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Vážení sportomí t'áteré l

V úterý se roztočila ruleta naší rrejvyšší hokejové
soutěže, którá je skutečrrou ozdobou českósioverskéĚ spol'_
tu. Její kor'rrridelníci jí řídí velmi obezřetně. soutěž má

řádů by tvrdě potrestali.

m IsTR čssn t959 01975 0t 976 01977 0 t978
DOBOST SO 1l P KLADNo r957 0 1968
DoRosT Pz í,LADro r95601970. 1971
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tfítám v kladerrské halc |rytr z Falťubíc, se kter i
''á5 

t rr-svedl -nejednu těžkou trotJjo,rou_Lii'r- .-rrJng
nebo v Pardubicích. |.leh.ldc tm/,Jinrk ani ones. obě_*rž-proli rnínrl sez ně s rrcv mÍ uorci.

9hybět Frentíšck_Pospíšil ; z*uien 
- 

Zdeně*
icím zaso Vladlmír Értíruc a ada-d.ís .r,"to nebude rrít v líze lehké, prctože bud;

edpokládá velkou'fušku".
apci dají do boje pověst-i venku.

ívce a p cjerne Jlm, aby i v
. 
holej-se všemÍ- orarnatick mii sí vŽdy odnést z haly ján

h p ejeml sby se jigr utkánít akté i na leoě í-divácí

xoxo xo xoxoxoxo xoxoxoxoxoxoxororoxoxoxoxooxoxo xoxoxoxoxoxox

Už jsi' někdy za syé sportovní #y kapitárroval ?
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co tě v žívotě mjvíce potěšilo ?

"|[arozcní syna a dcery. V Jpkcji dobytí mistr'ovsk ch
titul Kladna."

čeÍp sg Y žtrotě nejvíc obáváš ?

"Írlerccí, zranění a všech koní|likt ve velkém i v lmlém."

Co prc tebe znamrt hokej ?

llšgchno' tHěluje mi lckcc sportovní i bohat rejst ík
žírotních zkušelrostí.'
V součagné aouě po odchodu,F. Pospíšila a 7d. tldvěda
pat íš k rcjstarším hráč m našcho ndstva. Jak dlou-
hétp tokcJovélp věku b5o se chtěl dožít ?
-[o ncmhu jednoznačně zodpov&ět. Pokud jde o věk'
ďál bych hokcji i sobě ten nejvyšší.o

Jakého máš koníčra z

'Líbí se mně Úšechrm pěkné a Jinak miluji pěkmu hudhJ'
p i které zapoarínám na všechny trarrpoty' ktcré žirct
na ledě i za mntinelem p tnáší. o

B ráš někdy vším omzel a Go pr'oti tomr děláš ?

'Poslouctrám nejoblíběnější desky a hrajÍ si se
sv1forí Rotord<y' kte í d vždy dokážou Fozwselit."
Platí v hokcji jako vžlvotě, že kdybys s ním začínal
znovu' že bys sí, počínal jínak ?
kzhodlÉ BDoo V hokcji jako v
zlepšovat a zdokonalovat.'

životě je stále co

S hokOjem jsi procestoval Evrop't, ArÍ riku a Asii.
Měl jsi někdy touhu zrjstat za tnanicemi?

'ttlikdy. lfirě se to nejvíce líbí v guštěhraděrpro-
tože tan jsem dom a to dorm napÍšte velk1foni
a proložen1mi písmany. Tak tedy D 0 M A. i

ji!:,fr.8lš*j;' mčl v lo ské sez6ně v národním
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"Kladné i záporn . Ai si l<ažd po ďcčtcní škrtnc co so mJ
hodí.'
Jak mjrslíš, že dopadne pro l š t m právě zečínající ligov
ročník 1978-79 ?

'Nevím. Všic mi rusíme čekat. i
Co nejraději jíš a pijď ?

"Bifteky a piyo.'
Kter jídro a náPoj ti nejvícc chutnal v cizině ?

"v L6A steaky a v zahraničí llnnnády. "
*leš do nové sez ny jako optinirta, nebo jako pesimista ?
"Rozhodně optimista. o

Poclěkovarl jm Eduardu hlovákovi za rczhovor a -poďáli rru
v roli kapitana rrrroho;štěstíl ebJ na korrci sez ny-objížděl
s mistrovskJln pohárom kladcrck kluziště jako v minulosti
František Pospíšil.

197ts.tq

Jako v minul ch ročnících l tak i v rrovém ročníku
!.hokejouí lrgyije vyhl šcns $utěž slušnosti, jejímž cílenr
je zkvalítnit v ctovn r sportovní plpceso
ho informagi nďich dívátrl y'lnáším tectrnÍcké podmínky
soutěže slušrrosti 3

a/ Trwtné uooy sc r'rdělují zr Jrdrntlivé t'estupky takto t

l. z" PrgYlnění hráč r Trcgtné body- za každé vyloučení hráčc n 5 mlnrrt 5 
-

- za každé vyloučení hráčc nl l0 mln. 1o
Za vytoučení Inaeg do konct gt rtnuti 30
za udělení ncpodmíněného treltu Y dÍscÍ-
plinarní komisi 30
?. Za pnoviněnÍ trenér0 a ftrnkctonÓ LH 3

Za udělení nopoďnín n ho trrrtu trurérovi
anebo ftrnkcíoná i 30

xntrÉntn sourĚŽe sltšmsrt t.t tcr v uouÍl Hxe.lt PRo BmBÍ
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3. Za nesportovní choY'ání rružstva LH !

za nedohraté mistrovské utldní 100
za zastavcní činmsti oddílu za každé
st etnutí 50

4. Z. 
'!"portovní 

chovríní divákil ra ZS t
za n$Portovní ctpvání divák na ZS
házení ďdmět m lod a p ípady

projednané DK/

5. }lodnocení obecenstva delqgovan uri
velari dobré 1

dobre 2
nedostatďné

30

ínstrtktory t
kladn ch

záporn ch

10
0

t0

}lodnocení soutěže provadí PvK VSLH Úv čstv. V slcdky se
btdou pr uěžně zvě ej ovat v denním tisku a odborn ch ča-so_
pisech'qár a Tip. -

}lodnotít se h..rlou 3 l,|eJlepší kolektiv LH

{bjlepší jednotlivec LH

Vítězné ružstvo a jedrntlive otdrŽí putovní pntár.
hfužstva a jedmtlivci rro 2,-3. místě obdrží diplmry. Protl
mužstvu, které se wrístí na posledním místě, navrhne Pl/K
postih ve formě orpzení rmzínárodního st <u'

T m našich ho9t,3 pat il v minulostí ke šplčce čcgkosloven
ského hokeje. V lonském rigovéil rcčníku však obgediIi
pardubičtí hokejisté a! sodoou p íčku l1gové tabulky. P íčin
poklesu bylo několik' mda hráě oblékla vojonk kebat
a nrladíei zďazení do prvolisov ho mržstva, na lW ještě
nestačili. Také zranění zapracovala na v konnosti t mJ.

Jak se změnil kádr m.ržstva v letďním ročníku ?

z Hradce Králové' juniorského r.cprczentanta.

HolGJoVÁ VlZlTlG
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tÍldírnÍr Mart,ircc nthttrclr chytlt cclkgrn na dvacot PoLDI - $pq;EN É ocElánrÚ\í
lrgov ch st{etnutí.
poorď progÍpa hokcjw ch cryr
hdotr mít jcdcn z ncJvyrowna

tá tc. tg mši hosté
n'0 

"- 
prmí lize. NABízEJiPoIí

Jtích ' t

Hokcjtgté TJ_ Poul sotlP xLAD lo zvítězili na trnnaj1
v Soltolově-kc Íhi hgrník . V rrhaJovacím st ctnutí porazilí
domásí Baník Sokolov 0l4l pek t 

'n 
Clpnrtova 2zT a s m.ržstvem

Brna renizovalí 5:5.
Pďdetclé vyrlovlli po rkončrní turnajc p ání' aby se náš
t n zričastnil turneJc i v p íltín rocc. Jako ncjlepší bran-
ká byl yyhodlpcon .áš ul'*lrv Krára.

r0
Ií

vALcov E lu. xovÁBEil. sTBo.li n e r sx É
vÝnoBY. ENEBGETtKY. ÚDRŽev, DoPBAvY A v Poot!-
KovÝcx sLuŽaÁcH.

VE4A3LETYCHOBORECH
TBO. STAVEBTICH AJ.

HuTrícH. sTRoJnicx. ELE K-

1larÉ
orrbnl oddělcni
r YÓclavce
l7rdni odborné
llr a ta

FOR Nil AG E.:
plsgnrĚ'
POLDI. 8()T P
orobni oddtloni
2r2 C2 !(lrdno

TELEFOTTCKY
Xtedno 7Ot
linly 2390.32a6
a Pro uěnČ tÓž 3t56lotd yK)adncm

IN



'f'

bnankář č. l' -i- !:' č.24
[rása,
lblísck'

č. 22
č"a
čoIKabcrle' obránce

tlellba, -i-
Vinš' -!_
lcjvodar -rt-
Čermák' -Ú-
}lorský' -t-
Molč' ', -t-
t.T\bYák, útočnít
}lovýr -I-
Bauerr - l'-
lVlachalar., ; -x- '

Kopecký, '-l*
lrlovotný, _i-

'9rhrt
Sc*r
fušek'

i : KlmeQtr
SGidl,
Dočkcl'

'h 
lsuát'

5tgstný'

,, Voilh;
i ' Pa!ččekj''
I r Hankor

Bažant'

brankář
.rL i

' ift-

obráncc či'. 2
-!L ,č. B
_tl.č.4
-lL ,' ča' 5
'! čo3
-{ , č.o '7_íL č. 6
-tL č. 5

útohík č. 20
,,,;iL U..U ,,

-tL č* 2r
-tDLg

. -Qj'''r,, .- č. 12
_lL .1lč. 15
-rL č. 14
-rL č" 24
-lL č. l0
-lL č. 19
-'L č. 15

č. 12
'č. 9
č.2
č.. 3
,Co )
č"10
.č.el
č.7
č.6i
č.8
č.1l

č. l4
č.15
č.l'5
č.17

' č.rB
'' ,č.22
čJa

Trcnéři l Bohlrnít rno$er ^. inlb Otakar IJAREš
pnof. v. sLANlď ' Horymír sfiEM

Hlavní Ílzhodčí: irg. Llbor .j'rrsa z Brntíslavy
&roví rozhodčí z ZÉertěk Bouška z Pra\i

JiÍdřich Sinandl z hahy
lnstrr.il<'tor utkání l Lďislav fot*a zt 'SGdlčen



$7dá.rzá odďl ledrrího hokeje TJ
Povolerp odboÉem kurtury _o}w
Tiskne : trOLDI-SONP l(ladno

POLDI -SONP l(ladno.
I(ladno pod é.3?6f?6.

T

EDNílro HoKEJE soNP KLADNo
PAÍEK 6.to.l978 v t8 HoD uTKÁNí !.HoKEJovÉ LIGY
M OTOB

ČrsKÉ BuDĚJovIcE PRoTl
POTDI SONP KtADilO.

Yrllcní sportovní p átelé t

l|'tsTB čssB 1959 01975 0t 976 0 t977 0 t978
OOROST SONPKLADNo r957 0 1968
DOBOST PZ KLADNO t9s6 0 197() 0 t971
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vítáÍÍre trojici rozhodčích a t'cjeme jím hodně citu pto
hru, rwněž vítáno so instnrktoFao

- ,Bšinr p íznivcln ďejernel aby viděli pohlcdn hokej a
očekávárre , ž9^stušn:Ír'r pwzbuzwánim podpo í nÉš t}' v d ešním
9gji a vytyďí st ctnutí pĚknl Érruc' zá což.iim arujemo ajižsctěšímgf'oDNo, 

D0 ToHo t!l

lgr.ji't9 _TJ Motor české Budějwicc oslawjí v tetošním
rccc 50" v ročí rzniku ledního
Psal ta gok 1928, kdy byl .u

Stadi n Ceské Br.dějwicc 
' P

TJ },lotorg Padcsatilctá bilancc
jižních Čech sa od prvopočátku

'*''*rstvo TJ Motor .ii: agu hr-ajc první st etnutí
m lcdě -sorpeie' 

protože v Čg jwicích byla nckon-
stn'rkce ledwé plocty" V minulé so hrálo p-runích Ét
utkání na cizím r dě a lctos'pr tnutí na áonácínr iedě
se uskuteční až u' -íjna s Duklou Jihlarrá. Hračí proto dojíž-
dějí k pravidelr1m tr nink n do:'Tiíborao

Slovo trcnéra Lďislava Pejc$l: 'Zdá se' že dojde v první
Lize k určit nu t'cs'rnu sil. Vždyínikdy v rnin'rlosti nezrnizclo
z ligovr scény naráz tolik hokcj-o| J

ku lbtorv bylo dost znĚn. Vrátili]se z vojt?y Já8r, Vondračekl
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šrárrak a H lka, h1át by měr i Joun, postrádan prv'zranění Po
cglou minulou se2 nu, naopak už v kolektÍvu nebr'rdou - Bakus'
Horešovsk , Tikal' Pražák a Korbela. n

T8 T8T8T8 T8T8 T8T8T8T8T8 T8T8 il8l8l8f T8I8T8T8 8 T8T8I8il8T8 T8T8T8T8

runsa ínÁruo zn unrur t muu

Milan Skrbek, ritočník POLD| s0NP KLADNO státe laboruje se zraně_
ním, které uirpěl na soust edění fakulty tělesné v ch vy a spor-
tu v itymburce. P ejerm nu, aby se brzy uzdravil a objevil se
opět na lecové ploše.
Vdalším kole l.ligy hnaje náš tyn v Brně a v sobotu l4g íjna
budou Kladenští hosty v Litvínově. Toto utkání enáší Csl.
televíze.Na Kladně uvidíme prvolÍgov hokej aŽ v uter . tl. íjna,
kdy ouderne hostit t m TJ Gottrraldov.

JgsEF I'{ACHALA _ Jovlc v TÝiJru PoLDl soNP KLADNo

Dědicem dresu s číslem jedenáct' kter1 nosíval dtouhá léta
v t- Íru POLD| s0$lP KLADN0 legendární hokejista František Pospí-
šíl' se stal nováček tymu Josef [hchala. ltlarodÍl se l3.b ezna
1960 v Sokolově a je odchovancem Baníku Soko}ov. Objevil
se na kladenskem ledě na začátku letošní sez ny. fuložiti
jsme Josefu futachalovi několik otázek. '

Kde jsi vrjbec začal sportovat ?
'Jako každy kluk, tak í já jsem nejd íve začal prohánět
koženmíčvmémbydlištivtsezovéuSokolova.Vtamním
oddíle jsem hrál za Žáky a později v dorosteneckém družstvu
jsem hráI za B ezovou krajsk p eboF.n
Kde a kdy jsi začínal s hokejcm?

Sokolov. "
Kte í'trené i se podíleli na tván hokejovém rrjstu ?
'V Sokolgvě_již zmíněn. trenér Ryžuk, dáIe Vyskočil a naposledy
trenér Jirk . V osmnáctce to byli trené i tlitka a Folprecht.'-

!p {-nešního sor'roe
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l(ter hokejigta byl a je tvym vzorem ?
'Jsem obdivovatelem lvana Hlinky."
ltb které utkání ve své dosavadnÍ hokejové karié e nejraději
vzpomínáš ?

Jak nruíš hokejov cíl ?

o -o-offiffi.o.o.o-o

z novÝcu PRAV|DEL@
0d 1. zá í l97B vstoupila v platnost nová pnavidla.

lednÍho hokeje' která byta schválena kongresem l.l.H.P.
v kvétnu tm v haze.
Ve snaze seznámit diváky s někter mí změnami t'iruíšírrre dnes
pravidlo - zakázané uvolnění.

T í základní p edpoklady pro zakázané uvolnění 3

l.

2.
3.

kotouč rulsí b t vyst elen, napálen nebo eidražen hráčem
z jetro vlastní poloviny h iště
kotouč nmlsí p ekročit 'brankorrou čáru soupe ova rrnržstva
kotouče se poté nrusí dotkrrout jako první hráč tohoto,
tj. bránÍcího mužstva (rromu branká e)
jestliže ďi tornto doteku bránící hráč (kromě branká c)
srezí mbo odrrazí kotouč do brankyl 161. ncplatí

l.
L
3.

4'
5'
6.
T'

B.

9'
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Zakázané urrolnění nenastane a hra pokračuje, když:

kotouč pFoJdo ďod drc3i"n1m ba'Ú<ové čary bzl*ovlštěnr
kotouč vyst elí početně oslabené mužstvo
kotouč se dostang ta brankorrou čáru ďínp z vhazování
hráč soupďova mužstva kromě branká e nehraje kotoučem

ďed dosažením brankové čáry' t'estože jím mohl hrát
kotouč sc dotkne hráčc soupďova mužstva (včetně branká e) 1

neb jeho bruslí či holeg d íve, než t'ejde brankorrou čaru
vjrst elen1 kotouč je odražen zpět od těla nebo hole
protihráče v jeho vlastní polovině tak, že t'ejde brankovou
čáru nužstva, jehož hráč kotouč vyst elil
jesttíže se rozhodčí zn l! ďi posouzení zakázaného
uvolněnír. vhazuje kotouč na bodu ve st cdu t iště
jestliže se bráníeí mužstvo nesnaží hrát kotoučem' kter
p ešel brankorrou čáru ihncd' když ma k tonu mžrost,
rozho<lčí ďeruší lnu a bude vhazovat kotouč na koncovém
bodě u branky proviniušít'o se nlužstva

p i zakázanán uvolnění se vhazuje kotouč zásadně na
koncovém bdě v polovině 1pooélné) l odkd byl kotouč v1r
st elen



6

Fr
a.o
;E.

í.)

{
e5(').
IA
I

aE
ot1
a+
9)

TD
e
trcr
P.
ílo

P'
.+

P5o

7
o
Ur<
P,
f)o

(-
Fr.

=H
0'
0t

CLC,oo<.+
a+Íoť
I

f)(it(De
(D.

L..

IP.
I

c!.'a5o
<@l)t

B'
.'a
F.
U|
Ft
!t
I

-l-ao
CL5o

í\)
CN
O(o
a

í,.r,
aa
Í\)

))
)

o

vo
)

-c
tsIlo
D

,)
La

F5
o
Fo

N){
))-(3

I5
J)

O)
)
,Jo

c
a

c
le
o
F
c
a

-
ra
Ď o Ktadno

í\)5
a

ao

flc
)-c

ts
)r-o

t\){
aeÓ

tsatso

Y{
)-o

-,
)-c

at
)

\)ol
)o

c
)ar

NJ
LC
a
\c o

(*l
a
FJc
o

ts
)a-ť

Bratislava

Í\)rc'
a
Fo

-{
)
lJo

\){
)
)Jo

N
Or
D
l.o
a

,
)a
J

ota
Fo

vr
)
!c

I
)-0

)
)Jo o

Í\)
l.C
o

a

Hc
o
lrc-

Brno

t\){
a
F.o

ť
.)
)po

\'r
)po
)

t\orot
t^ot

Nro
I
\o

(l
aa
}J

B
,
t-c

J{
)-3

-lI
J]c

o a
Fc

No
a
(o
a

s
aac

o
a

o
Btrdě jovice

\t
'Íl)
'c))

Crr
ao5

\)r
))
5

\)
tr
g

,-c
-,

w
I
Ho

r\)o
)
F.cl

\)o
)-5

\){
)

J3 o
lJo
)

o

tsi
D

Fc
(t
o
Ho

l-.
o
É/
CD

Gottwaldorr

ID
)
t-c

v0
)

c
.)

