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V MEO Aréně se sešli odchovanci r.1994

Stojící zleva: Aleš Verlík, Jakub Mánek, Jiří Běhal, Vlastimil Dostálek, Michal Novák, Mikuláš Zbořil, Karel Kebza, Michal
Rajnoch, Jaroslav Tomeček, Ondřej Čelko, Jakub Matyáš, Patrik Řezáč, Petr Školoud ml., Adam Schön, Tomáš Fládr.
Klečící zleva: Jakub Doseděl, Petr Samohýl, Aleš Jergl, Pavel Hradil, Petr Školoud st.
Ležící zleva: Jakub Grigárek, Jakub Dohnal.

Sestava byla na vánočním přátelském utkání velmi početná, protože hráče ročníku 1994 doplnilo i několik o rok starších. "Jsem strašně
šťastný, že se takové setkání podařilo zorganizovat. Hodně k tomu pomohli sami kluci, kteří se navzájem kontaktovali, protože hrají různě po klubech v celé republice. Na Vánoce se vracejí domů, takže dali vzpomenout na pěkné časy, když spolu hrávali v jednom týmu,"
uvedl trenér Petr Školoud, hlavní iniciátor vzpomínkové akce.
Společně toho v žákovské lize zažili spoustu. Někteří se sice s aktivním hokejem už rozloučili, ale jiní pokračují. Dobrá práce přerovských
trenérů i velká píle na trénincích řadu odchovanců vynesla do našich nejvyšších soutěží. "Pořád mají v sobě to, odkud vzešli a kde se
naučili ty první hokejové krůčky. Doufám, že se budou do Přerova rádi vracet a budou dále v hokeji působit, jako dobrá vizitka našeho
klubu a práce všech trenérů, kteří je v minulosti vedli."
Setkání bylo příjemné, a tak by k němu mohlo dojít zase příští rok. "Není to jednouché, aby se všichni sešli, ale u tohoto ročníku to reálné
je. Kluci toho prožili spoustu, ať už šlo o výlety a zájezdy, které je semkly. Byli úspěšní jak na poli sportovním, tak i ve školách. I když jsou
různě roztroušeni po republice, mají k sobě blízko. U jiných ročníků záleží na tom, zda-li budou někteří hráči hnacím motorem pro taková
setkání. Byl bych rád, kdyby se z toho udělala tradice," dodal s přáním trenér Petr Školoud.

OHLASY VYBRANÝCH HRÁČŮ:
Mikuláš Zbořil (obránce, PSG Zlín): Je to trošku taková nostalgie, když po delší době zase všechny kluky vidím. V poslední době těch možností setkat se bylo mininum, takže díky tomu je taková akce skvělá. V extralize juniorů máme polovinu soutěže a jsme zatím na šestém
místě, takže vládne spokojenost.
Jiří Běhal (obránce, HC Oceláři Třinec): Hodně dlouho jsme se všichni neviděli. Občas nějaké kluky potkávám, když třeba proti sobě hrajeme zápas. Některé jsem ale od skončení základní školy vůbec neviděl, takže je bezva, že jsme si mohli takhle společně zahrát. V Třinci
jsem spokojený, povedlo se mi dostat i do reprezentace, ale pořád je třeba se zlepšovat.
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V MEO Aréně se sešli odchovanci r.1994 — dokončení
Petr Školoud ml. (útočník, BK Mladá Boleslav): Moc jsem se na tu akci těšil, protože jsem kluky snad čtyři roky neviděl. Je to skvělá příležitost se zase potkat společně na ledě. Nasbíral jsem zkušenosti, ale neměl jsem pokaždé tolik štěstí, abych mohl zůstat v jednom týmu.
Proto jsem toho přes Třinec, Havířov a teď Mladou Boleslav dost procestoval. Tam jsem nejmladší v juniorské kategorii, takže prostoru
na ledě tolik není, ale příští rok se to snad zlepší.
Jakub Matyáš (obránce, HC Energie Karlovy Vary): Setkání bylo moc příjemné. Na kluky jsem se hodně těšil a doufám, že jsme si tu hodinu na ledě společně všichni užili. Budu hodně rád, když se příští rok sejdeme znovu. Vzhledem k mému zranění ramene jsem teď v Karlových Varech moc nehrál. Situace nebyla moc dobrá, ale věřím, že bude lepší.
Vlastimil Dostálek (útočník, HC Slovan Ústí nad Labem): S klukama jsme hráli v deváté třídě a dlouho jsme se pořádně neviděli. Je fajn,
že jsme si mohli po delší době zase spolu zahrát. Sezónu jsem začal v Mladé Boleslavi, kde jsem však moc nehrál, proto přišel přestup
do Ústí nad Labem. Tam hraji mnohem více a jsem spokojený.
Aleš Jergl (útočník, HC Olomouc): Některé kluky jsem neviděl čtyři nebo pět let, tak je to super, že jsme se zase mohli potkat a společně
si zahrát. Letos se nám v extralize juniorů hodně daří. Jsme pátí, ale dva body nám schází na třetí místo. Myslím si, že můžeme letos
dosáhnout ještě na vyšší mety. Bylo by to skvělé.
Patrik Řezáč (útočník, HC ZUBR Přerov): Bylo to velmi příjemné setkání, některé kluky jsem skoro ani nepoznal (smích). V dnešní době
internetu už není tak velký problém všechny kluky kontaktovat. Díky tomu se to podařilo a mohli jsme si takhle zahrát. Byl bych rád, kdybychom z takové akce udělali tradici. Myslím si, že by to všichni přivítali.
Karel Kebza (útočník, HC ZUBR Přerov): Setkání s bývalými spoluhráči bylo velice pěkné. Je potřeba poděkovat panu Školoudovi, že takovou akci zorganizoval. Když se něco takového bude konat i příště, tak se velmi rád přijdu zase zahrát.
Jakub Doseděl (bývalý obránce, HC ZUBR Přerov): Bylo to hodně příjemné setkání. S klukama jsme prožili hodně zážitků, které byly někdy lepší a někdy horší. Na ty horší se ale samozřejmě hned zapomíná a zůstávají jen ty nejlepší. Tak jsme si je mohli na této akci osvěžit, protože už je to dlouhá doba, co jsme se neviděli. Určitě by stálo za to, abychom se takhle scházeli každým rokem.
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