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Tahákem sobotního kola druhé ligy bylo bezesporu derby dvou hanáckých rivalů, které znovu pořádně naplnilo
ochozy stadionu. Přerovský tým na soupeřově ledě chtěl urvat plný bodový zisk a rozhodně k tomu neměl daleko. Zubři s Jiřím Sklenářem v kase dlouho lídra soutěže trápili a nakonec smolně padli až v prodloužení. U mikrofonu po zápase nemohl být nikdo jiný, než brankář Sklenář, který hned v první třetině musel krýt dvě trestná
střílení Jestřábů.

Nevýhoda domácího prostředí v derby už teď neplatí. V tom čtvrtém ji zlomil
Prostějov, který před více než dvoutisícovou návštěvou oslavil zisk dvou bodů. “Byl to hodně náročný zápas, ale divákům se určitě musel líbit. Rozhodly
ho naše zbytečné chyby, ať už kvůli špatným rozehrávkám nebo pak hlavně v
prodloužení po špatném střídání,“ hovořil po zápase do mikrofonu brankář Jiří
Sklenář.
Prostějov je od začátku sezóny lídrem tabulky, ale dost dlouho gólově zaostával. Byla velká škoda, že Zubři nedokázali delší dobu udržet dvoubrankové
vedení. “Ukázalo se ale, že můžeme dobře hrát s každým, třeba i s prvním
Prostějovem. Do další části sezóny je to pro nás rozhodně pozitivní,“ pokračoval přerovský gólman.
Jestřábům mohla už v první třetině narůst pořádná křídla. Přerov sice rychle vedl, ale pak musel čelit dvěma trestným střílením. Ty se vešly do necelých dvou minut, což se opravdu jen tak nevidí. “Nikdy jsem tohle ještě nezažil. Hodně mě to povzbudilo, že jsem ani jeden nájezd nepustil a byli jsme díky tomu stále ve vedení. Možná pomohlo to, že jsme na posledním
tréninku celkem nájezdy cvičili,“ uvedl Sklenář.
Za svůj výkon si rozhodně zasloužil pochvalu. Několikrát byl totiž v ohni střel a velmi důrazných dorážek, kdy mohli Jestřábi
rozpoutat gólovou radost. “Nebylo to nic příjemného, ale byl jsem na to nachystaný. Tréninky jsme v poslední době zaměřovaly na skrumáže kolem brány, takže mě to nijak nerozhodilo. Naopak jsem byl rád, protože zápas byl díky tomu záživnější.“
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Liga juniorů bude mít od příštího týdne opět přestávku, ještě před jejím úvodem však Zubři odehráli střetnutí s Krkonošemi.
Tentokrát venku, proto cestovali až do Trutnova, kde měli soupeři za nedávnou porážku co oplácet. Přerov začal gólem, ale
poté v dalším průběhu, který byl velmi poznamenán vyloučeními, domácí obrátili stav až na 4:1. Ani to však Zubry nezlomilo. Druhá a hlavně třetí část byla ve znamení jejich velkého tlaku a ten pomohl k obratu na 4:5.

