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Dnes nebezpeční Bobři
Tým Bobrů vede letos trenér Ing. Jaroslav Stuchlík,
Stuchlík s bohatými zkušenostmi ze Zlínského hokeje. Od minulého vzájemného utkání se
mírně změnilo pouze složení útoku Bobrů. V něm bude náš středeční soupeř hodně postrádat zkušeného hráče s extraligovými zkušenostmi Milana Kopeckého, který koncem listopadu u Bobrů ukončil činnost. Jedničkou mezi třemi tyčemi branky Bobrů je letos Jiří Slovák,
vák branku Valachů ale letos hájil i jeho zástupce Václav Vlachynský.
Vlachynský Obrana je postavena především na kvalitních výkonech hráče s
prvoligovými zkušenostmi Milana Ovšáka a kapitána mužstva Přemysla Vašuta.
Vašuta Oba platí především za vynikající nahravače. Neméně
významnými obránci Bobrů jsou ale také například dlouholetý hráč Bobrů Luděk Růčka nebo letošní posila Werner Hartmann.
Hartmann V útoku
bude zaměstnávat přerovskou obranu především letošní posila Bobrů Martin Ambruz s mnohaletými zkušenostmi z vyšších soutěží. Již
čtvrtou sezónu se může útok Bobrů opírat o Lukáše Bokroše,
Bokroše který hrával několik let 1.ligu na severu Moravy, mnoho let je věrný Bobrům i Ondřej Martiník.
Martiník Při představování mužstva bychom neměli zapomenout ani na bratry Martina,
Martina Davida a Miroslava Vargovy.
Vargovy
Zubři už budou v obraně opět hrát s Janem Krajíčkem, kromě dlouhodobě chybějících hráčů však nejspíše budou postrádat i čerstvou
posilu Viktora Coufala.

V Brně na juniorce skoro 5 tisíc diváků.
Byla to velká propagace juniorského hokeje, byl potěšen Tomáš Král
Nadšení a současně obdiv před pořadateli vyslovil při
sobotní návštěvě juniorské extraligy v brněnské Kajot
Areně mezi Kometou Brno a Spartou Praha předseda
Českého hokejového svazu Tomáš Král. Zápas se svou
atmosférou v hledišti s rekordním počtem 4823 diváků
dal směle přirovnat k duelům brněnské Komety v mužské extralize. Navíc mu nechyběla ani dramatičnost ve
vývoji skóre, které v závěru vyznělo 4:3 ve prospěch Komety.

atraktivnosti mládežnického hokeje. Hrát zápasy před zaplněným hledištěm musí juniorům pomoci i v jejich herním růstu,"
poznamenal předseda svazu.
Ten rozhodně cesty do Brna nelitoval. „Byla to prostě nádhera,
která mě zcela pohltila. Jsem přesvědčen, že každý z návštěvníků sobotního zápasu musel být jeho atmosférou rovněž a určitě
se do hlediště vrátí. Což jen juniorskému hokeji pomůže," myslí
si Tomáš Král.

Tomáš Král nešetřil chválou, takový zápas v dějinách
Arnošt Pavel: Pro obě mužstva to byl dnes určitě velký zážitek. Před takovým publikem si už někteří v
mládeže ještě nebyl. „Byl to úžasný nápad. Za tento reaživotě nezahrají. Dá se říct, že pro ně to dnes byl vrlizovaný projekt musím pořadatelům vyslovit velkou poklonu. Celou akci včetně rekordů dotáhli do neskutečně chol kariéry. Utkání mělo velmi dobrou úroveň. Na našem týmu
krásného konce," nešetřil po utkání chválou Tomáš Král, je vidět, že je ještě hodně mladý. Musíme se ještě učit, abychom
jenž současně akci vnímal rovněž jako velkou propagaci takové zápasy zvládali.
juniorského hokeje. „Juniorská extraliga si podobné akce zaslouží. Bylo by ideální, kdyby pořadatelé z Komety
Pavel Pazourek: Byl to těžký zápas, což jsme samoBrno našli i pokračovatele v dalších klubech," dodal Král.
zřejmě čekali. V týdnu jsme měli problémy se sestavou, někteří kluci byli nemocní. Sestavu jsme jako
Podle nějž je v popularitě mužské extraligy a stejné sou- tradičně poslední dobou poskládali opět až dnes, v den zápasu.
těže juniorů velký rozdíl. „Po přechodu mezi muže čeká v Kluci ale zabojovali a díky té bojovnosti jsme zápas uhráli. To
tomto směru juni- bylo parádní. Zkrátka se
dnes hrálo bojovné a těžory velký skok.
Proto mě mrzí, že ké utkání. Sparta nikdy
je juniorský hokej nebude mít špatné mužu nás stále nedo- stvo. Pro kluky to bylo psychicky náročné utkání,
ceněn. Tento brpřišlo hodně lidí. Člověk
něnský příklad
může sloužit jako začne zhurta a pak má
vzor pro další
nohy v medu.
cestu ke zvýšení
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REKLAMNÍ
PŘEDMĚTY,
HRNÍČKY, ŠÁLY,
OTVÍRÁKY,
KLÍČENKY

V rámci přípravy na MS žen 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.

