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Viktor Coufal po gólu: Jsme se dvěma body spokojení    

N o v ý   J i č í n – 
Předposlední 
výjezd v letošním 
kalendářním ro-
ce absolvovali 
hokejisté HC 
ZUBR Přerov vče-
ra do Nového 
Jičína, tedy za 
soupeřem, které-
ho v oblibě roz-
hodně nemají. 
Ten ani tentokrát 
nezklamal, když 
opět rozbíjel pře-
rovskou hru svojí 
defenzivní takti-

kou. I když Zubři svého soka výrazně přestříleli, tak se po 
dvou třetinách necelé čtyři stovky diváků puku v žádné z 
branek nedočkali. Skóre se měnilo až v závěru a duel 
nakonec dospěl až do prodloužení, které ukončil gól Vik-
tora Coufala. Přerov zvítězil zaslouženě a dva body se 
mu určitě budou hodit, což autor rozhodující trefy v pozá-
pasovém rozhovoru potvrdil. "V Novém Jičíně se vždycky 
hraje velice špatně a body se odsud moc nevozí. Se zís-
kanými dvěma jsme spokojení,“ říká útočník, který se 
před časem znovu vrátil do kádru Zubrů.  

Letos podruhé tým přerovských Zubrů zavítal na zimní 
stadion v Novém Jičíně, jehož dobytí bývá úkolem velmi 
složitým. K úspěchu v hale provoněné tradičními bram-
boráky totiž vede hodně krkolomná cesta. Na předchozí 

dobré výsledky ale Přerov doká-
zal navázat a v tabulce si opět 
polepšil. “Jsme hodně rádi, že “Jsme hodně rádi, že “Jsme hodně rádi, že “Jsme hodně rádi, že 
se nám tento zápas podařilo se nám tento zápas podařilo se nám tento zápas podařilo se nám tento zápas podařilo 
zvládnout, protože v Novém zvládnout, protože v Novém zvládnout, protože v Novém zvládnout, protože v Novém 
Jičíně se vždycky hraje velice Jičíně se vždycky hraje velice Jičíně se vždycky hraje velice Jičíně se vždycky hraje velice 
špatně a body se odsud moc špatně a body se odsud moc špatně a body se odsud moc špatně a body se odsud moc 
nevozí. Se získanými dvěma nevozí. Se získanými dvěma nevozí. Se získanými dvěma nevozí. Se získanými dvěma 
jsme spokojení,“jsme spokojení,“jsme spokojení,“jsme spokojení,“ započal krátký 
rozhovor útočník Viktor Coufal. 

Spokojenost by byla jistě mnohem větší, kdyby místo dvou bodů 
měli Zubři všechny tři. Od toho je dělilo zhruba necelých pět 
minut. “To se prostě v hokeji stává, že soupeř v závěru vyrovná. “To se prostě v hokeji stává, že soupeř v závěru vyrovná. “To se prostě v hokeji stává, že soupeř v závěru vyrovná. “To se prostě v hokeji stává, že soupeř v závěru vyrovná. 
My jsme ten zápas nechtěli zahodit. Bojovali jsme až do konce a My jsme ten zápas nechtěli zahodit. Bojovali jsme až do konce a My jsme ten zápas nechtěli zahodit. Bojovali jsme až do konce a My jsme ten zápas nechtěli zahodit. Bojovali jsme až do konce a 
díky tomu se nám podařilo vyhrát alespoň v tom prodloužení,“díky tomu se nám podařilo vyhrát alespoň v tom prodloužení,“díky tomu se nám podařilo vyhrát alespoň v tom prodloužení,“díky tomu se nám podařilo vyhrát alespoň v tom prodloužení,“ 
usmál se Coufal. Pokud se ohlédneme za nastaveným časem, 
tak je jeho úsměv určitě na místě. Byl to totiž právě on, kdo so-
botní zápolení rozhodl. “Radek Pala dobře vystřelil a puk se od “Radek Pala dobře vystřelil a puk se od “Radek Pala dobře vystřelil a puk se od “Radek Pala dobře vystřelil a puk se od 
gólmana odrazil směrem na mě. Já jsem si ho jen skopl bruslí a gólmana odrazil směrem na mě. Já jsem si ho jen skopl bruslí a gólmana odrazil směrem na mě. Já jsem si ho jen skopl bruslí a gólmana odrazil směrem na mě. Já jsem si ho jen skopl bruslí a 
v podstatě už dorážel do prázdné brány,“v podstatě už dorážel do prázdné brány,“v podstatě už dorážel do prázdné brány,“v podstatě už dorážel do prázdné brány,“ popisuje svůj střelecký 
zápis. 

