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KUPRO

RYTÍŘI KLADNO

PARTNER UTKÁNÍ

PLAY OFF

Mo o pro play oﬀ: Nevzdat se a neustoupit!
Kladenš Ry ři také v tomto
ročníku přesně naplňují kodex,
který do klubu přinesl majitel
Jaromír Jágr. Už teď si zasloužili respekt fanoušků i soupeřů,
vždy statečně bojují, více než
kdo jiný sází na kolek vní výkon
a v předkole s favorizovanými
Pardubicemi ukázali, co to znamená nevzdat se a neustoupit!
S mto mo em naši bojovníci
vyzvali dalšího favorita, pražskou
Slavii. Od dnešního zápasu navíc
heslo nebude chybět ani na
modré sadě dresů.
Kladenský Ry ř - Bulle n k utkáním Tipsport Extraligy ledního hokeje 2012 - 2013
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VÍTÁME VÁS

DNEŠNÍ UTKÁNÍ

Další favorit, další výzva
Po pěti letech hostí kladenský zimní stadion čtvrtfinále play off a stejně jako tehdy se
na něm začíná za nepříznivého stavu 0:2 na zápasy. Rytíře už v této sezoně po odchodu
hvězd NHL odepsal kdekdo. Poprvé kladenští bojovníci ukázali sílu pohodlným postupem
do předkola, podruhé vyřazením favorizovaných Pardubic. Teď je čeká další těžký úkol,
urvat na domácím ledě vítězství proti vynikající Slavii.
Tým Vladimíra Růžičky v prvních dvou duelech
v O2 areně dvakrát zvítězil a naplno potvrdil své
kvality. Největší zbraň, neprůstupná obrana,
zafungovala sešívaným na výbornou a kladenš
střelci slavili jen jediný úspěch. Dalším faktorem
hrajícím do karet Pražanů je exkladenský brankář Miroslav Kopřiva, který pro svému mateřskému klubu prostě umí. Celkem ve dvanác
zápasech pro Kladnu vychytal jedenáct vítězství a třikrát udržel čisté konto. Podle očekávání by také dnes měl Kopřiva mezi třemi tyčemi
dostat důvěru. Podle kladenských fanoušků už
je ale na čase, aby si místo na branku po zápase,
což je jeho vítězný rituál, posadil s přídělem na
střídačku už v jeho průběhu.
Vítej v pekle, Vladimíre!
V Kladně nikdo nepochybuje, že Ry ři v domácím
prostředí ožijí. Síly místních „hradeb“ si je dobře
vědom i trenér Růžička. „Víme, že nás na Kladně
čeká peklo,“ konstatoval po pondělním utkání.
Věříme, že hráči ani diváci předpověď nejzkušenějšího extraligového kouče nezklamou!
Nahlédněme ještě krátce do historie. Kladno se
Slavií čtvr inále už jednou hrálo, v roce 1995
slavilo vítězství 3:0 na zápasy. Také tenkrát nosil
kapitánské céčko Pavel Patera, na druhé straně
zase velel kapitán Vladimír Růžička. Oba hokejoví táni se znovu utkávají. Teď už je ale „Růža“
na střídačce a ordinuje svým svěřencům přísnou
stráž vlastní modré čáry, za kterou se coby ak vní hráč moc často nepodíval.

Ze sta s k:
Letošní bilance:
doma:
Kladno - Slavia
2:3, 0:2
venku:
Slavia - Kladno 4:3 sn, 2:1, 4:0, 3:1
Loňská bilance:
doma:
Kladno - Slavia
venku:
Slavia - Kladno
Historická bilance:
U
V
celkem
77
34
doma
38
25
venku
39
9

1:4, 5:1
3:1, 2:3
R
1
1
0

P
42
12
30

skóre
208:239
121:96
87:143

Nejvíce branek (na Kladně):
12, Kladno - Slavia 8:4 (1994/95)
Nejvýraznější výhra a prohra (na Kladně):
Kladno - Slavia 8:4, 6:2, 6:2, 5:1 (1994/95,
1997/98, 2006/07, 2011/12), Kladno - Slavia 2:5,
0:3, 0:3, 0:3, 1:4 (1999/00, 2000/01, 2003/04,
2007/08, 2011/12)

