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EBEL? RYCHLÁ A DŮRAZNÁ, ALE
Z KANADY UŽ JSEM ZVYKLÝ,
HLÁSÍ ZNOJEMSKÝ REPREZENTANT PETR BERÁNEK
Hokejisté Znojma po pěti zápasech opět naplno bodovali, když
před zraky vlastních fanoušků vybojovali povinné vítězství nad
slovinskou Lublaní. I díky trefě mladého útočníka Petra Beránka (na snímku), který prolomil své letošní střelecké trápení.
Zápas si však nemohl vychutnat až do úplného závěru, čtyři
minuty před koncem totiž dostal pukem do obličeje a musel
zmizet v útrobách stadionu. „Vyřešilo to pět stehů,“ usmívá
se. Bezprostředně po této nešťastné události mu ale do zpěvu
rozhodně nebylo. Pukem navíc nechtěně dostal od jednoho
z vlastních spoluhráčů. „Nebylo to moc příjemné, ale nakonec
to není nic vážného,“ ujišťuje dvacetiletý útočník. Vcelku vtipně komentoval jeho zranění trenér Jiří Režnar, který po vítězném duelu prohlásil, že bude konečně lákavý pro děvčata.
„Oba jsme
se pak
tomu
zasmáli,“
hlásí Beránek.

„Pravidelný mládežnický reprezentant byl dokonce jedním ze
čtyř úspěšných střelců favorita z jihu Moravy. A na tento okamžik čekal vlastně od začátku sezony. „Je to velká úleva, dost
jsem se trápil a jsem za ten gól moc rád. Šancí jsem měl přitom dost, ale provázela mě střelecká smůla,“ pokračuje Petr
Beránek, který má na kontě už osm bodů, které z něj dělají
šestého nejproduktivnějšího hráče Orlů.
K sedmi nahrávkám tak přišla konečně i trefa do černého.
„Snažím se jak nahrávat, tak i střílet, ale zatím mi jde asi lépe
to nahrávání,“ přiznává s úsměvem Beránek, který v EBEL
působí už druhou sezonu. „Je to kvalitní liga, hodně se bruslí a
hraje se důrazný a rychlý hokej,“ popisuje úroveň rakouské
soutěže, která je stále na vzestupu. „S extraligou se to porovnává těžko, je to úplně jiná soutěž.“
Možná i proto, že v ní startuje hodně hráčů ze zámoří. „Je tady
řada kluků z Kanady a Ameriky, proto se hraje důrazněji a
hodně do těla,“ myslí si. Na tento styl hokeje je ostatně zvyklý,
dvě sezony totiž působil v juniorské Ontario Hockey League.
„Nasbíral jsem nové zkušenosti a navíc mi to pomohlo i
v EBEL,“ přiznává brněnský rodák, který se v minulosti vydal i
na zajímavou juniorskou štaci do Finska.

Celkem dlouho jsme prohrávali, takže jsou pro
nás dva body cenné, říká Jiří Běhal
Zaplněné tribuny na stadionu a hokej svou kvalitou připomínající vyšší soutěž, než je druhá liga. Po téměř šesti týdnech se znovu proti sobě
postavil Přerov a Prostějov.
Velké hanácké derby tentokrát hostili na svém kolbišti Jestřábi a přestože
byli dost blízko skalpu Zubrů, nakonec pro ně zůstal
jen bodík. Přerov díky
skvělému závěru bral dva,
což lze po vývoji skóre považovat za výborný počin. Potvrdil to v tradičním rozhovoru
obránce Jiří Běhal.Jestřábí hnízdo bylo podruhé v letošní sezóně
dobyto soupeřem. Po Porubě si z něj bodový zisk totiž odvezli
také Zubři, kteří navázali na bojovnost z předešlého duelu s
Opavou. “Prostějov má letos ambice velké, takže se z jeho ledu
body jen tak vozit nebudou. My můžeme být určitě spokojeni, že
se nám to podařilo. V závěru nám tam spadly trošku šťastnější
góly, ale o tom je hokej,“ uvedl po zápase spokojený obránce Jiří
Běhal.
Přerov se ve čtvrtečním derby vůbec nezalekl ani dvougólového
manka, které dvakrát během druhé periody měl. Ambiciózní tým
s velkou touhou postupu do první ligy kráčel za vítězstvím, jenže
závěr se mu hrubě nepovedl. “Nezačali jsme dobře, ale naštěstí
se to pak zlepšilo. Když jsme ale celkem dlouho prohrávali, tak
jsou pro nás ty dva body hodně cenné,“ těšilo devatenáctiletého
Běhala.
Jeden z mladíků v přerovské sestavě se na dvou gólech podílel.
“Hlavně byl důležitý ten od Petra Sakrajdy. Po něm jsme se chytli. Tomáš Vlček pak nakonec rozhodl, takže ten závěr zápasu byl
opravdu super.“
Odchovanec Zubrů hrající juniorskou extraligu v Třinci si připsal
letos už šestý start v modrožlutém dresu. “Já jsem se na Prostějov hodně těšil, protože je to něco jiného, než velká obrana například od Nového Jičína nebo od Břeclavi. Navíc jsem rád, že si
tady mohu vyzkoušet mužský hokej. S tím juniorským se nedá
moc srovnat,“ pokračoval Běhal spokojeně.
A protože má NOEN Extraliga juniorů ještě dva týdny pauzu, uvidíme s velkou pravděpodobností nejen ho, ale i další mladé
hráče, také v následujících zápasech přerovského týmu. “Díky
reprezentační přestávce bych asi měl v Přerově teď odehrát
všechny zápasy. Co bude potom, to se uvidí podle domluvy s
Třincem,“ uzavřel Jiří Běhal krátké povídání.
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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.

