PŘEROV—UHERSKÉ HRADIŠTĚ

P ŘÍLO H A ZP RAVO DA J E
— HC UH . H RA DI ŠT Ě
05.11.2011

ZUBR měsíce září: Prvenství získal těsně Marek Kundrátek
Také letošní hokejovou sezónu 2011/2012 provází na oficiálním webu přerovského hokeje hlasování o nejlepšího hráče týmu Zubrů v každém měsíci. S
úderem úterní půlnoci soutěž ukončila svoje první kolo, které se týkalo měsíce
září, kdy hokejisté odehráli celkem pět mistrovských zápasů. Všichni příznivci
posílali hlasy o sto šest a navíc v posledních dnech na nejvyšších příčkách
připravili neuvěřitelně dramatickou zápletku. Z ní nakonec vítězně vzešel útočník Marek Kundrátek, který nasbíral celkem 457 bodů. Jen o čtyři méně má
na druhém místě další forvard Jiří Goiš a také třetím na bedně je útočník, tentokrát Jan Kolařík, jehož ztráta je skutečně minimální.
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útočník
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Návrat domů! Zubři dnes vyzvou Uherské Hradiště
Více než dva týdny museli hokejoví příznivci po vydařeném
zápase se Vsetínem čekat na další domácí utkání přerovských Zubrů. Kvůli zajímavému rozlosování a přehození některých kol totiž družstvo trenérů Sedláka a Václavíčka v
poslední době hrálo třikrát v řadě venku. Dva duely dokázali
Zubři vyhrát, jeden nikoliv, takže své konto obohatili o šest
bodů. Nyní se už ale fanoušci dočkali, hokejisté jsou zpátky
doma a v sobotu je čeká utkání s Uherským Hradištěm. Celý
tým bude zápas brát jako rehabilitaci za středeční nevydařené vystoupení na ledě poslední Poruby. Začínáme v tradiční
sobotní čas 17:00, takže si hokej po delší přestávce rozhodně nenechte ujít!

výprask. Nejinak tomu bylo minulý týden, kdy Hradiště po
výhře nad Vsetínem 4:2 dostalo od Valašského Meziříčí palbu devíti gólů. A právě obranná činnost je další věcí, ve které
našeho soupeře tlačí bota. Ve čtrnácti odehraných zápasech
už totiž inkasovalo 86 gólů, jednoznačně nejvíce ze všech
týmů.

Na nepříliš dobré výsledky se už snažilo zareagovat vedení
hradišťského klubu a samozřejmě jak jinak, než změnami v
kádru. Do týmu se vrací útočník Jiří Piluša, kterého známe
mimo jiné z krátkého působení v Přerově a novou tváří je
Pavel Kříž, útočník z litvínovské líhně. Oba borci se přidají k
základním kamenům týmu. Ty tvoří například obránci Michal
Tým přerovských Zubrů má za sebou těžké dva týdny, běŠafařík, Michal Sladký či Tomáš Vodák a také forvardi Josef
hem kterých odehrál sérii tří zápasů na ledě soupeře a tudíž Mikeš, nejproduktivnější Petr Sakrajda mladší, syn hlavního
se nemohl opřít o bouřlivé domácí prostředí. Na venkovních trenéra a nebo Radim Antonovič, další z bývalých hráčů Přebitvách dokázal získat šest bodů z devíti možných, což urči- rova. Kdo však z těchto v sobotu nastoupí není jasné, Hratě není špatný výsledek. Mohl ale být ještě lepší. Po výhrách diště totiž sužuje hodně početná marodka. Také post prvníve Valašském Meziříčí a Frýdku-Místku totiž fanoušky určitě ho brankáře je nejasný, perou se o něj zejména dva gólmani
dost zamrzela porážka na ledě poslední Poruby, kde se tý- Karel Heneš a Hynek Kůdela. Který z nich se v sobotu na
mu z Hané vůbec nedařilo. Nyní už se ale jede dál a aktuál- přerovském
ně čtvrtý Přerov doma čeká Uherské Hradiště. První měření ledě předstasil Zubři na ledě soupeře díky gólu Marka Kundrátka v saví? To rozhodmotném závěru šťastně vyhráli 4:3.
ne trenérský
triumvirát ve
Soupeř z regionu Slovácka se před sezónou netajil smělými složení Petr
plány, jejichž cílem je postup do play off. Mezi osmičku nej- Sakrajda starlepších to sice Uherské Hradiště má ze současného deváté- ší, Igor Kellho místa co by kamenem dohodilo, ale týmu zatím chybí
ner a Zdeněk
větší odhodlání pokusit se navázat na úspěšný duel. Po
Albrecht.
výhře totiž pravidelně v dalším zápase inkasuje pořádný

PŘÍLOHA ZPRAVODAJE — HC UH. HRADIŠTĚ

PLAKÁT ZUBRŮ 2011-2012

Stránka 2

V PRODEJI NA ZÁPASECH MUŽŮ A V HOKEJBARU

Přerováci v Extralize bodují
Martin Zaťovič střílí ve své nejlepší sezóně. Díky
tříbodovému vítězství proti indiánům z Plzně karlovarská
Energie poprvé zvítězila třikrát v řadě na domácím ledě v
KV Aréně. Přesnou trefou mezi tyče plzeňského brankáře
přispěl k vítězství svého mužstva také Martin Zaťovič. Pro
toho to byla již desátá trefa v
letošní sezoně. Deset branek
nedal Martin Zaťovič
v mužském hokeji ještě nikdy za celou sezonu. A zápas
proti Plzni byl teprve devatenáctým v letošním ročníku.
„Loni jsem měl osm branek,
takže teď už je to rekord.
Vůbec nevím, kdy se to zastaví. Jsem určitě hrozně
rád, ale je ještě důležitější,
že se začalo dařit mužstvu,“

Jakub Svoboda vyplenil bleskovým hattrickem indiánskou rezervaci. Mladý
útočník se postaral o polovinu
branek Jihomoravanů. Svůj hattrick dokonce vměstnal do necelých pěti minut ve druhé třetině a
definitivně zlomil odpor domácí
Plzně. "Hattrick je pro mě velký
úspěch. Určitě to byl můj nejpovedenější zápas v extralize," přiznal
spokojeně člen třetího útoku Komety. Kuba se dostal na 5 místo
nejrychlejších hattricků v ELH.
Lubomír Oslizlo: Utkání nám vyšlo,
vyhráli jsme ho zcela zaslouženě.
V první třetině jsme soupeře nepustili do tlaku. Povedlo se
nám plnit, co jsme si řekli a šli jsme do kabiny s vedením
0:1. Ve druhé třetině nám hodně pomohl hattrickem Jakub
Svoboda. Kromě Svobody to hodně vyšlo i gólmanu Hovimu, od toho ale v brance je.