SOUTĚŽ: Nechte si vypucovat a přezout auto!
Dnes budeme o druhou přestávku soutěžit ve střelbě s trojicí majitelů vylosovaných čísel
Kladenského Ry ře. Vítěz získá od partnera dnešního utkání autoservisu KUPRO poukaz na
kompletní čištění interiéru vašeho auta, druhou a tře cenou je bezplatné přezu pneuma k.
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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 6. 3. 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 SLAVIA PRAHA

NÁŠ DNEŠNÍ SOUPEŘ

Klub založen:
v roce 1900 jako SK Slavia
Klubové barvy:
červená a bílá
Změny názvu:
1948 Sokol Slavia, 1949 Dynamo Slavia,
1953 Dynamo Praha, 1965 Slavia, 1977 Slavia IPS, 1994 HC Slavia Praha.
Stadion:
O2 Arena, kapacita až 18.000 míst
Největší úspěchy:
1. místo v sezónách 2007/08 a 2002/03,
2. místo v sezónách 2003/04, 2005/06 a 2008/2009, semifinále
2000/01 a 2001/02, Slavia postoupila třináctkrát z patnác ročníků
české extraligy do play-oﬀ (1994/95-1997/98, 2000/01-2008/09)
Management:
Předseda představenstva:
JUDr. Tomáš Kotouč
Místopředsedové představenstva: Vladimír Pi er, Ing. Jindřich Barák
Generální manažer:
Vladimír Růžička
Obchodní ředitel:
Mgr. Ladislav Blažek
Marke ngový ředitel:
Jakub Mezlík
PR manager:
Petr Vančura
Personální manager:
Milan Meinhold
Asistentka obchodu a marke ngu:
Iva Synková
Ekonomka:
Dana Soldánová
Provozní ředitel :
Roman Jelínek

Společnost:
HC Slavia Praha, a.s.
Adresa:
Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice
Kontakt:
Tel.: 267 311 417 (sekretariát), 272 732 661 (obchodní manažer), 605 205 393 (sekretariát mládeže), 267 311 415 (vrátnice), Fax: 267 311 414 (sekretariát), 272 732 661 (obchodní manažer)
E-mail:
klub@hc-slavia.cz
Internet:
h p://www.hc-slavia.cz

Realizační tým:
Hlavní trenér:
Asisten trenéra:
Trenéři brankářů:
Vedoucí mužstva:

Maséři:
Kustodi:
Lékař:
Fyzioterapeu :

Vladimír Růžička
Ondřej Weissmann, Josef Beránek
Jiří Hájek, Fran šek Pomahač
Josef Hronek

Zdeněk Šašek, Aleš Drnka, Jiří Laubner
Emil Urban, Jiří Šerpán
MUDr. Tomáš Vyskočil
Pavel Kolář, Vladimír Brejcha

Soupiska týmu:
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KLADNO vs. SLAVIA

PŘEDCHOZÍ UTKÁNÍ

Na Slavii se nedařilo
Dosavadní průběh čtvr inále ovládla Slavia, která v obou domácích zápasech dovolila Ry řům vsí t pouze jeden jediný gól. První duel byl zcela v režii sešívaných, ve druhém už kladenský tým viditelně zvýšil ak vitu a dlouho držel nerozhodný stav. Pražané však zvládli
nejdůležitější momenty utkání a na sklonku druhé tře ny rozhodli o svém vítězství.
Jediný gól Kladna za 120 minut hry
vstřelil Jakub Valský

