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HOKEJOVÁ FANLIGA:
ŠESTÉ KOLO VYHRÁL LIBOR KUČA

Roman Hamrlík, hvězda bez fanfár. Stálice, jakou jsme neuměli ocenit. (isport.cz)

Hokejová Fanliga má za sebou šesté kolo. Mezi tipujícími dosáhl nejlepšího počtu bodů, a to osmi, Libor Kuča z Dolního Újezdu. 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 po 6. kole:
1. místo
2. – 3. místo
4. – 6. místo
7. – 10. místo

11. – 13. místo
14.—16. místo
17. – 22. místo

23. místo
24.—25. místo
26. místo
27.—28. místo
29. místo
30.—35. místo

36.—38. místo
39.—41. místo
42. místo
43.—50. místo

0047|Radomír Sprušil|Lipník n. B.|2|43
0042|Karel Šišák|Přerov|2|40
0036|Pavel Jiřík|Radslavice|-1|40
0038|Ondřej Hudík|Beňov|5|37
0032|Patrik Menšík|Lipník nad Bečvou|5|37
0057|Miloslav Kolář|Přerov|2|37
0028|Josef Zedek|Přerov|5|34
0026|Roman Kubáč|Přerov|2|34
0015|Zdeněk Adam|Soběchleby|-1|34
0054|Karel Drnovský|Přerov|-1|34
0037|Libor Kuča|Dolní Újezd|8|31
0048|Jiří Zedek|Radslavice|2|31
0041|Ladislav Stoklasa|Přerov|-4|31
0007|Tomáš Vaculík|Oplocany|5|29
0005|Jaromír Jemelka|Oldřichov|-1|29
0024|Michal Bartoněk|Přerov|-4|29
0003|Antonín Šimeček|Veselíčko|5|28
0017|Ladislav Chmelík|Přerov|2|28
0021|Martin Kovář|Přerov|2|28
0004|David Šimeček|Veselíčko|-1|28
0056|Mojmír Kabelík|Přerov|-4|28
0052|Hana Michálková|adčany|-4|28
0023|Zdeněk Vysloužil|Přerov|-7|26
0010|Jan Kovář|Stará Ves|-1|25
0060|Drahoslav Gebur|Přerov|-7|25
0063|Rudolf Lakomý|Přerov|-7|23
0012|René Padalík|Přerov|-1|22
0029|Roman Stoklasa|Přerov|-7|22
0065|Dana Vinklárková|Přerov|-1|21
0031|Vlastimil Zapletal|Horní Moštěnice|5|20
0019|Antonín Rezner|Přerov|2|20
0053|Adam Vašík|Přerov|2|20
0067|Roman Zaoral|Stará Ves|-1|20
0068|Miroslav Kovář|Újezdec|-4|20
0030|Pavel Vojkůvka|Přerov|-7|20
0039|Tomáš Polách|Přerov|-1|19
0014|Jaroslav Skácelík|Přerov|-1|19
0044|Luděk Kovář|Přerov|-7|19
0008|Vladimír Bija|Beňov|0|18
0043|Jaroslav Králík|Újezdec|0|18
0009|Roman Růžička|Popovice|0|18
0058|Petr Novák|Želatovice|-1|17
0061|David Bucher|Beňov|-1|16
0051|Petra Jedličková|Přerov|-1|16
0006|Alena Jemelková|Oldřichov|-1|16
0034|Petr Pohlídal|Kokory|-1|16
0011|Jiří Dvořák|Přerov|-7|16
0035|Karel Galda|Přerov|-7|16
0046|Antonín Novák|Přerov|-7|16
0020|Jiří Ondruška|Beňov|-7|16

(Pavel Bárta) V dnešní době by se u vchodu přetlačovaly
televizní štáby a zástupy novinářů. Ale když se v roce
1992 stal Roman Hamrlík první českou jedničkou draftu NHL, čekal jsem na něj na letišti v Ruzyni sám. V novinách mu pak dokonce zkomolili jméno a udělali z něj
„Mamrlíka“.
S bráchou Martinem měli doma v Otrokovicích pokojíček vytapetovaný plakáty kapel jako Metallica a Faith
No More, poslouchali metal a snili o NHL.
Z draftu s ním tehdy přiletěl vysoký útočník Libor Polášek, jehož v prvním kole bral Vancouver. Ale ten skončil
na farmě, pak se ohřál šest sezon v extralize a postupně upadal v zapomnění. Ani starší sourozenec Martin
neměl štěstí. V rozhodující době ho zradilo zdraví, ale z
Romana vyrostla hvězda, i když neproměňoval trestná
střílení, natož tak šikovně jako brácha, netrhal sítě a
neposílal soupeře metat kozelce.
Nejvíc se o něm mluvilo, když chránil na olympiádě v
Salt Lake City gólmana Haška a Wayne Gretzky kvůli
němu pak vyhlásil válku celému světu.
Vyrostla z něj stálice, jakou jsme v našich končinách ani
neuměli ocenit. Hvězda bez fanfár. Nebyl na pohled tak
zábavný jako všichni ti ostřelovači nebo lamželeza, nedal svůj zlatý gól. Zůstala v něm duše kluka, který jako
by pořád nechtěl uvěřit, že se mu to všechno podařilo.
„Až příští sezonu vyhraju Stanley Cup, vezmu ho sem na
terasu a oslavíme to,“ líčil ještě v létě při rozhovoru ve
svém pražském bytě. Ta chvíle už nepřijde. Ale i tak
toho Roman Hamrlík dokázal dost.
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FINÁLE LETNÍ SOUTĚŽE PRO FANOUŠKY JE TADY, ZVOLTE NEJLEPŠÍ
FOTKU Z DOVOLENÉ! HLASUJTE NA PREROVSKY.DENIK.CZ
Velká letní soutěž pro všechny fandy přerovských Zubrů už vkročila do závěrečné fáze a brzy budeme znát jméno celkového vítěze. Kdo se jím stane, to záleží čistě na vašem hlasování, které se počínaje pondělkem 21. října rozjelo na webové
verzi Přerovského Deníku. Porota znovu po roce měla opravdu z čeho vybírat, proto se do pomyslného finále dostaly skutečně pěkné snímky s tématikou klubu HC ZUBR Přerov. Fotografií z vašich dovolených se sešlo velké množství a porota z
nich vybrala třináct nejzajímavějších, které byly nasazeny do závěrečného hlasování. To probíhá od pondělí 21. října až do
nedělní půlnoci 3. listopadu.
Vítěz soutěže obdrží originální dres, karton piv od pivovaru ZUBR a podepsaný plakát. Druhý v pořadí získá fanouškovskou
šálu, karton piv od pivovaru ZUBR a podepsaný plakát. Třetí dostane půllitr se znakem klubu, karton piv od pivovaru ZUBR
a rovněž podepsaný plakát.
Předání cen se uskuteční v sobotu 9. listopadu v první přestávce mistrovského utkání s Technikou Brno.

