveme, pokud se
nedostaví ani pak, budeme si-
tuaci řešit. V daném stádiu
s tím nemůžeme udělat nic,“
řekla předsedkyně poroty Re-
náta Gilová. Svědek, který má
osvětlit svůj vztah se zesnu-
lou, se nedostavil už v první
části soudního líčení.

Pokračování na straně 2

Proces roku

Baník nadále dusí
stará kauza Žižkov
Klub má deset dnů na to,
aby vyřešil spor s Viktorií ...20

8/10 Nazareth v Plzni

Skotská rocková legenda na jediném podzimním koncertě v ČR!
Vstupenky v obvyklých předprodejích nebo www.mestanska-beseda.cz
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Nevidomý závodník Beskydské sedmičkyMarek Moflar po zdolání všech sedmi vrcholů v rozhovoru řekl:

Musím říct, že závod je
opravdu hodně extrémní
Region – Obrovskou poklonu
sklidili v cíli závodníci z týmu
Eleven Mercedes Mitas. To-
máš Novotný se svým nevido-
mým parťákem Markem
Moflarem zvládli sedm vr-
cholků v čase 20 hodin a 12 mi-
nut.

Jak jstesevůbecpoznali?
Tomáš:Bylatonáhoda.Po-

znali jsmesepřiJizerské50,
kdeMarekhledalpřesNadaci
Leontinkavodiče.Zkušenosti
jsemvůbecneměl,aleměl
jsemodhodlání, takžejsemse
přihlásil.Markovitakdělám
vodičeužpět let.

Marek:Jetomůjprvnívo-
dičvrámcitriatlonovýchsou-
těží,amusímříct,žeTomášje
perfektní.

Cováspřimělopřihlásitsedozá-
voduBeskydskásedmička?

Tomáš:Předtřemilety
jsemozávoduvidělreportážv
televizi.Předrokemzávod
zkusilamákolegynězpráce,
takjsemsiřekl,žebytopro
násmohlabýtvýzva.Markovi
jsemB7vylíčil jakoskvělýzá-
vod,kterýstojízatosivy-
zkoušet.Každopádnějsmeale
nevěděli,dočehovlastnějde-
me.

Cobylonazávodunejtěžší?
Marek:Takprvníčtyři

kopcebylyještěvpohodě.Pak
alepřišlynařadukamenité
úsekyatyjánemámmocrád,
jelikožnohasevnichlehce
zvrtne.Musímtadybýthodně
opatrnýanáročnéjetoipro
Tomáše,kterýměmusífakt
dobřevéstaupozorňovatna
překážkyanerovnosti.

Tomáš:Marek, ikdyžnevi-
dí, taktopostartudocelaroz-
jel.Nasadilrychlétempo,tak-

že jsmenaLyséhořebyliuž
předpůlsedmouráno.Nej-
horšíalebylypronásseběhy.
Dokopcesejdedobře,alecesta
dolůjepromějakovodičeipro
Marka,kterýnevidí,hodně
náročná.

Marek:Nejlepšínatomby-
lo,kdyžmiTomášříkal:Toje
dobře,ženevidíš,cojepřed
námi.

Chtěli jstezávodvněkterém
úsekuvzdát?

Marek:Ne,nechtěli.Naza-
čátkujsmesiřekli,žezávod
dokončímepoddvaadvacet
hodin,atohotocíle jsmesepak
drželi.Nakonecjsmetodali
ještěrychleji, takžemámera-
dost.

Budetenastartu ipříští rok?
Marek:Musímříct,žezá-

vodjeopravduextrémní.Teď,
párhodinpozávodě,si tomoc
neumímpředstavit.Alečasem
tomožnápřehodnotím.Kaž-
dý,kdozávodabsolvuje,siza-
sloužíobdiv,protožejetofakt
dřina.Musímaleříct,že jsem
bylnaněkolikaprestižních
závodechivzahraničí,aleta-
kovouatmosféru, jakojetady
naBeskydskésedmičce, jsem
nikdenezažil.Bylotoúžasné.

