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OBRAZEM: Hasiči
cvičili na plynojemu
Náročnému výcviku se podrobilo
družstvo šesti hasičů-lezců v
ostravské Koksovně Jan Šverma.
Snímky můžete vidět na webu.

OSTRAVA, OPAVA, FRÝDEK-MÍSTEK, NOVÝ JIČÍN, KARVINÁ, BRUNTÁL

Počasí v kraji

PALÍRNY Lidé vozí kvas jako o závod HOKEJ Jak se dařilo Ocelářům
Úroda se vydařila a každý si chce
Třinec hostil Zlín, Vítkovice
na Vánoce připít svou pálenkou Strana B2 hrály v Kladně Strana B6

2 °C/5 °C

+1 °C/-2 °C

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz

Nejbezpečněji je v Jablunkově,
ukazuje mapa kriminality
Chcete do bezpečí?
Přestěhujte se pod
Beskydy. Na tamní
obyvatele připadá
nejméně trestných činů.
Nejlepšími adresami
v tomto ohledu jsou
Jablunkov, Palkovice
a Hnojník. Naopak
nejhůře je na tom
ostravský obvod
Vítkovice, kde je situace
více než sedmkrát horší.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Od ledna
do konce října lidé v kraji nahlásili
přes patnáct set krádeží jízdních
kol. Nejvíce v Havířově, kde se na
policii okradení obraceli každého
jeden a půl dne. Řidičů pod vlivem
alkoholu jezdí nejvíce v Rýmařově
a okolí. Vloupáním do chat a chalup zase nejvíce trpí Frýdlant nad
Ostravicí.
Z internetové mapy kriminality
je možné letos vyčíst mnohem víc.
Vůbec poprvé mají lidé možnost
zjistit, jak je na tom přímo místo,
kde žijí. Podle statistik z jejich obvodního oddělení. „Lidé tak uvidí,
co jim hrozí v okolí. Někdy se leknou, ale někdy budou třeba překvapení, že to není zdaleka tak hrozné,
jak si mysleli,“ říká Michal Tošov-

ský z organizace Otevřená společci stojí ostravská obvodní oddělenost, která mapu na základě čísel
ní. Upozornil, že velkou roli hraje
od policie vytváří.
i anonymita prostředí a vyšší míra
Nejbezpečnějším místem v kraji
kriminality v nákupních centrech
je tak Jablunkov, kde připadá 105
a na parkovištích v jejich okolí. Natrestných činů na 10 tipříklad v krádežích aut
„Lidé tak uvidí, co
síc obyvatel. Nejhůře
a věcí z aut je tak Ostrajim hrozí v okolí.
si stojí Ostrava-Vítkoviva v kraji bezkonkuNěkdy se leknou,
ce, tam na 10 tisíc lidí
renční jedničkou. Stejale někdy budou
vychází 794 trestných
ně tak v loupežích či katřeba překvapení,
činů. „Kriminalita je
pesních krádežích.
že to není zdaleka
úzce spjatá s vysokou
Proč ale mezi nejtak hrozné, jak si
koncentrací osob, ať
bezpečnějšími místy
mysleli.“
už trvale žijících nebo
v kraji vévodí trojice
přicházejících do míst
z Pobeskydí, Jabluns vyšším počtem zábavních podnikov, Palkovice a Hnojník, jednoků. Toto je typický příklad obvodů
značné vysvětlení není.
Vítkovice, Přívoz a Mariánské
Místostarosta Jablunkova Petr
Hory,“ vysvětlil Petr Svoboda z krajGawlas vidí příčinu v přítomnosti
ského ředitelství police, proč na špipolicie v ulicích i v povaze míst-
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ních lidí. „Máme dobrého velitele
i tým státní policie a hodně se věnujeme činnosti městské policie,“
říká. Jablunkov nechce mít strážníky na služebnách, ale v ulicích. Kromě auta mají i čtyřkolku, aby lépe
zvládli podhorský terén. Uniformy
v ulicích jsou podle Gawlase jednou z příčin nízké kriminality.
„Ale také mírná a pracovitá povaha místních lidí. Není to tady jednoduché, máme náročnou polohu,“
míní místostarosta.
Mezi okresy má nejvyšší index
kriminality, tedy počet trestných
činů na 10 tisíc obyvatel, Ostrava.
Za ní následuje Karvinsko a za tím
v těsném závěsu Bruntálsko. Čtvrté
je Novojičínsko, páté Frýdecko-Místecko a nejnižsí kriminalitu

