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Slavnostní bully ve čtvrtfinále vhodil Vladislav Chytil
Slavnostní úvodní buly při prvním čtvrtfinálovém zápase vhodil dlouholetý trenér přerovských hokejistů pan Vladislav Chytil.
Za jeho dlouholetou práci hlavně s mládežnickými týmy Přerova mu poděkoval předseda oddílu a primátor města ing. Jiří
Lajtoch a jednatel oddílu ing. Lubomír Svoboda.

Kanaďan dal pěstí rozhodčímu a už si nikdy nezahraje
Emoce jsou mocná věc a kdo je neumí ovládat, ten musí
pykat. Obránce univerzitního týmu z Nipissingu Brett Cook
se nechtěl smířit s tím, že ho sudí po vřavě na ledě odvádí
na střídačku a tak muži v pruhovaném zasadil jeden úder.
Ale pořádný. A to bylo to poslední, co na univerzitním ledě v
životě udělal.
Přitom jedenadvacetiletý rodák z Ontaria není žádný velký
raubíř, v juniorské OHL, ve které nastupoval v předešlých
letech, jeho sezonní počet trestných minut většinou nepřesahoval počet utkání, do kterých naskočil. Přesto tady situaci neodhadl.

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

Poté, co se ve třetí třetině porval s jedním z hráčů soupeře,
rozhodčí Piche odváděl Cooka na střídačku, aby obránce
odeslal rovnou do šaten. Mladík se ale vzpíral, rozhodčího
stáhl lehce do předklonu a pak ho pořádně trefil pěstí.
Sudí akorát padl na kolena, Cooka se držel a ten ho táhl za
sebou po ledě. Piche se zkrátka nechtěl pustit. Vedení ontarijských univerzit pak vyneslo rychlý a jasný rozsudek, tady
už si nezahraješ!
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Vynikající atmosféra v Meoaréně - to jsou hlavně diváci

(foto Deník)

