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Vítězové letní foto soutěže „Vyfoťte se se Zubrem
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Co si řekneme, to na ledě plníme, hlásil Petr Sakrajda
Třinácté ligové kolo nabídlo další vydatnou porci hokejových duelů a upravilo
postavení týmů v tabulce. Změna se však nedotkla prvních třech míst, kde se
vůbec nic nezměnilo. Zubrům i nadále patří nejvyšší příčka, kterou si uhájili
další velmi dobrou a poctivou prací. S mikrofonem jsme tentokrát oslovili
útočníka Petra Sakrajdu a ten velmi dobrý výkon bez jakéhokoliv váhání potvrdil. Navíc se na novojičínském ledě zapsal mezi střelce, zaznamenal hodně
důležitý druhý gól, takže se mu zápas hodnotil ještě o něco veseleji.
Doby, kdy se Přerov tradičně vracel z Nového Jičína s nepořízenou, jsou už
pryč. Zápasy na nepříliš oblíbeném kluzišti bývají v posledních dekádách
úspěšnější. To se potvrdilo v sobotu, kdy Zubři zvítězili 2:0, což jim zajistilo
setrvání na nejvyšší příčce tabulky. “Hráli jsme to, co jsme si v kabině řekli.
Hodně týmově a všechno podpořil z brány perfektně chytající Martin Vojtek,“
radoval se útočník Petr Sakrajda.
Brankář s přezdívkou „Kokin“ nyní jasně splňuje to, s čím se domů po letech
vracel. Je výraznou oporou celého týmu. “V posledních zápasech chytl opravdu velmi dobrou formu. Nevím tedy, co pro to doma dělá. Musím se ho zeptat, jestli má nějaký tajný recept,“ pokračoval Sakrajda s úsměvem. Pak
znovu potvrdil, že klíčem k úspěchu je stoprocentní dodržování stanovené
taktiky. “Co si řekneme, to na ledě v posledních zápasech vždycky plníme.
Kdybychom v Novém Jičíně vyhráli třeba 5:0, tak by se nikdo nemohl divit.“
Góly sice Zubři dali jen dva, ale na výhru to stačilo. Druhý zásah přišel právě z
hole útočníka, který v týmu patří mezi ty nejzkušenější. “Jel jsem do obránce,
který mě stínoval, tak jsem se zkoušel natlačit před bránu, ale tam už bylo
dost plno. Udělal jsem protisměrnou kličku, uviděl Tomáše Vlčka, který i když mohl střílet, tak mi puk vrátil a já jsem do něj po zpracování na brusle plácl,“ popisoval Sakrajda se všemi detaily.
Na závěr jsme samozřejmě nemohli opomenout derby s Prostějovem, které se
chystá v příštím kole.
Středeční podvečer
nabídne parádní hokejový program, protože se proti sobě
postaví dva rivalové.
A oběma se v současné době daří.
“Uděláme všechno
pro to, abychom derby vyhráli a znovu
potvrdili naše první
místo v tabulce. Fanoušci jsou v Přerově
fantastičtí, patří na
TOP druhé ligy a zaslouží si to,“ dodal
útočník Petr Sakrajda.

Při zápase se Vsetínem v sobotu 24.11. proběhne tipovací
soutěž pro držitele permanentních vstupenek!!!

