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YáŽení gPortovaí p átel.é t
I[Ínu\ ty'don íme bý}r kbdenLé ba!'e ryědxy

pnrol1gorré prontér7, která se líb1LB neJon našr'n
p ízn1vorb' ale í televtq{'n d1vákfu, protože obě
nužstrra p edved'La pohledq bokeJ. náš tfu o vedt.
g aoa o trenérBhÍn tanilenen araž1v a bJolq v kon'
za kter zaslouží po ěkorÉní.

I.í'ga Be rlozběbl.a ua plné otrdtly a hned, v rfuoinín
kole d'ošlo E p ekrrapení v batLglavě, &d,e aaq íaí
nÍgtr byI p ed,. vLaatnín prblík@ porežen btritěJovlo_
k]rn lfiotoren Baw nsčeka4 v slodek p ldává neJvyšší

ni lsTR čssR 1959 01975 0t 976 0 t977 0 1978
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aoutéŽL na pÍbntnogtl. Dngs už Je E Drogra[nr 3. kolo
a aríii t B hotí na doácín led'ě garilublokou TegLrr. trosr
té 1 dodoí r;Jí p íaívcrb oo nabídnotrt. Eosté EaJí VlÍ_
rwruT t u' Jcbož ozdobor Je ugor tanon r lbrrtíaec'
narÍo rrybever1 wbrqršetlfi bokgJor B ryĚtgn{-' dále Jeto točníL i'í í lováL a JÍJu dob e retsrrnilrrJe 1 d81ší
točoíL gLBYíL. vítfu Ešc bosty na Klad.ně a oěetsávám

Yz.ue$íoí boJ' kt.r rrapotsoJí Y co$r p íznívoe !51ln{-
bo hokeJe.

íuš@r uržltrrr p eJem do alncšlrího rt etnrtÍ nobo vá-
lcčotoEébo Ětěltí.ilc t obB boJomt a nnrr-ál.í'n naěae-
!íE o ka{ lor.cts tdrr' potože Jcn tak L?o n obrdt
tats kvautBíbo rotrlp e, ía}o tc nržatvo našlob hoď .

*$"l'isnil'P#"Á"1.
vítáDé troJlol rozlročíob e vě íne ) ?b obá nrržgtÝa'

slrr&nr bou- JÍ.u unohí rvlár oirpovšdq ríkol.
Ieš'.ll věTn B dlválfu IkrrJoe zE pwzhrzován{ p t qtl{p
a Dlrllor ltrllrlgva a oěctsávám ) ib 1 dnag povzhd'í a1rrš-

!fi ap roben !á t u a zatlea&aJí Ýšou b.!& B a,koÍn ,aa
1o ě.

ďg

sorrtěž rlufoogtí d1v$ L Lt5r
lednfio boreJc v cetáě 1yl9 - tgeo

neJwšší soutěže
apolečn ge apor.tovaí

noat1 d1váE L1lsr Dro "o'rí'#}s 
lqrtěž g1p$-

A. PotlnfiIv ooutěže glufuogtl dlvák
Soutě elu&logtt lc qlhlašuJe Dro odalí\y I. Itgy

i"sffioŤ'3ť*." ataÁlorgob' ncJwšší routěže
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B. Eeobrrloké po níatv

1. obování obcoen'tva
p Jktadn - *áq&a 1 10 kladnioh boal

rrspokoJ1v6-*árr''ka2 obod
rcp íatoJná - .*nánka t 1o trestq ob boar

2. treaportomí obwání al1váe

d.lv& Dro-ní p ednĚt

o. nodnooení soutěže rlušnort1 ar1YáB

Eotlaooení na zá&]adě z
ní a v 81 dk JodrráDí
Ltt Íokorv1ob'ovaá km1ge
tnt 9e pnov&í pznlběžuě
bď^nén tĚlov ohovaéu t
et e cíob. :

Závěscčná zhoatnooení s ughrteě-{ Do akoně6í L ,l'Így'

D. vybláĚení a oocnění eortěžc aluĚnootl díváktl
vyhrášcn{ kocča ob vfil dk aortěžc alušnogti. ívár
z- uttsání I. l1g3r-hilg-trgvcdeno p 1 eportomín'D gno-
Fu lcdn&o bokcJc v ÓeatsogJ.o ''ot tcleylzl. oed.ílu
a dívátsfu la zímín rtadlcnr, a nsJrryšš{tr poětem k]áá,-
D ob bod,rl ge D rJilět.í v -áelečuJíoí gez ně aq{nár'od'-
ní utkÁ;4. egEáa.{ obování ge no}rovcee, Jqetl1že
všeobngr oat íls' rE89. dlváot zíríob etaÁ1 nrl 66g{a-
llou v toneě áB hoanooení zápo.zrá boallt

.A..4. ^a'VV!z
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r psmwrnrn troyí rr Evolficovfto rÉÚ

8 p íchodeu nové lezfugt ae obJevirv na kLadenském J.e-
oě nové tYáí.e Drdě '' Kc í bVLt Y''ol.éalnrti Jako no{ré
aH'zí"oe IEo A nžstvo. ďgor to t1toěnío1 Petr Pla]au
Illan Svoboda a Álerar r-t-s.

Petr Ei^ala, ritoěník to gta1 ilěC1oen dregu g ěígten 1 1'
ve tste16 rellnáot Lt brál na f,l^adně obánce Ibaatlšgts
Pogpíšťt' kteď teato dreg oal zaěátrrr rrlzfu qnoěn1L ?A
tlmárlrkor taktovhr na l]^giens&é gt ídaěoe. Petn E1BLa

il'rH"'ffi'rÍ."ffi:Í:
zcttbanr, EláreB' d8. za-

vodrlď a hYcl' Yo.lots. Ictor lÍ.DěĚn or ěil aŮrd1un na
stilBí nrfurtve š olr rtroJaíoEé v Eazo a od íJna
bde áínb porhrobaě n rťYs tltr v EBzg.

Eu DaĚ1_ otázErr, oo tgr1o DBo labo obJevaábo po p Íoho-
ihr do Brann, ttfu o porršdě1r

"Byl to zp aob p ípraw na grrotnr 1 na ]pdě' lar firr-
itor á nrlročoou B Ípavrr Jro Ještě noabcolvcr_Yal a svaÁE
tě Dš p ekYaprť sviicort pt+íatrrp r p ípruvě od oel&o
brá lkébo kol'ckt1vu' Íl.tÉo ncbral nÍ'o n léhkou Yáh1,
eb eaž^ 8e rcž.LL rptn:lt požad'wa'q tí-m1t' a p íkazy
trenffi. DI1šíJB obJrya u doJm byry pro no p áterské
vzta'bqr mazJ. b"áě1' ooŽ všrrile nsb vá zv5Ben a zvl.áště
sé CÚLBJí rozilíly wzL ataršínl baPáě1 e bažanty.r

fiilo lyl v ní.nrlorrt1 a Ho v rouěagnogtl tvu bokeJo-
Ý B vzorq?

rV nÍnr!'ogt1 to tgrl itarror].av Eo1ík E v gorčaalé době
rqrí10 obeív Plllo bnr govětskébo r6točníke Petrova.Ú

T é bo&cJov6 p áaí ?
rt t pratn n ět'encn A t nr a trvBl'o 3o v něn zabyŮ}et.l'
Iblšfil ngváěkeo v pryousovfo m.ržatrnr tro rritoěnet;!fiJ.lan
svoboda' hraJíaí v rregu ěíBr'o 20. ilarodÍL.ge 29. ěe5

v tlole 1960 v B rrě. Y Kladně braJe ilrabou gez6mr a v 1o -
8ké eez6 brál' za dorogtsngok -družstvo.

Agt v omí lgtcob zaéín7- poaágat taJrnttví ledního
bo&cJe Y žríkovakén alrrrfutvu stad1onr hmo. Eo otcJ.' kte-
ď hráilral kopnou za bměnskou ZbroJovkrr' Eěl by spíĚo
1rrkl1novat k fotDelrr, alc ulád ultalr algl. p ednost lád-
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nfrrql bokeJ1. Do Kla'dna 3e doatal ěÍrou náhodorr. Bilrěn*é
ilorlotcngcké uržgtvo hrálo na Kladně turaal a {Íl^anoo1
Be lra klad,enskén Ld'ě ilg í1o 'a po eprání p eatrrp'íob
lí.ctk& pa} Jtž ncrtálo nÍo T oegtě. Po p ícbo tl d,o Kla -
Da tg Er bra Dod8 í ta&' Ja& É p cJc a mrgí vrvrnout
m,bé a{ lí, ablr p ekonal Boěáteění obtížc. oat zaěátkrr
lctošní rcz nv Jc zaifutltn, o A Eržctvar i9 ktcr n ee zít-
Úarltn1l ríryěĚaáho záJezdrr n f{-álová utkríní PEEZ-v Trqr
brírckrr' h g1 s rláí prott rtrqvrrcfur mržatrnr švagra
Skelre toa a pnotl fÍ-ulkéur Dí^gtloÝtEéur oclkrr Áe t Eort.
P$ott fÍ.rrkémr nržstÝlr 'o 

nr poala llo vrt el1t bmnht.
ilavštěvule St ealní Dr ryIlovm ĚLoLrr DÚo potJíoí v Ba-
30o

ila náš ootaz' íat bo p lJel. h!áč.tqÍ kolcxtlv a na otázkrr'
Jaké Eá bokcJgvá p ání n&q Ótst'r

rP iJetí tvlo vcln1 il9bn6 a vší'ob1 rpol'ubráěl to ke
@ě obwcJí Imotstně:

tra ilr'{rbqr otázktr odpově ěl' žc Jebo p áníu Jc' uitržot
t v A nržrtnr a tnft Jeho P atniin ělcnm.

trtín aov1om v pryoItsoÝén ružltvu Je AlexandrrVostr1 
'obánbg' ktory noeí ra dleglr íg1o 22. Earod'11 Ee lQ.{g$l

!a 19'8-v oumutově. vJrrfutal ng obmrrtonrrkén l dě od de-
eetl l.ct a v rooo 1yI5 p ostupuJc z Obmrtova do B t ml
Kladna _ o LovogÍo. Po roěnín p robcní v lovosioích od-
otrází na voJnu. Povolávaoín rozkazo Je p í'tstfuán až do ML-
oha'Lovo , kde braJe za tamí lhk1u slwonskou ilHlr. Dva
rolqr v ilLchalovoícb uu p ílíš bokeJwě nod^ury. Bozho ně
oěekáwll Že brd.o p ldělen do někter{bo'o dí1u, kde Je
vyĚší b.otseJ ová rírove .

:Po gk@ěení zátládní voJeueké gluŽby p 1obáaí s d,alší-
n1 ':r at'oužilo1 Větrovoem a Vyarrš1len o Kla'dna, kde ge
podrobuJe nároěné Ietní p ípravě. P L'nal , Že na takovou
zátáE Bebyt z lí1olalovorl z'''J'Ií\ ' protože tan g íprava
ně]á nízk u rírove a za d.va rok icho p sobení Be v M1-
oblovoícb vpt íaraIo někollk trenér'tl.

AleanĚrvostď Je Žeret a Je otcem nalé Dáši.
UĚen t on nováěktln v našgn prwollgovén tfuu J me Poclě-

ko'r411 za rozhorror B pop á11 Ji.n v klad.engkén dresu nno-
bo , bpěobri.
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Starší doropt l ob,mrtov - PZ K]adno zn_n6
Po1di Kladno - fuoAe HLze

nn

I[ládšÍ dorogt g W Kl"adno - lIZ p!;z*lí, zt t
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3 t'5
3 s.2

n11 t
6
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íorr oD BIADE[ffio IEDU

Yšcn arn fuí! oslavenofu _ Váolavrln k JeJtoh Jnsní'nár
p eJeno hodně r"ad.ogtL a cpoBoJcnogtÍ.

Dng ?o. záší oclgvLl -{ obráaoe Bob'd.!. ěerták
32. narozenJ-ngr a o t 1 alry dne 23. z'áí1 ukázal kalea,_
dá 28,. DarozgnLny ![tlen' Norrébo, kapítá naĚoho nrž-
gtva a ěgl' bokeJonrébo Rapnezentg.nte. Obs@a Fat'rluJ@lor

Zakoup1l1 jatrr gÍ 3Lž ro7ší ed ZpravodaJ' ktern náš
oddíl wd.ul k zaháJeu{ rea rgr 19r9l.Bo ? NaJ&ete v něu
ínforuce o hrá íob. našebo nržEtva a dalĚí ěxálv o kla-
dengkén bo&eJ1.

Esasna všecbryr naše p ían1voo, aby a1 1^T8kaÝě opravlli
ěígta drea bgnká e Foruán&a, ktcr ná ěíalo 

"5 
a rítoě_

BíLB SvobodJr' kter brde noa1t dres c ěíglen 20. K zá-
ďlrě došlo p 1 v lobě $nenovek na d'reay.

Po del.ší době Jfug p ívítall' v tsla,dgrgkétba] naše'bo
p íznrívoe lil. v@alrá ka' kt , tez,dí. ua kažrlé naše utká'-
ní brnané v Elaáně až 

"B 
stary cb $pLanl u !flríchova Jszcn.

lloutl t íká oddÍlová věnogt.
Všem' co naJí rá t lodní boeoJ iloponr uJÉe aávštěvrr

ltagr Gh utkáaÍ staršíbo a m]aÁšfto d,orogtu BOIDI goBP
KIÁDDO a PZ trAD[o.

Z:Ítn' v gobotu v 16'30 vyboJuJe 1l gv6 utkán{ PZ Bla *,

llo g trovog1oonÍ. ooveta Je v nod'ěli v 16'00 hodb.
Vstqp vď.q .

Ve ětY!'teB dne 4. íJra orlanrí své Jue!íry n#Ě trgaér
F1:antÍ.šck Poapíšll a otrrínce lba.ntíĚok větloVoor oběna
p eJeucr ab3l ogbvf[ tento 'den v r"ailostt z dobr ch YJi-
g].odk Da ledě.

