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UNISERVIS HAŠEK

PARTNER UTKÁNÍ

FANKLUB POLDI KLADNO AKTUÁLNÍ VÝJEZD

POKRAČUJEME V PARDUBICÍCH - POJEĎTE S NÁMI!
Fanklub Poldi Kladno pořádá autobusový
zájezd. Odjezd ve 14:00 od Zimního stadionu. 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 cestovatele budou vstupenky ke koupi na vyžádání
na pokladně. Cena 100 Kč/ks. Kapacita sektoru pro hosty je 250 míst!
(Vše uvedené pla i pro případné úterní utkání!)

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: 1. 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, Tlustého, 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 letos 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 zajímavos . 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 protáhla na celý rok. Pardubice nakonec z napínavé
série vyšly vítězně až po sedmém zápase a poté
dokráčely na český hokejový trůn.

333 síc diváků

letos navš vilo
zápasy Ry řů.
Více lidí přišlo pouze na Pardubice. Dnes se tak
hraje duel nejsledovanějších celků soutěže!

Loňská bilance:
doma:
Kladno - Pardubice
venku:
Pardubice - Kladno

Série předkola ČP play oﬀ Tipsport extraligy se hraje na tři vítězná utkání a pokud v ní Kladno uspěje,
ve čtvr inále se postaví druhé Slavii Praha. Žádný tým z předkola dosud tul nevyhrál, ale nikde
není psáno, že tomu tak nemůže být letos. Vzpomeňme na tažení Komety Brno až do finále…

Historická bilance:
U
V
celkem
207 90
doma
103 63
venku
104 27

Ze sta s k:
Letošní bilance:
doma:
Kladno - Pardubice
venku:
Pardubice - Kladno

R
25
10
15

4:2, 3:4sn
3:2, 5:2

P
92
30
62

skóre
739:777
423:315
316:462

Nejvíce branek (na Kladně):
15, Kladno - Pardubice 11:4 (1957/58).
Nejvýraznější výhra a prohra (na Kladně):
6:3, 5:4 Kladno - Pardubice 10:1 (1960/61), Kladno - Pardu6:9, 4:1 bice 2:11 (1988/89).

PŘEDKOLO PLAY OFF NESMÍTE CHYBĚT!
Druhé utkání předkola na kladenském ČEZ STADIONU:

Zítra - v sobotu 2. března od 17:30!
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RYTÍŘI KLADNO
Klub založen:

INFORMACE O KLUBU

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 Vagnerplast 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), 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:
1992), Fran šek Kaberle

(2006),

Jaromír Jágr (1991,
Tomáš Kaberle (2011).

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
Manažer
Tiskový mluvčí
ředitel klubu společnos
sekretář
marke ngu
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
dostávat do stále více problema cké finanční situace a výjimečně
Pět z celkem šes tulů získali hokejisté s paní Poldi na prsou v sedmtalentované mužstvo se postupně rozpadalo. Úplný krach naštěs
desátých letech, kdy slavná generace Nového, Nováka, Pospíšila, Kaberv kri cké chvíli odvrá l Jaromír Jágr starší, jenž se postavil do čela
leho a mnoha dalších skvělých hráčů vyhlásila „zlatou pě letku“. Mistry
slavného klubu.
ČSSR se Kladno stalo v letech 1975, 1976, 1977, 1978 a 1980. Kladno v tu dobu válcovalo soupeře i na mezinárodní scéně. Světový punc I tak ale přišla hubená léta. Ta vyvrcholila sestupem z nejvyšší soutěže
dalo místnímu hokeji vítězství v Poháru mistrů evropských zemí (1977) v roce 2002. Ani tře sestup však kladenský hokej nepohřbil. Hned
ale i zámořská mise, při které Poldi úspěšně změřila síly s kluby WHA za rok město zažilo obrovskou euforii při návratu zpět do extraligy
a NHL. Posíleni o několik reprezentantů Kladeňáci porazili Chicago Black a v následujících letech se v Kladně dvakrát hrálo čtvr inále play-oﬀ.
Hawks a Toronto Maple Leafs, remizovali s New Yorkem Rangers a těsně Do ročníku 2011/2012 vstoupil kladenský hokejový klub s novým
podlehli Clevelandu. Kladno pravidelně dodávalo československé repre- logem a názvem Ry ři Kladno. Jeho většinovým vlastníkem se stal
Jaromír Jágr mladší, který v nelehké chvíli převzal žezlo po svém otci.
zentaci řadu opor a klub dosáhl svého absolutního vrcholu.
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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 ve středu 27. 2. 2013!