Jakémáteplánydobudoucna?
Marek:Párdníbudemere-

generovatapomalusepřipra-
vovatnadalšívelkouvýzvu,a
toujeIronManvBarceloně,
kterýnásčekáužzačtyři týd-
ny.

Tomáš:Budemezasenapl-
notrénovat, toznamenámini-
málnědvakráttýdněhlavně
plavataběhat,aMarekmák
tomuještě jízdunacyklistic-
kémtrenažéru. (red)

LETOŠNÍHO 6. ročníku Beskydské sedmičky se zúčastnili také To-
mášNovotný (vlevo) se svýmnevidomýmparťákemMarkemMofla-
rem, kteří do cíle dorazili v čase 20 hodin a 12minut. Foto: archiv pořa-
datele

Beskydská sedmička zná své
vítěze. Stali se jimi Zbyněk
Cypra a Tomáš Svoboda
Frenštát p. R. – Letošního
šestého ročníku eXtrémního
závodu Adidas-Continental
Beskydská sedmička se na-
konec zúčastnilo 2798 zá-
vodníků, což byl téměř stej-
ný počet jako v loňském ro-
ce. Mezi startujícími byli ta-
ké závodníci ze Slovenska,
Polska, Německa, Irska a
Belgie. Závod letos absolvo-
val také nevidomý závodník
se svým vodičem.

Trasa závodníků katego-
rie Sport měřila 95 kilomet-
rů, kategorie Hobby měla
trasu dlouhou 86 kilometrů
a na přechod sedmi nejvyš-
ších vrcholů Beskyd měli zá-
vodníci časový limit třiceti
hodin.

Mistry České republiky v
extrémním horském mara-
tonu se nakonec stali Zby-
něk Cypra s Tomášem Svo-
bodou z týmu Adidas Boost
team. Sedm vrcholů dokáza-
li zdolat v čase 11 hodin a 29
minut. Na 3. příčce skončil
novojičínský horolezec Ma-
rek Novotný se svým parťá-
kem Kamilem Bezděkem.

Známý horolezec, parťák Li-
bora Uhra při loňském vý-
stupu na Broad Peak, byl na
náročné expedici také letos.
Výstup na vrchol druhé nej-
vyšší hory světa K2 byl ale
neúspěšný a stál ho mnoho
sil. Přesto měsíc po návratu
z náročné expedice nastou-
pil na start extrémní Bes-
kydské sedmičky.

Velký aplaus sklidila v cí-
li dvojice Marek Moflar a To-
máš Novotný (nevidomý zá-
vodník s vodičem, pozn.
red.), kteří si na startu v
Třinci stanovili, že trasu da-
jí pod 22 hodin. Do cíle nako-
nec dorazili po dvaceti hodi-
nách a dvanácti minutách.

„Výkony závodníků byly
opět vyšší. Závod je rok od
roku rychlejší. Loňští mistři
zvládli závod za 12 hodin a
osm minut, ti letošní byli ješ-
tě o téměř čtyřicet minut
rychlejší,“ ocenil výkon ví-
tězné dvojice Libor Uher,
hlavní organizátor B7. Nej-
rychlejší ženou v cíli byla
Ivana Hečková (15:05:17 ho-
diny). (sch)

NEJLEPŠÍ dvojice letošního 6. ročníku Beskydské sedmičky.
Foto: archiv pořadatele

