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ADVENTURE GOLF PARTNER UTKÁNÍ

FANKLUB POLDI KLADNO AKTUÁLNÍ VÝJEZD

Fanklub Poldi Kladno pořádá autobusový 
zájezd. Odjezd ve 14:00 od Zimního stadi-
onu. Po domluvě možnost nástupu v Praze. 
Cena zájezdu včetně vstupenky je 300,- / 
350,- (fanklubáci a permanentkáři /ostatní). 

Závazné objednávky prosíme e-mailem na: 
gimax@seznam.cz nebo pomocí SMS na tel.: 
728 160 505. 

POZOR! Vstupenky zajišťujeme pouze pro 
účastníky zájezdu! Pro individuální cestova-
tele budou vstupenky ke koupi na vyžádání 
na pokladně. Cena 100 Kč/ks. Kapacita sek-
toru pro hosty je 250 míst!

(Vše uvedené pla   i pro případné úterní utkání!)

 POKRAČUJEME V PARDUBICÍCH - POJEĎTE S NÁMI!

Podrobnější informace sledujte na našich stránkách www.fanklubpoldikladno.cz

Kladenský Ry  ř - Bulle  n k utkáním Tipsport Extraligy ledního hokeje 2012 - 2013
Vydává Hokej Kladno, s.r.o. / Petra Bezruče 2531, Kladno. Datum vydání: 2. 3. 2013. Náklad: 500 kusů. Cena: 10 Kč. Editor: Vít Heral. Redakce: Petr 
Hubáček, Marek Pirner, Ondřej Jícha. Foto: Josef Poláček (není-li uvedeno jinak). Grafický návrh, úprava a sazba: Jaroslav Zelenka. Tisk: IMPROX, s.r.o. 
© 2013 Hokej Kladno, s.r.o.  www.rytirikladno.cz
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VÍTÁME VÁS DNEŠNÍ UTKÁNÍ

Po roce znovu play off !
Už s velkým předstihem jsme mohli konstatovat, že jsme svědky neobyčejného ročníku. 
V období výluky NHL přišly první vrcholy sezony pod taktovkou Jágra, Plekance, Tlusté-
ho, Židlického a Kaberleho. Nejdůležitější a nejočekávanější boje ale mají na programu 
Rytíři v příštích dnech. Teď jsou na řadě zápasy o ligový titul! 

Hokejový osud určil Ry  řům za pro  vníka tým 
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice. Ten v základní 
čás   patřil k nejoblíbenějším soupeřům Kladna, 
ve vzájemných duelech kladenš   třikrát zvítězili 
a získali devět bodů. Ve čtyřech utkáních Kladna 
s Pardubicemi padlo neuvěřitelných osmatřicet 
branek, což dělá průměr téměř dese   gólů na 
zápas. To vše je ale už jen sta  s  ckou zajíma-
vos  . Začíná se odznovu!

Nejeden z fanoušků a hráčů z obou táborů si 
určitě připomněl sezonu 2004/05, v níž si to 
oba soupeři rozdali ve čtvr  inále. Také tehdy 
do extraligy zasáhla výluka NHL, jenže ta se pro-
táhla na celý rok. Pardubice nakonec z napínavé 
série vyšly vítězně až po sedmém zápase a poté 
dokráčely na český hokejový trůn. 

Série předkola ČP play off  Tipsport extraligy se hra-
je na tři vítězná utkání a pokud v ní Kladno uspěje, 
ve čtvr  inále se postaví druhé Slavii Praha. Žád-
ný tým z předkola dosud  tul nevyhrál, ale nikde 
není psáno, že tomu tak nemůže být letos. Vzpo-
meňme na tažení Komety Brno až do fi nále…

Ze sta  s  k:

Letošní bilance (základní část):
doma: Kladno - Pardubice 6:3, 5:4
venku: Pardubice - Kladno 6:9, 4:1
Loňská bilance:
doma: Kladno - Pardubice 4:2, 3:4sn
venku: Pardubice - Kladno 3:2, 5:2

Historická bilance:
 U V R P skóre
celkem 207 90 25 92 739:777
doma 103 63 10 30 423:315
venku 104 27 15 62 316:462

Nejvíce branek (na Kladně):
15, Kladno - Pardubice 11:4 (1957/58).

