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Mladší dorostenci doma nestačili na Vsetín a připsali si třetí porážku v řadě
Mladší dorost v ELIOD Extralize už pomalu ukončuje první čtvrtinu základní části. V jejím předposledním střetnutí hostili
Zubři doma Vsetín a bodově vyšli bohužel naprázdno. Přerov kvůli smolně inkasovaným gólům měl hodně špatný vstup do
zápasu, ale i přes nepříznivě vyvíjející se stav, dokázal ještě udělat dramatičtější závěr. Po dvou slepených gólech Valachů
už však bylo o přerovské porážce definitivně rozhodnuto. V dalším kole čeká tým Zubrů utkání na ledě Warrioru Brno.

Junioři: Tým Zubrů si poradil i s Opavou a stoprocentně využil domácí sérii
Junioři přerovských Zubrů stoprocentně využili sérii tří domácích utkání k dosažení plného počtu bodů a v neděli si poradili
také s opavským Slezanem. K výhře domácí mužstvo nasměroval vydařený úvod, kdy už v páté minutě Přerov vedl o dva
góly. I nadále pak byl lepším týmem a na rozdíl od svého soupeře dokázal využívat své šance. Opava se trefila pouze jednou, zatímco Zubři skórovali celkem pětkrát. Po domácí sérii budou junioři následující tři zápasy hrát pro změnu venku.
Petr Dočkal (HC ZUBR Přerov): Jsme rádi, že se nám podařilo splnit stanovený cíl, kterým bylo získat ze třech domácích
utkání devět bodů. Pořád bojujeme s marodkou, proto jsme dnes znovu museli sestavu různě slepovat. Bylo dobré, že se
nám rychle podařilo jít do vedení a pak jsme hru měli po
většinu času pod kontrolou. Po snížení Opavy jsme přidali
další góly a utkání dotáhli do zaslouženého vítězství.

HOKEJOVÁ FANLIGA:
ČTVRTÉ KOLO VYHRÁLA DANA VINKLÁRKOVÁ
Hokejová Fanliga má za sebou čtvrté kolo. O vítězi musela rozhodnout Supertrefa.
Blíže k celkovému počtu vstřelených branek v daném kole, a to 54, byla Dana Vinklárková z Přerova, která tipovala 60.
Průběžné pořadí Fan ligy po 4. kole:
1. –2. místo
3. místo
4. –6. místo
7.—11. místo

