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Arťuchin se porval s
Verotem
Bitka snů! Arťuchin zmydlil Verota,
Verota hrát nesmí oba. Ka-

nadský hokejista Darcy Verot, jenž na začátku sezony odehrál jeden zápas za Třinec, na sebe brzy po
návratu do KHL opět upozornil svými bitkařskými
schopnostmi. Útočník CSKA Moskva se ve středečním duelu proti Petrohradu popral s jiným ostrým
hochem Jevgenijem Arťuchinem a oba dostali jednozápasový distanc. Vedení KHL nepotrestalo Verota s Arťuchinem za samotnou rvačku, ale kvůli tomu, že dostali druhý pětiminutový trest za bitku v
sezoně, za což automaticky následuje suspendace
na jedno utkání. Arťuchin, jenž vstoupil do povědomí českých fanoušků během letošního MS kvůli své
tvrdé hře ve dvou vzájemných zápasech, je s 59
minutami aktuálně druhým nejtrestanějším hráčem KHL. Verot byl v minulosti členem týmu bitkařů Viťazu Čechov a zapsal
se negativně tím, že loni při hromadné rvačce v duelu proti Omsku napadl českou hvězdu Jaromíra Jágra.

VČEREJŠÍ „MORAVSKOSLEZSKÝ“ EXTRALIGOVÝ PODVEČER
VČERA SE V ELH STŘETLY 4 TÝMY Z MORAVY A SLEZSKA. VE TŘECH Z
NICH NASTUPUJÍ I ODCHOVANCU PŘEROVA. RADOVAL SE POUZE
TOMÁŠ SÝKORA ZE ZLÍNA Z VÍTĚZSTVÍ NAD HONZOU ŠVRČKEM A
KUBOU SVOBODOU Z KOMETY. MARTIN VOJTEK PUSTIL JEDEN
SAMOSTATNÝ NÁJEZD A TŘINEC PROHRÁL S VÍTKOVICEMI

2: 3 sn

Třetiny: 0:1, 2:0, 0:1 - 0:0 Branky a nahrávky: 24. Bonk (D. Květoň), 39. Hrňa (Havel,
Polanský) – 9. Szturc (Pohl, Ujčík), 48. J.
Káňa (Ujčík, Pohl), roz. sam. nájezd Ujčík.
Rozhodčí: Minář, Hribik – Čech, Dřínovský.
Vyloučení: 7:6. Využití: 0:1. Diváci: 3748.
Střely na branku: 37:45. Průběh utkání:
0:1, 2:1, 2:3.

MARTIN „KOKIN“ VOJTEK
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13.kolo, úterý 18.10..Branky
Branky a nahrávky: 16. Finsterle (Leška), 19. Důras
(Ondráček), 29. Köhler (Leška, Linhart), 44. Honejsek (Řezníček) - 9. Jak. Svoboda
(Malec). Rozhodčí: Husička, Blecha - Bryška, Novák. Vyloučení: 6:9, navíc Jaroslav
Svoboda 5+DKU. Využití: Bez využití. V oslabení: 0:0. Diváci: 5944.

1000 BRNĚNSKÝCH FANS VE ZLÍNĚ

TOMÁŠ SÝKORA
HONZA ŠVRČEK
KUBA SVOBODA

ŠLÁGR 12. KOLA: DOTÁHNE SE TÝM ZUBRŮ BODOVĚ NA VSETÍN?
V posledních letech neměli přerovští hokejisté vstup do soutěže příliš vydařený, tradičně se rozjížděli až v jejím průběhu, ale letošní rok
přinesl výjimku, když Zubři hned zkraje útočili na rekord. Šest vyhraných zápasů v řadě bylo skutečně krásným počinem. Sběr bodů ve
velkém však týmu už v dalších kolech nevydržel. Přerov sice v posledním utkání doma přehrál Karvinou, ale v duelu s Havířovem a na
štacích v Prostějově a v Opavě neuspěl. Po první čtvrtině dlouhodobé části tak obsazuje čtvrtou příčku a v políčku bodů mu svítí číslovka
21.
Jaký budou mít naši Zubři start v té druhé čtvrtině? Na tuto otázku nám dá odpověď středeční utkání, ve kterém se tým HC ZUBR Přerov
doma postaví proti Vsetínu. Valaši jsou zatím velkým překvapením letošní sezóny a na jejich Lapači nemůže panovat nic jiného, než velká spokojenost. Poměrně mladý tým kouče Viktora Hlobila už dokázal překvapit nejednoho soupeře a klopýtl zatím jen dvakrát – na ledě
silného Havířova a doma s Přerovem. Středeční boj na Hané tedy žlutozelení budou určitě brát jako odplatu za měsíc starou porážku. O
motivaci však má postaráno také tým Zubrů, který ztrácí na Vsetín tři body a může jej proto dostihnout.
Střelecky je po první čtvrtině na tom lépe Vsetín, který soupeřům v deseti zápasech nadělil 39 gólů. Zubři
mají na kontě o tři méně. Zatím nejlépe to pálí letošní posile Valachů, útočníkovi Františku Zúbkovi (7+4),
ale neproduktivnějším hráčem týmu je Daniel Vaněk (4+8), velká stálice na Lapači. Na předních příčkách
tabulky produktivity pak ještě najdeme útočníka Jiřího Korčáka (2+9) a poté už nás čeká vyrovnaná trojice šestibodových ve složení Adam Rufer (5+1), David Vítek (4+2) a Ondřej Hruška (0+6). Při představování útočníků rozhodně nesmíme opomenout Antonína Sprušila (2+0), který odešel před necelým měsícem
do Vsetína na hostování právě od Zubrů a ve středu ho proto čeká zápas s velice pikantní příchutí.

TIPUJTE VÝSLEDEK ZÁPASU NA
FACEBOOKU:

Přerovský hokej už má delší
dobu oficiální stránku také
na Facebooku, nejrozšířenější sociální síti na světě.
Právě tam můžete tipovat
Mezi obránci je zatím nejúspěšnější David Hoďa (0+5) společně s Jiřím Fardou (1+4). V těsném závěsu za přesný výsledek utkání a
vyhrát pěknou cenu, kterou
nimi se pak drží dvojice obrovsky zkušených borců - Daniel Tesařík (3+1) a Zbyněk Spitzer (2+2). První
věnoval pivovar ZUBR, hlavutkání obou soupeřů na Lapači odchytal brankář Petr Hromada,
Hromada ale v Přerově Valaši tradičně staví do
ní partner přerovského hoklece spíše Lukáše Plška.
Plška Zda-li bude toto pravidlo platit dál se dozvíme až těsně před zápasem. Bilance
keje.
gólmanů je vyrovnaná, oba mají za sebou pět utkání s úspěšností Plšek 92,7 % a Hromada 91,3 %.

