PŘEROV—OPAVA

P ŘÍLO H A ZP RAVO DA J E
— HC T O RA X O PAVA
05.01.2013

2100 plyšáků v Meoaréně

Druhý ročník charitativní akce „Házení plyšáků“ - Teddy Bear
toss se uskutečnil 29.12.2012 v přerovské Meoaréně při
utkání s Prostějovem. 2500 diváků vidělo výborný hokej a při
prvním gólu domácích přistálo na ledě 2100 plyšáků. Děkujeme všem, kteří
podpořili tuto
akci. Plyšáci
budou v nejbližších dne
předáni na
dětské oddělení nemocnice
v Přerově a
podle počtu i
na jiná místa.
Budeme vás
informovat.

PŘÍLOHA ZPRAVODAJE — HC TORAX OPAVA

Stránka 2

Nejdřív nadaní talenti, později světová jména.
Na dvacítkách začínali Crosby, Hašek nebo Jágr
Nejen výsledky týmů, ale také individuální statistiky vypovídají o úrovni jednotlivých šampionátů hráčů do 20 let. Celkový
žebříček produktivity vede švédský útočník Peter Forsberg, hned druhý je ovšem Robert Reichel, který vyhrál bodování na
MS v roce 1990. Do historie turnajů juniorských nadějí výrazně promluvili také Dominik Hašek, Vladimír Růžička, Jaromír
Jágr (na snímku), Pavel Brendl, Tomáš Duba, Rostislav Klesla nebo třeba Michael Frolík.
Posledně zmíněný kladenský odchovanec se zapsal do historie českého hokeje, jako první náš hráč totiž nasbíral čtyři starty na mistrovství světa dvacetiletých. Unikátní záznam se povedl jen několika málo dalším hokejistům. Odchovanci české
hokejové školy o sobě dali nejvíc vědět v roce 2001, kdy se se do ideální trojice vešli Duba, Klesla a Brendl.
Skvělým způsobem si vedli ale i jiní. V roce 2000 například vynikli útočník Milan Kraft nebo brankář Zdeněk Šmíd. Tehdejší
první triumf české reprezentace ovšem vybojoval především soudržný kolektiv, který prokázal sílu v klíčových duelech, pod
tíhou ataku vynikajících soupeřů. Jako poslední z českých reprezentantů se zatím do all stars či mezi nejlepší hráče turnaje
prosadil brankář Petr Mrázek, jemuž se skvěle povedl turnaj v kanadské provincii Alberta.
Historie MS dvacítek je bohatá na skvělé talenty, z nichž se postupně staly velké hvězdy. Sidney Crosby, Alexander Ovečkin, Dominik Hašek, Pavel Bure, Peter Forsberg, Jaromír Jágr. Dva turnaje zvládl i Alexej Čerepanov, jenž na podzim 2008
při zápasu Omsku zkolaboval a posléze zemřel. Seznam by byl mimořádně bohatý.
Přehled medailí: MS U20
30 – SSSR/SNS/Rusko (13 zlatých, 10 stříbrných, 7
bronzových)
28 – Kanada (15, 8, 5)
15 - Švédsko (2, 8, 5)
14 – Československo/Česká republika (2, 5, 7)
12 – Finsko (2, 4, 6)
7 – USA (2, 1, 4)
1 – Švýcarsko (0, 0, 1)
1 - Slovensko (0, 0, 1)