HC Slavia Praha - Ry ři Kladno 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 10. Krenželok (Kadlec, Žejdl),
37. Skokan, 52. Alinč (Kadlec, Žejdl), 53. Skokan
(Hertl, V. Růžička ml.). Rozhodčí: Husička, Kalivoda
- Bádal, Pouzar. Vyloučení: 5:8, navíc Marek Černošek (Kladno) na 10 min. Využi : 2:0. Diváci: 7083.
Trenéři po utkání
Jiří Kopecký (Ry ři Kladno): Od první chvíle
jsme tahali za kratší konec. Slavia měla lepší
pohyb a dostávala nás pod tlak. Přesto jsme
měli šance - Patera zlomil hokejku před prázdnou bránou, to možná mohlo změnit ráz zápasu. Bohužel jsme odehráli pět utkání na krev
a zřejmě hlavy hráčů byly jinde, než měly být.
Nechci to ale brát jako výmluvu. Pokud chceme Slavii potrápit a případně i postoupit, tak
musíme hrát úplně jinak. Slavia byla dnes lepší,
neměli jsme na ní.
Vladimír Růžička (HC Slavia Praha): Měli jsme
čas se na zápasy připravit. Věděli jsme, že nás
dnes čeká těžké utkání. Za stavu 1:0 měl soupeř
dvě až tři větší šance. Dvakrát zlomili hokejku,
jednou to chy l Kopřiva. Na hráčích je vidět,
že mají obrovskou chuť, což dnes ukázali.
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HC Slavia Praha - Ry ři Kladno 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 6. Růžička (Hertl), 37. Jelínek
(Kadlec, Kučný), 60. Tomica – 17. Valský (Dalecký, Dragoun). Rozhodčí: Hradil, Šindler - Gebauer,
Lederer. Vyloučení: 2:4. Využi : 0:0. Diváci: 6676.
Trenéři po utkání
Zdeněk Vojta (Ry ři Kladno): Dnes jsme odehráli lepší utkání, bohužel v play oﬀ rozhodují chyby. Dnes jsme za stavu 1:1 udělali jednu velkou
chybu, zbytečně jsme ve vlastní tře ně ztra li
kotouč, a byl z toho gól. Když jsem ztra l hlas, asi
bych musel mít k dispozici nějaké elektroimpulsy, aby se hráči postavili tak, jak jim to nakreslím
deset vteřin před m, než jdou na led. Za stavu
0:2 budeme pokračovat na Kladně a doufám,
že to Slavii ještě hodně znepříjemníme.
Vladimír Růžička (HC Slavia Praha): Zápas byl dnes
hodně vyrovnaný, špatně jsme do něj vstoupili
a myslím, že Kladno bylo v první tře ně jednoznačně lepší. Od druhé tře ny jsme začali hrát mnohem lépe a důležité bylo, že se nám podařilo dát
gól na 2:1. Ve tře tře ně jsme soupeře přehrávali.
Vynikající výkon podal Míra Kopřiva. Víme, že nás
na Kladně čeká peklo, ale to je play oﬀ.

13.3.2013 7:30:26
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DALECKÝ
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JAN DALECKÝ

ROZHOVOR

Na ledě necháme všechno
Ve druhém utkání čtvr inále, v němž Ry ři podlehli 1:3, trenéři hodně zahýbali sestavou.
Také útočník Jan Dalecký dostal nové spoluhráče a hned si připsal asistenci na gól Jakuba
Valského, který je bohužel také jediným střeleckým úspěchem Kladna v sérii.
V minulém utkání jste
zlepšili pohyb. Čím to
bylo?
První zápas nevyšel nikomu. Nevím, jestli jsme to
měli v hlavách m, že jsme
postoupili přes Pardubice.
První zápas byl opravdu
bez pohybu, na kterém je
založená celá naše hra. Jakmile to neděláme, tak jsme nuloví. V druhém utkání jsme výrazně zlepšili pohyb a vypadalo to jinak.
Na kolik výrazně zasáhlo do hry kompletní překopání sestavy?
V neděli to byla tragédie. Trenéři chtěli dát týmu
impuls, tak překopali lajny. Něco se muselo změnit. Když prohrajeme 4:0, tak něco není v pořádku.
Po vašem úvodním tlaku udeřila první Slavia.
Vy se na gól tak nadřete a soupeř skóruje hned
z první příležitos . Jak moc je to pro vás frustrující?
Samozřejmě že je to nepříjemné. Celou dobu
jsme je tlačili a pak dostaneme takovýhle náhodný
gól. V kabině jsme si řekli, že nás to nesmí položit
a jedeme od znova. Něco jiného by bylo, kdyby
nás přehrávali. Člověk by si aspoň řekl, že nás tlačí
a zaslouží si to, ale takhle to byla prostě škoda.

