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Aukce dresů hokejistů HC ZUBR Přerov
Vyvolávací cena dresu je 550,- Kč. Do aukce jdou
souběžně jak modré tak i žluté verze. Aukce je
spuštěna na webu www.sportovniauce.cz a informujeme o ní na stránkách oddílu
www.hokejprerov.cz
Ukončení aukce je 6.12. v 17.00

Vedení NHL zrušilo kvůli absenci kolektivní smlouvy další porci zápasů základní části. Sezona přišla o další dva
týdny do 14. prosince a také o Utkání
hvězd, plánované na konec ledna do
Columbusu. Po dnešním oznámení se
zvýšil počet zrušených duelů už na 422
zápasů, což je více než třetina sezony
(34,3 procenta). Ročník měl začít 11.
října, nicméně už od 15. září je zámořská hokejová soutěž ve výluce po vypršení kolektivní smlouvy mezi majiteli
klubů a hráčskou asociací NHLPA.

Dnes tipovací soutěž pro permanentkáře.
U vstupu jste obdrželi tipovací kupón. Tipněte si, jak skončí dnešní zápas po 60 minutách a odevzdejte do konce první přestávky ve fanshopu. 3 s nhejpřesnějším
zásahem si mohou vybrat šálu HC ZUBR,
půllitr s logem Zubra nebo kšiltovku.

Přerov je jedním z
vážných kandidátů
na odehrání přípravného zápasu před
MS mezi Českou reprezentací „A“ a Lotyšskem. Hrát by se mělo 3. nebo 4. dubna 2013.

Navštivte „fanshop“ v prostorách
zimního stadionu. Třička , kšiltovky,
půllitry, klíčenky …….
DNES KE KAŽDÉMU SKLENĚNÉMU
PULLITRU JEDNU
PLECHOVKU ZUBR ZDARMA
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Valašský týden zakončí tým Zubrů doma proti Vsetínu
Přerovští Zubři znovu po měsíci prožívají „valašský
týden“, jehož program se ale obrátil a zápasy jsou
k vidění na ledě domácí MEO Arény. Celý tým chce
být v této malé sérii tentokrát mnohem úspěšnější,
než tomu bylo právě v době nedávné. Tehdy ze
dvou zápasů modrožlutí získali jen dva body za
výhru v prodloužení u Bobrů a následně ve Vsetíně
nepříjemně prohráli. Po velkém nezdaru na Lapači
byli hodně rozladěni.
Už teď víme, že Přerov v dalších soubojích s týmy z
regionu Valašska úspěšnější je, protože Bobry zdolal přesvědčivým výsledkem 5:0, ale se třemi body
se zcela určitě nespokojí. Pokud ovšem chce mít
další, tak bude muset svůj výkon ještě vylepšit.
”Náš herní projev proti Valmezu vůbec nebyl dobrý.
Hráli jsme tak nějak utrápeně a jediným pozitivem
byl výsledek. Před sobotou se to snažíme na trénincích nakopnout, abychom byli důraznější a rychlejší. Středeční předvedená hra by totiž na Vsetín zřejmě nestačila,“ ohlásil Lubomír Václavíček, asistent trenéra Sedláka.
Vsetínu po středečním kole patří v tabulce šestá příčka a na Přerov ztrácí rovných deset bodů. Mužstvo trenéra Viktora
Hlobila nemá za sebou nejlepší zápasy, protože z derby ve Valašském Meziříčí i z domácího střetnutí proti Prostějovu, vyšlo
bodově úplně naprázdno. Odveze si tedy VHK z Hané třetí porážku v řadě nebo se výsledkově zvedne? Věřme, že správnou
možností bude ta první a na přerovském stadionu se bude po šedesáti minutách slavit další vítězství.
Valašský hokejový klub má letos trable s obranou,
protože po ukončení kariéry Jiřího Heše a Zbyňka
Spitzera zadní řady zeslábly. Nejproduktivnějším
obráncem je v současné době Jiří Farda (3+4),
který je následován Lukášem Vrbou (3+3) a Jurajem Tichým (1+3). V ofenzivě vládne statistikám
dlouholetý kapitán Daniel Vaněk (5+18), ale největším postrachem je dozajista František Zúbek
(14+5), nekompromisní střelec, který si svou sbírku letošních gólů neustále rozšiřuje. Zapomenout
nesmíme ovšem ani na další borce, jako je například Marek Dubec (7+9), Jan Podešva (7+4) či
Adam Mikšovský (4+5). Poslední zápasy odchytal
brankář Lukáš Plšek, takže by se měl mezi tři tyče
postavit také v Přerově. Do hry však soupeř může
nasadit také Petra Hromadu.

Nový mediální partner HC ZUBR Přerov.
Poslouchejte rádio Rubi a jeho pozvánky na
hokej.
Přerovští hráči i fanoušci Vás budou v následujících
kolech zvát na náš zimní stadion na zápasy Zubrů
přímo z éteru.

Trenér Hlobil

