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MLADŠÍ DOROSTENCI LETOS UŽ PODRUHÉ ZDOLALI
VÍTKOVICE, TENTOKRÁT NA DOMÁCÍM LEDĚ
Po krátké pauze se opět přihlásila o slovo ELIOD Extraliga mladšího dorostu a ve čtvrtečním 14. kole nabídla střetnutí
Zubrů s Vítkovicemi. Soupeře zvučného jména už Přerov letos venku porazil a povedlo se mu to nyní také doma. Zubři
šli v první třetině do vedení, které mohli ze série přesilovek navýšit. Místo toho však Ostravané srovnali a drželi vyrovnanou partii. Další gól už ale nepřidali, zatímco Přerov udeřil ještě dvakrát a po výhře 3:1 získal tři důležité body.

HC ZUBR Přerov - HC Vítkovice Steel 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 7. Navrátil (Peterka, Hotěk), 38. Peterka (Šťastný, Tomaník), 42. Skříček (Zdráhal) – 23. Baláž (Bijota, Bernát). Rozhodčí: Klimecký – Čaja, Navrátil. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.Diváci: 108. Střely na branku: 35:34. Průběh utkání: 1:0, 1:1, 3:1.
HC ZUBR Přerov: Vacula – Dvořáček, Miklík, Šťastný, Skříček, Hotěk, Navrátil, Lašák, Tomaník, Plášek, Peterka, Sirota, Zdráhal, Petráš, Zeleňák, Horký

Vítězem soutěže se stal snímek Petry Ovčačíkové z Maroka. Výherkyně obdržela originální dres Zubrů
Stejně jako v minulém roce, i letos uspořádal hokejový klub
HC ZUBR Přerov ve spolupráci s Přerovským a hranickým
deníkem letní fanouškovskou soutěž o fotku z nejoriginálnějšího místa s propagačním předmětem klubu. Vítězkou
se stala Petra Ovčáčiková s fotografií z Maroka. „Jsme rádi,
že také letos byl o soutěž zájem. Rádi bychom z ní udělali
každoroční tradici,“ pověděl David Klein, šéfredaktor Přerovského a hranického deníku, jehož potěšil i samotný počet zaslaných hlasů, který se vyšplhal těsně nad patnáct
set. Slavnostní předání cen vítězům se uskutečnilo v sobotu o první přestávce druholigového utkání HC ZUBR Přerov
-VSK Technika Brno. Se ziskem 532 hlasů vyhrál snímek z
Maroka Petry Ovčačíkové. Cenu v podobě originálního dresu převzala za vítězku její maminka. Druhé místo obsadil
Petr Kneisl se 493 hlasy, jemuž připadla fanouškovská šála. Trojici doplnil Daniel Doležal, jehož fotka, taktéž z Maroka, obdržela 161 hlasů. Cenu v podobě půllitru se znakem
klubu převzal jeho otec. Všichni tři jmenovaní navíc obdrželi
karton piv od pivovaru Zubr, plakát a minidres Zubrů.