B

Servis na týden
6+1 tip, jak můžete prožít
předvánoční čas

FAKTA

Nejnebezpečnější
místa v kraji
1. Ostrava-Vítkovice
2. Ostrava-Přívoz
3. Ostrava-Mariánské hory

Nejbezpečnější místa
v kraji
1. Jablunkov (FM)
2. Palkovice (FM)
3. Hnojník (FM)

má Opavsko, dvaapůlkrát nižší než
Ostrava.
Ostravským kriminálním nej
jsou Vítkovice. Na Karvinsku má
nejvyšší index kriminality Karviná
1. Na Bruntálsku Bruntál, na Novojičínsku Frenštát pod Radhoštěm,
na Frýdecko-Místecku Frýdek-Místek. Na Opavsku nejvíce boduje Vítkov.
Nejbezpečnějšími místy v jednotlivých okresech jsou naopak Ostrava-Zábřeh, Těrlicko, Vrbno pod
Pradědem, Odry, Jablunkov a Kravaře.
Žaneta Motlová

» Více na straně B3

Za výběrové řízení zaplatili pokutu,
kvůli náhradě škody ale hrozí žaloby

Závod se psy v Beskydech ovládli ostravští běžci
Češi jsou národem pejskařů, což potvrzují také běžci. Ti si vymysleli i trochu z recese mistrovství světa
v dogtrekkingu, které je součástí Lysohorského maratonu pořádaného Baláž extrém teamem Ostrava.
Právě jeho běžci ovládli sobotní závod v Beskydech.
Soutěž mužů vyhrál Roman Baláž s leopardími psy

Lajkou a Lolou a žen Adéla Esentiérová se psem Cantem stejného plemene. „Je to nádhera, když si tak běžíte se psem,“ řekl vytrvalec Roman Baláž.
(jsl)

» Více na str. B5

Vítěz dogtrekkingu Roman Baláž se svými psy (vpravo)
Foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Krátce
DEŠTNÉ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

OPAVA

OSTRAVA

Myslivce zranil divočák,
zvíře ho pokousalo

Víkend už měli hasiči
klidnější. Přibyl zraněný

Punč vynesl obřímu
obrazu 60 tisíc korun

Divadlo oslaví šedesátiny
almanachem či výstavou

Účast na honu se v sobotu nevyplatila devětašedesátiletému myslivci. Toho nedaleko Deštného na
Opavsku napadl divočák. Zvíře
muže pokousalo a tahalo po zemi,
ten si však stačil zavolat pomoc.
Podle záchranářů utrpěl kvůli zranění na obou nohách ztrátu krve.
Dostal infuzi a léky tlumící bolest
a vrtulník jej pak přepravil do porubské fakultní nemocnice. (žah)

Počet víkendových výjezdů hasičů
v souvislosti s větrem byl podstatně nižší než v pátek. V krajské statistice však přibyl zraněný. Muže
v Ostravě-Zábřehu na noze pořezalo sklo z okna rozbitého padajícím
stromem. Právě se stromy měli
hasiči nejvíc práce, zaměstnávaly
je i poškozené střechy. Celkem vyjížděli 174krát, nejvíce v Ostravě
a na Opavsku.
(žah)

Od prvního listopadového dne
mohli lidé koupí vánočního punče
či trdelníku v jarmarečním stánku
v Opavě na Horním náměstí přispět na restaurování obřího obrazu Zavraždění sv. Václava. Sbírka
právě skončila a na konto obrazu
se díky ní připíše 60 tisíc korun. Až
obří plátno projde rukama restaurátorů, stane se dominantou opavského kostela sv. Václava.
(žah)