Nejvýraznější výhra a prohra (na Kladně): 
Kladno - Pardubice 10:1 (1960/61), Kladno - Pardu-
bice 2:11 (1988/89).

letos v základní
čás   navš  vilo 
zápasy Ry  řů. 

Více lidí přišlo pouze na Pardubice. Dnes se tak 
hraje duel nejsledovanějších celků soutěže!

333  síc diváků
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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 sedm-
desátých letech, kdy slavná generace Nového, Nováka, Pospíšila, Kaber-
leho a mnoha dalších skvělých hráčů vyhlásila „zlatou pě  letku“. Mistry 
ČSSR se Kladno stalo v letech 1975, 1976, 1977, 1978 a 1980. Klad-
no v tu dobu válcovalo soupeře i na mezinárodní scéně. Světový punc 
dalo místnímu hokeji vítězství v Poháru mistrů evropských zemí (1977) 
ale i zámořská mise, při které Poldi úspěšně změřila síly s kluby WHA 
a NHL. Posíleni o několik reprezentantů Kladeňáci porazili Chicago Black 
Hawks a Toronto Maple Leafs, remizovali s New Yorkem Rangers a těsně 
podlehli Clevelandu. Kladno pravidelně dodávalo československé repre-
zentaci 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 
sekretář

Marcel Kučera
Manažer

marke  ngu

Václav Bartoš
Výkonný 

ředitel klubu

Jaromír Jágr
Majitel
klubu

Otakar Černý
Jednatel 

společnos  
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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 27. 2. 2013!
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Bude to i o vstřelených brankách, ve střelbě 
jsou na tom Pardubice lépe. V první řadě to ale 
budou muset tady potvrdit. 

Přáli jste si do předkola právě Pardubice?
Nevěděli jsme, koho si přát. Všechny týmy mají 
větší stadiony než my, ať je to Brno nebo Par-
dubice. V Pardubicích bude určitě vyprodáno 
a přijde přes deset  síc diváků.  Ze všech mužs-
tev, které jsme mohli dostat (Brno, Vítkovice 
a Pardubice, pozn. redakce), mají podle mě Par-
dubice nejlepší formu. Myslím, že jsme dostali 
toho nejtěžšího možného soupeře. My se s ním 
budeme doma snažit poprat. Až na poslední 
zápas základní čás   s Karlovými Vary tady hraje-
me celkem solidní hokej a budeme vyrovnaným 
soupeřem.

JIŘÍ KOPECKÝ ROZHOVOR

Pardubice mají nejlepší formu ze všech
Asistent kladenského trenéra Jiří Kopecký si za soupeře do předkola ČP play off mistrovské 
Pardubice příliš nepřál. „Myslím, že jsme dostali toho nejtěžšího možného soupeře,“ kon-
statoval už po úterním duelu s Karlovými Vary.

Budete hodně stavět na zkušenostech z loňské-
ho play off  s Brnem?
Rozhodně to chceme odehrát lépe, než vloni, kdy 
jsme prohráli sérii 0:3. Většina hráčů si to prožila 
a to víc je pro nás důležitější, že začínáme doma. 
Na našem zimáku by se dalo něco udělat.

Spoléháte v sérii hodně na výhodu domácího 
prostředí?
Zvláště pro nás je to určitě výhoda. Vyhráváme 
více doma než venku.

A naopak - jaká povede cesta k úspěchu v Par-
dubicích?
Vyprodaná hala je požene dopředu, takže tam 
to bude hlavně o naší obranné hře. 

Jak moc budou v sérii rozhodovat výkony bran-
kářů?
Na výkonech Jana Chábery stavíme celou sezo-
nu. Pardubice mají Dušana Salfi ckého, což je zku-
šený gólman. Ale jen na brankářích to nestojí. 

