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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

FANKLUB POLDI KLADNO AKTUÁLNÍ VÝJEZDY

FANKLUB POLDI KLADNO PODPORUJE SPOLEČNOST

Na SLAVII - v pondělí 18. 2. 
Individuální a hromadnou dopravou. Doporuče-
né spoje ještě upřesníme. Začátek utkání v 18:10. 
Vstupenky do sektorů hos   (117 a 118) kupujte 
samostatně přes Sazka  cket a terminály Sazky.

Do LITVÍNOVA - v neděli 24. 2.
Poslední a možná nejdůležitější výjezd zákl. čás  ! 
Autobusem. Odjezd v 16:00 od Zimního stadionu. 
Cena zájezdu včetně vstupenky je 150,- / 200,- 
(fanklubáci a permanentkáři / ostatní). Na palubě 
autobusu budeme podávat malé občerstvení zdar-
ma! POZOR! Kapacita pouze 150 vstupenek! Nevá-
hejte a hlašte se. JIŽ PLNÍME DRUHÝ AUTOBUS!!!

Veškeré objednávky a přihlášky zasílejte mailem na 
gimax@seznam.cz nebo SMS na tel.: 728 160 505. 

Sledujte naše stránky: www.fanklubpoldikladno.cz
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VÍTÁME VÁS DNEŠNÍ UTKÁNÍ

Dnes jediný cíl: Napravit středeční selhání!
Téměř po dvou týdnech vás znovu vítáme na kladenském ČEZ STADIONU. Do konce základní 
čás   Tipsport extraligy zbývá už jen pouhých pět zápasů, z toho se tři odehrají na domácím 
ledě. Dnes se Ry  ři postaví Zlínu a po debaklu v Třinci je čeká reparát. 

Na severu Moravy se přitom zápas nevyvíjel 
špatně, katastrofi cký scénář se začal psát až ve 
druhé tře  ně, kdy Oceláři rozebrali do šroub-
ku obranný val Ry  řů a z vyrovnaného zápa-
su byla velmi rychle jednoznačná záležitost. 
Kladno utrpělo největší letošní porážku 2:7.

To Zlínu se první zápas po reprezentační pře-
stávce vydařil. Pro   Spartě svěřenci trenéra 
Ros  slava Vlacha vydřeli výhru nad Spartou 2:1 
po prodloužení, vítězný gól vstřelil v nastavení 
Antonín Honejsek. Právě na tohoto jednadva-
ce  letého mladíka si budou muset dát kladen-
š   obránci dobrý pozor. Po kanonýrovi Jarosla-
vu Balaš  kovi je s patnác   brankami druhým 
nejlepším střelcem svého týmu a navíc se mu 
pro   Kladnu letos velmi daří. Ve třech vzájem-
ných zápasech skóroval čtyřikrát, ve 22. kole 
dokonce ha  rickem rozhodl o vítězství zlínské-
ho mužstva 4:1.

Držme palce, play off  je hodně blízko!

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ: RYTÍŘI KLADNO  ŠKODA PLZEŇ V PÁTEK 22. ÚNORA OD 17:30!

SOUTĚŽ
Také dnes budeme s majiteli tří vylosova-
ných zpravodajů střílet o zajímavé ceny, na 
výherce čeká dres kapitána Pavla Patery 
a nové CD kladenské skupiny Anopheles, 
které obsahuje i ofi ciální hokejovou hym-
nu Ry  řů. Ode dneška je album k zakou-
pení také ve fanshopu na zimním stadionu.  

