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ANI ZTRÁTA TŘÍ GÓLŮ MLADŠÍ DOROST NEZLOMILA, ZUBŘI
ZDOLALI VÍTKOVICE LETOS UŽ POTŘETÍ!
Mladší dorostenci HC ZUBR Přerov si znovu vylepšili své bodové konto a také ve třetím letošním střetnutí s Vítkovicemi jsou
vítězi! Navíc tentokrát předvedli parádní obrat. V průběhu úvodního dějství Zubři prohrávali už o tři góly, ale ani to je nezastavilo. Přerov dosáhl na vyrovnání a Jakubem Sirotou pak strhl druhý bod na svou stranu v nájezdech. Potvrdit dobré výsledky může mladší dorost v sobotu od 13:00 doma, kdy hostí soupeře z Havířova.

Branky a nahrávky: 2. Bernát (Kučera), 7. Šala (Baláž), 13. Raška (Bernát, Bijota), 15. Vondál (Gřesík, Slíž) –
9. Sirota (Peterka), 16. Šťastný (Sirota), 24. Peterka, 44. Šťastný (Navrátil), rozhodující nájezd Sirota. Rozhodčí:Šeděnka – Zicháček, Šeruda. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 100 . Střely
na branku:39:28. Průběh utkání: 2:0, 2:1, 4:1, 4:5.
HC Vítkovice Steel: Daňa – Veřmířovský, Kaláb, Slíž, Kučera, Stareček, Bijota, Ficek, Bartek, Raška, Maxner,
Baláž, Gřesík, Franz, Bernát, Šala, Toman, Vondál
HC ZUBR Přerov: Machač (7. Vacula) – Juřena, Dvořáček, Miklík, Šťastný, Skříček, Hotěk, Navrátil, Lašák,
Plášek, Peterka, Hostášek, Sirota, Zdráhal, Petráš, Zeleňák, Horký

MISTROVSTVÍ SVĚTA ŽEN 2014 - DIVIZE I. PŘEROV 6.4-12.4
ČR, SLOVENSKO, FRANCIE, DÁNSKO, NORSKO, RAKOUSKO.
POMÚŽEME NAŠIM ŽENÍM POSTOUPIT MEZI ELITU.

HRÁT ZA NÁRODNÍ TÝM PRO MĚ MOC ZNAMENÁ, NIKDY TO NEOMRZÍ - JARDA JÁGR (PŘEVZATO Z ISPORT.CZ)
JARDA!: „Čau Jardo,
chtěl bych se zeptat, jaký je tvůj oblíbený hráč v
extralize. Díky!
„Hm… Že jsem tam toho
tedy hodně odehrál, co?
Ale můj nejoblíbenější
hráč v extralize je brankář,
proti kterému nastoupím a
pustí mi čtyři góly za zápas!“
RADIM HÁLA: Zdravím,
pane Jágr. Záměrně Vám
vykám, protože máte můj
obrovský respekt. Zajímá mě, jestli zvažujete i možnost jít do politiky? Váš selský rozum, intelekt a lidskost
chybí dnešnímu českému národu.
Děkuji za odpověď. S úctou.
„Děkuji za kompliment, pane Hála... Ale já se do politiky ani na žádná vedoucí místa nehodím. Jsem příliš hodný a
přál bych si, aby všichni lidé byli šťastní a všichni vzájemně spolupracovali. Všichni! Bez ohledu na osobní ambice,
výdělky, postavení, úspěch. Jsem takový Gándhí… To bych si upřímně přál. Jenže to nejde... Ani v normálním životě, natož v politice. Neříkám, že politika je špatná. Ale musíš v ní být rázný, přísný. Objevují se v ní situace, že ne
všechno je zřejmé. Ale ty i přesto musíš pevně věřit tomu, za čím jdeš. A takový nejsem, mám rád svou pohodu. Neměl bych náladu a chuť se s někým hádat, neustále předkládat argumenty, že zrovna já mám pravdu. To bych mu
raději odkýval, že má pravdu on. Protože na takové věci nemám sílu, podobné hádky by pro mě byly zbytečné. Takže politika ne. Díky.“
PETR: Dobrý den, Jaromíre. Je těžké se soustředit zároveň na klub a k tomu i na nadcházející olympiádu?
Jinak moc držím palce!
„Už jsem o tom mluvil ve středu zrovna ve Sportu. Jsem profesionál, takže v současné době moje myšlenky patří
jenom Devils. Fanoušci v Česku musejí pochopit, že právě v New Jersey je teď moje práce, musím udělat maximum,
aby se nám dařilo a zabojovali jsme o play off. Protože každý zápas je teď pro nás klíčový. Nesmíme si dovolit žádné
výpadky. Až odehrajeme osmého února poslední utkání před pauzou, všechno se to otočí. Okamžitě budu myslet
jenom na reprezentaci. Nemusím tady snad mluvit o tom, co pro mě pořád znamená, když hraju za svou zemi. To
nikdy neomrzí.“

