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STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO PARTNER KLUBU

AAA AUTO KLADNO PARTNER UTKÁNÍ

Ano, máme! 

www.mototechna.cz 800 121 111
Mototechna Group a.s., Generála Klapálka 2810, Kladno

Vy o voze, my o voze.
ánovn  a p e vá c  automo y za ez on uren n  ceny.

et te 0  0  z ceny nov ho vozu
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VÍTÁME VÁS DNEŠNÍ UTKÁNÍ

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ: RYTÍŘI KLADNO  MOUNTFIELD Č. BUDĚJOVICE V NEDĚLI 3. 2. OD 17:30!

Rytířské ostří zkříží pirátské šavle
Základní část pomalu ale jistě finišuje a kladenský tým má před sebou dvojici důležitých 
domácích zápasů. Dnes se Rytíři postaví extraligovému nováčkovi, chomutovským 
Pirátům. Oběma mužstvům jde o hodně. Poslední Chomutov je lačný po každém úspěchu, 
sedmé Kladno bojuje o přímý postup do play off.  

Šesté místo zaručující čtvr  inále je na dosah jed-
noho bodu, po třech prohrách v řadě si ale Ry  ři 
letos úplně poprvé musí hlídat týl. Jistotu alespoň 
předkola play off  to  ž Kladno ještě nemá. Také 
proto má ry  řská družina pro dnešní večer jediný 
cíl a  m je vítězství. Důležitos   souboje s Piráty 
i nedělního duelu s Českými Budějovicemi si je dob-
ře vědom i hlavní trenér Zdeněk Vojta. „Považuji 
tyto zápasy za klíčové pro zbytek sezony,“ netajil se 
po dopoledním tréninku. 

Největší slabinou jeho mužstva byla v posledních 
kolech mizerná produk  vita a špatná koncovka. 
„Dá se to cvičit na tréninku, ale musíme věřit, 
že to kluci dokáží přenést i do zápasu,“ konstatoval 
trenér, kterého už netrápí vysoký počet marodů. 
V sestavě by měl chybět pouze dlouhodobě zraně-
ný Michal Dragoun. Očekávanou premiéru si nao-
pak odbyde Lotyš Koba Jass.

Pirá   bodovali třikrát z posledních čtyř zápasů 
a nezanedbatelně posílili kádr. Severočeský celek 
sáhl po překvapivě uvolněném Tomáši Divíškovi 
z Komety Brno, novou akvizicí je také útočník 
Tomáš Káňa z Vítkovic a Vojtěch Kubinčák z Lit-
vínova. Chy  t vítr do plachet pirátské fl o  ly má 
pomoci nový kouč Jiří Čelanský. Přestože posled-
ní venkovní výhra Chomutova je hodně vousatá, 
datuje se na 9. prosinec loňského roku, rozhodně 
není radno našeho dnešního soupeře podceňovat! 

Dobře se bavte a povzbuďte Kladno k bodovému 
zisku. A těm z Vás, kdo jste využili aktuální akce 
a dorazili na ČEZ STADION zdarma díky vsazené 
Sportce, samozřejmě přejeme také hodně štěs   
při nedělním losování.

Ze sta  s  k:

Letošní bilance:
doma: Kladno - Chomutov 7:2
venku: Chomutov - Kladno 1:3, 2:5

Loňská bilance:
doma: Kladno - Chomutov 3:2, 3:1
venku: Chomutov - Kladno 1:3, 2:5

Historická bilance:
 U V R P skóre
celkem 35 18 3 14 165:148
doma 17 12 1 4 89:53
venku 18 6 2 10 76:95

Nejvíce branek (na Kladně):
14 , Kladno - Chomutov 9:5 (1960/61)

Nejvýraznější výhra a prohra (na Kladně): 
Kladno - Chomutov 9:1, 9:1 (1962/63, 1973/74), 
Kladno - Chomutov 0:9 (1952/53)
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RYTÍŘI KLADNO

Klub založen: v r. 1924 jako Hokejový odbor SK Kladno

Klubové barvy:  modrá a bílá

Názvy klubu: 1924 - HOSK Kladno, 1948 - TJ Sokol 
Kladno, 1949 - TJ Sokol SONP Kladn, 1953 - DSO Baník Kladno, 
1958 - TJ SONP Kladno, 1977- TJ Poldi SONP Kladno, 1989 - TJ 
Poldi Kladno, 1991 - HC Kladno, 1994 - HC Poldi Kladno, 1996 
- HC Kladno, 1997 - HC Velvana Kladno, 2000 - HC Vagner-
plast Kladno, 2003 - HC Rabat Kladno, 2003 - HC GEUS OKNA 
Kladno, 2010 - HC Vagnerplast Kladno, 2011 - Rytíři Kladno.

