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30 let od Slovanu! Přerovský hokej bude při derby slavit
Psal se březen roku 1982.
Na první pohled to byl
měsíc jako každý jiný, pro
lední hokej v Přerově však
měl zcela zásadní charakter. Přinesl totiž největší
dosavadní úspěch už ve
více než osmdesátileté
historii tohoto sportu v
našem městě. Tehdejší
tým mužů prožil neskutečnou sezónu. Zvítězil v české skupině druhé nejvyšší soutěže
(nazývané v té době 1.ČNHL), získal titul mistra ČSR a o postup
do té nejvyšší se utkal s vítězem slovenské, kterým byl Slovan
Bratislava. Od slavné kvalifikace v letošním roce už uplynulo
přesně třicet let a toto kulaté výročí se bude během blízké
doby hodně slavit. Vedení klubu HC ZUBR Přerov na derby s
Prostějovem připravuje nejednu
zajímavou akci, o
kterých se více
dozvíte v rozhovoru s marketingovým manažerem
Lubomírem Svobodou.

vám a vzpomínkám využije klub čtvrté derby s Prostějovem, které je na
programu už v sobotu 11. února a slibuje parádní diváckou návštěvu.
Ve švech praskal zimák také právě před třiceti lety během bitev se
Slovanem. “Tehdy byly na našem stadionu vůbec nejvyšší návštěvy v
historii, které dokonce velmi výrazně překračovaly jeho kapacitu,“ vzpomíná. V archivních tiskovinách se lze dočíst, že počet diváků vystoupal
až nad hranici šesti tisíc.
Slavné zápasy kvalifikace současný tým přerovských hokejistů všem
divákům přiblíží velice stylově. Proti Jestřábům nastoupí Zubři v retro
dresech, jejichž tvorba se skvěle vydařila. “Nechali jsme vyrobit repliky
tehdejších dresů. Originál se bohužel podle našich informací nedochoval, takže jsme museli sehnat logo a podle fotografií jsme je vytvořili
tak, aby se těm tehdejším podobaly co nejvíce,“ představuje Svoboda
hlavní bod vzpomínek.
Ty další vypočítal hned vzápětí. Hanácké derby dvou obrovských rivalů
sice začne v 17
hodin, ale vzpomínkový program se
rozjede už krátce po
poledni. “V odpoledním čase si zahrají
proti sobě v přátelském utkání staré
gardy Přerova a
Prostějova.“ I přestávkový blok během hlavního derby
druhé ligy bude
zaplněný. “Na led
nastoupí hráči, kteří
se před třiceti lety
na tom obrovském
úspěchu podíleli a
přijali naše pozvání.
Předáme jim ocenění a tímto bychom
chtěli otevřít takzvanou Síň slávy přerovského hokeje.
Tým ze sezóny
1981/1982 bude první, kdo do ní vstoupí,“ popisuje.

Postup do památné kvalifikace si
hokejisté Lokomeochemy vybojovali
28. února 1982
na hřišti Ingstavu
Brno, kde zvítězili
4:2. Série na tři
vítězné zápasy pak
začala přesně 13.
března 1982. Od
největšího úspěchu letos uplyne
dlouhých třicet let,
což si samozřejmě
žádá připomenutí ve velkém rozsahu. “Už téměř dva roky si
toto období hlídáme, protože mezi staršími fanoušky je tento
úspěch našeho hokeje stále hodně živý a velmi často se o něm
Speciálně vyrobené retro dresy po utkání s Prostějovem rozhodně nemluví,“ říká Lubomír Svoboda, marketingový manažer přerovskončí jen tak někde. Hokejoví fanoušci budou mít možnost je získat.
ského klubu.
“Všechny dresy půjdou po zápase do internetové aukce, jejíž výtěžek
věnujeme na charitativní účely,“ prozradil Lubomír Svoboda. Závěrem
Přerovský hokej si své období největší slávy připomene o něco už zbývá jen všechny milovníky ledního hokeje a pamětníky velkých
málo dříve. V březnu už totiž bude v plném proudu play off.
úspěchů na sobotu 11. února 2012 pozvat. Přijďte si zavzpomínat na
“Nemohli jsme se k přesnému datu přiblížit více, protože v
zlatou éru přerovského hokeje a současně tým Zubrů před blížícím se
polovině února končí základní část druhé ligy a při play off se
play off podpořit v hanáckém derby
toho nedá moc plánovat,“ vysvětluje Svoboda. K velkým osla-
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ZÁV ĚR ZÁ PASU JSME SI UŽ MĚLI POHLÍ DAT,
LITOVAL PETR SAKRAJDA
H a v í ř o v – Přerovským hokejistům se boj o udržení dobré
můj gól byl sice v první třetině celkem pěkný, ale základ jsou body a ty
výchozí pozice pro čtvrtfinále play off znovu zkomplikoval. Přitom
bohužel nemáme,“ pověděl zklamaně. Přerov v závěru držel těsné
Zubři byli velmi blizoučko tomu, aby z Havířova odvezli nějaký
vedení 3:2, jenže padl. “První třetina byla slušten bodík, napravili víkendové selhání
ná přestřelka, ale pak se to změnilo. Hrálo se
z duelu s Uherským Hradištěm a měli
více z obrany a my jsme si to měli v závěru
situaci mnohem klidnější. I ve druhém
pohlídat. Hodně nás to všechny mrzí.“ Rozhoutkání na havířovském ledě však předující čtvrtý gól padl až minutu před koncem,
rovská družina nezvládla závěr, který o
když domácí využili doslova na zlatém podnozisku nyní drahocenných bodů rozhose darovanou přesilovku.
doval. Ubránění náskoku se nepodařilo, domácí AZ po klaksonu mohl slavit
Petr Sakrajda by měl být útočným esem převýhru 4:3, jenž však byla vzhledem k
rovského týmu do nadcházejícího play off,
závěrečnému dění na ledě obrovsky
jehož zvuk klepání na dveře pomalu zesiluje.
šťastná. Dres s modrožlutou kombina“Domluva s Přerovem proběhla úplně v klidu a
cí barev už oblékla čerstvá a výrazná
Hradiště mi nebránilo odejít. Pavel Sedlák
posila, zkušený Petr Sakrajda. Hned
projevil velký zájem, abych přišel a mě zase
při své premiéře se zanedlouho třicetistrašně zlákalo si zahrát play off. Přerov má
letý plejer uvedl gólem. Zápas se špathodně vysoké ambice a já bych mu chtěl pomoct dojít co nejdále,“
ným koncem poté krátce zhodnotil.
říká Sakrajda o svém přesunu ze Slovácka na Hanou.
Podruhé se v letošní sezóně Zubři vypravili do Havířova, ale ani
tentokrát se jim tam nadějně rozehraný duel nepodařilo dotlačit
k vítěznému konci. Hořká příchuť byla včera ještě silnější. Modrožlutí nezískali oproti minulému vystoupení ani ten jeden bod.
“Dvě třetiny byla naše hra velice dobrá, byli jsme i lepším týmem, ale v té třetí jsme se zatáhli a nakonec na vítězství nedosáhli. Je to obrovská škoda,“ uvedl útočník Petr Sakrajda.
Nový hráč se v týmu Zubrů rychle zabydlel a na ledě patřil jednoznačně k nejlepším. Jeho dravé průniky před kasu dělaly Havířovu problémy. Dokonce se při premiéře i gólově prosadil. “Ten

