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PROTHERM

PARTNER KLUBU



Hledám...

závěsný plynový
kondenzační kotel
pro vytápění

Panther Condens
Závěsný plynový kondenzační kotel
• kotle ve výkonech 3,9 až 32, kW
• nerezová spalovací komora
• zabudovaný třícestný ventil
• vysoká účinnost až 109,5 %
• ekvitermní regulace s eBus regulátory řady Thermolink
• velmi nízká hlučnost od 37,6 dB
• sortiment certifikovaného odkouření
• jednoduchá obsluha a autodiagnostika
• plynulá modulace výkonu
• oběhové čerpadlo, expanzní nádoba OV, bezpečnostní
prvky, ochrana proti zamrznutí, by-pass

s možností připojení
externího zásobníku TV

nebo s průtokovým
ohřevem teplé vody.
www.protherm.cz

MK KLADNO

ROZTLESKÁVAČKY

Dnes vás poprvé rozehřejí půvabné roztleskávačky!
Na kladenském zimáku už jaksepatří přituhuje, proto divákům rozproudí krev i krásné roztleskávačky. A ne tak
ledajaké. Všechny dívky, které svými pohyby poženou po zbytek sezony Rytíře vpřed, totiž závodí za sportovní
klub MK Kladno patřící ke špičce českého aerobiku.
„Holek by mělo být na každém zápase deset a nejstarší z nich je dvacet let. A jestli hodně fandí hokeji? To je
jasné, jinak by tady dnes nebyly,“ pousmála se šéfka MK Kladno Michaela Kottnerová. „Jedna je dokonce přítelkyní jednoho z hráčů,“ prozradila malé tajemství.
Kromě choreografie chtějí dívky pomoci kotelníkům roztleskat sedící diváky, v jejichž blízkosti budou trávit většinu
času. Uvidíme, jak rychle se naše roztleskávačky „spřátelí“ s fanoušky. „Nejvíce holky zatím zajímalo, jestli budou
muset nosit jen podprsenky a sukně. Jenže při zdejších teplotách je do toho nutit nebudeme,“ dodala Kottnerová.
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VÍTÁME VÁS

DNEŠNÍ UTKÁNÍ

Budějovice dovezly vlastní hvězdnou pěchotu
Není zvykem, aby se se soupeř vyrovnal Ry řům co do počtu zámořských posil. Dnes jich v dresu Českých Budějovic bude opravdu dostatek. Jihočechům vypomáhají útočníci Mar n Hanzal,
Milan Michálek a Václav Prospal, v obraně tvrdí muziku Kanaďan Andrew Ference.
Hanzal patří po pět sezon ke stálicím v sestavě Phoenixu, Michálek vloni za O awu nasázel šestatřicet
branek, Prospal je v Columbusu stále velkou oporou mužstva a bostonský medvěd Ference nasbíral
v nejpres žnější lize světa už přes osm set startů.
Moun ield si na Kladno veze vlastní hvězdnou
pěchotu a bude hodně zajímavé sledovat, jak se
s ní vypořádá ta pod vedením Jaromíra Jágra.

ře je to o poznání příjemnější vzpomínka. V utkání
7. kola Tipsport extraligy to ž kladenš převálcovali Jihočechy na jejich vlastním ledě 6:2! Desáté
České Budějovice ale před reprezentační přestávkou bodovali v posledních třech zápasech a zámořš krajánci v nich hráli hodně výraznou roli. Znovu
se těšíme na krásný hokej, dobře se bavte!
Ze sta s k:

Jedna zajímavost okamžitě napadne všechny pamětníky postupu do extraligy v roce 2002, kdy
nadějný mladík Milan Michálek posílil na nejdůležitější boje 1. ligy a baráže tehdejší Vagnerplast.
Dosud se jeho dres s číslem šest sem tam mihne v kladenském hlediš a dnes se Michálek po
dlouhých letech objeví i na kladenském „jeviš “.
Pikantní bude duel pro Tomáše Knotka, který přišel do Budějovic před letošní sezonou z Kladna,
a samozřejmě i pro Davida Kuchejdu, jenž putoval přesně opačně.