Stadion: ČEZ STADION Kladno, kapacita 8.000 míst

Největší úspěchy: Mistr ligy 1959, 1975, 1976, 1977, 1978, 
1980, vítěz PMEZ 1977

Kladenš   hráči či odchovanci mistry světa: Přemysl Hainý (1949), 
Josef Horešovský (1972), Fran  šek Pospíšil (1972, 1976, 1977), Fran-
 šek Kaberle st. (1976, 1977), Eduard Novák (1976, 1977), Milan 

Nový (1976, 1977), Miloslav Hořava (1985), Vladimír Kameš (1985), 
Michal Pivoňka (1985), Fran  šek Kaberle ml. (1996, 1999, 2000, 
2001, 2005), Drahomír Kadlec (1996), Robert Kysela (1996), Radek 
Bělohlav (1996), Otakar Vejvoda (1996), Jiří Veber (1996), Libor Pro-
cházka (1999), Mar  n Štěpánek (2000), Milan Hnilička (1999, 2001, 
2005), Pavel Patera (1996, 1999, 2000, 2001), Mar  n Procházka 
(1996, 1999, 2000, 2001), Jan Hlaváč (1999, 2005), Tomáš Kaberle 
(2005), Marek Židlický (2005), Tomáš Vokoun (2005, 2010), Jaromír 
Jágr (2005, 2010), Ondřej Pavelec (2010), Jakub Voráček (2010).

Olympijš   vítězové z Nagana 1998: Jaromír Jágr, Milan
Hnilička, Pavel Patera, Mar  n Procházka, Libor Procházka.

Vítězové Stanley Cupu: Jaromír Jágr (1991,
1992), Fran  šek Kaberle (2006), Tomáš Kaberle (2011).

Vedení klubu:

INFORMACE O KLUBU

Administra  va: Hana Poláčková - sekretariát
Pavla Michalová  - hlavní účetní

Cesta z hokejového pravěku na československý trůn trvala kladen-
ským hokejistům přesně 35 let. V roce 1959 hráči tehdejšího SONP 
Kladno poprvé zvedli nad hlavu mistrovskou trofej a narušili dlouhou 
nadvládu Rudé hvězdy Brno. Parta okolo Stanislava Bacílka se stala 
mistry republiky paradoxně v Praze. Tým Vlas  mila Sýkory, který poslé-
ze vytvořil kostru národního mužstva pro světový šampionát, se rado-
val z úspěchu na Štvanici, protože kladenský zimní stadion v tu dobu 
procházel rekonstrukcí, při níž se mu dostalo úplného zastřešení.

Pět z celkem šes    tulů získali hokejisté s paní Poldi na prsou v 
sedmdesátých letech, kdy slavná generace Nového, Nováka, Pospíši-
la, Kaberleho a mnoha dalších skvělých hráčů vyhlásila „zlatou pě  -
letku“. Mistry ČSSR se Kladno stalo v letech 1975, 1976, 1977, 1978 
a 1980. Kladno v tu dobu válcovalo soupeře i na mezinárodní scéně. 
Světový punc dalo místnímu hokeji vítězství v Poháru mistrů evrop-
ských zemí (1977) ale i zámořská mise, při které Poldi úspěšně změ-
řila síly s kluby WHA a NHL. Posíleni o několik reprezentantů Klade-
ňáci porazili Chicago Black Hawks a Toronto Maple Leafs, remizovali 
s New Yorkem Rangers a těsně podlehli Clevelandu. Kladno pravidel-
ně dodávalo československé reprezentaci řadu opor a klub dosáhl 
svého absolutního vrcholu.

V první polovině osmdesátých let přišel pád. Největší hvězdy týmu 
dostaly šanci zahrát si v zahraničí a Poldinka se v roce 1983 poprvé 
poroučela z nejvyšší soutěže. Po dvou letech se sice vrá  la zpět mezi 
elitu, ale sestup přišel znovu. Jenže i tentokrát se kladenš   brzy do 
nejvyšší soutěže vrá  li a od roku 1987 v ní na dlouhou dobu nechy-
běli. V mládežnických týmech se navíc v neobvykle hojném počtu 
začala objevovat jména, která se později zlatým písmem zapsala do 
dějin světového hokeje. K prvnímu zápasu mezi dospělými nastoupil 
v roce 1988 tehdy teprve šestnác  letý Jaromír Jágr. Supertalentovaný 
mladíček o sobě dal brzy pořádně vědět. Už o dva roky později zářil 
v nakonec neúspěšné semifi nálové sérii pro   Spartě a vydal se na 
svou impozantní cestu do zámoří.
Nejblíže k sedmému mistrovskému  tulu měli kladenš   v sezo-
nách 1993/94 a 1994/95. Silný tým předváděl nádherný kombi-
nační hokej, pod taktovkou legendární Blue-line Patera-Procház-
ka-Vejvoda se držel na špici tabulky a byl pasován na velkého 
favorita extraligy. Všechny naděje však vzaly promarněné pě  zápa-
sové semifi nále s Olomoucí a následně se Zlínem. Po pádu le  té-
ho garanta kladenského hokeje oceláren Poldi se navíc oddíl začal 
dostávat do stále více problema  cké fi nanční situace a výjimečně 
talentované mužstvo se postupně rozpadalo. Úplný krach naštěs   
v kri  cké chvíli odvrá  l Jaromír Jágr starší, jenž se postavil do čela 
slavného klubu.
I tak ale přišla hubená léta. Ta vyvrcholila sestupem z nejvyšší soutěže 
v roce 2002. Ani tře   sestup však kladenský hokej nepohřbil. Hned 
za rok město zažilo obrovskou euforii při návratu zpět do extraligy 
a v následujících letech se v Kladně dvakrát hrálo čtvr  inále play-off . 
Do ročníku 2011/2012 vstoupil kladenský hokejový klub s novým 
logem a názvem Ry  ři Kladno. Jeho většinovým vlastníkem se stal 
Jaromír Jágr mladší, který v nelehké chvíli převzal žezlo po svém otci.