Ze sta  s  k:

Letošní bilance:
doma: Kladno - Zlín 1:4
venku: Zlín - Kladno 3:2, 2:5
Loňská bilance:
doma: Kladno - Zlín 1:0, 3:2
venku: Zlín - Kladno 2:3 sn, 6:4

Historická bilance:
 U V R P skóre
celkem 158 80 13 65 576:531
doma 79 53 5 21 327:218
venku 79 27 8 44 249:313

Nejvíce branek (na Kladně):
14, Kladno - Zlín 10:4 (1964/65)

Nejvýraznější výhra a prohra (na Kladně): 
Kladno - Zlín 6:0 (1974/75), 8:2 (1978/79);  Klad-
no - Zlín 1:5 (1990/91 a 1994/95), 2:6 (1994/95 
a 1996/97), 3:7 (1994/95) 
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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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HC PSG ZLÍN NÁŠ DNEŠNÍ SOUPEŘ

Soupiska týmu:

Klub založen: v roce 1929 jako SK Baťa Zlín
Klubové barvy: žlutá a modrá
Změny názvu: 1945 - ZK Baťa Zlín, 1948 - Sokol Botostroj 
Zlín, 1949 - Sokol Svit Gottwaldov, 1958 - TJ Gottwaldov, 1990 
- TJ Zlín, SK Zlín, AC ZPS Zlín, 1997 - HC ZPS - Barum Zlín, 
1999 - HC Barum Continental, 2000 - HC Continental Zlín, 
2002 - HC Hamé Zlín, 2007 - HC RI OKNA ZLÍN, 2009 - PSG Zlín
Stadion: Zimní stadion Luďka Čajky, kapacita 7.000 diváků
Největší úspěchy:   Mistr ligy 2003-04, 
2. místa 1994-95, 1998-99, 2004-05, 3. místa 1984-85, 2001-02

Management:
Generální manažer: Mgr. Karel Adamík 
Jednatel: Mgr. Patrik Kamas
Sportovní manažer: Jiří Šolc
Marke  ngový manažer: Bc. Tomáš Melzer
Ekonom: Ing. Věra Jandová
Provozní ředitel ZS: David Navrá  l
Tiskový mluvčí: Bc. Roman Ordelt
Asistentka vedení: Iva Pecinová
Sekretář klubu: Oldřich Šolc

Společnost: HC PSG Zlín, s. r. o.
Adresa: Zimní stadion Luďka Čajky, Březnická 4068 760 01 Zlín
Kontakt: Tel.: 577 056 011, GSM: 724 123 952, Fax: 577 056 035
E-mail info@hokej.zlin.cz
Internet www.hokej.zlin.cz

Realizační tým:
První trenér:   Ros  slav Vlach
Druhý trenér:   Juraj Jurík
Trenér brankářů:   Richard Hrazdíra
Vedoucí mužstva: Oldřich Šolc
Kustod: Miloslav Sedlák
Maséři: Lubomír Pálka, Patrik Hučko
Fyzioterapeut: Tomáš Brabec

Lékaři: MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., MUDr. Bohumil Dudešek
MUDr. Jiří Duben, Ph.D., MUDr. Lukáš Hnátek
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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 13. 2. 2013!
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KUSTODI POHLED DO ZÁKULISÍ

Ondřej Kruliš: Sranda v kabině musí být
Nachystat hole, přebrousit brusle, vyprat, uklidit a někdy i uvařit. To je běžná agenda kusto-
dů Ondřeje Kruliše, Miroslava Petráka a maséra Ladislava Malého. V jeho případě pla  , že 
kromě odborného pohlazení na těle umí často pohladit i na duši zdařilým v  pkem. „Sranda 
musí být, aby v kabině byla pohoda a dobrá nálada,“ říká Ondřej Kruliš, kustod Ry  řů a bratr 
bývalého obránce Jana Kruliše.

Který hráč z aktuální sestavy Ry  řů klade na vás 
kustody nejvíce požadavků a je nejnáročnější?
To je různé, ani to nejde takto říct. Každý hráč má 
jiné požadavky a specifi ka, každý potřebuje něco 
jiného. Někdo je náročnější na hokejky, jiný zase na 
broušení. 

Většina fanoušků ví, že kustod se stará především 
o brusle a broušení, ale jaké další úkoly máte? 
Začíná to broušením, dále například se stará 
i o pi  , stravu i úklid. Hodně důležité je také sta-
rat se o dobrou náladu. 