;l-

soUPIÍlKA DE$yfuB so['IEŘo

!J Pou)I scrP KIáDilo lat IESIA EtpttBIgE

Írása' bmnká č. 1
Kolíaots, ' é.24
Forurínt' i é.2,
YtJrš' obáaoe ě. 2
TeJvode, n ě. 3
$oaYa,;. r e4Úerrnáts, ' ě. ,xel1be, o ě. 9raborr'g, o é.72
Yětnovpo, " é.2l
.vo"to , o é.22
Bov ' rttočBÍk ě. 6
[ováts' n ě. 1
Eorrer' ti é. 8
YJ'Eušu', ' ě.1o
lÍa!a; T ě.1t
$fkora, ' Ú.14
K {Yáěo&' tt ě. t 5
& otszLegalr n ě.16
scb k, ' é.1?
!illlgr, ' ě.18
I}td'áěek, ' ě. 19
ilovot4 , o é,.23
Svoboda, o é.2o

, DÉeL;
ElnLo.
Ě.okr'
Íbí.dl'
Sclcra,
Adreta,
Ssapo\,
lcĚtáI'
Úwotq 

'Blaoent,
Íqrartk'
Ertineo,
ilováts.
šIgotá 'KočourgL.
DÍa13'
slaví}'
lopoL,
Beránek'
Bažant 'lJrg. Eanka,
PBl ek,
Veltb,
Vel{DFk r

Eunlrí ě. 1Ú é.22tt é.23
obr&oe ě. 6

i ě.2Ú é.25
ě-ll

t| ě.)n ě.4ll ě.?n ě.,
r1to6uík é.13n ě.2on ě.17l| ě.2lt' ě.14n ě.16

tl č.12
tl ě.9
t! ě.15n ě.19n ě.1on é.24n ě.l8

tbené lg InANIrfom PosPÍšE
atroffiB vMtER

Ergvaí rozboděí l ATaš lrrŇ,,Ás z PRAEr
Úárwí rozbo.těí : ďIŘÍ gRtncIÍK z PI.aĚ

JÁcllv IEs z T HilošM
INsTnuKTon m!ď!ÍÍ r .IABGIAV PoKomrÍ z PRAEÍ
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Tážení sportovaí p átelé t

Títríne vág tLŽ na V.kolc naĚí neJwšší bokcJové
írnavá g aior
Dat í hB
ob 'ebí.ralg

body dog í venhr.
NaĚíl d!ošaí! lorpe en tre nLad nržgtvo lh ly |[ron-

ěíD, které zn!ín braJe ge Bt ídav nl ttspěoby. sršL
bogté P 1Jíž ěJí d,o rLBdDB po těžkén utkrín{ Ee slova-
non- BratlglaYa. v JeJ1cb t lnr 

'rr1 
íne našcbo o obo-

Yanoe iÍí íbo tropeckébo.

\|ydává odďl ledního hokeje TJ
Povoleno odborem kultrry OIrI\/
Tiskne : POLDI-SONP l(lacLro

POLDI-SONP l(ladno.
I{ladrro pod č. 3z6t?o.

u l sT B č ss B 1959 ot975 ot976 ot977 o t978
DOBOST SOll P KLAoNo r957 0 I908
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r9560r97() 0 l97I



- 2 -

DevÍzou oáoíbo t u'r E1gí b t ''rar*-ální Dagazc3í
po colé utkán-{ od pnní do poalodní nLuutyl ab oba
d ležxté body z stalgr DB Kladně.

Vítríne naše bosty epolrr c troJÍoí rozhoděío}r a to {n-
atrnrktolBo traši'n věrnyb p íznívorln p eJeme' ably ÍroŽí-
1Í v kladenské bale p íJéq átcěuí ve er a těšÍn ae
B nLu1: ští pátg'k' dn 12. íJna'
katJr hÍr t B !i' SE(DA g[.uEn. I'pozon_

"j"q'l' 
gt otnrtí' hraná v El"a_

denslcé

ssssgš$$$sssss

NAD soI'PIsKoU DrAnícsI PBíyotrcorÍoB sÍffi
:"Ro BÍru 19Tg - 19Bo

Soup1aka dvanáot1 prvousw ob nržstev p edgtanrJe
kolen 29o Jnen ilako }p;žj; rokr ta& 1 letog oš1o v !a-
ě oddíhl ke aěnán ne bráěgké lev1o1 a 1 na Bostecb

tren ra{ ob dvoJío. troví brráě1 p 1oházaJí, atarĚí 9d-
cbázeJí, ale tak už to b vá.

Na sotrplakáoh Jedaotl1woh o dí1r3' ge obJevtla vedle
zkrršer1cb a ogt íleq ob brdě 1 Jnéna a eptrl Ltsoqoh
d,regrl. Datum JoJ1ob narození prourBzrrJe m]ád,í. |[ak
neJnradĚín ?.G, všecb Je lgvel Nepleob z VítkovÍo' &t9ď
Jo teprrre šegtnáot1lot ' 

pa} náat'eduJí nr^adíoL ročníkrf
1962 a Jgou t z PQIDI $QDÍP Kladno' Rlr-
dolť $rcblirrek BgrděJorice' il6roa]av Eauer
a iÍogef lfletl{ 7aí, Dálg ilosef K6'arrlk
z 8EStrY Dartubloe a Radek Badovan ze ZETORU Bltto.

B ueJatarší-n natadorrln pet í podle aoup1sky ďan Brba-
t a ,itraroglav Eolík z DIIKIrY ,iÍíb,].ava, u.'$eJ1obž ^Jnen Je
rols rrarození 1942. Na alal.ší.B píetě Je EJrk]s'deirák lÍíro-
gLgv Termer, u"aJíoí ve 8|PAEI Praba, lrber Je rerrozon
v roce 19/13..

Be Ňnfu ua nígtecb treuér'& ošlo u nás na Kladně'
y bmě' Plunl' a hrilěJovLoích. u ná8 d,voJiol košek-sl'án-
gh wgt íalara dvoJLee Pospíši1-TLurn!, v Emě go

- ) -
uJa1 vlríity na st íalaěoe ta-den oolonka.fi ížl Y Plant

zněn v ogobě trenéra gnsd za:!ilurnonB}L v uE!0Bu Blqo.
Naši noJwšší;boBeJwnr goutěž ;lrnJe oel&em evět

brráě 
' JeJíohž Jn6na zd.obí Luželfisk tÍ.tuI. ďsor to

seJ atarĚín ltgov n trené:rcu J e ďosef Elinkar 3ok tl!l-

"oze J 1921 a o-rok e]áilší Je lrenér h<cuy P .e IEx-
klade áe T].astín1l' S kora.

oo

I ffimor,lx , oďznx lno MEIAEI\ NoyÉno

P ed'gtaíovat b.okeJové ve eJnostl uiláJra Nového, kap1-
tánr našcho t nu a ěegkogIovengkého bokeJovébo !ílopT -
zentanta, by bvlo nošením d' íví do loga. VĚ1cbni bo
airrzJí, Že nosí d:reg a ěíglen 6 a vp e u na drresu ná
pímeno 0. PBt Í k oporám nrržgtvB a Je našírn }teoÝ Tl
kanon nen.

Koli&átou J;lgcror rea nnr zr;éÍnáš?
nAJLt v ho\eJÍ. 9o ěas ngzastaví a Je to ltŽ moJe Jed'e-
nríotá aez ro,, z níchž dvě Jeem odehrál v DIIKIE ďilťlanra.l|

aÍaká byla na Kladně p íprava na letošaí sez nu?

takovou nepamtuír a nBrrcoha].a EÚad anl JodiJ' grral na
našem tě].g v trttáu. [eě J e o to, aby nán n la V -
dávat plody v podobě vítězn gh utkáruÍ.n

tr(ter1 oh pnrollgoqÍob apěobrl sJ' neJvíce váŽíÉ?
t'Hr.o tme byl pnaí ngJvětší ríspěob' kd ž Jeen se pÍ"ed

oo

I
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19ty Jalco Tr,a {ts d.ogÚal ao grvolJ.8ovébo utržctrra' pak Ťa-
d]-n k usJvětšíE rfupěonÚp vžoJr po etvrugat zE eěu;u ,1ď-
boJovcq t1tul n{strB cgsB' 5notože Jme Jeal\n oív1l-
níE odáílen' tstcrfur ee to poda Í.t.o v oeavad,ní é !e boke-
Je po drubé lv tgvá váloe. Ab3rob neaapoaěl, tak za vel-
ky IP oh pova u l-nolq vítězství vc zLané hokeJoe I vel-
korr rad,ogt $am EěJ. z toho' kdvž Jaon v lÍEc n aezoau
ng"Et í1g1 

'g 
ll.sov oh bangk. í

r tl usbylo na 1edě do míobrr?
l'!IB lodě b TaJí coéagr k míehrr 1 ts plá x. de nebylo clo
gníohn p r f{ -'Álovén gt otnutí v lTJEz Ec spalrtakeu l[ogk_
va, 'které ce brálo n, Kladaě. D el1 Jme oelé utkáníl Ys
tězgtrÍ Jamg něLÍ. na d,oga,h a ěek81L Jcn na za}roukrír.{ 8L-
rélyl ale !Íoďrrrané Y Poaledn{gh gehndáob, v3rrovaal.lt Eo
byty Bro 12ás D'rn M'l'ky' ele nakonoc vše ob e opad'-
1o a z títrrlu áme 3e ra'il'ovalÍ ny.n
q' s JakJ'll poo1to Jgí p iJal poavání ito nároalního už-
etva nB furzal &rilého ,pn{va?

tBez avláštního vzrtrĚení. n

Mobl bya prozrad1t gv bokeJorlé pilíní do leto ur{ gez6-
ny?
nAbyohom brál1 na špl'o1' což wJád eao Ji4'ni Elovy vÝra.-
mená boJ orrat o t itul. n

Co $r e1a p ír od, klad'ensQioh d'tvákrl'?

" aau ].et Bo volá po větší Báivštěvnogtl- na naš1oh utkrí-aÍc evJr:4 ohměateoha a-
lek gtad'i n lyl zaplněn do po-gle gf,f,án{ r u, j"tro bylo
t ,e ge nnaělcaly{ _ 

v bele gla-
bé dvě tJ.síoovky. Bez d'lvrílnl Jo kp;žA apori oobuzen o tu
pravou atrrogféJlu' proto byoh b'yl :pád a opolu Bo nnou
všÍobnt epoluhráěí' kd'ybyohm hrál1 ua l0adně pfud nB-
plněn n hled.iĚtěm. Dovolím eí v5nlovÍt Ještě Jedao p á-
ní na adregr naš1oh p í'rrtvo , aby ''ás baed nezatnaooÝa-
1l'' když Be nán zToTDa bra neáa í. .rua* Jlfi děhrJx ímé-
nen hlÉěaléb'o kolektilnr za wškerou pod'ponr. n

- 5 -
ile1 etude ten právatcké fakul.ty lIK v haze. d'a& ge tí
da í stne11t atrrdl.Jaí povJanrogtt B rrroho]a u bokeJen?
íllÍám t 1 oknrby zá5ur1: hokeJ, studlrn' r.od,1no. z toho
qrp\ vá' že dob e sloužÍt všen t a záJuntn Je dostí ob-
tíŽ\é. EokeJem Jseu ELv, gtudíon ryrslín' na zádní koleě_
ka a rod{n- ně vytváší Eássaní' abyoh pobl hrát a Etu-
dwat. tre to všeohao otrízka ěagu' Jak všen pov1nnoston
v5 ovět. p t".rrán ear rb většÍnou to ďnese rodína, ale
vě í-n' Že aŽ Jednor pověaí.n btrgle na bfubft, tak 5í to
vyaanraaím. tl

itreště nárn prozm[ tvé oJry z ned'ávaé ríěagtÍ na tupaíí
PMBE v lantsbrubhr,
tlDom,ívám ge, že Jme tan zaneolral1 dobr dolem. B t
d]!uzí v Bwopě' to ngní špatné. Eoto naĚe dobr uníEtě_
ní bylo vlagtně v1 sledken gvě on1té p íprarry, Herou
trené 1 k tomrrto trumaJl oqně Í}L.il
Po ěkova].t Jge M1]áDu sovámr 

"E, 
odpovědJ. a pop ál'1 nrr

boaně-štěgtí do. alšíoh utkání a hl'avrrě d,obrou nrškrr p l
proně ování st eleck ch p ílg 1togtí'

v 'fťcnoěíně za voJ áěka ně rr 'zal:L. o . 9 . .
Tďc 'zqěíníí Jed're Ltitová píae , ale a tíB rrozd'ílem,

Že nísto Y Treněíně ge v ní zpívé, v Eod n{něl piied krát-
k n ěasem 8e obJevi3- ra Kladně p edp1eově oet íhan náĚ
b vaI ritoě''{k' 4mí voJák základní služby ď1 í Kopeok "

YoJenaká pov{nnost ho zavolala až d,o Ereněí-a' kée c1-
vil qměn1l za zelené gukno a zaful obLékat drea lhrkly
Treněín

ď1rka Kopeok sí z lreněína od.rkoč1l Éělat závěreěnrí
natur1tn{ zkoušky na gt ední pr.rbgrBlové škole v Kladně.
ila naší otázktr' Jaké něI zaěátky v |[reněíaě ná4 ak1g
nv lreněí.ně Jsem od 2.ěerenoo, kde Jaen ae zrlěa"etnÍl
obvyklébo pověatného P rJímeče' kseď tnra'J' t 1 tJi lsr.
Sešle 8o ta'n poěetnrí konkrrrenoo na d,reg několÍ&a Drlel.
Ze Ťár ch to b l Ko cnent a lr1tvínorra' f,ortka ve Sparty'
Rích$ot,ze Spa:rQr' IÍrball z bat1alaw' Mužgilt z Košío,
Pelc z Gottwaldova a z Kladna llbcbale e Já. .ilak pro koho
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p 1Jín8ě dopa,dl Je už vĚom afuo. UŽ v p c'ínBči Jsne Dě-
11 po zaměgtnání p ípravrr na guobu g oal 15. ěoryenge Jme
Be j1ž p estěboil/Bl1 na l d. l laí.B ípl' áe p Ípnva byta
tvlalá a kvalltuí.lt

alaké Jsou poenrary pro b'okeJ v Treněí:rě?
oEokeJová etnoefén Je tam ťbor'aá, protože oel |benčín
ŽL|e hokeJen a zvláště velk zríJen o bokeJ proJernrJí nl&
ěí LLdé. i'ílcak po'(lnín}v Jsou vetn1 obré a všrde;nán Yyohá- '

?glí vgt íc. Bád, byob y.3nrž11 této B ílež1toŮtt a poděkorral
za pmbopcní, Bbyob nohl gložl't natrrr1tu.fr

alak ae tí pod'a llo zvládrrout p eobod z oirrllu do
voJennkébo žtvota?

