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P Ř Í L O H A  Z P R A V O D A J E  

—  H C  N O V Ý  J I Č Í N  

Od dnešního dne ve fanshopu speciální vánoční pohlednice 

HC ZUBR  Přerov za 5,- Kč.  

H a v í ř o v – Náročná trilogie zápasů s Havířovem skončila a jak se říká, do třetice všeho dobrého. Přerov tentokrát na 

ledě lídra tabulky nedopustil bodovou ztrátu, ačkoliv vývoj skóre byl po dvě třetiny opět stejný. Z holí modrožlutých padl 

rychlý gól a pak dlouho nic. Zubři si dávali obrovský pozor na obranu, protože havířovský tým s velmi zkušeným mužstvem 

dokáže zaváhání nekompromisně trestat. V závěru to však byli opět Zubři, kdo udeřil, a proto AZ Havířov letos vůbec popr-

vé na domácím ledě ztratil všechny body. Utkání krátce hodnotil útočník Matěj Málek, který se na velmi důležitém druhém 

gólu podílel.  

Havířovská hokejová pevnost celou první polovinu základní části odolávala ná-

jezdům soupeře, ale na startu té druhé se ji konečně podařilo dobýt. Postarali se 

o to Zubři, kterým to napotřetí se silným sokem vyšlo. “Podali jsme slušný výkon a 

na rozdíl od jiných zápasů, se k nám konečně přiklonila i trocha toho štěstíčka,“ 

hovořil útočník Matěj Málek v dobrém rozmaru.  

 

Zubři ani v jednom utkání série s Havířovem vyloženě horším týmem nebyli, jenže 

na body to stačilo až nyní. “V prvních dvou zápasech jsme měli více ze hry, ale 

spousta chyb nás vždycky stála body. Tentokrát jsme se jich už vyvarovali a vznikl 

z toho slušný výkon, který byl navíc už oceněn bodovým ziskem,“ pokračoval Má-

lek v optimistickém hodnocení.  

 

Přerovský tým byl během posledních zápasů slabý v koncovce a paní Štěstěna mu 

před brankou soupeře příliš nepřála. Se startem druhé poloviny základní části už 

ovšem podala pomocnou ruku, a tak místo havířovského trháku došlo k bodové-

mu přiblížení. “To štěstíčko v zakončení už bylo potřeba. Ve dvou zápasech nám 

to tam skoro vůbec nepadalo, pořád jsme trefovali brankáře. Dnes si Havířov dal 

jednoho vlastňáka a pak v závěru jsme ujeli dva na jednoho, čímž se zápas rozho-

dl,“ vyzdvihl mladý útočník druhý gól, který čtyři minuty před koncem asistencí připravil.  

 

Věřme, že střelecké trápení Zubrů skončilo a v dalších zápasech už to bude jen lepší. Po výborných střetech s Havířovem 

se ale přerovští borci teď budou muset připravit zase na něco jiného. Čeká je předposlední Nový Jičín. “Každý zápas je jiný 

a Jičín může svou hrou, která je od Havířova odlišná, překvapit. Havířov je někde úplně jinde a dá se s ním hrát výborný 

hokej. Snad zápas s Jičínem nepřinese nějakou holomajznu. Věřím, že to budeme my, kdo určí ráz utkání,“ dodal Matěj 

Málek k dalšímu zápasu.  

Matěj Málek: Trocha štěstí v zakončení už byla potřeba 

Malkin, Ovečkin, Kovalčuk, Dacjuk. Sesta-

va ruské sborné na turnaj Channel One 

Cup je plná hvězd!  -  Proti českému týmu 

v sobotu v 11.00 hodin 



Stránka 2 P Ř Í L O H A  Z P R A V O D A J E  —  H C  N O V Ý  J I Č Í N  

Dresy vydražené v aukci si můžete od zítřka vyzved-

nout v Copy centru Jiráskova 10. Tam bude od zítřka 

do Vánoc otevřen i fanshop HC ZUBR Přerov 

Nesem vám noviny 

 

1.  Nesem vám noviny, poslouchejte. 

 Z betlémské krajiny, pozor dejte, 

 slyšte je pilně a neomylně, 

 slyšte je pilně a neomylně, 

 rozjímejte. 

2.  Synáčka zrodila čistá Panna, 

 v jesličky vložila Krista Pána. 

 Jej ovinula a zavinula, 

 jej ovinula a zavinula, 

 plenčičkama. 

3.  K němužto andělé z nebe přišli, 

 i také pastýři jsou se sešli. 

 Jeho vítali, jeho chválili, 

 jeho vítali, jeho chválili, 

 dary nesli. 

