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Sponzorem dnešního zápasu je „Pálenice Vlkoš“

Pokud se to
dnes klukům podaří a zvítězí, nezapomeňte na
to, že finále začíná v sobotu od
17.00. Přijďte
včas. Budou silná bezpečnostní
opatření.

Nejúspěšnější sportovci Přerova? Byli jsme na vyhlášení
ankety.

AKCE ROKU
Nejatraktivnější sportovní
akcí uplynulého roku bylo
se stalo Mistrovství světa
v hokeji dívek do 18 let,
které v Přerově trhalo
divácké rekordy. Cenu
převzal jednatel oddílu
ing. Lubomír Svoboda

KOLEKTIV – MLÁDEŽ
1. místo
Starší dorostenci Hokejového clubu ZUBR
Přerov – vyhráli první ligu, skupinu Východ a
v pětičlenné baráži obsadili druhé místo, čímž
pod vedením kouče Aleše Verlíka vybojovali
postup do extraligy.

KRAJÁNKEM ROKU
TOMÁŠ KUNDRÁTEK
Velice prestižní kategorií je
„Krajánek roku", do které jsou nominováni sportovci s přerovskými kořeny, avšak působící v jiných městech
po celém světě.„ Tuto kategorii nemohl vyhrát nikdo jiný než hokejista
Tomáš Kundrátek, který jako první
přerovský odchovanec loni naskočil
do slavné NHL," vysvětlil Klein. Cenu
za něj převzal bratr Marek.
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Přístup byl špatný, v takových zápasech se musí padat po hubě, litoval Faltýnek
Po domácím gólovém koncertu přišlo zaváhání v Karviné,
takže mečbol Zubrů zůstal nevyužit a postup do finále je
stále otevřen pro oba mančafty. Mužstvo okolo trenérů Sedláka a Václavíčka zcela jasně nepředvedlo výkon podle
svých představ. Snad jen v první části, ale produktivita v ní
byla nulová. Špatné počínání po zápase přiznal Daniel Faltýnek – obránce a kapitán hokejistů HC ZUBR Přerov. Podle
zkušeného zadáka hrál v utkání roli laxnější přístup a odhodlání učinit za sérií konec mělo být mnohem větší.
Úvod zápasu byl i tentokrát ve znamení nátlakové hry Zubrů. Aktivita jim vydržela celou první třetinu, avšak do skóre
se rozlet přerovského mužstva nepromítl. To se později ukázalo býti velkou chybou. “Je to škoda, protože první třetinu
jsme hráli velice dobře. Šancí bylo dost a z jedné jsme dokonce nastřelili tyčku. Měli jsme v první třetině dát nějaký
gól,“ prozradil po utkání obránce Daniel Faltýnek.
Gólově úrodnou první třetinu tak Přerov nezopakoval a navíc přestávka jej dostala z tempa. Následovaly kvůli tomu
komplikace. “Druhá třetina, to bylo zase naše obvyklé vylučování. Dělali jsme zbytečné fauly, které Karvinou zvedly a
dostaly do hry,“ stěžoval si zkušený zadák.

hém utkání na soupeřově ledě výhra nepřišla. Série proto
bude pokračovat. “V šatně jsme si to po zápase všechno
vyříkali. Byla tam laxnost a špatný přístup. V play-off se musí
hrát trochu jinak. Padat po hubě a hrát na 110 procent.
Když hrajeme jen na 90, tak je to prostě málo.“
O postupujícím do finále tedy rozhodne až páté utkání. Věřme, že úspěšnost domácích týmů bude pokračovat a Zubři
splní přání hokejové veřejnosti. “Doma ten pátý zápas musíme urvat, protože všichni chceme do finále. Důležitá bude
poctivá příprava a ta
musí začít už
na tréninku.
Dát si do
hlavy, že to
musíme ubojovat. Všichni
do zápasu
dáme maximum,“ dodal
obránce Daniel Faltýnek.

Přesto však Zubři na inkasovaný gól zareagovali, jenže potom přišlo selhání a Baník už v závěru hru jasně kontroloval.
“Podařilo se nám vyrovnat, ale úplně zbytečně jsme hned v
dalším střídání inkasovali. To se nemělo stát, chtěli jsme
dobré skóre co nejdéle držet. V závěru už to nešlo, byla tam
křeč,“ přiznal přerovský kapitán.
Modrožlutí měli mečbol a chtěli jej proměnit, ale i ve dru-

TURNAJ U16 kluci CZE,
RUS, SWE, FIN
Od 12.4– do 14.4 se v
Přerovské Meoaréně
uskuteční turnaj 4 kategorie U16 za účasti mladých
hokejistů CZE, RUS, SWE,
FIN. Sledujte náš web a
Deník Nové Přerovsko

Na konci sezóny je doba turnajů. Kamarádi,
my vám ty medaile přivezem.

