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Karlovy Vary povede jako kapitán Zaťovič
Novým kapitánem extraligových hokejistů Karlových Varů se stal přerovský odchovanec Martin Zaťovič. Po sedmi letech tak nebude
"céčko" na dresu nosit Václav Skuhravý. Rozhodlo o tom vedení Energie, které není dlouhodobě spokojeno s výkony elitního útočníka. Místo Skuhravého se stal kapitánem sedmadvacetiletý Zaťovič, jenž byl
dosud jeho asistentem. "Svými výkony a nasazením v tréninku i zápasech nás dlouhodobě přesvědčuje o oprávněnosti získání tak významného postu v hierarchii HC Energie," uvedl Vaněk.

Novinky fanshopu !!!
Vánoční pohlednice HC ZUBR 5,- Kč
Zapalovač s logem „Zubr teamu“ 20,- Kč

Využijte možnost koupit dárkové věci
fanshopu HC ZUBR i mimo ZS. V copy
centru Jiráskova 10 můžete od 8-18
hod. využít možnost výběru reklamních předmětů pro pravé meofans.
Vánoce jsou za dveřmi,
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Návštěvníci hokejového utkání se ve středu zapojili do vánoční akce Česko
zpívá koledy. 1300 zpívajících byl neskutečný zážitek.
PETRA POLÁKOVÁUVÍROVÁ—Deník
Přerov Postáváme u vchodu do Meo Arény, která se má stát za půl hodiny dějištěm ojedinělé události. Město Přerov se
vůbec poprvé připojilo k projektu regionálních Deníků Česko zpívá koledy. Zpěv písní propojí v jediný okamžik města v celé
republice, aby tak umocnil atmosféru blížících se svátků.
Příchozí, kteří od nás dostali tištěné texty písní, se s úsměvem na rtech vydávají na tribunu. Někteří se svěřili, že se o akci
dočetli z novin, jiní vůbec netušili, co se bude dít. Když je zasvěcujeme do toho, co je čeká, neskrývají překvapení. Ale těší
se. A to je příjemné zjištění.
Mezi prvními hosty, které jsme pozvali na
společné zpívání, byl zpěvák Pavel Novák.
„Zpívání koled miluji, takže když jsem zjistil,
že se mi uvolnilo dnešní odpoledne, neváhal
jsem,“ řekl.
Zpočátku jsme měli obavy, jak hokejové publikum, natěšené na utkání s Novým Jičínem,
novinku přijme. Katastrofické scénáře v mé
hlavě počítaly i s tím, že nás fanoušci jednoduše vypískají.
Opak byl ale pravdou. „Je to úžasné, ten
nápad až bere za srdce,“ popsala své pocity
jedna z návštěvnic Vladimíra Dostalíková z
Přerova. I když se prý přišla podívat hlavně na hokej, koledy si ráda zazpívá.
Pro společné zpívání koled se nám podařilo nadchnout i nového olomouckého hejtmana Jiřího Rozbořila, který přišel na
stadion společně s primátorem města Jiřím Lajtochem.
„Mám vánoční svátky rád a vždycky si chci vychutnat jejich atmosféru.,“ svěřil se primátor, kterému se prý projekt společného zpívání ve všech městech v republice líbí. „Je krásné , že se lidé dokážou tak semknout,“ podotkl.
Přichází naše chvíle. S mírnými rozpaky vstupujeme na koberec na ledě, který zajišťuje naši stabilitu. Na ledové ploše už
stojí piáno, vedle kterého se řadí zpěváci z dětského
pěveckého sboru Vocantes Základní umělecké školy B.
Kozánka. Právě jejich vystoupení, které navodí tu pravou vánoční atmosféru, se postará o neopakovatelný
zážitek. Zaplněnou Meo Arénou zní první koleda.
„Nesem vám noviny“.
Roztržitě listujeme tištěným textem, protože první sloku
sice s přehledem zvládne každý, horší je to už ale s těmi
ostatními. Při vyslovení slova „plenčičky“ se nám trochu
zamotá jazyk, takže jsme rádi, že přichází notoricky známá koleda Narodil se Kristus Pán. Ještě předtím se ale
ze zaplněných tribun ozývá nadšený potlesk. Začínáme
si zpívání opravdu užívat.
Je pro mě překvapením, že všichni z pozvaných hostů zpívají nahlas, zřetelně a dokonce čistě. A ke zpěvu koled se postupně přidávají i hokejoví fanoušci na zimním stadionu. Při poslední skladbě Půjdem spolu do Betléma jsme už dobře sehraný
tisícihlavý sbor. Vystoupení končí a s pocitem příjemného prožitku odcházíme z ledu. Následuje další potlesk z tribun.
Dresy vydražené v aukci si můžete vyzvednout v Copy centru Jiráskova 10. Tam je otevřen i fanshop