Historie klubu:
Když se v listopadu roku 1924 několik nadšenců rozhodlo založit v Kladně hokejový oddíl, ještě nemohli netušit, k jakému fenoménu pokládají 
základní kámen. Kladno, léta proslulé jen jako město uhlí a oceli, se v budoucnu mělo stát jednou z největších bašt českého hokeje.

Společnost: Hokej Kladno s.r.o., P. Bezruče 2531, 272 01 Kladno
Kontakt:  Tel.: 312 276 035 (sekretariát), 312 247 048-9 
 (ústředna), 312 246 415 (mládež), Fax: 312 248 467
E-mail: sekretariat@ry  rikladno.cz, marke  ng@ry  rikladno.cz
Internet: www.ry  rikladno.cz

Vít Heral
Tiskový mluvčí

klubu

Mar  n Vejvoda
Sportovní 
manažer

Marcel Kučera
Marke  ngový 

asistent

Václav Bartoš
Výkonný 

ředitel klubu

Jaromír Jágr
Majitel
klubu

Otakar Černý
Jednatel 

společnos  
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PIRÁTI CHOMUTOV NÁŠ DNEŠNÍ SOUPEŘ

Soupiska týmu:

Klub založen: 1945
Klubové barvy: bílá, modrá a červená
Změny v názvu:   ČSK Chomutov, Sokol II Cho-
mutov, ZJS Spojené ocelárny Chomutov, Sokol Hutě Chomutov, 
TJ Baník Chomutov Závod Julia Fučíka, Baník VTŽ Chomutov, VTŽ 
Chomutov, KLH VT VTJ Chomutov, KLH Chomutov, Pirá   Chomutov 
Stadion: Mul  funkční aréna Chomutov, kapacita 5.250 míst
Největší úspěchy:  2. místo v československé 
hokejové lize 1954/55, 3. místo 1955/56, vítěz 1. ligy (druhé nej-
vyšší soutěže) 2000/01, 2009/10, 2011/12 (postup do extraligy)

Představenstvo klubu:
Předseda představenstva:  Ing. Jaroslav Veverka, MBA
Místopředseda představenstva: Ing. Karel Rypl
Člen představenstva: Milan Mizun 
Management klubu:
Generální manažer: Ing. Jaroslav Veverka
Obchodní a marke  ngový ředitel: David Dinda
Sportovní manažer: Leo Gudas
Sportovní sekretář:  Mar  n Pašek
Ředitel sportovního úseku mládeže: Mgr. Jaroslav Liška
Ekonomka: Ivana Kiliánová

Realizační tým:
Hlavní trenér : Jiří Čelanský
Asisten  : Zdeněk Skořepa, Jaroslav Beck
Trenér brankářů: Josef Bruk
Kondiční ternér:  Petr Švehla
Vedoucí mužstva : Roman Lauko

Společnost: Pirá   Chomutov a.s.
Sídlo: Mostecká 5773, Chomutov 430 01
Kontakt: Tel: + 420 474 699 100, Fax: + 420 474 699 102
E-mail: klub@pira  chomutov.cz
Internet: www.pira  chomutov.cz

Kustod, masér:  Pavel Mošna
Lékař: MUDr. Petr Šizling
Fyzioterapeut, masér: Pavel Wildumetz
Videotrenér: Libor Dudek
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RYTÍŘI KLADNO SOUPISKA TÝMU / STATISTIKY

U = utkání; G = góly; A= nahrávky; B = kanadské body; +/- = plus/mínus body; TM = trestné minuty; 2, 5, 10, DKU a TH = počet 2, 5, 10 minu-
tových trestů, trestů do konce utkání a trestů ve hře; ZTS = zavinil trestné střílení/kolik jich soupeř proměnil; TS = kolik jel trestných střílení/
kolik jich proměnil; SN = kolik jel samostatných nájezdů/kolik jich proměnil; GP = vstřelené góly v přesilovce; GO = vstřelené góly v oslabení.
Brankáři: MIN = odchytané minuty, OG = obdržené góly; ZÁS = počet zásahů; % = úspěšnost zásahů; TS = kolik chytal trestných střílení/kolik 
obdržel gólů z trestných střílení; SN = kolik chytal samostatných nájezdů/kolik obdržel gólů ze samostatných nájezdů; GP = kolik obdržel gólů 
při přesilovce soupeře; GO = kolik obdržel gólů při oslabení soupeře.