Divadlo loutek Ostrava v rámci prosincových oslav 60. narozenin
chystá vydání almanachu o historii scény či interaktivní výstavu. Jubileum si připomene v pátek 13.
prosince slavnostním večerem,
kdy bude pokřtěna publikace. Divadlo pořádá i výstavu Pimprlárium v Ostravském muzeu. Vernisáž se koná ve čtvrtek a k vidění
bude do konce února 2014. (ČTK)

podíleli. Sdružení od konce letošního srpna – zatím neúspěšně – vyzývá představitele obvodu k vymožení nároku na náhradu škody.
„Zastupitelům bude dle sdělení
městské části výzva doručena až 12.
prosince, tedy v době, kdy nárok
městské části již bude promlčen,“
řekla Petra Bielinová s tím, že Oživení bude zřejmě o vymožení náhrady škody dál usilovat podáním trestního oznámení.
A žalobu kvůli vymožení úhrady
škody bude asi podávat i samotný
obvod. „Pokud nebude náhrada
škody vypořádána v zákonném termínu, začne ji tajemník úřadu
uplatňovat prostřednictvím soudu,“ potvrdil starosta Ostravy-Jihu
Karel Sibinský.
Jak sdělil, osobně už v záležitosti

300

tisíc korun. Takovou pokutu
zaplatil obvod kvůli chybám
při veřejné soutěži.
jedno trestní oznámení podal. Snaží
se jeho prostřednictvím zjistit, zda
se při soutěži na zakázku, kvůli níž
obvod zaplatil pokutu, někdo ze zástupců radnice dopustil trestného
činu, a pokud se to stalo, kdo je viník. „Tady končí legrace. Pokud tu
soutěž někdo ovlivnil, musím vědět,
kdo. A když mi to nikdo na úřadě nebyl schopen říct, vycházím z toho,
že policii to asi řekne,“ uvedl Karel
Markéta Radová
Sibinský.

INZERCE

VÁNOČNÍ
LIKVIDACE
KOŠILE, KRAVATY

NAPROSTO
VŠECHNY
DRUHY

Lysohorský maraton byl i mistrovstvím světa

OSTRAVA Ač politici opakují, že jim
jde o transparentnost, praxe je často jiná. Krom toho, že protikorupční policie nyní prověřuje už třináct
ostravských zakázek, na světlo vycházejí další potíže.
Ukázalo na ně sdružení Oživení,
které už několik měsíců žádá představitele Ostravy-Jihu, ať vymůžou
po zaměstnancích, případně volených představitelích náhradu škody, již obvod utrpěl, když musel zaplatit třísettisícovou pokutu, již mu
uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Důvodem pro
sankci byla sporná výběrovka na dodavatele úklidu cest po zimě pro
roky 2010 až 2014.
ÚOHS obvodu vytknul, že do
podmínek pro výběr uchazečů
v rozporu se zákonem zařadil požadavek na předložení evropského
certifikátu zaručujícího sociální odpovědnost firmy, čímž mohl podstatně ovlivnit okruh účastníků soutěže, v níž se hrálo o zakázku na
více než deset milionů. A chybou
podle ÚOHS taky bylo, že zatímco
jednoho z uchazečů obvod vyzval
k doplnění předložených informací, jiného, jenž byl ve stejné situaci,
k témuž nevyzval a rovnou ho vyloučil. Vyloučená firma přitom podle
návrhu hodnocení přijatých nabídek měla soutěž vyhrát.
Zaplacením pokuty v roce 2011
ale kauza neskončila. Jak řekla Petra Bielinová ze sdružení Oživení, obvod musí nyní vymoci pokutu po vinících, kteří se na výběrovém řízení

mínus

50 %

VYUŽIJTE FANTASTICKÉ PŘÍLEŽITOSTI K NÁKUPU
hodnotného vánočního dárku. Z našich již tak výhodných
cen košil a kravat Vám při placení odečteme neuvěřitelných
50%! Kravaty po slevě jsou již od 49,- Kč! Z desítek druhů košil
a kravat si určitě vyberete. Za výhodné ceny nabízíme velký
sortiment kabátů, obleků a kalhot. Přijďte! Těšíme se na Vás!