AKTUALITY A INFORMACE 
O RYTÍŘÍCH VÁM PRAVIDELNĚ 
PŘINÁŠEJÍ NAŠI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
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PARDUBICE  NÁŠ SOUPEŘ

Soupiska týmu:

HC ČSOB

POJIŠŤOVNA

Klub založen: v roce 1923 jako LTC Pardubice

Klubové barvy:  červená a bílá

Změny v názvu:   1923 – LTC Pardubice, 1949 
– Sokol Pardubice (sloučení LTC a Rapidu), 1950 – Slavia Pardubi-
ce, 1953 – Dynamo Pardubice, 1960 – Tesla Pardubice, 1991 – HC 
Pardubice, 1995 – HC IB Pardubice, 1997 – HC IPB Pardubice, 2002 
– HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, 2003 – HC Moeller Pardubice, 
2009 – HC Eaton Pardubice, 2011 – HC ČSOB Pojišťovna Pardubice

Stadion:   ČEZ Arena, kapacita 10.194 míst

Největší úspěchy:   Vítěz nejvyšší domácí soutěže 
– 1972/1973, 1986/1987, 1988/1989, 2004/2005, 2009/2010, 
2011/2012, 2x 2. místo v Poháru mistrů evropských zemí - 1974, 1988

Společnost: HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE, a. s.
Sídlo:  Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice
Kontakt:  Tel.: 466 741 630, Fax: 466 535 350
E-mail hcpce@hcpce.cz
Internet www.hcpce.cz

Realizační tým:
Manažer A týmu:   Miloš Říha
Trenéři:   Jaroslav Landsmann, David Pospíšil
Kondiční trenér:     Mgr. Jiří Zadina
Vedoucí mužstva: Bohuslav Šťastný

Skaut: Ladislav Lubina
Kustod: Libor Hovorka
Masér: Mar  n Mandys
Lékaři: MUDr. Jan Vanáč, MUDr. Zdeněk Koreček

Management:
Generální manažer: Mgr. Ondřej Šebek
Sportovní manažer: Petr Hemský
Offi  ce manažerka: Petra Skokanová
Ekonomická ředitelka: Ing. Jana Konvalinová
Obchodní manažer: Miroslav Novotný
Marke  ngový manažer: Ing. Jan Kratochvíl
Sportovní ředitel: Jiří Šejba
Sportovní poradce: Vladimír Mar  nec
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Jak to vypadá s projektem Akademie ČSLH?
Stále máme statut adepta, díky kterému jsme 
například získali určité výhody v informačním 
svodu novinek. Manažeři a trenéři z klubů akade-
mií se setkávají a předávají si poznatky i studijní 
materiály včetně DVD. Také jsme měli možnost 
poznat i spoustu dalších mladých hráčů, kteří by 
eventuelně v budoucnos   mohli reprezentovat 
Kladno. Být zapojený v projektu Akademie přináší 
lesk v očích rodičů i hráčů. Nám se v požadavcích 
hokejového svazu nedařila víceméně splnit jedi-
ná věc, kterou je zázemí na stadionu.

Osvědčují se trenéři a vůbec celá organizační 
struktura mládeže?
Získali jsme profesionální trenéry, které doplňují 
další trenéři s bohatými zkušenostmi. Budu jme-
novat pány Vosického, Křepelku, Kameše, Malého 
nebo Macháčka. Z mého pohledu trenérská struk-
tura, kdy jsou vedle sebe pro  ci a zkušení, fungu-
je. Obecně se zde řešil jen jeden zádrhel, kterým 
byla pozice Radka Gardoně a jeho soukromé školy. 
Je samozřejmě potřeba ještě některé body doladit, 
například jestli v létě trénovat některé kategorie 
dohromady nebo ne, zda je dobré trénovat šestou 

JOSEF ZAJÍC ROZHOVOR

Snažíme se k Ry  ři vytvořit silné pouto
Josef Zajíc zastává pozici generálního manažera kladenské mládeže téměř rok. Za sebou má 
už spoustu práce, ještě mnoho výzev na něj pořád čeká. Ty ovšem duši proslulého bojovníka 
jen a jen přitahují. 

Je už po necelém roce prostor pro opatrné bilan-
cování?
Na začátku jsem vstoupil do nějaké organizační 
struktury a můj úkol byl ověřit, jestli a jak může 
fungovat. Měl jsem možnost využít určitého zved-
nu   hráze, co se týče materiálního zabezpečení 
hráčů. Významně jsme hlavně dorosteneckým 
kategoriím a juniorům pomohli s výzbrojí i hokej-
kami, což dříve nebývalo. Toto se ještě zdokonalí, 
vše se propracovává a více propojuje. V této chvíli 
mohu říct, že jsme byli schopni hráčům poskyt-
nout vybavení od tepláků, bund, kulichů, čepic, 
hokejek a čás   výzbroje a to od žáků po juniory. 
Jsem přesvědčený, že jsme v tomto za  m nastou-
pili velmi správnou cestu.

