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JUNIOŘI: PŘEROVSKÝ TÝM HLADCE ZVÍTĚZIL VE ŽĎÁRU, O POSTUP VŠAK JEŠTĚ MUSÍ BOJOVAT
Základní část ligy juniorů už odpočítává poslední kola a boje o body do tabulky vrcholí. Pro Přerov obzvlášť, protože si Zubři
nezdarem ve Frýdku mírně zkomplikovali postup, a tak na ledě Žďáru nad Sázavou potřebovali uspět. Od začátku měli výraznou převahu, kterou ale v první třetině nedokázali vyjádřit gólově. Povedlo se to až od druhé části a Zubři nakonec hladce zvítězili 5:0. V dalším kole čeká juniory klíčové utkání v Opavě, která na pátém místě ztrácí na Přerov čtyři body. Boj Zubrů se žďárskými Plameny začal velkou šancí Davida Šťastného, jehož průnik ve druhé minutě musel domácí gólman Zelený
hasit ostrým zákrokem. Bez práce rozhodně nebyl ani jeho protějšek Grigárek, který likvidoval střelu Švandy. Školoudova
ostrá střela následně šla vedle a odstartovala už jasnou převahu přerovského týmu.
Zubry však hodně trápil žďárský brankář, kterému počet zákroků rychle narůstal. David Šťastný se z dorážky neprosadil,
Čelko zakončoval jen do lapačky a bez efektu dokonce zůstala i téměř minutu a půl dlouhá přesilovka pěti proti třem.
Nástup do druhé třetiny přinesl pokračování přerovského snažení dobýt Zeleného svatyni. Nejdříve sice střílel domácí Gregar, ale poté už konečně přišla gólová akce modrožlutých. Hradil vybídl k zakončení Davida Šťastného, který poslal puk nad
brankářovu vyrážečku. Následně Zubři pykali za faul, v oslabení však povolili vlastní bránu ohrozit pouze Švandovi. To příležitost Pazourka byla o chvíli později mnohem větší, ale žďárský útočník u tyče minul. Po Tomečkově faulu, který hasil nebezpečí od Gregara, už přišla krásná chvíle a v ní dva rychlé údery Přerova, které se vešly do pouhých šesti vteřin! Nejdříve
se z přečíslení po nahrávce Tomečka prosadil k tyči Karel Kebza a chviličku po buly poslal kotouč nad Zeleného beton David Šťastný. Poslední slovo v prostředním dějství mohly mít Plameny, Grigárek však při Švandově úniku uhájil stoprocentní úspěšnost.
Ta pokračovala i ve třetím dějství, kdy Přerov trochu polevil a několikrát pykal na trestné lavici. Gregar ani Bednář si ale na
Grigárka nepřišli a při další Gregarově šanci zůstal puk na brankové čáře. Proto se znovu prosadili modrožlutí, a to hned
dvakrát. Na 4:0 posunul vedení Zubrů Dominik Mašíček, který se po buly famózně trefil do víka a pětku na přerovském
kontě zařídil necelých šest minut před koncem z dorážky Michal Stuchlík. Žďárští se pokoušeli ještě alespoň o čestný
úspěch, Grigárek už však nulu uhájil. Přerovští junioři tak mají dvě kola před koncem základní části na hranici postupu do
finálové skupiny čtyřbodový náskok a vše pevně ve svých rukou. O postupu již mohou rozhodnout příští pátek v Opavě, kde
se odehraje důležité utkání. Slezan totiž obsazuje pátou příčku a na čtvrtou, poslední postupovou, ztrácí tři body.

Petr Dočkal (HC ZUBR Přerov): Jsem rád, že se nám po páteční porážce tento zápas
podařil, protože potřebujeme k jistotě postupu mezi čtyři nejlepší týmy bodovat. Kluci
hráli mnohem zodpovědněji a úspěšný výsledek se dostavil. Kvůli zraněním jsme museli sestavu na zápas ve Žďáru trochu obměnit. V první třetině jsme neproměnili šance, které byly na obou stranách, ale v té druhé už jsme se gólově prosadili a náš
náskok se pak zvýšil. Odehráli jsme zápas i dobře takticky a zachytal nám brankář
Grigárek.