Loňská bilance:
doma: Kladno - České Budějovice
venku: České Budějovice - Kladno

1:3, 3:1
5:2, 2:1

Letošní bilance:
venku: České Budějovice - Kladno

2:6

SOUTĚŽ

Historická bilance:
U
celkem
185
doma
91
94
Oba soupeři už se letos jednou potkali a pro Ry - venku

V
85
55
30

R
19
11
8

P
81
25
56

skóre
616:602
339:255
277:347

O druhé přestávce soutěžíme ve střelbě o dárkový koš potravin, kterým byla ministrem zemědělství udělena značka KLASA. Zaslouží si ji jen ty nejkvalitnější výrobky.
V průběhu utkání losujeme tři čísla výherních zpravodajů, jejich majitelé se utkají
o hlavní cenu přímo na ledě. Držíme palce a výherci předem přejeme dobrou chuť!
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RYTÍŘI KLADNO
Klub založen:
Klubové barvy:

INFORMACE O KLUBU

v r. 1924 jako Hokejový odbor SK Kladno
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 Vagnerplast Kladno, 2003 - HC Rabat Kladno, 2003 - HC GEUS OKNA
Kladno, 2010 - HC Vagnerplast Kladno, 2011 - Rytíři Kladno.
Stadion:

Městský zimní stadion, kapacita 8.600 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), Franšek 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 Procházka (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), Jiří Bicek (2003).

Společnost:
Kontakt:
E-mail:
Internet:

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

Vedení klubu:

Jaromír Jágr
Majitel
klubu

Václav Bartoš Otakar Černý Mar n Vejvoda Marcel Kučera
Vít Heral
Výkonný
Jednatel
Sportovní
Marke ngový Tiskový mluvčí
ředitel klubu společnos
manažer
asistent
klubu

Administra va:

Hana Poláčková - sekretariát
Pavla Michalová - hlavní účetní

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.
Cesta z hokejového pravěku na československý trůn trvala kladen- V první polovině osmdesátých let přišel pád. Největší hvězdy týmu
ským hokejistům přesně 35 let. V roce 1959 hráči tehdejšího SONP dostaly šanci zahrát si v zahraničí a Poldinka se v roce 1983 poprvé
Kladno poprvé zvedli nad hlavu mistrovskou trofej a narušili dlouhou poroučela z nejvyšší soutěže. Po dvou letech se sice vrá la zpět mezi
nadvládu Rudé hvězdy Brno. Parta okolo Stanislava Bacílka se stala elitu, ale sestup přišel znovu. Jenže i tentokrát se kladenš brzy do
mistry republiky paradoxně v Praze. Tým Vlas mila Sýkory, který poslé- nejvyšší soutěže vrá li a od roku 1987 v ní na dlouhou dobu nechyze vytvořil kostru národního mužstva pro světový šampionát, se rado- běli. V mládežnických týmech se navíc v neobvykle hojném počtu
val z úspěchu na Štvanici, protože kladenský zimní stadion v tu dobu začala objevovat jména, která se později zlatým písmem zapsala do
procházel rekonstrukcí, při níž se mu dostalo úplného zastřešení.
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 semifinálové sérii pro Spartě a vydal se na
svou impozantní cestu do zámoří.
Nejblíže k sedmému mistrovskému tulu měli kladenš v sezonách 1993/94 a 1994/95. Silný tým předváděl nádherný kombinační hokej, pod taktovkou legendární Blue-line Patera-Procházka-Vejvoda se držel na špici tabulky a byl pasován na velkého
favorita extraligy. Všechny naděje však vzaly promarněné pě zápasové semifinále s Olomoucí a následně se Zlínem. Po pádu le tého garanta kladenského hokeje oceláren Poldi se navíc oddíl začal
Pět z celkem šes
tulů získali hokejisté s paní Poldi na prsou v dostávat do stále více problema cké finanční situace a výjimečně
sedmdesátých letech, kdy slavná generace Nového, Nováka, Pospíši- talentované mužstvo se postupně rozpadalo. Úplný krach naštěs
la, Kaberleho a mnoha dalších skvělých hráčů vyhlásila „zlatou pě - v kri cké chvíli odvrá l Jaromír Jágr starší, jenž se postavil do čela
letku“. Mistry ČSSR se Kladno stalo v letech 1975, 1976, 1977, 1978 slavného klubu.
a 1980. Kladno v tu dobu válcovalo soupeře i na mezinárodní scéně.
Světový punc dalo místnímu hokeji vítězství v Poháru mistrů evrop- I tak ale přišla hubená léta. Ta vyvrcholila sestupem z nejvyšší soutěže
ských zemí (1977) ale i zámořská mise, při které Poldi úspěšně změ- v roce 2002. Ani tře sestup však kladenský hokej nepohřbil. Hned
řila síly s kluby WHA a NHL. Posíleni o několik reprezentantů Klade- za rok město zažilo obrovskou euforii při návratu zpět do extraligy
ňáci porazili Chicago Black Hawks a Toronto Maple Leafs, remizovali a v následujících letech se v Kladně dvakrát hrálo čtvr inále play-oﬀ.
s New Yorkem Rangers a těsně podlehli Clevelandu. Kladno pravidel- Do ročníku 2011/2012 vstoupil kladenský hokejový klub s novým
ně dodávalo československé reprezentaci řadu opor a klub dosáhl logem a názvem Ry ři Kladno. Jeho většinovým vlastníkem se stal
Jaromír Jágr mladší, který v nelehké chvíli převzal žezlo po svém otci.
svého absolutního vrcholu.
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HC MOUNTFIELD