OSTRAVA 9, Mariánské Hory, 28. října 925/253 Zast. tramvaje - Prostorná
OPAVA, Ostrožná 29 vedle prodejny Sportshop
5. dům nad Magistrátem,
FRÝDEK-MÍSTEK, Radniční 1239 5 minut od Kauflandu
Kovomat, 1. patro,
NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 18 bývalývedle
Wüstenrot

kraj moravskoslezský
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Je to taková recese, říká Baláž
o šampionátu v běhu se psy
Mistrovství v horském maratonu na Lysé hoře vyhrál David Jílek

Na trati Účastníci závodu mistrovství světa v dogtrekkingu na trati na Lysou horu.
Ve výsledcích a telegraficky

Basketbal

MATTONI NBL: OPAVA - Jindřichův Hradec 101:63
(28:18, 53:32, 74:44). Body: Šiřina 23, Blažek 17,
Kramný 13, Gniadek 12, Sokolovský 10, Palát a Vlček
8, Dokoupil 7, L. Tóth 3 - Tracey 14, Ringgold 9,
Fröhde 8, Rolls 7, Pavlík, Sahan a Vošlajer 5, Kysela a
Melski 4, Novák 2. Rozhodčí: Paulík, Kurz, Večeřa.
Fauly: 27:29. Trestné hody: 35/25 - 24/11. Trojky: 12:6.
Sluneta Ústí nad Labem - NH OSTRAVA 86:65
(16:17, 47:32, 72:51). Body: Mitchell 25, Steffeck 14,
Krakovič 13, Šteffel 12, Lewis 10, Emerson 5,
Žampach 3, Hejl 2, Bejček a Slunečko 1 - Ruach 18,
Willman 13, Folker 10, Číž a Stehlík 7, Alič 6, Jurečka
4. Rozhodčí: Lukeš, Kučera, Kučerová. Fauly: 17:18.
Trestné hody: 16/10 - 10/5. Trojky: 10:6.
1. Nymburk
7 7 0 618: 402
100
2. Prostějov
17 12 5 1363: 1190
70,6
3. Pardubice
16 11 5 1324:1209
68,8
4. Děčín
15 10 5 1217: 1119
66,7
5. Opava
16 10 6 1322: 1213
62,5
6. Ústí n. L.
16 10 6 1241: 1243
62,5
7. Ostrava
16 8 8 1277: 1286
50,0
8. Kolín
16 6 10 1198: 1256
37,5
9. USK Praha
16 6 10 1215: 1279
37,5
10. J. Hradec
16 5 11 1190:1420
31,3
11. Svitavy
17 5 12 1267: 1377
29,4
12. Brno
16 2 14 1135: 1373
12,5

Házená

EXTRALIGA MUŽŮ: KOPŘIVNICE - Dukla Praha
26:26 (12:12) Nejvíce branek: Hojník 9/5, Meca 6,
Mičola 4/1, Bajgar 4 - Kotrč 9, Polášek 4, Rams 3/2.
Rozhodčí: Pavlíček, Tokoš. Sedmimetrové hody:
8/6 - 2/2. Vyloučení: 5:8.
Jičín - BANÍK OKD KARVINÁ 24:20 (9:13) Nejvíce
branek: Skopal 10/5, Rychna, Krahulec a Král 3 S. Mlotek 8, Sliwka 5, Chudoba 4/3. Rozhodčí: Pavlát,
Točík. Sedmimetrové hody: 5/5 - 4/3. Vyloučení: 4:3.
Zubří - FRÝDEK-MÍSTEK 26:32 (11:17). Nejvíce branek:
Mičkal 6/4, Václav a Horut 4 - Petrovský 8, Kichner
8/2, Dyba 6, Klaban 5. Rozhodčí: Hájek, Macho.
Sedmimetrové hody: 7/5 - 3/2. Vyloučení: 2:5.
1. Lovosice
14 12 0 2 399:327 24
2. Plzeň
14 11 1 2 369:300 23
3. Jičín
14 9 0 5 350:312
18
4. Hranice
15 9 0 6 411:407
18
5. Dukla Praha
14 8 1 5 384:357
17
6. KP Brno
14 8 0 6 366:352
16
7. Frýdek-Místek 14 8 0 6 382:376
16
8. Karviná
14 6 0 8 371:372
12
9. Zubří
14 5 0 9 376:394 10
10. Zlín
14 4 0 10 331:362
8
11. Přerov
14 2 0 12 352:440
4
12. Kopřivnice
15 1 2 12 373:465
4