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

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

Klub založen:
Klubové barvy:

PARDUBICE

NÁŠ SOUPEŘ

v roce 1923 jako LTC Pardubice
červená a bílá

Změny v názvu:
1923 – LTC Pardubice, 1949
– Sokol Pardubice (sloučení LTC a Rapidu), 1950 – Slavia Pardubice, 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
Management:
Generální manažer:
Sportovní manažer:
Oﬃce manažerka:
Ekonomická ředitelka:
Obchodní manažer:
Marke ngový manažer:
Sportovní ředitel:
Sportovní poradce:
Realizační tým:
Manažer A týmu:
Trenéři:
Kondiční trenér:
Vedoucí mužstva:

Mgr. Ondřej Šebek
Petr Hemský
Petra Skokanová
Ing. Jana Konvalinová
Miroslav Novotný
Ing. Jan Kratochvíl
Jiří Šejba
Vladimír Mar nec
Miloš Říha
Jaroslav Landsmann, David Pospíšil
Mgr. Jiří Zadina
Bohuslav Šťastný

Společnost:
Sídlo:
Kontakt:
E-mail
Internet

HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE, a. s.
Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 741 630, Fax: 466 535 350
hcpce@hcpce.cz
www.hcpce.cz

Skaut:
Kustod:
Masér:
Lékaři:

Ladislav Lubina
Libor Hovorka
Mar n Mandys
MUDr. Jan Vanáč, MUDr. Zdeněk Koreček

Soupiska týmu:
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HC ČSOB
POJIŠŤOVNA

PARDUBICE

NÁŠ SOUPEŘ

Mistr zachraňoval situaci na poslední chvíli
Pardubice jako by v této sezoně dlouho zažívaly mistrovskou kocovinu. Po loňském triumfu se východočeský celek nezhostil své úlohy tak, jak se od obhájce titulu očekávalo.
Dušan Salfický se na závěr ročníku rozchytal.
Jak se mu povede předkolo?

Ještě čtyři zápasy před koncem základní čás
ztrácely Pardubice alespoň na předkolo propastných sedm bodů, jenže mohutným finišem
se na desáté místo přeci jen probojovaly. Cesta
do play oﬀ vedla přes výhry s Kometou, Třincem
a Spartou i vydřeným bodíkem v závěrečném
souboji s vítězem Prezidentského poháru Zlínem.
Aktuální forma našeho soupeře patří k nejlepším v celé extralize. V posledních dese utkáních pardubič nasbírali 18 bodů a jen ve dvou
případech vyšli naprázdno.
Nejproduk vnějším hráčem Pardubic byl zcela jednoznačně Mar n Bartek, který v padesá
utkáních nasbíral čtyřiačtyřicet bodů (24 + 20).
Bartek se navíc osvědčil jako muž, který umí rozhodovat zápasy. V základní čás nastřílel sedm
vítězných branek, víc jich dal jen litvínovský Viktor Hübl.
Žolíkem je významná posila Tomáš Rolinek, který
si v extralize po ukončení angažmá v Ufě nevede
vůbec špatně. Kapitán mistrů světa z roku 2010
je navíc hráčem jako stvořeným pro play oﬀ. Neúnavný dříč a navíc velmi šikovný hokejista vypjaté
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duely umí. Svůj ofenzivní trumf mají Pardubice
i v obraně. Je jím čtyřiatřice letý bek Václav
Benák, s pětadvace body pátý nejproduk vnější obránce extraligy.
Brankáři perníkářů ovšem žádnými sta s ckými
čísly neohromují, Dušan Salfický i Mar n Růžička
mají průměr přes tři obdržené branky na zápasy
a nijak zázračně na tom nejsou ani v procentuální úspěšnos zákroků. Jenže byl to právě zkušený „Salfa“, kdo dobrými výkony jis l úspěšnou
koncovku Pardubic a cestu do předkola. I jeho
forma šla nahoru!
Trenéři to letos v Pardubicích ani zdaleka neměli jednoduché, rošáda na lavičce se na východě
Čech konala hned dvakrát. Lednová výměna
kouče se však vedení klubu bohatě vypla la.
V nelehké situaci se vrá l z ruské KHL Miloš Říha
a ten už ví, jak vyždímat z mužstva maximum.
Říha s asistentem Davidem Pospíšilem se Pardubicím znovu osvědčil.
Návštěvnost v Pardubicích byla tradičně nejvyšší,
extraligové zápasy v místní ČEZ Areně sledovalo
v tomto ročníku průměrně 8 490 diváků.
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Miloslav
HOŘAVA
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JAKUB VALSKÝ