TRENÉRSKÝ TÝM REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér: Zdeněk VOJTA
Asisten   trenéra: Petr TATÍČEK, Jiří KOPECKÝ
Trenér brankářů: Marcel KUČERA
Vedoucí mužstva: Václav BLAŽEK

Lékaři: MUDr. Petr FULÍN, MUDr. Vladislav BARTÁK, Ph.D.
Masér: Vladimír MALÝ 
Kustodi: Ondřej KRULIŠ, Miroslav PETRÁK
Fyzioterapeutky: Barbora KRAJSOVÁ, Michaela DARSOVÁ

Pozn.: Uzávěrka pro zpracování sta  s  k byla ve středu 30. 1. 2013!
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VLADIMÍR KAMEŠ ROZHOVOR

Rozhodují přesilovky, musíme je zvládnout
Obránce Vladimír Kameš patří k hráčům, na které po odchodu několika zadáků spadlo jedno z nej-
těžších břemen. Výrazně se mu zvýšil čas, který stráví na ledě, hraje přesilovky i oslabení. Že umí 
dát i gól ukázal znovu v neděli Pardubicích, kde ovšem zůstal na střelecké lis  ně Ry  řů osamocen.

V Pardubicích jste prohráli potře   za sebou,
co rozhodlo?
Utkání jsme neměli špatně rozehrané, rozhodují-
cí byly přesilovky, ve kterých byly Pardubice lepší 
a daly nám v nich tři góly. My jsme také nějaké se-
hráli, ale nedokázali jsme si vytvořit potřebný tlak. 
Jinak jsme odehráli vyrovnané utkání, za stavu 2:1 
pro Pardubice jsme trefi li tyč. To byla velká škoda. 

Po dobu výluky hrála přesilovky téměř výhradně 
řada z NHL a ostatní včetně tebe se při nich na 
led příliš nedostali. Teď je to najednou na nich. 
Je to těžké?
To si ani nemyslím. Spíše si musíme lépe vyhovět 
mezi sebou. Záleží vždy na tom, jak se soupeř 
v oslabení brání. Před  m tu byli zkušenější hráči, 
kteří samozřejmě věděli, jak to zahrát lépe. Teď 
to musíme zahrát dobře my a hlavně dávat góly. 
Přesilovky v dnešním hokeji rozhodují zápasy. 

Ry  ři přešli na „zanďoura“ a branek už nedávají 
moc. O to víc možná překvapí, že se začali trefo-
vat obránci, konkrétně ty nebo David Růžička…
To je spíš náhoda, že to tam napadlo zrovna 

obráncům. Kluci v útoku hrají dobře, pomáhají 
nám dozadu, ale prostě jim tam nepadají góly. 
Nějaké už musíme ušmrdlat, abychom se uklid-
nili. Je jedno, kdo je vstřelí, a nezáleží na tom, 
že jsem se naposled trefi l zrovna já. 

V Pardubicích ses z ničeho nic objevil na levém kří-
dle. Není to víc než náhoda dobrá podpora útoku?
(usměje se) Vyjel jsem dopředu a dostal od Mar-
 na Látala dobrou přihrávku, tak jsem vystřelil 

a povedlo se. Celkově musíme střílet víc, aby nám 
to tam padalo. 

Dnes a v neděli nás čekají dva domácí zápasy, 
Ry  ři jsou po nezdarech pod tlakem. Vnímáš 
tyto duely jako klíčové?
Nevnímám to tak, beru je jako každé jiné zápa-
sy, na všechny je potřeba se co nejlépe připravit. 
Chomutov sice posílil, ale když budeme bojovat, 
máme na něj.

Po víkendu přijde na řadu reprezentační pře-
stávka, těšíš se na ni?
Ano i ne. Ještě neznám program, ale předpoklá-
dám, že se bude hodně trénovat. Navíc se teď 
cí  m velmi dobře a hrál bych klidně dál.
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DavidDavid
RŮŽIČKARŮŽIČKA

David
RŮŽIČKA
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PAVEL PATERA REPORTÁŽ

Relaxační povídání s Pavlem Paterou
Před každým domácím zápasem zve moderátor Dan Adam hokejisty Kladna do vysílání 
rádia Relax. Tuto sezonu zpovídal už většinu týmu včetně zámořských posil Plekance, 
Tlustého, Židlického či Kaberleho. Hvězda největšího formátu byla v nejposlouchanějším 
éteru Kladenska slyšet i tentokrát. Hostem ve studiu byl totiž před bitvou s Piráty kapi-
tán Rytířů, čtyřnásobný mistr světa a olympijský vítěz Pavel Patera. Pokud jste vysílání 
ve čtvrtek prošvihli, přečtěte si z něj to nejzajímavější. 