"B la, to pro Eo velká ěna. Žtvotní režÍrn voJrálca te vcl-
n1 Bodstatae 11Ěí od d.euríbo r ži:nu o1vlltgt r a1e ! tín
nrrsÍ každ branec poěítat a věag Bo p 1zp sob1t novfu pod,-
mílkrín Máne doban parfir e vě í.u e' iďrž:b L kaJž Bo, Dán
netnrde ata it !a I'odě ta}, áak byobon ir to p 'átí.'itrgen jíž
ětvr.t & El"ad.e áEemr kter obléká '-treněínslr drog. !íoJ i-p ed'-
ob doÍ'v fueněÍ.ně b6rlt z,Klád,na Tětrovec, vyauš1I a Vrrálc.
Brrdu ge snuŽLt, ab3roh v sreněíně' vyrrž1l vĚeohno, on J sem
8o v Bladně v bokeJ t muěil. |t

PoděkovalL Jane ,Ijší.Bu Kopeokénu aa nozhovor a pop áli
rnrr bodně štěatí.

tfuozor utrenc vĚcobryr lašc p ízutvoe, oel'é 24. tsolo r. ho_
koJové lJ.ey bylo p eIoženo Bo 6. ledng 1980 na 20. ledna
1 9gO.' seJbJ.1žší progran plro}Lgového t ru PoÍÍ}I SONP KÍÁDlIo.
DaJ.ší v poibeí 3rž 6. tsoIo sehnJo naĚe nružgtvo v ter Gn
9. íJna v Lit ínově a na Ktadně.uvtdíne utkánf I. bokoJové
1t57 opět v p{tets 12. íJna' katy tnrd,e u nás bostovat gtaro'-
nov nová ek Šuoaa HLze . Zaéátek utkán{ Je v kladeaské be'.
le v 17,OO bodln.

va 1 , Svoboda-l_.
TaI DIIKIA TnEnIěfu - Bichter 2| Kopock 1' Pr"át 1' VaJěner 1

Oslizlo 1.

sot'Plffil, "*-íÍt scmnŘ0

Tď .DoDr. soťP KIÁWo

Krága' branká ě. 1

Kolíac}' é.24
Foruánk, ' ' .26
Eaberle' obránoo .12
Eo ava. í ě' 4
ěenár' l 6. 5
vÍ.Bš' tt ě. 2
treJ.:lba, é. ,9
TeJvďa, ' ě. 3
Tětrovec' lt ě.21
Tortr , ' é.22
Nov ' , rrito ník . 6
Novák' r l é.T
Beuer, 1 tl ě. 8
S kora' ll ě.14
Drrnáěek, " .19
ilovot4 , o .23
mitu:p , tl č.18
I{ lvá ek' s ě.1 

'vJrqršil' r .1o '

scbok, ' ě.1?
Reokalogelr n ,16
truia]a- il ě.11
Svobotli, .t ,25

lrené Ll ln.as[IšEK PosffiIÍ,
ďosEP yIM!ÍEB

!,it DI'lí.á. MÚfu

Eerozcg,
IaDg,
Bcr Ll',
61:[41o,
Ioídr'
Bepanelff,
Eoea,
3liloÝgh ,grEn,
S1vío'
fuao,
Bo}roĚ'
niirl,
YaJčaer'
otorrpalík'
Prát 

'Íorbela'
gaLaJtsB,
Bíobter'
f,opcoE ,
Pclo,
uBž8Bt 'santárbs'
Eovol&a,

oě.-

otl{ooe
n
I
tl
It
n
il
tl
n

toěnÍk č.1 6n é.24

2
1

!-C.O
ě.7
ě.11
ě.1 0p;-
Go-
ě' 'D

ě. I

ě._

la

tr

n
il
tl
n
Ir

tr
n
n

é.23
YCo-
Or-
ě. ,9

,:rr&
ě.-
ě.-
O.r
ě.-

mIDOtF PoESOE
rAJ,ÍIL svolšE

Eravaí rozbod ír gÁI{ B@ÍIgslrf g &gfug npfuovrc
6,tlovt rozbod'Bíl zDEit E Bot'šEA z IRAEÍ

gDD l0g SIIIAI{DL z PRAEI
Traetruktor utk4n{l Isc. BIIDOL!' BA A z PRAEÍ



T

oDDílU lEDNíHo HoKEJE
TJ POIDI.SONP K1ADNO

PÁTEK 12 Ří.lna t979 v t7 HoD. o urxÁNi l.HoKEJ.Llo''i

TJ šxoDA PLZEŇ PRoTI 
=TJ POLDI SONP KLADNO 9

vážeDí gportoní p átelét o KLAD'" E
Dnea vatu1nrJe I. ltgo 3LŽ oo-iďn&o tsgta' láš t Ú
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deěoe naĚÍoh
de ák stríkoral

_Ififur ! t.. našc mržstvo pot:ráptl1 trenč,íaští vo-
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DOBOST SONPKLADNo I957 0 t968

\ dává oddfl ledrrího hoke.;'e TJ
Porzoleno odborem kultrlry OIW
Ťiskne : PoLDI-soNP l{ladrro

POLDI-SONP I(ladno.
I(ladno pod č.3?6|?o. DOBOST Pz-KLAD]UO I9560t97() 0 r97I



-2-
.e ktor n hrd'qr ní Jane
zvědav1' Jak dneg l'ep-
Ěí EEštsrr lr,iž psc'C oěkat
ež po tmcEnrfo ra'uo*ání aÍr ryr.

vtránn aab bmty z ELn5' troJ1ot rogho{ěíob'
!r 1ngtntstea B všeob4r naĚg p Íalvoe' oil kter ob
oěctsávfoc' že 1 out povzhralí našc Eržstvo a J1ž 'etěšíD na tet1oh

trLADUO' nO SOEO I

o
ooa

ho p ÍLtĚ ncLarlsal. KilYE nrr b5r1o Jeden a B 1 roku,
tak nr zeu ela natkg. oteo 19 Eovu ožoníl g $rtová
nouzc Je rryhnala ze SezÍnova Úctí d'o Kladna, k " otec
za aI. pnaowat na dlol.e Gottua,ld. f.

fial ilan rád, poglouobal otoovo vsrprávění o době'
Edy táto zápasll a v;firával medalle. Ipgk otoov ob
ncdg1lí něl t)ro ďa'q nagnot1okor gílu. hoh'l'ížet. aí
ncdgílo ve vÍtríně g mtl o .Portovní glávě' 8a ínn1
s ko1nnou. iÍako ášots oblé&al drea DokootlvY Bla,dno,
hile b 1 Jcbo tr.en&en YácLav ffim1notoo našgho 

'ou;.&,&B'-' Vác]av { koea, eeníor

ful za*"s}*t. TJ6.[ov6 3tr.ffiÍii.ta'i&fu
eisorrzrtlo ajfulíL; ž, bo[oJt propad\ na bdcoJi 8e
m líbtla l5nb}olt. ďrbo bokeJry r gt fornwal trc-
nés" ffiobu, Yo}ť, 'topcots . Eladk led bo den ode dno
víoe p á.tehrJo. ?,e ž&orvrEého dnržgt\rB ae stěhrJe do
usolrlího oroctu. Doatává ge oo dorogtogoká trBpno-
agntaoe. oru Je alg L Bšmr oPět nsp íantv . T gof,rn-
Eáott lcteoh nnr rnírá otgc. ďan ce etěhrJe d,o GD![.
Z {orortu B eobází d'o pwo}lgwého nu gt\ra. Y rooe
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trA oBsrÁcn zA EoBIL'ffi
Pottsat v L]adeaa{ ob rrl1eíeb
autolnrs E poarávaoí znaěhou
KD 42-9T Je velkou vzáonogtí
zroYna tak, Jako aastibnout
dou ne boěebr.Evukén gí{LLš-
t1 Jebo Ídíěe rarb KaĚ1nna,
xtor B tímto voz1dlen pro-
oegtovgl Brnopu k ížen krá-
žen a vozí našc bokeJíety ná

zríJea y o zabranÍěí. uěLt JIm9 Ětěgtí, že Jme zagttbF
Ll'-dotrB xatLa Eašpara. Poglmobgl.l Jme Jebo vyprávěaí.

Iu Kašpanov1.
;trter6 zeně a vfuL bokeJlcté poJrí Polilí Jrž proceato-

"o' 
? 

'kor'Belgíe' 
NsR' NDB,

ovĚon v těcbto zgmícb
J b6l. r
fidv Jate v bco rqprTé wJel r našlnt bokeJÍ.rty '8 b,!a-
ntoo ?

e už to tponárat.
Eol'ď'lha.

.tálo víog rblížma,l. 6 to

' tstoerá t4hc za Ječeu Jreu
ol'ští B íé J'n tqlg JeJ opJ.á:

oín tín , Že Jtn proeaaJ1 ng ccgtácb, ta&gvé elnžby'
eby byl:t epoEoJenl.r
Do za}rraniěí nsvoz,íto Jea bokeJÍsty' ale t Lld't ť zn ob
profeeí laeo harce; lpěváky' hrrlebÍlry' lí.dÍ. rrra'Íon
věkovriob bteserrÍ. ďEk g nÍ,ni vyohráaíte ?
lt?p akufonortl ígc,u poaal , Ec t eba opemí pěvet Jqou
i'ocela vÉžní lLd,é' ě],enové o:rohegtr naopak 7.aa h -

-r-
ť-í vt1pm. Někter{ slsrrpíry Jsor na záJezdě veln1 ná-
roěné' JLná zage nevyžaduJí Žáďná zYláštaí služby.n
![obl. byste prozarailt.t někter zážtter z oegt g rraší.B1
hoke$lsty ?
tlo aáž1t$r na oegtáob nteily nouže agní. Byt.o to v ro!
o9 19T? v sSR v oblastÍ AlP' Te.bdy tam bytY velké
záp]anry. vď.a podenrata nogt efu netrd,ržel tÍhu na-
Ěobo autobnrsu' Kcr3Í re propa l dovody. s1&otr se
nlo uogtalo. iÍen d,o motonr va1E].e vodg a znafuě q-ra.

h^nura oJnlol,. Nezb valo aLc J1n6bo rrcŽ zarolat do
Kla'alaa. z csAD doilal1 noyo oJaíoÍ. a po 36 hoattJráob
nrgené p estávky Jme moblÍ po}Eaěgvat v ilet-ší oeetě.

r$!l D JYětšt: záž!.t|1rc., Eter te ovšem nep ibod1l
aB z Jezdu s bokeJlsty' ale ! t'rÚty' které Jaen véIl

rlgunské ![anale: VyJeI Jrcn z hahy' gerta q6+"tra]a''
. ale ag1 tak po pětt hodtaáob J íz y mě zgěalo b}ít t!B_
Yot:to. 0íti1 íge@ boleetí Da prevé rtraně bi&Ioba, kile
ně kaž ou oM,}L píohlo. Moc rě r1o míolnr neb3rlo. Do-
Jel Jrcn až o KLužg á aer Jgell trilŽ nomohl v Krirží
Jseu lkoněÍl v ElmoonÍot. uěl. Jaen zaníoené elopé at e_
Yo a bugd JeeB šo1 na gtrll. Eorší byIo iÍoroarnívéni.
H.má Ea' Eezd ruě opcrorrala' uBěta troohr ušmsok3r'
JBdDa eeatn troohr ns$ a tak tlrnoĚn{lca arěLu\r ru-
ooc OvĚcn' tc podrtatrn rozd,íl mg1 DcnoonlÚníE za í-
zcnín u nás a v euqnrtsu. Bobyl Úacen v Kluží Ý Dmoo-
n1o1 1'$ cní a vrraceI Jrm re dg s títs tlrllr'eu' He_
ď Jrcu ryezl Jcn ilo K]nžc' ale aa lpátc 'í oegtě
trm acse ě1 za volsntcu' alc byl gpoluo*'tuJíoín
reEreentrl.0
lÍavštívLl Jrte fue6 Jí:ré gTěta íryr' lež EVrcpu?

"l 1 Jcen valcát v lureohr a Jedaou Ý lÍliloku'n
uohJ' byatc rrfrn trrozradLt' hde Jsor Boďle vraštah !&uĚe-
nodtí ncJB íaněJšÍ strážol po ááktr na e1lnlcío}r?
nBozbďnš neÍp ígeěJší Jgo'r šrr oa'rští polío1até' lrte í
modprrstí rrrE@u tlío. seJb e ge aoabárjí' vLeetaě
býoh ď1 ío1 ngdodrárJí' puav1 ra ollní&íbo Dnovozlr _

ď ttlreohr a Y }i trohr. a arraÁ Jaan vš1g ní bairroglcpíl



POIDI soNP EIAmo - soď 6, 'Dausr 3e uovotn 3l
S kora 1r Eo ava 1 r Svobodta

tit 1.

['atr &rcEn ItI,zDŇ - KaJk\:3, BLapáě:3' E_bcruaon 3r Be _
ná ' 1' &si. i ' TáflÍk 1, IrLnba'rt 1.

Je ngzl bo ovalo Ing $uany nr 2, níBtě
á 18 bo v zs plzcnr Svobodorr.

J1TeJc
31

naBe nržgtvo alalĚí plq
kovioevBtravĚaria

opět v p tck dE 19. ííu
1 I9l h u ít&3 v Eta n t ' vsf ošbe. EBěátcL
otráí J v t?nb Do t6 ot Da sbledanou.

T-
soUPIffiA DNEfuÍUE soÚIE 0

!.' šrorm ylurf!J PoIDr sorP rTÁnilo

Errása' bEoká č. 1
Kolírck, ' é.24
Fomáaak' n é.26

obr{noe ;12lt ě.4n ě.5
tl ě.?
tN ě.9
ll ě.3.' 

'21tt .22
ríto6n{b ě. 6

lt ě.T
ě.8
ě.14
ě.19
é.23
ě. 18
ě.15
ě.1 o
é.1T
ě. 16
ě.11
é.25

Blobtš' bareá ě}
Svobodo, ' ě'
Fous' lt ě.