ROZHOVOR

Něco doma musíme urvat!
Útočník Jakub Valský se v posledních zápasech ukazuje ve skvělé formě a je hodně znát nejen
v útočném pásmu, ale dobře si vede i při obranných povinnostech. V základní čás vstřelil deset
branek a ze současného kádru Ry řů je spolu s Pavlem Paterou nejlepším střelcem Kladna.

Vaším soupeřem v předkole jsou Pardubice.
Je to ten tým, který jste si přáli?
Nepřemýšleli jsme nad m, koho bychom si přáli
a koho ne. Ve hře zůstaly tři varianty. Vybírat jsme
si nemohli. Prostě máme Pardubice a musíme je
porazit.
Asi se nedají čekat přestřelky jako v základní
čás …
Budeme muset hrát odzadu, ne jako například
v zápase s Karlovými Vary. Musíme předvést ten
kvalitní výkon, na který jsme zvyklí. Pohlídat si to
v obraně a čekat, že nám tam něco spadne.

Jednoznačně, všichni si už osahali, jaké to je.
Myslíš, že by vás mohl soupeř podcenit?
Možná si myslí, že nás převálcuje jednoduše 3:0
na zápasy, ale když budeme hrát týmově a tak, jak
jsme zvyklí, uspějeme a lehké to mít nebude.
Poslední utkání s Karlovými Vary se nepovedlo,
můžete ho brát jako zdvižený prst, chcete na
něj zapomenout?
Jasně že na něj nemůžeme úplně zapomenout.
Možná bylo dobře, že jsme dostali takovéhle
varování, včas si to srovnáme v hlavě a vrá me
se k poc vému hokeji.

Může být výhoda v tom, že na rozdíl od Brna
nebudou Pardubice hrát tak úporný hokej?
Na jednu stranu ano, ale nesmíme jim to otevřít.
Jestli necháme otevřená zadní vrátka, tak jsou
Pardubice schopné dát hodně gólů.

Bude pro vás nepříjemná forma Pardubic, kterou
chy li v závěru, protože o té hlavně play oﬀ je.
Play oﬀ se hraje od nuly. Tam se hraje úplně jiný
hokej a myslím, že se projeví forma až v tom
daném zápase. Formu, kterou měli, můžou lehJe v předkole velká výhoda, že se bude začínat ce ztra t. Dostanou gól a mohou znervóznět.
na domácí půdě?
Čekáš zaplněný ČEZ Stadion?
Určitě. Musíme doma něco urvat a poté i v Pardu- Diváci nás určitě poženou dopředu, když budebicích. Uvidíme, od hry zezadu se to bude všech- me hrát lepší hokej než v posledním zápase. Na
no dovíjet.
něm byla i slabá návštěva, ale věřím, že v pátek
Loni dost hráčů nemělo s play oﬀ zkušenos . Dá lidé přijdou a poženou nás vpřed. Hodně nám
se na získaných zkušenostech z loňska stavět? pomůžou a my jim to snad vrá me vítězstvím.
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HC 2001 KLADNO

Poldinky zítra o bronz!
Ještě než začne druhý zápas předkola mezi Ry ři
a Pardubicemi, rozdají si to kladenské hokejistky
s týmem Litvínova o bronzové medaile!

DÍVČÍ HOKEJ
Archivní fotografie.
Autor: Bohumil Kučera.

