PŘEROV—HAVÍŘOV

P ŘÍLO H A ZP RAVO DA J E
— HC A Z HAV Í ŘOV
31.10.2012

Dresy pro fanoušky. Zúčastněte se předvánoční aukce
hraných dresů HC ZUBR ze začátku letošní sezóny.
Dny letošního roku ubíhají velmi rychle, o
slovo se hlásí měsíc listopad a také předvánoční doba už na sebe rozhodně nenechá moc dlouho čekat. Proto hokejový
klub, ve spolupráci se svým generálním
partnerem, pivovarem ZUBR, připravil pro
všechny fanoušky příjemnou akci v podobě aukce hraných dresů „A“ mužstva ze
začátku letošní sezóny 2012/2013. Dejte
sobě nebo svým blízkým pod vánoční stromeček dárek, který zajisté hodně potěší
každého správného fanouška našich Zubrů. Všechny potřebné informace se dozvíte
v článku. Přerovští Zubři v letních měsících
změnili image a představili nejen nové
logo klubu, ale také zápasové dresy pro Atým. Po dohodě s pivovarem ZUBR, který
hokej ve městě významným způsobem
podporuje, byla vytvořena na začátek letošní sezóny verze dresů s velkým dominantním znakem HC ZUBR Přerov ve
střední části. Tyto dresy byly po krátkém
„ohrání“ určeny pro předvánoční prodej
fanouškům. “Do dnešního dne hráli muži v
této, dá se říct, fanouškovské verzi. Teď nastala ta pravá doba na to, aby je získali právě naši fanoušci,“ uvedl Lubomír Svoboda, jednatel přerovského klubu.
Do aukce, která se rozběhne na aukčním portálu společnosti eSports.cz už během příštího týdne a potrvá přibližně čtrnáct dnů, půjdou
obě barevné varianty, tedy modrá i žlutá. “Dresy budou mít navíc na
sobě ještě originální podpis hráče. Vyvolávací cenu každého dresu
jsme stanovili na 550,- Kč,“ . O přesném startu a ukončení aukce vás
budeme informovat na www.hokejprerov.cz
Zubři tedy v utkání s Havířovem představí zcela nové dresy, na kterých
přibyl další významný partner klubu.

Jakub Svoboda — Přerovský odchovanec
bude hrát za reprezentaci ČR
na Karjala Cupu
Odchovanec přerovského hokeje, útočník Jakub Svoboda, znovu
obdržel pozvánku do reprezentace. Nejproduktivnější hráč Komety Brno a aktuálně čtvrtý muž kanadského bodování Tipsport
Extraligy si výbornými výkony řekl o nominaci na první turnaj
série Euro Hockey Tour, finský Karjala Cup.
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Hadamczik se bojí o sestavu na MS: Byl bych radši, kdyby se NHL rozběhla
Před rokem se předsezonní tisková konference nesla kvůli tehdy ještě čerstvé
tragédii v Jaroslavli v pochmurném duchu. Tentokrát už Alois Hadamczik oznamoval nominaci na nadcházející Karjala Cup s úsměvem a velkým očekáváním.
Jak by ne. Pozvání mu neodmítla i řada zvučných jmen z NHL. „Je povinností
trenéra sestavit co nejsilnější mužstvo,“ komentoval svou soupisku trenér hokejové reprezentace.
Sedm jmen ze zámoří mu účast přislíbilo, zástup dalších však ne. „Třeba Klesla
mi sdělil, že přijede pouze až na mistrovství, pokud o něj bude zájem,“ povzdychl si na adresu třineckého obránce. „Svým přístupem mě naopak potěšil
Sobotka, u něj mi ale účast důrazně nedoporučil jeho fyzioterapeut,“ komentoval neúčast slávistické opory. Kvůli vysokým pojistkám pak padl příjezd pardubické hvězdy Davida Krejčího.
Ještě donedávna nebylo jisté, zda se NHL rozběhne. Jak to ovlivnilo finální podobu vaší soupisky?
„Já bych tam chtěl mít všechny zámořské hráče. Hokej se hraje především pro diváky a je trenérovou povinností jim ukázat to nejlepší.
Bohužel třeba co se týče Krejčího, tak tam ta pojistka byla tak veliká, že nebylo v možnostech svazu ji uhradit.“
Jaká další jména jste si tedy přál a nakonec nedorazí?
„Rád bych viděl třeba Milana Michálka, ale ten začal celkově hrát později a sám mi řekl, že se ještě necítí. U Michaela Frolíka mu nedovolily start problémy s kolenem, u Ondry Němce zase s ramenem. A ze Švýcarska jsem chtěl Zdeňka Kutláka, ale ten čeká každým dnem
narození potomka. Potvrdil mi, že rád přijede kdykoliv příště.“
Výluka vás ale tedy stejně jako fanoušky těší…
„Popravdě, byl bych radši, kdyby se to už rozeběhlo. Trošku mám totiž obavy, že se NHL protáhne základní část a na šampionát pak bude moct přijet ještě méně hráčů.“
Do brány jste nominoval i Ondřeje Pavelce, který sám přiznal, že se svou aktuální výkonností v trápícím se Liberci není spokojen. Neuvažoval tedy sám o odmítnutí?
„Ondra je pro mě pořád brankář číslo jedna a ani jeho výsledky v Liberci mě neodradily od toho ho vzít. Viděl jsem ho chytat například ve
Vítkovicích, kde prokázal, že je pořád výborný brankář a já věřím, že to opět prokáže.“
Reprezentační premiéru si odbude teprve osmnáctiletý Tomáš Hertl, co vás přesvědčilo o jeho nominaci?
„Získal si mě už svými výkony na mistrovství světa dvacetiletých, navíc ve Slavii se mu stabilně daří a dává góly. Pro mě není překážkou v
nominaci věk hráče. Naopak! Mohl by působit jako vzor pro ostatní mladé hráče, aby si o svou šanci řekli.“

Co říkáte na střelecké výkony Martina Růžičky?
„Ukazuje, že opravdu umí střílet góly. Určitě mu budeme chtít dát více prostoru než v minulosti, takže s ním počítáme i do přesilovek.“
Nepadla varianta povolat k němu jeho dvorního nahrávače Radka Bonka?
„S Radkem jsem mluvil a svým přístupem mě velmi potěšil. Ptal jsem se ho, jestli už reprezentační kariéru považuje za uzavřenou a on
mi řekl, že by se tomu vůbec nebránil. Jen si chce vzhledem ke svému věku udržet teď stabilní výkonnost v extralize. Jsem s ním domluvený, že minimálně na jeden podnik během sezony určitě přijede.“

Slavnostní buly dnes vhodí ředitel pivovaru ZUBR ing. Tomáš Pluháček
V první přestávce bude vyhodnocení soutěže o letní fotku se zubrem
V druhé přestávce tradiční soutěž ve střelbě na branku.