D

Hct
l'
Fao

\)
P
G)
)

-,la
JI

\)o
o

.)
)a
\) o

s
I

-
,J
\a
)
l-o

Nc)
l-c

F.
t-,
a

o
a

N5
a

c
a

Jihlava

>Jo
)-o

\)t)
)o

JI
,a
.) tr

-)
H
l-,
a
Fo

.)
)
l-o o B

)o
I

\)
)a,

o
a B

),-0

NF
I
tsc

H
o
lro

t\t

a
tsto

Košice

-\a
)-

\){
)

Jc

J

D
I-)

\)r
)
)-o o J

-)

Itt
I0

,
ra

-)

I
1

ťr
)
t)o

-)ao
CD)
Ho
I

tv(o
a
H

o

F
5
a
Fc
a

Litvínclv

3
a)

t)
-5

3{
)

J
5

o \)b
J3

-
J

a)

-)
-)

*l

1

\J
.o
)

o
ruoI
r0
I

?,
aa
1.,

l-
a
>,o

N(t
o
(
o

LJ
at
L.J

Pardubice

,^
W
a
l-o

a,)
o

JI
)a- o

-.{
)
)-ao

-D
I-c

n
a
)

at

-)
\)t
c

.)
-3

\)b
)-c

r\)

t
Hc

t\)oI
)ro

N
Go
Hc
a

Sparta

(.,
a
Po o

..)3
)o

-!a
JI

cnI
Ho

I{
-)

J
D
) ^)ah

\)o
-)

\l
I

I

-,
)

-c )
F

F.o
I

Nc
o

Trenčín

o \,
))

t
a3

\)o
)
to

J
{
-)

-t
-)

D
))

\)

c
F
la
EN

\)
-a
)-c

r\)
ro
)
)rct

tv5
a
>,o

t\)o
a(a
a

r!
aa
w

Vítkovice
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So'rpiska dnešních sqJpc o

Krásal branká
Kolísekl -i-
Kaberlc' obránce
trlelibae -r-
Vinš' -x-
lcjvodal -B-
Cern k, -tr-
Horsk r -o-
$jelč 

' 
-"-

Eo llwák 1 točník č. T
i'lov 

' -'- čo 6
Baurr' _i_ č. B
Machala' -'- čo 11
S kora' -ff: č. 14
K iváčck' -Q- č. 15
Rcckziegel' _||- č. 16
Skrbek' -i- čo t7
Mriller' -I- čo l8
D'Jdáček, -||- č. 19
Kopeck 

' -'- č. 22
lbvotn , _í- č. ?3

Trcné i 3 Bohunil PrcšEK
Prof. v* s-ÁnsxÝ

TJ POLD| SO.IP Klďno

Hlavní r'ozhodčía

čároví r'ozhodčí:

TJ M0T0R české Budě iovicg

Plánička1 branká č. l
Jagr' -o- č. 31
Dolcžel 

' -tt- č. 6
pvo ík ' obrarrcc č. 9
Srá'rrek ' -'- čo. 4
VondÉček i -i- čo ?
Kočcr' -l- č. 24
Jounr' -i- č. 17
K věton ' -''- č. 3
hbvák' _''- č. 8

. Míšck' -í- čo T
Pouzar9 'jtotník č. 22
Vondr*ar -!L č. ll
Edelrnn -r-- ,1. 6
lgta ík 

' -|'- Ě" 5
Cech' -l- č. l0
Arrderlc' -tt- čo l8
l(olar9 -i- č" 16

' Klabor'rch' -i- čo 12
KÉr' -tr- č.20
Caldr' -i- čo 19
Lála' -í- čo 2l
Hr31ka1 -l- č. 14

Ladislav PEJOIA
'Františ?k t LltAlER

!aCoI
čo ?4

č. L2
CoY
CoZ
č.3
čo5
č. l0
čn 2L

Milan Brnet z Brna

MojmÍr šatava z il{ilcvska
ín8" Vítězslav Vala z.Písku

lnstnrktor utkání'g Karcl Ujcc z PaÉubic



$7dá'vá odďl ledrrího hokeje rŤJ

Powoleno 'odborem ktrlttrrY OIrI\/

Tiskne : POLDI-SONP Kladrlo

sAzrA - SPoRTKA
POLDI -SONP I(lerdno.
Kltrclno pod č.3?6176-

T

vÝBoRu tEDNíno HoKEJE soNP KtADNo

ffiffi'$iRll3ilá]
Illrní 3portovní p átoté l

Dnošní st ctnutí již xl. _kola naší mjv'šš{ hokcjoyf
h uděrají tcčku za pruní obrátjtontlh uděrají tcčku za pruní obrátto

Ď rltrním st ctnutí s Dr^Ú<lorr Jihlava'
la oPlt k drrclu mzi naším mžstvcm a

ltnov tro Kladna _ Mir slavu Tcnpra a Zdc Ú<crn lr|cdvědcq,

rttt bychom si, aby toto utkání bylo boqti -r sné ho_

lcv rkce 6oz hruu stí aby pdlcq2šoval tcctrnlck hokcj l1gd|

'l tT R č s s F lgtĎso1ÍDtB .t97oot97} cl978
OBOST SO il P KLADNo lg:i7 o 1964
ONOST Pz-KLADNO 1 956 0 197(' 0 l97l
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silor m. t{cdoplsímc, ab sc nán z lcdw ch ploch vytráccla
troxcj-ová kráá a hoŘcjwé myštrní a míst9 toho -nastoupila
il, .'á tvruosi, saŇatxy á t re prná ncbczpcčí pro zdraví
všrch hráč .

všan t en sudím 3 So instruktorwi p ejcmP' .3by sc
zhostiÍi dr]rcžiteho rikolu co ncjlépc' aby na lcdě i. za
u"riera',i zavládla' spokojcnost s jcjich v konan.

KLADNo, 'Do r0H0ll I

-O rrop

l{asb-íÉno 4l rnntinclom

Ota Vcjvoda, klerdcnsk qbráryt.utrprěl v utkání s Gott-
raldovm lchk 

-oi 
cs-mozxu. V utkání v Trcnčíně ho vyst í-

dat obráncc Horsk .

. o utkání TJ PoLDl soÍ'P KLAD]$ proti TJ VfrG víxovlce ,
ktcré * uskutďní v tc': 3l. íjna 1978 na Kladně' jc mc-na Kladně' jc mc-ktcré sc ullKutCcnl Y Uf?r} Jlo rrJna tJltJ Íl.l ̂ ldg]to' J!' lllo_

ii-príini".i vclk ?ájcm.. Dopcučuj'p všcm,z3jcryp^ 
-.9. 

t(F
5i at"uií, abísi obvyki ch p dprodcjích zajistili

vstupa*y.

P i utkání &^d<Ia Trcnčín - Poldi s0}9 Klďno byl jedcn

z diyák raněn srťační mrtvicí.

Pro finalc PIEZ ročnÍku 1976 - 77 mezi Potdi soNP K

no a Spartakcn lloskva sc hlcdaj| yloonÉ-tcrmíny. l9!T j"
t oba jcšté schÉt finále rď.- 1977 - 78-s t1rrrarr ca{A Mos|ara.

í pro ioto st ctrutí jc t cba n ít tcrmín.

-3-
Mil Mírcslavc Tcrnpru a Zdcriku t'|dvádc"t

Pígrpm rolmi z etcrn m jstc sc oba zapsali do historic
nešcho oddílu e kladcnského lcdního hokcjc. Dlouhá éra vašcho

fa kficnst hokcj n"tuiif,
sné okmžiky' ktcré jw s
p ípravě ' na zájczdach ru-

rcu p i+ívďi vtipn m slo_
í v ďístuPr'r k ďípravě, k
ktcr vás mět rád"

Všichni vaši současníci i po lctcch hxlru vzpomínat na vešc
hráčské kvality 'v kl&nskárr mužstvu' pro jchož slánr jstc
rc doledli statcčttě bít a dokázali jstg odcvzdat všcchne své
hokcjové rrnění' za které jsto platili ritry petu a hokcjovou
d imu v p íp'avě i v utkáních. }lcjednw jltc wojí obětavostí
t'ispěri k vítězství moorcbíl ch kI*nd< ch baÍtv.
J1o-spolu : vrámi za vašcho ďusobcní uyl
t m TJ POLD| S0tf rnjvyší pocty Ecslo'
rlovenského lcdní zá buou'mislran čssR.
Prožili jstc oba su i doby méÍĚ p íjcmné' alc
rni v těch čescch jstc rcp cstávalí vě it a bojwat za"lcpší'
kladcnského 'hokcjco

Vě írrc' ž ašcho žívota vas hldqr prorrázct
vzpornínky utka p cdiva nálad a orrzduší, z t'átel_
rtví 1 které dá rt a nikdy Ezapomcrptc na bohatou
Í'ru rroži tou n stadi ru"

cěkujcrrr vám oběma za všcchno' Go jste udělali pro kl&n_
r}.y hokcj a ubczpcčujaru ná., žc oba vždy budctl pat it kc shY-
n rl postavám kladgnského hokejc.

P cjcrrc vám do vabho dalšího života hodně zdravÍ' potncly;
eportovních a pracovních ríspěch a vě írrp , ža * bzy sctkámc-
v kladcnskenr mužstvu sc jméry vašich syr{< Mir.oslavÍl_ a Rcnana1
k tc í br.ldou jcdno'l pokračwatcli vaší horcjwé slávy v kladcrr_
rki.:m mužstvt't.



rou-n*lu 'trrajá až do roku l966q

V rocc 1967 sc rací z Košíc oo t<taona _á stává sc stabilním

hr6 ií*rii-';'é 
-t*: Ji vynikající bruslď a st elec

bratPko
*o" uírem kladcnském dresu a číslem deset1 schral 7u

utkání:

445 nlstrovskfh
t?!| mczlnárcdních
91 ostatních.

lbst í1o1 soupc rtrn cclkan 374 branck':

limv ch 153

' il'in"rodních utfiáních l55
v ostatních 66"

Za A gužstYo PoLDl So}P Kladm nqstoupil rypryp 23 zá t
1963 v Ktdně protí Tcslc p".áuui..' Utr hi' t trqy skončilo

{z4e V tomto 'lkili hrál " 6tot'é-io.^.. ' Volf-p'.ošek-1icdvěd'

První branku i. rr"o'o rrst c1il dnc Tl, ledna 1963 v p átel-'
ském zápasc'- *pii;r, 

-kj;-*Eo-áuz:lY? 
T:"'jlo,:n_o:ncích

-{-J

Hráčsk profil Miroslava TEmtM_----é

Mircslav TEmfR sa narcdil 2L. b ep
na 1943 v Kladně. V kopané i Y lcd-
ním hokcjí ho vždy t'itahovala brar
ka.
S hokcjcm začal v žákovskem dnržstw
FOtDl sOlP Kladm vc sv ch dvanáctl
letgch. Pozdějt vedla jche cesta do
dorostu, kda tr'enér Korych mu dával
naučn lekcc hokcjové abcccdy.
V rocc 1963 so objcvujc v pruplter
ván ru.ržstw Kladna. Jcho rispěšné
p sobcní p crušujc vojcnská základní

služba. V roce 1959 rukujc do Lltomě ic' lcde tarrí tt*la be-
jc první li6pr. fud trcnérskou taktovkou Haukvicc prlsobí Í!k
v Litomě icích a druh rok jc p evclen do D.Ú<ly Košlco' kdc
hraje pod vcdcním tr.cnéra Nitky C ,
v Kladně odchrál dlouh ch patnáct qczon
Za náš oďdíl sctnál cglkcm 553 utkání:
lieov ch 345
nrcziÉrodních st ctn'rtí L33
ostatních st etnutí 75

spěšnější nám ekl:
1šectny .rcčníky' kdy Kladrp získalo m1strovlrk titul.'
Kolikrát jsí s KradÍlgÍl vyjel za hranicc a Go na Tcbc zapri-
sobilo rnjvětším dojrrnnr?

"Absolrroval jsarr s Kladnarr t icctosrn zájezd ' hlajredějÍ vzpg_
nínarn na zájezd s nánodnírn nružstvcrn do Kanadyl kd.y jsem pe
1lrvé vidět praq profesionální karndsk tokej."
Proti konur sc ti ncjh o chytalo?
Protl Vlastimilu &'rbníkovi. Já byl tchdy jcště nezkušon
mladík a on již zkušen plajGror



TJ PoLD| sď\P KLADtlo TJ SPARTA PRA}IA &D

Krása,
Kolísck'
Kabcrlc,
llclibal
Vinš'
Vejvodar
Čcrmák 

'Horsk r
MCIč'

E. Nwák 
'Nwt

Baucr,
Miachala,
S kora,
K iváč*'
Rcckziagcll
Skrbckr
Mullcr,
DLdáčck 

'Kopcck ,
Nwotn ,

branká
-ll-

obráncc
n
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tl
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ta
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t
n

t
n
tt

[crmcr,tervony/
, Zajíčck1

Vlček'
Kostka,
Nejcdf t
Tikalr
Hajd šak'
Kuncš'
Pavlík1
Richter,
Ucc,
Honc,
Hlťina 

'lbtík 
'Brťičkal

Kochtar
Nikl,
Titz,
lhjmant
Baštá 9

Tatek,

branká č. 1
-il- č.l5

obránce č.l0
tt č.7
tl č.2' 
't ě.4
'' čo23
' č.3n č.5It t,.?5

titočník č. B
ll č.9n č.}5n č.21n č.l8
'l č.l1c č.l2
'l č.6tl č.l3tl č.19
'' č.??n č.14

č. 1
t,.24
č.l2
č.9
č.2
č.3
Co)
č.l0
č.2l

Col
č.5
č.8
č.l1
č.14
č.15
č.16
č.17
č.l8
č.19
é,.?z
č.23

Trcné í: Bohr'mil
prof. v.

Hlavní rozhodčír tÍď 0količáay z Bratislavy č. l0 
ir

čárwí rozhodčí l Lr'rděk Errbr z Dolního Bwsova č; 24
Karul Slá&čck z Mldé Boloslavi č" 43

lnstn'rktor utkání: Zdcněk Ko ínck z Kladna

PRošfr
slÁttxÝ

Trcné i: PhDr. Luděk BtxAč
PhDr. Pavel ffilL
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\ dárzá odďl ledního hokeje TJ
Powoleno odborem kuJtury OIW
Tiskne : FOLDI-SONP l(ladno

POLDI-SONP l(ladno.
I(ladno pod č.376f?6.

T

I
ivvBoRu LEDNíxo HoKEJE soNP K1ADNo

ÚrenÝ 3t. Ioí978 vl8tto.D. UTKÁNí l.HoKEJ.'LlGY
TJvŽKG víTKovlcE
POTDI SONP KIADNO

tlážcní sportovní ďátgre l

_Ílrcšní' ju xl l. !o!o pÍTní hokcjové tr6/ jc ultupn dr
druhé části naší ncjvyšší hokcjové sorrtěŽc. msua slto v l.
llzc schráno 65 utkríní'

hrde pro kladcnsk ší? U dpi*
hé časti bula náš t m cín lcdě
a této v tedy by mělo pot cbrr ch
bodl3 k vylcpšcní posta

Vítam nsc hosty z Vítkovlc v Kledně e lE jcjích v kgr
jsmc pravcm zvědavio Ý minur ch rcčnídch sa u r s-vždy o_
vcdu vypnout k wcholnénu v konu.

rIsTR čssn I95O ol97B ot9760t97T o1978
DOBOST SOt P TLADNo 1957 0 1960
DONOST PZ KLADTO r9500197() 0 I97I
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ttešin chlbpc m p cjcmc do dncšnírp st ctnutí hodně štěs'

tí a h^dmg jtn'držci pálce. rl ajtc s ncjvětším nasazením
a prmďnrjtr-brankové firczitostí t'

vítfu troiicl rozhodčích a s. irctruktora a ďcjom
jtnl aby nělt, si' j dcn a utkání sc jim zcia ilo.

KLADNO DO TOI{O I'II#+

-x-x-x-xqFx-x-x-x-x-x-x-x-!!-x -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
Z nsv ch pravficl

/rmény a aopl ky/

D|tE' opět'pokrafuJil Y s znamvání divák sc aněnaml
pravidcl a ďináším previdlo _ pl'itrávkyo

- jstl1žr v téh sitrncl, jak shora popgáno' kotouč ďckre_
Eí stl*ní čáru r jd. dár- až za bnad<owu čáru9 na lostaF
voní mirc hru m si caní čá c' ngh.dc urán z ctcl' alc o#
píská sr zrk zané rrvolnění"

- btoučrn' p rttranJm rr?tďícím hnáčcm zpět směrun k vlastní
brenco z-ritočnétu pásma mí hrát pr'otihráč kdckoli' bz
jekď'okoli mzcní.

-3-

cdstižcní kotoučc do ritočnélro pásm

- kotoučcm ihran m nabo adně zavcde.Q ts zpět (z ktcrého_
koli pásrnat) do vlastnírro obranného És'm snrí protihráč
hrát' p cstožc jo v tomto pásru(zc svého hlcdiska ritočném)

. p 'cd kotoučan.

Kotouč mirrro r iště ncbo nchrateln kotouč

-'zfutane-li kotouč vzadu na br'ankové sítí a nczáviníl-li
to vyloženě rÍtočící hráč, není d vod k okanžit&'u ďcrušc_
ní hryi hráči mohou kotouč \ydolovat", alc pokr'rd by tan

kotouč z,jstal délc ncž t i sckultdy, }rra budc ďcrušcna
- když kotouč zfutanc lcžct nahg c na lrazcní, zristává vc

h e a m žc b t pravoplatně ode}nán rukou ncb holí.
xo xoxo(oxoxo xoxoxoxoxox o( oxo xoxoxoxoxoxoxoxo(oxoxoxoxoxox

Z minulost a ďítomrosti vítftovického hokcie

T m TJ vŽrc Vítkovice pat í v součagné době k ncjlcpším
mužstvrh naší nejvyšší hokcjové soutěžc. frrl dněm sc trt-
clru zpět, jakou cestou prošel vítkovick hokcj až po dncšní
dny.

Lední hokej na 0stravsku sc začal hrát Y rocG t9?| a
založcní vítkovíckého }okcje sc datujc v rocc l9a' takžc
naši hosté oslavují padesátílcté trvání oddílu, k čcrrn'rž jim
srdečně blahot'cjemc.