„Poldinkám“ se v prvním duelu v Litvínově povedl
husarský kousek. Ještě minutu před koncem prohrávaly 2:3, ale během 14 vteřin dokázaly zápas
otočit a vyhrát 4:3. V sérii hrané na dva vítězné
zápasy tak Kladno vede 1:0 a na domácím ledě
může rozhodnout. „Věřím, že to holky zvládnou
a že sezonu v sobotu úspěšně dokončíme,“ prohlásil manažer oddílu Fran šek Bárta. Pokud to
do večera bez hokeje nevydržíte, dejte si předkrm
a přijďte dívky povzbudit. Utkání začíná na kladenském ČEZ Stadionu v sobotu 2. března od 13 hodin.

MY JSME KLADNO!

KNIHA

Kniha „My jsme Kladno!“ trhá rekordy
Hokejový tul My jsme Kladno!, nejprodávanější kniha s kladenskou téma kou loňského roku,
rozšířila i řadu českých rekordů. Kronika kladenského hokeje, která vznikla v režii samotných
aktérů, předčila v okrese všechny další publikace s kladenskou téma kou.
„Jestliže jsme loni knihy o Kladensku prodávali
v desítkách kusů, tak tul My jsme Kladno! si u nás
koupily jen v prosinci stovky čtenářů,“ uvedli minulý týden zástupci kladenské pobočky Knihkupectví
Kanzelsberger. Ani v městském infocentru neprodali loni více knih. „O knihu je mezi návštěvníky
infocentra stále velký zájem. V prosinci jsme prodali přes tři sta kusů, což řadí knihu mezi nejprodávanější tuly posledních let vůbec,“ uvedla vedoucí
infocentra Lenka Cibochová.
Kniha obsahuje 76 rozhovorů nejen se slavnými
kladenskými hokejisty, ale také s trenéry či fanoušky. A právě počet interview ji zařadil mezi české
rekordy. Cer fikát vystavila autorovi knihy agentura Dobrý den. Titul by ovšem nevznikl bez spolupráce vydavatelství Kladenských listů s Ry ři či
Statutárním městem Kladnem.
Čtenáři kromě rozhovorů se současnými hráči získávají s knihou rovněž unikátní fotografie vynikajícího fotografa Josefa Poláčka. Ten bravurně zachy l
hru nejslavnějších kladenských hvězd NHL v dresu
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Ry řů. Tedy historii teprve nedávnou. „Titul patří
do knihovny nejen každého kladenského fanouška Ry řů, ale je velmi ceněna rovněž jako dar při
různých příležitostech,“ vyzdvihl knihu například
Lubomír Čužák Rys.

My jsme Kladno! koluje také mezi hokejisty
v kabině. „Přestože vyšla dávno před Vánoci, stále
ji pro někoho podepisujeme,“ zmínil kladenský bek
David Růžička (na snímku). Ty hokejové fanoušky,
kteří už knihu nemohou nikde sehnat (chystá se
další do sk), snad potěší zpráva, že bude k dostání
15. března v domě kultury na Plesu sportovců.
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RYTÍŘI KLADNO

MASKOT

Ry ře to v Kladně baví
Spolu s vrcholem extraligy se maskot Ry řů pravidelně vydává do ulic Kladna, kde se za m
vždy setkal s více než vlídným přije m. Stovky fanoušků už odměnil klubovým suvenýrem,
s dalšími se nechal zvěčnit na fotce. Ve městě byl i dnes před zápasem - pokud jste ho prošvihli, můžete si s ním třeba zabruslit na zítřejším veřejném bruslení na druhé ledové ploše.
Ve středu, čtvrtek a pátek navíc bude asistovat u jarního kola štěs v Aquaparku Kladno.
Podrobnos sledujte na webových stránkách klubu www.ry rikladno.cz

Maskota doprovází pohledná asistentka, mimochodem členka hokejové reprezentace žen do 18 let

Výchova nejmenších fanoušků

Třída TGM - na sraz s Ry řem se stála fronta.

