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Divácký rekord na zápasech Zubrů na „novém“ zimáku
Na hanáckém derby s Prostějovem prošlo vstupem 2791
diváků. Po zápase SKA Petrohrad vs HCO Třinec se jedná o
největší návštěvu na přerovském ZS po jeho rekonstrukci
před 3 lety. Věříme, že i tento
rekord překonáme. Oficiální
kapacita ZS je 3000 diváků.
Děkujeme všem za návštěvu
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PLAKÁT ZUBRŮ 2011-2012 V PRODEJI
NA ZÁPASECH MUŽŮ A V HOKEJBARU
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REKLAMNÍ
PŘEDMĚTY,
HRNÍČKY, ŠÁLY,
OTVÍRÁKY,
KLÍČENKY

Kapitán Faltýnek se zlobí: Ve třetí třetině jsme se zbláznili
Derby s rivalským Prostějovem, to je pro fanoušky přerovského
hokeje vždy to nejlepší lákadlo. Spousta z nich tradičně praví –
Prostějov, to je povinnost. Na přerovský stadion se proto včera
krátce před sedmnáctou hodinou valily davy lidí, aby zhlédly
pokračování série zápasů těchto dvou nesmiřitelných týmů.
Zubři ale domácí příznivce příliš nepotěšili, jelikož ani tentokrát
soupeře z vedlejšího města nedokázali porazit. Znovu padli o
gól, před časem v Prostějově 3:4 a včera doma 1:2. Těsně po
utkání jsme u šaten zastavili kapitána týmu HC ZUBR Přerov
Daniela Faltýnka, který si díky nevydařenému závěru nebral
žádné servítky. „Ve třetí třetině jsme se úplně zbláznili. Tolik
vyloučených prostě nemůžeme mít, protože to sebere strašně
moc sil,“ oznámil natvrdo bez dlouhého váhání.

trenérů Sedláka a Václavíčka narazili v koncovce, což bývá nyní
jejich poměrně častým problémem. “Je škoda, že jsme využili jen
jednu přesilovku. Ve druhé třetině jsme jich měli hodně a kdybychom proměnili ještě
nějakou
navíc, tak
by se ten
zápas mohl
dál vyvíjet
jinak,“ věděl Faltýnek.

Druhé letošní měření sil Zubrů s Jestřáby tentokrát hostil přerovský zimák, který se po čase téměř celý zaplnil. Míst k sezení
zbylo málo, oficiální návštěva se vyšplhala na 2791 diváků a
atmosféra byla na druhou ligu skutečně parádní. “Všem fanouškům smekám, protože kulisa byla opravdu vynikající. To se
hraje úplně jinak, než kdyby byl stadion zaplněný třeba jen z
půlky. Kéž by zápasů s takovou atmosférou bylo v sezóně mnohem víc,“ prozradil po utkání kapitán přerovské družiny Daniel
Faltýnek.

Kdo čekal,
že Přerov
ve třetí
třetině navýší své
vedení, ten musel být hodně smutný. O náskok totiž přišel díky vlastním chybám, přesněji řečeno nedisciplinovanosti. “Ve třetí třetině
jsme se úplně zbláznili. Tolik vyloučených prostě nemůžeme mít,
protože to sebere strašně moc sil. Vyrovnávací gól jsme dostali ve
třech a závěr si pokazíme dalším zbytečným faulem,“ zlobil se.

Tým Zubrů v derby hodně toužil po výhře, chtěl soupeři vrátit
nedávnou porážku, ale úspěch v podobě vítězství za plný počet
bodů bohužel nezaznamenal. “Strašně těžko se to utkání hodnotí. Myslím si, že dvě třetiny jsme hráli velmi dobře, ale pak
jsme si to neuvěřitelně pokazili,“ udělal Faltýnek úvodní krátké
hodnocení.
První dvě třetiny Přerov výsledkově okopíroval z minulého domácího duelu, ve kterém hostil Nový Jičín. Obraz hry byl ale
tentokrát jiný, na obranu si neustále dávala velký pozor obě
mužstva. “Vyloženě se čekalo jen na to, kdo udělá první chybu
a vstřelí gól,“ potvrdil zkušený obránce. O první zápis do střelecké listiny se nakonec postarali Zubři, a to v závěru druhé třetiny.
Že těch gólů ale mělo být více, není třeba dodávat. Svěřenci

Porážka s Prostějovem určitě hodně mrzí, protože Zubři měli šanci
se znovu protlačit na druhou příčku tabulky. O to víc budou muset
zabojovat ve středu, kdy se postaví proti dalšímu soupeři. Znovu to
bude na domácím kolbišti, ale tentokrát proti nepříjemné Opavě.
“Budeme se snažit vyhrát za každou cenu. Je potřeba, abychom se
dali dohromady a zlepšili naši hokejovou kázeň. Pokud budeme hrát
více v pěti, tak soupeře
určitě přehrajeme. Doufám, že se všichni ze
zápasu s Prostějovem
poučíme a ve středu
získáme tři body,“ dodal
kapitán přerovských
Zubrů Daniel Faltýnek.

