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„Juniorky“ Přerova a Opavy předvedly pěkný hokej
V posledním kole základní části letošního ročníku 2.ligy přivítali
Zubři na svém ledě tým HC Slezan Opava. V zápase jiţ o nic nešlo,
oba týmy jiţ mají pevně určené konečné pořadí a navíc se stejným
soupeřem se Přerov utká znovu uţ tuto sobotu ve čtvrtfinále play
off. Zubři se proto rozhodli dát příleţitost mladým talentovaným
juniorům, kteří nahradili v zápase 12 hráčů základní sestavy. Také
Opava nechala svých 7 největších "ţelízek v ohni" doma. I přesto
diváci viděli velice zajímavý a dramatický zápas, ve kterém rezerva
Zubrů třikrát v zápase vedla o dva góly, naposledy ještě v závěru
55.mfrnuty. Ani přesto všechno se jí toto nadějné vedení nepodařilo udrţet a utkání skončilo po 60 minutách remízou. Druhý bod si
pak Zubři vybojovali proměněním dvou samostatných nájezdů.
Jiţ předchozí 43.kolo základní části rozhodlo o tom, ţe Zubři skonči po základní části na 3.místě a Opava na 6.pozici. Nic na tom
nemohl změnit jakýkoliv výsledek dnešního zápasu těchto dvou
muţstev. Navíc oba kluby budou od soboty spolu bojovat ve čtvrtfinále play off. Zubři, nechtějíce riskovat případná zranění nebo
zákazy startů za nějaké vyšší tresty, proto udělili volno své brankářské jedničce (Tihlář), třem obráncům
(Faltýnek, Krajíček, Vlček) a 8 útočníkům
(Kolařík, Sedlák, Sakrajda, Ditrich, Kolář,
Brančík, Hanák a Kotásek). Ani Opava
nepřijela v plné síle, i kdyţ počet hráčů,
kteří chyběli jí byl o dost menší. V zápasu
nenastoupil brankář Šafránek, obránci
Tichý a Kukol a útočníci Měch, Grofek,
Pavelek a Chalupa.
Do utkání vstoupili lépe Zubři. Hned od
začátku nebezpečně ohroţovali soupeřova
brankáře Nováka nebezpečnými střelami
Kočary a Kocana. Ve 4.minutě jim tato
aktivita vynesla vedení, kdyţ Kundrátek zachytil špatnou rozehrávku hostů a těsně před bránou Nováka prostřelil - 1:0. O 2 minuty
později skončil puk po Coufalově střele z boku na brankovové čáře
a Vaněk jej za ni dorazil - 2:0. Nadějné vedení však vydrţelo jen
několik desítek sekund. Ani ne za půl minuty hostující Vítek si vytáhl chytajícího J.Sklenáře dost z branky, poloţil si ho a zakončoval
prakticky do prázdné brány - 2:1. V 8.minutě se rozhodl Sklenář
zasáhnout daleko od branky, puk však nezískal pod kontrolu a ani
tentokrát po střele opavského Koschatzkého uţ puku v cestě do
sítě nic nepřekáţelo - 2:2. Aţ do konce třetiny pak byla hra celkem
vyrovnaná. Zubři se ještě museli bránit 37 sekund trvající přesilovce hostů 4 na 3 a následné 69 sekundové 5 na 3, naštěstí ale
úspěšně.
Celkem vyrovnaná hra pokračovala i po první přestávce. Po odehraných 55 sekundách nebezpečně z prostoru mezi kruhy ohrozil
Nováka Málek, krátce nato na opačné straně Sklenáře Wolf. Uhodilo ale aţ ve 24.minutě, kdyţ Černého střelu z hranice kruhů tečoval před brankou přesně k levé tyči Jelen a Opavě se tak podařilo
utkání otočit na 2:3. V polovině zápasu ale předvedla ukázkovou