ČESKÉ
BUDĚJOVICE

NÁŠ DNEŠNÍ SOUPEŘ

Klub založen:
10. 1. 1928
Klubové barvy:
bílá, červená a modrá
Změny v názvu:
1928-49 AC Stadion České Budějovice, 1949-50 ZSJ Obchodní domy Stadion České Budějovice,
1950-52 Sdružené komunální podniky České Budějovice, 1952-65
Slavoj České Budějovice, 1965-92 Motor České Budějovice, 1992-2006 HC České Budějovice, od roku 2006 HC MOUNTFIELD a.s.
Stadion:
Budvar arena, kapacita 6.421 míst (551 k stání)
Největší úspěchy:
Mistr ligy 1950-51,
2. místo 1980-81, 3. místa 1936-37, 1952-53, 1994-95, 2007-08
Management klubu:
Generální manažer:
Obchodní manažer:
Sportovní manažer:
Hlavní skaut:
Obchodní manažer:
Obchod - marke ng:
Obchodní a marke ngové oddělení:
Tiskový mluvčí:
Asistentka generálního manažera:
Hlavní pokladník:
Výkonný pracovník MTZ:
Realizační tým:
Hlavní trenér :
Trenér:
Trenér brankářů:
Kondiční trenér:

Ing. Zdeněk Blažek
Fran šek Joun
Petr Sailer
Jaroslav Jágr
Petr Míšek
Olga Vláčilová
Kateřina Kyselová
Radek Papáček
Ivana Bartošová
Jaroslav Firman
Zbyněk Brůžek
Peter Draisaitl
Radek Bělohlav
Roman Turek
Petr Požárek

Společnost:
Adresa:
Kontakt:
E-mail:
Internet:

HC Moun ield a.s.
F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice
Tel: 386 107 160, Fax: 386 355 525
klub@hokejcb.cz
www.hokejcb.cz

Vedoucí A-týmu:
Hospodář A-týmu:
Maséři:
Fyzioterapeutka:
Lékaři:

Ladislav Gula
Jiří Šrámek
Pavel Vlašic, Petr Cirkl
Marta Fixová
MUDr. Václav Dvořák, MUDr. Zdeněk Vodička

Soupiska týmu:
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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 minutových 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. Pozn.: Uzávěrka pro zpracování sta s k byla v pondělí 12. 11. 2012!

TRENÉRSKÝ TÝM
Hlavní trenér:
Asisten trenéra:
Trenér brankářů:
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REALIZAČNÍ TÝM

VOJTA Zdeněk Vedoucí mužstva:
TATÍČEK Petr Masér:
KOPECKÝ Jiří Kustodi:
KUČERA Marcel

BLAŽEK Václav
MALÝ Vladimír
KRULIŠ Ondřej
PETRÁK Miroslav
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M. DRAGOUN & J. KUCHLER

ROZHOVOR

V pondělí se v Třinci nedařilo, Ry ři i přes mohutný finiš ve tře tře ně nakonec nedokázali
stáhnout tříbrankové manko a podlehli Ocelářům 3:4. Hodně vidět byla kromě hvězdné pětky znovu také tře formace. Dařilo se hlavně Michalu Dragounovi, který dvěma slepenými
góly připravil divákům ve Werk Aréně zajímavé drama.

