
HEŘMANOVSKÝ ZPRAVODAJ
 

HEŘMANOV, FOJTOVICE, BLANKARTICE

KVĚTEN 2019
ROČNÍK: IX.
ČÍSLO 101

VYCHÁZÍ OD 
PROSINCE 2010

ZDARMA

informace z obecního úřadu

Studený máj, ve stodole ráj. Jako vyšité nejznámější lidové rčení pro letošní květen. Když už jsme si mysleli, že přišli začátkem měsíce ledoví muži 
Pankrác, Servác, Bonifác dříve, zůstali tu i ve druhé půlce a chladna přes den i v noci jsme si užili dost a dost. Jedno velké pozitivum to ale přineslo – 
tolik toužebně vyhlížené blahodárné deště pro přírodu, které bohužel zase přerostly na některých místech naší země v místní povodně a záplavy. Snad 
tedy úroda z našich polí, sadů a vinic bude lepší, než v minulém roce.

Kontakty:
předseda redakční rady 412 586 403 
František David info@hermanov.cz

šéfredaktor 606 810 271 
Jiří Zdvořáček zdvoracek@volny.cz

technický redaktor - sazba 734 754 780 
Martin Kout martin@martinkout.cz

„Díky nemoci známe hodnotu zdraví, 
díky zlu hodnotu dobra, 

díky hladu sytost, 
díky únavě odpočinek.“

Citát měsíce

JZ

 
Významné životní 

jubileum slaví
Šidlák Jan st. - heřmanov

rudolf Valentin – heřmanov

blahopřejeme

Hérakleitos

starosta

VýsledkY Voleb do 
eVropského parlamentu

Jak dopadly volby na celostátní nebo 
evropské úrovni je probíráno v médiích a asi 
není potřeba toto uvádět.

V obci byla účast 28%, z toho okrsek 1 
(Fojtovice) 24% a okrsek 2 těsně pod 30% 
(29,6%).
1. ANO 2011 36 hlasů (32%)
2. SPD -T.Okamura (SPD) 20 hlasů (18%)
3. KSČM 14 hlasů (13%). Na dalších 
místech se potom umístili 
Česká pirátská strana 
Občanská demokratická strana, 
a dále dalších 12 stran s méně než 5 hlasy.

na OÚ doručen návrh smlouvy č. 09071831 o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci: „Úprava •	
prostranství Heřmanov“ s výší dotace 613 755 Kč
dne 16. 5. 2019 se konalo II. veřené jednání ZO Heřmanov (viz informace níže)•	
činnosti OÚ k volbám do EP, které se uskutečnily ve dnech 24. a 25. 5. 2019 (výsledky níže)•	
v sobotu 1. 6. 2019 od 14:00 hodin se na hřišti ve Fojtovicích koná Dětský den (viz níže)•	
po uzavření nájemních smluv na restauraci v Heřmanově je předpoklad otevření 1. 6. v 18:00h.•	
v úterý dne 4. 6. 2019 proběhne vakcinace psů (viz stanoviště níže)•	
od 11. 6. 2019 budou na fotbalovém hřišti ve Fojtovicích probíhat rekonstrukční práce•	
ve dnech 15. a 16. 6. 2019 (sobota, příp. neděle) navštíví přihlášené občany k čištění, •	
případně revize komínu kominík, který vám s předstihem zavolá a upřesní si čas.

Heřmanov u Rudolfů 16.30 hod.
Heřmanov u hospody 16.45 hod.
Heřmanov u Vaňků 17.00 hod.
Fojtovice u Sedláčků 17.15 hod.

Fojtovice u hospody 17.30 hod.
Fojtovice konečná 17.45 hod.
Blankartice býv.krám 18.00 hod.