Jedna z prvních otázek, kterým kladenská 
legenda čelila, se týkala samotné funkce kapi-
tána. V té to  ž zaskakovali letos i Libor Pro-
cházka a Jiří Kuchler, v televizní reklamě Sazky 
měl céčko na dresu i Jaromír Jágr. „Jarda ani 
Tomáš Plekanec to céčko nechtěli. A proč ne, 
to už by byla spíše otázka pro ně,“ odpovídal 
Pavel Patera a vzápě   potěšil všechny kladen-
ské fanoušky, když potvrdil, že už ho netrápí 
žádné zdravotní po  že. „Poslední zápasy to 
bylo ještě špatné, ale dá se říct, že už jsem 
stoprocentně zdráv. Měl jsem problémy se 
zápěs  m, teď už je to v pohodě,“ prozradil.

Další dotaz už byl těžšího kalibru, moderáto-
ra zajímaly odchody Paterových spoluhráčů. 
„Někteří odešli do NHL, někteří do zahraničí. 
Stále ale máme v mužstvu další hokejisty, kteří 
jsou také výborní. Teď se musíme semknout a 
na starších hráčích je, aby dali kabinu i všech-
no na ledě do pořádku,“ prohlásil pověstný 
vůdce a naopak připomněl příchod Miloslava 

Hořavy a Koby Jasse. „Míla je střelec a věřím, 
že to teď také ukáže. Koba Jass se na trénin-
ku jevil velmi dobře a jsem na něj zvědavý 
při zápase, protože je ohromně rychlý a má 
výbornou střelu. Myslím si, že nám taky hod-
ně pomůže.“

Dárek pro trenéra? Tři body!
Po třech nezdarech s Vítkovicemi, Spartou a 
Pardubicemi přišlo na řadu i postavení Klad-
na v tabulce. To už není tak komfortní, Ry  -
ři vypadli z první šestky a někteří odborníci 
nahlas vyslovili, že s nimi v play off  nepočíta-
jí. Pavel Patera ovšem zůstal op  mistou. „V 
tomto bychom měli být úplně v klidu. Prohráli 
jsme dvakrát venku a doma se Spartou, kte-
rá je momentálně asi nejlepší týmem v lize. 
Teď nás čeká víkend, který rozhodne, jestli už 
budeme úplně v klidu, nebo jestli se budeme 
muset prát až do konce.“

V kabině Kladna se v týdnu odehrálo jedno 
významné jubileum, trenér Zdeněk Vojta ve 
středu oslavil padesáté narozeniny. Kouč se na 
své kula  ny evidentně příliš netěšil, schválně 
o nich vůbec nehovořil a Pavel Patera se o čer-
stvém padesátníkovi dozvěděl až v rádiu. „Ten 
největší dárek bude, když v pátek uděláme tři 
body. To asi trenéra potěší nejvíc,“ reagoval 
na novinku o deset let mladší hokejista.

A jak viděl dnešní souboj s Piráty? „Očekávám 
velký boj, ve kterém nebude padat moc gólů. 
Doufám, že my alespoň nějaké ty tři nebo čty-
ři branky dáme,“ pověděl posluchačům Relaxu 
Pavel Patera. 

Dan Adam s Pavlem Paterou ve studiu rádia Relax. Moderátor 
po rozhovoru vyměnil mikrofon za hokejku.  (Foto: Vít Heral)
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KOBA JASS NOVÁ AKVIZICE

Koba Jass podepsal smlouvu do konce sezony
Dvaadvace  letý lotyšský reprezentant Koba Jass s Ry  ři v úterý podepsal smlouvu do konce 
sezony. Dravé křídlo by mělo za Kladno poprvé nastoupit v dnešním zápase s Chomutovem.

„Kobův příchod jsem velmi přivítal. Přestože je to 
mladý hráč, jde o kvalitního hokejistu, který nám 
pomůže zvýšit konkurenci v týmu. Jeho největší 
přednos   jsou pohyb, důraz, bojovnost a věřím, 
že i střelba,“ prohlásil hlavní trenér Ry  řů Zdeněk 
Vojta, jenž Jasse v minulos   koučoval u týmu ASK 
Ogre v Lotyšsku.

„Zdeněk Vojta byl můj první trenér, pod kterým 
jsem nastoupil mezi dospělými. Tehdy mi bylo 
sedmnáct a on mi dal šanci,“ zavzpomínal po pod-
pisu kontraktu Koba Jass. Nová kladenská posila, 
která naposledy hrála za Žilinu, má za sebou něko-
lik tréninků a postupně se seznamuje s prostředím 
a mužstvem. „Je tu dobrý tým i spoluhráči, kteří 
mi pomáhají, abych se zde cí  l příjemně. Tréninky 
jsou ve větším tempu než na Slovensku. Jsem spo-
kojený,“ prohlásil Jass s  m, že je připravený hrát 
agresivní styl hokeje a nebojí se jít do těla.

