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V pátečním zápase play out extraligy proti
sobě nastoupí 3 hokejisté z Přerova.

Honza Švrček

Kuba Svoboda

Ne všem týmům s našimi odchovanci se letos v ELH dařilo. 3 z hráčů, kteří vyrůstali v Přerově, si letos nezahrají play off, ale zbyly na ně
jen zápasy play out o udržení. V pátek si to na ledě brněnské Komety
rozdají Honza Švrček a Jakub Svoboda za domácí, proti Martinu Zaťovičovi v dresu Karlových Varů. Martin Zaťovič je od nedávna novým
kapitánem Energetiků.

Martin Zaťovič

Tomáš Kundrátek dal dnes v noci svůj první
gól v NHL v dresu Washingtonu Capitals.
Český hokejista Tomáš Kundrátek vstřelil svůj
premiérový gól v NHL a navíc si připsal i asistenci
u vítězné branky, kterou Washington v zápase s
Bostonem završil v prodloužení obrat z 0:3 na
4:3.
„Slavil jsem ten gól, jako by byl vítězný v play off.
Je mým prvním v kariéře a do smrti na něj nezapomenu," radoval se rodák z Přerova, jenž byl
vyhlášen třetí hvězdou zápasu.
Ve třetí třetině srovnal Wojtek Wolski a
v prodloužení hned po 37 sekundách dokonal
obrat po Kundrátkově asistenci Eric Fehr
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K lístku jste získali poukázku na Maxxima

Na zimním stadionu je dnes stánek Pivovaru ZUBR, kde se během utkání bude čepovat pivo. Po skončení zápasu si u tohoto stánku můžete za získaný kupón koupit kartón prémiového piva Maxxim. 8 ks za 70,- Kč včetně zálohy 3,- Kč na láhev.

Jedno 14o pivo MAXXIM za 5,80 Kč plus zálohovaná lahev
Pokud to nestihnete po zápase, můžete nákup uskutečnit v následujících dnech v prodejně pivovaru ZUBR.

Radomír Pala: Chtěli jsme to dohrát s nulou a nenechat soupeře nadechnout
Druhý zápas - druhé vítězství. Přerovský tým se dalším úspěchem dostal na koně a sérii s Novým Jičínem zatím jasně opanuje. V kabině Zubrů znovu byla výborná nálada. “První zápas
jsme doma dobře zvládli, proto jsme chtěli urvat výhru také
venku. Jsme všichni rádi, že se to podařilo. Teď můžeme jít do
třetího utkání už ve větší pohodě,“ prozradil obránce Radomír
Pala.
Právě defenziva je to, čím se mohou Zubři v letošní sezóně
pochlubit. Díky obětavosti a plnění všech pokynů, nedokázal
Nový Jičín ani jednou skórovat. “V obraně jsme hráli skvěle.
První třetina se sice tolik nepovedla, ale podržel nás v ní brankář. Po třech gólech jsme pak chtěli už zápas dohrát s nulou a
nenechat soupeře nadechnout. Co se týká třetí třetiny, tak
dobře jsme vzadu letos ještě nehráli,“ dával najevo spokojenost
důrazný bek.
Kdo si odnese ze zápasu vítězství? Rozluštění hádanky nabídla
krátká pasáž ve druhé třetině. Domácí několikrát zahráli nedovoleně a za fauly draze zaplatili. “Sehráli jsme tam dobře přesilovku pět na tři, ze které padl druhý gól. Ten byl rozhodující.

Permanentkáři mají plakát A2 zdarma
Vezměte svoji permanentku na letošní sezónu a
zastavte se v CopyCentru Jiráskova 10 (Diskont).
Odnesete si plakát HC ZUBR Přerov v originální
velikosti na sezónu 2012-2013 ZDARMA. Platí od
01.03. do 31.03.2013. Ostatní fanoušci s ho mohou koupit za 30,- Kč.

Rozhodčí nastavil metr, že pískal každé seknutí nebo hákování.
Nový Jičín se na tom vyfauloval,“ popsal Pala rozhodující momenty.
Fanoušci Zubrů si dosavadní průběh play-off skvěle užívají. A rozhodně mají proč. Hokejistům připravili parádní atmosféru také na
novojičínském stadionu, kde jejich počet hodně přesáhl číslo 300.
“Jsem z toho překvapený, kolik jich za námi přijelo. Udělali nám
domácí prostředí,“ vysekl příznivcům poklonu.
K postupu do semifinále už tedy zbývá udělat třetí krok, který je tím
posledním. Bývá nejtěžší, ale mužstvo Zubrů je odhodláno ve středu
už celou sérii ukončit. “Půjdeme
do toho s čistou hlavou. Je to 2:0
pro nás, takže Nový Jičín teď musí
hrát. Uděláme všechno pro to,
abychom ten zápas zvládli, ať
nemusíme v pátek už nikam jezdit
a před semifinále máme trochu
odpočinku,“ dodal Radomír Pala.