dobře naučenou. Nemyslím si, že by se soustředili
pouze na obranu. Když měli šanci, tak šli do útoku.
Naše chyba je v tom, že prostě nejdeme do Kopřivy a že ho nijak nerozhodíme. V Pardubicích jsme
stříleli z rohu, tlačili se do brány… Tohle jsme na
Slavii nedělali. Už si musí říkat, co jsme asi za hráče, když na něj nedokážeme ani pořádně vystřelit.
Minulý duel byl už šestou porážkou se Slavií
v soutěžním zápase v řadě. Trápí vás, že jste Slavii
nedokázali za m v sezoně ani jednou porazit?
Nevím, jak to mají ostatní kluci. Já si to osobně zas
tak neberu. Pro mě je to soupeř jako každý jiný. Do
každého zápasu jdu s čistou hlavou a je mi jedno,
jestli jsem s ním prohrál nebo vyhrál. A tak beru
i Slavii. Teď potrénujeme, vyčis me hlavy a vlítneme na ně. Doufám, že už je doma porazíme
a potrápíme víc než v O2 areně.
V prvním zápase Slavie využila dvě přesilovky,
vy dosud žádnou. V čem je zakopaný pes?
Na přesilovky se soustředíme. Na Slavii je menší
hřiště a m pádem k nám mají bránící hráči rychlejší přístup. Víme o tom a snažíme se hrát nejlépe,
jak to jde.

Nicméně i přes dvě porážky - najdete nějaká poziva do domácích zápasů?
S trenéry si vše rozebereme na videu, co jsme uděPřesto jste dokázali najít odpověď…
lali a neudělali dobře. Musíme najít lepší recept,
Je hezké, že jsme vyrovnali, ale do brány jsme se jak na ně.
měli tlačit i dál, abychom dali víc gólů. Dali jsme
jeden gól a na to se nevyhrává, zvlášť venku Není na čase dnes prolomit prokle gólmana
Kopřivy?
a zvlášť na Slavii.
Bylo by hodně nepříjemné, kdyby u nás Slavia slaZ asistence tedy radost nemáš?
vila postup. Doma ale všeobecně hrajeme jinak.
Počítá se výhra. Každého hráče určitě potěší, když Nevím, jestli to je tou atmosférou, kterou naší
se mu něco povede na ledě, ale jakmile není výhra úžasní fanoušci vždy vytvoří, ale věřím, že doma
v play oﬀ, tak je to k ničemu.
necháme na ledě všechno. Naše hra je založená na
Dělá vám hodně po ží slávis cký beton ve střed- bruslení, bojovnos a tlaku do brány. Musíme více
střílet. Věřím, že když toto vše budeme dělat, tak
ním pásmu?
Víme, co Slavia hraje. Hru ve středním pásmu mají Slavii můžeme porazit.
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JAROMÍR JÁGR

BLOG PRO DENÍK SPORT

Snad v Kladně přituhne a v ledničce bude pořádná kosa
Ten čas hrozně le , další týden je za námi a já vás zdravím z Dallasu. Naposledy jsem psal o Ry řích, že mi v sérii s Pardubicemi dělají radost. Což se potvrdilo, nakonec přes mistra postoupili.
Ukázali, že mají opravdové ry řské srdce, což je vlastnost, na kterou chceme v Kladně vsázet.
Teď ale konec legrace a zpátky do reality.
A ta už tak radostná není, Kladno se Slavií prohrálo i druhý zápas. Ani jeden jsem
neviděl, tady nemám možnost je sledovat,
ale co vím, tak soupeř měl více ze hry. Takže
ta euforie po předkole se malinko vytratila.
Tak to ve sportu prostě chodí, jednou jste
nahoře, ale ani si to nestačíte vychutnat,
a najednou jste zase dole.
Ale nic není ztracené, série je za m jenom 0:2.
A teď máme před sebou dva domácí zápasy
a u nás jsme za m v play oﬀ stoprocentní.
Tak snad to vydrží. Už během sezony jsem říkal,
že se soupeřům k nám na zimák nechce a už
když projíždí kolem cedule Kladno, prohrávají...
Protože komu by se chtělo do té naší ledničky?
A co mám zprávy, tak v Česku se zase ochladilo, což nám hraje do karet. Doufám, že ve
čtvrtek a v pátek mrazy ještě přituhnou, aby
na zimáku byla pořádná kosa!