Tomaník na kemp - Přerovský útočník Pavel Tomaník, hrající
za mladší a starší dorost Zubrů, byl
nominován na jednodenní kemp
české reprezentace U16, který se
uskuteční v úterý 26. listopadu na
zimním stadionu v Kladně.

FANLIGA: 10. KOLO VYHRÁL
ANTONÍN FIALA
Přerov – Hokejová Fanliga má za sebou desáté kolo. Mezi tipujícími
dosáhl nejvyššího počtu bodů, a to 14, Antonín Fiala z Oldřichova.
Na vítěze čeká v redakci (Palackého 22, Přerov) karton piv Zubr
GOLD a plakát týmu s podpisy hráčů.
Průběžné pořadí po 10. kole:
1. místo
0036|Pavel Jiřík|Radslavice|⋌8|73
2. - 3. místo

0038|Ondřej Hudík|Beňov|⋌8|67
0026|Roman Kubáč|Přerov|⋌8|67

4. - 5.místo

0032|Patrik Menšík|Lipník nad Bečvou|⋌2|64
0047|Radomír Sprušil|Lipník n. B.|⋌2|64

6. - 8. místo

0054|Karel Drnovský|Přerov|⋌11|61
0037|Libor Kuča|Dolní Újezd|⋌8|61
0042|Karel Šišák|Přerov|⋌5|61

9. - 10. místo

0031|Vlastimil Zapletal|Horní Moštěnice|⋌8|59
0024|Michal Bartoněk|Přerov|⋌5|59

11. - 14. místo

0030|Pavel Vojkůvka|Přerov|⋌8|58
0028|Josef Zedek|Přerov|⋌8|58
0010|Jan Kovář|Stará Ves|⋌5|58
0041|Ladislav Stoklasa|Přerov|⋌5|58

15. - 18. místo

0015|Zdeněk Adam|Soběchleby|⋌8|55
0044|Luděk Kovář|Přerov|⋌5|55
0058|Petr Novák|Želatovice|⋌5|55

18. - 20. místo

0012|René Padalík|Přerov|⋌5|52
0004|David Šimeček|Veselíčko|⋌5|52
0003|Antonín Šimeček|Veselíčko|⋌5|52

21. místo

0053|Adam Vašík|Přerov|⋌5|50

22. - 24. místo

0052|Hana Michálková|Hradčany|⋌5|49
0057|Miloslav Kolář|Přerov|⋌2|49
0063|Rudolf Lakomý|Přerov|⋌2|49

25. místo

0078|Michal Fiala|Oldřichov|⋌5|48

26. - 27. místo

0068|Miroslav Kovář|Újezdec|⋌5|47
0065|Dana Vinklárková|Přerov|⋌5|47

28. - 29. místo

0061|David Bucher|Beňov|⋌8|46
0056|Mojmír Kabelík|Přerov|⋌5|46

30. - 31. místo
32. místo
33. místo
34. - 35. místo
36. - 40. místo

41. místo
42. - 43. místo
44. - 46. místo
47. místo
48. - 49. místo
50. - 51.místo

0017|Ladislav Chmelík|Přerov|⋌5|44
0039|Tomáš Polách|Přerov|⋌-1|44
0048|Jiří Zedek|Radslavice|2|43
0005|Jaromír Jemelka|Oldřichov|5|42
0067|Roman Zaoral|Stará Ves|5|41
0023|Zdeněk Vysloužil|Přerov|2|41
0081|Kristýna Klimecká|Přestavlky|8|40
0011|Jiří Dvořák|Přerov|5|40
0014|Jaroslav Skácelík|Přerov|5|40
0029|Roman Stoklasa|Přerov|2|40
0019|Antonín Rezner|Přerov|-1|40
0070|Milan Murgaš|Lověšice|5|39
0073|Stanislav Holaň|Přerov|-1|38
0007|Tomáš Vaculík|Oplocany|-1|38
0060|Drahoslav Gebur|Přerov|8|37
0021|Martin Kovář|Přerov|5|37
0020|Jiří Ondruška|Beňov|2|37
0077|Antonín Fiala|Oldřichov|14|33
0035|Karel Galda|Přerov|2|31
0049|Alena Dokoupilová|Přerov|-1|31
0083|Blahoslav Krček|Přerov|5|29
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