konec peripetií s Vodou?
O květnovém svátku se konečně podařilo zjistit netěsnost vodovodní přípojky, patřící obci, 

která je vedena pod dno Fojtovického potoka směrem čp. 36. Voda unikala ve šroubení, které 
zde bylo dosazeno při přetržení PE trubky způsobené zemními pracemi v r. 2011/12 na obnově 
koryta potoka. Samotná přípojka vykazuje známky neodbornosti samotného uložení v zemi, 
protože zde chyběl obsyp pískem, navíc v kamenitém podloží působil na šroubení tlak 500 
kg balvanů. Poděkování za objevení úniku a zemní práce patří místostarostovi a ochotným 
občanům s lopatou v ruce (pan Berenteš a Klein). V návaznosti na zkvalitnění dodávky vody 
(100% nárůst zásoby vody) se dokončují práce na rozšíření kapacity jímané vody, kde po vydání 
stavebního povolení byla nainstalována 10 m3 nádrž a dodána technologie. Po dokončení bude 
možné připojit další žadatele o pitnou vodu na trase.

informace ke 
kotlíkoVým dotacím
V březnovém a dubnovém čísle 

zpravodaje jste obdrželi základní informace 
k vyhlášenému DT na nové kotle a tepelná 
čerpadla. Dne 16. 5. 2019 na veřejném jednání 
ZO byl této otázce věnován větší prostor 
a přítomní občané se mohli dotázat na bližší 
informace. Zastupiteli byla informace vzata na 
vědomí, přítomní občané, kteří projevili zájem, 
byli zapsáni do seznamu. Ostatní občané, kteří 
se veřejného zasedání nezúčastnili si mohou 
vyžádat bližší informace u místostarosty Josefa 
Kučery (tel. 732 974 968) a po obdržených 
informacích se písemně přihlásit na OÚ 
Heřmanov nejpozději do 14. 6. 2019.

stanoViŠtě a časY Vakcinace psů 4. 6. 2019

starosta

starosta

MK



Starosta určuje ověřovateli zápisu Martina Kouta a Miroslavu 
Černou, zapisovatelem paní Ludmilu Petrovickou

Usnesení č.63 /2019
ZO Heřmanov schvaluje program doplněného veřejného zasedání

Usnesení č. 64 /2019
ZO Heřmanov bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 
od 21. 2. 2019 do 16. 5. 2019

Usnesení č. 65/2019
ZO Heřmanov bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru 
Martina Kouta

Usnesení č.66/2019
ZO Heřmanov schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019, bude nedílnou 
součástí zápisu

Usnesení č.67/2019
ZO Heřmanov bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření 
obce Heřmanov za rok 2018 „bez výhrad“, bude součástí závěrečného 
účtu obce za r. 2018

Usnesení č.68/2019
ZO Heřmanov schvaluje řádnou účetní závěrku Obecních lesů 
Heřmanov s.r.o. za účetní období rok 2018 a bere na vědomí dosaženou 
ztrátu v hospodaření společnosti za účetní období rok 2018 ve výši 
269 408,34 Kč, která bude uhrazena z nerozděleného zisku z minulých 
let, bude součástí závěrečného účtu obce za r. 2018

Usnesení č. 69/2019
ZO Heřmanov schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace 
za účetní období roku 2018, který je ve výši 176,63 Kč a jeho převod do 
rezervního fondu příspěvkové organizace, bude součástí závěrečného 
účtu obce za r. 2018

Usnesení č. 70/2019
ZO Heřmanov schvaluje závěrečný účet hospodaření obce Heřmanov, 
zprávu o přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2018, 
„bez výhrad“ a účetní závěrku obce a zřízené příspěvkové organizace 
za rok 2018 s tím, že stav finančních prostředků na základním 
běžném účtu obce Heřmanov činí k 31. 12. 2018 11 801 677,81 Kč, 
na investičním fondu činí zůstatek k 31. 12. 2018 1 958 876,80 Kč, 
hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Heřmanov skončilo 
zlepšeným hospodářským výsledkem 176,63 Kč, který byl převeden 
do rezervního fondu a hospodaření Obecních lesů Heřmanov s.r.o. 
hospodařilo se ztrátou 269 408,34 Kč, způsobenou sníženou těžbou 
dřeva a zalesňováním. Protokol o schvalování účetní závěrky bude 
nedílnou součástí zápisu

Usnesení č. 71/2019
ZO Heřmanov schvaluje plán společných zařízení (PSZ) zpracovaný 
v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Blankartice, dle 
předložené dokumentace

Usnesení č. 72/2019
ZO Heřmanov schvaluje plán společných zařízení (PSZ) zpracovaný 
v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Heřmanov, dle 
předložené dokumentace