Projevilo se, že i když tým nemá až tolik hvězdných jmen, ale všichni hrají jako jeden, tak se
dají dělat velké věci. Vzpomeňte na mistrovství
světa v Německu v roce 2010, kdy nám nikdo
nevěřil, už to v jednu chvíli vypadalo, že nepostoupíme ani do play oﬀ . No a pak jsme vyhráli. I když už nás každý odepisoval.
Nejdůležitější je víra. Když ji máte, podaří
se téměř nemožné. Takže to nakonec vyšlo
a v pátém utkání jsme Pardubice zdolali. Ale
nechci, aby to vyznělo, jaké to je obrovské
překvapení. My všichni v Kladně jsme to měli
za hotovou věc, že postoupíme. Akorát jsme
to nevytrubovali do světa...
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Teď zase vážněji: je pravda, že Slavia to na
nás umí, v sezoně nás porazila už pošesté
v řadě. To už je dost, ale přece není možné,
aby to takhle slávistům vycházelo pořád.
Věřím, že bude plný stadion a právě fanoušci
kluky povzbudí.
Pochopitelně už jenom to, že se dostali do
předkola, je dobré, ale ani ve čtvr inále by
nemusela být konečná. Za m na hráče možná dolehla únava z toho extrémně náročného
osmifi nále, kdy v sedmi dnech odehráli pět
zápasů, ale teď už to snad rozjezdili a bude to
lepší. Takže Ry řům držím palce!
(Publikováno v pondělí 11. března v deníku Sport)
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FANSHOP RYTÍŘŮ KLADNO

NABÍDKA

Novinky ve fanshopu
Už od předkola s Pardubicemi jsou v prodeji speciální nové produkty vyrobené k letošnímu
play oﬀ. Velký zájem je o puky nebo trička, nejen dě uvítají společnost plyšového Ry ře.

Oficiální produkty Rytířů Kladno k dostání ve fanshopu na kladenském ČEZ STADIONU
a v internetovém obchodě www.FanshopRytiri.cz

Dnešní specialita - play oﬀ šála za tři pětky!
Dnes si můžete od malých Ry řů u všech vchodů na zimním stadionu koupit pouze za 30 korun bílé šály s mo em pro play oﬀ
„Nevzdat se a neustoupit!“.

Akce „ledová bouře“
Jakmile Ry ři vstoupí na led, dejte o sobě pořádně vědět! Mávejte a točte bílými šálami nad hlavou a k nízkým teplotám na našem
zimáku přidejte i viditelnou a masivní bílou ledovou bouři! A co
máte dělat, až Kladno vstřelí gól, snad už nemusíme napovídat…

MIROSLAV TERMER

JUBILEUM

Gólman Miroslav Termer slaví 70!
Slavný kladenský a reprezentační brankář Miroslav Termer brzy oslaví kulaté
sedmdesáté narozeniny. Současný trenér brankářů prvoligového Berouna
se narodil 21. března 1943 v Kladně, k jubileu mu ale gratulujeme už dnes!
Brankář přezdívaný „Termoska“ začínal s hokejem v Kladně až ve dvanác letech.
Počátkem šedesátých odsloužil vojenskou službu v Litoměřicích a Košicích, od roku
1963 odchytal za Kladno následujících 15 sezon a vybudoval si zde pozici jasné brankařské jedničky. V sedmdesátých letech byl u čtyř kladenských tulů (1975–78). V roce 1978 následoval přestup do
pražské Sparty a po dalších třech letech v roce 1981 se stěhoval za hokejovým „chlebíčkem“ do Zetoru Brno. Čtyřikrát si zachytal i za reprezentaci, premiérový start si odbyl 22. prosince 1968 v přátelském
zápase pro Kanadě (3:7), který se odehrál v O awě. Ak vní hokejovou kariéru ukončil v roce 1982.
V nejvyšší soutěži působil celkem dvacet sezon. Po skončení hráčské kariéry se věnoval trénování v kladenských mládežnických výběrech.
Využit text Jiřího Štěpánka (publ. 8. 11. 2011 www.kladnominule.cz); Foto: Hokej.cz
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RADEGAST