' obr&oc ě.19
ĎtrriĚr- il ě: 4
EaJkl., n .21
ileubouar., ' ě.17
Peoka' ě.13
Bogl'ok , ' ě. 12
Setíkwal , n é. ?Sp1lor, . é.24
Bbemaon' tdÚLík é.25

1

2
3

Kaberle,
Eo rava.
ěer'gr'
YÍ-nš'
Se}lba,
TeJvoda,
Větroveo'
Toatr ,
Norr ,
ilovák'
Dauer,
S kora,
Ihrdá ek'
Sovotq ,
riir r 63,
tr tváěek'
Y3rglrštl'
S}e.b k,
ReokaÍcgcl 

'Fíala'
Svoboda,

ErnJ',
KLapáě'
KJíBft 

'llahanrt,
lng. Sohetbal,

Slď1van'
YÍB'
Trabeo,
Táflík'
Eata,
Baz B,

P.Setíko EIď
Ecuer,
ilet1Íěka'

n ě.1orr .2Ott
tt
tr

n
It

It

tl
n
n
r
lr

tl
It

ll
n
n
Í
lr
r
o
Ir

n
a

ě.9
ě.18
Or
ě. -11

é.'z2
é.15
ě. 14
ě.6
ě.8

.t-

Oo-
Co-

Ibneué lr t5pnt1šck PosPsII. V].ggtt'trl s rme,
ilomf TIIIMER irť-Í TBBA

Erglraí rozhoděíg {-B_ Stantsl^ev ocťtTAII)
Úarovt rozhoilěí: Trrděk EEIIER g !gtn.{tm Bousova

Karel srÁpďnr z Mted,é Bolcrl.avl
InstnrHor utklblí: Z oěk RcBs a Prlaby
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ooooooaooaoo
Vážení 9portorní p átolát

Po t e!' p eatávoe gcbázíne B6 oDět Ý LláĚ,fi&
balc Da dut.ší í1ž 9. kolo 1. lr sÍ. BortÚ 

' 
rďío D Í-

JÍžděJí do Klsdra po alovcac& n alclt a Bšo nžftvo
!Bá ?A gebou utEfn{ g YítkovLo trl.

l[Bš1 lvrígt nBJí onrg nožuogt n& cártlrnafio !tJ-
lopšÍbo Llgwébo tsano{n Y. Ie á cl tt r iloer v
gednÍ tsolecb rgv1lĚol Jaro gt ello ngnrlnne. T pdn
kol'c protl 8e crt!íq
Be.? ;gaal do bqnEap
ka Í, Ye t et t .Ť'

niIsTB ěssB 1959 01975 0t 976 01977 0 1978
DOBOST SO ]U P KLADNo r957 0 I968
DOBOST PZ KLADNO t9560t970 0 t971



u EIIIIoEIB CDDÍIp rorÍgo E(ErE vsŽ rošrur
T f,oš1oíob rc LdL{ hokrJ zača1 Ht Y rooo 1921ra1e

to DVr Jcn Dor á aaě{tly. BoaroJ le n o bokeJc zaěal
v folÍoíob r Do dnrhá rvětwé váloe' H,t/ tan byl rrsta-
Ýoa oalilíl u l' Eo loe.

z p e válrčoá éz7 tecnÍho bokcJe wšol z ÍoĚ1o b val"
eaEorlovenr\ bokcJgy rlcplBselrtant lad'íglav TroJák'

rárodního nr atta.
T lcoe 196{-$5 rc lhrkta Eo loo proboJorala ilo f. l1gy

a oir té oby ae braJc vc v ohodoalwogEé retropol1 nac
Ěe acJw ší hoBcJová eorrtěž. EvBí LLgu Dro Košloe Vll_
boJwrlt ttto brá t.l Eol'ěck' bocbázka - Selvck' DŤBt-
Ya' !í. Grlgpt, B. Ňobďa, EoootrreE, $eilvě{' !a'ž1t\ 'Pokolq , ší.nmw' trel.láthl Bob, šalnrn' BÉ' Kolt,
Kor" ták.

tretctaršÍn br.áěffi q'Rě$šÍbo t ur Je Bed lob Buncrítr
3 33 r€ a pezl acJntuá'šÍ pot í lgor Lí.b, |llbon !!B-
ttg' ď'ral Dakoš' ktgr _'B áe 19 toB .

E nstleDEím et olo n ga- trwání 1Í8y v Koš1oích patr%j

-.3.-
Eor{Ír.k' o 1 banck' dále
B. B!fllngl {'k 11 vío 

'ak 
20o

bnanokav tícínbanolqÍ-nb v. Irrtsá n a lníe nít
brzy na grém tsontě 2oo É gloqob bmanct.

pfusmvrrrnre YíE EADšÍ DonÍ,sl BoIJI sctrP BLADilo

3tr ougnolt uaalcrurcbo boerte Je v Elád,í. láš oalf,íl
ná doborr truÁlo1 ve v obově nláí.c'-r oh ob irtržgtev
a této otázae Eo v nlÍm od ílc věnrJe Yel}á poeorrrost,
protože oílcu Jc Mt naJvy ší aortěž Jea g vlgglnínt
odcbovunot' kte Í írorr zárulrorr, že lctaárlo hÉe Í v bu-
dorrourr pct ť 'Le Ěpíěoo ěerkmJ'wenrE&lo hoEeJc.

Dnos vár choeoo aeaán1t 8 ilnržctvo nrarršího dorogtrkter Je ěaltrríLen donoetcuroL 116r t to EatcgorLe.
Dnržrtvo ÍDary Ll'dloké.
ho, b va veile tfto
cbLapce LrÍ Jlž v kvěi
Du a v p ípnvafu období oartréaovalL 178 bodín P Íné
p odzárodní obilobí začalo 1. lrxna a trtal'o o 6. zá {,
Pfua vetupen do gortěžo aebráIl ohLapol 1o p Ípravrtob
utkání.

PotěĚ1teLué Je ' Že chlapol EJí dobou tr6atnkovou
morállnr' velk zátron o lodní hokoJ a abÍr.a! í ztstrĚeuogt:

{vorrkol- Ve r akrrptně naJ:
Úatí naí laben l,ttiíaov,
, Moat , ltrB Elzcir a Mlpd,ou

Boleglav.

tr**g-:gglgg$ agg4, qe$IasÍglJlgole! ulEgÍr
-.
-
-
-
r-

Pold,l S0AP tr]adao
PolÉL strP Kladno
PoLdl' Sffi3 Kladno
Poldí sCIÍP Ktadao
Poldi SffiP BJa,ilno

8:4 924Lz? 4zG
6z2 5g I
5s2 224
1s9 6fl
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'|Brenér ď.Lld1ck Dá k ctÍspoz1gÍ tyto báěer
branká tl Elloo ' vl}' Popel{ ' Ba'kataa
obr.ánc1 álrlata$, Petnrs' Šafa ík' B žlěka' PopcLka'

fiaraar Ozornt,!.
rÉtoěuío1rBnabá' Pošnonq , Roubal, Ybr.áěek' Bellcr'

Ablol; ErBbár, Rievat Ea, Ylrgloužll' Bla;ž';,k)
sáproteL, šínB' Vrkota, Báo' vÍnkl' ozotn !.

Te orcín dnržgtva Je ďogef, Kott a iÍaroaLev Egvorb'
bospo á cn vtadí.nír l[1leo a Estltcatem J.!3rhrrcc.
setlepšín at elocn drtržatva Je zatís &ěg.E!abě' tylt'
b 

"1-ébo 
našcbo prousového-nržgtva z o ta rnĎet .

P olcnc ohraporln ilo dalšícb kol bod!Ě rÍspšobo.

A4-i!-E-l-t!-

DaĚg rnBráantscta g

Podt návlÍtlvaotl D t í klarlmaká bar^u k nrtnénš'navštšvovan a p t lísor ob uttsáaíob. traĚJ. atsallrÍ l íu
n1vol Jgor ctáL n1 návĚtĚvaíIry a 1nožívaí í e oaalílon
oMlc, ladogtDá i' mÉn . [ezatlaouJí nrĚcťvo' h(y ac !B
lc ě trrápí a zrovna ac ur aďg í.

Polož1lL Jrnc aašín věeu n p Ía1vofu t l otáa}yr
1. i[af, ilLanbo obo íte Y Kladn u bo[rt?
2. Co ac ván ríbí a nolÍbÚ ng ktalelr&éB bo&otl?
3. f,ter bo tlalen*ábo loEeJlaty ao vfo brt acJwÍoc

ríbillB?
g,B. , zan ttlauo Poldl
1. la hoLe! v E]e,dnš rL{. oboalíJn bcaála t á.oet lct.
2. }íbí te Dl' Ž,g v KLualně Je dobr parta a ál'e oo | - -mJl to, Ž,c blaJens g vtantníEl odobwanoí., ktc í

ovedou opravÚu boJwat.
3. ila prvrí nígto dávdn B.PoepíšlLa a za věr.lroat o dí-

l.olnÍD banán a abmgot dávfu na ibrrrbé nígto
b}fuál ho bralkášo z e eB VoJtrr.

P.š., p íalulník ěsu z Ktadna 2

l. Devět roErl sls uJ1 kladengh hokeJ.

,- 5,-
2. Vždy nán obdÍv pro $ otrutí rbdn B J1bI^aYIkal Duk-

lou, protožc Jaou p ohlíalkou vJppěloatl ěcgtsoaloycDp
gkébo hokcJc a É1 a1cbí,Ůí DÍ'rJab bužd dÍvák oprarrtu
B gvé.

3. Rozhodně Je to bla F.PoapíEt].B a p osal' p rbráv_
Earnl.' vyz.ráIrfin bokeJo'Y'Ín ryšloní.n a Jcb'o skrronoetÍ'
Herá ntlže b t Éerenom všon aportwofu.

n P. z lr1b' í!a
L ?p;é,tnÁn lJol9D6nL
2. TáŽím gt Llallenrkého kololtlvtr, Jcbo boJovacrtl a Ů6

skuteěnoatt, žc ElJcm g vLegtn{nl oÁobovanol.
syupatlaté Je, žp žán! z Eáčrl lraalělá 8o acbe bvě-

í po adatcl'
tlku -

chollí kou lt v!tr' atc
v rrosto1 a1 kl1dn6 'Ipálí v bďo.

3. IabrÍilkotr pro @l Wrg utg P.FoÚDíElb' taL6 .e
@ě líbí trotloc f,wáx' NoÝ ] Bauor a z obránoo
EáB obdlv Dro il.Ttnlc s Jrbo gtabltní fotnr a Yel-
Eou ncboJáonogt.

Ia&ď.D. z K!ádnr 2, zaněrtnanec Úsl
1. Do E!ad,@EB6 be\r-obodtn ILž dvaoot let.
2. Velm1 dobe{ fuwc tslaá,cnrís bo botsoJr' dobá DBrŮa'

Herd brule ĚD1 lcov bohrJ. Co pota urr za vett
ardogtgtcE Jc EDBI!á ahÚtltsa bÉJJr. Boeblan to
ĚPgtDě slyĚat. oh ba !c 'tab v ploJcEtu' gtaál@
něl b t cšoa vc tvaru ellgay a to Dy zanr otalo,
,B by by1o g bržd bo ta d'ob e Ýr Ít Da oclorr lc-
dovou ploobu.

). ireilnrěeu dáÝán ze bnr Fobpísrrr a l1lane rÚábo
Do nárzutu z voJry.

tLV. r drlcbolloc za $tar oh Splav.rlr

L FaDdíJil rlrrdnr Jlž d'vaoet l'et.
2. Idbí ag nn5 boJ e' ktlrcrr

ztototi"rJt Bb vp ciln|cr
ohovgké reprbtl
Eraáensr bokeJ by rt něl vzít p e!ád ?c bl1r cs,t
uookvB v n9tp.zení a pobybqB o_clébo nržgtva n ltdě.
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b DV hrbJ1 proep 1o1 ldybý ilooílcná baalra '
tVIá boilnrcona ltcJ& po trn boc teto qq.Mvkar,
bobJb naLbf nnobcot.

3.IdbÍ'La re nlĚ blrB ocl Dětky F'Pcgí í.La' ttcrá vy!d_
ta].a nojrn b.!íEš' alo vytvá cla na I'aě pob,odu, Kcrrou
1náÚě ruěl. uavtill't F.PqlíštL. sotéž ptetí 1 o lár.oil'-
!íB tÍur' B3 p ítmort F'F6píš .b vytvá era pohodrr.

L.š., dsoLoiloa 4 švawa
1. Je f5lqlBtlot , b nžltrc El-'tna !.d glllaaotsá lcaÍe ,áL boJffi|Ňt a trrprrdlrtvÍ v mr rtvu. ?eŇ bráě

n .cDo-Úa lá pr{rail@r' trclÍbí ae n u n:.ganĚ

''nJ. !á ÉtIÝ'. f,lilno E žc Mt JaEo l lnrtcln a un1
to dÍváb np l'lrítrí. hoě?

a._ Eál EP s.&aíilb e F.Pgryíšlb _'n t 1nlo Ea poobmrtt EtB T.S to-
llÍr E.Bová&a; J.YíaĚe.

t''rítalÍ nvetm odPovrei n nše otáeEy t oal llalšíob
Eštob p íntvo , Blšto aa ad:lcglrt
0a fl bgleo hokcJc sil POIDI sffiP IEAII$o' $po! 3oŤaÍ
d n t . OrL otá yKl.adlo.
Vašc o povšdt r.&r uv'e eJaí.uc v uašcu EpnvďaJ1'
OpOO-O-OlrOI-OIoOFO-O-OlrQrrOFO- QEOF9rO-O-OnOEO-O-O-OrrO-OlrQrO

c6l

Branrá Krásalla 2. Bígtě C 28 body
abráao1 B rítodnío1r Bor na 2. nígtě Be 32 body u
v.Ilrtáěem, Barler obgailíl l'. nísto B 22 body'
trovot4 28. nfisto 'o LT body' rlB 3?. nístě je uorava
te 14 bgay a p '4A. nígtě Kaberle B u bolty.

lir toEDr s(lP ElaDÚo' ll Ysu roĚrcr

f,r{re1
f,ot.írct'
loruánrl'
f,abcrlc,
Eo at!.
Ucrtát'
YÍ.trš 'trellba,
TeJvo c,
Yětrovco;
Yortr ,

ě. 1

.e4

.26
ě.t e
6.4
ě.,
ě.2
.9
.3

ě.2t
.22

trov , rltoěa& ě. 6
trwáBr lt ě. ?
Bauer' l ě. 8
s Lon, ' ě.14
Dr 'áěcl' tt ě.1 9
f,gvotrr , " é.2,
lfilbr tl ě.1B
K 1váěek' ll ě.15
vyluĚll' n ě.1 o
Skrbek' n ě.17
Beokz!,cgel Ú ě.16
Elal^B'' tr ě.11
svoboila, ' é.25

Eené lg EBÁIÍ!$lrF BosPÍšu,
irosqF vIlílEB

lug. štlrMr, r1to q*
b.unolÍk, 'gerilrnu, rr

Capekl It

T. hEáě, 'Ealthr tr

i[. Ifltsáě, o 
.

Koclán' o

ucluĚ, "

ě.1 e
ě.4
ě.6
é.?,
ě.18
.24

ě.t3

ě.1 o
ě.7
é.1?
ě.1 6.
ě.21
.g

ě. t4
é.1'
Ě.1 9
ě'8
č.11
ě.5
é.23
é.22

Baroobovlk , rr

ilaněrÉtra, '
tr ba, tt

F1ltpoví'ě' l
OnofueJ, "

t[IBosIÁv lfIt|KA
JÍu ffiDrEr

mtan. brulEás ěr IšvErry._ l . 2

EIav!í rozbodčír itrIlDr. vIsDI!ďB ftrnnr z hma
ěarovr rozboděír ilo,'!ďB šluva z ULt'eveka

Trr8o vÍr zslAv vAIÁ z čtuottc
Ingtnrr*or utk á,nfu ZDEÚ K Bots z Ba\/



\ cráwá odďI ledrrího hokeje ŤJ
Powoleno oclborcm kuftr-uy OIÝ\/
Tiskne : POL,DI-SONP l(ladno

rlllllrrrlllttlrrr
?