Zabydlel se znak a celková image Ry  ře v hla-
vách mladých hráčů?
V našem klubu si uvědomují, pro koho a za co 
hrají. Jde o návrat k morálním hodnotám. Snaží-
me se vytvořit silné pouto k našemu znaku a ke 
krédu Ry  řů. Myslím, že se nám opravdu pove-
de docílit toho, aby si všichni vážili, že jsou Ry  ři. 
A znovu zdůrazňuji, ať už jde o „PZ“ nebo „HC“, 
všichni jsme Ry  ři. 
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JOSEF ZAJÍC ROZHOVOR

a osmou třídu dohromady a podobně. Do konce 
této sezony chybí dva měsíce, struktura je nasta-
vena dobře a vůči trenérům v této chvíli nemám 
žádné výrazné výhrady. Samozřejmě můžeme dále 
uvažovat o některých nových trenérech, kteří by 
na Kladně rádi pracovali.

Jaká je situace v juniorce, která každý rok bojuje o 
záchranu v extralize? Dá se určit horizont, v němž 
se to zlomí a junioři budou hrát zase nahoře?
Uvést nějaký časový horizont, to je problém. Vše 
na sebe navazuje. Obecně třeba hráči narození 
v ročnících 93 a 94 nedosahovali po celou dobu 
nadprůměrných výsledků. Během dvou nebo tří 
let by to zase pro juniorku mohlo být dobré. Jenže 
když jsou v juniorce dobří hráči, tak jdou co nejdří-
ve do chlapského hokeje. Příkladem je Milan Dou-
dera, který se pro svůj klid a naprostou suvereni-
tu dostal do áčka. Nadprůměrné výkony podával 
v brance Exner, u áčka brankář číslo tři. S Doude-
rou a dalšími hráči v sestavě se junioři dostali až 
na osmé místo s nejméně obdrženými brankami. 
Jenže se musíte rozhodnout, jestli chcete dát klu-
kům šanci hrát s dospělými nebo upřednostníte 

výsledky juniorů. Je potřeba postupovat citlivě. 
Samozřejmě, že přednost by měla mít ambice 
hrát dospělý hokej. Z juniorů šlo nedávno do áčka 
ohromné množství hráčů - Dalecký, Melka, Knotek, 
Kužel, Redlich, Strnad a Doudera. Kdyby byli vlo-
ni všichni při sobě, mohlo to vypadat výsledkově 
jinak. Stále se prezentujeme velmi slušným vrhem 
hráčů z juniorky do áčka, což je velmi pozi  vní. 

Jak se osvědčily jednotné zdravotní prohlídky?
Od žákovských kategorií jsme rozjeli sjednocený 
systém zdravotních kontrol a prohlídek. Navazují na 
spolupráci s fyzioterapeutkami, které mají za úkol 
pomáhat odstraňovat u dě   disbalance. Tady mám 
trochu rest, rodiče nás podpořili a dě   na testy 
povětšinou dali. Za  m máme jen základní výstup. 
Ale na to, abychom kompenzační cvičení dejme 
tomu od páté třídy dělali, máme minimální prostor.

Daří se účinně podporovat kvalitní studijní výsled-
ky hráčů?
To je běh na dlouhou trať, protože kluci mají zajetý 
určitý stereotyp, ale lepší komunikací se školami 
jsme se k něčemu aspoň přiblížili. Náš velký zájem 
je koncentrovat dě   ve sportovních třídách. Potře-
bovali bychom od rodičů určitou důvěru ve školu, 
se kterou spolupracujeme a do které bychom dě   
chtěli dát. Díky sportovním třídám můžeme získat 
možnost trénovat co nejvíc pohromadě, poskyt-
nout dětem více volného času mimo odpoledne, 
kdy dnes musí na trénink. Takže jsou dvě věci, kte-
ré bychom mohli zlepšit - koncentrace hráčů do 
sportovních tříd a komplexní kompenzační cvičení 
s fyzioterapeutkami, které máme v klubu k dispozici. 