Fanouškům by se určitě líbilo mnohem větší množství gólů, ale 
ve včerejším duelu padly jen tři. Domácí na Zubry opět praktiko-
vali svoji betonářskou taktiku, ovšem potřetí v letošní sezóně 
jim nebyla nic moc platná. „Nový Jičín je vždycky hodně stažený „Nový Jičín je vždycky hodně stažený „Nový Jičín je vždycky hodně stažený „Nový Jičín je vždycky hodně stažený 
vzadu a čeká na brejky, které se snaží úplně maximálně využít. vzadu a čeká na brejky, které se snaží úplně maximálně využít. vzadu a čeká na brejky, které se snaží úplně maximálně využít. vzadu a čeká na brejky, které se snaží úplně maximálně využít. 
Prostě jsou to ti uspávači hadů,“Prostě jsou to ti uspávači hadů,“Prostě jsou to ti uspávači hadů,“Prostě jsou to ti uspávači hadů,“ oprášil Coufal přezdívku týmu 
Gedosu, která je mezi přerovskými hráči od loňské sezóny hod-
ně oblíbená. 

Útočník Viktor Coufal je hráčem Olomouce a do Přerova se vrátil 
po necelém roce. V modrožlutém dresu ho budeme vídat i nadá-
le. “Cesta zpět do Přerova byla celkem komplikovaná. Hledal “Cesta zpět do Přerova byla celkem komplikovaná. Hledal “Cesta zpět do Přerova byla celkem komplikovaná. Hledal “Cesta zpět do Přerova byla celkem komplikovaná. Hledal 
jsem si angažmá u nás i v zahraničí, ale nakonec se mi ne-jsem si angažmá u nás i v zahraničí, ale nakonec se mi ne-jsem si angažmá u nás i v zahraničí, ale nakonec se mi ne-jsem si angažmá u nás i v zahraničí, ale nakonec se mi ne-
poštěstilo něco najít. Proto jsem zpátky tady a jsem vděčný poštěstilo něco najít. Proto jsem zpátky tady a jsem vděčný poštěstilo něco najít. Proto jsem zpátky tady a jsem vděčný poštěstilo něco najít. Proto jsem zpátky tady a jsem vděčný 
Pavlu Sedlákovi, že mi dal možnost tady zase hrát,“Pavlu Sedlákovi, že mi dal možnost tady zase hrát,“Pavlu Sedlákovi, že mi dal možnost tady zase hrát,“Pavlu Sedlákovi, že mi dal možnost tady zase hrát,“ říká. Na 
ledě se bude tedy prohánět i ve středu, kdy Zubry čeká domácí 
rozlučka s rokem 2011. Jejich soupeřem bude AZ Havířov. 
"Chtěli bychom, aby přišlo co nejvíce lidí a hnali nás dopředu. "Chtěli bychom, aby přišlo co nejvíce lidí a hnali nás dopředu. "Chtěli bychom, aby přišlo co nejvíce lidí a hnali nás dopředu. "Chtěli bychom, aby přišlo co nejvíce lidí a hnali nás dopředu. 
Vím, že dorazí i fanoušci Havířova, takže zápas určitě bude mít Vím, že dorazí i fanoušci Havířova, takže zápas určitě bude mít Vím, že dorazí i fanoušci Havířova, takže zápas určitě bude mít Vím, že dorazí i fanoušci Havířova, takže zápas určitě bude mít 
náboj. Dali jsme si za úkol do Vánoc posbírat co nejvíce bodů a náboj. Dali jsme si za úkol do Vánoc posbírat co nejvíce bodů a náboj. Dali jsme si za úkol do Vánoc posbírat co nejvíce bodů a náboj. Dali jsme si za úkol do Vánoc posbírat co nejvíce bodů a 
dál vyhrávat, abychom měli svátky klidnější. Chceme být přes dál vyhrávat, abychom měli svátky klidnější. Chceme být přes dál vyhrávat, abychom měli svátky klidnější. Chceme být přes dál vyhrávat, abychom měli svátky klidnější. Chceme být přes 
Vánoce v tabulce třetí,"Vánoce v tabulce třetí,"Vánoce v tabulce třetí,"Vánoce v tabulce třetí," dodává Viktor Coufal směrem k dalším 
mistrovským bojům. 
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H C  Z U B R  P Ř E R O V    

Mistrovství světa hraje 8 týmů rozdělených do dvou skupin. V rámci skupin se týmy střetnou každý s každým. Za vítězství v základní hrací 

době získá tým 3 body, za vítězství v pětiminutovém prodloužení 2 body. Nerozhodne-li prodloužení, následují samostatné nájezdy na 3 

série. Za porážku v prodloužení nebo samostatných nájezdech získá tým jeden bod. Vítězové skupin postupují přímo do semifinále. Dru-

hé a třetí celky ve skupině se o postup do semifinále střetnou systémem A2 - B3 a B2 - A3. Všechny zápasy play-off se hrají na jeden 

vítězný zápas. Poslední celky skupin se v sérii hrané na dvě vítězná utkání střetnou o předposlední místo. Poslední tým sestupuje . 