Za těchto padcsát tct trvání hrál t n vítkovíc sc tt í_
dav1mí spěchy. Slavil vítězství í okoušol ho kost po ážck
a scstupri. V první hokcjové lizc odchráli nďi rebtéiel ll_
gqv ch ročníkrj z cllkového počtu 4l odchraa ch. ttl z! vají-
cích čtrnácti ročnících bojonl vc druhé llzr'

foprvé sa Vítkovičtí staly mistry bsn v rďníku l951-5Z
0d sczony 19R - T4 hrají první liar nct'ctržitě. v této
sezoně jako nováčck obsadiIi deváté rrísto' o Í"ok pozdějí
jedenácté místo a v 3czoně 197}75 vybojovali s{mé místo,
ktcré uhájíli i v sczoně náslcdující. l'lajvětšínr pr'ckvapcním



PoDl so}P xlÁuo

St cleclcí tefulka drpšních soupcl'

po 9. kolc

váG víxovtcr

- 4-

prr h*rj.víu vď1inrst bylc ružstvr vŽK6 v tofuié 
'".áně1kdy t{ttrvičtí b'rr št*ou lis/ e prgtmctrcrr zkušon ch P pltgv ch crlk8" tro trcoonín trrrrára Stmpora obcndill čtvp

t nígto ligru teblky"
u pÉvě rcbíhejícín ltgovén r.cčnlku si vdou vclrri dob-

ltc. 0všGn 'do kencčn ho zehoukání sir{ny1 ktcrá r*ončí rigev
rcčník 1978-79 Jb alc jďtě mc delrko ....
-= t s.='=atE== atE = Et== == : E =E = = = - aa

-5-
Vzpaínke !runéra BotroÉr pnošH m mfutrgwtví'světn e
Evr.opy vc Sv carsku v F.co 196lr

ho vncholového sportovcc jsotr v jcho žtvotě vždy ÉZ-
níkom mistrovrtví světa l Evropy a oljnrpijské hry"

.}lokc í světa a
195r 'n š ďGd zahá
kcjovms vaktcré
ncpat 11 edšín" Svo
gtvu už jsrm v duchu odcpsal. Vc sportu jc to 'jako v žívotě.
Člověk' Jek jc učcnltv 

'vytrval 
a ctižáoosttv dosáhnc vc'

své prcfcsí určitétro wctnlu, pak oby&jně staenujc a vykon
jtž ncní takw ' 

jak by si t'álo

D . Arrdršt žádal1 abych byl okmžitě uvolněn na soust cdil 
'

ní do Opavy. Toto sdělení jsa'' ncbral 
"až'R 

a doruríval jscr
SGr žc jdc o nějak kanadsk žertík. Wě fí jscm až tcplrrc
tchdy' když o něco později t'tšcl tclcgran s v zvou, abych
jcště t ž dcn dorazil do Opavy. sblil jsarr hokejové ná-

Novak
Belrr
$5wtn
Kebrlc
15v
S kora
Kopcck ,

Machala
K íYáčGk
vínš
čcr'*at
Hrlibs
t ttcr

Cclkcm

5
4
4
4
3
2

,2
2
?
I
I
I
I

32 brcrpk

Ho1á
Stráruk
Eryčcr
ČcrnÍk
Svozil
vlk
Kudcla
$lruvirtn
Lyčka
Fi6ala
Pavlík
hÍo ák
Horák
v jtek

Calkcíl

F,

(,

B
5
5
4
4
2
2
I
I
I
I
I
I

44 branck
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láánc si co povídat. Jserrr zďazen do ritgku s pražsk m Bukačcm

Po někgllka drrcch soust edění byla konečně schválcna nminaco;
vc ktené sc objcvllo i rrojc jnréno ne k ídte vc t ctí ritočné
ďě"' Z .Qavy sc jcště 'na skgk vracím do Kladna' abych sc

dorm rozloučilo
ob í lctadlo lL 18 sc pmalu odlepuje od zarě, z ruzy -

1í dobrá nálda"
fukračgvání uvc cjníme vc Zpravodaji p i utkání
T.t PoLDl _ g)tP KunD _ sLovAN BMTlsLÁvfu

r.l vžxe vl$ovtaTJ FOu)I KIáMP

Krása' bnanká č. l
Kolísck, " č. u
Kaben'lo,
NcIih,
Vinš'
lcjwda,
Cermák'
llorsk ,
Mclč'

Novák'
lbv r
Baucr,
bbchala,
S kora,
lGiváčck1
tuckzi,qgcl,
Skrbckr,
lfullcrr;
Dudáček':
Kopcck ,,
lbvotn r.

obránce č. L2 ffit,n č. 9 Kr'rdc1a,

h'o ák'
rjtďnír č. T Planovsk ,tl č. 6 Pavlík'|t č. 8 V jtck'|) č. ll &rlat'll č. 14 vlk'|' č. 15 Svozil,L č. 16 l'huvírih,L č. 17 Stránsk 

'; č. 18 Volrk'
'r č. ' 19 Fryčgk'
' č. 22 tlola'i''.. č. a K Íd n'

Slavík"
čcrníki
Mmcc;

brahká č. 1,. 'č. 
24

i č.
obráncc č. 2ič.3

oč.4
č.5

llč.6
a č. 18.. č. '21

n č.B
točník č. ll'č.B

nč.9
ll č. 10t č.tl! é.12. č.13
'l č. 14.' č.15
'l č. 16t q17r č.19t| č.ail č.??ll č.u

Trcn#Í: 8o}nmíl PRďEI( Tnrn#i3 JaÍ^onír Fnyčen l

ptlfo v. slfusrcÍ Jan SOtXtlP

HlavnÍ rpzhodčí: tfr'lan Barmt z-Brna č. ?,

čároví roztrcdčí : Ji í Brunclík z Ptzně č.2l

l nstrrj<tor uttání:'slil t"Í'r#li"Íin Varr]



lydáwá odďl tedního hokeje TJ PoIJDI-SoNP l(ladno.
Porroleno .odbonem lo.rltrrry o}w l$adrro pod č.3?6I?6.
Trskne: POLTDI-SONP l(Iac to

T

I
SONP KIADNO

ÚrenÝ t4.tli| gr8 18 HoDl N uTKÁNí I.LlGY

ncž v Kladněe Díváci na jižní trifuně klrdcnsťého stďíonr b val

l'tsTB čssR l95To197B ot9?6ot977 ol978
DOROST SONPKLADNo 1957 0 1960

, z EToR BRN 0' PorDr sor'rP KlADll0
Vážcní sPortorní'p átclé l

vítám v Klndně lim Zctonr Brno l ďcjcnrc našim bstfo
pěkn _poryt u nás. Brnané v Kldn sváděli- vŽdy Ékné sa$oJr
s naším mužstvgn a jistě tq'U ngbudc jínek ani_ dirso

Očokáváma , Žc kladgnští'diváci povzbudí našc chlepcc FoZ_
hodně více, nož tanu bylo v dosapdních utkánígh v Kldněo Nrji! ch strdiorpch má danácí cclck nnohcm větší podponl hrdlltě

DO RO8-T PZ KLADTO r 9s6 0 197() 0 I97r
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jí jer tich mi pozornvatcti utkání.
povzbuzcní tínr ncjlcpším dopingem'
st etnutí, kdy sc jim hra rpda í.

Pro naše hrcčc h^dc Vašg
zvláště v těch fázích

Y

vítámc trojici rozhodčích a s. instrukto ar ktcr m ďc-
jcrrc hodně ris$chr3 p i rozhodování.

+r +8{.- +3 +t+!+ -+ r +r+ r+ rt 3*= *.+.

Františck P o S P í š l L, čsl. ncprcsantant děkuJr
všur t'íznivc n za hczk prijctí 9 ktcrého sc rnu dostato t't
rozloučení minul t dcn v kladcnské halc.

- O-O- O - O- O -O- O- O-O-O- O-O -O- Qo O

}hsbíráno za mantinclcm

Joscf s k o F 31 dlor,rholct1 prrcovník v kl cnské
hďcl b val hráč kopgné Kladna 3 otcG Vlastirnila Sykory'
tronérJ TJ š(0DA Plzc oslavujc drrcs v plné svěžcsti dušgw
ní i tělcsné svojc 90. narozeniny"

K tomtrto v znannénru životnírrru jubilcu srťcčně blahop e-
jcrrc"

xvxv xlrxvxvxvxvxvxt/xvxvx vx vxvxvxvxvxvxvxvxvxlrxvxvxvxv xvxlrxvx

U P o z o R N Ě N (

rro všcchny diváky v kladcnské halc.

ic
17.

Oddít lcdního hokcjc TJ POLD| s0l'P KLADIŮ upozornujca
pruoligwé utkánÍ s olZ LitvÍnol sc hraj9 v pátck dnc'Iistopadu 

1978 v 18'00 hodin v kladcnské hale.
Telcvizní p cnos tohoto utkání plánwan na sobotu

dnc l8. listopadu l97B tcdy odpadá.

-ďo-

-3'
0'lcdním hokcji sc Stanislaval BAcÍu(Etl

Kc slavn m postavám čcskoslovcnského a kladcnského ho_
kcjc pat ill Pat í a hde pet it Stanislav Bacílok' ktcr v
kt.dcnskem tylnJ byl nositclcm drcsu s číslarr dcsot. Vynikají-
cí ouÉrrce s p csnal p ihrávko.t, bojwní . Dodncs v áoě art-
kct1 které jsot po ridány pro pfacující našoho Ávdu, Jc zn-
azován do optinráIní scstavy kledgnského nu"lžstva spolu s

Františkan Pospíšilcm.
:jtanislavu Bacílkoli jsnc položili rrěkolik otázckr

Jak už jc to dlolho' co jste naposlcdy oblékl dils Kldne?
"Svtij poslední zápas za Klďno jseÍn hrar Y roco 1967 v Koši-
cích. Za Kladno jsem hrál do 37 let.n
Na které utkání nejrarlěji vzponínáte?

"J[i jsarr měl hokej tolik ?*t, že jsan hrál se ,stejnol chrr_
tí t eba protí Kanadě rcbo lond nsk m profesionálťm a so
stejn m nadšením jscrrr si zahrál i tehdy, tsdyž *ě t eba Zdc_
něk Larrda vyzval1 abych si šel zahrát do Ziliry na zarzl
rybník'r
Kdo byl za tu dlwho éru vaším Partne] 'l 

v obraně?
iByli tor Zdo Uiltler, F.
tek' Fryč, ?o Hajn ' Zd.

Pospíšil, Jo, ttorešorsk , E. Náprr
Landa.t

Které r'ružstvo první ligy, kter jste v letošní sezoně viděl,
udělalo na vás největší dojem?

'Velmi dob e na mno zap sobila hra Vítkovic'jak v televizních
p enosech' tak i v utkání v Klad7Ě. Vítkovičtí sc snaží hrat
ritďn hokej s dobr m zakončenírno Dale s8 mně ,líbil t m jih_
lavsk ch voják . Také Bratistavané zdá se dovdotr hrát dobr
hďBje '
Jak se díváte na některé zmĚry p'avidel?

"Řgtl bych, že nové znrlny jsou v borné. Rozho{rĚ p ispěly k
zlychlení hry a mužstva;- která se naučí uplatnont změny
právidel, h ou získávat p ewhu v rÍtďné- t etiněor
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Jak je váš názor na pojctí hokejc za Yaší éry " 

na souča-
n hokej?

'Je pochopitelné, Ža za tu d

kcje' odlišne. D íve tnené i
viáualitu a drrs hledí více

osmrráctilet Zdeněk i{edvěd' kte| byr v born brusla 1_ale
báí ;ě jit áo sguboj'lr. Byl'měkk . lBtre1_doby se zlepěil nar

i"irx' Íá o" lďské-sg.ony pat il k nejlepšlm rítďník no"

Jaká je podle vás v současn době rjrove obrárrc ?

rávka a nedorďo/ s uvolnit,
o by měli poton čas na p esné
írálo, že je pďnal ' ale on

orcdl dostat do volného pno_

spotuhráč a tqnu poslat pq
ráhci? ve srolnání s minulostí
etém kluzišti o Za mé ry to
ík&n. Vzpmrínám si na utkání

kdy t eba náš obrarce Zdeněk

Landa dal v mezích pravidet uooyčer Bronislavu Dandwi. Tím

se olupilo ost í první brněnské ritočné ady."

Jak dlo'rho jste hrál za nár'odní ružstvo?

"Rovnou desítku let""
Kdybyste nĚt možrpst znovu začít se sportern, kter byste si
vybral?

"oÉt by to byl lední.ho\ej' i kdy! bych si vše za ídil ji-
n"t 

" 
r'ozhodnÉ bych se více věnovál rodíně."

Poděkovďi jno Stanislavu 
_Bacílkovi za rozhovor a pop áli

nu hodně a ooÉ zdraví"

-5-
Ze y3qgnrírrck Bohqgše Proška na Ms v r. 196! (pokračwání)

V utkání s Kanadou js'E opět praktikovali obrannou hruo

něnďr,. liužstvo l K vedl náš trpnér Anton' kter . znal velmi

stvím SSSR 5:l. Tímto utkáním skončily boje o titul" Po'rh

ptartan v nárrcdnÍm mužstvu. thav ela se tak jedna kapítola
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V n:h ži'rotěl ale ta poslďní stránka byta velmi krasná. Zno-'

sporto Kdybych si měl volit
vyvolíl onu tvrdou ehcli

velk ohlas v zemi helvetskr -
nolra dary. Ka'idy z nás dostal

tranzisto'ovÍ piijírrač, dvoje šv cagské hodinky a na posilrĚnor
láhev prvotilídního franccuzského ko aku. Celé lv carsi.o žilo
naším spechemo |a*rní tisk sc stále vracel k ukoírčenénu mi _
strovslví o Él &y na naši hnt a na naše 

"y'iupouání,. 
Zvláš_

tě ocenwal ser,*nutost našeho kolektivu1 kter držel opravdo_
vou partuo Věcjmrí z dob e vykonané pÉce každ ho člověi<a t -ší a. vykcrnal-li ji v cizině jako repnesentant zerně těší rlvoj-
n sob.

' . li ejiv1irri pocity jsno opouštěli iv ca etu ze
Zenevy-{o-Curycliu, v.yzval kapitérr v carsk h cestují-
cí k p ípitku na pďest místr Evropy. Sličn nešet i-
ly lahodnymi nápoji. Po p istání néď čekal b . Z rlo-
r;ova, z. ciri,ry^ a z nrnoha šv;carsk ch rněst p ky k
sehrání utkání. Jen jcdnu jedinou nabídku na p i5alo.
iiozjeli js^e se k orlpočinkw&nu st etnutí do
V prochízkovéri tempr jgÍ'e zvítězili 5r4.
- Ze .lv carska letírvre československ; m tetacltel.r. 3alíky ho-

vin a obrázkw ch časopisri jsou nám k disposicío l českoilo.
vensk -kapitán v letadle El-3 námi p ipil na náš rispěch. Byla
t'o nilá pozornost. Za letu jry..se dwěděli z pitotní kabiáy,
že v i:'raze nás čeká velk vítání. Korrečně naše letadlo dosedio
na ploc|'ru v Ruzyni o Jako čern ilrak se polybwal dav lidí k na-
šernr.l.letajlu. Bylo nerno né dostat se z toho obklíčení. Když 

;yli jsoe bez knoflíl:fi a n'j-
ostali do p ipravenr.liro auto-

r Prahyl !írr^více nari]stal
_jE''e dojati. ltlestyděli js'*e
ÚÝ č:rv.- l p,!ed nť stoj í'J;:
lasta !3ubník9 kapit.in našeho

niužstva, r:rusel vystorpít na balkon a poděkwat .za krásn ďi-jetío V bttdolě jsre ďekávrini p edstaviteli čosk'oslovenského $ Ó

gportu. i'lastalo velk děllovliní o Za naší v pravu clěkuje doktor
;terc. 

JdekmČ?.rlí p .íště/"

Bohunil Kolá zc Sušice č. 15
Moj:llír_šatava z hiile,rsBa č. 4?in6. Vítězslav Vala .-či^iic-č. 44
ltitoš Plátcník z Prahy

I
{

1

'í'{

'1 .

t.

-T -
So'lpiska dncšních sotrpc ri

K rása;
K ol ísck,
K aborle,
llclibal
Vini,,
Ve jvodal
Cermlk,
Horsk r
Mclč 

'
t{ovák'
Nov r
Barcr,
Llachalal
Sg kora,
K iváčck'
Reckzicgel,
Skrbck,
lJullerl
Dudáčck'
Kopcck l
Nwotnl ,

TJ PoLD| 50tP KLADIÚ-----___- lJEIoR ggp

$dvanwskJ, branká č.scvclat - _ č.
obrárrcc čo
-D- tLO

-tr- |LO

-- XLO
0l!

-_-A LO

-ll- ,L'

branká č. l
-i_ č. 24

obránce č. l?_i- č. 9
-i_ č. ?_i- č. 3-í- č. 5
-Í- č. l0
-l|- č. 2|

rjtďník č. 7
-i_ č. 6
-D- : Í!

La r,

-l- č. 11
-r_. č. 14
-i- č. 15
-i_ č. t6
-i- č. 17_i- č. l8
-i- č. 19
-lt- čo 22
-l- č. 23

Fialae
Hrstka,
lulccl
Zclazn ,
Vašíčck,
Sabata,

25
I

d
2
5
u
4
3

Trcné i: Bohtamil
prof. V.

Hlavní rezhodčí:
čároví rozhodčí:

Trcné i: Vlastimil BIBNíK
Zdeněk KEPÁX

PRošEK
sr-Ánsx

lnstruktor utkání:



SAZKA. SPOBTKA
V dárrá odďl ledního hokeje TJ
Porroleno odborem kultury OIlÍ\/
Ťiskrre : PoLDI-SONP l(ladrro

POLDI -SONP l(ladno.
I(Llclno pod č. 3?6l?6.

T

I
IEDNíHo HoKEJE soNp KLADNo

PÁTEK 24.ll.l978

TJ DUKTA
POLDI SONP

uTxÁní l. HoKEJovÉ IIGY

t'ážení gportuvní p átalá!
t/ IgtošnÍn rae uvidínc nB Kladně již jen t i pw

ligová ut'kánÍ 
' -tdy poto't mtarc do 16. Iedm 1979- 

'.rFg-zcntaění p cstávká.
Pr']bšh naší ncjvyšší soilěžc je stálc zajírnav a pro

diváka p itďriv . ilcčckď'é v slcdky ddávaJí-prŤnl liic

nil lsTR čssR t959 o1975 ot9?6ot977 o1978
DOROST SONPKLADNo t957 0 I968
DOROST PZ KLADNO 1 956 0 1970 0 t971
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těn pruoli8pv n cclklh'' co dokážo udělat p ckvapiv ' a ncčr
kan v sledek.- 

nĚsim chlapc n ďcjcm do onršního utldní hodně štéstí 
'ary sG Jím hra da ila a vě ínp, Žc nam plÍedvcdor pohled-

n h*cj rrejen bohat na hcrní varíacc, ale také bohat na
bra*y.-Trrojici ruž v pnrtrovar ch drvscch p oj9r' aby sc jiq
utkaní aďito 3 So instruktc nďrl vyslwit jcn slova ctrvá-
ly. :' 0d našich p íznivc očckáYfo! , Že zatleskají všcer hcz-
k m rmrerrtfo na lcdě a vytvďÍ pěkn ráracc dnašníru st ctnu-
tí. Již sc těším re motrÚtné

KLAOI{O DO TO.HOT

}b kus cči s FrantiškEn Pospíšilan
xoxox(xuoxoxoroxoxdqoxoxoxqxoxo.

keji.' Už toru hldc zandlo.Úro ďr rd<u, co jsi nastorpíl arp
8ažÍíťá v západorěmcckérn Lnadshutu. Jaké jsi měr počátcční po-
city? , t- -J 

'Do nwiho prost odí jsarr *očir rwn ma nďrama a začal

-3-

Co nového v hokejí v Ladshutu?

botl bojwat jcdnotlivá rnužstn Y každé šcstcc. &ldc sc hrát t i-
krát t dně šcstikolov nr systérrnr. Po 52 utkánÍch h.rle znám mi-
rtr NSR."

Jak jc ra tm rružstvo Landshutu?

"DostalÍ jsnc sg do první šestky, z čchoť mánr vclkoU Fl-
dogt".

Jakou mátc šarrci na r,místění?

"Byla by mdějc, Žc bychd si mohli vylcpšit místění a zc
šcstého místa se probojovat na čtvrtou p íčku ligwé tabulky.
Ovšcm to zálcží na rrrroha okolnostcch Jako jc zranění, válečhícké
štěstí a také, abychom měli štěstí na dobré rczhodčí".

Jaká jc lrvalita tamních rozhodčích?

"Jejích v konnost jc porrěrně slabší a těžko se dají srovná-
vat s našími rozhodčími, ktc í jsou opravdu m rorní'.

& vclk rozdíl mczi naší lígwol sorrtěžÍ a západorěncckorr?

"Rozdíl jc podstatn , jednak v pojctí hry, v pl'ístupu k pl'í-
pravě a mcntalitě hráč . Někdy v něktcrém utkání je víc šarvátck
ncž hokcjc".

Jakou mcntalitu mají diváci v NSR?

"To jc r zné. V každám městě jsw diváci jiní. Tltcba Y Lan-
dghutu jsou dost kritičtí k vlastním hráč n' jindc jso vlažní
g v něktcr ch městech je obcccnstvo bou livé.-
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Qj|epší dívaci se r,ně zdají byt v D sseldcfu. Jgdnek tan
bivá y ha}e početná návštěva na každé utkání a diváci jsor
vzácně_ 9bjektivní. Doledq.r zatlgskat dorrácíru rnr'ržstvur-alá
neskrblí potleskern i ďi pěkné hokcjové akcí solpe e'.

Pmalu se blíží vánoce. ar&š ju prožívat doma?