Mládež má také k dispozici svého kondičního tre-
néra, doktora Petra Šťastného. Jak se daří využí-
vat služeb tohoto odborníka z FTVS?
Jeho spolupráce s dorosteneckými a juniorskými 
kategoriemi je na velmi dobré úrovni. Vypracovává 
jim individuální tréninkové plány a opravdu se jim 
věnuje. Trenéři mají důvěru v jeho práci a systém.  
Věří tomu, že to co řekne, má hlavu a patu. Teď už 
s ním budeme konzultovat i letní přípravu. 
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KLADNO vs. PARDUBICE

Reklama na hokej
Letošní souboje Kladna s Pardubicemi patřily k ozdobám Tipsport extraligy. Samozřejmě, 
že lví podíl na tom měly hvězdy NHL, které už ani jedno mužstvo nemá k dispozici, ale i tak 
souboj Ry  řů s Východočechy v předkole ČP play off  slibuje náramnou podívanou. 

Ry  ři Kladno – HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 
6:3 (2:0, 3:3, 1:0) - 5. kolo, hráno 26. 9. 2012 
- O2 Arena Praha
Branky a nahrávky: 10. Hovorka (Patera, Hla-
váč), 13. Plekanec (Jágr, Kaberle), 21. Jágr (Tlus-
tý, Plekanec), 30. Valský (Židlický, Chábera), 39. 
Plekanec (Jágr, Židlický), 49. Plekanec (Tlustý, 
Jágr) - 21. Somík (Bartek), 28. Starý (Hemský, 
Kousal), 38. Somík (Kočí, Píša). Diváci: 15 705.

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – Ry  ři Kladno 
6:9 (0:2, 3:5, 3:2) - 18. kolo, hráno 2. 11. 2012 
- ČEZ Arena Pardubice 
Branky a nahrávky: 25. Hemský (Kousal, Kolář), 
26. T. Zohorna (Somík, Šagát), 52. Buchtele (T. 
Zohorna, Bartek), 53. Kousal (Ďaloga, Nosek), 
55. Bartek (T. Zohorna, Píša) - 7. Jágr (Černo-
šek), 17. Plekanec (Černošek, Jágr), 21. Pleka-
nec, 28. Plekanec (Hlaváč, Židlický), 29. Valský 
(Mocek), 32. Dragoun (Kuchejda), 37. Patera 

(Hlaváč, Bicek), 41. Patera (Tlustý, Plekanec), 
46. Patera (Plekanec, Židlický). Diváci: 10 194.

Ry  ři Kladno – HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 
5:4 (1:1, 0:0, 4:3) - 31. kolo, hráno 19. 12. 2012 
- ČEZ STADION Kladno
Branky a nahrávky: 4. Jágr (Patera, Plekanec), 
43. Eberle (Lukáč, Látal), 47. Jágr (Majeský). 53. 
Jágr (Plekanec), 57. Dalecký (Plekanec, Jágr) - 
5. Kousal (Kočí, Radil), 44. Krejčí (Kindl, Benák), 
44. Krejčí (Hemský, Starý), 48. Bartek (Nosek, 
Somík). Diváci: 3 667.

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - Ry  ři Kladno 
4:1 (1:1, 1:0, 2:0) - 44. kolo, hráno 27. 1. 2013 
- ČEZ Arena Pardubice
Branky a nahrávky: 10. Cetkovský (Bartek, 
Somík), 28. Bartek (Benák), 52. Kousal (Buch-
tele), 59. Cetkovský (Somík) - 13. Kameš (M. 
Látal, Kuchler). Diváci: 9545.

Zápasy Kladna s Pardubicemi v základní čás   2012/13

Deset bodů ve třech zápasech - takovou bilanci 
měl s Východočechy Jaromír Jágr
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KLADNO vs. PARDUBICE FOTOGALERIE

Salfa a Džegr spolu po každém zápase přátelsky rozmlouvalii

 ...další si připsal kapitán Pavel PateraDva ha  ricky v utkáních s Pardubicemi zaznamenal Tomáš Plekanec...