Hokej

1. LIGA: AZ HAVÍŘOV – SK Horácká Slavia Třebíč
3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Branky: 5. Maruna (Šlahař,
Jakúbek), 35. Klimša (Haas), 57. Sztefek
(Pechanec) – 22. Křivohlávek (Dlapa).
2. LIGA, SKUPINA VÝCHOD: NOVÝ JIČÍN –
SLEZAN OPAVA 6:3 (3:1, 1:0, 2:2). Branky: 1. Heža
(Kacíř, Lehečka), 15. Lehečka (Heža, Kacíř),
19. Hanák (Uhlár, Vnenk), 37. Sprušil (R.Gebauer),
54. Lehečka (Kacíř), 60. Uhlár – 10. Baďura,
53. Herman (Wolf), 53. Chalupa (Polok).
RT TORAX PORUBA – VHK Vsetín 4:3 (0:0, 3:2, 1:1).
Branky: 23. Buček (Hruzík, Vrána), 25. Vaněk
(Peslar, Kilnar), 36. Vrána (Javín), 42. Prokop
(Buček, Vrána) – 24. Kajaba (Vaněk), 39. Ševčík
(Mikšovský, Kubo), 48. Žák.
Technika Brno – ORLOVÁ 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). Branky: 16.
Benýšek (Štindl), 18. Jurča (Benýšek, Štindl), 40. Jurča
(Benýšek, Látal), 45. Čtvrtníček (Kozák, Bělohlávek),
56. Brzobohatý (Bustin) – 25. Badžo (Szajter, Plašek).
Zubr Přerov – Jestřábi Prostějov 2:3 (0:0, 0:2, 2:1).
Branky: 53. Kovařík (Goiš, Kudělka), 59. Kovařík
(Goiš, Pala) – 27. Stejskal (Luňák, Polák),
40. Stejskal, 60. Černý (J. Jurák).
Hodonín – Lvi Břeclav 5:4 (0:1, 3:2, 2:1). Branky:
22. Velechovský (Jurásek), 29. Skočovský (Miklík),
30. Vrba (Koukal), 53. Velechovský (Koukal), 60. Kříž
(Pokorný) – 15. Haman (Blaha), 33. Blaha (Popolanský),
39. Piskoř (Haman), 59. Kučera (P. Kovář).
Utkání Valašské Meziříčí - FRÝDEK-MÍSTEK se hraje
v sobotu 28. prosince.
1. Prostějov
25 17 2 3 3 121:66 58
2. Poruba
25 18 1 2 4 94:57 58
3. Hodonín
25 13 2 2 8 98:84 45
4. Technika Brno 25 12 3 1 9 90:72 43
5. Opava
25 11 4 2 8 83:71
43
6. Přerov
25 10 1 3 11 77:76 35
7. Frýdek-Místek 24 10 2 1 11 79:90 35
8. Vsetín
25 9 0 3 13 74:86 30
9. Břeclav
25 7 1 5 12 65:85 28
10. Nový Jičín
25 6 3 2 14 69:93 26
11. Val. Meziříčí 24 5 4 1 14 57:98 24
12. Orlová
25 5 3 1 16 68:97 22

