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Aukce retro dresů na www.sportovniaukce.cz končí zítra
Čtvrté derby letošní sezóny s Prostějovem odehráli přerovští hokejisté v replikách retro dresů z památné sezóny 1981/1982, která jim přinesla největší úspěch v dosavadní osmdesátileté historii. Tou byla kvalifikace o nejvyšší soutěţ se Slovanem Bratislava. Uţ několik dnů před derby bylo
avizováno, ţe dresy po skončení oslav
zamíří k fanouškům prostřednictvím
internetové akce. Ta se dnes odpoledne na aukčním serveru společnosti
eSports.cz rozjela a potrvá aţ do čtvrtka 23. února do 16.00. Neváhejte a
zúčastněte se. Hrané repliky dresů s
logem Meochemy jsou totiţ krásnou
vzpomínkou na slavné časy přerovského hokeje!

Jak probíhá play off druhé ligy?
Druhými zápasy pokračovalo play-off druhé hokejové ligy. Týmy,
které skončily na po základní části hůře, neţ jejich čtvrtfinálový soupeř, se představily v pondělí před svými fanoušky a z dvanácti duelů
uspělo jen pět domácích týmů. Největší překvapení dvou odehraných kol je určitě tým Klatov, který porazil favorizované Řisuty i podruhé a je tak jediný krok od velkého překvapení. Ve skupině Střed
vede Jindřichův Hradec také jiţ 2:0 na zápasy, přestoţe Nymburk
byl výše nasazený. Ve Slezsku nečekaně vysoko vyhrál Havířov na
ledě Frýdku-Místku, kterému uštědřil debakl 0:10.
Jablonec vyuţil v prvním utkání čtvtfinále nepříliš dobrý výkon praţské Kobry k úvodní výhře, avšak v domácím prostředí tuto výhru
potvrdit nedokázal. Praţané uţ v první třetině naznačili, ţe své zaváhání budou chtít odčinit. A to se jim také nakonec podařilo. Po celý
zápas se jim totiţ dařilo drţet patřičný odstup, zejména dvoubrankový. Kobra nakonec zvítězila 5:2 a srovnala stav série na 1:1. V prvním duelu Benešov Klášterecké notně trápil. Na domácím ledě
ovšem nedokázala brankáři Damaškovi vstřelit ani jeden gól a hosté
se radovali z výhry 4:0. Hostující Jáchym zařídil po pěti minutách
dvoubrankový náskok hostí, další góly zařídili Tenkač a Bečvář, čímţ
byl výsledek stanoven.

Po jasné poráţce na ledě Trutnova se hokejisté Kolína chtěli svým
fanouškům před jejich zraky patřičně revanţovat, coţ se jim také
povedlo. A rozhodnuto bylo jiţ velmi brzy. Po deseti minutách totiţ
Kozlové vedli jiţ 3:0, coţ Draky z Trutnova dokonale zaskočilo.
Pospíšil, Cerk a Barták byli úspěšnými řešiteli hádanky druhého
zápasu, za hosty kontroval jen štírek Patrik Fořt. Ţďár nad Sázavou
překvapil svého soupeře v jeho teritoriu v Hokejové hale dětí a
mládeţe v Brně za Luţánkami, avšak ve druhém duelu na domácím ledě neuspěli. S domácími to ale vypadalo po devíti minutách
velmi dobře. Vedli totiţ po trefách Kunstmüllera a Kotlíka jiţ 2:0,
ale svůj náskok neudrţeli. Vysokoškoláci duel dokonale otočili a
vyrovnali stav vzájemných zápasů.
I druhé jiţanské derby mezi Břeclaví a Hodonínem vyznělo lépe pro
Drtiče. Tentokrát však cesta k výhře stála hodonínské hráče více
sil. Domácí se ujali vedení po trefě veterána Miroslava Baruse,
avšak to bylo ze strany Břeclavských vše.

