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Hokejisté předali plyšáky z derby dětem
v přerovské nemocnici
Hokejisté HC ZUBR Přerov navštívili dětské
oddělení přerovské nemocnice, kam přivezli
část sbírky plyšáků, která se uskutečnila
v rámci prestižního derby s Prostějovem
v závěru loňského roku.
Oficiálního předávání se zúčastnili Martin Vojtek, Jakub Ferenc, Matěj Blinka a manažer
klubu Lubomír Svoboda.
Přerovský klub charitativní akci „házení plyšáků" realizoval už podruhé.
„Samotné utkání s Prostějovem navštívilo dva
a půl tisíce, při čemž jsme z ledu posbírali rekordní počet 2100 plyšáků," „Přerovská nemocnice si vezme část a pokud bude ještě
chybět, tak dodáme zbytek," pokračoval jedna„Spolupráce s přerovským hokejovým klubem si velice vážíme. Jsme rádi, že tímto způsobem můžeme
potěšit naše dětské pacienty," pověděl Milan Blaštík,
primář dětského oddělení přerovské nemocnice.
Velké množství plyšáků nezůstane ležet ladem.

tel Zubrů, který připustil, že i v budoucnu klub plánuje realizovat některou z charitativních akcí.
„Loni jsme například uspořádali akci Barevné Vánoce, prostřednictvím které proběhla sbírka různých psacích potřeb,
barevných papírů, omalovánek. Část jsme předali dětem
v nemocnici i dětskému domovu. Další podobně vedené
akci se určitě nebráníme, je to otevřená záležitost," .

„Koncem
února
oslovíme
i jiné nemocnice a
zbytek si
necháme
jako rezervu," doplnil Lubomír Svoboda závěrem.
Autor: Jaroslav
Pazdera—Deník
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Starší dorost konečně úspěšný, Rebely přehrál 5:0
Starší dorostenci se po dlouhé sérii porážek konečně dočkali
výhry! Na domácím ledě jednoznačně přehráli poslední
Havlíčkův Brod, kterému se tak ode dna tabulky vzdálili na
deset bodů. Rozhodující pro vývoj střetnutí byla hned úvodní
třetina. Tu Zubři otevřeli bleskovým gólem a poté přidali soupeři další. Rebelové v oslabené sestavě nenašli na domácího gólmana recept ani jednou, a tak utkání skončilo hladkým výsledkem 5:0.
Úvod zápasu vyšel přerovskému týmu znamenitě. Uběhlo jen
25 vteřin, když Martin Gremlica přejel útočnou modrou a
puk po jeho bombě skončil za zády brankáře Vaněčka. Za
Rebely mohl v sedmé minutě odpovědět kapitán Luvdík, ale
Grigárek střelu zneškodnil. Skvěle si počínal i při trestném
střelení, které prováděl o chvíli později Kolouch. Znovu tak
posléze došlo na otřepané pravidlo „nedáš – dostaneš“.
Zubři se utrhli do přečíslení, jenž zakončil nad rameno brankáře Daniel Karola. V závěru první „dvacky“ se navíc z dorážky prosadil ještě David Rybka, a tak byl stav 3:0.
Na začátku druhé třetiny byli u puku Rebelové, ale aktivita
jim vydržela jen krátce. Znovu se pak šance objevovaly především před Vaněčkem, kde zkoušel zakončovat Němec a
chvíli po něm i Václavíček. Největší šanci Havlíčkova Brodu
spálil v polovině utkání Kolouch, když zůstal zcela volný před
Grigárkem, ale puk netrefil ideálně. V závěru tak Zubři svého
soka znovu zmáčkli a zásluhou výborného průniku Martina

Gremlicy přidali čtvrtý gól.
Pokazit domácímu brankáři čisté konto, se ve třetí periodě
snažil Málek, leč také nebyl úspěšný. Ani Václavíčkova
možnost změnu stavu nepřinesla, proto se gólově prosadil
až Jakub Müller. Dorážkou z hranice brankoviště upravil
vedení Zubrů na 5:0. Závěr utkání se hodně protáhl, protože došlo na několik šarvátek, které se samozřejmě neobešly bez trestů. Oba týmy hrály přesilovky, ale stav už se do
konečného klaksonu nezměnil.