Usnesení č. 73/2019
ZO Heřmanov schvaluje výběr zhotovitele firmu, EUROGREEN CZ 
s.r.o. s cenou 205 669,75 Kč včetně DPH, na základě provedeného 
výběrového řízení na akci: „Regenerace fotbalového hřiště ve 
Fojtovicích“ a pověřuje starostu podpisem SoD

Usnesení č.74/2019
ZO Heřmanov schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 170, p.č. 171 
a část p.č. 177 v kú. Fojtovice

Usnesení č.75/2019
ZO Heřmanov poskytuje místnímu motorkářskému klubu: „Kids 
Racing Team Heřmanov z.s.“ neinvestiční účelovou dotaci ve výši 
15 000 Kč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy 
č. 3/2019

Usnesení č.76/2019
ZO Heřmanov souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 3 
v Heřmanově č.p.113 na dobu určitou do 31. 5. 2020

Usnesení č.77/2019

ZO Heřmanov souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový 
prostor v Heřmanově č.p. 113 na dobu určitou do 31. 5. 2020

Usnesení č.78/2019
ZO Heřmanov bere na vědomí informaci ke kotlíkovým dotacím 
a případným půjčkám

Usnesení č. 79/2019
ZO Heřmanov schvaluje dodatek č. 1 ke SoD s f. kamnářství V. König 
na akci: „Vybavení pro Kalírnu Fojtovice“ s navýšením ceny o 51 000 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku č.1

František David  Josef Kučera

starosta obce Heřmanov místostarosta obce Heřmanov

pamětní tabule lípY sVobodY

V loňském listopadovém čísle jsme přinesli článek o zasazení Lípy 
svobody v Blankarticích jako uctění výročí 100 let od založení našeho 
samostatného státu po rozpadu Rakousko-uherské monarchie. O něco 
později byla doplněna pamětní tabulí, která tuto událost připomíná 
a měla by být uchována pro další generace.

informace z 2.VeřeJného zasedání zastupitelstVa obce heřmanoV, 
které se konalo 16. 5. 2019 V heřmanoVě

JZ



loučení se zimou
Stále ještě trochu nesmělé jarní slunce prozářilo poslední dubnový 

den na Blankartickém rynku, který se připravoval na stavění 
májky, přípravu hranice na oheň k upálení čarodějnice před svatou 
filipojakubskou nocí, plnou duchů, kouzel a strašidel. Už brzo po obědě 
se začali scházet první příchozí, chlapi začali řezat dřevo a stavět hranici 
pro naší čarodějku, kterou tak, jako každý poslední rok ztvárnila Alena 
Chvalkovská. Jirka Řezáč zbavil připravený smrk kůry a přebytečných 
větví a zároveň větve na špičce a kruh zdobila Jindřiška Štěpanovská 
spolu s dětmi. Májka se pak postavila a v začínající podvečerní hodině 
Mirek Houška jako správný šéf našeho rynku hranici s čarodějnicí 
zapálil a naši slavnost tím zahájil. Po spálení čarodějnice se začaly 
opékat buřty a pivo z naraženého soudku teklo dobře a ve výborné 

kvalitě, všichni přítomní se příjemně bavili s vědomím, že zimě dali 
definitivně vale a začali vítat jaro.

Májka, kterou jsme postavili, nám stejně, jako vloni dlouho 
nevydržena. Zřejmě v noci z 10. na 11. květen zmizela. To ale nemá nic 
společného s historickou tradicí, kdy májku ukradli chlapci z některé 
z vedlejších vesnic. Ti se k tomu většinou přihlásili a požadovali výkupné. 
Dnes májku, která se stavěla kvůli jednomu konkrétnímu děvčeti ze 
vsi, u nás už nestaví mladí chlapci (psali jsme to už vloni), ale většinou 
dědové a babičky spolu s dětmi k uctění tradic. Pachatelům bychom 
všichni tedy chtěli říci, že to vidíme jako zlomyslnou, prachsprostou 
krádež, postrádající jakoukoliv logiku, snad možná kromě závisti na 
to, jak se lidé dokáží sdružovat a bavit.

