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FINÁLE SNŮ POKRAČUJE
Tentokrát měli Zubři k vítězství na soupeřově ledě už výrazně blíže, ale druhý bodík připadl v prostějovském stánku znovu Jestřábům. Obrovská bitva se podle očekávání hrála před téměř zcela zaplněnými
tribunami a nabídla parádní zážitek. Přerov hodně toužil sebrat soupeři možnost jít k postupovému
mečbolu, ale bojový plán do úspěšného cíle nedotáhl. V závěru měla Kočarova družina hodně blízko k
vyrovnání, což potvrdil útočník Jan Kolář.
PROSTĚJOV SE V ZÁVĚRU BÁL O VÝSLEDEK, TOHO JSME MĚLI
VYUŽÍT, LITOVAL ÚTOČNÍK JAN KOLÁŘ
Ani napodruhé se hokejoví Zubři nevracejí z Prostějova s vítězstvím v kapse, byť jejich výkon měl na ledě Jestřábů tentokrát
mnohem vyšší kvalitu. “Začínáme se tam postupně lepšit, což je pro nás pozitivní zpráva, takže toho určitě využijeme v tom
úterním pátém zápase, na který se moc těšíme,“ začal s trochou nadsázky útočník Jan Kolář.
Znovu se z výhry radoval domácí tým, což během základní části nebývalo v hanáckých derby pravidlem. Play-off je však nová soutěž a velké finále obzvlášť. “Náš
výkon byl určitě lepší, ale pořád ne takový, aby stačil na ten bod, o který se teď hraje,“ pokračoval už Kolář se vší vážností.
Během první třetiny přerovská šestadvacítka rozveselila sektor určený hostujícím
fanouškům. Zubři obrátili stav z 1:0 na 1:2, jenže náskok do přestávky neudrželi. “Začali jsme tu první třetinu s chybami, které ale domácí nedokázali potrestat.
Pak jsme se udrželi více před bránou a dva slepené góly nás katapultovaly do zápasu. Prostějov tam měl problémy, proto byla škoda, že jsme pak dvě minuty před
koncem inkasovali. Domácí tím dostali vítr do plachet.“
Druhá třetina měla pro Zubry dosti krutý scénář. Modrožlutí ubránili oslabení, ale pak už se kotouč třepotal opět v přerovské síti. Dravci se dostali do pohody. “Ta dvě oslabení jsme zvládli docela precizně, ale myslím si, že Prostějov měl ve druhé části navrch. Naše hra nebyla taková, jak jsme si v kabině řekli. Domácí měli tu část zápasu pod kontrolou,“ přiznal Kolář.
Třetí dějství už ale v moci Jestřábů rozhodně nebylo. Přerov zcela zaslouženě snížil a nervozita domácího týmu stoupala do
výšin. “Obraz hry se po kontaktním gólu hodně změnil, vrátilo nás to zpátky a troufám si říct, že i emočně. Prostějov se hodně bál o výsledek, čehož jsme měli využít. Už jsme hráli o třídu výše a přesně tak jsme měli hrát celý zápas, ne jen takhle
až na závěr,“ měl jasno přerovský útočník.
V neděli bude finále pokračovat zase na přerovském ledě. Vyprodaná MEO Aréna se, doufejme, s obětavou hrou domácích
opět změní v to pravé hokejové peklo. “Musíme opravdu hrát jako Zubři – rozdupat a zničit,“usmál se Kolář a dodal: “Je
potřeba do toho jít srdcem, ale zároveň i s čistou hlavou. Bude to boj, do kterého musíme dát všechny věci, které nás doma v posledních zápasech zdobily. Věřím, že Prostějov přehrajeme a rozhodne se v úterý,“uzavřel povídání po zápase.
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VSTUPUJE MEZI HOKEJOVÉ GIGANTY
V MLÁDEŽNICKÉM HOKEJI!!!!!!

Kolik týmů v české republice vyhraje dva tituly v mládežnických kategoriích? Navíc máme dva hráče nominované do reprezentace ČR 16 /Hotěk a Navrátil/ a jede hráč byl v průběhu sezony v nominaci do ČR 17 /Tomaník/.
Z úspěšného mladšího dorostu odchází naši odchovanci do akademií. To znamená vrcholových středisek mládeže /
Zeleňák-Sparta, Sirota-Zlín, Tomaník-Vítkovice/Zlín/. V minulé sezoně nastupovalo v extralize juniorů 7 odchovanců Přerovského hokeje /Matyáš, Běhal za Třinec, bratři Kratochvílové, Karola, Zbořil, Gremlica, Andrýsek a dále Dostálek—Ústí nad
Labem, ten dokonce pravidelně hrál I.ligu mužů a Jergl v Olomouci/

Momentálně odjíždějí naše mládežnické
týmy na turnaje do Liberce, Karlových
Varů na Spartu a na Slavii. Na základní
škole Želatovská máme obsazeny všechny hokejové třídy od 1. do 9.třídy, v příští
sezoně připravujeme otevření specializované mateřské školky se zaměřením na
sport a především bruslení.
Naši mladí hokejisté v průběhu sezony
kromě hokeje odjížděli na soustředění
turistická, vodácká, lyžařská a školy v přírodě. Mimo přípravu na ledě byli pod dohledem specialistů trenérů gymnastiky,
rytmiky atletiky a fitnes.
Starší žáci „A“ (osmá třída) budou příští týden bojovat ve Zlíně o
Ti co chtěli hokeji dát ještě více přihlásili
medaili na mistrovství republiky.
děti do víkendových kempů na ledě a celoroční hokejové školy, kterou vedli hráči
A týmu a odborníci na trénink mládeže nejen z Přerova, ale i hosté z České republiky, Slovenska a Švýcarska.
Přerovský mládežnický hokej jde správným směrem a to především zásluhou trenérů mládeže a spoluprácí oddílu se základní školou Želatovská!
"Neusneme na vavřínech. Začínáme a posuneme se mezi hokejové giganty". Máme skvělý týmy trenérů a asistentů a skvěle spolupracující tým .učitelů a učitelek ve škole.
Všem Vám děkuji z celého srdce
Radek Kužílek - šéftrenér a manažer mládeže HC ZUBR Přerov