Do černého pak uţ pálili jen Hodonínští, kteří se po výhře 3:1 ujali
vedení 2:0 na zápasy. Nymburk, který skončil po základní části na
čtvrtém místě, hostil pátý Jindřichův Hradec a v prvním duelu proDěčín stejně jako Jablonec srovnal stav série na 1:1. Ovšem zde byl hrál. Ani v tom druhém se
gard opačný. Oba celky vyuţily výhody domácího prostředí k výhrám. Nymburským nedařilo, u
Dvěma góly k výhře Děčínských přispěl útočník Jan Rudovský, který rybníku Vajgar hráči NED
prošel extraligovým Kladnem a letos se v úvodu sezóny mihl v prvoli- Hockey prohráli 2:3, ani
finiš v jejich podání k
govém Mostě. Dá se říci, ţe po dvou třetinách byl rozhodnuto o výúspěchu nevedl.
hře domácích. K většímu překvapení došlo v sérii Klatov s týmem
Řisut. Outsider v podobě Západočechů totiţ dvakrát zaskočil favorita a je jen malý kousek od senzace. V obou zápasech Klatovýským
Dokončení na straně 2
pomohl plzeňský gólman Marek Mazanec, který byl i v druhém duelu jednou z opor. I díky němu Klatovům schází jeden vítězný zápas.
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Jak probíhá play off druhé ligy? - dokončení
Valaši ze Vsetína v první duelu potrápili Prostějov aţ do prodlouţení. Ve druhém duelu však Jestřábi na ledě soupeře zvítězili v základní
hrací době, a to především díky druhé třetině, v níţ skórovali celkem třikrát a otočili vývoj duelu ve svůj prospěch. Vítěznou trefu zaznamenal Jakub Čuřík, pro něhoţ to byla druhá branka v utkání. Favorit z Karviné po moţná trošku rozpačitějším úvodu vyřazovacích bojů
uštědřil Bobrům šest gólů na jejich ledě a v poklidu tak dokráčel k druhému vítězství v sérii.
Moţná aţ nečekaně krutou poráţku si vyslouţili hráči Frýdku-Místku, kteří podlehli favorizovanému Havířovu na svém ledě velmi vysoko
0:10. Konečné skóre bylo dáno jiţ po druhé třetině, ta třetí se dohrála především pouze z povinnosti. Nepadl v ní totiţ uţ ţádný gól. Po
vysoké prohře na ledě soupeře se chtěli hráči Slezanu Opava odvděčit, a to se jim také povedlo. Sice ne takovým rozdílem, ale i výhra
2:1 se počítá. Série je totiţ vyrovnaná. Výhru Slezanů zařídil v 54. minutě Jakub Vítek, čímţ vyrovnal stav série.
Výsledky 2. zápasů čtvrtfinále play off skupiny Východ:
VHK Vsetín - LHK Jestřábi Prostějov 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Branky a nahrávky: 19. Spitzer (Heš), 26. Hruška O. (Vítek), 41. Vaněk (Sprušil, Zúbek) - 22. Ţajgla (Ševčík, Mikšovský), 30. Duba
(Doseděl), 37. Čuřík (Kolibár), 49. Čuřík (Šebek, Osina), 60. Stejskal (Peštuka).
HC Frýdek-Místek - AZ Havířov 0:10 (0:3, 0:7, 0:0)
Branky a nahrávky: 3. Klimša (J.Daneček), 5. Prokop (Pechanec), 15. Jonáš (Kraft, Pavlas), 21. Lhotský (Prokop, Pechanec), 29. Klimša
(Daneček, Potočný), 30. Maruna, 32. J.Daneček (Klimša, Říčka), 38. Sztefek (Brezani, Říčka), 39. Pavlas (Klimša, Říčka), 40. Brezani
(Potočný, Rimmel).
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Plus Oil Karviná 3:6 (1:3, 0:0, 1:3)
Branky a nahrávky: 3. Ovšák (Dostál, Ambruz), 44. Bokroš (Varga M., Varga D.), 52. Ambruz (Vašut, Ovšák) - 7. Ivan (Novák, Holuša), 17.
Hegegy (Ivan, Studený), 20. Moravec, 31. Ivan (Studený, Luka), 41. Javín (Samiec), 60. Luka.
HC Slezan Opava - HC ZUBR Přerov 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 15. Vítek (Koschatzký), 54. Vítek (Pavelek) - 31. Ditrich (Kolář, Brančík).