Před vyřazovacími boji má ještě druhá liga na programu čtyři kola. Pro
Přerov budou nesmírně důležitá, jelikož se pořadí kolem čtvrtého
místa zamotalo. Zubři ale mají oproti soupeřům výhodu – už nemusí
nikam cestovat a hrát budou pouze na domácím ledě. “Na ten závěr
základní části se všichni chceme soustředit, abychom ho zvládli a
začínali play off doma. Proti všem soupeřům musíme hrát hodně
bojovně, jedině tak máme šanci získat co nejvíce bodů, které teď
potřebujeme. Bojovný hokej navíc určitě ocení i fanoušci, kteří jsou v
Přerově výborní,“ uzavírá plány zkušený útočník Petr Sakrajda.

LUKÁŠ MENŠÍK: TAKOVÁ FACKA MŮŽE BÝT PŘED PLAY OFF DOBRÁ
Téměř dva měsíce s ním trenérské duo nemohlo počítat. Teď už je ale útočník Lukáš Menšík po nepříjemném zranění zpátky a v modrožlutém dresu Zubrů pravidelně nastupuje. “V prvním zápase s Prostějovem jsem si natrhl vazy v koleni, takže jsem byl celkem dlouho
mimo. Navíc chvíli trvalo, než jsem se dostal znovu do kondice. Teď už je to v pohodě a jsem rád za šanci znovu hrát,“ prozradil důvody
hodně dlouhé absence.
V posledních dvou zápasech se navíc důrazný útočník, který si nenechá nic líbit, gólově prosadil. Skóroval ve středu na
ledě Poruby a také včera do sítě Uherského Hradiště. “Jsem celkem rád, že mi tam teď něco spadlo. Snad to bude dál
pokračovat,“ přeje si. Přesná trefa v sobotním zápolení ho však vůbec netěšila, což bylo z jeho výrazu na tváři hodně
patrné. “V Porubě jsem měl z gólu velkou radost, ale tentokrát vůbec. Jen jsem to v závěru trochu korigoval, už to stejně
k ničemu nepomohlo,“ prozradil smutně.
Zubři podruhé za sebou doma tvrdě narazili. A znovu po tom, co se jim povedlo uhrát velmi pěkný počet bodů venku. Po
Vsetínu dobylo přerovský led také Uherské Hradiště. “Určitě jsme nic nepodcenili. Všechno se odráželo od brankáře
nebo jsme stříleli vedle. Nechci se na nic vymlouvat, ale takový smolný zápas má během sezóny každý tým,“ říká třiadvacetiletý forvard.
Nad nevyužitými možnostmi diváci už mnohdy kroutili hlavou. To soupeř byl naopak daleko produktivnější, z mála šancí dokázal pětkrát
skórovat. “Hradiště stále bojuje o play off, ale přesto hrálo velice uvolněně. Když mělo větší náskok, tak už to celkem zavřelo a to se pak
pak
hraje špatně. Myslím si ale, že taková facka před play off může být i dobrá,“ konstatoval Menšík.

