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Klukům jsem dneska moc nepomohl, přiznal se Vojtek
Pondělní dohrávka přinesla kvalitní hokej a jednoduše navázala
na minulý zápas, jehož průběh však měl tehdy pouze šestnáct
minut. V bitvě s Valašským hokejovým klubem se znovu bylo na
co dívat. “Byl to hodně těžký zápas, protože se Vsetínem je to
vždycky takové malé derby. Navíc jeho hráči jsou vesměs mladší
a velmi dobře bruslí,“ zahájil ohlédnutí brankář Martin Vojtek.
Gólman s „haškovskou“ maskou je oporou přerovského mužstva
nemalé velikosti. Tentokrát však byl v dost těžké pozici, protože
Valachům hodně přálo střelecké štěstí. “Když to trošku přeženu,
tak jsem si skoro padesát minut pořádně ani nesáhl na puk.
Vsetín dal z minima šancí tři góly,“ prozradil Vojtek. Soupeř z Lapače v závěru vycítil šanci, ale snaha o vyrovnání k úspěchu naštěstí už nevedla. “Posledních deset minut se to přede mnou dost
točilo, ale jsme moc rádi, že se nám ten zápas nakonec podařilo
zvládnout,“ oddechl si nejúspěšnější brankář druhé ligy.
Zpoza svých zad lovil puk hned pětkrát, což se letos nestává často. “Občas přijdou horší zápasy na každého brankáře. Soupeř
několikrát ujel, jen tak plácl do puku a byl z toho gól. Nebylo to
úplně ideální. Dneska jsem klukům moc nepomohl,“ přiznal Vojtek. Shodou okolností více gólů dostal od Vsetína také na Lapači
a tehdy Zubři jasně prohráli. “Tam jsem ale měl zdravotní problémy a deset minut před koncem jsem musel střídat,“ upozornila
brankářská jednička Zubrů.
Po závěrečném klaksonu se v MEO Aréně začalo slavit. Přerov získal patnáctou výhru v letošní sezóně a v tabulce si polepšil. “Makali jsme až do konce a body jsme vydřeli. Výsledek 6:5 sice pro mě a pro trenéry není moc příjemný, ale diváci si
ten zápas s větším počtem gólů určitě užili. V první řadě jsou však důležité body pro mančaft. Ty máme a navíc jsme se
dostali na druhé místo před náš rivalský Prostějov,“ liboval si Vojtek na závěr krátkého povídání.

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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VELKÁ ANKETA: Vyberte největší událost z 1000 kol extraligy
Letošní ročník Tipsport extraligy není výjimečný pouze tím, že jde o 20. ročník samostatné nejvyšší soutěže okořeněný účastí hvězd NHL. Těšit se můžeme
ještě na jiné významné jubileum. Dne 13. ledna
totiž bude dosažena meta 1000 extraligových kol. U
této příležitosti vznikla myšlenka uspořádat hlasování o Největší událost 1000 kol. Do ankety, kterou
pořádá oficiální web českého hokeje www.hokej.cz
ve spolupráci s deníkem Sport, redaktoři obou titulů
vybrali 20 největších událostí.
A nyní je už pouze na fanoušcích, aby svým hlasováním dali najevo, která z událostí se dle jejich názoru
nejvíce zapsala do dosavadní historie samostatně
soutěže od ročníku 1993/94 do současnosti.
Zapojit se do hlasování můžete na iSport.cz nebo www.facebook.com/hokejcz a to do 9. ledna 2013.

Dresy vydražené v aukci si můžete vyzvednout v Copy centru Jiráskova 10. Tam je otevřen i fanshop