SOBOTA12.ZÁŘÍ
HÁZENÁ: Interliga žen: Sokol

Poruba – Písek (18). HOKEJBAL:
Extraliga: Karviná – Plzeň (14.30).
JUDO: Turnaj olympijských na-
dějí benjamínků a žactva v Dobré
(11, multifunkční sportovní areál a
ZŠ Dobrá). LEDNÍ HOKEJ: I. liga:
Havířov – Litoměřice (17); II. liga:
Karviná–OpavaaVsetín–NovýJičín
(oba v 15.30), Kopřivnice – Břeclav a
Poruba – M. Budějovice (oba v 17),
Frýdek-Místek – Val. Meziříčí (19).
NÁRODNÍ HÁZENÁ: I. liga mužů:
Studénka – Žatec a Vítkovice – Pl-
zeň (obav16); II. ligamužů:Svinov
–Dobruška a StaráVes n. O. – Hum-
polec (oba v 16); II. liga žen: Stará
Ves n. O. – Náchod (10.30).PLÁŽO-
VÝ VOLEJBAL: Staropramen
Cool Super Cup v Opavě – turnaj
mužů a žen (9: hlavní soutěž mužů,

od 10.30 pokračování soutěže žen,
Beach centrum na Kolofíkově ná-
břeží). STOLNÍ TENIS: Extraliga
mužů:STENmarketingHBOstrov–
TJ Ostrava (14, hala TJ Ostrava ve
Varenskéulici).

NEDĚLE13.ZÁŘÍ
HÁZENÁ: Extraliga mužů:

Karviná – Zubří (10.30), Kopřivnice
– Litovel (17).NÁRODNÍHÁZENÁ:
I. liga mužů: Studénka – Plzeň
(10.30), Vítkovice – Žatec (11); II.
liga mužů: Svinov – Humpolec a
Stará Ves n. O. – Dobruška (oba v
10.30). LEDNÍ HOKEJ: Extraliga:
Vítkovice Steel – Kometa Brno
(15.20). PLÁŽOVÝ VOLEJBAL:
Staropramen Cool Super Cup v
Opavě – turnaj mužů a žen (9.30,
Beach centrum na Kolofíkově ná-
břeží). RAGBY: I. liga: Havířov –
Bystrc(14),M.Hory–Přelouč(14).

KAM ZA SPORTEM?

Premiéra oficiálního turnaje Českého kuličkového svazu se vyvedla
Ženklava – Vydařená premi-
éra! První zářijovou neděli by-
la Ženklava svědkem kuličko-
vého turnaje, který byl záro-
veň prvním oficiálním turna-
jem pod záštitou Českého ku-
ličkového svazu (ČKS) v okre-
se Nový Jičín. Novojičínské
premiéry se nakonec zúčast-
nilo 41 hráčů, čímž se ženklav-
ský turnaj zařadil mezi nejú-
spěšnější turnaje kategorie
Open v rámci celé ČR. Na žen-
klavský tenisový kurt se sjeli
nejen místní, ale také hráči ze
Štramberka, Závišic, Kopřiv-
nice, Nového Jičína, Ostravy
(klub Kulotvorstvo) a Prostě-
jovska(klubHanáckáTrefa).

Kuličky se hrály podle pra-
videl ČKS, kdy měl každý hráč
10 kuliček. Hrálo se „švýcar-
ským“ herním systémem na 6
kolanadvěvítěznéhry.

První místo si nakonec vy-

bojoval František Karásek z
Prostějoviček, jenž hájí barvy
klubu Hanácká Trefa a záro-
veň vyhrál i juniorskou kate-
gorii. Na druhém místě se v
Ženklavě umístil František
Gregor z ostravského klubu
Kulotvorstvo a třetí skončil
Pavel Kotyza z Prostějova,
který je členem stejnému klu-
bujakovítěz.

