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Z Opavy jsme měli alespoň bod odvézt,
smutnil Brančík
Bodové konto
přerovských Zubrů se v poslední
době dost navyšovalo. Svěřenci
koučů Sedláka a
Václavíčka utíkali
před dotírajícím
Havířovem, ale
duel v Opavě doteď příjemný pohled na tabulku
zase pokazil. Po
porážce 1:3 se
bojovníci v modrožlutých dresech
musí spokojit se
druhým místem,
byť jen vinou horšího skóre. Co je
příčinou? Na ledě Opavy, kterou přerovští hokejisté považují
za velmi nepříjemného soupeře, opět doplatili na špatnou
koncovku. Jako hlavní důvod nezdaru, ji vypočítal v pozápasovém rozhovoru zklamaný útočník Richard Brančík.
Zase ta Opava! Na ledě Slezanu se Zubrům prostě nedaří
bodovat a středa se svým devětatřicátým kolem na tom nic
nezměnila. Co naplat, že dlouho byl stav vyrovnaný. Závěrečný klakson odstartoval radost domácích, kteří se přiblížili
postupu do play-off. “Je to obrovská škoda. Podle toho vývoje, to byl spíš remízový zápas, ale zvítězit mohl kdokoliv.
Bohužel jsme na konci prohráli buly, byla z toho dorážka a
gól,“ vyjadřoval se hodně zklamaně útočník Richard Brančík.
Bývalý hráč Opavy samozřejmě nemohl nezmínit chabou
koncovku, kterou Zubři měli. Psali jsme o ní už minule, když
Přerov zůstal dokonce bez gólového zářezu a musíme to
zopakovat. Jeden gól venku, to je opravdu málo. “Šancí bylo
dost, ale nedali jsme je. Dvakrát jsem mohl dávat do prázdné brány já i Mára Ditrich, jenže nic z toho. Je to takové,
skoro až trestuhodné. Z Opavy jsme měli alespoň bod odvézt,“ sypal si Brančík popel na hlavu.

Jediným střelcem se tak stal Zdeněk Sedlák. Pak už modrožlutí ne a ne kotouč za brankáře Šafránka dostat. “Márovi
to gólman zázračně vytáhl a já jsem měl šanci v přesilovce
také na dobrém místě, jenže mi to projelo pod patkou a
netrefilo to bránu. To byly zlomové okamžiky. Kdybychom se
do vedení dostali ve třetí třetině my, tak by zápas dopadl asi
jinak.“
Letos tým Zubrů posbíral body už na všech stadionech, jen
ten v Opavě neustále odolává. “Opravdu nevím, čím to je.
Možná tím prostředím,“ krátce zapřemýšlel zkušený forvard.
I přes výrazně oslabený tým Přerov vyloženě nepropadl. Jen
ta koncovka zase hodně zazlobila. “Neodehráli jsme ten
zápas špatně, i když jsme byli v takové slátané sestavě.
Kluci, kteří zastupovali zraněné, podali slušný výkon,“ dodal
na závěr Richard Brančík.

V dubnu ještě brusle
neschovávejte.
Na letošní duben připravujeme pro fanoušky hokeje na
rozloučení se sezónou malý
dárek. Od 12.4– do 14.4 by
se měl v Přerovské Meoaréně
uskutečnit turnaj 4 kategorie
U16 za účasti mladých hokejistů CZE, RUS, SWE, FIN. Sledujte náš web a Deník Nové
Přerovsko
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02. 03. 2013 začíná play off
Přerovští Zubři se pohybují na předních místech
druholigové tabulky a v současné době je jasné
že čtvrtfinále play off budou začínat doma. Proto
na sobotu 2. března si nic neplánujte. Začíná
totiž vyvrcholení zatím velmi úspěšné sezóny. Na
první zápas, který bude 2.3 začínat v obvyklých
17 hodin bude pro fanoušky přichystána řada
překvapení. Držitelé

permanentních vstupenek získají při vstupu plakát HC ZUBR
Přerov 2012-2013 zdarma. Prvních 500
návštěvníků při koupi vstupenky obdrží pohlednici
HC ZUBR. Nezapomeňte

na play off

2.3.2013 v 17.00
Pár momentek proti Karviné od Romana Kočího


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