''lbrd bych to zak ikl, ale po dlouhé době bych rrĚl
Pro|í! |etošní- vánoce dqna. v Nsn fudou mít hd<cji to ncprc-
zartační p estávku. Reprezentační A nružstvo ÍrlSR še utlcá á;
E se' s:Íe.J a s Finy. B nr.ržstvo NSR podnikne zájezd do
Cíny1 Jižní Korcje a Japorrska'.

V závěru ngšcho rozhorc
abychor yy ídili klďcnsk m
podě|ování za nozlučku s nÍn
už jen pospíchal, protože v
hou cestu do Landshutu, aby .s 

, ,, :

x ox oxoxoxoxqo(oxoxoxoxoxfi oxoxoxox,ox oxoxox oxoxoxoxoxqxox ox

ibsoír-á4o za'inn't'{'nelEilr ' l"

l SONP KLADN0 p Í ct-ci 0. G. [bkar.ov ViaO k.Dal i_tomto utkání alc i-člo z Banry. tlosté lmi oled láště chtěli v vys á-ní sg jin velrni líbílo a byli raftl
kter'á' vyvrchol.ila v poslcdní t

l]duald Norák, českoslwensk hokejov roprezcntant atď'iík P0t0l so{P KLÁDlCI' oslavÍ v etrr'cěiI ane 2t.listo-
padu :i2. _narozeniny. K torruto dni rp p cj 

''lt 
pevné zdraví

a mnoho rrspěchri na ledor ,ploše.
, po širší nonínace A nužstva čs:'t c.yli z našeho oddílu

vybrani obránci František Katerlo é -le,.i rjelíba. Z ritďník
oyl ryominován Milan t*ln' .

I a misrwství wěta junior'j do ?0 let, které se usku-
te rrí, ve švéosku, je p.rvoÍán jako ní,i'rJniŘ ;iš Jtoenir
Josef lilachala.

-5 -
Hoilaval obránce staršího dorostu Pz KLADNO je pozván do
r2entační osnnáctky.
Na turrtaj Družby socialistick ch zemí sedrrn ctky byti Z Q?-

ch mládežnick ch družstev pwoláni:
Linc' branká Pz Kladno a ritočníci POLDl sO{P l(tÁDNO
Ebcrle a Dudáček.

V kanďskrím bodování, které we cj uje t denít e l, je náš
á Krása po 14. koIc na seÚrtfu místě. Tahrlku obt{nc vcdc

islavsk Ujváry. Dcsáto p íčfu zatím obsdil náš Óráncc
slav Vinš a na t ináct&r místě je Františck Kabcrtc.
[t"Ei vybran mi t iccti ritďníky kralujc t*é Bratislavan
n Stastn sc ll3 botly. Z kladcnsk ch točník se do tabul-

y dostat! jcn Eduard llďák' ktcréru pat í patnácté místo a dru-
r nr Kladcnákem je Jah llovďn sc [2 ' body na 27. místá.

Všcchny tl3i tabulky se hemží jqény hÍÉč vítt<ovicr a bati-
eV r Dorfcjmc, Žc ti na3i hráči' kte í v tabnllce Jso' p jdol
bodolén zisku nahoru a po dalších kolcch prvrrí rigy sc objcví
tebulkách jména datších kladcnskJch hráč .

Starší dorost Pz Klďno se zríčastnil turnajc fudého .práva2
tcr se uskutečnit minul t den v hale v Edenu. V silné konku-

rcncl sc unnístili chlapcí z Klďna na scdmán místě.
V dalším:kole l . ligy zají2aÍ náš t m do Ji'hlayy, kdc v

riter 28._!istopa_dq sehrajc utkání s taní Drd<lo. V pá-tck l.
pros-íncc l978]'Wítáme v kladcnské halc rigov celck ťsŽ xošice.
Do t doby nastrledanoto
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St clccká tabulka dng nÍch souoe

oo 17. kolc l. lirv

-

PotDl SotlP KLADT{o

NoÉk lt
Nor B
Nwotn T
Bausr T
Kltiváčck 5
U ttcr 4
Kaberlc 4Kopeck 4
S kora 3llachala 3Vinš ?
čermák 2
Ncfiba I

tleluš
Salajka
Iojáčckterny
0toupa1ík
Sclrcjbal
K rbela
Vajčncr
Hlinka
Vercra
Hossa
Pazourck
Vysuší1

li;1.':"'*v

9
9
5
5
5
3
3
3
2

2
I
I
I
I
I

6l branck branck

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxqoxo(oxoxoxoxoxoxop x) x oxo

Pro 3ajímavost otíst<ujcru st cleckou tabulku našcho
t í''J z lcriské sczony 1977 - 78. Je rorněž se azem po 17.
kolc l. ligy.

Notrák
Nov
l,aodvěd

Baucr
K iváčck
16ltcr
Kaberlc

Celkst

Pospíšil
, llovotn .

S kora
ffcckziegcl
Skrbsk
Vinš
Ve ivoda
č.i'*ir

l8
r4
I
7
5
5
4

5l 15 cctkcm 75
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Sorrpiska dnešrrích sorye
xoxoxoxox ox oxqoxox oxor ox

Krásar
Kolísokt

Kabcrlct
Ncllba,
Vlnšl
lcJvodal
ccrmák'
Horsk r
lhlč'

obránce
tr

t
tl
tt

.|

t

č. 12
č.9
č.2
č.3
č.5
č. l0
č. 2l

č. 1
č.5
č.8
č. ll
č. 14
č. 15
č. 16
č. t7
čr t8
č. 19
č. 2?
t. 23
č. 25

TJ POLDI SONP KLADNO

branká . l
?l č' 24

n[xLA rne nč ín

Lang, branká č.
}rerczet, ' č.

Venera ' obrárce č. 3
Kazourck, " č. 19
Větrovcc, " č. la
Oslitlo, ' č. 6
llichalovsk' t č. E
Lojda' ll č. 1
l{ossa. 't č. r0
ncpasi< i č. ll
Korbcla, toEník č. 4
schIjbal, ' č. 5
Salajka' t č. 9
vygrršil, " č. 12
v-rn& o ě. 15
H bl, ' č,. 16
vojáěck, " č. l7
Hnrb l 'l č. 20
lleluš. t| č. 2l
čcrn ' 

ll t. 22
oto4alík' ' č. 23
Vajčlrcr' tt t. 24
Prát' ' -
tlajďtík, " -
Trgné i l fudolf PoTsDl

Ka'''tl svoJšE

I
z

No'ák' ritďníx
hr t
Baucrl 't
Itlrchalal tr

S krat I'

K tváčck, '
Rcckziegcll tt

Skrbek, '
I ller, ,'

Dudáčck, '
Kopeck l
lbvotn , n

Svobodar r!

Írrené i: Bďrtnit PR05B( .
prof. V. suÍ'6KY

Hlavní r.ozhodčí: Jan guDíils(Ý z čosk ch fudějovic č. 6
čárwÍ rozhodčí: Zdeněk gou*n z Prahy

Jind ich s|uAlŮL z Prahy

lnstrrd<tr utkání: ilg. fudolf gnŤn z Prahy

é. 2?
č. 36



SAZKA. SPORTKA
r4yaáwá odctfl ledního hokeje TJ PoLDI-SONP l(ladno.
Povoleno oclborem ktrltury olrJ1r I(l.rdno J.>od č.3?6l?6.
Ťiskne : FoLDI-SoNP l(ladno

T

I
#.*' fl''%ltsiiBilB?ťÍši,5
PATElí 26.t.I979 v I8 HoD. UTKÁru í t.LtGY

rtLJ.GoTTwALDov
TJ POLDI SONP KLADNO

Vátrní sportwní p átcl I

_ Po dvou pnpltgev ch st ctnutích' ktcÉ mb nržgtro hrá-
lo nr !.dl nryr ' wtdím opět prvoiigové utkání na kldcn_*t l.da.

Dnlnír lopc grr kldonsk ho tjru hJdc smžtv olrt
lJ Gottrrldw. l{rši host bojují o záchnrrnr v prml lizc e
Jtrtl drJí do bojc Yšcr aby docílili dobr v ďcdrk.

H lgTB čssR 1959 0 1975 0t 976 0 1977 0 t978
!*-Er- --DOiOST SONPKLADNo 1957 0 1968

-F. 

<i'

DOROST PZKLADNO t9s6 01970 0 1971
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Ya ín' žI mŠi.!"á i.b'1]or 

po GctÓ í p íkrdné bojovat

a-o n o na ld nnn'
Ze t n s těšíry-Ť.'šFt "*!l-ďíznivci 

ru ghltdgn'

oili utkání TJ ji+qlrLiffi'-fi otÍ .lrrruvl' ktlr brb

lír.iil-' rid*é halao

trLÁDlo' \m 
tm l

I

t9-t2

(tďí trrrré i =' {{lcli ra tvem'hd<c rwán r stu?

"Qvl to trcnéi aori*r' stánii r"-po'rconíoo*_':''":'"
zkušcností z hokcjové abcgcdy?

BJH'Hl':ii*i*.ir

'syroKtl in ffi'ffi}:*:r jsan hrál.v družst-

nt isc n n oos vt;í' il'k;j í t'orc' byl zatÍn

ncdávno sk rzd a molrt''

Co re tlbc na to$9.'uiii1:í:il:::"1*sn::iyáci zn-

H}i;";*:ilÍ"*:il'!H mii ;"d ; ;ffii''_t iJíslě'."

Jakjsibylpijathráčsk mkotektivrnrnašghopruoligo.

vého nrr"ržstve?

-3-
"l(olcktiv mě p ijal vclrni dob c a mrsím p iznat; žc jsan tr
kov p iJctí ani nočckďo"

Jaké nÉš hokcjolá p ání do hrdorcna?
'Rlld bych sg natlvalo rza[dlel" v pruoligovém rružstw a byl
platn m Jcho člcncm.' '

A tvé p ání mimo lcd?
'Ooučí t sc autorrBchanikgm a potorr navštěvorat . pntnyslwq.t
lkolu.'

čím sc zab váš vc volném časc?
rlloc rád poslor'rchám modcrní hudhJ. Vcdlc hokcjc sí rád zahra-
JÍ kopanou a slcouji telcvízní p enosy fďbalov ch utJ<ání"
Kopano, jEem hrál za dorostenccké družstvo Sokola vbrká
Dobrj. Tod se budu věnwat v hradně jen lednímu hokcJio'

Poděkolali jsno synpatickému Miloši Hďavotli za rozhovor
e pop áli mu mnoho rispěch na lcdě i v životěo

- O - O - O - O - O - O - O - O- O- O - O - O - O - O - O

POLDI SOIf KLADNO TJ GOTTNALDOV

Novy
Nolák E.
Baucr
Nwotn
Mul roi
K abcrlc
K iváčck
S kora
koocck
č"in'ať
Mrchala
Vinš
iloliba
Vcjvoda
Mclč
Ho ava
Dudáčck

Vodák
Leška
čech
Rosick
Jabcon
Pccivál
Pclc
Santarius
Vcscl
Hanačík
Karolák
Jiskra
šivic
Vančura
Kalhons

ek

9
I
7
T

7
6
5
4
4
4
3
?
2
I
I

-1ffiranck
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A tÉTl, BiĚŽÍ "ooo

1937
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uil Vlário t

P cjarrc Ti, abys byr stára 3věží mladík' h il pnacovním
lllmnr jako dosud a pí!žil s kledrrrsk m hokcjcm nmho a nmohg
rdostn ch chvilo

x oxoxoxoxoÍ oxoxoxoxoxox oxoxoxoxox oxoxoxoxoxoxoxoxoI oxoxoxuoxo

Fandímc s DikgbrazgE

V minulém ěísle nršeho Zpravodajc jsnc wcfujniri t i ví-
tlzné "pok iky" čtcnái'rj Dikobrazu a dncs p inášímc další, ktc-
r zestali čtcná i do r'odakcc Dikobrazu pro náš oddíl.

Poldi Kladno to by bylot
aby druska rrvyhrálo.

Kladno; do tohot
roztočtc to napllrc"

Autorr SlrvoJ Zahrádka, Vina icc"

Ukažto Jim Kladc áci'
Žc tu ncjstc pro:lcgraci.

Autorr Zdcněk Sk ivánck' ctrrnlík' okrcs Svitavy

t{cdělojtc r ry
a dávcjtc goly.

Autorl Joscf Zahálka; Parťubicc

"Bíjtc jc'r tu ncakandujcm'
K ladno slušně pwzbuzujcm.

Autorr Václav Cihrlka, Kynšpcr'k nad 0h í

Kladcfuci; hlavy vzhrirue
i když tc někdy sm lu'

Autorr Jo f Lcv l Plzc .
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Dobr hokcjl
to jc heslan

Autorka: A. Poustková, Plzc .

Pnohra zuíá,
Poldt Klrdna.

I

K}dno' hŤjq primal
at nam nCnr ZUfilo

Autor: Mílan Zanan' Praha vll.

gu to věrni tldici,
chccn vás vidÚt na špicio

AutÓrka: Me Plesníková' Rožnw pod Rďhoštěm.

Vě ímc, Žc sa rĚktcr "pok ik" našim pitíznivc n zalíbí a
budw ho skandovat v kladcnské halc.

lotr)(rlrx-X-t(-X-X -X-X-X-X-X-X-X-X-|- lol-f- X-X-X-X-X-X- X-X-X-X -X

Nasbíráno za mantinclcm

z jednání v rďní člcnské sch zc našeho oddíl l
v pondělí drrc 15. lgdna 1979 sc konala v rcční člcnská

schrjzc dílu lcdního hokcjc TJ P0LDI s0tP KLADffi.

v stavbě drrrhé lcdové procry v K ladněo V závěnr pop ál tr.cnéru
Volfovi a jcho svě anc m tispěšné zakončení dortstcnecké soutěžc
a poděkwal všarr trcnér m a funkcioná rjm za vykonďlol/ práci"

Další pruotigové st ctnutí schrajc náš tym v ritcr 30' tcd_
na D79 v Tncnčíně s tamním armátním cclkem a v Kladně widímc
prvoligw hokej opět v pátck 2" nora' kdy wítárp na kladcp
ském rcdě t m Dukly Jihlavan

-l -
9"P!"|." dncšních sopc rl.

TJ cornArry!

Irlrr,
lolí-t'

Hďrvr1

branká
-i-

ÓÉncc
-i-

-l-
-l-

-n-
-i-

-Í-
-i-

Portte
^u.baJi
Kou ile
Hatučík,
&náčak'
Rosick r
Karolák'
lcdlák'
Sivic,
Pctcr*ae
5lma,

čcch,
Pclc j

Vala;
Vančuna1
Jiskral
Kalholsl

bí1''ká
-l-
-i-

obrálrcc
-l-

č. l
č. 24

č.t
č' 15č.2
č. 23č.4
č.8
t. 22
čo l7
čo5č.3
čo 16

čo 13
č. 14
č"9
č. 2l
č. ll
č. l0
č.6
č. l?č.n
čo l8
č. v,

č. 19

č. 12č.9
čo?
č.3
č.5
č. r0
č. 2l
č.4

-D-

-l-

-l-

-l-

-o-
-l-

rjtďník
-i-

-i-

-i-

-0-
tt.O

-r-
-i-

-Í-
-i-
-o- l

-il- i

rjtďnÍk č. T
-i_ čo 6
_i- č. 8
-l- č. u
-i_ čo 14
-tr_ č. 15
-i- č. t6-1- č. 17
_i_ čo l8
-i- č. 19
-i_ č. 22-- č.23

Trut íl Bďrunil PROšEÍ
pltf. v. stÁnxÝ

Hlrvní rozhodčí:
čtrorí rozhodčí l

lnstruktor utkání:

Ircné ig Kaíll uactr
Ladislav 1lteršík

Jan fuoínsk z čcsk ch Btldějwic

lojmír _šat"u" z lllilcvsil<a
i'tgo Vítězslav vala i-ťimetic,

lng. fudolf gAŤn ,z Prahy ]



$1dáwá oddíl ledního hokeje TJ POLDI-SONP l{ladno'

Powoleno odborem ktrl'tury oIrIV l(Iadno pod č ' 3?6l? 6 '

Tiskne : FOI-rDI-SONP l(Iadno

ffiffiffi,#z T

I
oDDilu rEDNíHo HoKEJE
TJ POI.DI-SON P KIADNO

SPARTA PRAHA
oKEJO

č KD
POLDI SONP KLADNO

Vátcní 3portovní ďátelé t

b tclevlrnÍm st etnutí našeho t ru s mužstvem jihlavsk ch
.,voJ k 

' 
rlvítánp dnes v klademké halc rružstvo pražské Spartye

Stert pražan v Kldně je pro t'íznivce ledního hokeJc
vldy vclk nr rrragnetem. Vzájernr duel se vždy vyznačujc wlkqr
boJovrcltí obou celk . Tlm pruran se od utkání k utkání 3tá-

rAr nx 
'.UNoRA 

1979 v 1 8 HoD. urnÁ rui l. H vÉ LlGY

H lsTB čssR 1959 0 1975 01976 01977 0 t978
DOR OST SO N P KLAoNo 1957 o I968
DOROST PZKLADNO 195601970 0 t97l
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P ejem si všichní, aby dncšní utkání mělo rychlostl doh

rou korrcovkgl bojovnost a vše, co k dobremu hokeji pat í. vě í-
Ip' že uvioíme pohledn hokej bez zbytcčn ch šaŇátgk a h'v_
bostí.

K dmšníru st elnutí ďejcm našim chlapc&nl aby sc jlm
na rodě dďito promě ovat itrěrecké t'írcžit stii pr tož"-5en

e jim zajistí vítězství..0čcká_
maxinálním nasazením od prv_

hodčích 8 So instruktora' kte-
ě slušnou hr'ou a qatupová-
l.

tro ili dnešníru st etnutí pěkffi".T*l::"'"Tsfi*t'iro{,''
aby z trib'rn zazněly tnubé nadávky proti rozhodčím a tnáč&rr

Již nyní se těšímc na tradíční

KLADNO DO TOHO i

0 leďrím hokeii s llllarrem lbv'fin.

českostovenského hokejového r.cpresentanta a kapitána
mšelp mužstva js'',e zastihlí minul pátet p ed utkáním s
Duklou Jihlava v kladenské hale, kde jen lehce tn{rroval, Pr.o_
tožc se ještě zotavoval ze šránrrj' ktcré utrpět t'i utkáirí s
Dr'lklou Trenčín" Foložili jsrre rnu několik otázek, na ktgré nam
ochotně odpověděl.

Kolik lct už hraješ prrctigov hokej?

1Jž je tqil/ ťes desat let,
led. e

Vzpomínáš si na srroje prwrí

kdy jscm poprvé vstoupiJ na ríggv

ligové st etnutí
iDocela dob c. Bylo to utkání trrané v Kladně s VSŽ Košice.
Tchd_y-jsme zvítězili 3 z2 a já jscm jednou brankou ďispěr
k vítězstvío'

tlěl jsi p ed tímto utkáním tremu?

-3-
'iihH.i$řillii$J j;tg''ílJnn[, T:,T*il. #:l :.Elis
Ídy jrí pocítíl rrejvětší radost zc hry?

T#.';!I;IIi IÍi:,#, Tfi glo*l*u;";Hiiu.v Kladně l

V roučrrné scz ně se ti ncdďí st ctccky jako v nrinul ch lctech.lr! vrl rrr tím, co ic torro ďíĚimui-'

fi:dťiir -IÍ1;:,Í':: 
.iiil: 1 

*"#.i;:"z:{ir#? :á1JT:'
l:r[lH.l9 

branck a doufám' il d;-kil; iio"Iitě';a5"t;--
Vrhlrdm k tTut žc.jsi.vynikající brr'rsla a vclmi dob c ovlá-t'al tcctnlku !!Í', -o stívái;'Ěti' t-'it""i r"ioy jdcš sánnr brl*uo Jak 

'náš 
v těchto okmžicíčh poetty?' 