Volejbal

EXTRALIGA MUŽŮ: VK OSTRAVA - Brno 3:2 (-23, 22,
-22, 19, 11). Rozhodčí: Kovář, Hudík. Čas: 128 minut.
Ostrava: Haník, Mauler, Čechmánek, Rehák, Záhorský,
Široký, libero Castello - Fořt, Sundberg, Dovřák.
Trenér Šmejkal. Brno: Muroň, Smrčina, Boula, Katona,
Kubalec, Mlčuch, libero Bence - Zmrhal. Trenér Gerža.
Příbram - SKV HAVÍŘOV 3:0 (23, 18, 20). Rozhodčí:
Fink, Vojtíšek. Čas: 74 minut. Příbram: Burt, Kust,
Smith, Bezděka, Anděl, Moník, libero Jurečka Kuchař, Čížek. Trenér Brom. Havířov: Duda, Holiš,
Mikoška, Šoltys, Hukel, Meehan, libero Dohnal David, Fajkus, Neusser. Trenér Tomáš.
1. Zlín
9 7 1 0 1 24:7
23
2. Č. Budějovice 9 5 2 1 1 23:13
20
3. Liberec
8 5 1 1 1 20:9
18
4. ČZU Praha
9 5 1 1 2 22:14
18
5. Ostrava
9 4 2 2 1 22:15
18
6. Příbram
9 5 0 0 4 18:14
15
7. Benátky n. J.
8 4 0 1 3 14:12
13
8. Brno
9 3 0 3 3 17:19
12
9. Havířov
9 2 1 1 5 12:21
9
10. O. Voda
9 2 1 0 6 13:20
8
11. Ústí n. L.
9 1 1 0 7 7:24
5
12. Staré Město
9 0 0 0 9 3:27
0
EXTRALIGA ŽEN: TJ OSTRAVA - SK UP Olomouc 1:3
(23, -19, -14, -20). Rozhodčí: Pecháček, Slezák. Čas: 102
minut.
Ostrava:
Polášková,
Zemanová,
Michalkiewiczová, Starzyková, Nachmilnerová, Valková,
libera Elblová a Poláčková - Pinková, Kukučová,
Zedníková, Przepiórková. Trenér Pommer. Olomouc:
Tinklová, Mátlová, Murčinková, Napolitanová, H.
Kojdová, Tomášeková, libero Dreksová - P. Kojdová,
Rašková, Rutarová. Trenér Teplý.
PŘEDEHRÁNO: SG Brno - SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK
0:3.

Foto: Alexandr Satinský, MAFRA

OSTRAVICE (jsl) Hned tři soutěže
v jednom nabídl sobotní Lysohorský maraton se startem a cílem na
Ostravici.
Závod
mistrovství
světa
v dogtrekkingu, což je běh se psy,
vyhráli Roman Baláž a Adéla Esentiérová z pořádajícího Baláž extréme teamu Ostrava v časech 3:23,59
a 3:36,23 hodiny.
Titul mistra republiky v horském maratonu získal David Jílek
z Bike sport teamu Mohelnice - Zábřeh za 3:23,59 hodiny.
A v patnáctikilometrovém běhu
na Lysou horu a zpátky byl nejrychlejší Jaroslav Strakoš z Bike sport teamu Mohelnice - Zábřehu časem
1:30,31 hodiny.
„Kvůli obavám ze špatného
a hlavně větrného počasí se na poslední chvíli někteří běžci odhlási-

li, ale nakonec žádné problémy nebyly,“ řekl Roman Baláž. „Měli
jsme připravené i varianty tras, ale
nic jsme měnit nemuseli. Nejhorší
bylo jen náledí.“
Baláž tak 38 kilometrů z celé maratonské tratě běžel v nesmecích.
„Bylo to náročné, ale hlavní je, že
se nikdo nezranil.“
Světový šampionát v běhu se
psy označil za recesi. Neví, že by se
ještě běhal i někde jinde.
„Kdysi, když k nám přijeli také
Rakušané, Poláci a Slováci, tak
jsme to nazvali mistrovstvím světa
a už jsme u toho zůstali,“ usmál se
Baláž. „Ale děláme to pro to, abychom vyburcovali lidi k běhání.
A užívají si to i samotní psi. Ti jsou
hodně soutěživí, nahánějí se, dokonce na sebe i zavrčí. Je to hlavně
zábava.“

Byla to urputná bitva obran.
Ostravští ji urvali v pátém setu
4

Po dlouhých výměnách volejbalisté sotva popadali
dech. Někteří v předklonu dlouze oddechovali. Byla to
bitva. A vítězná pro domácí. Ostravští v 9. kole
extraligy porazili Brno 3:2. Havířov padl v Příbrami 0:3.