Reklama na fair play - pardubič   fanodvé tleskají Jaromíru Jágrovi za gól ve vlastní sí  
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EXTRALIGA VÝSLEDKY / TABULKY / STATISTIKY
Poslední - 52. kolo (úterý 26.2.):
Kladno - Karlovy Vary 1:3
Chomutov - Litvínov 5:2
České Budějovice - Slavia 0:1
Zlín - Pardubice 4:3 sn
Liberec - Vítkovice 2:4
Sparta - Brno 6:0
Třinec - Plzeň 4:0

Program předkola play off :
pátek 1. března
Kladno - Pardubice  17:30 
Č. Budějovice - Vítkovice  17:30 
sobota 2. března
Kladno - Pardubice  17:30 
Č. Budějovice - Vítkovice  17:30 
pondělí 4. března
Pardubice - Kladno  18:15

Závěrečná tabulka Tipsport Extraligy po 52. 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) 83 (40+43)
 2. Hübl (Litvínov) 58 (22+36)
 3. Jágr (Kladno) 57 (24+33)
 4. Pech (K. Vary) 57 (22+35)
 5. Gulaš (Plzeň) 55 (27+28)
 6. Lukeš (Litvínov) 54 (26+28)
 7. Straka (Plzeň) 54 (15+39)
 8. Nedvěd (Plzeň) 53 (20+33)
 13. Plekanec (Kladno) 46 (21+25)
 41. Patera (Kladno) 32 (10+22)

Střelci:
 1. Růžička M. (Třinec) 40
 2. Gulaš (Plzeň) 27
 3. Lukeš (Litvínov) 26
 4. Balaš  k (Zlín) 26
 6. Ton (Sparta) 25
 5. Jágr (Kladno) 24
 7. Bartek (Pardubice) 24
 8. Huna (Vítkovice) 23
 13. Plekanec (Kladno) 21
57. Tlustý (Kladno) 12

Nahrávači:
 1. Růžička M. (Třinec) 43
 2. Straka (Plzeň) 39
 3. Hübl (Litvínov) 36
 4. Pech (K. Vary) 35
 5. Vlasák (Plzeň) 35
 6. Hlinka (Sparta) 35
 7. Kovář (Plzeň) 34
 8. Jágr (Kladno) 33
 20. Plekanec (Kladno) 25
32. Patera (Kladno) 22

Brankáři - % úspěšnost:
 1. Kovář (Č.B.)  93,52
 2. Furch (Slavia)  92,93
 3. Kopřiva (Slavia)  92,91
 12. Chábera (Kladno) 91,47
 36. Cikánek (Kladno) 88,50
Brankáři - průměr gólu na zápas:
 1. Kovář (Č.B.)  2,00
 2. Kopřiva (Slavia)  2,00
 3. Furch (Slavia)  2,04
 10. Chábera (Kladno)  2,70
33. Cikánek (Kladno) 3,24

Obránci:
 1. Hrabal (Třinec) 36 (9+27) 
 2. Nosek (K. Vary) 35 (13+22)
 3. Zíb (Třinec) 32 (8+24)
 4. Kadlec (Slavia) 27 (7+20)
 5. Benák (Pard.) 25 (5+20) 
 6. Židlický (Kladno) 25 (3+22)
 7. Sičák  (Sparta) 24 (7+17)
 8. Linhart (Zlín) 24 (3+21)
 47. Černošek (Kladno) 9 (2+7)
57. Růžička D. (Kladno) 7 (3+4)

Tresty:
 1. Nedvěd (Liberec) 151
 2. Hollweg (Plzeň) 130
 3. Kadlec (Slavia) 126
 4. Kočí (Sparta) 122
 5. Kubát (Livínov) 113
 6. Duda (Liberec) 110
 7. Dvořák (Plzeň) 110
 8. Valábik (Brno) 106
 60. Majeský (Kladno) 52
80. Patera (Kladno) 42

Pozn.: Uzávěrka pro zpracování tabulek, výsledků a sta  s  k byla ve středu 27. 2. 2013!

Vítkovice - Č. Budějovice  17:00 
úterý 5. března
Pardubice - Kladno  18:15 
Vítkovice - Č. Budějovice  17:00
čtvrtek 7. března
Kladno - Pardubice  17:30 
Č. Budějovice - Vítkovice  17:30 
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marketingový partner

Partneři Tipsport extraligy 2012/2013

zpravodaj-obalka-sponzori.indd 4 12.11.2012 9:02:38zpravodaj 28.indd   16zpravodaj 28.indd   16 1.3.2013   1:46:501.3.2013   1:46:50



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


