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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 je spuštěna na webu www.sportovniauce.cz a informujeme o ní na
stránkách oddílu www.hokejprerov.cz

Ukončení aukce je 6.12. v 17.00

Navštivte „fanshop“ v prostorách zimního stadionu. Třička , kšiltovky, půllitry,
klíčenky …….
DNES KE KAŽDÉMU SKLENĚNÉMU
PULLITRU JEDNU

Při zápase se Vsetínem v
sobotu 24.11. proběhne
tipovací soutěž pro držitele
permanentních vstupenek!!!
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Jan Kolář: Našemu výkonu chyběl takový zdravý šmrnc
Na utkání sedmnáctého kola v Opavě by měli přerovští Zubři co nejdříve zapomenout. Vzhledem k průběhu totiž má jasný přívlastek nevydařené. Šancí si hráči v modrožlutých dresech vypracovali dost, ale neustále stříleli slepými
náboji. Ve druhé třetině měli nepříznivý stav obrátit ve svůj prospěch, jenže se tak nestalo.
Místo gólů přišlo velké zranění útočníka Zdeňka Sedláka a poté šel výkon týmu už jen směrem
dolů. O zápase nám krátce pověděl forvard Jan Kolář, který byl při nepříjemném momentu v
závěru druhé třetiny přímo na ledové ploše.
Do Opavy odjížděli Zubři s cílem bodovat, aby stále měli co nejbližší kontakt s první příčkou.
Realizace tohoto plánu však bohužel nevyšla. “Utkání bylo nepovedené. Říká se to hodně těžko, ale podle mě jsme dnes prohráli úplně zaslouženě,“ hovořil zklamaně útočník Jan Kolář. S
nulou na kontě vstřelených branek skončil zápas pro přerovské mužstvo v letošní sezóně poprvé. “Vůbec se nám nedařilo vstřelit nějaký gól a celkově tomu našemu výkonu chyběl takový
ten zdravý šmrnc,“ pokračoval smutným tónem.
Pokud by si přerovský tým měl vybrat neoblíbený stadion, byl by to jistě právě ten opavský.
Zubrům se tam dlouhodobě nedaří. “Opava v normální hrací době doma ještě neprohrála, ale
dnes byla hodně hratelná. Ze spousty šancí jsme měli alespoň nějaké proměnit.“ V souvislosti
s tamějším stadionem nelze nezmínit ani stále stejnou komorní atmosféru. “Člověk si občas
řekne, pro koho se ten hokej tam vůbec hraje. K té klidné atmosféře byl ale dnes celkem adekvátní náš výkon,“ uvedl přerovský útočník.
Zubři se navíc od konce druhé třetiny museli obejít bez útočníka Zdeňka Sedláka. Hodně nepříjemný moment je zabrzdil. “Tonda Sprušil střílel a letící puk Zdeňka trefil přesně do spodní
čelisti. Po ráně mu to obrátilo zuby a měl tam hlubokou ránu na šití. Je to hodně nepříjemné
zranění a musel okamžitě na operaci,“ komentoval Kolář situaci, při které byl jen opodál na
hrací ploše.
V dalším utkání se Přerov bude potřebovat zvednout, protože si nemůže dovolit přijít o body. K lepším výsledkům může nahrát i to, že se
modrožlutí teď dvakrát představí v MEO Aréně. “Určitě budeme hodně namotivováni, protože doma musíme předvést jiné výkony. Čekají
nás dva soupeři z Valašska, takže to budou v podstatě derby. Těšíme se na to a budeme se všichni snažit, abychom vyhráli,“ dodal Jan

MEO Arénu navštíví tento týden Valaši. Nejdříve Bobři
V tomto týdnu odehrají Zubři obě kola druhé ligy doma v MEO Aréně a jejich soupeři budou v obou případech Valaši. V 18.kole je navštíví
nejprve tým HC BOBŘI Valašské Meziříčí. Tým, který sice zatím stále uzavírá tabulku soutěže, ale v poslední době velmi výrazně zvedající
hlavu. A svou lepšící se formu budou chtít Bobři předvést samozřejmě i přerovským divákům. Motivace však nebude chybět ani Zubrům,
kteří si nesmí dovolit nechat utéci své rivaly z vedoucí trojice. Celek Bobrů vede od 7.kola extrenér přerovské mládeže, ale i mužů Josef
Málek. Pod jeho vedením celek začal výkonnostně velmi růst a právě v posledních 4 kolech to výrazně dokazuje. Trochu mu na čele asi
dělají vrásky problémy s gólmany. Jen letos jich obléklo dres Bobrů už pět. Jejich brankářská jednička Jiří Slovák je dlouhodobě zraněn a
to byl také důvod, proč k Bobrům na měsíční hostování před
čtrnácti dny zamířila přerovská brankářská dvojka Petr Okáč.
Protože po třech zápasech se však zranil i on, v minulém kole
ho nahradil brankář olomoucké juniorky Jan Lukáš, kterého
nejspíše uvidíme mezi třemi tyčemi branky Bobrů i ve středu.
Asi největší ztráty utrpěl tým Bobrů v obraně. Celek opustilo po
loňské sezóně 6 obránců, mezi nimi i zkušení obránci Jakub
Blažek, Milan Ovšák, Přemysl Vašut nebo Werner Hartmann. Na
jejich místech je nahradil jediný zkušenější obránce Jan Heča
(1+3), ostatní obranné řady byly doplněny především mladými
hráči, kteří zkušenosti teprve sbírají, například Lukáš Zábojník
(1+4) nebo Jakub Schejbal (1+3). Většinu nejlepších útočníků
si však tým dokázal udržet. Forvardy posílili z Přerova dobře
známí Viktor Coufal (5+9), který si mezi Bobry zatím drží prim v
kanadském bodování a mezi tři nejlepší patřil i Robin Ševčík,
který však musel tým opustit a vrátil se do Prostějova. Velké
starosti obranám protivníků dělají dále hlavně Martin Ambruz
(5+8), Lukáš Bokroš (9+4) nebo Jakub Voznica (6+5). Z trojice
bratrů Martina, Miroslava a Davida Vargových se zatím daří
výrazněji jen posledně jmenovanému (5+4).