kombinační akci dvojice Šťastný - Kočara, kteří Nováka zcela vyšachovali a druhý jmenovaný uţ zakončoval do zcela odkryté klece
hostů - 3:3. V tento moment se vystřídali také přerovští gólmani.
Mezi tři tyče se postavil Okáč. Vyrovnávací gól Zubry povzbudil a
začali na opavské vyvíjet tlak. Z mezikruţí to zkoušeli Vaněk i Pala,
výsledkem však nebyl gól ale jen donucení hostů k faulu a následnému vyhození puku z obranného pásma mimo hřiště. Rezultovala z
toho 65 sekundová přesilovka 5 na 3 a ta se tentokrát Zubrům podařila na sto procent. V zámku prostřelil Nováka Kundrátek a Meo
znovu vedlo - 4:3.
Ve 3.třetině se podařilo Zubrům hned po 57 sekundách skórovat,
kdyţ po ledě mezi Novákovy betony přesně zamířil Šťastný a Meo uţ
podruhé za zápas vedlo o dva góly, tentokrát 5:3. Rezerva Zubrů
byla ale krátce nato vyloučena a bohuţel na to doplatila. Ve
43.minutě totiţ prudce pálil od modré čáry Kysela, Okáč sice jeho
střelu ještě zneškodnil, ale u pravé tyče jiţ hlídkoval zcela volný
Otipka a na jeho doráţku neměl Okáč nejmenší šanci - 5:4. Zubři si
v dalších minutách vytvořili převahu a soupeřům téměř nedovolovali
svou branku výrazněji ohroţovat. Sami však
spálili několik velkých šancí, které je v následných minutách asi hodně mrzely. Ve
44.minutě prokličkoval aţ před branku Vaněk, ale jeho akci chybělo přesnější zakončení, to samé postrádala i střela přerovského
obránce Tomečka od modré čáry o 5 minut
později, kdyţ měl Novák část své branky špatně krytou. V 51.minutě měl v přesilovce na
hokejce gól Kocan, ale ani trajektorie jeho
střely obdélník mezi třemi tyčemi neprotnula.
Přesto se Zubři zaslouţeně gólu dočkali. Přibliţně 7 minut před koncem zvyšoval na 6:4 z
přečíslení 2 na 1 přesnou střelou pod břevno
Vaněk. Dvoubrankové vedení a i dále pokračující tlak Zubrů uţ nevěstil nic špatného. Teprve 5 minut před koncem se po dlouhé době
opět dostali hosté před branku Okáče a hned trestali - po chybné
rozehrávce sníţil na 6:5 Koschatzký. A gólem skončila i další jejich
příleţitost o 54 sekund později. Zubři opět nepohlídali prostor u
pravé tyče a z něj doráţel do prázdné brány tentokrát Wolf. Do konce základní hrací doby se uţ nic významnějšího nestalo a tak se
muselo prodluţovat.
Zubrům patřila jen první minuta. Pak si ale musel jít na trestnou
lavici odpočinout Ferenc a Zubři se museli bránit. Před Nováka se jiţ
nedostali ani po skončení oslabení, naopak rozhodnout mohli 25
sekund před koncem Kysela s Jelenem, ale Okáč se tentokrát vyznamenal.
Na nájezdy uţ vládli Zubři. Začínali hosté, Bednárek si ale na Okáče
nepřišel. Následně Kočara oklamal brankáře Nováka a poslal puk
kolem levé tyče za jeho záda. Také Vítkovu střelu Okáč vyrazil a kdyţ
Kundrátek zamířil přesně pod břevno Novákovy svatyně, o zisku
druhého bodu bylo rozhodnuto.
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Aukce retro dresů na www.sportovniaukce.cz
Čtvrté derby letošní sezóny s Prostějovem odehráli přerovští
hokejisté v replikách retro dresů z památné sezóny
1981/1982, která jim přinesla největší úspěch v dosavadní
osmdesátileté historii. Tou byla kvalifikace o nejvyšší soutěţ
se Slovanem Bratislava. Uţ několik dnů před derby bylo avizováno, ţe dresy po skončení oslav zamíří k fanouškům prostřednictvím internetové akce. Ta se dnes odpoledne na
aukčním serveru společnosti eSports.cz rozjela a potrvá aţ
do čtvrtka 23. února do 16.00. Neváhejte a zúčastněte se.
Hrané repliky dresů s logem Meochemy jsou totiţ krásnou
vzpomínkou na slavné časy přerovského hokeje! Na stránce

