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Tipovací soutěž pro
permanentkáře:
Při minulém utkání s Opavou proběhla tipovací
soutěž pro majitele permanentních vstupenek na
výsledek v základní hrací době. Anketních lístků se
nakonec sešlo celkem 118 a obsahovaly nejrůznější tipy. Našel se například optimistický fanoušek s tipem 12:2, nejvíce (celkem 30 fanoušků)
vsadilo výsledek 4:2 a hodně v kurzu byly také tipy
3:1 a 3:2. Správný výsledek v základní hrací době
1:1 tipoval pouze jeden fanoušek, konkrétně Roman s číslem permanentky 142. Cenu si může

Chce to zlepšení! Tým Zubrů čeká dnes Frýdek-Místek
P ř e r o v – Hodně dlouho to vypadalo, že se přerovští
hokejisté budou držet v tabulce mezi čtveřicí nejlepších
týmů. Bohužel nyní už je situace jiná. Zubři jsou po středeční porážce ve Vsetíně až šestí a navíc nemohou najít
cestu ven z krize, která začíná být hodně nepříjemná.
Hráče už třetí zápas po sobě sráží k zemi. Nedávno mělo
družstvo trenérů Sedláka a Václavíčka k dispozici dva
domácí zápasy v řadě, které ovšem nevyužilo, ale teď to
přijde znovu. Sobotním soupeřem Zubrů bude FrýdekMístek, se kterým mají letos zatím stoprocentní bilanci a
bylo by jistě velkou škodou o ni přijít. Proto dorazte na
zimní stadion hráče v modrožlutých dresech povzbudit,
aby po sérii neúspěchů konečně zase zůstaly všechny
body doma!
Současné šesté místo v druholigové tabulce skupiny
Východ není pro přerovské Zubry vůbec příjemné. Nespokojenost navíc už dává najevo i řada jejich příznivců.
Tým v poslední době sráží k zemi hodně špatná produktivita a kázeňské problémy. Přerov v posledních třech
zápasech vstřelil pouze tři góly, zato počet vyloučených
dosahuje opravdu obrovského čísla. Je tedy na čase se
znovu vrátit do starých kolejí, nejlépe hned v sobotu, kdy
Zubři na domácím kolbišti přivítají Frýdek-Místek, který v
úvodu druhé poloviny základní části okupuje osmou příčku.
Fanoušci si jistě vzpomenou na zářijovou první bitvu,
kterou Přerov po výsledku 5:1 ovládl. Utkání tehdy celému družstvu pomohlo kupředu, protože Zubři následně

posbírali krásný počet bodů a soupeře vůbec nešetřili. Něco
podobného by nyní potřebovali jako sůl! Po neúspěších se jim
totiž vyšší příčky v tabulce začínají už nepříjemně vzdalovat. V
sobotu to chce tedy jen jediné – zvítězit! “Uděláme všechno pro
to, abychom mančaft na sobotu dobře naladili. Je potřeba zlepšit herní projev a ještě více přidat na bojovnosti, která nám v
posledních zápasech trochu chyběla. Proto jsme měli před čtvrtečním tréninkem v kabině pohovory se všemi hráči,“ prozradil
asistent Lubomír Václavíček.
O další body už Zubři přijít nechtějí, navíc nejbližší dva zápasy
odehrají na svém ledě. K dispozici tak mají dobrý odrazový můstek, který, doufejme, povede k lepším zítřkům. "Na začátku sezóny se psalo, že Zubři jsou na vítězné vlně, takže se na ni opět
chceme vrátit. Rád bych všechny fanoušky na sobotu pozval,
aby nám k tomu zlepšení pomohli. Frýdek-Místek sice možná
není pro ně atraktivním soupeřem, ale my je chceme znovu potěšit pěkným hokejem a snad i více góly," dodal Václavíček.
Sobotní soupeř Zubrů vedený koučem Radimem Nečasem na
Hanou dorazí s brankářem Michalem Láníčkem. Toto jméno
dlouze představovat nemusíme, jeho pozice jedničky je navíc
zcela jasná, protože náhradník Miroslav Jagoš se zatím do branky téměř vůbec nedostal. Příliš velké změny se od posledního
měření sil neudály ani v bodování hráčů. Nejproduktivnějším
útočníkem je stále Martin Kabeláč (11+1), kterého stíhá Ondřej
Sluštík (3+7) s velezkušeným Petrem Rozumem (2+7). V obraně nejvíce válí Milan Gajda (0+7) a za ním nalezneme trio tříbodových Ondřeje Podešvu (0+3), Jana Kudláčka (2+1) a Ondřeje
Měkýše (2+1).
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REKLAMNÍ
PŘEDMĚTY,
HRNÍČKY, ŠÁLY,
OTVÍRÁKY,
KLÍČENKY

Z Facebooku HC ZUBR
Přerovští Zubři doplňují kádr svého A-týmu. Na hostování z Olomouce bude v modrožlutém dresu působit útočník VIKTOR COUFAL a v rámci střídavých
startů další útočník TOMÁŠ ZBOŘIL. Informoval o
tom Pavel Sedlák, sportovní manažer a hlavní
kouč Zubrů.

Viktor Coufal

Tomáš Zbořil

V rámci přípravy na MS ţen do
18 let proběhne v Přerově
29.12.2011 v 18.00 zápas našich
reprezentantek. ČR : Finsko
Vstup jako na celé mistrovství
zdarma. Přijďte povzbudit naše
děvčata před MS.

Volné jízdy dvojic Přerov — Opava