Úlohu rváče ale odmítá, i když jeho bitka na loň-
ském mistrovství světa se Švédem Karlssonem je 
na serveru YouTube hodně populární. Do ruční 
výměny názorů se to  ž Jass pus  l ihned po návra-
tu na led z trestné lavice. „Stalo se to pod vlivem 
okolnos  , které tomu předcházely. Dal jsem Švé-
dovi čistý bodyček, jenže on mě poté udeřil zezadu 
a navíc mi vyhrožoval. Na trestnou lavici jsme šli 
nakonec oba, i když jsem nevěděl proč. Neměl ke 
mně žádný respekt, tak já ho neměl ani k němu. 
Zeptal jsem se, jestli si to spolu pak rozdáme a on 
souhlasil,“ přiblížil pikantní situaci.

I když se Jass v kabině s nikým kromě trenéra dosud 
neznal osobně, přiznal, že o kladenských hvězdách 
ví své. „Samozřejmě dobře znám hráče NHL, kte-
ří tu donedávna hráli, a hokejovou legendu Pavla 
Pateru.“

Koba Jass přidal i jednu zajímavou vzpomínku, byť 
dost mlhavou. „Když jsem byl hodně malý, hrál 
jsem v Česku vánoční turnaj. Moc si to už nepama-
tuji, ale vybavuji si, že jsme asi navš  vili Kladno a 
já tu na zimáku viděl velkou fotku Jaromíra Jágra,“ 
pousmál se hráč se zkušenostmi z lotyšské, bělo-
ruské, kazašské a slovenské soutěže. Extraligovou 
premiéru zažije dnes.

(Foto: Vít Heral)

(Foto: IIHF)
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AKTUALITY A INFORMACE 
O RYTÍŘÍCH VÁM PRAVIDELNĚ 
PŘINÁŠEJÍ NAŠI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

PZ 5. TŘÍDA MLÁDEŽ

Výsledky teď nejsou prioritou
Když hrají páťáci pézetky, občas schytají i dvoucifernou kanonádu. V mladších žácích to ale 
není nic neobvyklého, občas se tu prostě hraje hodně divoce. Klíčovým faktem zůstává, 
že na mladých hokejistech v týmu trenéra Jakuba Strachoty je vidět pořád hodně nadšení. 

PZ nebo Ry  ři, páťáci mívají společné tréninky. 
Většinou si rozdělí led na dvě poloviny, jednou 
v týdnu ale trénují jako jedno mužstvo. „Trenéři 
se tak mohou hráčům věnovat všichni najednou, 
chceme dát klukům podobný tréninkový plán. 
Proto děláme pondělní stanovištní tréninky se 
skupinami podle úrovně dovednos   a je jedno, 
kdo je z kterého oddílu,“ vysvětlil šé  renér celé 
kategorie Jan Krégl. 

Ten také přiznal, že PZ v současné chvíli Ry  ři pře-
vyšují. „To ale nic neznamená, musíme se snažit 
o zlepšení. V PZ jsou také šikovní kluci a chceme 
jim poskytnout stejně kvalitní servis. Máme dva 
týmy, jenže jsme jeden klub. Snažíme se, aby 
nevznikala přílišná rivalita,“ doplnil Krégl.

ZDENĚK VOJTA JUBILEUM

Čerstvým padesátníkem trenér Zdeněk Vojta 
Hlavní trenér Ry  řů Zdeněk Vojta ve středu přečkal padesáté narozeniny. Slovo „oslavil“ 
záměrně nepoužíváme, neboť kouč přezdívaný Maďar slavnostní náladu neměl. „Je to sice 
kulaté jubileum, ale na oslavy není čas. Máme teď hodně hokejové práce, čekají nás vlast-
ně dva nejdůležitější zápasy konce sezony. Pokud zvládneme nejbližší víkend, pak se teprve 
můžeme bavit o uvolněnější atmosféře,“ prozradil například Kladenskému deníku. 

PhDr. Zdeněk Vojta se narodil 30. ledna 1963, hráč-
skou kariéru prožil v mateřském Kladně, Jihlavě, 
německých Waldkraiburgu a Crimmitschau. Jako 
trenér stál na lavičce Berouna, Liberce, Chomuto-
va, Ús   nad Labem, lotyšského ASK Ogre, repre-
zentace Chorvatska a samozřejmě Kladna. Ry  ře 
kormidluje s asistenty Jiřím Kopeckým a Petrem 
Ta  čkem druhou sezonu a dovedl je už k pětačty-
řice   extraligovým vítězstvím. Jako jeden z mála 
trenérů má doktorský  tul a přednáší na FTVS UK 
v Praze. Přejeme „Maďarovi“ všechno nejlepší!