Jak často se musí kustodi v kabině starat o legraci? 
Každý den. Musí to také vyplynout ze situace. Sran-
da musí být, aby v kabině byla pohoda a dobrá 
nálada. Spoustu věcí vymýšlí masér Ladislav Malý 
a my se přidáváme. 

Kdo z hráčů či realizačního týmu snáší v  pky 
méně?
Každý to vezme po svém. Není nikdo, kdo by byl 
vysloveně naštvaný. Hráči si dokáží udělat legraci 
i sami ze sebe. Záleží na 
náladě i na tom jestli se 
vyhrává nebo prohrává.

Jak dlouho trvá tako-
vé přebroušení bruslí 
během zápasu?
Během zápasu to samo-
zřejmě musíme zvlád-
nout co nejrychleji. Běž-
ně to kolega Miroslav 
Petrák zvládá v rozmezí 
pě   až šes   minut. Je to 
dáno  m, že každý hráč 
má jiné požadavky, číslo 
boty nebo žlábek.

Co to znamená, když si hráč takzvaně „strhne“ 
hranu?
To znamená, že hrot neboli ostrá hrana brusle 
narazí na něco kovového. Stačí náraz brusle na 
brusli. Hrana se strhne a začne se podkluzovat, 
což je vidět nejvíce, když hráč najíždí do oblouků. 
Dá se to vyřešit na místě kamenem nebo se brus-
le musí kompletně přebrousit.

Existují brusle, které se vůbec nebrousí?
Ano, je to takový zvláštní typ bruslí. Ne že by se 
vůbec nebrousily, ale stačí jim, že se nabrousí na 
začátku a vždy za čas se musí vyměnit nože. Nože 
mohou být buď  tanové, nebo se v současné 
době používají i nože grafi tové. V Kladně v nich 
hraje Petr Obdržálek.

Jaká je největší kuriozita, která se vám přihodila? 
Asi největší kuriozita byla, když jsme po kabině 
honili myš hokejkami (smích). 

Hvězdná pětka s trojicí strážců kabiny Miroslavem Pet-
rákem (zleva), Ladislavem Malým a Ondřejem Krulišem
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JaromírJaromír
JÁGRJÁGR

JaromírJaromír
JÁGRJÁGR

Dnes slaví 41. narozeniny (*15. 2. 1972). 
Gratulujeme!
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BAREVNÝ SVĚT DĚTÍ PROJEKT KÁMOŠ

Kámoš Jágr a jeho Barevný svět dětí
Řídit klub, vyprodávat stadiony, dávat góly, pobláznit celé Česko. Nejen tyto položky měl 
Jaromír Jágr na svém seznamu po dobu výluky NHL. Plnil totiž také své povinnosti coby 
patrona projektu „Kámoš“ občanského sdružení Barevný svět dětí, který zdarma pomá-
há dětem ze sociálně slabých rodin a dětem z dětských domovů.

Jágrovi malí kámoši například dostali vstu-
penky na zápasy Rytířů v O2 aréně. „Kámoši 
mávali, nervozitou si kousali nehty a dokon-
ce fandili i s několika vlastnoručně vyrobený-
mi transparenty. Po heslech „Jarda je Bůh“ 
a „Kámoši fandí Jardovi“ v utkání s Pardu-
bicemi přišlo na řadu i grafické zpracování. 
Jaromír si na jednom transparentu osedlal 
kometu,“ stálo také na facebookovém profilu 
sdružení.

Děti dokonce v prosinci obdrželi i pozvánku 
k osobnímu setkání na kladenském zimáku 
(na snímcích). Po jednom z tréninků s Jaro-
mírem diskutovali, předali mu spoustu dárků 
a hokejová legenda na oplátku podepisovala 
jednu fotografii za druhou...

O podpisy byl tradičně zájem

Dárek pro Jaromíra

Najdete Jardu?
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O projektu „Kámoš“
Mo  o: Nejpřirozenějším prostředím pro dítě je rodina.