Michal Dragoun znovu v sedle
Po prohraném utkání ale kladenskému střelci do zpěvu příliš nebylo. „Sice se mi podařilo
dvakrát skórovat, jenže výhru týmu to nepřineslo,“ litoval zklamaný Dragoun, který za
neúspěchem viděl lepší efek vitu domácích,
v jejichž barvách se i tentokrát prosadil nejlepší extraligový kanonýr Mar n Růžička. „Chtěli
jsme zakončovat do prázdné branky, zato třineč často stříleli přes beky. Rozhodla jejich
produk vita, nechtěli to hrát stejně jako my
a šli na to jednodušeji.“
Na kladenský tým s Jaromírem Jágrem se znovu přišel podívat plný dům, jak už je to na extraligových stáncích zvykem. „Je samozřejmě
lepší hrát před plným stadionem, než před
třemi síci. Ale já osobně to zas až tak moc
nevnímám,“ přiznal devětadvace letý útočník,
který dosud tvořil údernou dvojici s Markem
Hovorkou a vloni se ještě v řadě s Jaroslavem
Kallou držel na vrcholu klubového bodování.
Po nedávném odchodu slovenského reprezentanta do Sparty to vypadá, že našel znovu
výborné parťáky v Davidu Kuchejdovi a Jiřím
Kuchlerovi.

Dnes tři body,
má jasno Jiří Kuchler
Jistota kladenské sestavy, která naposledy
nahrávala na obě Dragounovy branky, viděla za
neúspěchem i dost náročnou trasu do vzdálené des nace, kam mužstvo vyrazilo brzy ráno.
„V úvodu jsme sice vedli, ale časem naše hra
nebyla ideální. Nohy nám nechtěly jezdit, což
bylo zřejmě způsobeno dlouhou jízdou. Přeci jen
do Třince je to naše nejdelší cesta. Ke konci zápasu jsme se zvedali a sahali jsme po bodu,“ zhodno l výsledkově nepovedený zápas Jiří Kuchler.
I když se Ry ři od Ocelářů vrá li s nepořízenou,
hlavně ve tře tře ně předváděli pohledný
a bojovný hokej. „Šance jsme si vytvořili, hlavně
Jirka Tlustý. Třinec ale bohužel výsledkově odskočil
a nám už se jeho náskok nepodařilo dotáhnout.“
V dnešním duelu Kladno vyzve soupeře, kterého
naopak venku dokázalo porazit, a to zcela jednoznačně. České Budějovice ale od té doby také
posílili hráči z NHL a na Městský zimní stadion
nejedou v roli žádných otloukánků. Jiří Kuchler
však ví svoje. „Musíme získat tři body. Doufám,
že přijde co nejvíc lidí a zápas vyhrajeme!“
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Michal
Dragoun
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RYTÍŘI KLADNO

MLÁDEŽ

Zámořská mise mladíkům prospěla
Účast na nejpres žnějším klání světa, návštěva zákulisí NHL i NBA, setkání s hvězdami hokeje i basketbalu… To všechno za jeden týden zažili mladší dorostenci Kladna a Třince, kteří se vrá li z mládežnického turnaje World Hockey Invite v Chicagu, kde startovali jako jediní zástupci českého hokeje.

Celkem za oceánem sehráli pět utkání, v přípravě
nejprve podlehli výběru Lotyšska 0:3, v turnaji pak
přišla remíza 4:4 s Pi sburghem Vipers, porážka
s Detroitem v poměru 1:2 a výhra s mužstvem Indiana Junior Ice 3:2. Ta našemu celku zajis la cenný
postup do osmifinále, v němž mu stopku vystavilo
velmi silné New Jersey Rockets. „Postup ze skupiny
považuji za úspěch. V Americe se hraje jinak a na
menším hřiš . Navíc jsme měli v průměru o rok
mladší hráče než ostatní týmy. To je v tomhle věku
veliký rozdíl a pro kluky to bylo velmi těžké,“ přemítal sportovní sekretář Ry řů Mar n Vejvoda.

gou Janem Kréglem a třineckým Alešem Machem.
A co kouče v zámoří nejvíce zaujalo? „Hlavní je tam
kolek vní poje hry a perfektní dodržování systému. Některá mužstva i v žákovských kategoriích
předváděla hru, která byla po tak cké stránce na
úrovni dospělého hokeje,“ všiml si Jan Krégl.