AKCE

RADEGAST VYBÍRÁ NEJHLASITĚJŠÍ FANOUŠKY
Dnešní duel se Slavií nabídne i pořádnou výzvu pro všechny fanoušky. Partner extraligy Radegast to ž bude mít v ČEZ STADIONU svého měřiče s profesionálním hlukoměrem. Ten bude
měřit hlasitost fandění. V případě, že ze všech osmi stadionů, které uvidí letošní play oﬀ, bude
právě u nás naměřena nejvyšší hodnota, získají naši příznivci tul „Nejhlasitější fanoušci play
oﬀ“ a k tomu pořádnou zásobu piva. Tak přijďte fandit, měřit se bude pouze na tomto zápase.
„Play oﬀ je vrcholem hokejové sezóny, při kterém
fanoušci ještě více prožívají úspěchy i zklamání
s hráči svých týmů. Součás soutěžní nálady jsou
i časté dohady mezi fanoušky, kteří z nich jsou
nejlepší. Proto jsme se rozhodli během čtvr inále změřit, na kterém stadionu se fandí nejhlasitěji,“ řekl marke ngový manažer značky Radegast
Karel Kraus.

fanoušci play oﬀ. Právě členové fanklubu jsou
nejvěrnější a svůj tým podporují za každé situace.
Proto právě jeho členům na oslavu vítězství věnujeme dostatečné množství piv Radegast.“
Přijďte nás tedy podpořit a ukázat, že nejhlasitější fanoušci jsou právě v Kladně. Řehtačky
a další pomůcky jsou povoleny.

Měření bude probíhat na
každém stadionu při jednom čtvr inálovém zápase. Měřič s profesionálním
hlukoměrem bude vždy
u domácí střídačky, což
je místo, kde fandění vnímají hráči. Hlasitost bude
měřena během celého
zápasu, tedy i při gólech
či drama ckých situacích,
které vyvolávají pořádně
hlasitou reakci publika.
Fanoušci, jejichž fandění bude nejhlasitější, se
mohou těšit na cenu, kterou popsal Karel Kraus:
„Fanklub vítězného týmu
obdrží cer fikát, díky kterému se bude moci pyšnit tulem Nejhlasitější

Upozornění pro držitele permic! Letošní zakoupené Kladenské permice pro čtvr inále už nepla , jejich držitelé však mají předkupní právo na vstupenky. S ohledem
na nabitý a nepředvídatelný program play oﬀ sledujte na webu Ry řů aktuality,
jak předkupního práva využít v případě šestého utkání v Kladně (úterý 19. března)!

zpravodaj 30.indd 13

13.3.2013 7:30:30

PLAY OFF

VÝSLEDKY / STATISTIKY

Výsledky předkola play oﬀ:
Série HC MOUNTFIELD - HC VÍTKOVICE STEEL: 2:3
1.3. HC MOUNTFIELD - HC VÍTKOVICE STEEL
3:0
2.3. HC MOUNTFIELD - HC VÍTKOVICE STEEL
0:4
4.3. HC VÍTKOVICE STEEL - HC MOUNTFIELD
1:2
5.3. HC VÍTKOVICE STEEL - HC MOUNTFIELD
5:1
7.3. HC MOUNTFIELD - HC VÍTKOVICE STEEL
2:3 (PP)

Série Ry ři Kladno - HC ČSOB Pojišťovna Pardubice: 3:2
1.3. Ry ři Kladno - HC ČSOB Pojišťovna Pardubice
2:1
2.3. Ry ři Kladno - HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 3:2 (PP)
4.3. HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - Ry ři Kladno
3:1
5.3. HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - Ry ři Kladno 3:2 (SN)
7.3. Ry ři Kladno - HC ČSOB Pojišťovna Pardubice
1:0

Program čtvr inále play oﬀ:
pátek 8. března
Plzeň - Litvínov
Třinec - Sparta
sobota 9. března
Plzeň - Litvínov
Třinec - Sparta
neděle 10. března
Zlín - Vítkovice
Slavia - Kladno
pondělí 11. března
Zlín - Vítkovice
Slavia - Kladno
úterý 12. března
Litvínov - Plzeň
Sparta - Třinec

