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Díky nasazení a bojovnosti jsme hráli o sto procent lépe, radoval se Daniel Faltýnek
Žádné tři porážky v řadě, ale výborné vítězství, kterým Zubři hodně potěšili
všechny své příznivce! Výrazně zlepšený výkon přerovského týmu pocítil na
svém ledě Hodonín. Drtiči doma body příliš nerozdávají, ovšem tentokrát hodně tvrdě narazili. Přerov hrál s velkou chutí, která se hned sedmkrát projevila
ve skóre. Co stálo za mnohem lepším výkonem oproti sobotnímu utkání doma? Nejen o tom mluvil v rozhovoru kapitán DanPo utkání s Porubou znělo z
šatny Zubrů jediné – je potřeba za nevydařenými zápasy udělat tlustou čáru.
Středeční výkon v Hodoníně tomu skutečně odpovídal. “V kabině byla debata,
protože doma jsme hráli fakt hrozně. Řekli jsme si, že k zápasům musíme
přistoupit úplně jinak. Nasazení, bojovnost a odhodlání, s tím vším musíme jít
do zápasů vždy a v Hodoníně se to vyplatilo. Díky tomu jsme hráli o sto procent lépe,“ hodnotil vystoupení na ledě Drtičů kapitán Daniel Faltýnek.
Tradiční nápor v hodonínském podání se vůbec nekonal, naopak to byl Přerov, kdo na ledě působil svěže. “Od začátku
jsme velice dobře soupeře napadali a konečně se nám podařilo vstřelit nějaké góly. K dobrému dojmu první třetiny pomohl
i šťastnější gól Radka Paly, který skočil z trestné do brejku a nádherně v oslabení zakončil,“ pokračoval Faltýnek optimisticky.
Horší pasáží byla snad pouze druhá třetina, kdy se Drtiči snažili jít na kontakt, leč neúspěšně. Brankář Vojtek, který se po
nemoci vrátil do kasy, kryl i trestné střílení. “Kdyby ho Hodonín proměnil, tak by ten zápas možná ještě vypadal jinak. Kokin
nás ale podržel a my jsme se tím zase nastartovali. Navíc jsme dali třetí gól do šatny a to už soupeře možná trochu zlomilo.“
Po další změně stran už se Hodonín nevzchopil. Naopak dostal od Zubrů totální knockout. Přerovský fanoušek si mohl
mnout ruce, protože do brány Drtičů létal jeden puk za druhým. “To bylo pro nás takové zadostiučinění, jak jsme se snad
deset zápasů v řadě na góly strašně nadřeli. Domácí už hráli odevzdaně a nám to tam napadalo,“ těšilo obránce s kapitánským céčkem na dresu.
Výhrou se Zubři dostali zase na čtvrté místo, doma však proti Orlové budou znovu muset pořádně máknout. Ve vyrovnané
tabulce by zaváhání znovu bylo nepříjemné. “Zase to bude hlavně o tom přístupu. Musíme hrát naplno, jako kdyby proti
nám stál první tým tabulky. Zodpovědným výkonem jsme schopni porazit každého. Prostě doma musíme naplno bodovat,“
dodal Daniel Faltýnek.

V TŘINCI ROSTE NOVÁ SPORTOVNÍ HALA — PŘÍŠTÍ SEZÓNU V NOVÉM
Multifunkční hala v Třinci je přesně rok od slavnostního zahájení stavby
pod střechou. Nová Werk Arena, která bude sloužit především hokejovým Ocelářům, přijde na 700 milionů korun. Kapacitu bude mít 5 200
míst. Poprvé do jejích útrob mohli nahlédnout fanoušci. Třípodlažní hala
by měla být uvedena do provozu v červnu 2014. Podle šéfů třineckého
klubu, který je zadavatelem zakázky, jde všechno podle plánu.
„Jsme dokonce v mírném předstihu,“ říká viceprezident klubu Jan Czudek. „Do konce listopadu by měla být hala kompletně zakapotovaná,
abychom mohli pracovat na interiérech.“ Prezident klubu Ján Moder si
pochvaloval perfektní akustiku a předpokládanou útulnost haly.
„Nechtěli jsme se pouštět do nějakého megalomanského projektu, kde
by se nám lidi v rozlehlé aréně ztratili,“ vysvětloval Moder.

PŘÍLOHA ZPRAVODAJE
ORLOVÁ

Stránka 2

Hokejová střelnice v Brně otevírá i pro veřejnost. Dnes trénovali hráči áčka
Unikát, novinka i jedinečný trénink. To
vše v sobě spojuje nová hokejová střelnice RapidShot PRO, kterou Kometa
dnes otevřela vedle Hokejových hal
dětí a mládeže na ulici Střední 26. Po
prvních testovacích návštěvnících, kterými byli mládežnické kategorie Komety, dnes na střelnici přišli hráči „A“ týmu Komety Vilém Burian, Pavel Jenyš,
Jan Hruška a Michal Kempný. Z nich
čeká na první branku sezóny jen Jan
Hruška, který věří, že by mu mohl právě RapidShot pomoci.
V Evropě se jedná o naprostou novinku. „Jsou pokusy systém napodobit,
ale toto je první profesionální střelnice
v Evropě. Nikdo jiný ji nemá,“ říká manažer komeťácké střelnice RapidShot
Martin Sedláček, jenž je také profesionálním trenérem mládeže HC Kometa
Brno. Výsledky si můžou hráči, ale i
široká veřejnost porovnávat s celým světem: „Firma RapidShot má svůj ranking, kde si můžete jako zákazník kontrolovat
nejen výsledky své, ale také svých kamarádů, nebo které vás zajímají. A s ostatními soupeřit.“
A pro koho je nová střelnice určena? „RapidShot chceme kromě našeho mužstva nabídnout také našim partnerům, ostatním konkurenčním klubům, ale samozřejmě také veřejnosti. Budou jej využívat hlavně děti a mládež, a to z celé republiky.
S tím počítáme,“ věří Martin Sedláček.

ŘÍHA SE PERE V OMSKU. ZATÍM SE NEDAŘÍ
V ruské nejvyšší soutěži už zažil leccos.
Miloš Říha v minulosti úspěšně vedl Chimik Voskresensk, Spartak Moskva, Atlant
i Petrohrad, kde se loni předčasně loučil
navzdory tomu, že SKA vedl průběžné
pořadí KHL. Český kouč se posléze vrátil
do Pardubic a v létě čekal na další nabídky z východních končin. Jedna zajímavá
přišla z Omsku - za normálních okolností
je tamní Avangard pro každého trenéra
velkou výzvou, jenže letos se tým trápí. A
zoufalé výsledky zatím nezastavil ani Říha... (čtěte ve středu 16.10.)