SAZKA.SPORT](A
POIJDI -SONP l(ladno.
I{ladno pod č . 3? 6|? 6 .

v

T

I
oDDilu lEDNíHo HoKEJE
TJ POIDI-SONP K1ADNO

TJ POIDI SONP KLADNo
TJ SPARTA PRAHA
PÁTEK 26.Ří.lne 1979 v t7 H. uTKÁní l.HoKEJovÉ LIGY

Vážení sportovní p átelé !

Dnešním, již Xl.kolemrhxle zakončena l.část tigového
ročníku l97}l980" Závěrečné utkání l.části íÍpzi naším od_
dílem a Pražany slifuje zajímavou Podívanou, protoža YZá-
jerná utkání pat í jak na kladenskám ledě, tak na pražském,
k vrcholov 

'n 
. Doufejme, žc torn'r hrde tak i dneso

Vítámo raše hosty, tnojici Í.ozhodčích a s. instruktora.
Rovněž vítálrc všechny diváky v kladenské hale a vě íme, že
slušn m povzbuzováním vytvďí dristojn rámec utkání.

lhšerru t mu t'ejeme' aby ru vše vycházelo a jen byclrom
rádi všem p ipomÍÉIi' že hokej se hraje první' druhou i
t etí t etinu.

n IsTR čssn 1959 ot975 ot9?6ot977.t978
DOBOST SONPKLADNo r957 0 I968

ěKD

DOnOST PZI(LAD]UO t956 0t97() 0 r97r
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NAšE uALÁ ANKETA

p eosravuf,[tr vnu onužSwo }JLÁďíHo DoRosru Pz KLAD[lo

- Trenérern drtžstva mladšího dor.ostu TJ Pz Kladrc je Zdeněk
š í n d l e r, kter: vyctrcval pro naše Á rružstvo a u 

'h.áť 
.

lt branek. Velkou rrrotivací v každém utkání je pro chlapce Sha-

Y mirulérr čísle rašeho ZpravodaJe jsm začali uvďejfovat
odpvědi čartníkrj naší ankety rn tyto t l otázky l
l. Jak dlouho chodítc v Kldně na hokej?
2. Co se ván lÍbí a nelíbí na klademkém hokcji?
3. Kterého kladenskéto trotcjtsty se ván lra nejvíce líbíla?
Dncs wďejfujerrp další odpovědi našich divákrj.

V.K. - zaměstnanec POtDl sOlf Kladno z Kladna 4:

mu brusla i.

K.H._horníkzKladna

jako vítěz tohoto utkání.
3. -|ha celé pětky Františka Pospíšila a bojowrost Václava S1kory.

POLDI S0NP Kladm
lbst
tZ Plze
lJlldá Boleslav
Gborutov
rbtt nÁabem
Litvínov

8:t 9:4
8zZ 8:l

2l:6 ll:2
5:1 a;!
5:5 B:2
2:l 5:6
Zz3 )l :5

i,ha zíslat první místo v tahrlce. l,lebrde to lett<é, " ekl nám
Zdeněk šinoi"r.

lJvádíme ďď'led v sredk v dosavadnín pr běhu ligové soutěže:

ÍZ Kladno -
tlr-
lln_
mra
tfn_
lllt ,_
It tr

Mladší dorost PZ Kladrro representují:
Branká il Richtera a Kott

0brárrci : lblibg' Pech, Zvolensk1 
' Kyrdl, }fuptych, Precházka,

Komhsuser, Davídek

Útoení.i: Zulák, Je1ínek, Jupa, Kosnar, Žižt ", Bur:sa, Tvrd ,
lGmeš' Srnček' Slivka, Mikle' hošek, Zeman, Klíma,
Tykal.

x8r8 8rffi8 8I8t8 8,



-4-
tectrnicrn vdoucínrdružstva jeJaroslav R i c h tera .
P ejerrn chlapc nr-?bJ si v tahllce vybojovali takové postavení,
které by je opravnovalo ke startu vp finále mlďšího dorostu.
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxop xoxoxoxoxox o(oxop xox

ot(oxoxoxoxoxoro xoxoxoxoxoxoxox

M sLovÍčro s BoGAteil čem rcu

místního národního v;ooru a ďekrásn mÍ rodinn mi vilami3 v té-
to obci sg d no Zo',zd í 1947 narodil naš obánce Bohunril cennák.
To bylo tehdy slávy! fu prvorozené dcďi p íšel chlapec. }bjvět-
ší radost rněl otec rmlétp Bohouše. Fandil kopane a v duchu viděl
synka re rotualovém*t išti' na kterého čeká fotbalová sláva. fih:.
r gohouš ,také oa o tství proháněl kožen rníč. Fotbalové štěstí:
zkoušel ]nejd íve na Doksích' odkud p ešel do žákovského drilž_. i:

'.loky_u'bítraly 
a PFo Bobušc byla lopaná sportem číslo jďna.; ' .,Zil cele laoparnu. Ve 13ti ho kamarád zlákat na trénink do kla- ,

Proti kornrr jd hrár rvní ligové utkání?

-5-
"lth Klďně proti Padubícín a tehdy jsm vyhr_áli..
Měr jsi tr ru?

"hbmátní t'edstartovní horečku' ktei'ou 
'ná 

Yšak kclŽd a na lcdě
mě uklidnil F. Pospíšil."

Jak dlouho již hraješ v kldenskr obraně s Jarkou Vinšgm?

''Jíž osm rok. "
Jste nerozlučnou dvojicí. ilÉte taká mezi sebou někdy rnzpory?
?krste s ni\Ím {enn! osm let žít a nodostat s s ním do nozporu.
To snad rrní- ani mžné. I my se dostaváq'u do konfliktních 

'lt*:cí a po bo'u 'ce se opÉt vyjasní a jsm zasc nejrepšíni p áteli."
Ktgré utkání, za dobu tvé áry trdělalo na tcbe největší dojem?

:TJtká na našent kandsko-amrickém zájezdu. l,hhvátilo
r j edím, jednak pr bětnm. Tam uyiá'p"""a r,omjŇá'1.b.itv mně líbílo obecenstrro, tlesí<ají|í ÉkÍ,ry|a álct'

; obou
i.

,D9ma rmš dva ' ghlapce, staršího Davida a nrladšího Dušane. ilr!že
s nimi kladensk hokej počítat do brrdoucna?

p$kov1li jsmg B. čermákovi za trczhovor a pot'ári m.r hodně vá_
leč4ickétp 'štěstí m ledové plošc.

Ý, ,
RADI(Y OD KI.ADET,ISKETP LEDU

uPoz0RŇu.l
GO,,' na ne
A,BlUžstva
,.,
UTERY 30.t0. lgTg
pÁrgx atl.1979

EME
jbri

všechny naše p ízniv-
žší Protram našeho

hraje náš t m s D. Jihlava v Jihlavě
hlde v Kladně hostovat il,lotor české Brrdějovice



unn 6.1l. rglg

pÁttr 9.11. 1979

6-

opět prijoem v Kladně na ligov hokej, kdy
sc naše m"ržstvo st etrc s Teslou Palťubice

wítárrp v Kladně t n Zetoru Brno

Všechna utkání začínají v kladenské hale v 17'00 hodin.

xo xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxop xoxoxoxo

F ed utkáním TJ PoLDl soNP KLADI'O - TJ l#ToR &sxÉ gLDĚ-0vtcE
hlde t inácti kladensk m hráč':m ďedán titul mistra sportu'

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxorc io

srfoucxÁ TABU(M P0 9. KotE l. L|GY (onešní soupe i)
TJ P0LDI SONP KLADlÚ: }bv 8' Bauerr S korat lrlgrctn ; Po 4l ]5-

vák 3l llo ava, Neliba' b llcr po dvu,r, srcp
boda, tMáček a Vysušil po jedné.

TJ sPARTn čr<o PRAttA: Jána 5l Notík' Vodila, lhnačák, llťina. Ktr
neš, }bjd šek po dvou, Baštá , }bDG, } up,
Vlčck a Kasík po jedné.

KLADEŇTí mÁčl v KAtlAosrÉu BooovANí roeníru e t po 6. KoLE

Enanká Krása je na 5. místě sc 34 body.
l|azi tďníly a obránci Je Milgn }bv lg l. místě s 35 body,
tuboa r Bauer- figuruje m 3L místě s 2l bod m a tabulkU UZo-
vírá l{ovotn se 17 body.

i utkání PoLDl soNP KLADNo - \6Ž rďta utr$l náš titďnťr rJu."o
ťrtovák po srážce s košickyln Brunclíkgn zlomgninu jďmvé kosti. , 

'V tomto t qr'u se -podrobil operaci ve st ešovické nenpcnici. P ejerre
E. Ítlovákovi brzké uzdravení a brzk náwat na ledovou ploc}u.

... .oo Oo O O O O OOOOOOO O OO Ooo ooo...

...qooOo O o O O OOOOOOOO OO ooo.o. ..

-T-
souPlsl<n oNEšNÍcx soUPE 0

TJ POLD I SONP KIáDM

Krása, branká č. l
Kolísek, 't č' 24
Forrnánek, ' č. 6
Kaberle, obrárrce č. 12
}b ava, t' č. 4
Cermák' lt č. 5
Vinš' rt čo ?
Neliba' o čo 9
Vejvoda, ll č. 3
Větroveco " čo 2l
Vostr ' 'l čo 22

Nov. ' točnír č. 5
},lovák, o čo l
Bauer, il č. 8
S. kora' tl čo 14
Dr.rdáčel , " č. 19
}lovotn 3l č. 23
t tter, ll č. 18
K iváček, ' č. 15
Vysušil, ' č. 10
Skrbek' ll č. u
Reckziegel lr č. 15
Fiala, " č. 11

Svoboda, rl č.

Trené i: FRANTtšEx pospÍš tt
JosEr v lfuOíER

TJ sPARTn čro PRAltA

Tenner. branká č. I
č'ruen , a č. n
lhml , ' č. E

}bjdušek, obránce č. 3
Kuneš, tl č. 5
Vtček, o č. T
Zajíček, ' č. l0
Tikal, '' č. 23
Pavlík. .. č. 6
k!up, n č. 4
Nikl, točník č. 6
llec, tl č. 9
Tatek' 'l č. 14
PĚnička, * č. 17
NotÍkr '! č. lB
}hjrmn' č. 19
}hína tl č. 2l
Baštá , ' čo 22
Titz, ' č. 13
Vodila, ' č..l5
lhnačák' '' č. L2
Kasík, ' č. tl
Jána, ' č. 8

PhDr. tuoĚr BUKAč
PhDr. PAVEL $J0HL

Hlavní rozhodčí: JIRAJ oKoLrčÁrrv z Bratis1avy

čároví rozhodčí' l',8. |!ry-š$Lz Bratis}a_vr
lng. JOZEF vRABtL z Bratíslavy

l nstruktor utkání l JUL ltS vol0 lCH z Prahy
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SAZKA.SPORTKA

T

I
oDDilu rEDNíHo HoKEJE
TJ POIDI-SONP K1ADNO

PÁTEK 2.tt.t979 v 17 HoD. UTKÁilÍ l.HoKEJovÉ LIGY

ul 0T0RI BU DElottrc[-porur s0Np tttAu lt0

v áželí aportovraí p átelé t

tg .y"tgrrB1la naĚc agJYYšší bobJov . rouaěž fŽdo drubé ěfutí a dnt ge br.aJe- xII!. koj'o.

|!roJ1cl z'ozbod'ěíob a Co Ígstluktorovt D eJer''el BE
utkaíní proběhlo Y pěhá atmogfé c, kterd- mne gaoborr
dnešnÍho utkání'

tt IsTB čssR 1959 ot975 019?6ot977 ot978
DOROST SO lU P KLADNo r 957 0 r968

$yclárzá oddíl ledníleo hokeje TJ
Powoleno oclborem kulttrry OIW
Tiskne : POLDI-SONP l{ladno

POLDI -SONP l(ladno.
I(laclno pod č. zza|zo.

DONOST PZKLADNO I9560t970 0 r97I
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aIAtI NEI,IBA MIIAN ffiRffi( vÁorav sÍrom
odcbovaoec w odchorranec a odcbwlaneo Pold'í
Kl"adno Kl^sfuo SffiP Ktadno
á76 ";lrra.qob 

3o3 se rra.r1oh ,13 eeb3anicb
;iká"í;- 31'uranet "treor , 

66- b:nnek utEán{ , 226 banek

oeAKAR vliryoDA .IARosIÁv YBš
odohovanso Po]Áí odobovangc Pold'1

BoilIMfÍJ ÚEBMíK fr=a.ommr.ÍÉíse
odohwanoo Pot"d.í, 

*bdcbovango n
SOUP Kladno Kladno
@Z sebraq oh 245 aelonq oh
utkání, 11o bransk utEání

MIBosIÁv IERMER
odchormnec Pold'i
SONP Kfadno
553 eehmq ob
utkán{

SCI{P Kl.adno
5o3 eihran ob,

SONP Kladno
688 reh,q cb

utkín{, 92 braneE utkání O 732 braoek

ovutká.{ O 129 branek 'utkání' v v



Íť-

IÁD3sIÁv vYsušrr,
odchovunec PZ
Kladno
199 eehran ob
utkán{ , 51 branok

u c oo oooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooo0000000()

}IAšE I,LIIÁ A}IIGEA s lctÁDnngtít',rr DffÁKY

1 . Jak d.lotrlro cbod.íte v Kla'dně na hokeJ ?

2. Co 96 ván líbí a nslíbí na k]adengkén bokeJ!?

3.. Ktgrébo k]adogkého hokoJísty Bo ván hr6 neJvíce
].íbrb?

Ko ' zaněrtnanoo Poldi z K]ad,nal
Utkání k]ádenshÍoh bo&eJtat aleduJl pět let-
váŽín s1 toho, áe mohrr a Kladně aledgrrat utkÁn{
I. l1gy a oou íván re , Že p.ozí Bla{e áoí gi to
an1 aoĎ e neuvěd@uJí. ,ilgou větĚí něrta v naší
ropublico než Je Kladno a I. bokeJotá líep ge talÍl
nebmJe.