Kámoš je kamarád, který pomůže a podrží v těžké životní situa-
ci. Kámoš pomáhá dětem, které jsou znevýhodněny, u kterých 
hrozí společenské vyloučení, případně nařízení ústavní výchovy.

Kámoš pomáhá:
 • Najít sebe sama, uvědomit si své možnos   a posílit tak sebedůvěru ve své schopnos  .
 • Nalézt motivaci k učení, zlepšit školní výsledky.
 • Stabilizovat situaci v rodině, zabránit sociálnímu vyloučení.
 • Ukázat kreativní možnosti trávení volného času.

Kámoš pomáhá konkrétním dětem v konkrétní situaci. Chce pro svého kamaráda co nejlepší výchozí 
podmínky do dalšího života. Jeho pomoc je dlouhodobá a směřuje k budoucí plné samostatnos   dítěte. 
K tomu, aby se z jeho kamaráda stala osobnost, která si bude umět poradit i v ob  žnějších situacích. 
Kámoš tak má vliv nejen na osud jednoho dítěte, ale i na jeho okolí. Jeho pomocná ruka může zabránit 
tomu, aby dítě své problémy řešilo drogami. V konečném důsledku pak i snižuje kriminalitu a delikvenci.

Chcete se stát KÁMOŠEM? 
Více informací a podrobnos   na webu: www.StanSeKamosem.cz & www.BarevnySvetDe  .cz

JAROMÍR JÁGR BLOG PRO DENÍK SPORT

(…) V Edmontonu jsme vyhráli 3:2 a mně se 
podařilo dát vítězný gól v prodloužení. To vždyc-
ky potěší... Ale proč to zmiňuju? Všimnul jsem si 
při rozbruslení, že tam byl kladenský fanoušek 
v dresu našich Ry  řů. Z toho jsem měl radost! 
A když už se tam trmácel takovou štreku, věřím, 

že i jeho jsem trochu potěšil, že jsme vyhráli. 
Jinak bych mu musel ty cestovní náklady propla-
 t... Každopádně je super, že i Ry  ři jsou takhle 

ve světě vidět, ten fotograf, který ho zvěčnil, 
je prostě šikula!

Jaromír nezapomněl s nadsázkou okomento-
vat i své dnešní narozeniny: (…) Mně ofi ciálně 
bude 15. února 41 let. Ale pozor, jak už jsem tady 
ve svém sloupku upozorňoval loni, není to tak. 
A znovu to musím připomenout - můj táta mě 
to  ž v mládí postaršil o pět let, abych mohl hrát 
se staršími. Proto žádných 41, ale bude mi tepr-
ve 36! Takže to jsem ještě mladíček...

Takže Jardo, všechno nejlepší k „36. naroze-
ninám“ :-), ať se   v tom Dallasu daří!

Je skvělé, že jsou kladenští Rytíři ve světě vidět
Letenky a vstupenky na zápas NHL něco stojí a zanedbatelná částka to rozhodně není. Ale vidět 
Jágra, to je k nezaplacení. S  mto heslem se vydal do Edmontonu na zápas místních Oilers s Dal-
lasem Stars fanoušek v dresu kladenských Ry  řů. Zaujal jak novináře a fotografy, tak i samotné-
ho Jaromíra, který do svého pravidelného sloupku v Deníku Sport zkraje týdne napsal:

Foto: nhl.com

BAREVNÝ SVĚT DĚTÍ PROJEKT KÁMOŠ
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AKTUALITY A INFORMACE 
O RYTÍŘÍCH VÁM PRAVIDELNĚ 
PŘINÁŠEJÍ NAŠI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

Váš tým hraje letos jako jediný extraligu spo-
lečně s Ry  ři, co to pro vás znamená?
Z osobního hlediska je to moje trenérská premi-
éra, pro hráče to jsou především zkušenos  , kte-
ré naberou s každým extraligovým utkáním. To 
v jejich věku okolo patnác   let velice důležité.