O

stravský tým šel do zápasu s cílem dobře bránit.
„Jenže v prvním a třetím setu se nám to vůbec nedařilo,“ zmínil kapitán Richard Mauler
ztracené sady.
Těšilo ho však, že Ostravští uhráli důležité míče. „V některých momentech jsme sice byli málo důrazní, až moc jsme šli do ulívek, ale to
proto, že jsme nechtěli kazit. Vyhráli jsme sice jen 3:2, ale bojovali
jsme.“
Ostravský trenér Zdeněk Šmejkal si posteskl, že se tým už delší
dobu potýká s nesoustředěností,

pětisetové zápasy už odehráli
volejbalisté Ostravy v této
sezoně. Dva vyhráli.

s herní pohodou. „Ale Brno s příchodem nahrávače Bouly hodně
posílilo,“ podotkl. „Brno ale v rozhodujících chvílích více chybovalo.“
Brněnský trenér, ale i ředitel klubu Martin Gerža prohlásil, že tak
bojovný a bránící volejbal už dlouho neviděl. „Bod z Ostravy je pro
nás úspěch,“ řekl.
„Když nás domácí dostali pod
tlak, tak náš výkon šel dolů,“ uvedl
brněnský nahrávač Ondřej Boula.
„Ostravě pomohlo, že má širší
kádr, střídání jí pomohlo.“
Hru domácích oživili příchody
Dominika Fořta, Erika Sundberga

a ve druhé sadě záskok nahrávače
Tomáše Dvořáka.
Potěšitelný je návrat švédského
reprezentanta Sundberga do sestavy po tom, co měl poraněné vazy
v kotníku. „Nebylo to moc dobré,
ale na to, že jsem hrál po delší
době, to ušlo,“ řekl Sundberg.
Havířovští v prvním setu v Příbrami vedli 23:19. „Promarnit takový
náskok nás hodně mrzí,“ řekl havířovský kapitán Ivan Duda po prohře
0:3. „V dalších setech už nás domácí
předčili, ale udělali jsme spoustu nevynucených chyb.“
Jiří Seidl

Fořt si zkusil roli univerzála
a pomohl k vítěznému obratu
OSTRAVA (jsl) Byl to risk, ale vyšel.
Ostravský smečař Dominik Fořt
v utkání s Brnem zaskočil na místě
univerzála a výrazně přispěl k obratu, k výhře 3:2.
„Byla to od trenéra velká improvizace, ani v tréninku na tom postu
nehraju, ale vyšlo to,“ řekl Fořt.
Jak jste se na místě nejúdernějšího hráče mužstva cítil?
Docela v pohodě. Když jsem dostával nahrávky, tak to bylo dobré.
Zvedlo se Brno po tom, co v průběhu sezony získalo nahrávače Boulu?
Určitě, první set jsem koukal, skoro
nic nám nevycházelo. Měli nás přečtené, hráli výborně.
Co rozhodlo, že jste utkání otočili?

Maaseik dorazil
do Ostravy.
Bude tu čtyři dny

Zlepšili jsme obranu. Pak už hosté
ztrátovali hůř. My jsme v klíčových
okamžicích dokázali zablokovat
nebo čapnout míč v poli.
V této sezoně se potýkáte s výkyvy,
s nesoustředěností. Čím to je?
Nevím přesně, ale asi to bude tím,
že jsme mladší tým. Odešel nám Peter (univerzál Michalovič). Když se
nám nedařilo, mohli jsme se na
něho spolehnout, ale teď hledáme
někoho, kdo by nás zvedl, když nám
hra nejde. Je to mládím, že se nám
chvilku daří a chvilku ne.
Hrajete i Ligu mistrů. Neříkáte si,
že v extralize to bude snadnější?
To ne, určitě ne. Ale úroveň soupeřů v Lize mistrů je úplně jinde. Tam
nám musí všechno vyjít, abychom
mohli soupeřům konkurovat.

Nad brněnským blokem Ostravský smečař Dominik Fořt si v sobotu
zkusil post univerzála. K výhře pomohl 16 body.

