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SKA Petrohrad se v Přerově dobře připravil!!!
Jakub Štěpánek z Petrohradu byl vyhlášen nejlepším
brankářem uplynulého týdne v Kontinentální hokejové
lize. Reprezentační gólman pomohl SKA ke dvěma výhrám v soutěži, vždy inkasoval jen jednu branku a vévodí statistikám soutěže.
I díky Štěpánkovi Petrohrad, který vede český trenér
Miloš Říha, v dosavadním průběhu sezony vyhrál
všechny čtyři zápasy a je v čele celé soutěže.
Nejlepším obráncem byl vyhlášen Fin Janne Jalasvaara působící v Dynamu Moskva, nejlepším útočníkem Lotyš Mikelis
Redlihs hrající za Dinamo Riga.

DALŠÍ HOKEJOVÉ MENU: PŘEROV
DOMA ČEKÁ NOVÁČEK Z PORUBY
Po dvouleté přestávce se letos na začátku června vrátila Poruba opět na mapu klubů seniorského hokeje. Zpočátku se sice mluvilo pouze o startu v krajském přeboru, ale nakonec došlo k odkoupení druholigové licence od krachující Roudnice nad Labem. Zubrům tak přibyl do soutěže určitě zajímavý soupeř, který se může pochlubit výborným zázemím i moderním stadionem.
Nováček druhé ligy na startu letní přípravy začal budovat kádr, který spousta
hokejových odborníků a nadšenců pasovala do možné role černého koně
soutěže. Obranná činnost zatím sice Porubě, díky výbornému brankáři Michalovi Gleichovi vychází, ovšem směrem dopředu už to tak slavné není. Ve
čtyřech zápasech totiž RT TORAX nastřílel jen šest gólů a na kontě bodů má
stále nulu.
Nic na tom nezměnil ani včerejší, nadějně rozehraný duel v Karviné.
“Odehráli jsme dobrých a disciplinovaných úvodních dvacet minut, ale poté
byla v naší hře nedůraznost a nesoustředěnost. Neinkasovali jsme góly poté,
že by nás soupeř přehrával, ale kvůli tomu, že jsme byli u hráčů později. Karvinští útočníci chodili neustále do našeho brankáře, ale z naší strany jsem to
neviděl,“ okomentoval zápas hlavní kouč Poruby Jan Vavrečka.
Ten má k dispozici kádr, který je v průměru ještě o jeden rok starší, než-li mají
Zubři. Nejzkušenější postavou je ex-vítkovický útočník Luděk Krayzel, ale na
soupisce najdeme i jiné výborné forvardy, například Jana Matějného, Pavla
Zdráhala nebo Marka Pavlačku. V obraně zase mají největší zvuk hráči jako
Lukáš Vnenk, Martin Mintěl a Radim Golab. Dostatek prostoru ale dostává i
dravé mládí. Do této kategorie patří například beci Jiří Šindelář s Ondřejem
Piskurou a útočníci Jan Chaloupka s Vlastimilem Zuberem.
Zubry čeká ve středu další soupeř ze spodních pozic tabulky. Jejich nevýrazný
výkon sice v sobotu v Uherském Hradišti stačil na šťastnou výhru, ale doma
se ve středu chce celý tým ukázat opět v tom nejlepším světle. “Doma je pro
nás povinnost porážet kohokoliv. Porubě se začátek soutěže stejně jako Hradišti nepovedl, ale to neznamená, že k nám přijede bez boje prohrát. Domácí
prostředí bude pro nás po sobotním tichu tou nejlepší motivací. Diváci nás
poženou a hokej bude určitě vypadat jinak, než to sobotní trápení v Uherském Hradišti,“ ohlašuje směrem ke středě brankář Radek Tihlář.