0:1
4:0
2:1
3:4 sn
3:1
4:0
2:1
3:1

středa 13. března
Litvínov - Plzeň
Sparta - Třinec
čtvrtek 14. března
Vítkovice - Zlín
Kladno - Slavia (TV)
pátek 15. března
Vítkovice - Zlín
Kladno - Slavia
sobota 16. března
Plzeň - Litvínov
Třinec - Sparta

3:0
3:4

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

neděle 17. března
Zlín - Vítkovice
Slavia - Kladno (pondělí 18.3.)
pondělí 18. března
Litvínov - Plzeň
Sparta - Třinec
úterý 19. března
Vítkovice - Zlín
Kladno - Slavia
středa 20. března
Plzeň - Litvínov
Třinec - Sparta
čtvrtek 21. března
Zlín - Vítkovice
Slavia - Kladno

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

Pozn.: Uzávěrka pro zpracování tabulek,
výsledků a sta s k byla v úterý 12. 3. 2013!

Kanadské bodování:
1.Svačina
(Vítk.)
2.Patera
(Kladno)
3.Káňa
(Vítk.)
4.Tenkrát
(Sparta)
5.Honejsek
(Zlín)
6.Peterek
(Třinec)
7.Huna
(Vítk.)
8.Hořava
(Kladno)
12.Valský
(Kladno)
21.Růžička D. (Kladno)

7
5
4
4
4
4
4
4
3
3

Střelci:
(2+5) 1. Honejsek
(2+3) 2. Huna
(3+1) 3. Peterek
(3+1) 4. Káňa
(3+1) 5. Tenkrát
(3+1) 6. Valský
(3+1) 7. Svačina
(2+2) 8. Patera
(3+0) 13. Hořava
(0+3) 36. Jass

Brankáři - % úspěšnost:
Obránci:
1. Francouz (Litvínov) 98,13 1. Kadlec
2. Kopřiva
(Slavia)
97,67 2. Růžička D.
3. Sedláček (Zlín)
96,88 3. Zíb
7. Chábera (Kladno) 94,98 4. Pilař
16. Cikánek (Kladno) 50,00
5. Frühauf
Brankáři - průměr gólu na zápas:
1. Kopřiva
(Slavia)
0,50 6. Roth
2. Francouz (Litvínov)
0,67 7. Stehlík
3. Sedláček (Zlín)
1,00 8. Marušák
7. Chábera (Kladno)
1,84 15. Piskáček
16. Cikánek (Kladno)
7,50 19. Hořava P.
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(Zlín)
(Vítkovice)
(Třinec)
(Vítkovice)
(Sparta)
(Kladno)
(Vítkovice)
(Kladno)
(Kladno)
(Kladno)
(Slavia) 4
(Kladno) 3
(Třinec) 2
(Sparta) 2
(Č.B.)
2
(Třinec) 2
(Vítk.) 2
(Pardub.) 2
(Kladno) 1
(Kladno) 1

Nahrávači:
3 1. Svačina
3 2. Kadlec
3 3. Roman
3 4. Patera
3 5. Růžička D.
3 6. Dragoun
3 7. Hübl
3 8. Polanský
2 9. Hořava
1 19. Dalecký
Tresty:
(0+4) 1. Malík
(0+3) 2. Lev
(2+0) 3. Jass
(1+1) 4. Dvořák
(1+1) 5. Kotalík
(0+2) 6. Lukáč
(0+2) 7. Brejčák
(0+2) 8. Káňa
(1+0) 9. Szturc
(0+1) 10. Černošek

(Vítkovice)
(Slavia)
(Vítkovice)
(Kladno)
(Kladno)
(Kladno)
(Litvínov)
(Třinec)
(Kladno)
(Kladno)

5
4
4
3
3
3
3
3
2
2

(Vítkovice)
(Plzeň)
(Kladno)
(Plzeň)
(Č.B.)
(Kladno)
(Litvínov)
(Vítkovice)
(Vítkovice)
(Kladno)

52
31
27
27
16
16
16
14
14
14
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