Jaký je rozdíl mezi extraligou a nižší soutěží?
Rozdíly jsou to obrovské nejenom v dospělé 
kategorii, ale i v dorostu. V extralize je svižněj-
ší tempo, rychlejší pohyb, přihrávky, na vše je 
méně času. Bohužel máme problém s počtem 
hráčů. Musíme hrát s  m, co tady máme. Sice 
k nám před sezonou přišli hráči z Ús   jako je 
Balcar či Patyk, kteří už si extraligu zahráli, 
ale rozdíl mezi námi a špičkou tabulky je znát.

Nevýhodou je tedy určitě také to, že nemůžete 

PZ KLADNO - MLADŠÍ DOROST MLÁDEŽ

Chceme udržet extraligu
Trenér mladšího dorostu Pavel Křepelka zažívá u mladšího dorostu PZ Kladno extraligovou 
premiéru. Jeho mužstvo jako nováček nejvyšší soutěže sice neokupuje první polovinu tabulky, 
ale i tak podává podle kouče nad očekávání dobré výkony. „Uděláme vše, co je v našich silách, 
abychom extraligu udrželi,“ říká bojovně. 

využívat střídavých hráčů na rozdíl od staršího 
dorostu či juniorů. Jak je tohle pro vás citelné?
To je asi největší minus, s kterým se potýkáme. 
Přece jen ostatní kategorie toho občas využi-
jí, my nemůžeme. V mladším dorostu Ry  řů 
jsou teď navíc takoví hráči jako Vladař, Janele 
či Zajíc, kteří už pravidelně nastupují i za starší 
dorost. Alespoň jeden takový hráč by nám urči-
tě pomohl zvednout herní stránku.

Vás teď čeká velice důležité období, protože 
budete hrát o záchranu. Jak moc vás to trápí?
Budete se divit, ale ani tak moc ne. Kdyby 
nám někdo před sezonou řekl, že budeme mít 
po třech čtvr  nách soutěže osmnáct bodů na 
kontě (8. místo z 10 mužstev ve skupině Západ, 
pozn. redakce), tak bych se mu vysmál. Držíme 
se, jak můžeme. Uděláme vše, co je v našich 
silách, abychom extraligu udrželi. 

Kdo svými výkony nejvíce táhne mužstvo?
Na prvním místě je to brankář Melančin, bez 
jehož výkonů bychom neměli osmnáct bodů, ale 
tak možná tři. Dále je to celá první lajna, konkrét-
ně Balcar, Havelka, Jizba, Patyk a Zeman, kteří se 
starají o sedmdesát procent bodů celého týmu. 

A co budoucnost? Má tento tým na to, aby 
posunul do extraligy i starší dorost PZ?
Rozhodně na to potenciál má. Kolegové Machá-
ček s Voráčkem dostanou k dispozici tým, který 
vybojoval extraligu pro mladší dorost. Ročníky 
97 a 98 jsou v tomto ohledu velice silné a s tro-
chou štěs   by se jim to určitě mělo povést.
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EXTRALIGA VÝSLEDKY / TABULKY / STATISTIKY
Minulé kolo (středa 13.2.):
Karlovy Vary - Vítkovice 8:3
České Budějovice - Chomutov 2:0
Slavia - Liberec (19.2.) 18:15
Litvínov - Pardubice 3:2 sn
Brno - Plzeň 3:2 sn
Zlín - Sparta 2:1 pp
Třinec - Kladno 7:2

Dnešní kolo:
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

Příš   kolo (neděle 17.2.):
Karlovy Vary - Chomutov 15:30
Liberec - Pardubice 17:00
Slavia - Kladno (18.2. TV) 18:10
Plzeň - České Budějovice 17:30
Vítkovice - Brno 17:00
Litvínov - Sparta 17:30
Zlín - Třinec 17:00