www.sportovniaukce.cz
naleznete pravidla aukčního serveru společnosti eSports.cz.
Pro účast v aukci je nutné se nejdříve zaregistrovat. Vyvolávací cena kaţdého dresu byla stanovena na 600,- Kč. Vyuţijte
této moţnosti a získejte do své sbírky krásnou vzpomínku na
sezónu 1981/1982, kdy přerovský hokej zaţil svůj největší
dosavadní úspěch!
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OSLAVY ZAHÁJIL ZÁPAS STARÝCH GARD
V tomto roce si připomínáme 30.výročí památné sezóny 1981-1982, v níţ tehdejší TJ Lokomotiva Meochema Přerov dosáhla největšího
úspěchu za více neţ osdesátiletou historii ledniho hokeje v Přerově. Tehdy se jí podařilo zvítězit v I.ČNHL a poprvé bojovala o postup do
nejvyšší hokejové soutěţe. I kdyţ kvalifikace se Slovanem Bratislava probíhala aţ v březnu 1982, HC ZUBR Přerov se rozhodl zavzpomínat na toto výročí jiţ dnes v den konání hanáckého derby s Prostějovem. Hanácká derby uţ v tehdejší době totiţ přitahovala největší
mnoţství diváků a nic se na tom nezměnilo aţ do dnešních dnů. Slavnostní odpoledne zahájilo vzájemné utkání starých gard obou klubů,
jejichţ hráči v minulosti za obě města hrávali. Všem divákům předvedli, ţe ze svého hokejového umění nic nezapomněli.
Utkání starých gard, které mělo slavné doby přerovského hokeje připomenout, se hrálo se 3 x 15 minut čistého času. Obě muţstva se v
zajímavém exhibičním zápase střídala ve vedení a předvedla přítomným divákům velké mnoţství nejrůznějších hokejových situací. Mezi
nimi i po dvou trestných stříleních na kaţdé straně, která se nařizovala za fauly. Správnou atmosféru podobnou té, která provázela tehdejší zápasy vytvořilo početné obecenstvo. Po první třetině druholigového hanáckého derby proběhl na ledě slavnostní nástup hráčů,
kteří v sezóně 1981/1982 vybojovali vítězství v 1.ČNHL a zúčastnili se kvalifikace se Slovanem Bratislava.

TJ LOKOMOTIVA MEOCHEMA PŘEROV - TJ ŽELEZÁRNY PROSTĚJOV
6:5 (2:1, 0:2, 4:2)
Branky a nahrávky: 14. Gereš (Málek), 15. Karvai, 35. Dočkal (Gereš, Václavíček), 37. Krejčíř (Karvai), 40. Gereš (Krejčíř), 44. Dočkal
(Málek, Chytil) - 1. Zachar (Konopčík), 23. Musil (Vondra), 26. David (Sedlo), 34. Bilík (Konopčík), 45. Hruban (Procházka, Musil). Rozhodčí: Antonín Zamazal, Rudolf Lakomý. Fauly: 2:2. Vyuţití trestných střílení: 0:0. Průběh utkání: 0:1, 2:1, 2:4, 6:4, 6:5.

SESTAVY OBOU TÝMŮ:
TJ LMCH Přerov
Čestmír Fous, Miloslav Foldyna - Stanislav Svozil, Petr Ovčáček, Jiří Karvai, Lubomír Václavíček, Stanislav Růţička, Luděk
Chytil - Jaroslav Luzar, Jaroslav Řezáč, František Krejčíř, Luděk Novák, Milan Zatloukal, Josef Málek, Petr Gereš, Jiří Korčák, Jiří Kalvoda, Petr Dočkal. Trenér Josef Podlaha
TJ Ţelezárny Prostějov
Roman Waltr - Pavel Kryl, Jan Směták, Jiří Musil, Ivo Peštuka, Evţen Ohlídal, Milan Sedlo, Pavel David, Luboš Bilík, Tomáš
Hruban, Petr Zachar, Ivo Očenášek, Petr Vondra, Ladislav Procházka, Luděk Konopčík, Ivo Horák.
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SLAVNOSTNÍ NÁSTUP HOKEJISTŮ A TRENÉRŮ, KTEŘÍ V ROCE
1981/1982 VYBOJOVALI VÍTĚZSTVÍ V 1.NHL A NASTOUPILI PROTI
TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA

„STARÁ GARDA“ PO UTKÁNÍ S PROSTĚJOVEM

