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Mladí Zubři byli v olomoucké ZOO,
sponzorují zubra Bojena
Téměř pět desítek malých hokejistů, kteří se na přerovském stadionu účastní
Letní školy bruslení, vyrazilo ve středu společně s realizačními týmy do ZOO v
Olomouci na Svatém Kopečku. Program se skládal z prohlídky zahrady i ze
sportovního vyžití na tamním dětském hřišti. Hlavním bodem ale byl podpis
smlouvy, díky které se mládež HC ZUBR Přerov stala patronem zubrů v olomoucké ZOO a bude sponzorovat zubřího samce Bojena (na snímku). Mladí
hokejisté vzali výlet velmi stylově, celou prohlídku totiž absolvovali v dresech.
Obsáhlá galerie je dispozici na serveru hczubr.rajce.idnes.cz
Krátkou reportáž z akce odvysílala ve zpravodajském bloku Televize Přerov

Mistrovství světa v hokeji se bude i nadále
hrát každý rok a bude se jej účastnit šestnáct
týmů. Ve svém zahajovacím projevu na 137.
kongresu Mezinárodní hokejové federace
(IIHF) v portugalském Cascaisu to uvedl její
prezident René Fasel. Řekl také, že již v nadcházející sezoně 2014/15 by měla být obnovena mezinárodní evropská klubová soutěž.
Představitelé Kontinentální ligy oficiálně potvrdili, že Utkání hvězd KHL 2014 uvidí 11.
ledna příštího roku Bratislava. Zástupci soutěže navštvili v minulých dnech slovenskou
metropoli, jednali s vedením Slovanu i s primátorem města Milanem Ftáčníkem. Během
exhibice dojde také na dovednostní soutěže,
10. ledna se uskuteční duel legend ruského
a slovenského hokeje
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Oficiální web Zubrů hledá nové redaktory, pojďte psát o přerovském hokeji!
Hledáme „spíkra“ pro zápasy mužů
Baví vás hokej a navštěvujete pravidelně zápasy Zubrů?
Pokud ano, máte možnost o nich psát. Redakce webu hokejprerov.cz totiž hledá nové tváře, které by měly zájem
spolupracovat s klubem HC ZUBR Přerov na jeho oficiální
internetové prezentaci. Cílem práce je podávat veřejnosti
informační servis o dění v nejpopulárnějším sportu v regionu. Mezi hlavní priority patří aktuálnost webu a kvalita
psaných příspěvků. Bližší informace naleznete níže v článku.

První trenérské změny
KHL: Atlant vyhodil
Světlova, Miloš Říha v
Omsku nahradí Matikainena
Letošní ročník Kontinentální ligy má za sebou pouhé dva
týdny a elitní evropská soutěž už hlásí dvě trenérské změny. Přistoupili k nim v Atlantu a Omsku, důvody jsou stejné.
Oba kluby nezvládly poslední zápasy - Atlant měl nejhorší
start do soutěže vůbec, Omsk padl třikrát po sobě s celkovým skóre 3:16. Něco takového se v Rusku netrpí, z funkcí
se tedy museli pakovat Sergej Světlov i Fin Petri Matikainen, za nějž už klub našel nástupce. A dokonce v českých
řadách, do KHL se vrací zkušený Miloš Říha, který s Omskem podepsal dvouletou smlouvu!

V čem spočívá náplň redaktora?
- psaní reportáží ze zápasů
- psaní online přenosů z domácích zápasů pro server onlajny.com
- psaní pozvánek na zápasy
- rozhovory s hráči a trenéry
- články o mládežnickém hokeji

Co můžeme nabídnout?
- klubové informace z první ruky
- možnost poznat zákulisí klubu
- osobní kontakt s hráči a trenéry
- novinářskou kartu
- vstup zdarma na všechny zápasy
- pravidelné měsíční finanční ohodnocení

Co požadujeme?
- znalost českého jazyka, jazykové cítění
- ochotu obětovat část svého volného času
Práce redaktora není nijak složitá. Po zaučení obsluhy redakčního systému je hned schopen zapojovat se do veškerých činností naší společné práce. Doporučenou pomůckou,
ale rozhodně ne povinností, je vlastní notebook. Kontaktovat
nás můžete na e-mailové adrese redakce@hokejprerov.cz