DĚTSKÝ DEN

1.ČERVNA 2019 OD 14 HODIN  
NA HŘIŠTI VE FOJTOVICÍCH

ÚČESY OD SALON YVETT RÖHRICH 
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
SOUTĚŽE PRO DĚTI

SESKOK PARAŠUTISTŮ
ZÁVODNÍ TATRA

ČTYŘKOLKY
HASIČI

A DALŠÍ ATRAKCE

MODERUJE DJ JAN NOVOTNÝ 
JAKO HOST STANDA HLOŽEK

ŘETÍZKOVÝ KOLOTOČ
MALÝ KOLOTOČ

LABUTĚ
TRAMPOLÍNY 

AQUAZORBING

BABY LAND
SKÁKACÍ HRAD

SKLUZAVKA
KAMIONKY

LUKOSTŘELBA

Obec Heřmanov pořádá 
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Heřmanov  

a �rmou MO.REAL, s.r.o.

 
duben 2019

diVadlo děčín

2. 6. 15.00 Baletní koncert
Baletní studio Regina
Již pravidelně na závěr divadelní sezóny Baletní studio Regina ve 
spolupráci s Městským divadlem Děčín uvádí Baletní koncert.
Tradičně budou účinkovat všichni žáci Baletního studia Regina 
v Děčíně, kteří se představí v jednotlivých tanečních číslech.

Od 3. 6. divadelní prázdniny 
spojené s rekonstrukcí divadla do 30. 9.

beneŠoV nad ploučnicí

21.–22. 6. Oslavy letního slunovratu

heřmanoV

1. 6. 14.00 Dětský den
hřiště ve Fojtovicích - viz pozvánka vpravo

kam za kulturou?

JZ



•	Periodický	tisk	územního	samosprávného	celku	•	Vydává	OU	Heřmanov	•	MK	ČR	E19827	•	OU	Heřmanov;	Heřmanov	13,	405	02	Děčín	• 
•	tel.:	412	586	403	•	www.hermanov.cz	•	info@hermanov.cz	•	Předseda	redakční	rady:	František	David	(FD),	šéfredaktor:	Jiří	Zdvořáček	(JZ)	• 

•	příprava	do	tisku:	Martin	Kout	(MK)	•	Tisk:	tiskárna	Slon	•	www.tiskslon.cz	•	Uzávěrka	příštího	čísla	je	•

•	Periodický	tisk	územního	samosprávného	celku	•	Vydává	OU	Heřmanov	•	MK	ČR	E19827	•	OU	Heřmanov;	Heřmanov	13,	405	02	Děčín	• 
•	tel.:	412	586	403	•	www.hermanov.cz	•	info@hermanov.cz	•	Předseda	redakční	rady:	František	David	(FD),	šéfredaktor:	Jiří	Zdvořáček	(JZ)	• 

•	příprava	do	tisku:	Martin	Kout	(MK)	•	Tisk:	tiskárna	Slon	•	www.tiskslon.cz	•	Uzávěrka	příštího	čísla	je	20.	6.	2019	•

bramboroVá medaile

sportoVní okénko

PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton JZ

tJ tatran rYbniŠtě – tJ heřmanoV 1:8 (0:4)
Zápas, který se odehrál 1. května byl pro naše hráče navázáním na 

dvě vysoká vítězství 11:0. První branka padla z kopačky Betyára již ve 12. 
minutě přímo z rohového kopu 0:1. O pět minut později zvýšil Cimpl na 
2:0, když vyraženou střelu Majerika vrátil pohotově do sítě. Na 3:0 zvýšil 
opět Betyár po přesné přihrávce Rojka. Skóre první půle uzavřel Majerik, 
když doslova míč dotlačil do sítě. Ve druhé půli postupně zatížili konto 
domácích střelci Heřmanova v pořadí Majerik, Betyár, opět Majerik 
a Váňa. Rybniště vstřelilo jedinou branku za stavu 7:0.

