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DAVID ŠŤASTNÝ: TRENÉŘI NÁS UPOZORŇOVALI NA FAULY, ALE
BOHUŽEL TO DOPADLO ŠPATNĚ
V minulosti slavný Lapač viděl o středečním podvečeru solidní přestřelku, ta však pro
Zubry bohužel neměla úspěšný konec. “Zápas byl hodně hektický. Měli jsme spoustu
vyloučených hráčů, ale ve třetí třetině jsme to dotáhli na jeden gól. Museli jsme naši
hru otevřít a soupeř z brejků už potom definitivně rozhodl,“ hodnotil zklamaně útočník
David Šťastný.
Výsledek 7:4 však dění na ledovém bojišti mezi mantinely rozhodně neodpovídal. Zatímco Zubři si vybrali kopec smůly, Valaši naopak oplývali neskutečným štěstím.
“Vsetín vůbec neměl nějaký velký tlak. Spíš to bylo o tom, že mu tam z šancí spadlo
pomalu úplně všechno,“ pověděl dál přerovský forvard.
Důkazem štěstí byl hned první gól ve Vojtkově svatyni, který padl po nahození obránce
Hurtíka až z protější poloviny hřiště. “To se někdy stává. Nahozený puk před brankářem
nepříjemně skočil, zavrtěl se a dopadl do brány. Určitě to ale nebyla příčina porážky ani
nás to nijak nerozhodilo,“ odmítal Šťastný větší důležitost nešťastně inkasované první branky.
Pod přerovský nezdar se podepsaly hlavně tresty, těch dvouminutových inkasovali Zubři celkem dvanáct a útočník Jiří Goiš navíc dostal
ještě vyšší. VHK skóroval v přesilovce čtyřikrát. “Trenéři nás před zápasem upozorňovali na fauly, že nesmíme být moc vylučovaní, ale
bohužel na ledě to dopadlo špatně. Když jsme byli v pěti, tak jsme Vsetín přehrávali. Ta oslabení jsme nezvládli,“ litoval hráč s číslem 29
na dresu.
V úvodu třetí periody přitom vykřesal jiskru naděje na zvrat a skupina přerovských fanoušků asi očekávala, že se Zubři, stejně jako v
Prostějově, ještě vzchopí. “Gól na 5:4 nás asi nahecoval až moc. Všichni jsme chtěli najednou dopředu a přestali jsme být trpěliví. Vsetín
toho využil a po jeho
dalších gólech už to
bylo v závěru za
stavu 7:4 hodně
těžké.“
Po porážce ve Vsetíně bohužel Zubři
znovu putovali tabulkou směrem
dolů, což si nikdo
nepřál. Další zápas
doma proto bude
velmi důležitý,
zvlášť když pátý
Přerov přivítá šestou Techniku Brno.
“Na sobotní zápas
se musíme všichni
dobře připravit,
protože Brno hraje
hodně rychlý hokej.
Na Technice nám to
nevyšlo kvůli druhé
třetině, jinak jsme
tam byli lepší. Doma
teď musíme vyhrát,“
dodal na závěr David Šťastný.
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VÍTĚZOVÉ LETNÍ SOUTĚŽE PRO FANOUŠKY JSOU TADY, ZVOLILI JSTE
NEJLEPŠÍ FOTKY Z DOVOLENÉ!
„Porota z doručených fotografií udělala výběr třinácti nejzajímavějších a právě vy, čtenáři, jste rozhodli o konečném pořadí.
Hlasování běžíelo zde v anketě od pondělí 21. října do nedělní půlnoci 3. listopadu. Hlasovat šlo v intervalu jednou za den,"
pověděl David Klein, šéfredaktor Přerovského a hranického deníku.
Vítěz 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.

1. místo - 532 hlasů
Foto č. 12 – Maroko - výroba stříbra, pláž a MEO v Africe. Zaslala
Petra Ovčáčíková.

2. místo - 493 hlasů
Foto č. 9 - Made in Slovakia. Zaslal Petr Kneisl.

3. místo - 161 hlasů
Foto č. 13 – Maroko 2013, Oujda.

