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TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ: ZUBŘI OBSADILI TŘETÍ MÍSTO, VÍTĚZEM SE STALY SUVERÉNNÍ LETŇANY
S příchodem posledních dvou týdnů roku nastává obvyklá doba pro turnaje, protože mládežnické soutěže mají vždy přestávku. Přerovská
MEO Aréna hostila od pátku do neděle další ročník turnaje "O pohár ředitele Základní školy Želatovská", který se hrál v kategorii mladších
žáků. Na přerovském ledě byli v akci nejen naši Zubři, ale i Olomouc, Vítkovice, Letňany, Liberec a Černí Vlci. Přerov nakonec obsadil třetí
příčku, zlato si z Hané odvezly suverénní Letňany.
Celkem patnáct zápasů ve třech dnech, to byl velký turnaj mladších žáků „C“, který hostila přerovská MEO Aréna. Domácí Zubři chtěli dosáhnout na zlato, to však zcela zaslouženě sebraly Letňany. Jejich triumf byl potvrzen po čtyřech vítězstvích už během sobotního podvečera a
stoprocentní úspěšnost si Pražané udrželi také v posledním nedělním duelu. Přerov v závěrečném utkání bojoval o druhé místo s Vítkovicemi,
které však zdolat nedokázal a patří mu proto bronz. Čtvrtý skončil Liberec, pátá Olomouc a šestí Černí Vlci.

Sestava Zubrů na turnaji
Suchánek (Hošek) – Gréč, Zeman, Kolařík, Raška, Jobánek, Kundrátek, Hanák, Tarnoczy, Ministr, Kuchta, Hudec, Svozil,
Ryšavý, Fencl, Rybka, Chytil, Zábranský.
Trenéři: Milan Ministr, Robert Tarnoczy, Radomír Kužílek. Vedoucí týmu: Robert Hanák, Radim Petr.

PRESTIŽNÍ TURNAJ NA SPARTĚ A SKVĚLÉ DRUHÉ MÍSTO NAŠICH ZUBRŮ!
Mládežnické turnaje byly v nynějším závěru roku k vidění na spoustě stadionů, napříč celou republikou. Jeden z mezinárodních a velmi prestižních, pod názvem Memoriál Martina Friče, hostila od čtvrtka do soboty v kategorii U14 pražská Sparta.
Zubři si počínali v silné konkurenci skvěle a obsadili famózní druhou příčku! Na turnaj vyjeli i mladší žáci "C", kteří obsadili
čtvrté místo v Mladé Boleslavi.

Cesta za krásným stříbrem na
Spartě
Ve čtvrtek 26. prosince brzy ráno jsme s dobře naladěným
rodičovským doprovodem, který se nám staral o fanouškovskou podporu a dobrou náladu v turnaji, nastoupili do
vlaku směr Praha plni očekávání, co nás na tak kvalitním
turnaji čeká. První utkání nám los přisoudil soupeře, jak se
později ukázalo, nejkvalitnějšího, a to domácí Spartu Praha. Do utkání jsme vstoupili trochu ustrašeně a s velkým
respektem z prostředí a soupeře. Po zásluze jsme prohráli
2:5.
Po našem utkání jsme absolvovali zápas extraligy mužů
mezi Spartou Praha a HC Oceláři Třinec v jejichž barvách
nastupují přerovští odchovanci Josef Hrabal v třineckém
dresu a Jan Švrček v dresu domácí Sparty. Úspěšnější byl tým domácích. Po utkání jsme povečeřeli a vyrazili na večerní
procházku po vánoční Praze, kdy jsme se přemisťovali na hotel.
Druhý den nás čekal velmi náročný hokejový program, kdy jsme absolvovali tři utkání a obstáli jsme v nich nad očekávání
skvěle. Postupně jsme porazili tým HC Slavia Praha 5:1, výběr středního Slovenska Jokers Academy Slovakia 4:2 a v posledním utkání dne a pro nás utkání vůle, velké snahy uspět a cinknout medailí, Junosť Minsk 3:2.
Po takto vyčerpávajícím dni, ale velmi šťastní, jsme se zúčastnili v prostorách VIP Sparty Praha pohoštění s výhledem na
Tesla Arénu. Sem se opravdu nepodívá jen tak každý. Velmi unavení jsme ulehli do postelí na hotelu s vědomím, že brzy
ráno vstáváme a čeká nás poslední utkání turnaje, které rozhodne o tom, jak cenný kov domů povezeme.
V 5:00 ráno jsme po snídani zjistili, že nás bohužel oslabila viróza o dva
hráče, ale o to větší byla
motivace, to zvládnout i
za naše kamarády. V
7:00 nás čekal soupeř z
Prešova, kterého jsme
dokázali porazit 4:2 a po
čtyřech výhrách a jedné
porážce si z Prahy vezeme stříbrné medaile za
druhé místo v turnaji.
Po utkání jsme se setkali
s Honzou Švrčkem, který
se již připravoval na odjezd k dalšímu utkání na
Kladně, zašli jsme popřát
hráčům Sparty k vítězství
v turnaji a hurá domů s
pocitem dobře odvedené
práce a spoustou zážitků.
V neposlední řadě i s vědomím, že jsme dobře
reprezentovali náš klub
HC ZUBR Přerov.