Tabulka Tipsport Extraligy po 47. 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) 74 (35+39)
 2. Jágr (Kladno) 57 (24+33)
 3. Gulaš (Plzeň) 55 (27+28)
 4. Hübl (Litvínov) 55 (19+36)
 5. Pech (K. Vary) 54 (21+33)
 6. Straka (Plzeň) 53 (15+38)
 7. Vlasák (Plzeň) 52 (17+35)
 8. Lukeš (Litvínov) 49 (25+24)
 9. Plekanec (Kladno) 46 (21+25)
 45. Patera (Kladno) 29 (10+19)

Střelci:
 1. Růžička M. (Třinec) 35
 2. Gulaš (Plzeň) 27
 3. Lukeš (Litvínov) 25
 4. Jágr (Kladno) 24
 5. Balaš  k (Zlín) 24
 6. Ton (Sparta) 23
 7. Pletka (Plzeň) 23
 8. Pech (K. Vary) 21
 9. Plekanec (Kladno) 21
50. Tlustý (Kladno) 12

Nahrávači:
 1. Růžička M. (Třinec) 39
 2. Straka (Plzeň) 38
 3. Hübl (Litvínov) 36
 4. Vlasák (Plzeň) 35
 5. Jágr (Kladno) 33
 6. Pech (K. Vary) 33
 7. Kovář (Plzeň) 30
 8. Hlinka (Sparta) 30
 12. Plekanec (Kladno) 25
23. Židický (Kladno) 22

Brankáři - % úspěšnost:
 1. Kovář (Č.B.)  93,48
 2. Závorka (K. Vary)  93,00
 3. Furch (Slavia)  92,82
 15. Chábera (Kladno) 91,17
 35. Cikánek (Kladno) 88,50
Brankáři - průměr gólu na zápas:
 1. Kovář (Č.B.)  2,01
 2. Furch (Slavia)  2,09
 3. Rask (Plzeň) 2,11
 11. Chábera (Kladno)  2,80
34. Cikánek (Kladno) 3,31

Obránci:
 1. Nosek (K. Vary) 32 (12+20)
 2. Hrabal (Třinec) 32 (9+23) 
 3. Zíb (Třinec) 31 (8+23)
 4. Židlický (Kladno) 25 (3+22)
 5. Kadlec (Slavia) 24 (5+19)
 6. Benák (Pard.) 24 (5+19) 
 7. Pulpán (Chom.) 24 (2+22)
 8. Sičák  (Sparta) 23 (6+17)
 46. Černošek (Kladno) 9 (2+7)
53. Růžička D. (Kladno) 7 (3+4)

Tresty:
 1. Nedvěd (Liberec) 145
 2. Hollweg (Plzeň) 126
 3. Kubát (Livínov) 107
 4. Valábik (Brno) 106
 5. Duda (Liberec) 104
 6. Kočí (Sparta) 97
 7. Brejčák (Livínov) 96
 8. Bičánek (Brno) 92
 53. Majeský (Kladno) 52
 74. Patera (Kladno) 42

Pozn.: Uzávěrka pro zpracování tabulek, výsledků a sta  s  k byla ve středu 13. 2. 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 2:3 pp

Litvínov - Karlovy Vary 4:1

Slavia - Pardubice 2:1 pp

Plzeň - Vítkovice 3:0

Zlín - Liberec 6:3

Třinec - Sparta 4:5

České Budějovice - Brno 6:3

46. kolo - neděle 3. února 2013

Pardubice - Karlovy Vary 4:1

Brno - Litvínov 3:4 sn

Kladno - České Budějovice 3:1

Chomutov - Zlín 3:1

Sparta - Plzeň 2:4

Vítkovice - Slavia 1:5

Liberec - Třinec 5:4 pp

47. kolo - středa 13. února 2013

Karlovy Vary - Vítkovice 8:3

České Budějovice - Chomutov 2:0

Slavia - Liberec (19.2.) 18:15

Litvínov - Pardubice 3:2 sn

Brno - Plzeň 3:2 sn

Zlín - Sparta 2:1 pp

Třinec - Kladno 7:2

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. TV) 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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