--J

T'I!.Ji.":nffi:il til že.kdy! jscm_na

te rpmvror. vyjoc, tTillit j'l $.i
:itrť záměr i aní' ur'-lolo t*, kam

TrlnuJrš stálc.stejně? Jsou parrětníci tv ch rro|9joy ch začátk ,
!íí'J;i'l|:r3:'*la 

n v trěnínro'e-'''jié', zvtášiĚ"' i,oirio,i
!(olckttvně trénuji stále stejně, alc v índividuclní p ípravěo rro:nání méně. ď

l'bhl bys nám prozradit sv'ij denní rcžim?
otoč'^kler vyglryju denní hodiny každr

:':#iliT"l;.liii' 
o* 

Jil.!:1!Í'3F;'
dno na deno lbjvíce q.ji ::9i[%ffin!'Í:il;'Ii'.*.:,i**.t obo do Košíc nebo oo Trenčiil";___''- 

\
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''",ínit J "'J sttdiu, Jak se ti da í skloubit hokej se studiem
;.;rávni*xé fakultě University Karlovy?

''llckej i str'rdium chce sv a obojí jc velrni náročné, ovšern každ
sv r;, zp,hobem. Hokej ani studirm se nedá ošidít a obojí vyža-
cuje čas, se kter.m noustále zápolín. "

z p edchozí odpovčťi vypl1foá' že-nerrrríš p íllš volného času.

','bhl 
bys nam prozradit, čínr vyplnuješ volné chvíle?

tYěnuji se v chově dětí a toěím se kolem chalupyj protože tam
je st'ále co d5lat.'

Jak se vyrovnáváš s nc spěchy na ledě?

';'lad nc spěchy na lcťě se zam šlím až druh den po utkání' kdy
vše v klidu rozeberu a hlcdán nějaké v chodiskooi

ÍXlcházl ti hodně dopis,3 od p íznivc lďního hokeje?

"ilám početnou korcsporrdcnci a pisatolé jsou všcch věkov ch kr
tcgorií. VěGirrou žádají rrjzné suven1ry mžné i rronpžné. lJo_
ji korespgrrdenci vy izuje rnanžclka. Ode rnne by pisatelé čckali
na odpověd ďíliš dlouhe"

Ligová soutěž se budc pomalu ch lit ke koncí. lffĚ ty a ostatní
tvoji spoluhráči ještě dostatek sil?
ISíly a chul do hry mfu ještě všichni a vě ím, žu v závěru
ligy sc dostancmc jcště o nějak ten stupínck v tabulcc v. š."

Poděkovali jsmc Milanu lrbvému za rozho\or a pop áli m.l hod-
ně spěcPr v našenr t Ínu i v represcntačním mužstvu.

-O -O-O -O -O -O -O -O -O -O -O -O -O-O -O -
Tucet titočnít,i tro í čtv i tďné adv

V tyrnu našich dnešních host zavedl trenér PhDr. Luděk
Bukač hru na čty i titočné ady. Tento system p ináší hažanrlu
spěchy, což je patrné z poslcdních vítězn ch utkání. Po st et-

nutí Sparta haha - Slovan Bratislava se konala tiskovrí besoda,
na které sc na toto téma hovo ilo. lÉzory o nasazení čty ritoč-
n ch formací vyslovil PhDro Bukač a docent }brsk .

-5-

ff :lj' [':Ii !.'il:,:'Í' ilItk' :;,,rffi , :l{ iÍ:i:tr,,*
CUo

lh názor ' il?-se-čty mi ritočn mi adrni jsnre se zcptali našchetrenén i khtmila fuoška.

Scstnvit čty i rjtočn{ lady p cdpnkládá mít ft disnopzlcl clvanáct.utočník pŤilližně stcjné v konnostia navíc zv šit počet hi.áč'j na 2L--J---
čsl. t.nkejov ropresGntant nám ckl:

lSouhlasím s nízorem Bo Proška o kvalitě rjtočníkrj a

::T:Í;'p.i!' niiu3.#l?!::l' 
pobytu 

-n; 
; ď ;eil 

_oy

čas. ukáže, j"! y ktcr]ch oddílcch sc tcnto system čty toč-_
n1 ch ad uskuteční.
I ltEl= 

==-=:=:-----=-F=------____=

B. hošek:

Milan lbv ;

Jr/.89W ISSELrul&-
ib"y
ibvlk
Bturr
tfvotn
llll lor
Xllv črk
Xop.ck
Írbr ll
črr*r

NGliba 4 Mcc
lhchala 3 Brťič*aVtnš 3 Rfuhtcr
Vcjvodr l Favlík
Hcrč l (ochta
fuckzícgcl l lbjnan
llo ava 1 NiŘl

Vlčck 5Tíkal 5
Zajíčck 5Tttz 4
Pěnička 4Nctík 3Baštá 2
Tatck I
Ha idrjšck l

--Celkcm lm

T2
lr
I
I
7
I
6
6
5

lg
r6
13
t?
I
T
6
6
5 u4 il:l!""Cclkcm
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ltbsbíráno za mantinclcm
IIX*IÍffi

V utkání Pot"Dl 50FP KLAofiD - DtxlA J|HLAYA ncnastoupil
Y t}mu doácích Mllan t'bv l st cdní točník' protože p i
rozévičcc sc mu znovu ozvai natržcn svalov pon na stehněl
Dalším ritočníkom, ktcrého dorrácí postrádali byl Jan l,lovotn o

ktcr si nyní doléčujc hnisavou anginu.

Již v ťlter dne 13' mra dojdc v kladenské hale k ed-
vEtném finálovérnu st ctnutí nEz npzi t Í''eíÍ' POLDI sOlf Kladno
a sovětsk m rrružstvcm SPARTAK lrloskva. 0 utkání je vclk zájem
a očckává- sep žc po dlouhé době bule kladenská hala vyprcdá-
ll8l Utkání budou ídit rozhodčí z l6Ro

Prvoligov hokcj v Klďně uvidíme opět v pátck 8.
rinora 1979' kdy brde na prograru jlž xxxlv. kolo naší ncj-
vyšší hokgjové soutěžo. V kladcnské halc bude hostovat muž-
stvo TJ vzKG Vítkovicc.

lgEs j9yilIg=ÉEgIgb

fuslcdní utkání vc skuolně B

POLD| sOtf Kladm - suvlA haha ÍPs - 3.3. 79. a lk3. 79

l.tnístění: Jakc vítěz skrpiny B htdc bojovat:

v pruním kolc dnc 16' 3. 79 s ví tězcm skuplny C

v dnlhém kole dnc 17" 3. 79 s vítězcm skupiny A

e titul P cborníka staršího dorcstu &sn

=+=+r.{-{.r+s'}
3{Ů{ { .} +

={c+={g+
={ +a+

={+
-+
+
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Soupiska dnrlních soupeirri

WHW= U.lEá8]4=!E$A$L
Krása'
Kolísak,
Kaberlel
Neliba,
Vinš'
lejwdal
CernÉk'
Horck l
Llelě' .

lb ayar,

hbvák E' 
'NJov , :

Bauere
tuhchala,
Sl kora, ,
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Vážcní sportoYní ďát I t

Dt'cs hldcte svědky v znawréhe utkání' ktcré rozhodnc
o-tm, kdo sc stano rpsitclm titul'u nristra Evropy v bd-
ním hekcji za rok r976fiT.

tb finálc t to soutěžc sc probojovalr mužstve, ktcÉ
ropnwcntují socialistické státy v lrdním hokcjlg takžc
dnršní st ctnutí hxle p chlídkou sovětského a čcstoslevcn_
ského hrkcjc. Vě íma, že oba cclky ďodvcdou dncs pohlcdn
hokcj a prr7běh utkání hde dobrou pÍlprpcí ledního hokejc o

Srdcěně vítamc v KladlÉ cclou vhraw sovětsk ch he_
kcjlstr3 a p ejomc jtn u nás p íjcmn pobyt. l'hším t'áním jc,
aby ri od rÉs edwzli bhaté dojmy a cít_ili sc u nás jake_
v zcni -sátcl.

0čckávárrs, ž" všichni naši hráčt vloží do trry Yše,

vítárc trojici rozhodčích a všccl.ny našc hosty spolu
s nešimi t'íznivci' ktc í slušn n povzbuzováním jistě pe-
nphgu našln chlapch v drrcšním těžkém utkání'
Hlavně pooaztc toHy, kdy sc hra toltft nda í t

Již nyní sc těším na tradiční

K L A D N O D O T O H O IIt
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Oalší nová tyá v kladensktfor Prrcligovém t ml

V posledních utkáních se objevil lra prvoligovem ledě v
kladenské hale r íaelní ritočnír s 'dresem číslo 19. lbsitelem
tohoto dresu je mladičk Ji í ruoÁčEr, kter: již v šestnácti
letech okusil jak chutná prvolisov hokej. Zatím ještě pendlr
je gezi A inužstvofi,! a starším dorostm. Velmi často v pr uě}u
sezony pob vá na sor'st edění juniorsk ch representačnich cel_k.

[.,:'i.iaÍn'nek Ji í hrláček se narodil dne 4" dubna 1962 v
Kladn*. ,;!"'es sYé mládí je to rrostl chasník se l77 cm vÉky
a 76 kg váhy. P íchystali jsro si pro nětro několik otázek" -

Kdy jsi začal sportovat?
lV sedmí letech jsem se začal honit za kožen m míčem v

ffítočně a první kroky na ledě jsem si odbyl na pFítočenskm
rybníku. Zákldní pruky-br.tlslení jem brzy zvládl a otac mě
p ihlásíl do p ípraril<y CLTK v Praze, kde trener Krps mě zatr
čoval do taj hokeje" Cestování do hahy bylo obtížne a po
Nrce nÉ otec zapsat oo p ípravky v Kladně;_ tb mladších žákÍi
jsem ďešel o rok d íw a tam se ně ujali trene i Kopcck a
l'ledvěd. Íblší moje cesta vedla do 'družstva starších žák 

- 
a

odttd zase o rok d íre jsenn putoval do mladšího dorcstu
a potom k trtnru Volfovi do družstva starších dot ostelr ".
lGe jsi hrár Y rep'esentaci?

'lí lo ském roce jse' byl s "šestnáctkoui v Rrmunsku a
v Sovětském svazu, leios F m byl na trnnaji Družby v 5o_
větsxem sv.ulu a na nedávnrím zájezu tsmnáctky" jsem sg do.
stal až do zárm í'.
Co na tebe ncjvíce zaprisobilo t'i zájezdu za np em?

Tyrodané haly na raše utkání a skvělé obecemtvo.
Tan dovedou diváci ďr pď<né akci zatlcskat i sorpďi".
lb které utkání zatím rád vzpornínáš?

"Je to utkání' které se hrálo v Praze protí Spartě za
družstvo starších žák a mně se podďilo vst elit šest branck.

ts

I

Tehdy jsme vyhrált 8:2. i
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Jak se ti da í st elbe v dorostenecké líze?
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Fost ehy z našeho prvního utkání nfrZ v lbskvěo
t*r**t*tttru *xifit**tt*t**tt*ti{*t*f*t*t*xt*trii

Je tornu již dva měsíce, kdy v prava kladensk ch hokejis-
t odlétala do lbskvy, k prvnímu finálovému utkání R[z prcti
Spartaku hbskva. To u nás' ačkoli byla již polovina prosiltcc'
zima ještě nevygtrčila r žky, ale po p íletu do sovětské mct-
ropole byla rtuf, pod dcsítkoue

Po p istání na rnrskcvskérn letišti jsne pospíchali do }p-
. telu t$<rajina. Něrte í člcrpvé v pravy se rozhodli pro irrdívi-
:ouální vycházku do uliq hloskvy, jiní rlolili odpočinek v hotr
lov ch pokojích.

Druh den Éno jsmc odjeli na trenink na stadi n v Luž-
nikách' kdo si chlapci zabrr'rslili. fo obědě nísledoval odpo_
čínek a 'taktická p íprarra ne ut*ání.

Vcčer Y 19'30 hodin mskevského času začalo utkání.
5t etnutí mělo slavnostní ránpc. Vc vyprodané lralo byli nej-
d ívc ďedstaveni trráči obu tytn ' 

pak byly zahrány h1mry a
ďcdány vlajky'. l

Jď,tě ďed utkánírn navštívil naši v pravu rudaktor a
fotoreporter z družebního okncsu fudolsk. }b krátké ucscoě
sc hovo ilo o hokeji a soudruzi z Molska sc zajínali o vf

jové nrládcžc u lÉs. Vclari sc obdivovali toal' žc
Yo jc složerc z kladcrrsk ch odchovarc . St cda
zvláště čcskoslovenští rcpn}sGntanti, ktc í hrají' žstvrrr

t\bši chlapci nastupovali k utkání s devízou uhrát pno
odvetu v Kladně slGn v slcdck. tha so nam dďíla a hráči
měr^í mžrrcst utkání vy}níL Když siréna odhord<ala koncc utkár
ní' uyli 'jsne všichni s dosažcnou rmizou spokojcni.

, fu 'utkání sc konala včďc v hotclu sraj ina a po ní
hráči pspíchali do pokoj l protožc pociiovali rinavu.

Darší dcn měla našc v pran ccl wln , protožc ďlct
byl plárcván až na p íští dgn. l,laši hostitclé nám upžnilí
prohlídku lbskvy autokarcm a chlapci sc l'ozběhli & rcrkcrr-
sk ch ulic na nákupy"

tetos jscm sohrál v družstvu dorpstu mal počet utká-
ní, protože jsem stále nlkde na golst edění' Zatím jsem
vsiFbrit 25 barrk. v roforé sez ně to bylo kolem 50.'
hoti koru jsi hrár první ligové st etnutí?

TlÍpd v prmín kole současného ligovétp ročníku v
Ostravě proti Vítkovícím.'
Klcpala se tí kolena v tomto utkání?

'lrochu áDor ale spíš ďed zápasen, prctožg na l't^š llž
ncní čas na n8co jiného ng6let.'
Už tě potkalo nějaké zranění?

Jak mmho trénujcš?

Toporcdnc s A ružstva a vcčer s dorosteneck n dru .
stv m.'n

Jak tě p ijalí hráči v A rnržstvu?

? estožc jc nezi námi dostí zmčn věkov odstup;
ncnphu si ztěžovat. Kdvkoli se obrátím na nělctcrého ze
starších hráč'i' vždy rr rě octrotně poradío chtět bych so
r'rdržet v A muŽstvu a b t opravdovou posilou' a

fuděkovali jsnc benjanínku ruržstva Ji íru fudáčkovi
za odpovědi a pop áti mu rtpho tispěchr3"
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ccrá [bskva již žijc p ípravaní na orympijské hry o čcd

svědčí rczsáhlá vhtavua tělov chovnych za ízcní. V odpolcd-
ních hodinách cclá mše v pravá p ijala pozvání do vclmí pěk-

v'tobotu 15. prosínce jsme se rozloučili s našimi tlos-
titeli á autobus nás odvezl na letiště. V nrcskevsk ch uli-
cích bylo velmi rušno. ilbskvané si obgtarávali dárky pod

novol''oční jolku.

Po klidntin lctu jsm p isÉrt na ru'y skem lctišti'
!Úáš krátk pobyt v lbskvě utužíl naše p átelství a bylo
komtatovárc, Žc zájezd byl po sportovní i spolcčerské
stÉrrcc vclmi spěšn5

vě ím, že naši hosté br.dou s pobytem u nás spokojení
a odwzou sí ď Í s ty rrcjlepší dojmy"

Josef šrrlant
všlchni z sR

- 7-
Soupiska drrešních soupď
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Vážcní sportovní p átclé t
Prvoligw1 marat n vstuplje dncšním xxx l V. kolcm do poslcd

ní obrátky. Do koncc naší ncjvyššÍ sqrtěže zbwá již jen jcdc-
náct utt<ááí, ktcrá rozhodnou-ďdefinítivním p r.oí u i"u,ríc"-
1igwého ročníku 1978-79.

Po dramatickém utkání PWz se Spartakem Moslcvar vc ktcrém
sc naše rružstvo ozdobilo titulcm mistra Evropy, vítárm dnes v
kladenské hale vel4i siln 't m Vítkovic. Z aoirld sehran ch ut-
kání v letošní sez&lg j*i s našimi dnešníml noiti ztsr.áiil pouhy bod. První utkání hrané vc Vítkovicích 26. zá t 1978
ckonFiln vilě.slvím dÍ.nÁcirh 'l.^. v ťvrlĚ v Kl^.|nš jc r pĚ.

tl I sTB čssR 1959 ot975 ot97601977 o1978
DOBOST SONPKLADNo l957 o í968
DOBOSTP7ZKLADNO 19560197() 0 1971
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mizovali 2z2 a va t ctím utkání w Vítkovicích jsmc utrpěli po_
rážku ?zO. Poda í sc drus rnšcmu tymu zvítězit?-Na v slcdck si
musímc pďkat až po šedesáti mírutách čistého času.

srdačně vítárc naše hosty v Kladně a jJnc zvědavi na jcjich
v kono

Neširn chlapc n ďcjcmc do st ctrutí nndro štěstí a dofárn,
že i drcs hJdg jcjich hru zdobit bojovtrcst; ktcrotr nám p cdvcd_
li v několike poslcdních utkánícho Ja t cba bojwat po cclé
st ctrutí' trát čistě bcz t'cstupk proti pravidl n, protože

' každé vyloučanl' dává sorpc i šarci kc vstltclpní branky a kc
zkorigwání totčne}ro v slcdkrrr

Trojici rgzhodčích p cjcmc h hlu, aby instnrk-
tor dncšního st ctnutí mohl jcjic hodmtit.

Vítámc všcchny našc p íznivc aby slušn m
povzhrzwáním vytvďili st etnrtí

-3-
Tchdy jsnc vyhrali 3:I a za m mi zády s9 ocitl kotorrč jcn jc-
dcnkrát. První ligu hnaji již omou scz nror

Kdo byl tv m branká sk m vzorun?

'0d žákolsk ch let jscm v brancc vŽdy obdivoval Vredo Dzuril-
Iu, ktcr mě udivwal klidcm e post-chcm. z hnáč v potl
jscm měr obdiv pro hokejistu jméncrn Espossito'.

Kter rítďník jc pro tebc ncbczpcčn ?

jso,l jcdnak vclmi rychlí a jcdmk si dovcdal pcrfckt'Ě ďi-
hrat do brankwého prostorr, kdc v obramr ch dách solpc c

aí jako lasička v kurníku.'
Kdy jsi Sf vclkq,r radost z hokcjc?

"Vždy když vyhrajmc, ale jsqr utkání, která zvláště rezrrdost-
ní každého hráčg. Takw Pocit jscm rněl tchdy' když jg v
Kld Ě popíTé vyhráli titul za mé éry r rri pfu šcsti lcty
v utkání' My jscm hrál v Jihlavě a porazili jsmc ^csl0 llos-

kva 6rl a v s-orrčasnosti jscm nĚl radost z vítězství pnoti
Spartaku lloskva."

Kdy sc ti ncjvícc lepita sn la m paty?

"Je to vždy' když mě potká nějaké zranění' protožc pak sc těž-
ko dogtávám do foray a dlorrho rně tryá ncž $ dostaru do pr
hody' ktcÉ jc pro brankálb rutná."

v p .dcšlé odpovědi jsi nlwil o zranění. 6 lrnan, ktcr
jc vystavar ostr m ranán a sr{žkám sc ncgrrí bát zranění. J*á
větší zranění jsi prodělal?

c,
I

XLADNO DO TOHO I I I

------
Pcspt otázck pro Mirostava KRÁSU

V posl$ní oouě podáÉ v ktadcnské branco standartní v xon
i'iiroslav KRÁSA. V Ékolika utkáních podržcl cclé mužstvo a má

lví podír m vítězn ch st ctnutích. Zvtáště se vyznamcnal ďi
utkání nEz sc Spartakarr Moskva, kd.y c}rytíl rtbczpcčné rány z
holí sovětsk ch hráčrj ďi st ílcní pcnalt.

