PŘEROV—TECHNIKA PO2

P ŘÍLO H A ZP RAVO DA J E
T EC HNI KA B RN O PO 2
01.03.2014

BYLO BY PĚKNÉ UKONČIT SÉRII DOMA, ALE JEŠTĚ NENÍ NIC
ROZHODNUTO, ŘÍKÁ MARTIN VOJTEK
Čtvrtfinálová série Přerova s Technikou Brno má už za sebou dva zápasy a Zubři v nich od soupeře dostali pouze jeden gól. Obrana velmi
dobře pracovala také ve druhém utkání, ze kterého se podařilo vytěžit kýžený mečbol.
Hodně velkou oporou doma i venku byl zcela určitě brankář Martin Vojtek. Od Techniků
ve čtvrtečním souboji ani jednou neinkasoval, a tak jsou Zubři na nejlepší cestě zahrát si
opět semifinále. Přílišnou euforii ale velezkušený gólman hodně brzdí.
Vzhledem k divácké kulise a atmosféře se dá tvrdit, že jste druhé utkání v sérii odehráli
znovu v domácím prostředí. Vnímáte to stejně?
Máme skvělé fanoušky. Navíc když je play-off, všichni se semknou, jezdí s námi ven, podporují nás, což je výborné.
Druhé utkání jste vyhráli jednoznačně 4:0. Bylo to doopravdy tak snadné?
Byl to spíše typický zápas play-off, ve kterém rozhodují maličkosti. My jsme byli šťastnějším mužstvem, Technika hrála dobrý hokej, ovšem nedokázala vstřelit branky. To se nám
podařilo a zbytek zápasu jsme si pohlídali.
Dal se tenhle zápas porovnávat s prvním duelem, který se odehrál na vašem stadionu?
Dá se říci, že to bylo podobné. Oba dva byly klasické zápasy ve vyřazovacích bojích.
Oproti Technice jste využili dvě přesilové hry. Našel byste ještě další aspekt, který rozhodl o vaší výhře?
Přesilovky jsou základ, nám se tentokrát podařily, a proto jsme vyhráli. Hrajeme play-off, přesilovky a oslabení jsou klíčové, jinak se vyhrát
nedá.
Technika vám nedala gól, ze dvou zápasů jste za svá záda pustil jediný puk. Cítíte se, že máte brněnské útočníky přečtené?
Na to se vůbec nehraje, je jedno kolik dostanu branek. My jsme chtěli vyhrát, což se nám podařilo. V play-off je již doopravdy jedno, jestli
vyhrajete 4:0 nebo jen 6:5. Nehraje se na žádné statistiky, hraje se na vítězství. Jenom ty se počítají.
Přesto ve třetí třetině domácí Technika ještě navýšila své obrátky a donutila vás k několika těžkým zákrokům. Může se jejich zlepšená hra
projevit i ve třetím zápase série?
To já nevím. Hlavně si nemyslím, že bychom hráli nějak lépe, spíše nám tam napadaly ty góly. Šance byly na obou dvou stranách, byl to vyrovnaný zápas. V žádném případě ještě není nic rozhodnutého, stále máme ze soupeře velký respekt.
Ale ukončení série před domácími fanoušky by pro vás mělo být velkým lákadlem.
Bylo by to pěkné, ale je to hokej, stát se může cokoliv. Sérii budeme chtít doma ukončit, ale Technika je velmi silný tým, má kvalitní kádr doplněný o několik bývalých extraligových hráčů, celou základní část se navíc prezentovala kvalitní hrou. Je to sport, v žádném případě ještě není
nic rozhodnutého.

CELKOVÝM VÍTĚZEM HOKEJOVÉ FANLIGY SE STAL PAVEL JIŘÍK
V MEO Aréně proběhlo v úterý slavnostní vyhlášení výsledků premiérového ročníku hokejové tipovací soutěže Fanliga.
Na vyhodnocení se dostavili tři z pěti oceněných.
Celkovým vítězem premiérového ročníku Fanligy se stal díky zisku 167 bodů Pavel Jiřík. „Samozřejmě mě vítězství ve
Fanlize potěšilo. Řekl jsem si, že to prostě zkusím. Žádné z předchozích třiadvaceti kol jsem nevyhrál, a o to víc mě
celkové vítězství potěšilo,“ usmál se nejúspěšnější tipující, který potvrdil, že pakliže mu to pracovní činnost dovolí, tak je
pravidelným návštěvníkem mistrovských utkání Zubrů.
Úterní vítězství jeho oblíbenců ho potěšilo. „Myslím si, že Techniku v pohodě přejedou. S Porubou už by to pak nejspíš
bylo o hodně těžší. Bylo by pěkné, kdyby kluci vybojovali finále a hráli proti Prostějovu,“ zmínil asi přání většiny přerovských fanoušků. „Zúčastním se samozřejmě i nadcházejícího ročníku tipovačky. Je to určitě dobrá soutěž,“ dodal Jiřík,
který za prvenství obdržel karton piv, originální dres HC ZUBR Přerov a permanentku na další sezonu. O dvanáct bodů
méně měl druhý v pořadí Karel Šišák, jenž převzal karton piva, originální dres a bude mít možnost strávit první domácí
utkání play-off na střídačce Zubrů. O třetí místo se dělili Roman Kubáč s Patrikem Menšíkem. Držitel třetího místa však
může být jen jeden, a tak se rozhodlo v celkové Supertrefě. Blíže k 1362 brankám, které během 23. kol padly, byl Menšík, jehož výčet Supertref čítal číslo 1330. Náležel mu karton piva a originální dres. Čtvrtý v pořadí Kubáč získal karton
piva plus fanouškovskou šálu. Pátý skončil Vlastimil Zapletal, na kterého čeká karton piv a půllitr se znakem klubu. (JaP)

PŘEDÁNÍ CEN. Zleva třetí v pořadí Patrik Menšík, šéfredaktor Přerovského deníku David Klein, vítěz Fanligy Pavel Jiřík, jednatel klubu HC ZUBR Přerov Lubomír Svoboda a Karel Šišák, který skončil v hodnocení jako druhý. Foto: Jan Pořízek