Překvapivě celkové páté
místo v této silné hráčské kon-
kurenci obsadil Pavel Zajíček
z domácí Ženklavy, jenž si od-
nesl trofej pro nejlepšího no-
váčka. V kategorii juniorů
druhý,zavítěznýmKaráskem,
byl Ladislav Poláček a třetí
příčkapatřilaJosefuHolubovi
ze Ženklavy. „Velké poděko-
vání patří správcům tenisové-
ho kurtu, paní starostce Karle
Mlčákové za podporu a dárko-
vé upomínky pro hráče, dále

paní ředitelce ZŠ a MŠ Haně
Vidličkové a učitelskému sbo-
ru, který se postaral o dopro-
vodný program, závody na ko-
loběžkách,“ poděkoval prezi-
dent ČKS Daniel Beseda, jenž
si celý průběh turnaje pochva-
loval. „Podle reakcí místních
občanů i hráčů samotných by-
la tato akce velmi úspěšná a
všichni se mohli přesvědčit,
jak jsou kuličky zajímavým

sportem, který vás vtáhne
svou soutěživou atmosférou.
Výhodu je to, že se jedná o me-
zigenerační aktivitu. Na hřiš-
tích se potkávali rodiče, a ně-
kdy i prarodiče, společně s
dětmi,“ dodal Beseda, který
přiznal, že pořadatelé plánují
další kuličkový turnaj na jaře
roku 2016 a pravděpodobně se
zaměří i na další místa na No-
vojičínsku. (dtb)

STUPNĚ VÍTĚZŮ ŽENKLAVA OPEN. Zleva druhý František Gregor,
vítěz FrantišekKarásek a bronzovýPavel Kotyza. Snímky: Archiv pořadatele

EXTRALIGOVÁ KOPŘIVNICE HRAJE POPRVÉ DOMA
OBNOVENÁDOMÁCÍPREMIÉRAv házenkářské
extralize čeká už zítra od 17 hodin na házenkáře
Kopřivnice. Tým trenéra IvaVávry předvedl v
prvnímkole na palubovce favorizovanýchHranic
dobrý výkon, když po poločasové remíze 11:11
nakonec padl rozdílem čtyř branek (26:30).
Kopřivničtí dnes přivítají Litovel, která v úvod-
ním zápase nového ročníku nejvyšší soutěže
padla v Jičíně 19:25. Nejlepším střelcemLitovle
byl sedmibrankovýKonšel. Na kopřivnickou pa-
lubovku se v dresu soupeře vrátí JiříMičola, jenž
byl v loňské sezoně v prvoligovémkádruKopřiv-
nice. Na snímku je ve výskoku ve světlémkopřiv-
nický pivot Jaromír Petřík. (dtb) Foto: Deník/Archiv

Příborské basketbalistky dnes hostí v přípravě polskou Wislu
Příbor – Velmi zajímavé mě-
ření sil nabídnou dva dnešní
přípravné zápasy v příborské
tělocvičně Masarykova gym-
názia. V 15 hodin se proti pří-
borským ženám a v 17 hodin
proti ligovým juniorkám po-
staví basketbalistky polské
Wisly, nikoliv však euroligo-
vé Wisly Krakow, ale druholi-
gového týmu ISSiR Start
Wisła.

„Vůbec je neznáme a neví-
me, co od nich čekat. Určitě to
ale bude zajímavá kon-
frontace a test před blí-
žící se sezonou,“ svěřila
se trenérka juniorek U19
a hráčka žen Michaela
Drtilová.

Příborské ženy začí-
nají novou sezonu ve
druhé lize v sobotu 3. října v
Prostějově. Doma se poprvé

představí až o více jak měsíc
později, v sobotu 14. listopadu

proti Zlínu, a o den poz-
ději pak proti týmu No-
em Arch Brno B.

Také juniorky ode-
hrají první ligové utkání
na domácí palubovce až
počátkem listopadu. Li-
gu zahájí už 26. září v Br-

ně, doma se představí poprvé,
díky přehozenému pořadatel-

ství ve druhém a třetím kole,
až 7. listopadu, kdy budou hos-
tit Sadskou, a o den později Po-
děbrady. Dva přípravné zápa-
sy jsou tak vynikající příleži-
tostí zjistit, jak jsou oba týmy
na ligové boje připraveny.

Dnešní program:
BK Příbor ženy – ISSiR Start

Wisła (15 hodin)
BK Příbor U19 – ISSiR Start

Wisła (17 hodin) (red)
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