Když jsnrc kladcnskétro g rmana Krásu pozvali na kratičkou
bcscdu o lcdním hokcji ' měl jako obvykla naspěchn prďožc stáp
lc jako většina lidí zápasí s časan, alc plbsto nán na našc
otázky chďně odpwěděl.

Korikát rok již c}rytáš v lizc ?

"Ani tonu rrcchci vě it' jak čas utíká. Na brusla jscn sc postr
vil v bcc poprvé v Kladně p od,dvaceti lcty a do branky jscm

sc postavil jako žáčgk v PZ Xladno. 0 štěstí v lizc jsan sc
pokusil popn é v Jihlavěp kdc jako voják základní stužby jscm
oblékal vcdlc zclgného kabátu také dnas tmrí Dukly" Jak chut-
ná ligov hd<cj jsa'' okusil poprvé v utkání proti Parťubicím. t'
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l p cs msku zaéhl kotruč nrojc lcvé oboěí a tržná rárn rad
olon si vyž&lata Ét stchrJo"

uěr jsi něHy okamžiky , Žc Us zarlchal hokcjc?

"Dmtívám sc, žc takové ctvítc za ta dlorftá léta prožitá na
rGdě p ijdou ra každého a ani nně sr rrvyhnrly 1 alc čas zase
všcchno zahojí a lcd jc magnctick o'

S hokcjcm jsi pracstolal wlik kus wěta. Ktcr zájczd
tě rrjvícc ďrrqrril?

"tsyl to m3j prmí zájezd do Karnd' kde mě uctrvátila atmosferr
utrání, ktro,r dovcde vytvo it tilní obcccnstvo. Tchdy jscm
tm také poprvé viděl utkání prďi ligy.'

.b o tobě všcobccně . známo, žc jsi vzorn rr o_tccm malé dcct-
ky a sy*a lliroslava. P ál bys si' aby jdnol po lctcch byl ma-
r uirck tv.tm lástupccm v kldcnské brancc?

'Ktcr sport si zvolíl ncchám na něm, alc rtzhodrĚ chci aby
spctoral.t

Jaké pocity jsi měr t'i utkání mrz sc Spartakcm Moskva

P cd st íIcním pcnatt?

'iloc a moc mě mrzel čtvrt g I, ktcr potqn zavinil dramatick
koruc utkání. Já máÍn na Sorěty štísko' ktcré mě neopustilo ani
v tmto utkánÍ" Atrrrosféra v našem t mu bra tak dobrá, že jsmc

si rcp iplstili myšlenku, Že bychmr v utkání prohráli."

Poděkorari jsnc llirkovi Krcsoli za dcsct odpovědí a poďá-
li nr"r mnďro rbpěch do zb vajících jcdcnacti kol l. ligy.
- O- O- O- O- O- O- O-O-O- O-O- O- O- O- O-

Problémy s PIEZ

titul p ináší také možnost učasti v PIEZ. To zrrancÍÉ nejgn

-5 -
další stupr uzl ní v konu, ale i možnost většího mozinárod_
ního st't r a možnost konfrontacc vlastní rovně hrf s ji4]hi
hokcjov}Tli škclami.

"Challctqcr Cupl' v llcr Yot*u. lÉvštěva p.m Luxy v Kladně ,
byla podnětcm k diskusím o cclkové orgenizaci této sqrtěžo a
o jcJích problémchc
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Říoící v bor soutěže určuje p cdcm tcrmíny, do ktcr ch

mají byt schr m utkání jeonotíiv ch kol. oosaíaoní zkuš nos-

jakor U si zaslorlÍil a jakotl bychon si p áli.
D|áš oddíl prozatím schrál finálc nočníru 1975 _ 1976 s

csKA llgskva korrccm roku 1977' tissšné fiÉlc rďníku 1976-77
sc Spartakem llcskva v prosirrci 1978 a v tinoru 1979. zb Yá
jcště slhrát fináIc ročníku 1977 - 1978 s CSXA lloskva (tcp
míny ncjsor zatím dohodruty ) a snifinálc rďníku 1978 - 79
s finsk m rnržstvcm AssAT Pori.
Druh n firnllstqr tohotg rďnílo již jr c$A Mcskvao Stojí
tcdy ďGd náni jcště další atraktivní st ctrutí.

taci $Iffi iĚšJ.áč 
n' že učiní všc pro spěšnou ruPrlzG'F

I nB: {"*f .Pretivap _CsC. I
mzinárrdní sckrutá
odd. lod. hd<cJr P0LDl
SOIP Kladno

xnxnxnxnx'unxÍu'unxnxnxnxnxnxunxnxnxnxnxD(nx'unxnx'u nxnxnx n

Ia,w všrchrry diváky v kladcrrgké tralc, abyl sc p i ut-
káních zdržcli všcch hrub ch protcst protí rgzhodrutí roz-
hodčích' proti hÉč m hostujícího mržstva r ncházoli na lr
dwerr plechu p cďněty. Všcchny tyte hrubé pr.jGvy peškozuJí

náš gddÍl. Aplujanc na všechny mšc diváky' aby m pmďrli

zakrďit proti všcnr, kte í by tímto zprlsobcn nrrušovali at-
mosfénr v ahozcch kladcnské hnly.

V bor rddílu lcdního holrcjr
TJ FU.DI SSP KLADIO

.t

-T -
Soupíska dnešních soupc

KÉsat
Kolísck'

branká č. l
-l_ č. 24

TJ POLDI SOIf KLADTO
lof,olrlololrlof,oX-X-

TJ rlkc v[RovtcE
trlolo{e X-X-X-X-X-

|odcšva' Dranká č. i
Sidoi. -il- ,3o 24
Brož1 _i- č. 25

Lyč*a9 obrárcc č. l
Kt^dcla' _l_ Čo 5
Horák' -il- čo 4Figala' -í_ č. 5
Stankovič' -l- č. 6
Xrcí , -Í- č. lBllajcrník' -l- č. 2l
DYďák, -i- č. 23

Plarcvsk ' tďník č. T
Pavlík, -i_ č. 8
V jtck' -"- č. 9VR' -l- č. tlBulet' -'- č. l0Svozil' -t- č. 12Ncuvirth' -o- čo 13
Stnínsk ' 

_'- č. l4Volck' -x- č" 15Fryčgr' -tt- č. 16Holán' -i_ č. u
K' id m' _"- čo 19
Slavík' -s_ č. nCcrník, -i- č,. 22

Trrn i: Jarmír Fryěrr
Jan So*rp

Kabcrlc' obráncc č. L2
llclibal -i- č. 9
Vinšl -i_ č. z
VojvÉrl -i- č. 3Čcnnk -l- čo 

'Horsk l -i- č. l0
tltlč' -l- č. 2l
Hďaya 

' -l_ č. 1
Í'lovák E" rÍtďník č. lNry' -i_ č.6
Batrcr, -l- č. 8
llachalal _l- č. tI
S kore' -F- č. 14
Kltircčgk' -"- č. 15
Rcckzicgll' -{- č. 16
SkÍtck' -i- čo l7
Mullcr' -l- č. l8
Ddáčck' -"- č. 19
Kopcck 

' 
_'- č. 2?

}lovotn 
' -i- č. 23

Ír.cnél3i l Bďrnil Pmša
pfofc Y' stÍwÝ

Hlavní rozhodčí:
č.iroví rozhodčí:

Alcš PRAŽÍÍ z Prahy

zdcněk aou*l z Prahy
Ji,nd ich SlUAmL z Piahy

č' |2
č"n
č. 35

1\

, lnstntktor utkání: Karcl tJ.fc z Parťubic
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I
oDDílu IEDNíHo HoKEJE
TJ POIDI.SONP KTADNO

ÚleBÝ 2T.2.1979 v ta HoD. O urxArí l.HoKEJovÉ LtGY

SLOVAN BRATISLAVA
p t'oTt

POLDI SONP KTADNO
Vážcní sportovní p átcré t

\pdáwá oddfl ledního hokeje TJ
Powoleno odborem kultury OIrÍ\/
Tiskne : FOLDI-SONP Kladno

llllltllt

?

SAZKA.SPORTKA
POLDI -SONP l(la.d.no.
l(Iadno pod č.3?6f?6.

nl IsTB čssB t959 019?5 01976 o19?7 o1978
DOROST SONPKLAoNo t957 o I968

v

DOnOST PZ KLADNO r956 0 t970 0 t971
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l'bšc rnržstvo má v letošním tígovem ročníku s mužstvcm 5rr

vanu Bratislava pasivní' bilarrcl. uváaírrc t'chlcd v srcdk :

3. f0" f978 Bratislava - Kladno ll:4
T, 11. f978 Kladno - BratiElava 0:5

16o l.. t979 Bratíslava - Kladno 5:4
27, A f979 Kladrp - Bratislava ?

Brankov ponĚr z dosrrd schran ch utkání jc 20:10 Yc pno_
spěch našich }ptt . Z p ehlcdu jc patrné, že v slcdky jsou plo
Klďno nclichotlvé a dr'rcs tdy m náš t m nnžmst napravit si
reputaci. lbkážc to ? BoJ to budu jistě vclk a rrclítostn a
lzc očckávat, žc utkání m že b t hokejorou lah,hkou'

Jc t cba hrát s ncjvětším nasazcním po cclé utkání' do_
držovat hcrní plán, rcdopouštět sc t'cstupk proti pravidl&n
a dát do }ry cclé klďcnské bojovné stťcco

vítám? trojici rozhodčích a s. ínstrd<tora' kte í jistě
odpovědně splní sv j rikol a pqmhou tak vytvo Ít pěkrnu at_
msféru utkání.

. 0d mšich dívák očokáváÍne' žc slušn m povzbuzováním
ponnhou rešcru tytu v drcšním těžkém utkání a k torrn'l jÍm
ďcjcme' aby až sc h.ldou rozc? zct do sv ch domvr3, sí od_
nášcli bohaté sportowrí zážitky.

Již nynÍ sc těšínrc na Vaše

KLADNO OO TOHO t!I
ffi ffiffi+

0 titul mistra Evropy

Zmvu se vracírm k utkání POtol s0lP Kladm - SPARTAK
tosKvA' ktcré bylo schráno v kladcnské halc p cd čtrnactt
dny a naše n"ržstvB v tomto fí lovem st ctnutí ntZ dob3rlo
titul mistra Evropy. 0 problemcch této sotrtě c jsm p trrsll
rÍvatru ing. Karla hotivy' Csc., rmzlnárpdního sckrctá c našF
ho oddítu' v minulém číslc Zpravodajco K toruto utkání p ináší-
m dna pr.o našc p íznivcc nozhovor s naším k ídclním toční-
kcm a čst" ruprc3entantan Edmrťcm lbvákcm"

- -3-
lltkání PoLDI sotf KLAtx\o s mskcvsk}ln sPARTAlGl' ďihlížcl

táké československ hokcjov neprctiGntant a b var kapitán
pšeho t mu Františck fuspíšil' ktcr na dotaz komntátora
Čs. televizc Stepičky prohlásil' že pro Edualťa llováka to byl
životní zápas"

Bylo tqrnu skutcčně tak?

"Já se dqnnívárn, že takov ch utkání sc schraje za .o. n
hodně a já sárn jsem v tom utkání hrál stcjně j"ko v jin ch'
ale jen s tím rozdílcm' že se mně pooa ilo wt clit branky.
V p edchozích ligov ch st etnutích byla pno nnc soupe ova
branka jako začarorrarÉ, a žádmu i sobelepší šarrci se mně rrpr
rJa ilo pncměnit, ale to už tak b vá. i
5 jakotr devizou jstc šli na lcd?

l'lakonec po dramatické koncovce nám to vyšlo.'
[Éš dojom, že sportovní tisk u nás nevěnovar p íriš mnoho mís-
ta tornrto utkání?

"lhě to viibcc ne2 ekvapujel protože sJnrtovní tisk píšc
o kladenském hokeji malo a všeobccně o hokeji v bcc' daleko
nrén , než t cba o kopané. Fo utkání se věrrovalo na stránkách
novin víoc místa kriticc divácké atrrnsféry' ncž sanotnernu
st etnutíqt
J*ky ohlas měI tv',ij v kon v tornto st ctnutí v koresporrlenci'
kterou dostáv i od p íznívcir?

T}ostal jscm adu dopis od p íznivcr3 z cclé republiky.
Je vidět, že vst elerré branky jsou tím prav m ko cnírn tcdního
lnkejo" t

Jaké poclty jsi rněl p i st eIrě pcnalt?

Utkání se vyvíjelo pro rÉs-dob c, hrálo sc v pohodě a
tak jsem žádnou rrcrvositu nepociioval' čill' když jc ílauf''
tak jc rlauf'' Horší jc to' když sc vánr lcpí sm la na paty9

'lt
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snažítc sc1 chcetc, aby nastal zvrat ve lfc a ono to ncvyct -
zl a ncvycház('"' l to sG stává'"
Dostarptc 3c do konce soutěžc v ligové tabulcc jcště o něJak
stupínck v š?

't'šichni doufáme' žc amo }lokcj jc hra a jako v každé
h c' tak i v hokcji rusí b t také trochu štěstí. K1dyby mbr
1o několika špatně schran ch utkání' zvláště dom v Kldně'
nrohli jsroc pon šlct na lcpší r,nístění ncž nfu dopostd. r

Kotl bu *.6nu již obrékáš kladcnsk drcs s hlávi&ou
paní P0-Dl?

{bs běží a ta lctošní jc již t ináGtá.'
Jak dlouho jcště chccš p sobít v klndcnském wžstw?

"fukud hdu platn m čr.ncí' trá&kého kotcktivu; tak
bych chtěl hrát r chtěl bych sc dočkat jďtě dalšího mi -
strovského titulu.'
V čcrn vidíš hdotrcrpst kladcnského. hokcjc?

Ta sc vždy mucí vidět v rustupujícím mládí. t6mc doma

p ekážek a získat vytrvalost. r

Jaká jc sitmcc v mužstvu v současné době?

dokázaL i
foděkovalí jsrnc E. lrbvákovi za rozhovor a pop ári rru

do dalších rigov ch st ctnutí rnnoho rispěchr3 a hlavněl aby
měr takorrou rrušku jako v boji o mistra Evropy"

-5-
Í'laši hráči k čírrské agrcsí proti Victnamu

Milan tbv :

lliroslav Kráse:

'Io, co sc stalo vc Víotnamu, rrusí odsoudit
každ rozrmně wažující člověk" Stavímc gc
pÍ ti ozbrojcné agrcsi' ktcré sc dopustíla
Čína' a jsmc v drlchu s bojujícínri victnm-
sk ni ďátcli. }|cpochybujerrrc o tom, žc sc
čínsk n vojákrh ubrání. Lid Victnernské so-
cialistické rcpubltky už dokázal zvítězlt
nad jin mi agrcsory a stcjn konrc čcká l
toho současného.'

Také v našcm nružstvu sG o čínské agrosl
pt oti Viltnm'r tak ka ncr'ptálc sc zrrepoke_
joním hovo í.
Za všcctny kamÉdy z t m/ mtu íci' Žc
v nás tato udátost vyvolala hluboké ltZ-
ho čcní. $m Yšak p csvědčcni' žr sc lld
Victnareké socialistické rcpubtiky ubrání' r

---------------
l'hsbíÉno za rnantinelem

Nejbrižší program našeho prvoligovérro trmu l

V pátck 2. b czna 1979 hostujc rnšc m.ržstvo v čcsrych Budějr
vicích' kdc sc utká 3 t"m m llotorcou

V ritr 6. b czna wítrfonc v Klďně mužstvo Zctoru Brrrc.

V frtek 9. b czna sc hrajc opět v kladerrské halc prott t il
cH z Litvírrov.

V ritcr. t3. blrczna hostujc našI ružstvp v Cottrnldověa
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st cIccká tabullca
cncšních souoď oo 34. kolc l. hokc iové ll8l

TJ POLDI SONP KLAD\O

oxoxoxoxoxoxoxo)oxox

TJ SLOVAN BRATISLAVA

oxoxoxoxoxoxoxoxoxol

lL S astnY

A. šlastn
P. šlastn
Miklošovič

Jďko
žtsra
Bukovirsk

Pešck

lhukvia

Roháčik

Bczák

Rwmk

Kužela

Krajčovič

Ujvary

čcrn

\hban

H"jčík

No

Ibvák E'
Bauar

Itlowtn

K íváčok'

s kora

t ttcr
Koprck

čcrmat

Kabcrlc

lh1íbe

Vinš

illachala

Rcckziegcl

Vcjvoda

hrč
tlďava

CELKETI

2l

r6

r5

t2

9

I
B

7

6

6

I
3

3

2

t
I
I

2t

2L

t8

r4

9

B

B

7

6

5

6

4

4

2

2

1

I

CELKETI 163 bmnok
== -==:*=3

l8 branck

-T-
Sotpiska dncšních sotrď

TJ POLDI SOIf KUMO TJ sLovtr{ BRATlslÁvA

bmď<# č. 5
-!- č. 3r

obráncc č. ?
irl. č" 3
_tL čo 4
-1t_ 

-" č- 1l
-iL , č. 13.'_rL il a
-{- č. 2I
-i- č. B

rjtečník čo T
-l- čo L?
-lL č. 15_í- č. 16_rL L 17
_Q- čo t8
_lL č. 19
-lL čo ?l
-|L č. ?2
-i- čo
-'L č. 6
-l_ č. a

Trcne i doc. Ldislav I0RSI(
tlinoslav Kubovič

Krása'
Kolísck'
Kaborlc,
Nallbe,
Vinš;
lcjvodal
funnák
llorck ,
Mclč'
lb evap

llcvák E"9'
lbv. r
Batrrp
lhchalal !

S konap
K iváčck,
Rcckzic6cl,
Skrbek.l rr"r,
&'r<láček'
Xopcck ,
fibvotn ,

brenl<á
-llL

obnárcc
*rL
-tL
-ÚL
-tL
-L

. -l-
-tL

'itočník-rL
-L
-4.
-tL;
-{-
-'t-
-ft-
-iL

!t

-íL
-l-

ttajčík;
I ukvlr,
R snáke

č. l
č" ?4

č. L2
č.9
č"2
č.3
Cr)
ar0č.a
čo4
čnT
č.5
č.8
čo 11
čo 1{
č" 15
č. 16
č. 17
čo 18
č. 19
čou
čoa

Troné i: Bohr,mit rno$ex ,
Drof. V. Slansky

Hlavní rozhodčí:

čaroví r:ozhodčí :

lrrstruktor utkání :

ltílan Ji*a z Prahy

Luděk Errror z Dolního Bqrsgvt
Krrcl Sládrčck 2 uladé Bolcglavi

Milď Plátcník z Prahy
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SAZKA. SPO
\ dárrá odďl ledrrího hokeje TJ
Powoleno 'odborem kuftury OIW
Ťiskne : Pot Dt-soNP l(ladno

POLDI -!SOf l(ladrto.
I<ladrro pod č. 3?6I?6.

T

oDDalu IEDNíHo HoKEJE
TJ POI.DI.SON P K1ADNO

ÚrEnÝ 6.3.1979 v Is HoD. lrTKÁruí l.LlGY

ZETOR BRNO
PROTI POLDT-SONP KLADNO

Vážcní sportovní ďáteré t

Vítánp vás opět v kladenské hale k dalšímu ligoverru zápasu,
vc ktcrén se viínr p ďstaví dva o<ldíly s velkou a bohatou hokejo_
rrou tradicí;
Shoclou okolností jsou to jediná avě českosloverská mužstva, ktr
rJ''n 39 dostalo té cti' aby jejich jména byla uvedena na pláketě
Ll}lG í s uvedením'titulu: Tdistr fvropy."
Zetor Brrro byl držítelgn této plakety dvakrát po sobě p ed 14
rokyl kdy se soutěž R z rozbíhalr. Pak p išla na adu družstva
sověBká a teprvo letos se na plaketu zapsal náš oddíl"

tlISTR čssB 1959 01975 0t976 01977 01978
', DOBOST SO N P KLADNo 1957 o 1968

DOBOST PZ KLADNO ' r956 0 t970 0 t97l
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Chcerr:e se tedy jcště k oběma utkánírl vrátit krátkou rekapittl-
lací. 