tJ heřmanoV – sk Verneřice z.s. 3:2 (3:1)
V dalším zápase se hrálo o čelo tabulky a obě mužstva šla do zápasu 

s velkým nasazením. První poločas se hrál fotbal nahoru dolů a měl 
náboj skutečného derby. Heřmanov si vytvářel brankové šance jako 
na běžícím páse. Z čistých šesti gólovek proměnil Heřmanov 3, ale 
i verneřičtí nezůstávali pozadu a stav 3:1 po první půli odpovídá 
průběhu zápasu. Výborným výkonem se prezentoval Betyár se dvěma 
brankami a třetí přidal kapitán Rojko z PK. Druhý poločas upadl do 
průměru, Rokos zdramatizoval druhou brankou zápas, ale Heřmanov 
si vítězství vzít nenechal.

tJ heřmanoV -tJ tatran rYbniŠtě 8 :1 (2:1)
Vzhledem k odloženému jarnímu kolu se zápas se soupeřem 

z Rybniště hrál během týdne znovu s navlas stejným výsledkem, tedy 
8 :1 pro Heřmanov. Oproti zápasu v Rybništi nebyl první poločas tak 
přesvědčivý, spíš hubený, vlivem neproměněných šancí. V 6.minutě 
otevřel účet Cimpl, který obdržel míč od Majerika a pohodlně zasunul 
za záda Švihoříka 1:0. Poté se hosté osmělili a po 20minutách vyrovnal 
Baláž na 1:1. Domácí šli do vedení až v závěru poločasu po samostatné 
akci Cimpla 2:1. Po obrátce si Sobota nešťastně kopnul míč do vlastní 
branky 3:1. Od této chvíle Rybniště rezignovalo a domácí toho využili 
ke vstřelení pěti branek, o které se postarali: Betyár 2x, Hanzl 2x 
a Majerik 1x.

tJ spartak boletice n/l. – tJ heřmanoV 1:4 (1:0)
V tomto mistráku měli hosté potíže dát dohromady kompletní 

jedenáctku hráčů a nakonec nastoupili pouze s deseti fotbalisty, 
u Betyára přetrvávaly bolesti břicha. V prvním dějství i v oslabené 
sestavě si heřmanovští vytvořili několik gólovek, které zůstaly 
nevyužity. Naopak boletický Šrajbr utekl obraně a jeho zatočená střela 
skončila v síti 1:0. Ve druhé půli již Heřmanov dominoval a nasázel 
Boleticím 4 branky, z nichž 2 vstřelil Cimpl a 2 Majerik.

fk dolní pousteVna - tJ heřmanoV 1:14 (0:5)
Další mistrovské utkání se hrálo v pohádkovém prostředí na umělé 

trávě 3. generace v nedalekých německých Sebnitz. Obě mužstva měla 
problém dát dohromady jedenáct hráčů. To se nepovedlo ani domácím 
ani Heřmanovu a proto nastoupili v deseti hráčích. Souhrn všech 
okolností mělo za následek divoký výsledek, který je moc i na hokej. 
Na hřišti s maximálními rozměry jako na „Noukampu“ v Barceloně se 
hráči přímo ztráceli. Nechyběly však branky a nebylo jich zrovna málo, 
do poločasu 5 a po obrátce dokonce 9. Zcela zdecimovaná a odevzdaná 
Poustevna mířila do černého pouze jednou, to se na fotbal nemohl 
dívat kapitán David Galbavý, který prošel přes půl hřiště a překonal za 
stavu 0:10 Heráka. O branky Heřmanova se postarali: Cimpl 4, Rojko 
a Betyár po 3, Majerik 2, Vašák a Vlček po 1.

tJ heřmanoV – tJ krásná lípa 5:1 (2:0)
Po delší době přijel do Fojtovic soupeř, který byl velmi houževnatý 

vítězství Heřmanova se nerodilo snadno. Skóre otevřel kapitán Rojko ve 
36.min., který se nemýlil z PK po faulu na V. Váňu ve vápně. Gól do šatny 
zařídil Majerik, jenž si vyměnil míč s Betyárem a zvýšil vedení na 2:0. Ve 
druhé půli, v 58.minutě zvýšil Cimpl na 3:0, ale hosté nesložili zbraně 
a kapitán Matějka z následného protiútoku snížil na 3:1. Poté hosté ještě 
zvýšili obrátky, ale obrana Heřmanova ustála jejich tlak. Rozuzlení padlo 
v posledních minutách, kdy Heřmanov brankami Betyára a Cimpla upravil 
na konečných 5:1. Do konce soutěže chybí 3 kola (1. 6. v Malšovicích, 8. 6. 
v 17:00 ve Fojtovicích se Šluknovem a 15. 6. v H. Podluží)