AKTUALITY A INFORMACE
O RYTÍŘÍCH VÁM PRAVIDELNĚ
PŘINÁŠEJÍ NAŠI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
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RYTÍŘI KLADNO

MASKOT / FOTOGALERIE

Ry ř potkal šéfa aspoň na plakátu. (Všechno Foto: Tomáš Kostečka)

Na ulici s fanoušky jde vždy o příjemné setkání
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Maskot se jel podívat i do pražské Metropole Zličín, i tady měl své příznIvce.
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EXTRALIGA

VÝSLEDKY / TABULKY / STATISTIKY

Poslední - 52. kolo (úterý 26.2.): Program předkola play oﬀ:
Kladno - Karlovy Vary
Chomutov - Litvínov
České Budějovice - Slavia
Zlín - Pardubice
Liberec - Vítkovice
Sparta - Brno
Třinec - Plzeň

1:3
5:2
0:1
4:3 sn
2:4
6:0
4:0

pátek 1. března
Kladno - Pardubice
Č. Budějovice - Vítkovice
sobota 2. března
Kladno - Pardubice
Č. Budějovice - Vítkovice
pondělí 4. března
Pardubice - Kladno

17:30
17:30
17:30
17:30
18:15

Vítkovice - Č. Budějovice
úterý 5. března
Pardubice - Kladno
Vítkovice - Č. Budějovice
čtvrtek 7. března
Kladno - Pardubice
Č. Budějovice - Vítkovice

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

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

Kanadské bodování:
Střelci:
1. Růžička M. (Třinec) 83(40+43) 1. Růžička M.
2. Hübl
(Litvínov) 58(22+36) 2. Gulaš
3. Jágr
(Kladno) 57(24+33) 3. Lukeš
4. Pech
(K. Vary) 57(22+35) 4. Balaš k
5. Gulaš
(Plzeň) 55(27+28) 6. Ton
6. Lukeš
(Litvínov) 54(26+28) 5. Jágr
7. Straka
(Plzeň) 54(15+39) 7. Bartek
8. Nedvěd (Plzeň) 53(20+33) 8. Huna
13. Plekanec (Kladno) 46(21+25) 13. Plekanec
41. Patera
(Kladno) 32(10+22) 57. Tlustý

(Třinec)
(Plzeň)
(Litvínov)
(Zlín)
(Sparta)
(Kladno)
(Pardubice)
(Vítkovice)
(Kladno)
(Kladno)

Nahrávači:
40 1. Růžička M.
27 2. Straka
26 3. Hübl
26 4. Pech
25 5. Vlasák
24 6. Hlinka
24 7. Kovář
23 8. Jágr
21 20. Plekanec
12 32. Patera

Brankáři - % úspěšnost:
Obránci:
Tresty:
1. Kovář
(Č.B.)
93,52 1. Hrabal (Třinec) 36 (9+27) 1. Nedvěd
2. Furch
(Slavia)
92,93 2. Nosek (K. Vary) 35 (13+22) 2. Hollweg
3. Kopřiva
(Slavia)
92,91 3. Zíb
(Třinec) 32 (8+24) 3. Kadlec
12. Chábera (Kladno) 91,47 4. Kadlec (Slavia) 27 (7+20) 4. Kočí
36. Cikánek (Kladno) 88,50
5. Benák (Pard.) 25 (5+20) 5. Kubát
Brankáři - průměr gólu na zápas:
6.
Židlický (Kladno) 25 (3+22) 6. Duda
1. Kovář
(Č.B.)
2,00
2. Kopřiva
(Slavia)
2,00 7. Sičák (Sparta) 24 (7+17) 7. Dvořák
24 (3+21) 8. Valábik
3. Furch
(Slavia)
2,04 8. Linhart (Zlín)
10. Chábera (Kladno)
2,70 47. Černošek (Kladno) 9 (2+7) 60. Majeský
33. Cikánek (Kladno)
3,24 57. Růžička D. (Kladno) 7 (3+4) 80. Patera
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(Třinec)
(Plzeň)
(Litvínov)
(K. Vary)
(Plzeň)
(Sparta)
(Plzeň)
(Kladno)
(Kladno)
(Kladno)

43
39
36
35
35
35
34
33
25
22

(Liberec)
(Plzeň)
(Slavia)
(Sparta)
(Livínov)
(Liberec)
(Plzeň)
(Brno)
(Kladno)
(Kladno)

151
130
126
122
113
110
110
106
52
42
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