Páťáci na společném tréninku, někteří mají pro fanouška 
nezvyklé rudé tréninkové dresy. (Foto: Vít Heral)
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EXTRALIGA VÝSLEDKY / TABULKY / STATISTIKY
Minulé kolo (neděle 27.1.):
Chomutov - Třinec 3:2 pp
Vítkovice - Litvínov 4:3 pp
Pardubice - Kladno 4:1
Sparta - České Budějovice 4:2
Liberec - Plzeň 6:3
Karlovy Vary - Slavia 2:0
Brno - Zlín 1:3

Dnešní kolo:
Kladno - Chomutov 17:30
Litvínov - Karlovy Vary 17:30
Slavia - Pardubice 18:15
Plzeň - Vítkovice 17:30
Zlín - Liberec 17:30
Třinec - Sparta 17:00
České Budějovice - Brno 17:30

Příš   kolo (neděle 3.2.):
Pardubice - Karlovy Vary 17:00
Brno - Litvínov 17:00
Kladno - České Budějovice 17:30
Chomutov - Zlín 17:30
Sparta - Plzeň 17:00
Vítkovice - Slavia 17:00
Liberec - Třinec 17:00

Tabulka Tipsport Extraligy po 44. kole:

V záhlaví tabulky uvedeno: pořadí, název klubu, počet odehraných utkání, počet výher, výher v prodloužení, remíz, proher v prodloužení, proher, 
vstřelené a obdržené branky a dosažené body.

Kanadské bodování:
 1. Růžička M. (Třinec) 68 (33+35)
 2. Jágr (Kladno) 57 (24+33)
 3. Gulaš (Plzeň) 55 (27+28)
 4. Pech (K. Vary) 53 (21+32)
 5. Vlasák (Plzeň) 50 (16+34)
 6. Hübl (Litvínov) 50 (16+34)
 7. Straka (Plzeň) 50 (15+35)
 8. Plekanec (Kladno) 46 (21+25)
  ... 
 55. Patera (Kladno) 25 (8+17)

Střelci:
 1. Růžička M. (Třinec) 33
 2. Gulaš (Plzeň) 27
 3. Jágr (Kladno) 24
 4. Ton (Sparta) 23
 5. Lukeš (Litvínov) 22
 6. Pech (K. Vary) 21
 7. Plekanec (Kladno) 21
 8. Pletka (Plzeň) 21
  ... 
 48. Tlustý (Kladno) 12

Nahrávači:
 1. Růžička M. (Třinec) 35
 2. Straka (Plzeň) 35
 3. Vlasák (Plzeň) 34
 4. Hübl (Litvínov) 34
 5. Jágr (Kladno) 33
 6. Pech (K. Vary) 32
 7. Hlinka (Sparta) 29
 8. Kovář (Plzeň) 29
  ... 
 18. Židlický (Kladno) 22

Brankáři - % úspěšnost:
 1. Závorka (K. Vary)  93,35
 2. Kovář (Č.B.)  93,15
 3. Hrubec (Třinec)  92,72
  ... 
 15. Chábera (Kladno) 91,42
Brankáři - průměr gólu na zápas:
 1. Kovář (Č.B.)  2,07
 2. Závorka (K. Vary)  2,10
 3. Rask (Plzeň) 2,11
  ... 
 12. Chábera (Kladno)  2,74

Obránci:
 1. Nosek (K. Vary) 32 (12+20)
 2. Hrabal (Třinec) 26 (8+18) 
 3. Zíb (Třinec) 26 (6+20)
 4. Židlický (Kladno) 25 (3+22)
 5. Benák (Pard.) 24 (5+19) 
 6. Sičák  (Sparta) 23 (6+17)
 7. Kadlec (Slavia) 23 (5+18)
 8. Pulpán (Chom.) 21 (2+20)
  ... 
 44. Černošek (Kladno) 9 (2+7)

Tresty:
 1. Nedvěd (Liberec) 141
 2. Hollweg (Plzeň) 126
 3. Valábik (Brno) 106
 4. Kubát (Livínov) 97
 5. Kočí (Sparta) 95
 6. Duda (Liberec) 88
 7. Bičánek (Brno) 88
 8. Malík (Vítkovice) 87
  ... 
 45. Majeský (Kladno) 52

Pozn.: Uzávěrka pro zpracování tabulek, výsledků a sta  s  k byla ve středu 30. 1. 2013!
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EXTRALIGA VÝSLEDKY / ROZLOSOVÁNÍ 
1. k - Kladno - Liberec 1:2 sn