3. Líbí ge mrě bra n].ad& . urdáěka' Flal{Í a Bo av7.

ij'. Po r b.onÍk z K]aáng 3z
'|. 15 ].et Jgen etál m návštěrnríkem.
?. Líbí 9e naaě v ohwa nJa'tl ob bokej1gtťr na K]adně.

vín, Že práoe g hokcJov n nlád n Je volni nál'oě-
nrí a ne zrovDa. neJlépc uafuána. VĚÍcbni trené 1
a ěínormíc1, kte í practrJí s n]áležniok1fini kolelc-
'b:L'rry sÍ zaslubuJí velké pod'ěkovárrí za práci.
}Íelíbí go mně, Že p i žakorreWch a dorosteneoktrich
utirarríoh blívá uŽav en voho d.o haIy.

3. líbí Be rorě radost a rra"<Lšení ze }rry všoch nládež,-
irickych ďrrržgtev Pold1 SOI'IP l{Iadno í P3, Iťlad.no.

i};ptlts"*t"H3"i'.T3ííínffi*+"Tíu* 
lroke j' a.I: Be

-5-

PoI[INNosTr Isffil'K[oBA IJtKÍNÍ

a'aké povÍnností Bá Ílrstnrlítg utts#^í?

: 
o*'roluJo p "ítomoot ncJcn obdu mlžgtev a rozhod'i

#ffiÍ'3t-
Blataoot,

Rozbodarrtí ta oBírá o goutěžn{ á a prcrrllrLe l.od,n{-
ho holseJe.

- }Iod.notí hrs,Eatelgkou a].lržhr v bale v rr bělnr utkatf,Í.
- 3ed.11vě aleduJe v kon rozho ěíob' obování a vJltupcnrr

veirrí bráě nejea na 19i1orré ' alo táké na brá' gká lr.-
vio1. Má právo pooord1t obovÉ-{ tpnrfunl' ělmvaíkrl'
a také d,ívákrl'.

- Hod'notí i.nnost po adateI*&o ibonr. P J.ton 
'mrríbyt k dtapozioi nuval po adatel' _kdly}ry pokrááal B

ni.too pro éat něJa3 opélatlu!í zárch. v prnlbě}ur utkrí-

,f.
1.
2.

ooooo
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íW tn rrlDgu$rfuo Tfim

Eo&cJwá L]rd,er á r"od'lg ge o1lšt rozroatla. Y no_
dj.aě uašcbo rlto&íka E1r"og].Eva K .lráěkp rrrítgIi dne
le. íjru 1Íí9 na rvět m'l&o rylka La&áĚc.
fuG'ečně brahap cJoÚg.
s[ tsIEorÁ IAE'IxA refofuE soÚIE ff Bo xr.ko]e r.1157

PoIrDI-sGP KIÁDfior Íor 1o' s koryu a Barrcr 5, swotr1
4' trovák 3' l il.lor 3, Eo avar Ne-

*Ť "m o'1..-" 
vy'guĚil' ELB_

tonoB ěE# np goymel Tára 1o, Bmrzar 7, Dvo ák,
o 4t Krríl 3l
, Joun, Ko-

P íští lÍsol bokeJ rrvídímo opět na' Kladně v ríteR
d,ne 6. ].1atopaÁu 19'19' H.y brrileroe bogtit v kledeaské
bat.e t n IESLY PABDIIBIOE. zaěáte& $e v 1?roo b,od'ín.

Do té doby na lb.ledanou.

rt rtrtrtrt rtrtrtrtrt
rtItIt rt

-T-r

soUHrÍKA mšNÍoE soulE o

TL' POTDI SONI ISAI}UO

Erása' brarká ě. t
Kolírck' n é.24
roe.n&g&, ' é,26
Íabcrlc' obránoe ě.12
$o ava' ' ě. 4
0eraáE, ' č. 5
vÍJrš' Ú ě. 2
se11be, o ě. 9ToJvo_ila, " ě. 3
Větroveo, n é.21
Vogtr , o é.22
Nov ' toěník ě. 6
Nová.k, R ě. T
Bauer, n ě. 8
S kora, n ě.14 'Ihrdtáěok' tl ě. 19
Bovot4 r. tl é.23
Miitler, " .í8
K ívá ek' tl é.15
vyguĚ1l' a ě.1 o
skrbek, s ě.17
Bookziegel, n .1 6
Fj.a].a' n ě.11
Svobods, n é.2,

ťaI Eo|loR ě l

El^álllě&l'
ď'áglt .

&lďrrat'
I}Yo áL'
trvěton'
i[on,
Koěer'
iloŤák'
Vonlbrášek'
Eolda,
srohánsk'
Pouzar,
Bb ík'
&lel.mo,,
oet
Krríl'
Oaldr,
Kolar,
Ad,erle,
Klabousb.,
IáJa,
Vodrtsa,
KoblJ-š&a'
IÁĚka'

mĚaovron

Unstg ' j'41Ú ě.'1g ě.e3
obrránoc ě. 9Ě .3tt é'.1TÍ é.24

ll ě.8
lÚ č.?
ll ě.4s ě.7

ritoěnek é.22
lt .ě. .5
ll ě.6
$ ě.1oR ě.2o. tt č.19R ě.16n ě.18
fi é.12n ..21tl ě.11tt ě.14n č.15

|lrené i: FRANlršffi PosPÍšll, ďosEF EomšoYsď
ďosEE' VI}IMER KABEL InAŽíI{

Ip,avaí rozho ,ěíl T'8. AIEEA$DR At'4pgtrI a Eratíolaqy
čarorrt roz.hod.číl 

'I 'Í mt'ilcl,fu B glrn
vÁorev lrs z t eno&lé

Tnptl1ktor utkÁnl3 oryIo ozEmlÍ z líarlor ob vary .



$dáwá odďl ledrrího hokeje TJ
Povoleno oclborem kultury ONV
Tiskne : POL,DI-SONP l(ladno

POLDI-SONP l(ladno.
t$adno pod č.3?6|?6.

T

I
oDDílu IEDNíHo HoKEJE
TJ POIDI.SONP KTADNO

ÚreBÝ 6.tt.t979 v t7 Hoo. uTKÁNí l.Hot<r'.lovt LIGY

PBOT' TESLA PABDUBTCE
POLDI SONP KLADNO

Vážení, eportormí p áteLét

Vš1chní p íznivci kladenského bokeJe prožívaJí
od ra1nulého tli(tDg pravé lroke j ové lrody. Po startu
iJotonr čeeté il.aejovioo vítálre dueg parauuiokou !es-
lu, JeJíž první Etart rra Kladaě Y letošním l1govén
roěníkrr p Ínes]. drafiatiok1i hokeJ a rráš t}rm horko-
těáco v5rbrál 3z2.

Dnes očokávánre opět pělcré utkán{. EeJ eme všem
atrtér.rirn na led'ě mnoiro váIeěn1ckého štěetí a našln
p ízrrivc n pělcrr a pohJ.ed'n hokeJ.

těšírne Be g naši.nr1 dtváky opět na sbledaJrou
v k].adgnské bale v pátek dne 9.Iístopadu ne utkání

HIsTB čssB 1959 01975 0t 976 o t977 0 1978
DOROST SO ll P xLADNo r957 0 r968
DONOST Pz-r.LAD]IO r9560r97(I. l97I
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Poldi soNP Kladno - Zetor &mto. ?a,é,átek st 'etnutí Je
v 17, OO b,odi-n,

o ooooo 08888888 88888ooo oooo
oooo

mšn ta AIÍKDEA s ICIÁDENSťftrr DIvíKy

1. ilak lotrho chodíte v lCla'dně na hokej?
?. Co ge ván líbí a ns1íbí na kLad'enakém bokcJi?
3. Ktorého ktadenského bolce.iísty Ee vám hra nejv_íoo

1íb1La?

rI. P. d.riphodce z Klad.tut

1. Zaéal,jeonr od pnnr:1]ro utkríní ještě na,cl evěn n
gtadionu.

2. ríbí se :rurě, Že nárre stá1e dobré ružetvo od vsiupu
d.o pnnr{ .1Íg7 a je ve]rni qrnrpatick , Y;e klad,orrgk
:bo&ej'lychorral rYradu ěeskosIoverra]í cir r.opro zentarrtti.
IÍelíbí se runě postoj něktel c}r d'1vríJcťr, lrter='í pž"i
nerispěchu zaěrrou fand.1t ?a, soupo e.

3. LIť.j obdív pat í h e 3acíLlra, PospíšÍla' IŤošl:a,

==i:::::=: Ji:l = == = == ==== = == = == = = = = == = == = = == = = = = = =

ilíor<y CrD KllrDoirst'dHo LEDu

St eleoká tabulta ďrreárÍolr soupě ťr po 12.lro1e I. liry:
TrI PCIJI_SOII? iil,rlD}ío: 1Ioť_ 1o, 3auer, íi;Íkora, t{ovotrr;*:
po 5 , Irová.k, l,iii11e:. po 3 , Ilor='arra, iíoiílra ' Drrdírček po
2O jvoboda, vy.suš:.l, .l:ia].e', Vcjvod.a o, iť'iváč'ek po 1.

Tď TEsLi1' PAIIDIiBIC1] : Ilovid< 11 , I.lrr't inec 1 o , š astr''.' B 
'Slaví]: .1l Ba ent ) , Scid.J.; I,ovinslr ' liod.ousoi; pc ?,

Ilovotn a Dinis po 1 .

- 3 -
sE alsďu@lrt rEDvfugní o LEDNÍIEoIcniI

tlení tonnr tak dármor oo 8 d.esítkou tlB drearr paní
Pold'1 hrál ra, naée d:rtržetvo rryuíkaj íoÍ bJÍuš].a
Zdeněk Ned.věd.. S }gdnr'rn hokejm zaěína]. v L,ánoclr,
od,lrtrd, vsdla jeho ccgta d,o PZ lil.adno. V rooe 1963
gtartovaI popré ta A nužstvq KLBdDa. V llooo 1964
Jde na voJnu o Drrk\y Košice, odkud ge \rrací v roce
L967 zpét d,o Ktadna. Po rrkoněení ě1rnogt1 v roce
L97B v Klad.ně' neporrěsÍl hokeJovou v otroJ-na ir ebíic,
ale boboté bokeJové zkrršenogt1 Ještě uplat rrtre v
Berorně. Položilí Jone nnr nělrollJc otázek o Iednírr
hokoJ I,
1' ďak m dojnen na tebo prisobí tfu tv oh b 'rra]yoh

spoluh:rá ?
' lt#íclrod.onr nového tronérského tand.emu Poopíšil-

Vi-nurer ge uperrrul]a' herní a vribeo všeobe cná morá]&u
mužgtrra. Ovšerr ještě něJakou d.ohr potnrá než všern
hráě n go poda í do gebo nasoukat všer Co oba tro-
uéť'i l'ryžadují. IÚeJd,e všo ud.ěÚat p ee Doc.tl
2. dÍalr ge d,ívÍíĚ na oel náš vrcholov holroJ?

'tRoďrodně ub vá ve b e teohnj.ok ch fLngg a p .ib1fu
aÍlov ch pnrktl ve vzájeraryclr oouboJíc}r. IIra Ee ettí.le
z4rolrluje a na ledě Je stále néně prostoru pro hnr'
co Jo drisled.ken toho, že více utíatá Jeden hráě -d,ru-
hého. [Ián d.oJonr, Že ge ko1o od trolg pší hJla g 1-
nanťr, ti rnaJí také ví'bodu, 'ae ritoěníoí rnaJí néně ěagrr
n ! p ípravrr ke et e].bě, protožo Jsou d s].ed.ně ob-
gazoválťi proti-bráěom. t'

3. Co byg r=.ekJ. na adregu obránori'?
||I,Íonentárně Bo ned.a^ í obrarrnrí hm u větš!ily nrrž-

etev I.1i57 a Je to patnré i v r'Érodnín nužstnr. i a_
tctlkrrJe Ee volní akti\mí ob::annií bra, coŽ jo na ]lcr
líbívostÍ ledrrího hokoJo. .Íak už Jeen ekl' ub vá
techniok ch var1ant a d.ává Eo p etlnost gíJ.e.''
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4. ťebe adobÍ'].o vJd.kející ir:rrrgle.ielié unrěnf. ilďť $oou
Íut t out birrg].ae='s!;y tine ;:iÍ irol;e;i j.s t ij?
r' ek1 byelr, o b:nrsJ.erY'e1íy Jeou rre ton h3.áěí elc.bť.o.

{jni by enÍ p 1 r7clrlérr zpiioobu lrry na loclě neobgidIi.
iiráě uilBí b t bnlg].ai'sicy v3,'baven.l|

5. Co byg ť'ekl k lrolreJové bud.ououogti?
ndlc potěšitolné' žo vo všeclr odd.ílooh aa'azurJí

d,o pnlol1gov oh nnržgtev nrla,d,é hráěo. rro vid.ět , Íe
rnlád.í ná d;navogt a rxrohloat. Tšude te,n' kde naš1i
od.rra?rlr poalat na 1od nkgd'íti}'' ta]: Eo to vtrry1atiLo.
Iž.o D}no bvlo tí'ebe vel}:yrr pŤol_vai;erl*.r ErolnEL p i pry-
n*i utkárrí v }Í].ad.ně B Pa:rdubiooni, };rlya proti oct í-
leIiJ-':n ruatadorťua poslBlg kl"adorrgká dvoj ioe Pospíšil-
Vj-nano:r na ].ed bažanty. By1o to rÍakorrtrrí, a].o v7š1o
to,lf
6. ďally dopad má aoufuc5i holtoj na ad':raví Drá ?

arryšrrJe.l' '

7. Co p eJeš tclad'enskénnr bokeJJ.?
ltÁby veškerrá vynaloyzena nánaha trenérri' hráčslgého

kolokt1nr a ved'ení oddíIu p.ť.ínea]a rru ríspěob' kter1Í
by eo od.razll p i lroneěné bilánci ligovélro e'oění]nr
L9?g-L980. t'

Pod.ěkovali J mre Zďo ku líed,věd'ovi ra, toz}rov.or a po-
p áli rnu u.oorrě epěob , Ještě na Ied,ě & v gou]íloBéB
j.votě.

oa oxoDBoxoxox oiEoxoE oEoaoxoNo:c oaoaoxoxoxo:EoÉE'oxo8o:roxox

s}No\r m' sŤcPí$I grfcm oÍcO

Ilďr1édnen6-]-i dlo soupiseic r:r]'á ežní lďch družstev
Pold'i sQiqP Ifiadrro a PZ iíla.drro' naJdene v niclr EIÍlo-

-5-
ho arufur'ch jnon jďro ],:i.d,ícjď, Volf; šebek1 čomák,
'vj_n , Pospíšj.l, Vojta' i{gdvěd', letmer, !to{'ák a dalĚí.
ďsou to Jrnéna B r kláclenslí oh bokeJ1at ' a ni^nrloltl
i poučagroati, kto í kráčí Ye atopách slavlr ob otc .
Tato juéna by nrěla byt ozdobou ktáÁerrŘkébo bo&eJe
v btrd.oucnogtí a s3mové by se mě]'1 atát děď1o1 hokeJ ov6
s1árry otoťt.Po1ožil1 Jane otcrin t í otázk3r o JcJloh
holceJ oniioh rat olestooh.
1. Jďc jgtg ov11vaíl o ébo E]raa p í v běnl aportu?
2, Fonábáte vašenu chJa'pci p i Jebo bolseJoréo rl otu?
3. alaké vla,stnoot1 byate 3í P ál' aby něl vríĚ 33m

jako holcoJ Ígta?