Tak na poslední chvíli jsem změnil svůj záměr a rozhodl jsem se pro 
jiný příběh. Asi tím nepotěším ty, kterým sport nic neříká, mě to ale jinak 
nedá. Chci do těchto řádek uchovat zážitek z dnešního dne - vyvrcholení 
letošního mistrovství světa v hokeji, zejména z našeho utkání o bronzové 
medaile s týmem Ruska. Ten zápas musel nadchnout každého, koho 
hokej alespoň trochu zajímá a upřímně řečeno, bez nějakých známek 
a snah o fandovství, jsem přesvědčen, že prohrál ten lepší. Bohužel, náš 
tým, který většinu zápasu motal hlavu tomu nejlepšímu, co ruský hokej 
v NHL má, měl proklatě méně toho potřebného štěstí, které k hokeji 
bezesporu patří. Jakoby dnes po včerejší kruté porážce v utkání s Kanadou, 
která nás vyřadila z boje o zlatou medaili, přišlo na bratislavský led 
jiné mužstvo. Předčilo Rusy v bojovnosti, kombinaci a co je největší 
překvapení – rudou mašinu jsme přestříleli v celém utkání o celých dvacet 
střel! I v prodloužení jsme byli lepším týmem a po výsledku 2:2 musely 
rozhodnout nájezdy a ty patřily Rusům. Bronzové medaile kromě štěstí 
zachránil Rusům jejich obrovitý brankář Andrej Vasilevskij, který byl 
direktorátem vyhlášen jako nejlepší brankář mistrovství. Brankář Tampa 
Bay Lightning byl rovněž nejlepším v celém letošním ročníku NHL.

Pozorný divák po dobu celého mistrovství musel vidět, že naše 
mužstvo bylo nejlepší za posledních několik let, které se podařilo dát 
dohromady a že už v základní skupině dosahovalo s výjimkou utkání 
s Ruskem výborných výsledků s dobrou střeleckou produktivitou. A to 
nám ještě zůstali v zámoří dva z nejlepších hráčů Pastrňák a Krejčí, kteří 
v současné chvíli bojují v zámoří ve finále Stanley-Cupu Nepamatuji, kdy 
se stalo, abychom v první desítce hráčů v kanadském bodování měli čtyři 

hráče, tedy více, než ostatní mužstva. O to více 
pak mrzí ta ztráta štěstěny v semifinálovém 
utkání a zejména v utkání o bronz, když na 
medaili už čekáme dlouhých sedm let.

Zápas o zlaté medaile mezi naším 
přemožitelem Kanadou a Finskem rovněž 
přinesl strhující podívanou. Dlouho nebyl 
také rozhodnut, konec utkání i přes obrovský 
závěrečný tlak Kanaďanů zvládli lépe Finové 

a zvítězili rozdílem dvou branek 3:1. Pro zajímavost – poslední titul 
mistrů světa získali Finové právě na Slovensku na mistrovství v roce 
2011. Před začátkem mistrovství podceňovaný tým s malou účastí 
hráčů z NHL hrál zápas od zápasu lépe s výjimkou porážky od Němců 
a zúročil tak širokou hráčskou základnu ve své zemi. Zejména pak práci 
s mládeží, která je jedna z nejlepších v Evropě a kterou bychom jim i my 
zřejmě mohli závidět. Situace v mládežnických soutěžích u nás není 
zrovna růžová a podepisují se na ní i nerozvážné zásahy hokejového 
svazu do řízení a častých reorganizací, na které některé kluby doplácejí.

Tak tedy, naši získali onu pověstnou bramborovou medaili, oproti 
posledním mistrovstvím je to tedy částečný úspěch. Po základní skupině 
jsme si však věřili i na metu nejvyšší. Co nás o ní připravilo, už jsme 
si řekli. Bouřlivák Ovečkin byl nakonec spokojen a mazlil se i „pouze“ 
s bronzovou medailí, podle průběhu utkání by se o ní však měl podělit se 
svým spoluhráčem z Washingtonu Vránou.

FD