V šatně Indiánů

„Byla to zkušenost s úplně jiným hokejem. Hlavní rozdíl byl vidět v nasazení, důrazu i rychlos .
Někteří hráči se s m srovnali hned, jiným to dělalo trochu problémy a potřebovali by třeba větší
čas se adaptovat,“ zhodno l trenér David Čermák,
který šéfoval střídačce spolu s kladenským kole-
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Složení týmu, který startoval pod názvem Moravia
Steel, bylo přesně z poloviny kladenské a z poloviny třinecké. Patnác le hokejisté si spolu za jeden
tým zahráli poprvé a dokázali za krátkou dobu
vytvořit fungující partu. „Žádný problém mezi
sebou neměli,“ potvrdil Vejvoda. Tým měl připraveny absolutně špičkové podmínky a užíval si velký
komfort srovnatelný snad jen s výjezdem národního týmu. „Od rána do večera o nás bylo fantas cky postaráno. Ve všem měl prsty pan Jiří Koldinský
z firmy Moravia Steel, jehož zásluhou jsme se
na turnaj dostali,“ adresovali trenéři poděkování bývalému zaměstnanci oceláren Poldi, který si
zůstal příznivcem Kladna i na Severu Moravy.

13.11.2012 7:13:57

RYTÍŘI KLADNO
Možnost nahlédnout do kabiny Chicaga Blackhawks, omrknout si zblízka Stanley Cup, potrénovat
s hráči NHL, zajít na zahajovací zápas basketbalového Chicaga Bulls, to se nepoštěs každý den. „Hráči
sledovali zápas NBA na nejlepších místech, přímo
u palubovky. Byla to obrovská show. Ale jsme hokejis a podle mého si vezeme největší zážitky hokejové. Kromě samotného turnaje byl skvělý třeba
i trénink s třemi bývalými hráči NHL Liborem Ustrnulem, Stevem Dubinskym a s Kladeňákem Michalem

Společná fotografie týmu Moravia Steel
v kabině Chicaga Blackhawks

MLÁDEŽ
Pivoňkou. Na všech bylo krásné pozorovat, s jakým
nadšením a vášní hokej dělají,“ vypravuje Vejvoda.
V kabině Chicaga Blackhawks se navíc s každým
hráčem vyfotografoval střelec Marián Hossa,
všichni měli také možnost zvěčnit se u nejcennější
hokejové trofeje světa. „Mám pocit, že se někteří kluci Stanley Cupu ani nedotkli, takže ho asi
v budoucnu plánují vyhrát,“ pousmál se na závěr
Mar n Vejvoda.

(Všechny fotografie: Mar n Vejvoda a Jan Krégl)

Turnaje World Hockey Invite v Chicagu se účastnilo 424 týmů a 7632 hráčů, kteří nastoupili celkem do 946
zápasů! Mužstvo Moravia Steel hrálo v nejpres žnější kategorii U16‘s AAA - SUPREME DIVISION, do níž
bylo ve čtyřech skupinách přihlášeno dvaatřicet týmů. První dva celky ve skupině postupovali do play oﬀ.
Výsledky Moravia Steel:

Za tým Moravia Steel nastoupili:

Základní skupina (2. místo a postup):

Ry ři Kladno: Daniel Vladař - Josef Zajíc, Adam
Klas, Matěj Libecajt, Lukáš Doudera - Václav
Janeček, Mar n Molčík, Jakub čermák, Vincent
Keszi, Dominik Borkovec, Štěpán Bláha

Moravia Steel - Pittsburgh Vipers 4:4
Moravia Steel - Team Detroit 1:2
Moravia Steel - Indiana Junior Ice 3:2
Osmifinále:
Moravia Steel - New Jersey Rockets 2:6

HC Oceláři Třinec: Jan Hlaváč - Jan Bartko,
Marian Adámek, Michal Roman, David Janiczek
- David Kofroň, Jan Poruba, Robin Švaňa, Matěj
Murín, Denis Škorpík, Jakub Zogata

RYTÍŘE KLADNO PODPORUJE SPOLEČNOST JIKO METAL, S. R. O.
zpravodaj 11.indd 11
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RYTÍŘI KLADNO - ML. DOROST