J

0bě utkání' ktcrá slpdou okolrpstí byla vysílána i čs. televí-
zI - zápas se.Spartakenr Moskva i lntervizí _ bylá sv}Tn pr běi
hem velmí zajíraavá.

-3-
''lt'lr:l':''.: .rrtžstvll se v jejich záviru ic'c rrerJat"ilo. l'žrty n kolik
nrlnt,t t 4.J lt"*ncorrl js:,o ztratí.li clvtrubranková vedení. Ze zápasu
so stal 'noru;ilt'. ;:,ohu;]el ne t,ltí'k 3ro vlastní *tr1tirJr jakc
nro č;'st na:]ic!; ''ii iznivcr'l'L T.lk se strllc, že ke korrci zápasu
s Jililavou a pak po zápaserbyly h1zeny rra led drcbné fecirnčty'
napínroré koule a 1rorl'
hYi zápase se Sparta!<en i,'oskva se rr 'l<te í naši $ íznivci'v5
(iar:: náli zase jínak1 b lren zri5rasu í:rotahovanjm skandovínírr
'šajbun a po zápase vniknutíI| na led.
Zvliiitě p;:i finálov&lr zápase Pf. z se Spartaken ť'bskva vzirikla

svoji povinnost .o...
A to všechno jen proto, e neukáznění diváci vníkrrtrtím na

neukjznělní partne i závěry obou zápas'3 znep íjemnili.
,,t'ni tctevizním divák$m v naší roptlblice' tlDR a sSsR jistč
rrebylo chov3ní skupíny našich } íznivc'j" miléo
.|orlnín z konstatování disciplinární k'xnise byl v1rok, že po-
adatetská služba'na zítlrnín stadiorru zklanalao i'cbylo to pe

prvé, ďdíl si je t to skuter]rosti vádm a rrusí prcto prov st
některá opat ení ihnď a součirsn p ipravit pro pr"íští sezoÍt,
opat ení další"' 

Žaoa'ne *š, naše opravdové p íznircCr aby jste náfn poíÉ-
hali vytvá et na klaoenskán zimnír,r stadionu dobré sportorrní
irrost edí' rretrpěli rirezi sebou diváky s v-Ýst ednín ctrovÉním
a byti mporecnl orgánih Sits p i jejich p ípacln ch zákrocíeh"
Současně vás prosírne' abyste sani ve svérn okotí dbali' aby
skupinky mladík v ochozech nekou ili' rrerozbíjely okna a
chorcly se k ostatním návštěvník&n sluťnr,{o
Pokud budcrnc nuceni proti několrm'r zakročit , rrusí si b t vědcr'r
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toho, že kronrě peněžité pokuty rn3že b t proti němu ze strany
v boru ocldílu zakročeno i soudně a vymáháno na něm uhražení
5nkuty' jakou byl oddíl postižcn
Jgne p esv&lčeni, že tato opat ení ze strany oddítu nchrlorr
nutná a žo se opět v plné síle projeví ukázněrrost a znárrÉ
odborná v;rsp lost kladenského sportovního divákao

-O -O-O -O-O -O-O -O-O -O-O -O -O -O -O -

Potlesk vvznarrcnan'fti'i

Ve st odu B. rirpra 1979 bylo v Nleratovicích provedem
vyhlášení rOti rrejlepších sportovcrj a kolektiv,3 streaočeského
kraje v roce l97B. Tohoto vjznamného zasedání se zričastnill
oficiální zástupci krajsk. ch pnlitick ch, tětov chovn ch i
svezanrcvsk1 ch orján "tlezí vyznaÍnenan ini kolektivy byl i náš odc!íl lednílro hokeje,
jchož zásttrpci' pr''edseda oddílU So Jedlička a tcchnick vedou-
cí Sr Leltina' p evzali diplorr z rukou krajsk lrc tajanníka

Všem srťečně blahop ejer.p l

0d pátku do ned le probíhal na Z5 v Kladnč turnaj hokejo-
v- ch p ípravek B z českych zemí na počest 3l. vyročí Úrprov to
vít zství pracujícího lidu a k il{ezinaroonírnu roku dítšte.
thrádírrc konečné- pďadí družstev i

5) Plze
16) PZ Kladno
l7) Sparta Praha
S) Slavia Praha

l) Hradec Krailov
2l POLDI Kladno
3) Hvězda Praha
4) Parťubice

Turnaj měl velni dobrou sportovrlí urove .

LGEEgSB

Krfue ,
Xolísek'
l(rbcrle t
llďrvr1
Vlnl.
čcroár,
VoJrcdat
ÍŮl tbe'
tfrlč,
,lbr* t

b r.*,
bvt
Bonrl
K lváčok.
tfittr, '

lbwtn l
lsvákl
Kopcck t
ftockzic6cle
lhclnle.

branká
-lL

obrárrce
-tL
-iL
-lL
_íL
_|íL

-íL
-fL

ritočnít
-fL
-tlL

šovela,
Radvanovsk r

Fialat
Hrstkap
Tulec'
Žetezn ,

lašíček'
Sabatal

trbkola,
Havlíček.
číhal"
čadar'
lház9
Dolák'
3alabán;
KšÍta,
Jelírrek'
b ízek.
šcte*,
}Éjek'

branká
-'L

obrárrce
-{-
-lL
-lL
-iL
-íL

točnír
-lL
-!-

9aCrl
čo 24

č. l?
čo'4
CoC
č"5
č.3
č.9
čo 2L
č. l0

č. l
čo

č'8
č.?č.5
č" 17
č.4
č'3

čo L?
č., 14
Y'CoI
č' 16
č. 18
č. t0
č. ?|
č.9
'čo ll
č. a0
č. '15

čo 24

č. 14
Co t)

č.B
č. 15
č. lB
čn ?3
č. 1
č. ?2
čo 16
čo tl

-tL
-tL
-r(L
-ft-
-íL
-iL
-i-

-lL
-lL
-íL
-ft-
-tL
-lt-
-iL
-lL
-i-

Tron l r Bohr,mil Ph05EK ,
prof" v' sL\i6KV

lllavní rozhoděí:

č.iroví rozhodčí:

lnrtruktor utkání:

Trené 1 : Vlastímil Bubník
' zdeněk Kepak

trÍ'ěk NATĚJ

lng" _Ví!ězslav Vala
Mojr'rír Satava

lriloš Pláteník
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POLDI-SONP l{ladno.
Kladno pod ě. szafzo.

MFďz T

I
oDDítu rEDNíHo HoKEJE
TJ POI.DI-SON P KI.ADNO

'ATll( 
O.rltztA t979 v t8 HoD. uTKÁrí t.HoKEJ. L1GY

cHzLITVíNoV
'TOTIPOLDI SONP KLADNO
Vrllcní sportovní p átclé t

v tornto t dnu sc jii podruhé scházíťp v naší ha1e9 abychor
byll rvědky 39o kola naší ncjvyšší hokejové soutěžc' i!ášírrr dngš-
ním roupc cm je mužstvo CllZ Litvírpv, které v Kladně sdcčně
ví t nc.

Jtstě si vzpomenete, že t n Litvírrova nás dokázal často
ng rvém i našcm lcdě hezky pctrápit. i{aši dncšní hosté mají
vo av m celku adu v born ch hokejov ch irťividualít a zktr_
,cn ch hráčti' ktc í dokážou strhnout nužstvo k nadšenému vi-
konu"

l,llsTB čssR 1959 01975 0t 976 01977 . t978
DOROST SONPKLADNo r957 0 1968
DOBOST PZ KLADNO t9560r970 o l97l
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Vítrímc Gcchny našg.p íznivce, od ktcr ch očckávámc vytvo c-ní hezkého pr st edí' a iíuš.ě 
" 

pdiuiíJ"airu;iJtJ'muž-
stva.

KLADNO DO TOHOtt

Zaiímavosli o našcm dnešním souoďfl

, ^^^,[k:j:yy 
oddíl v Liivímvě uyl založcn ďqd 34 roky.Letošní sczona jc již dvacátou, ray nrajc t-iivínov v l.-iííc.

Stavba zimího stdíonu v Litvírrově byla rcalizována vrocc l955o V rocc-l965 uyr stadion zast cšán " u 'i;'i ;h
lÍ!!.| !y}' dokončcna p istavba sc ustupni 

-Lrou, ''uil}to*-
cÍmi prostorami' kancelá emi a pod.

Zatírr ncjrispěšněji si vcdli litvírrcvští hokejisté v rot
sk_é. sezoně, kčy xaalti 2. mísio ilJ za naší' 

'í.t"ovsk mcelken. sv}?m sou;r r3m nast íiaii i35 branek a; Fji.h-;it;;
9e zat epetal kotouč 16x.
Utočník CHZ Litvírrov če9tmír Kodrle je odchovancďÍl PZ Kladno.
Do roku l97l prisobil u futt nad Labe a od r. l97l hrajc Joligu v Litvínově.
V prvoligov m trnru Lítvírrova hraje celá ada vysokoškolákrj"

-------------e___-r_-OO-----_________________

-3-

ll*r
bh

ntrnhrk tttur zdobí hr{čc lvana Hlirrku' Jrnq Vopate1a.ivladl- 
.

rírr llchírldu. tb}ší hráči' Vladinír urctr laa (rrcjcdná_sa c oryl)g
}lrlMk r Jlnd igh Kokrmcnt v součesné době str'rdují v5sokctt

tu rkommickou. tltočnít Joscf Ulrych jc aboolvcntqr FT\íse

.O lvíčkcn na prsou oblékli za A mržstvo Bsn z Lítvímve:
2l5 zápar] - 116 brarck
l8l -tL - ?T -íL

tff B -rL - f6 -tL
lrr Mírorlav 14 -iL - 8 -'L
d lc to byll Kepoun, Daněk, l'|cdvěd' Rnrl' Terant, Opačit 1

' 
Bcránck a llarxc

lt5šc bllarcc s cHZ Litvírcv v lotošním ročníku ncní radggtrÉ-
13. l0" 78 Litvírrev - Kladno 4 - 2
l7o l1. E Kldno-Litvínev 2-2
8. l" 79 Litvínev - Klďno 7 - 5
9o 3o 79 Kladno - Litvímv ?

39. kolr hokcjové soutěžct

Zctor Brno - Gottwaldov
tbtor črs. Budě iovicc - Drkla Tlrnčín
Trsla Parťubicc-_ VSŽ Košicc
Víttovico - Sparta hrha

o kcncc ltgy zb va jIště 5 kol' T i zápasy sehrajr Kladno v lre'
lch sv ch soupďil' postupně v Gcttraldově' Jthlavš e ne Spnrtěn
Kladně brrdcrnc hrát v pátak l5n b czna s Duklou Trcďín e Y

Sloven Bratislava - Dr*le Jihlava uv1dítr zítra v tclcviz-
ím p cnosuo

+ t + t+ :+ 3+ t+ t+ :+ 3+:+ 3+ 3+:+ l+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ t+ 3+ 3+:+ :* S+ 3+ 3+ t+ 3+ t+ I

' tok Bo b czna s KošicqnL

. bor svazu lcdního hokcjc (v 6w uděut p i p írcžitostl 70c
ročí čcskoslovurr.ského rodního hokcJc r zná vyznmcnání e črst-
odznakyr Z našcho st cdu obdržgl vyšší vyznmnání p cdccde
ílu Váctav Jcdlička. Datc byli čcstnrni odznsky 

-oďněni 
funk_

loná i a b valí hráči:



zlat m -

st íbrn ml - Staníslrv Bacílck, lng. Karel footÍva CScn, )

Joscf 'št<rlant, 
.lo ci t"r 'l., Jar.ostav

Volf
brcnzev mi - l{9!ěk.Hrnbě1 Jaroslav lhímš' Jíí'd tch

LidickJ , Ladislav [hr*up, Karcl Í\lcdvědn
Zdoněk [bdvěd, Václav No'rotn 

' 
Adolf Sírch a

Joscf VÍnš.

Y:*-ul.lamc-nan ml !!.ll'' Frdeu čtstné odznaky p odány na
v roční konfcrcnci' TJ POtol solP Kladmg dno 2ž* b cz-na 1979
v Domě kultury Rsl FoLDl sonr, srdcčně ut.r,opF"j'*l-
0 - 0 ;0* 0,-0-0- 0 -0 - 0 - 0 - 0 - 0 -0_0 _0
Socialistick i závazck mládcžnick ch družst;v oddílu lcdního
hekcjc Foldt S0lP Kladno pr.o rok- lglgt

X -Xrt(-XrXFlrlr-)(rf (rX-X-X-X-X -X-f ( -X-X-X-X-X-X-X-X-X- X-X-X-X_

V lctgšním rocc odcjdou z A mužstva k plnění své ob-

-5-
I.illa prvlnmsti nraa Kopcck l tbchala a tbrsk .

V rutrtw Dukly Trenčín jsou stabilními hráči Větruvlcp
vr t r YyrGtl, všichnl z našcho oddílu" Jc s ntml počítán de
Illru n'ržrtva A pre p íští s.zcnu3

V lrtošním roce poklesla prfuěrna návštěvnost v kladcnské
lrlr o 5{0 dlvákrj. }bjvícc jich bylo &103 na zápase s Brati-
lhvru dnc 7" llstopadu 1978o l tax jich scházelo tém# 3'000 g

r[ byle }nlr vyprodána'

Plrkotr mistra Ewupy' ktcreu získalo nďc ružstvo vítěp
rtvím md Spartakem lbskva minul něsíc' jc umístěna v @níko-
vlm rurru P0LD| s0NP spclu s datšími oddílov mi trofcjrml"

i \ n+ 
"+ 

nr $ í+ n+'+ í+ n+ i+'|+ tr+ r+ i+ i+ |t+ p+ n+'r+ n+ r+ !0+ r+ n* r*h1 ra Ě+ n+ o

koruJí dobré jméno kladcrrského hokcjového fanouška.

v bor oddílu.

l l l" ročník turnaje hokejov ch p ípravlk

il s mladistvy'n elánem veden ch bojích se vítězi stali bcnjamírt-
kov z Hradce Králové" Fo adatelsk oddíl Poldi s0NP Kladno so

--a --
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místil ne L rnístě, t ctí skončila }lvězda haha"h skončcnÍ.byli.kromě vítěz,i .icště obdarovánl rrcjlcpší
branká 

' ncjtcpší obrárrcc a ncjlepší točník"
Turnajová komise pod vcdcnírr t'cdsGdy mládežnické komibc

mci tntínkr] a maminek našich
ní sc zhostila svého kolu

p ípravě i na vlastním pr uěhu
Jc nutrro tnké poděkovat kle

čích zr obsazení turnaje a
k uspo ádání turnajc svJmi

V bor oddílun
3-ga oooo a ooa Da a o a a o a a o.. a ooc oo c. o o o oo o o ao. c a a oa ao o o o a oa ac e

St clccká tabulka PoLDt SONP Po 3Bo kole:
:=-:-=-=::==E=E=-_=:--=*====:-

ltlov

l,loyak

Baucr

hlovotn

K iváčck

S kora

lfittcr
Kcpcck

čcr'ar

?6 Xr crlc T

l8 lllf$B 4

15 vinš 3

12 M.chala 3

ll Ílcckzlcgcl ?

t0 Vejveda I
8blčl
8 }lďave 1

T

ÉŇ{
ffi{
O-O{

o

.!tt
lírrlr1

branká
-]L

obráncc
rrL
-il-
-iL
-'L

tt--
-lL
-lL

č. l
Coz

č. 2l
č.4
C.J
č.9
č.5
č. 13
č" lB

č. l
č. 24

č. lz
čn9
CrZ
č"3
Cc)
čo 10
č. 2l
č.4

Jvodr,

1.,
l1

lvlčrk'
icgrlt

bktlr

nÓdlt r t]ohlmíl pnošEx

pÍ.of. V" s rsrÝ

lrvnÍ rrlzhodčí:

roví rozhodčí:

E., -rL
_íL
-fL
-fL
-lL
-L
-tt-
-tL
-nL
-tL
-íL
-q-

Col
č.6
č.B
č. l1
č. 14
čo 15
č' 16
čo 17
č. tB
č. 19
č. ?2
č.a

TJ c}u LlwÍruov

Kapoun,
thabÉk,

Bublaz
Oahěk'
llacholda,
RJklt
Vopatl
hinlcht
Chuchcl,

Ulrich. utočnír č. v
Chabro , -i- č. 19
l,bchulda 

' - tL č. 5
\lÍcisrnan' .-tL č. 15
Kokrment' -L č. a
Tarant, -tL č. l0
0p'ačit 

' -'L čo ?4
K hos' -i- č. 22
Kodrlc' -{- č. a
Radoch, -'L L 7
Kalivoda' -L č" 17
Hlir a' -tL č. 14

Trgné i: Františck D m

Joscf Hlil*e
Joscf Bcránck

ViIeil Turck z hahy

JiíBrunclíkzPlzně
Václav Lcs z T cmšn

lng. Karel Ujec z Pardubie

branká
.-L

obráncc
-a-
--
-Í-
-i-

-i-
tl

l nr trulr tor utl<irní :
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SAZKA.SPORTIG
\ dáwá oddfl ledního hokeje TJ PoLDI-SoNp I{ladno.Powoleno odborem kult.rry olw Kladno pod č.3?6f?6.Tiskne : FOLDI-SONP l{la,dno

l
I

oDDílu ]EDNíHo HoKEJE
TJ POI.DI-SON P K1ADNO

PATEK t6.B EzNA 1979 v t8 HoD. U.rKÁNi t.tlGY

TJ DuKLATRENěíruPRoTl
POLDI SONPKLADNO

vtlrní sportourí p áteré |

, vítánc líár rn této
ntony na kldcttsk l. kole
rrlí ncJvyšší hoke dé druŽ-
rtw Drtla Trončírr

Jeho člcny jsw z našich !ráč FnntÍš* Větrwec,
r.rdíglgv Vysušil a AlcxarÚr tírdk. Všic}uri končí lctos
voJrnskou zákldní služhl r vrátí sa do matel'ského oddílu.
J. s nimi počítáno do kádru ]nš.ho prvoligwého družstva
r v ím , Ža btldou jgho stcjnl fuPěšÍ'Fi člcry jako byli
trcnčírské hí<ly.

m IsTB čssB 1959 ot975 ot9?6ot977 ot978
OOBOST SONPKLADNo r957 0 1968
DOROST PZ KLADNO
J--

19560I970 0 I97l
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A tek tc tÚšínc jit rn nolrutné

KLADNO DO TOHO I I

iltkoltlt irforwí o nešcmjgt g i
Hokcjova historie trcÍ'čí'U* ch ngní Ye srcYnání

s o6t8tními oddíry p íriš drc {í. Vojáci začali hrát hokej
v noco l96e, Y nogtě pod trcnčínsk n hrda a na r,mělou le-

valo; ktcré z oban družstcv si zechwá prvoligwou pltísluš-
ngst. Bojovnoot a mdšcní trcnčínrk ch voják jim p ineslo
vítězrtví. A od počátku lctďní soutěže děraJí vše, aby se
bezpcčně vzdáIili od polodní pltíčky pruoligové tabulky.

3-

Z družstva nnšich host obl kÓ rtpruant črí dncs čssn g
Boltutl Se|aJka a stálé nísto v juriol'rké ncprczcntrci qFjí
trrntllrk Ccrr a Vldtnír tbjčrrcr.

9ilancc vzá irnr ch_utkárí :

20.10. 1978 Dukla Trcnčín - Poldi ssp ? _ T
2{.ll. l97B Poldi SOltP - Dtltla Trcnčífi' l - ?
J0. l. 1979 Dokla Trcnčín - Poldi s0nP 2 - 4
16. 3. 1979 Poldi s0ilP - Dtd<la Tr-cnčír ?