4.  Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný, 

 který se narodil z čisté Panny, 

 pohlédni na nás a přijmi od nás, 

 pohlédni na nás a přijmi od nás, 

 tyto dary. 

Narodil se Kristus Pán 

 

1.  Narodil se Kristus Pán, veselme se, 

 z růže kvítek vykvet nám, radujme se. 

 Z života čistého, z rodu královského, 

 nám, nám narodil se. 

2.  Jenž prorokován jest, veselme se, 

 ten na svět poslán jest, radujme se. 

 Z života čistého, z rodu královského, 

 nám, nám narodil se. 

Půjdem spolu do Betléma 

 

1.  Půjdem spolu do Betléma, 

 dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!  

 Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,  

 Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat! 

2.  Začni, Kubo, na ty dudy, 

 dujdaj dujdaj dujdaj dá! 

 Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, 

 Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat! 

3.  A ty, Janku, na píšťalku, 

 dudli dudli dudli dá! 

 Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, 

 Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat! 

4.  A ty, Mikši, na housličky, 

 hudli tidly hudli dá! 

 Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, 

 Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat! 

5.  A ty, Vávro, na tu basu, 

 rum rum rum rum ruma da! 

 Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, 

 Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!  

Když jsem viděl sledovanost Euro Hockey Tour, ani 

jsem tomu nevěřil, říká před ruskou akcí Hadamczik 

Když legendární Pavel Bure viděl ruskou sestavu pro Channel One Cup, řekl, že tohle 

mužstvo vypadá jako soupiska na olympiádu v Soči. Také česká reprezentace má k 

dispozici řadu hvězd, podobně silné mužstvo tady v souvislostí s akcí Euro Hockey 

Tour snad ještě nebylo. V Moskvě a Helsinkách se nebude hrát mistrovství světa, 

nicméně je před námi mimořádně zajímavé klání. "Soupeři jsou kvalitní, bude to ná-

ročné. Úroveň Euro Hockey Tour šla celkově nahoru. Když jsem viděl jeho sledova-

nost, ani jsem tomu nevěřil," přiznává Alois Hadamczik.   

Elitní výběr strávil dva dny společné přípravy v Praze, během středečního dopoledne 

se letecky přesune do Helsinek, kde se bude chystat na čtvrteční první zápas proti 

Finsku (od 17:30, vysílá ČT Sport). Hokejisté si v úterý rozložili trénink do dvou částí. 

Nejprve 40 minut pracovali pohromadě, pilovali mj. i nájezdy, po úpravě ledu následo-

val především nácvik přesilovek a oslabení.  

Zápas proti výběru Suomi by mohl být relativně snadnější než třeba ten sobotní s Ru-

sy, Seveřané totiž nemají v kádru ani jednoho hráče z NHL. "Ale to není podstatné. 

Musíme se připravit jako jindy, motivaci má každý soupeř v každém utkání," velí kouč. 

Ohledně hokejistů NHl stále není jasné, jak to s nimi bude dál, po pondělním škrtu 

zápasů ligy do 30. prosince je však velmi pravděpodobné, že ruskou akci dokončí 

všichni reprezentanti. 

"S tím, že by někdo odjel během turnaje, jsem ani moc nepočítal. I kdyby NHL začala 

v prosinci, hráči by se v klubech hlásili podle mého kolem dvacátího. Celkově je situa-

ce pro všechny nepříjemná. My nevíme, kdo bude k dispozici pro mistrovství světa, 

hráči zase mají v hlavách nutnost případného zařizování odletu, starost o rodiny a 

podobně. Doufáme, že v zámoří zvítězí zdravý rozum. Že NHL zahájí co nejdřív, anebo 

se nerozběhne vůbec," shrnuje Alois Hadamczik. 

V týmu je ale na první pohled pohoda, posily ze zámořské ligy už zažily tolik protichůd-

ných inmformací, že si počkají na ty skutečné a potvrzené. Reprezenanti si po dopo-

ledním tréninku dali občerstvení, které připravil Petr Nedvěd - veterán českého týmu 

slavil v neděli 41. narozeniny. Po  příjezdu Krajíčka bude mužstvo kompletní, fit je už 

také Voráček, jehož v pondělí zlobily střevní potíže. "Čeká nás těžký turnaj, z mužstva 

cítím, že se na to všichni těší. Je jasné, že hodně sledovaný bude sobotní zápas proti 

Rusku, domácí nasadí Malkina, Ovečkina a další osobnosti. Ale nás teď zajímají Fino-

vé, s nimiž ve čtvrtek začínáme," uzavírá reprezentační trenér. 


