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Na hokeji se vybralo přes 8 tisíc. Suma překvapila i organizátory sbírky.
Přerovští fanoušci hokeje mají dobré srdce. Ukázal to sobotní zápas Přerova se Vsetínem, na kterém zcela mimořádně
vystoupily roztleskávačky z LucyTeamu.
Jejich show je součástí charitativního turné na podporu postižených lidí. Mezi návštěvníky v Přerově se
vybralo na podporu organizace Roska, která pomáhá
lidem s roztroušenou sklerózou, rekordních 8 150
korun. Překvapení z výtěžku, který se vybral v přerovské Meo Aréně, byli i samotní organizátoři sbírky.
„Někteří lidé si jen zakoupili upomínkový předmět za
dvacet korun, jiní ale vhazovali i stovky," popsal atmosféru na utkání jednatel HC Zubr Přerov Lubomír
Svoboda. „Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
divákům. Ukázali jsme, že se lidé v Přerově dokážou
pro dobrou věc spojit," řekl.

HOKEJOVÁ FANLIGA:
TŘETÍ KOLO
VYHRÁL LADISLAV CHMELÍK
Přerov – Hokejová Fanliga má za sebou třetí kolo . O vítězi musela rozhodnout
až Supertrefa, při níž byl blíže k počtu 66 branek, které padly, Ladislav Chmelík z Přerova, jenž tipoval 64 gólů. Na vítěze čeká v redakci Přerovského a
hranického deníku (Palackého 22, Přerov) karton piv Zubr Gold a plakát týmu
HC ZUBR Přerov s podpisy hráčů.
Průběžné pořadí Fan ligy po 3. kole:
1. místo

0063|Rudolf Lakomý|Přerov|⋌12|28

2. - 5.místo

0052|Hana Michálková|Hradčany|⋌12|25
0036|Pavel Jiřík|Radslavice|⋌9|25
0057|Miloslav Kolář|Přerov|⋌6|25
0042|Karel Šišák|Přerov|⋌6|25

6. - 8. místo

0024|Michal Bartoněk|Přerov|⋌6|22
0060|Drahoslav Gebur|Přerov|⋌6|22
0030|Pavel Vojkůvka|Přerov|⋌3|22

9. - 10.místo

0070|Milan Murgaš|Lověšice|⋌9|20
0007|Tomáš Vaculík|Oplocany|⋌9|20
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Předseda klubu ing. Lajtoch předával plyšáky z vánoční akce Teddy bears toss dětem z dětských do-

movů. Po dětech z nemocnice Přerov a několika
sportovních akcí udělali fanoušci Zubrů radost i
osmdesáti dětem minulou sobotu v Hranicích.

Nevydařený závěr zápasu s Havířovem stál mladší dorost další bodový zisk
Po úspěšném utkání ve Vítkovicích hostil mladší dorost na domácím ledě soupeře z Havířova a toužil si připsat další bodový zisk. Zubři k němu měli velmi blízko, jenže všechny plány jim pokazil doslova zpackaný závěr, v němž se podařilo soupeři
dokonale otočit nepříznivý stav. Přerov byl od druhé dvacetiminutovky neustále ve vedení, avšak po vstřeleném gólu soupeři vždy hned nabídl šance, čehož Havířov rychle využil. Prohra 4:6 je prvním nezdarem mladších dorostenců na domácím
ledě a nutno dodat, že naprosto zbytečným.
Vladimír Kočara (HC ZUBR Přerov): Po vítězství ve Vítkovicích byli kluci trochu v euforii, kterou jsme museli brzdit. Dnes od
první třetiny bylo vidět, že hlavami nejsme v zápase. V první třetině jsme měli dost šancí, ale soupeř nás po chybách potrestal gólem. Vstup do druhé třetiny byl dobrý, začali jsme hrát jednoduše, z čehož přišel obrat na 3:1. Po gólu jsme však
zbytečně inkasovali a stejné to bylo ve třetí třetině, kdy nám zápas pokazily hrubé individuální chyby. Už jsme přemýšleli
nad prodloužením, ale znovu přišla hrubka. Porážka nás vrátila zpátky na zem, zápas jsme jednoznačně nezvládli.

HC ZUBR Přerov - AZ Havířov 4:6 (0:1, 3:1, 1:4)
HC ZUBR Přerov: Vacula - Zeleňák, Klapal, Sirota, Skříček - Peterka, Miklík, Šťastný - Tomaník, Hotěk, Navrátil - Horký, Dvořáček, Zdráhal
Branky a nahrávky: 23. Šťastný (Zeleňák), 29. Tomaník (Hotěk), 33. Hotěk (Klapal), 48. Horký (Navrátil, Skříček) - 18. Kurovský (Cihlář), 33. Kurovský (Frojda), 49. Pacoň (Cihlář), 58. Kurovský (Cihlář), 59. Pacoň (Kurovský), 60. Kurovský
(Cihlář). Rozhodčí: Klimecký - Čaja, J. Navrátil. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 120. Střely na branku:
45:29. Průběh utkání: 0:1, 3:1, 3:2, 4:2, 4:6.