0036|Pavel Jiřík|Radslavice|⋌5|30
0063|Rudolf Lakomý|Přerov|⋌2|30
0023|Zdeněk Vysloužil|Přerov|⋌11|28
0047|Radomír Sprušil|Lipník nad Bečvou|⋌8|27
0030|Pavel Vojkůvka|Přerov|⋌5|27
0042|Karel Šišák|Přerov|⋌2|27
0015|Zdeněk Adam|Soběchleby|⋌5|24
0054|Karel Drnovský|Přerov|⋌5|24
0032|Patrik Menšík|Lipník nad Bečvou|⋌5|24
0041|Ladislav Stoklasa|Přerov|⋌5|24
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MILOŠ ŘÍHA SE PERE S NEVÍDANÝM TRÁPENÍM OMSKU. ALE NELITUJU,
ŽE JSEM NABÍDKU VZAL, TVRDÍ
Nový vládce střídačky Avangardu to nemá lehké, jeho tým je v podobné situaci, jakou před časem prožívala třeba pražská
Sparta. Ať uděláte cokoli, utkání stejně končí porážkou. "Jsem tady deset dní a nemohu říci, že by hráči nepracovali. Na
tréninku vypadá všechno dobře, jenže pak přijde zápas, my dostaneme první gól - a už se vezeme!" konstatuje.
Říhovi logicky není do řeči, v úterý jeho mužstvo padlo s Dynamem Moskva
ostudným poměrem 0:6. Skóre bylo hodně kruté, až se Říhy na tiskové
konferenci zastal i kouč soupeře Oleg Znarok. "Vím, jaké to je, když pořád
prohráváte. Podobnou sérii jsem také zažil. Je třeba věřit, že přijde zlom.
Jsem každopádně rád, že mohu podpořit Miloše Říhu, máme spolu velmi
dobré vztahy. Situaci, v jaké Miloš je, bych nepřál nikomu," cituje Znaroka
deník Sport-Express.
Zatímco jiní favorité sbírají body a hrají v poklidu, Omsk musí řešit aktuálně velmi palčivé potíže. Avangard má stále jen devět bodíků, stejně jako
podobnými trablemi zmítaný Novokuzněck. Tým spadl na poslední příčku a ostatní uchazeči o play off se mu začínají vzdalovat. V klubu panuje velká nespokojenost, Říha, generální manažer Karmanov a někteří hráči absolvovali schůzku s fanoušky, kteří hrozili bojkotem a protestními akcemi.
Na ruské poměry nezvyklou akci uhasí vedení klubu možná tím, že odvolá z funkce Jurije Karmanova. Někdejší skaut Bostonu, který má zázemí v Praze a obstojně hovoří česky, nesložil optimálně kádr, některé věci ale ovlivnit nemohl. V Omsku
především nadále důvěřovali trenérovi Matikainenovi, k jehož práci byly výhrady už loni. Během léta nedošlo v tomto ohledu ke změně, finský kouč byl odvolán až pod tíhou špatných výsledků a od té doby to jde s Omskem z kopce.
Léčba Říhou zatím nefunguje, na řadu tedy přijdou hráči. Především brankáři. "Netrpělivě čekáme na příchod nových gólmanů. Bez nich se výsledků nedočkáme," říká kouč. Klub původně sázel na Fina Lassilu, jenže ten pohořel a skončil. Mladíkům Rejzvichovi a Kostinovi chybí kvalita, nabídku tedy dostal zkušený Jose Theodore, který zpočátku údajně nebyl proti,
nicméně z rodinných důvodů odmítl. Nakonec tedy míří do Omsku jeho krajan Mathieu Garon, k dispozici bude také ostřílený běloruský reprezentant Andrej Mezin.
Maskované muže měl původně na starost kouč gólmanů Pasi Nurminen, ten ale posléze následoval Matikainena a už je
zpátky ve Finsku. Podle informací z Omsku oslovil klub na popud Říhy jednoho specialistu z České republiky, ovšem rozhodnutí zatím nepadlo. Otázka brankářů je pro klub klíčová, Říha musí také zapracovat na psychice ostatních hokejistů.
"Není to jen v gólmanech. Proti Dynamu nám chyběla disciplína, naprosto chápu fanoušky, že jsou zklamaní. Dostávat v
každém zápase šest gólů, to je děsné," konstatuje.
Český kouč přitvrdí, ukázal to příklad Děnise Kazjonova. Někdejší útočník Mladé Boleslavi se proti Dynamu nevešel do sestavy, jeho budoucnost v klubu zůstává s otazníkem. "Je to nedisciplinovaný hráč, má o sobě vysoké mínění. Hraje jen na
sebe, ne pro tým. Když mu na tréninku něco vytknu, jen se díví. Jasně jsem mu řekl - buď z tebe udělám hráče podle svých
představ, nebo tě vyhodím!" pálí Říha. V Omsku se spekuluje i o dalších možných transferech, předmětem možné výměny
by mohl být zkušený Alexander Pěrežogin. Padají spekulace, že výsledky odnese někdo z krajánků.
Ne, klid teď v Avangardu rozhodně není, ale Říha věděl, že ho nečeká snadné mise. "Navzdory všemu nelituju, že jsem nabídku vzal. Rád pracuju v Rusku a věřím, že to zlomíme. Až přijde nový brankář, výsledky přijdou. Potřebujeme být trpěliví,"
dodává. Omsk každopádně potřebuje zabrat. Tým prohrál devět zápasů za sebou a v tabulce je poslední.