Po ad 41. Fota l. lirv ldÉho hokc ig

Gottnldgy -$|! Litvínov
llotor č.auoě.1ovicc _ vsz Kďicc
Slovrn Bratisleva - SFrte Praha
Torlr Parťubicc - TJ Ví*wicg
Utkárí Zctor Brrr - hllll Jihlava qysílá čs. tclcvizc zítra
v robotu l7. b ezna 1979 v 16125 hdin na prrnín Pr(ryrffir.

Stav sortěžc slušmsti po 36.kolc

l. Dukla Jihlava
2. Poldi Kldno
J. Tcsla Palťubicc
{. TJ Vítkovicc
5. cHz Litvínov
6. lbtor č. Bdějwicc
l. Sparta Praha
8. TJ Gottraldov
9. vsŽ Košicc

10. Slovan Bratirleva
ll. Zetor Qrno
l2. Dr*la TrunčÍn

0 trosn ch bod
1l -l-17 -Í-
21 -i-2T -í-
?g -r-
30 -!-
32 -!-37 -r-57 --
70 -i-
92 -i-



ol-

Vg dncch 9.-1.
T.u y snpcl*u fíd *ilT'í:*ei,adi-
ut'kale vítězÉ dn'i rrráío sc-trniajw rnzďsoba.jgŮu. iiě;; ;.uíriro 

""utká s vítězqr
Pr běh turnaic byl tcnto;
9.3. 1979 F0LDI Kldno - lngstav Brno 3 -O / tarl4J4/
Bra*y zr Kladao Drdáčck, Fr.olík, Ebcrlc
l0.3. 1979 šroaa Plzc - P0LD| Ktdrc 3 - l n4'3-l 

'oLo-,'Bra*u za Ílrdm drl Ebcrlc
llr3.' 1979 lrgctav Brrc - škoda Plzc 2 -L
xo'lH oo dí

l. štooa Plzc . - 4-3 2 tody2. P0LD| sOp Kldrro 4-3 2 !nď!
3. lttgstav Brno 2-4 2 bodí

Říoící org.ín -.V bor wazu lcd'dho hokcjc čÚv lsrV - urČrlpo dí podlc v slcotu vzájaretro 
'ti.{" tí.

Ne turnají !rl. jako ncjlcpší brad<á whodnoccn kladcnskyVáclry Foldnck a také nejlcpší točnií - Milan euciic- Je hÉčcnr nahho druží a.
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxr r.y y xxxxx

Vítc'žc
rcpftzcntací našeho M9j' y tll :rr.yftwÍch katcgoriích

.9yli 3 naiehg družstva pqvěFcni tiaďtia.' 3Kabcrlc'-Nov , ilcliba, Ífillcr' uaěnár|rTorct 
' Dudáěck.}lo eval Ebcrle, Lirc, Kasík.

i.i---:B-g=EEEB=
- 3.-=.3-liÉrrB=

své 19. narozcniny
škovÍ 48 lct
ct svélrro věku
cnin Františka Pospíšila

-5-
. l nrbho dorortc stva odct zcjí po skončení

xÚay vylrolívrt vojc ní službu hráči Ji í Blín
lfulrv Fornlnrk, Strr ' Ji í S korarPctr Tatíěek,
5erlrv Vlnl r línos

tlld$l|. tg!g$!-$9š!Ítsg!P! ! -po-!9g k o 
} 
g

fil,
hraftlr
S Lr.
Xllvlěrk
llouotn
18ttrr'
Crnrlk
foprck
Irbrrb
trltbr
Ylnl
bchrlr
trckrÍrgol
fudač.k
Ho rvr
r.lč
YrJvodr

Crlkom 154

Dl,x LA TRENč íN
=ra!l =tr-l=
Salajka
llcluš
čern
VoJáčck
Sche ibal
Htbl-
KoÉcla
0tcparík
Pazqrrek
Va;ičncr
Vysušil
Michalovsk

Vcncra
Hlid<a
Ht
fopask
Hossa
llráz
Větrcwc
Vr at
}lajcrčíli

Cclkcm

28
?2
l5
r3
L2
ll
l0
á
I
gr:

5
4
4
2
I
I
I
I

u
u
l0
9
I
7
1
T
6
5
5
4
4
2
2
2

I
I
I
I
I

lu
-o-or{-o-o

Zl zrscdáaí v bÚu svirzu tcdního hokcjc Úv Čsrv

V sobotu l0. b czna sc scšIo-v Praze 2. plcnární z.sc_
dání v boru Svazu ledního hokcjg Úv čstv. Zpláw ďcdncsl
o cdscda svazu Dr. Zdcněk Andrši, a bvla zamě ena jako i
většina diskusních p íspěvk na problemy mládcžniékého hokcjo.
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Z nich vyPlJt'ulo' žc si EsÍnc zrcpšít Péči o n.š. nlá-

dcžnická oružiivál chccmr-li si udržct áoswbrd našc postaYc-

sffi zJě í ne problémy zďipvání spoltovních t íd zDš'
st cdl$k prro mláděž a starš'í ž{ty v lánci oddír vrcholového
hokcjr. S tín-sorisí i wolnwání nladcžnick ch tokcjist zc
škol-e učiBš[.
X-X-X-X -X-X-X-X-X-X -X-X -X-X-X -X-X-X-X-X-X -X-X-X-Xrlolo[ olof, e

Mcmoriál Antonína ZápotoŮ{ho jubitujc

Vg dticch 29.3. - l.4. 1979 brrde schrán na zimnírn stadimu

V pr bě}u trrrnejo dochází k p átclskáru sctkání chlapc e trr
nér socirlistiď ch stát a stouží k intcrnocionáld v chově
mld ch lidí. (dokončcní v p íštím číslc zpravodeJo).

-7'

Írlrrl
Iolírk l
trbtrlc t
lhllbrr
vlDš'
trjvoda'
Črrráx 'Horuk t
llclč 9
Ho avar

brrr*áil
-i-

obráncc
ta--
tt

--D

-t-
-i-
-fr-

--

č.
éi"
č.
č.
v
Co

č.
č.
vC.

č.t
č.2
č.3
č.6
č.T
č.8
č. 10
č. lt
č. l8
č. 19

I
?4

LZ
9
2
3
5

10
?l

4

KoÉcle, tďnÍx !.' |.

*h;jb"i l -"- čo 5
ír.jr", 

- -h- ě. 9

ln#i:'; -:- !: i'rHli6í'' -'- č. 15

Uoiat*, -'- t' f7
trnb , 

- -i- čo z0
Ůrui. -tr_ č' zl
čirn ' -l_ č' 22

oiarÉttx ' -o- č. ?3

Va ičircr. _tr- č. ?4
prát, ' -i- č' -
Trcné i: RIDOLF P0T50|

KAREL sťoJšE

NoVák E., r točník č.
|,lovy , -i- č.
Bltrcr, _"_ č'
uicheÍa, -'- č'
s xorar' -Í- č'
rt i"aÉr., - - č.
Rcckziegál, _ _ č'
Skrbek, -l- č'
u tler, -"_ č'i'"

DudáčeŘ, _'- č'
xopeck , -"- č'
Irovotn 

-, -'- č'

Trgné i: BoltlllL.PROšEK , '

prof: vlcuv slÁ''s'ď

Hlavrí roahodčí : ltg. Algx8ndr Arbnccht z Bretislavy

čarovt rorhodčí' Hl$.iti:il'T"il"''
lnstrr*tor utkán : lng. Rudolf Ba[a z Prahy

7
5
I
ll
r4
r5
r6
u
l8
r9
2?
?3
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POLDI-SONP l{ladno.
I(ladno pod č.3?6l?6.

T

I
oDDítU tEDNíHo HoKEJE
ÍJ poLDl-soNP K1ADNo

pÁrEK 23.3. t979 v t8 HoD. UTKÁNí l. HoKEJovÉ LIGY
vrtzTs KOSICE PBOT I

POLDI'SONP KLADNO I
Vážení sportovní ďátelé l

Ligov ročník 19E-1979 sp je do cí}o. Už jen.pouhá
dvě kolá zuyva.1t do konce rfoového garatoru. Drršní st etnutí
je posledním lígov m utkánínr v sez ně l9B-l979 na klderr

ri IsTB čssR 1959 ot9?5 oIO?coI3'' olo'8
DOROST SOTPKLADNo ICI' O IOCO
DOROST PZ KLADNO I93C O IO'O O IE?I
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Po čty eclr li5ov;icti ročnících nebude letos-náš t m figurovatna ši:ici linov'j iqbulkyl-ot. .o ě.-nJ a iro letos, mrjže sestát V p íšÍí sezríně, Í 

"pĚt-rr"j"'šff h kej bude kralovat.
ltítiime t mr našich hcstj na Kladně a p ejerne rÚprezentarpt * v,'chcrJoslovenské rr:etropol., u nár' pri.ilii -*oril'

Vzájemná utkání s_[oiičany_Tají oí"'''6iu[ou i.áaiÉi a vŽdyse vyznačovala velkou rivárit Uo

'r'ášenru tryy p ejere do drpšního st etnutí hodně vá1ečnic-kého štč'stí a- hlavně-dobráu *ir"-ri';; akcí.Jěku ieme všem hráčrjm a t"ené.[n-.._ prezentacinašeiro ooáí tu, 3á"ťI;"org'iu, 
- 
okresu'a . bno ma;ev letošní sez ně. zvtáště vysoce oceruj tí titulu,ii:ístra Evropv'

vítánm trojiéi rozhodčích a s. irstruktor9- a p ejeme jím,aby se jínr v dneš
ntinu_i^ť.orr""i ii 

'li;"g:'spěli 
tak-k a štoj-

Všenr našim or:ízni 
_by prožil v klďerrské haloťijryly u'č" " i opět na shledanou v sezáněl'i79-lsc.

il'{ernoriál Antonína Zápotockého jubiluje (dokončení)

nách jed aždčasu.Fod í vg
isto, dr í po adí
in r.ozdě :

Skupina A

l. sssR
2. Slezan 0pava
3. PCLDI SOtip Ktadno
4. qJPI,i! Lovosice

Skupina B

1. MR
2. PZ Kldm
3. Jesla furdubice
4. Štooa Plze

Ve čtvrtek 29. b ezna _a v pátek 30" b ezna se hri 'od i,3Ú do l0'3o á 
"d 

íi'oo do 17'30 hodin, v rouÍiu jJ"8:Š 9o l2rll'a od l5r00 do 19'15-hodin, v'neoěií'iinatova
utkánÍ d 0'00 do lz'l5 hodin.

n ijJte i Vy rnvzbudit mlďé adepty hokejového rnrění !

. -3-
Turnai el vr3 o hornick'í kahan

žo ani na nejmenší hokojisty se nezapomíná, je dtl<azem
trrnrJ el v o Hornick kahan, kter po ádá u p ítežitosti
t,torlnarodního roku dítěte oddír ledního hokeje PZ Kladrro v
robotu 17. b ezna 1979 na zimním stadioně v Kladně za
ričasti těchto družstev : Sparta Prahar. Slávia PraharHvězda
Pralra, P0LDI S0NP Kladno a PZ Kladno A a PZ Kladno ts.

xoxoxo xoxo xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo xoxoxo xoxoxo xoxoxoxoxoxoxo

Ith skok v bavorskem Landshutu

V t'edminuleln t dnu jsme měli rpžnost vidět dv{ ligová
utkání u b"uor"t<em tánosh tu, kde p sobil jednu se. nu
<]eskoslovensk a kladensk1 reprezentant František Pospíšil"

V prvém utkání hostil domcí t m Ev Landshut' kter po
rozdělení ri6y na dvě části po šesti oddílech byl bezpečně
v druhé šestce první a Argsburg poslední. Toto okejové ut-
kání by asi ďíliš našeho českosloverckého zh čkaného dívaka ne-
nadchlo, alc pro nas bylo zajímavé tím, že v t IÍU dorruacích
hrál František Pospíšil a v t mu Augsburrgu st ežil branku
rovněž bÍral československ noprezentant Dzurilla v utkání
v Landshutu chytal jako v dobách své rnjvětší slávy. 0 tom
svědčí ta skutečrcst' že dornácí rn'ržstYo' ktorá bylo jasnym
favoritem utkání protrávalo do začátltu ťctí ťctíny 3:l
a že teprve v poslďní ťetině go doilÚcím poda llo upravit
na 3l3 a vítězstrrí Larrdsfutu zajirtll v porldní minutě
vítěznou brankou F. Pcpíšil.

V druht*n utkání jsme opčt vldllt dorn cí lryÚhut t ruž -
stvem fusenheiml, kde t'r.Jí dvr črrkorlovlrttí rcprclontanti
obánce Lbchač a ritočník Jr í Holík. Toto utkrtní rc rtrlo
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n ihrávly s p esrostí geomtra sv m ritočníkrbr.Z celkového
počtu 5l utkání setrál v drgsu tárrashutu 49 utkání a naďí-lel ll brangk a ne velik počct branek nahrál.
V Larrdshutu se těšil ve*é' popularitě 

^a byt jako Yždy ťí-kl3dn v tréninkové mrálce' a' hcrní ukázněh'iÍ.-
|bšo_ nejvyšší nolgjová soutěž je volmí ooorá-oiá"nizována
opr'oti této soutěži v t6R. Lední Ftgj v Í.lSR * .iri t *j-

ván místě je ve velké oblibě ko-
ku toho p íliš nedočtete a ani
lcdrrím hokeji.

edn m hokeji-je doprovázena
a ledě. Trestná lavice nemá

čas v pr běhu utkání ani po ád
neustálc zat íviína hráči buou

Františck bsoíšíl se
w'ací zpět dom ' 

protožc ja
alc doma ncj tfoe. Tak tedy

------O-_ ------------------_________

TJ POLDI SOI\P KLAOI\D

St elecká tabulka dncšních sorpďri
n^ 41. kole_1. liglr _

VsŽ KošlcE

Vo Lukáč
J. Lukáč
Brurclík
!lanina
Capgk
Lulma
Kocíán
Lach
ša'rarix
lhžgut
Fďth
0mfrej
Br sil
Bač1ak
[bczoszek
Bezdíček
[bučka

lbv
Ítbvák
Baucr
tbrctn
S kora
lGiváček
t6ttcr
[opect
Cerr k
Kaberlc
hblíba
Vinš
lulachala
Rcckziegcl
Vejvoda
[blč
Hďava

32
22
l5
r3
13
l2
ll
9
I
I
6
4
3
2
I
I

24
u
r6
l2
L2
l0
9
g
1
I
6
6
5
3
?
I
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l. část

-
l. kolo 3

ll. -Q- ?

lll. -E- a

lV' -L 3

V. -fL 3

Vl. -!- 3

Vll. -rq- 3

Vlll. --:
lX. -r- 3

.X. -r- :

xl. -í- 3

xxl llq
xxlv"
xxv.

XXVI.
xxvl l.

kolo 3

kolo z

-il- 3

-lL :

-c- 3

322
3:3

l1:4
3:0
225
4zZ
4zZ
2zl
224
4zt
B:4

222
3:5
0:5
6:3
5zZ
2zZ
224
TzZ
4:l
3:l
225

2t0
3:7
6:4
4:l
3zZ

Vítkovicc - Kladrp
Kladm _ Fryťubice
BratislaVá - Kladm
Kladm - fudějovícc
Brno - Kladm
Litvímv - Klďrc
Kladrc - Gottraldov
Tr"enčín - Kladlp
Kldm - Jihlava
Košice - Kladno
Kladno - Sparta Praha

: Kladno - Vítkovice
: Patťubice _ Kladm
: Kladm - Bratislava
: Br'rdějovice - Kladlp
: Kladm - BrÍp
: Kladm - Litvírrov
: Gottwaldov - Klďtp
: Kladllo - Trcnčín
: Jihlav? - Kladno
: Kladilt - Košice
: Sparta Praha - Kladrp

o{fi ffi .o.{.{-oroffi .{..o ffi .offi

l l. část

-
xl l.

xll I .
x lv.
xv.

xvl 
"xvl l.

xvl I l.
XI X"
X)u

)fi|.
xxl l.

-lt-
tt

-\.
;'l-

-il-
-tL

kolo
-nJ.

-o-
alt-
;tL

ffi.o-o

l l l" část

Vítkovice - Kladno
Kladno - Pardubice
Bratislavs - Kldno
Kladm - Brdějovice
Brno - Kladno



xxvl I l.
Xxíx'
XXX.

XXXI"
xxxl l"

xxxl I l.

kolo
-F-

-x-
-rL

n

-B-

-Á-
Lítvínov - Klaclno
Kladno - Cottr,ralcJcv
Trenčín - Klaclno
Kladno - Jihlava
Ko:jÍce - Kladno
Kladno - Sparta praha

I z'-;

tz?
2ztl
3:l
0;5
5:I

lV. část

-

xxx I v.
XXXV.

XXXV I .
xxxv I l.

xxxvl I l.
XXX IX.

kolo
-ll-

--
-lt-

-rL
It

a

Kladno - Vítkcvlce
Parťubice _ Kladrrc
Kladno - Bnatislava
t}udějoviCe - Kladno

: Kladrp - []rno
: Kladno - Litvírrov
: Gottwaldov - Kladno
: Kladrro - Trenčín
: Jihlava - Kladm
: iiIadno - Košice
: Sparta Pnaha - Kladno

5:3
1-! . a-

,i:5
0:5
3zZ
?zL
3 :Li

tt:l
)lL. -tL

XLI . -tr-
XLI l. -fr-

xLl ! l. -'-
xLl v. -rr-

3================= 
=====::===:======== =========

všech osm bod,j Slovanu Bratis-
ovicím a Litvínovu a ze 3 utká-
odvedli soupe i pět bodrj
/.
Gottr,laldovem a Duklou Trenčín.
artou Praha jsrne získali šest
ice jsrre ze 3 utkání zístaíi 

-

x -X-X-X_x_x-x_x_x_x_x_x_x _x_x_x- x_ x- x_x_x_x_X_X_X- X _x_x_x_

igov ho utkání v kladenské

vaIi v těžk ch ligovych st etnu_

Očekávámer'ž" i v p íští sezáně nám všichni naši p íznivci
ffigr;:jÍnffiÍijra 

budeme se s ními tasít v sez ně 197b - l9s0

r+Bqr!=9p[P=JLA9B

Krásal
Kolísek'
Káberlc'
lSlibar
Viďl

O

r lcg,cl t
SlÍtek 'rÍUer,
Dudáček 'Kopeck t
llovotn e

Tr.oné i' 
l#'L:n:iiÁngÝ 

Trcn i' tl"*il"l'*"

Hbvní rozhodčí: Milan Jirka z Prahy

čaront rozhodčí' ťill"x'il:'1-'í"nil!
lnstruktor utkání t ing' Rudotf Baia

l,rfrlll l.
-t- t.

olrlncl t. a

-l- t. )
-l- ,, ll
-i_ č' 12

-i_ č.,lB
-tr - tr?4
-t0- č"25
-i- č,. 2

č.7
č.8
č.9
č"13
ě.l4
č"15
č"16
č.17
č"19
č"20
č.2l
é.??
č.23
čo-

I

brÚrll.t
oortn

rll
rrr
rt
rt
*
A
rt

Ót &llt t. I
rl. t. íl
-l- l. U

-l- ču tl
_i- čo 14

-t|- č. 15

-il- čo r5
_i- č. 17

-Í- č. 18

-i- čo 19

-i- č. 2?
_i- č. 2J

lvl lÍrl
lÉrl
tlrrlnrr
1il. ltlr) r

S*ol.
1il. lrrrlh t
řrbtlt
llotlrr
|brrlílrl 'llolkot
tln'lnclÍk'
Cold 2

Fait! r
Salont
Jo Lukáč'
Kocián'
čapck,
Luďna9
Maczoszck t
lralguts
V. Lukáč1
OrroÍmJ l
Lrch t
FrÚtc r

hlbIl
l.Ul. Il. ,
l. Il. t
l. lo
Ltll. t

I
I

le
t

ritoč..lk
It--
lt

-i-
_Ú-
--

tl--
ar

tt--
I--
aa--
It--
i--

--