MLÁDEŽ

Máme kvalitní tým!
Ještě jako aktivní hráč patřil David Čermák několik sezon k oporám Kladna, v té nejpovedenější dokonce dokázal nasbírat padesát kanadských bodů! Stejně jako řada ostatních
hokejistů po ukončení kariéry přesedlal k trenéřině a aktuálně působí jako hlavní trenér
mladšího dorostu Rytířů Kladno. Jeho týmu se start sezony vydařil, po třinácti utkáních je
na pěkném třetím místě extraligové skupiny západ.
se termínově nekryjeme se starším dorostem.
Střídají se takto i jiní hráči?
Od té doby, co do Maďarska odešel Michail Potěchin, chodí stabilně hrát za starší dorost Pepa Zajíc mladší. S pézetkou hráče měnit nemůžeme,
protože i ona hraje extraligu. A ve stejné soutěži
nejsou hráčské přesuny dovoleny.
PZ Kladno jste letos porazili 7:2, zajiskřilo se na
ledě kvůli rivalitě?
Za m se s dorostenci držíte v horních patrech Nebylo to nijak přehnaně vyhecované a zápas se
odehrál celkem v klidu.
tabulky, co vás do nich vyneslo?
Ročník 97 byl vcelku silný, urodilo se v něm hodně šikovných dě . Navíc jsou to kluci, které od Kam byste letos chtěli s mužstvem dokráčet?
první až do sedmé třídy trénoval Josef Zajíc. Chceme se pohybovat v horních příčkách tabulMáme kvalitní tým. Mezi naše opory počítám ky, a pokud by se to povedlo, chtěli bychom se
brankáře, a to nemluvím o Danu Vladařovi, udržet v základní čás do druhého místa a kvaliprotože jeho kvality je dále zbytečné rozebírat. fikovat se tak do nadstavby.
Velmi dobře chytá i David Stahl, přestože patří
k těm o rok mladším hráčům. V obraně vyniká Ještě otázka osobního charakteru: Sledujete
Lukáš Doudera s Pepou Zajícem ml. a v úto- Ry ře v extralize? Stále je v týmu ještě několik
ku bych zmínil Štěpána Bláhu, Vencu Janečka vašich spoluhráčů včetně Jardy Jágra…
a Mar na Molčíka, kteří letos hrají výborně.
Pokud mám možnost, sleduji všechny zápasy. Je
to prostě nádhera. Všichni fanoušci by toho měli
Na brankáře Dana Vladaře jsou slyšet samá využít a chodit na hokej ještě víc, protože taková
superla va, byl nominován i do reprezentační- utkání dlouho jen tak neuvidí.
ho týmu do 16 let. Jak je to s jeho působením
u staršího i mladšího dorostu zároveň?
Jak to vnímají vaši svěřenci, je znát velký zájem
Před sezonou jsme se domluvili, že bude chytat o A - tým?
za nás, ale kvůli zranění gólmana Kaňky nastu- Nepochybně. Vloni nebyla až taková poptávka po
puje za starší dorost. V našem mužstvu chytá permanentkách a na extraligu se tolik kluků dívat
pouze pro silnějším soupeřům a ve chvíli, kdy nechodilo. Letos je zájem o áčko určitě větší.
Trenér mladšího dorostu David Čermák

Foto: Vít Heral

AKTUALITY A INFORMACE
O RYTÍŘÍCH VÁM PRAVIDELNĚ
PŘINÁŠEJÍ NAŠI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
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Dolní řada: David Stahl, Adam Klas, Daniel Smrž, Jakub Čermák, Jan Kregl - trenér, Lukáš Doudera, David Čermák, Josef Zajíc - trenér, Václav Janeček, Mar n Molčík, Vojtěch Švejda.

Jan Kudr, Michal Čečetka, Tobias Mrkvička, Jiří Nekvinda.