Otoc - Z,deněk Nedvěd, k]adenslď reprezontant
,53m - Boman Nodvfi,rPZ Kladno ro]adší Žáoí, trenér

Rnloha
1. oe]á rod,1na ž1].a boeeJcm B ohlapeo od nnábo ět- ]'

gtrrÍ ebodíl ee nnotr d,o krad,enaké barv na utkán{.
Nebylo tedy d,ivtr, Ž,e r1 vybral lodní hokeJ.

2. D yě uJl trenér{n rnlád'ežntolqÍob drlržgtev a d,o Je-
JÍob pnáoe hrob' nJ.tsdy nozaga,bmal. iÍe poobopíteLné,
Ť.e kd.yž vldín něJaQi ned'oetatek obJapcc te h e'
tak bo d'ma na' něJ rrpozonrím. fuaží.u ' 

vŽily gtnei1t
d'o Jedrré latě v obo'tná p sobettí škol 

' roalíDy a bo-
keJe, aoŽ něk y nsb vá p í1.1š lobké.

3. Poctlvoct ve h e ' rladoet ze loly a. užitečnogt pno
oe t' kolektív'

oteo - iljld 1ob' ÍÉd.íok 
' kJad,eDslď lsgprezeutant' tre-

nér n].ad'šího d.orostu Polid.:l sďP Klanlno
S3m - i'jJcd ích l.,ldíok r HL K7.ailno, Btarší oorost,

troér Sláne$.
1. U nág byl v1íběr d,ogt obtížn ' 

protože caeěok
/v.fu,žák/ obtěl mít. z vurka fotbalt gtrr a íá
Jgen obtěl bokeJ1gtu. Zpoěáttsrr b:lál glra^.kopanou
i hokej, kterful oaI pozděJt p ednoot D 'od kopenor.
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2. ltáu nožnoat 3e Byatn bokcJově tpolupracovat pÍ{

trénLnlan a taeé konznrltuJ1 konHtrrí Jebo qod'ogtat-
ky a Jclro trenárcm !lánsk}'m. Badou go Enažín ned.oEtgtky
statky oilgtraaít.

3. EokeJovou Lrrte1ígsuoí, a8reeÍvltu v oEohíoh aoubo-
Jíoh' d aIednoat' oílevěd'omogt a vytrvalogt.

oteo - rraJtosLav Volf, ě1. a k]ad,enslď noprgzentant,
trcnér gtaršÍlro dorogtu Pold1 gcltP K]adno

S;m - uí].an To}ť, gta'rší doroet Poldi s0t{P ICLadno,
treaér dI. Volf

1. Rod1né prost odí ovJ.ilnLl.o ohJ.apoe , že ge roďrodl
hrát bokeJ. od, nali.ěka něI také zrí].lbrr v lyžování.
ďaen roztrodlrě rácl, Že aportuJe' protože lcaž'd sport
p JnríĚí nr]a'd,éur ělověInr mrroho a mno}ro oenného.

2. ďgem rnr eán troaérem B jBk už to b vá Jg gl na něho
p íarěJší než na d:lr é ob.Ja,poe. Do šeatnrícti let Ý -
ztstal pod J in ni tnenéry. .

3. Aby to dokázal v led''{n bokeJ1 co neJ'vyše.. 'něl gtá-
Ie rád sport.

otec '- ďatroa]av vinš, kJadengl$' reprezenta,nt
Sye - Bad'ek vÍ.nš' p íp:lavka Pz K]adno, trenér lbl
1. Bozbodl ge gá-. Ilvadír.l jen g].ova rnanželtryr: ítliaín

nit donra jedrrobo bokeJistu, tak brrdu nít d,varl'

2. T'ďvž go dívrírn na jeho bru' tak nlrě to nod,á, abyoh
neutroustl něJakotr rladu. ilEen rád, Že Je pozor'qy*J' a
dá gi por.adit.

3. 7r'pnaradgtví' všechn0r pot ebné vl"astnosti pro žÍvot
a lágkrr ke aporrtu.

otgc _ 3o}unil čomrít<, kladensk reprozontant
Syn - David, ěelmátc, p ípravka PZ KJ.ad,rro, tronér J.b1.

1. od' rnaliěka žj.r. p]*o bokej a rozlrodnrtí by1o jasrré.
2. Som tan utlorrgí.n něja'kou r'aá'u a jin'k vše poneofuin

iB trenérovi. Cbceili něco v hokoji dokázat. to
záLeŽí Jen na něm ganotnén.

3. Vytrva].ogt a myol pro odpovil.nogt v holcojí i v
ž1votš.

v pr*.íštím ěíg].e Zpravodaje p jneson d.alší od,pověd'í.
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TJ POIDT SONP KIADNO

Krása, br'aDká ě. 1

I{olísek, t! é.24
Fománek, Ú é.26
Iíaberle' obrrírcc é,12
Ho ava. |' ě. 4
čqmrák' |r ě. 5
vinš' n ě. 2
Nelíba, u ě. 9
VeJvod.a, '| č;,3
Větrovec' l č.21
Vostr., t .2?
iilov, točník ě. 6
I}auer, lt ě. B
Novák, , lt ě. '|
S korra, tr ě. 14
Dud.áček, l' .19
tTovotnf , 't .23
i,;iiller, '' ě. 18
IiÍ'íviiěolr, lt é,.15
Vysuěi}, l' ě. 10
S}cbe];, n ě.1?
Rockziegol, '' ě. 16
r'ia].a, '' č.1 1
ijvoboria, 't é.25

bllalká ě. 1n é.22n é.23

souPl.stíA DI{EšNÍon soulE o

ft !tsSLA, EAnilIBIqB

?ror:i!í.í;';u.ilTIšEII' pos;ÍJrr, i[ng. o|IAIilB i.li,iijš
r'i-,J;.j] vt*5lt IÍoRn'ÍÍR SIIíJPJI

iiir,.vaí roziroděi: it'-'i.-')]: illEfu z Cstral6'
Ď jgoví ro=]io'.'.l: l ď;'ui ;.EruIfi: z !:'enč:ira

Itll,ulÍIs]ili U :nC 7 Ponrby

Sei,d.l, obráaoe ě. 6
Sekerar. ' ě.2
AnrlreJs' tt é.?5
eaFc}q, ' ě.11
Nešták; ', g ě. 3
sotlotq, n ě. 4
Klenent, ' ě. 7
Kon3rariJc' t| ě. 5
lbrti:rec, titoěník č. 1 3
i[- I{ovák. lt ě.2o
šTaetďr- n é.1T
Ko orrsek, n .21
Diaís ' 

tt ě.14
Slavík; n ě.16
Bopol, ll é.1?
Berarrek, '' ě. 9
3s,;ž'aut. ' č.15
Irr8. Ira lra, ' č.19
Faleěek, ' ě.1 o
Voith, l| é.24
Velinsk ' 

n' ě.1B

J.lfiOStlV Pollcn:Í' z hďry
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oDDítu rEDNíHo HoKEJE
TJ POIDI.SONP KTADNO

o pnriK 9.tt.t979 v 17 HoD. UTKÁNí l.LlGY )
O r a -,E' 4r\Er iFirr^ Oo TJ ZETOR BRNO
O TJ POLDI SONP TLNONO 3

Vážení eportovní piríteté t

Drcg 8e scházíne v tomto t d.nr lLž pod.rrrhé v
kl"adenské hale, abyohon bylí svědtry at 'etrnrtí mez1
naĚírn t rnen a oelkem Zetonr Bruo.

Vítáne naše hosty z hrua v K]adně a vě íme, žB
p edvedou d'obqí bokeJ, i kd'yž JeJtch dosauadní pogta-
vení v ligové tabuloo neodpovídá tra'dicí b:cněBskébo
IrokeJ e.

Vítáne troJioi rozhoděíoh' 9. instnktora a všech'
ny naše illvaky á p eJene jfu, aby víděIt utkání hráné
v pěkné hokeJové atnogfé e g'bohat}m1 herní-nl' varía,nta.
mi.

SAZKA.SPORT](A
$rctírvá odclíl leclnílro lrokeje TJ POLDI-SONP l(laclno.
Powoleno oclborem kultwy o}.I\/ I(laclno pocl č.3?6|?6.
Tiskne : trOLDI-SONP l{ladno

M IsTB čssn 1959 ot975 ol9?6ot977 o1978
DOBOST SONPKLADNo r957 0 I968

ltll

v

DOnOST PZKLADNO l9s6 0 I97() 0 t97l
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Burí vJrl'nout k vrohobémr rrJconr' ab oděíallo
v5nokor prohrtr na litvínovgkén led'ě.

otoxoxo:Eoxo:coxoxoxoxoxoxotroxo

ilAšE uAIí ANKETA s KIÁDENsl ffi DIvÁJrY

Daee p ínríšíne abrší odpověd,1 tiěaEtníkťl naší arrkety
nz tyto t i otáz,ky'.

1. alak d'lorrbo obodíte v KLadrrě ua hokej ?
2. Co ge vrín Líbí a nelÍbí nE ktad'errskénr hokejí?
3. Kterébo k]aderrgkého h,okeJ1aty hl ge ván nejvíco

LÍbíra?

A.K., uěe Kladno 2

1. Kl"gá'eDgk bokej eJ-eduji 4. rokout.
2. Idbí Ee nně dobná parta, vo lteré nejeou rozdíIy

mezÍ bažanty a ma,záky B liheir nov ch adeptri
lsdnffro bokeje.Nelíbí 8o rnrrě rnaIé návštěw a
}rlavaě necportovaí chování něktorrÍch d'ivák '.
llPoě pískot 

' kd Ž se bra KlBdnlr ned'a í? Y Rělcte-
r B utEání 8e rnrrě ne].íbí meaĚí níra nagazerrí.

3. ta prrré nícto kl^adu }']nr a v3rstupoválí IbaÍrtišlía
Poepíšlla. Vždy Jeen obd,ivova]. jebo bokeJovou
ch3rtroat, která 3e dnse poroaIu vytrácí,z našebo
lodu. Eaké Be nrě ].íbí hra Eatuad'a l|ováka. IIr'aJe
obětavě a aeboJí Be trrr cb' osobníoh gouboj r.

v.E., !P ebenloe, okrca lrj'tourě ioe
1. Do '].adna na hotseJ Jezd'íra t etí gez ntr. !,'loJe

b57r11i516 Je od. Kladna vzdá].Eno 60 !ar.
2. I'íbí 8e urě boJovaoot a kolektlvní poJetí hrTr

k]aderrakého mržgtva'
Netíbí Be urě už nožao íoi notoriolré zaltazová-

- 3 -
ní wIožen ob šaooí ke vst elení bmnky. |leato ned.o_gtatek n{g atá]. bod,y s Trenčírren a g Kď1o@1.

3. NeJlepĚín pro El zrlgtávrí FrantíĚek PoBDíš11' kter
b].arnrěnzav7lÍ1', že doJížd'ín d'o K]adra. V gouěasné
dlobě ge nu'ě líbí bra ďarosLaÝa Víaše' Jourrž Eoad Jenmenší postanra brání' aby oblékal d.:reg áe lvÍěkorn na
pfgOU.

V. P. , haba 9
Kladensk&mr hokgJl atržín paloe Jíž ěfumáotorr gez6mr'
Do Kladna z.aJíním z ha\r. s aloJížděníJn níván občaspotíže, ale ty za'atíní pooít rrad.oEt1 a patrÉot1am'
když vyJedou na led' naši boší g paaí potoi na ptBou.
I'íbí ee rnně parta kolem F. PospíÉ1]a, a uE Jako brá-
ěe nebo tronéra., kterou tvo í v}astní od,chovanoi. To
Je nel3-epší víz1tka k].adengkébo bokeJe, kter pat í
k naéí bokeJové špÍěoe.
Ned.ovedu ei'od,pověd.ět na otázku, proě íe .tak ma]s
zájea K]-ad,e rríH o lgání hokeJ..Teště jed,na věc ge mněnelíbí v kLad.enské bale.ďe to rrmígtěaí gtálkrr e občer-
atvorrín hned' ved].e lťc. Praoovrríci'-Ltery,n Etánek \á].r.ží,
'ě+ by Be nad tíB zaqnlit, vžd,ryi. í takové věc b'Jr
ziln šít a, spokoJ enogt d.lváka.

U.E., atud,ent KLadno

1. 8L4 pátou Eezínn sleduJl utkání klad.enare oh hokeJÍ-
at ..

I'íbí .e nně k]ad'enská parta, která hraJe t obrmn n
np;ge;zeBí . ilgem hr"il na to, B naše mužatvo aoní cL_
zl-necká logÍe, aIe tvo í ho v]a,gtuí od.chorrarrci.
tÍelíbí ge n1 naté návĚtěw B zatraoování něHer oh
bráě Ú p ípadně oelého kolektLvrr ďíváby' tste Í nedo-
vedou ooenit bJxr oellnr I p l proh e.
ďeániěka pat í F. 'Poapíš1loví pro Jeho gkro ost
a Jobo bJnr' která doved,la rrportat kgžAébro d,1váka.
Ze aouěaan cb bráě nán obd'1v pro bru .'. Norrotného
a m]ad.iěkého Ho avTr.

Vaše d'opia3r náa potěšiIy e d'ěkrrJenre n lé a těšíne ge
na, další odpověd.1 do naší ankoty.

1.

éo

2.

3.
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Iia ěetnrí p ání naš1ch, d'ivátrrl uvrídíroo progrrru d,nešn:lro
J iž ]il. kol"a I. 1ig5r:

Pold,í sWP K]gd'no - Zetor 8rno
[Lě. BuděJowÍoe - ěrc Sparta fuabs'

Dukla il{h]ala Tesla Pard.ubíco

Slorran Brat1Elaga - Dulcla Treněírr

TsŽ Koš1ce - cfrz litvínov
vŽrc Vítkovl'oe - šroes P].go '

Qc QrprQoQrQrQrQrQeQeQe Qo Qr QrQrQrQ- O- O-O-QrQr QeO-O-O

syl{ovÉ vE sToPícH nÉcg otc0

T uinr].én ěíe].e Zpravodaje Jme t ení otázkaní zpcvírlaI1
s]-av té otoe o jeJioh ratolestoob, kte í hrají v žákov-
etr}íoh a doroeteneck 'ch d.rtržstvech PoLd'1 soNP Kladno a
PZ líladno J.gd.rrí hotá;. Dneo pohrraěr4ieue a uve e3 iujeuro
dg1ší odpovědi.
l.alak Jote ovl11roil v běr d,nrhu eportu rrašeb,o qrna?