Z parádní opavské střelby se
zrodila druhá stovka v sezoně
OPAVA, OSTRAVA (jsl) Marodi Jakub Šiřina a Ladislav Sokolovský
se vrátili do sestavy basketbalistů
Opavy a ti v sobotním 17. kole Mattoni NBL rozstříleli Jindřichův Hradec 101:63.
Opavští podruhé v sezoně nastříleli stovku. Předtím porazili ještě
výrazněji Brno – 104:55.
O tu s Jindřichovým Hradcem
se postaral pivot Radim Kramný,
když proměnil oba trestné hody.
„Ta stovka je pro naše fanoušky.
Byli skvělí a my jsme na ně pyšní,“
řekl Kramný na klubovém webu.

„Výsledek je sice jednoznačný,
ale bylo to pro nás těžké utkání,“
upozornil Petr Czudek na to, že
tým po výhře v Děčíně šel do utkání v roli favorita. „A ta nám pořád
ještě není vlastní.“
Czudek si pochvaloval, že zápas
výborně rozjela základní pětka.
„Dařilo se nám zastavit rychlý protiútok soupeře, byli jsme úspěšní
na doskoku,“ těšilo Czudka, který
si pochvaloval, že si zahráli všichni
hráči.
Až na Radima Klečku, který po
utkání v Děčíně bude zhruba dva

měsíce laborovat s poraněnými
vazy v kotníku.
„Nám dnes chyběla energie, neměli jsme žádnou v útoku, ani
v obraně,“ uznal trenér Jindřichova Hradce Karel Forejt. Proti Opavě jsme neměli sebemenší šanci.
Připadalo mi to, jako bychom spolu hráli poprvé.“
Ostravští prohráli v Ústí nad Labem 65:86, čím se propadli za svého soupeře na sedmé místo.
Ostrava prohrála po dvou výhrách za sebou, přičemž ve středu
od 17.30 hodin hostí USK Praha.

Foto: Jiří Seidl, MAFRA

OSTRAVA (jsl) Volejbalisté Maaseiku, další soupeři Ostravy v Lize
mistrů, jsou už v Ostravě. A budou
tady čtyři dny.
„Přiletěli linkou do Brna, odkud
jsme je přepravili k nám,“ řekl ostravský manažer Tomáš Zedník.
„Domů se vracejí ve středu odpoledne, protože jiné spojení nesehnali.“
Maaseikští volejbalisté cestují
za svými soupeři mnohem složitěji
než Ostravané, kteří létají speciálem. „To stačí hodinu před odletem, když dohrajeme, zavolat pilotovi a brzy po zápase se vracíme
domů,“ uvedl Zedník.
Ostravští pátý zápas skupiny B
Ligy mistrů s belgickým vicemistrem sehrají zítra na Zimním stadionu Sareza v Ostravě-Porubě od
20 hodin.

Krátce
HÁZENÁ

VOLEJBAL

Frýdek-Místek uspěl
na zuberském hřišti

Ostravanky vyhrály první
set, ale to bylo málo

Baník OKD Karviná prohrál v Jičíně 20:24, Kopřivničtí doma sebrali
bod Dukle Praha 26:26 a Frýdek-Místek vyhrál v Zubří 32:26.
Tak dopadly házenkáři z kraje ve
14. kole extraligy. Frýdecko-místecký trenér Aleš Chrastina přiznal, že
do Zubří jeli s obavami. „Soupeř
byl totiž na vzestupu, navíc nám
chtěl vrátit letošní porážky z přípravy, extraligy i poháru,“ připomněl Chrastina. „Největší rozdíl
byl mezi brankáři, náš Pyško zachytal velmi dobře.“
(foj)

Podruhé v sezoně ostravské volejbalistky
Olomouc
neporazily.
V 11. kole doma získaly první set,
leč nakonec prohrály 1:3. „V tom
prvním setu jsme lépe podávaly,“
upozornil ostravský trenér Zdeněk
Pommer. „Pak soupeřky zlepšily
servis a my jsme jim přestali vzdorovat.“ Kapitánka Petra Polášková dodala, že Olomoučanky přehrály domácí celek především na přihrávce
a v obraně na síti. „Škoda, že nás nenakopl ten první vyhraný set. Chyběla nám větší bojovnost.“
(jsl)