2. k - Brno - Kladno 3:1

3. k - Kladno - Vítkovice 4:1

4. k - Sparta - Kladno 3:4

5. k - Kladno - Pardubice 6:3 

6. k - Chomutov - Kladno 1:3

7. k - Č. Budějovice - Kladno 2:6

8. k - Kladno - Třinec 3:1

9. k - Zlín - Kladno 3:2

10. k - Kladno - Slavia 2:3

11. k - Plzeň - Kladno 2:1 sn

12. k - Kladno - Litvínov 2:1

13. k - K. Vary - Kladno  3:2

14. k - Liberec - Kladno 1:3

15. k - Kladno - Brno 2:4

16. k - Kladno - Vítkovice 4:1

17. k - Kladno - Sparta 5:1

18. k - Pardubice - Kladno 6:9

19. k - Kladno - Chomutov 7:2

20. k - Kladno - Č. Budějovice 2:3 pp

21. k - Třinec - Kladno  4:3

22. k - Kladno - Zlín 1:4

23. k - Slavia - Kladno 4:3 sn

24. k - Kladno - Plzeň 4:3

25. k - Litvínov - Kladno 5:3

26. k - Kladno - K. Vary 3:0

27. k - Kladno - Liberec 2:1

28. k - Brno - Kladno 4:0

29. k - Vítkovice - Kladno 4:3

30. k - Sparta - Kladno 6:3

31. k - Kladno - Pardubice 5:4

32. k - Chomutov - Kladno 2:5

33. k - Č. Budějovice - Kladno 5:1

34. k - Kladno - Třinec 1:4

35. k - Zlín - Kladno 2:5

36. k - Kladno - Slavia 0:2

37. k - Plzeň - Kladno 4:1

38. k - Kladno - Litvínov 3:2

39. k - K. Vary - Kladno 4:0

40. k - Liberec - Kladno 0:2

41. k - Kladno - Brno 2:1

42. k - Vítkovice - Kladno 0:0

43. kolo - pátek 25. ledna 2013

Zlín - Litvínov 2:1 pp

Chomutov - Liberec 3:6

České Budějovice - Pardubice 2:1

Slavia - Brno 2:1 sn

Kladno - Sparta 3:6

Třinec - Vítkovice 4:5

Plzeň - Karlovy Vary 2:3

44. kolo - neděle 27. ledna 2013

Chomutov - Třinec 3:2 pp

Vítkovice - Litvínov 4:3 pp

Pardubice - Kladno 4:1

Sparta - České Budějovice 4:2

Liberec - Plzeň 6:3

Karlovy Vary - Slavia 2:0

Brno - Zlín 1:3

45. kolo - pátek 1. února 2013

Kladno - Chomutov 17:30

Litvínov - Karlovy Vary 17:30

Slavia - Pardubice 18:15

Plzeň - Vítkovice 17:30

Zlín - Liberec 17:30

Třinec - Sparta 17:00

České Budějovice - Brno 17:30

46. kolo - neděle 3. února 2013

Pardubice - Karlovy Vary 17:00

Brno - Litvínov 17:00

Kladno - České Budějovice 17:30

Chomutov - Zlín 17:30

Sparta - Plzeň 17:00

Vítkovice - Slavia 17:00

Liberec - Třinec 17:00

47. kolo - středa 13. února 2013

Karlovy Vary - Vítkovice 18:00

České Budějovice - Chomutov 17:30

Slavia - Liberec (19.2.) 18:15

Litvínov - Pardubice 17:30

Brno - Plzeň 18:00

Zlín - Sparta 17:30

Třinec - Kladno 17:00

48. kolo - pátek 15. února 2013

České Budějovice - Třinec 17:30

Liberec - Litvínov 18:30

Brno - Karlovy Vary 18:00

Vítkovice - Pardubice (29.1.) 2:1

Kladno - Zlín 17:30

Chomutov - Plzeň 17:30

Sparta - Slavia 18:30

49. kolo - neděle 17. února 2013

Karlovy Vary - Chomutov 15:30

Liberec - Pardubice 17:00

Slavia - Kladno (18.2.) 18:15

Plzeň - České Budějovice 17:30

Vítkovice - Brno 17:00

Litvínov - Sparta 17:30

Zlín - Třinec 17:00

50. kolo - pátek 22. února 2013

Sparta - Vítkovice (19.2.) 18:30

České Budějovice - Zlín 17:30

Kladno - Plzeň 17:30

Chomutov - Slavia 17:30

Brno - Pardubice 18:00

Liberec - Karlovy Vary 18:30

Třinec - Litvínov 17:00

51. kolo - neděle 24. února 2013

Pardubice - Sparta 18:10

Vítkovice - Chomutov 18:10

Brno - Liberec 18:10

Litvínov - Kladno 18:10

Karlovy Vary - Č. Budějovice 18:10

Slavia - Třinec 18:10

Plzeň - Zlín 18:10

52. kolo - úterý 26. února 2013

Kladno - Karlovy Vary 18:10

Chomutov - Litvínov 18:10

České Budějovice - Slavia 18:10

Zlín - Pardubice 18:10

Liberec - Vítkovice 18:10

Sparta - Brno 18:10

Třinec - Plzeň 18:10
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