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Junioři zvítězili v Rožnově 9:0, duel se kvůli
inzultaci sudího nedohrál
R o ž n o v – Přerovští junioři se poprvé v letošní soutěži radují z plného zisku bodů, když v Rožnově zvítězili vysokým
skóre 9:0. Utkání čtvrtého kola ale velmi výrazně pokazila nepřiměřená hra a obrovská nedisciplinovanost domácího
Rožnova, který mnohokrát spílal rozhodčím a v zápase inkasoval neuvěřitelných 153 trestných minut. Diváci se nakonec
ani nedočkali závěrečné sirény. V čase 50:39, po devátém přerovském gólu,
totiž domácí útočník Kitzberger hrubým seknutím holí inzultoval hlavního rozhodčího Aleše Langera, který se okamžitě rozhodl zápas ukončit. Zubři si už v
první třetině vypracovali vedení o tři góly, které postupně navyšovali. Zejména
ve třetí části, kdy čtyřikrát využili přesilovou hru
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HC Rožnov pod Radhoštěm - HC ZUBR Přerov 0:9 (0:3, 0:2, 0:4)
Utkání bylo v čase 50:39 předčasně ukončeno pro inzultaci hlavního rozhodčího Aleše Langera domácím hráčem.
Branky a nahrávky: 1. Vaněk (Kocan), 12. Malínek (Drábek, Vávra), 19. Malínek (Gazda), 21. Kebza (Šťastný), 39. Loupal (Sklenář, Kocan), 44. Klimecký (Tomeček), 45. Loupal (Kocan), 47. Kocan (Sklenář), 51. Vaněk (Kocan). Rozhodčí: Langer – Adamec, Poruba. Vyloučení: 14:1, navíc Slovák (Rožnov) trest ve hře, Vyvijal (Rožnov) trest ve hře, Kitzberger (Rožnov) trest ve hře, Bukovjan (Rožnov) 10 minut
osobní trest + do konce utkání, Fryšara (Rožnov) 10 minut osobní trest, Dohnálek (Rožnov) 10 minut osobní trest, Surovčík (Rožnov) 10
minut osobní trest Využití: 0:6. V oslabení: 0:0. Diváci: 55. Střely na branku: 20:53. Průběh utkání: 0:9.
HC Rožnov pod Radhoštěm: Dohnálek - Fryšara, Skopal, Surovčík, Slovák, Černobila, Paťava, Mynarčík, Babiš, Bukovjan, Vyvijal, Koryčanský, Kitzberger, Mikuda, Zich, Suchánek, Hejda, Křenek
HC ZUBR Přerov: Vrzala - Sklenář, Hlídek, Bosák, Adámek, Drábek, Vávra, Kostiha, Tomeček - Vaněk, Kocan, Loupal - Kebza, Javora, Šťastný - Chovanec, Gazda, Malínek - Vodák, Řezáč, Klimecký

PŘEHLED VYŠŠÍCH TRESTŮ UVEDENÝCH V ZÁPISU O UTKÁNÍ:
08:56 - Udělen trest ve hře (Jiří Slovák) za seknutí hlavního rozhodčího přes ruky při ukládání trestu
36:30 - Udělen osobní trest (Adam Fryšara) za nadávky rozhodčímu při ukládání trestu
43:08 - Udělen osobní trest (Richard Dohnálek) za odpálení puku
44:39 - Udělen osobní trest do konce zápasu (Jiří Bukovjan) za nadávky rozhodčímu při ukládání trestu
45:07 - Udělen trest ve hře (Filip Vyvijal) za krosček do hlavy protihráče
45:44 - Udělen osobní trest (Tomáš Surovčík) za nadávky rozhodčímu při ukládání trestu
50:39 - Udělen trest ve hře (Sebastian Kitzberger) za seknutí hlavního rozhodčího při vhazování. Hráč následně napadl
rozhodčího v kruhu pro rozhodčí. Na hráče podáno trestní oznámení.
50:39 - Zápas ukončen pro inzultaci rozhodčího

