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Aukce dresů hokejistů HC ZUBR Přerov 2012
Vánoce v novém dresu HC ZUBR
HC ZUBR Přerov společně s Pivovarem ZUBR připravili pro fanoušky HC ZUBR Přerov předvánoční
aukci hraných dresů „A“ mužstva ze začátku letošní sezóny. Dejte si nebo svým blízkým pod stromeček dárek, který potěší každého správného fanouška našich Zubrů.
Zubři letos změnili logo i vzhled dresů. Po dohodě
s generálním partnerem Pivovarem ZUBR byla
vytvořena pro začátek sezóny verze dresů s velkým logem HC ZUBR Přerov ve střední části. Tyto
dresy byly po krátkém „ohrání“ určeny pro předvánoční prodej fanouškům. Do minulého týdne hráli
muži v této takzvané „fanouškovské“ verzi. A teď
nastala ta pravá doba na to, abyste je získali vy.
Tyto dresy budou mít na sobě originální podpis
hráče.
Vyvolávací cena dresu je 550,- Kč. Do aukce jdou
souběžně jak modré tak i žluté verze.
Aukce bude spuštěna každým dnem na webu
www.sportovniauce.cz a budeme o ní informovat
na stránkách oddílu www.hokejprerov.cz

Ukončení aukce je 6.12. v 17.00

Padne Evropský rekord?
Při lednovém utkání mezi Norimberkem a
Eisbären Berlín pod širým nebem podle všeho
padne evropský divácký rekord na hokejovém
ligovém zápase. Podle zástupců německé soutěže
už je prodáno více než 36.444 vstupenek. Právě
tolik diváků sledovalo loni v únoru helsinské derby
mezi Jokeritem a IFK, které stanovilo současné
maximum. V Norimberku se 5. ledna bude hrát na
fotbalovém stadionu, kam může přijít až 50.000

Navštivte „fanshop“ v
prostorách zimního stadionu. Třička , kšiltovky,
půllitry, klíčenky …….
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Výluka stále nekončí. NHL jednala jen 90 minut.
Nedělní jednání zástupců NHL a hráčské asociace NHLPA v New Yorku zámořskou soutěž k ukončení výluky nepřiblížilo. Obě znesvářené
strany se neshodly na záležitostech týkajících se smluv hokejistů a po 90 minutách se rozešly. Kdy proběhne další jednání o podobě
nové kolektivní smlouvy, zatím není jasné. Vedení NHL chce podle agentury AP omezit hráčské smlouvy maximální pětiletou délkou a
mimo jiné by rádo zakázalo kontrakty s výrazným poklesem platu, jaké například v minulosti podepsali Ilja Kovalčuk, Roberto Luongo
nebo Marián Hossa. NHL také chce snížit podíl hráčů na výnosu z
ligy, který v minulém ročníku činil 3,3 miliardy dolarů, z dosavadních 57 na 50 procent.
"Dali jsme zástupcům hráčské asociaci jasně najevo, že pro nás
jsou tyhle věci důležité. Takže dokud nebudou ochotni je smysluplně řešit, nebo nepřijdou s vlastním návrhem, nevím, kam bychom
se mohli posunout," prohlásil zástupce komisionáře ligy Bill Daly.
"Majitelé řekli, že oni ustupovat nehodlají. Takže pokud hráči nepřijmou jejich nabídku, teď doslova cituji, není co dělat," přidal šéf
NHLPA Donald Fehr. "Když jsem nebyl v místnosti, Gary Bettman
(komisionář NHL) prý dokonce prohlásil, že teď už je na kompromis
dost pozdě," dodal. Kdy proběhne další jednání, není zatím jasné.
"Budeme jednat. Myslím, že pauza nebude trvat dlouho," prohlásil
Daly. NHL je ve výluce už téměř dva měsíce. Vedení ligy zrušilo
všechny plánované zápasy do konce listopadu a novoroční utkání
pod otevřeným nebem Winter Classic.

Sidney Crosby

Přerov : Prostějov ve fotografii. 2200 diváků

Mladší dorost deklasoval Břeclav 13:0
P ř e r o v – Prvoligoví mladší dorostenci HC ZUBR Přerov otevřeli v pátek během podvečera na svém ledě druhou polovinu
základní části soutěže. V MEO Aréně hostili poslední Břeclav, které před časem nadělili obrovský debakl. Kanonáda Zubrů
se opakovala také v tomto mači, protože do branky soupeře padal jeden puk za druhým. Po první třetině vedli domácí o
čtyři góly a v prostředním dějství jich přidali dalších sedm. Závěrečná část už se dohrávala pouze z povinnosti a Zubři v ní
uzavřeli brankový účet dalšími dvěma trefami na 13:0. I po jedenáctém utkání letošní sezóny je přerovský mladší dorost v
čele tabulky bez ztráty bodu.

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