Horní řada: Petr Svoboda, Adam Kubík, Vincent Keszi, Šimon Sagan, Jakub Kiml, Dominik Borkovec, Štěpán Bláha, Josef Machala, Kryštof Hrabík, Matěj Libecajt, Daniel Malý, Lukáš Vyšín,

Rytíři Kladno - mladší dorost

EXTRALIGA
Minulé kolo (neděle 4.11.):
Kladno - Chomutov
7:2
Litvínov - Karlovy Vary
5:2
Pardubice - Slavia
5:2
Plzeň - Vítkovice
5:0
Zlín - Liberec
1:5
Třinec - Sparta
6:1
Č. Budějovice - Brno (22.1.) 17:30

VÝSLEDKY / TABULKY / STATISTIKY
Dnešní kolo:
Pardubice - Karlovy Vary
Brno - Litvínov
Liberec - Třinec (27.11.)
Kladno - Č. Budějovice (TV)
Chomutov - Zlín
Sparta - Plzeň
Slavia - Vítkovice

18:00
18:00
18:30
19:00
17:30
18:30
18:15

Příš kolo (pátek 16.11.):
Karlovy Vary - Vítkovice
18:00
Č. Budějovice - Chomutov 17:30
18:15
Slavia - Liberec (29.1.)
Litvínov - Pardubice
17:30
Plzeň - Brno
17:30
Zlín - Sparta
17:30
Třinec - Kladno (předehráno 12.11.) 4:3

Aktuální tabulka Tipsport Extraligy:

V záhlaví tabulky uvedeno: pořadí, název klubu, počet odehraných utkání, počet výher, výher v prodloužení, remíz, proher v prodloužení, proher,
Pozn.: Uzávěrka pro zpracování tabulek, výsledků a sta s k byla ve pondělí 12. 11. 2012!
vstřelené a obdržené branky a dosažené body.

Střelci:
Kanadské bodování:
1. Růžička M. (Třinec) 38 (22+16) 1. Růžička M.
2. Vlasák
(Plzeň) 29 (10+19) 2. Plekanec
3. Bonk
(Třinec) 29 (9+20) 3. Svoboda J.
4. Plekanec (Kladno) 28 (14+14) 4. Gulaš
5. Jágr
(Kladno) 27 (11+16) 5. Tenkrát
6. Svoboda J. (Brno) 25 (13+12) 6. Jágr
7. Hübl
(Litvínov) 25 (9+16) 7. Hemský
8. Gulaš
(Plzeň) 24 (12+12) 8. Vlasák
...
...
15. Tlustý
(Kladno) 19 (10+9) 11. Tlustý
Brankáři - % úspěšnost:
Obránci:
1. Kostůr
(Chom.)
93,68 1. Zíb
2. Rask
(Plzeň)
93,67 2. Židlický
3. Hamerlík (Třinec)
93,11 3. Nosek
4. Chábera (Kladno) 92,70 4. Hrabal
5. Trvaj
(Brno)
92,35
5. Kadlec
Brankáři - průměr gólu na zápas:
1. Rask
(Plzeň)
1,75 6. Kolář
2. Trvaj
(Brno)
2,31 7. Pulpán
3. Chábera (Kladno)
2,34 8. Píša
...
4. Kopřiva
(Slavia)
2,37
5. Furch
(Slavia)
2,46 22. Kaberle

(Kladno)

Nahrávači:
1. Bonk
2. Vlasák
3. Pech
4. Růžička M.
5. Jágr
6. Hübl
7. Kovář
8. Židlický
9. Plekanec
10 10. Straka

22
14
13
12
12
11
11
10

Tresty:
1. Hollweg
2. Ču a
3. Malík
4. Gründling
5. Sloboda
6. Zíb
7. Kadlec
8. Gula
...
(Kladno) 6 (2+4) 30. Mocek

(Třinec)
(Kladno)
(K. Vary)
(Třinec)
(Slavia)
(Pard.)
(Chom.)
(Pard.)

PŘÍŠTÍ UTKÁNÍ: RYTÍŘI KLADNO
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(Třinec)
(Kladno)
(Brno)
(Plzeň)
(Sparta)
(Kladno)
(Pardubice)
(Plzeň)

19 (5+14)
16 (1+15)
15 (5+10)
15 (4+11)
11 (3+8)
11 (2+9)
11 (1+10)
9 (1+8)

(Třinec)
(Plzeň)
(K. Vary)
(Třinec)
(Kladno)
(Litvínov)
(Plzeň)
(Kladno)
(Kladno)
(Plzeň)

20
19
19
16
16
16
15
15
14
14

(Plzeň)
(Liberec)
(Vítkovice)
(K. Vary)
(Vítkovice)
(Třinec)
(Slavia)
(Litvínov)

93
69
61
53
49
48
48
47

(Kladno)

31

HC PSG ZLÍN V NEDĚLI OD 17:30!
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