?. ďďc pomáhÉite Jalco pnrol1gov hráě vašennr ohJ.apci-
pÍ'i }rokojovérn r stu?

3. ,Iatré v}:.gtrrogti byete Bj. p 'á1, aby roě1 váš chLapec
Jako hokejista?

íJtec - Eduard l{ovák, ěsJ-. a ktad'engtď reprezentarrt
Íjyn - Lllros]'av I''Iovák, PZ m]-aÁší Žáclrtrenér Blažek
1. T běr eportu Jeerr ovlivníL a vyb:lal ohlapoi hoteJ.
?-. Snaží:a 9e mr rad'it, ale na né racty p íliš nsd.á,

protože uznává jen pokyay trenéra.
3. Chcil aby ží1 v dobr.én kolektírnr, ooŽ lo,ilní hokej

z.artrf;uJe a aby Be naučil p ekonárrat p ekáŽky' v54lě-
etoval ej. V li a v5Énralogt.

0tec - trYa^rrtiĚolc Pospíšíl' ěg1. a klad'onek roprozea.
tl.enér A rnržstva Poldi s0NP Kladno

syn - 3rantišek poepíšíl' Pold'í soNP- gtarší dorost
trenér dlarog].av Volf

- 5 -
].. Iť'íli]ady tábnou.
2. I{orrlrrvílr trenérdn d,o práoe' aIe e}'s$ nu v5rthl

vo dvou až t 'ooh větáoh.
3. Zodpověd'nost ko kolektlvrr, bouževroatoat a rnět p e-

koruívat p "ekážky o .

Otec - Zdeněk Hrabě' klad ilrgk reprezgntant
Syrr - Zd.gněk IIrBbě, Pold,i soNP nl^B ší d'orost' tnenár

Lid.ick
Vybnl oi gán holceJ a kopánor.
Po utkání, které Joen vtděl' dialrutuJenc
t'Icán nau cbyby a kontroluJi' Jak gi vzaI
lt srťlcÍ.

1.
2. obervT-

aé glovo

3. Aby Ee luěI or1entorrat v každ'é g1tusoí B, ledě a
tln sí v5rpěstova]' i dobrou vlastnoat pro život.

oteo - v]-adi.!dr &Iaťkup' kLadenatc reprouontant
Syn - vtádl_nfu [brkurp , v, Kla.dno etarší doroat,

trenér Vác]av sJ.fuík
1. ho bokej to rozhodl aán. Ráil běbá t:latě l' a 3 !ill.
2. V tlnr ode mno d.optane' kd# aěl'á cbyby. Dá g1 vša'k

po:nad1t. ďinatc trenrírovi. d'o Joho práoe Dom1urÍrr.
3. Aby hrál vždy pro parlu' věnoval se hokeJÍ. a aportu

vťrbeo. To Je pro n3ad'ého ělověka noJ1epší štro]a pro
život.

otec - Zd.eněk VoJta' ěsl. a kladenaE noprezentant
$n lr Zdeněk YoJta' Pold.t soNP' atarší donost,

trenér trerosl'av Volf
l. LedL{ bokeJ e1 vybral gám, jen ge neohtěl postav1t

do brarky. ?o'čÁ,L bJPát v obnaně' nyní braJe v totilr.
2. Sanoz ejně, že nr rra.d'ín a cbyby doved,e p iznat.
3. Vytnra].ogt a zodpovědnost pro hnr koIektírnr.
oteo - Ilrantlšek šebeB, kladenelr reprezeata,nt
S5m _ Robert šebgk, PŽ Inaano, otarší žáat, trenér

llmlrtiĚek Sebek.

1 . EeJ 1epší poitnfulry něl pro hokeJ n tedý za al p ní.m.
aau let trénrJl nlríd,ožn oká drnržgtrra a Robsrt něl

p íJ.ežitogt od' ual'těka Ee dívat !B lednÍ bokej.
2. Ísen gán í bo trené:ren a náp nB něJ d^algko p ímě5-

ší ně ítko a větĚí požad'avlyl neŽ lB ogtatní GlrLap-
Co
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), Aby poaláral. rol1dní qÍkov Í teHy, edyž Eo hru

nghde aro B Jcho dnžstvrr da 1t' a aby všeob-
ny dob vJa'ctnostÍ' Herq nr rlá hokeJ, d.ovodt.
uplatn1t 1 v clvLt.uín ž1votě.

oteo _ Bohn1l hoĚck, al. a ts]ada8'í naprgzeatgntqra - f,ícbal bošck' u]ádĚÍ deogt lZ [la,dno, f15-
z& BohBLt hošck

í. Bozho&L to tfut Yedle .bolceJe braJe Ještě teníg.
2. Jgem Efu Jeho tren rcn, takžc eu muín ra.d,lt.

uená u mo Žáiluá' pr1v1le 5ll., protože všen oh].ap-
orln ně ín stcJně.

3. obo1t eby dovedl p e&onrívat p ekážkv, měl qrfinrar
]'oat a aby bo bokeJ nauě1l rryhr{vat 1 prohrárrat
neJea na l.edě, atl l' v pozd,ěJšLn žlvotě.

DěhrJcoe vbu otorln n odpwěll'1 a nobrde lLŽ d,loubo
tr"vat' a D8 led'ě kladensts tnrlv ge obJeví za;Be noví
benJar''{no1 Jako bat 1 VeJvod'ov6, Baberloyé, f,riáaar,
s kona' Ne}Lba, Rec&zlegoJ.' Kolísek' Banre:r, NoÝ ' Yy_
aĚil a dalĚí.

ÍÁlrr o KIJADEilffio IEDu

T neděli' 6!0 1 1 .ligtopadu 1 979 ge ožívá 8o let
",nám: 

k]adensk gporto'vaí pracova& KBrel báborec.
ĚeJerae Jub1lantovi do dalších J.et nuobo pw:rého
zdraví a bodně r.adost1 z k]adeaského sportu.

v t Ž d'en oglaví náš obránoe otakar VeJvoda 29.na'
roze iný. |[1gbeme mu nrktr g p eJene b'odně zdraví,
stále dobrorr ná]a,du a Jea eané vJíhly.

V ter 
' d,ne l3.l1gtopadu 19?9 Ee getká g Abra}rá*

trem lráš ěeakoslovo zentant Stap
n1eLav Bací].ek. K tnípqr JubÍ_leu p eJene rnnqlg

[J POIOI SONP rIADlrO
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sfrIPrffiA urgš c'E sWIEffi

trr zE80R BBro

Krása'
KoLícek'
Fománek'
Kaborle,
IIo anra.
šermr{r,
vi:rš 

'I.Iol1ba,
VoJvoěa'
Větrovec,
Vostr ,
llov ,
Bauer,
NováJc,
S lcora,
Dudáěok'
Novotn ,
i'IiiJ.ler,
IGiváěek'
Vyrnršil'
Skrbek,

ě.
\ra

l,.

\r.

a

Co

Cr
Co
Cq

ll

ob$rínoe
n
It

ll
tl
tt

n
fl

ritoěrÉk
tl
n
ll
Ú

tl
Ír

n
ll
il

Erstka,
Fíafa,.
Že]iszit ,
Vašíěek'
lazourek,
Radva,rr,
ďokl'
Itrráz.
č+rraí,
Sekola
Eavl.íěek'

obránoe ě.íx. tronx \ranx lra
nx rra

nRX lraíx lro

rítoěnír
It

n
lr

xfr-
Oo
Co
Go
Co
Oo
ě.
Co
Co
Co
Co
Go

v?
CrO
ě.8ě. 'tě.u
ě. L9
é. 23
ě. 18
ě. L5
ě. 10
ě. L7
ě. ].6
ě. 11
č. 25

$uno, n

Cada; tr

Kšíca, lt

Jelínok' 'tBa].a'bán' l'
Dolálc 

' 
lt

Vojáěelc' tt

Hofrbek, rt

9
11
2L
10
22
26

Reclcziegel, tr

fti"al.a, tt

Svoboda, "

Trené 1 l trR/tNTIšEK PosPÍšn,
aIoffiF vru!.{EB

i'osEF GoIáNKA
rÍÁDlltfu Íž

H]-aYJLí rozhoděí: Ing, Iribor ilurga z Bratlsl"arry
čarovt" :rozhoděí: Irrd.ěk E:oen z Do]a,ílr,o Borrrwa

Ifurel Slríd.eěek z ldrad.é Boleg].avi
Tnnf1qltor utkánr'3 T-B8. Rtldolť 3aTa z hahv

?+
1

2
B

L7
4
6

?
18

7
t2
14
23
L6

ě.
ě.B*:ilr*' bralilkáI

24
26
L2
4
5
2
9
)

2L
22



$gdá.rzá odďl ledrríleo hokeje TJ PoLDI-SONP l(ladno.
Powoleno oclborem kurlttrry olw l{ladno pod č . 3?6l? 6.
Ťiskne ; trolDt-soNP l{ladrro

T

I
oDoítu rEDNíHo HoKEJE
TJ POI.DI.SONP K1ADNO

PÁTEK t6.xl.1979 v t7 HoDtN uTKÁ[Í l.HqKEJ.LtGY

TJ cHz LITVíruov
POLDI SONP KLADNO

Váždní sprtomí p átelé t

se odwta?
Je t gba bojovat od první, do poslední mínuty' hrát ukáznl-

nč asvelk mnasazením.
vítáne raše hosty - trojici rozhodčích ? So instruktora

a t'ejerrn jim' aby utkání se hrálo v pohodě a zanechglo u ditÉ-

TJ

u lsTB čssB 1959 ot975 ot976.t977 ot978
DOBOST SO lf P KLADNo r957 0 r968
DOBOST PZI(LADIIO 1956 0 t97() . t97r
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"by_9lÉt P išlr do kladrrk lely zet'Úc!' lcdy sc kldttskánr FĎlilql p dstaví tjn YíÚovlc. -b ta doqy rnshlcdamu.
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0p9čit 
' 

'KJih6' t(odrlc - ] l l. tďÍÉ ade
}ful' .lc áb*' Búclr, Strrczek - lv. tďná ada

lfužstuo CH

Frantlšck

1o Jak dlo o chodíte v KldÉ m hokeJ?

a Go sc Yam ríbí e nolíbí m kladelském hokcji?

3" Ktcré}p kladenského hokcjisty se vám tra rrjvícc líbila?

K. S.1 Ycd. odboru školství a fultrry p i tlěstNv.

l. hlu čtnt stolctí.

stl kldersk helv.
3. Z b vat ch t áč ic ,mg líbila lra Stanislava Bacílka,

Františka fuspíštla a Josgfa Vlrmra. Za současn ch hráč
jc radct díyat sc na tru Jo vinšc' V. S kory' lt }bvélp
a všcch mldíkrl"

V.' R. ' změstrrancc fuldi sfiP Kladm

složen z vlastních ooctro_tli tito }ráči r ltiroglay
, .bndr
Svobcla,
X hos,

' z- oqry_do utvílpYe h rcrph
FOlo Josef ut.ys_t'.jc odcho htš jhÉl za }badco Králové. z išel
lan hinich, Jan Ltdvíg je odc tdi nt
tišck Kalivoda t'esíoril do Lt pražsk

ní it vyrostlT rfihn:nu-a I nd Labcm

- lbjstarším hráčem ctu LitvímY jg .'bsof Ulrych, kter
cniny.

- Ltruis.Jan' kteréru je l8 ].okÍl.
lšín jmena a rovněž í v |.li-

idis. Srcvnat 14 písmen
í b t pďádná frÉka.

itě l.hokejovou ligu od rcku
ájiti barvy Litvínova tito
branká i
Dfo' Pískač _ obránci
l. tďná ada
l l. točná ada
l l" točná ada
r - lll. tďná aoa

v lÍ6ové tabulce.

',.. _rjYŤ!:ího_{'Ét , dcáhli Litvímvští 
" 

scz ně l977_7B'
ltdy obsadili v ti6ové tabulce 2.nísto. 0 tento rÍs$ch 30 Z8_sloužili 3

vkou tlojtc t
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dgrrnvuclf uÁil sTAďí DoR6l TJ Poul sonP KL{nD

Kldersk hokcj je zastopcn Y l. lize staršího dorcstu
dvěma ríčastníÍ<y. Js u-to dnržsiva f,l Kladm e futdi s9llP Klad_

l(do ttlo í kádr družstva?
Branká i: Lirrc a Bolina
Obránci: lhaček, tbčekal' Kasík, Fospíšir, Vojta, Bart něk,

Útočníci ' ffi::i:i'fr*i[ Beznoska, Volf, Vrchota,Kučera,

Otev enírr druhé ledové plochy by se 
'ěry 

zle$it trén *o_v podnínky pro doro3temckíoriržstva ďchrabci bv něri npž_
nost b t m ledě v t dru šest dní, včetl dvbu ut-tání. To
by znaln*lo'_že by trénovalí jako A{Jžstvo, ovšem s tín
rq!!len, Ž"- inteuita tr nilil<Ú uy mlyta taŘová, jako u dop
9ÉtÍcn'.což j: ptrpitelné. ,Gpěch ii-o chlapce-bi byl,
kdyby p i konečÍ'én bilancování skončiii m čtilrtém n št8.
Js to qgbr kolektiv, kterl do jednoho splnil Gzrnk r66grc-sti' zríčastnil se brl8ád na právě ledové ploctryl sběnr že-

-l-
lezneho šrctu' pochodu do Lidic.

fuděkovari jsrm tr.'en nr Volfovl za roz}pvor a poďálÍ
jcru a jeho chlapc n rrmlp r sÉch m lcdové pilÓša .
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx'(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxrxx xxxrr

ÁDCť Ílo KLADErsxÉro uÍU
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-mrštrÍcH 

sorpEffi
po XV. laole l.ltgtt

TJ Fotol.-smP rLÁDm

llov 13,
lbYotn T,
Bpcr a S kora po 6r
l5llcr' bvák a Dudáčck po
lb .v.r tblib., VIrsuSit po
Fiala, Suoboda, Yejvoda,
K iváčck' vinš Po l.
Cetken 55branok.

Klďno _ Litvínov
lbtor č.a,roě5ovlcc : Zetor Berp
Slomn Bratištavi - št<ooa Plze

1o
?,

ulrych 91
Tarant I,
wit 6,
K hc a Koderle po 4r
chabron' Zím a
Karagavrilidis po 3,
HliÍ*a 2'
Bubla, RJkl, lbctplda
a Kalircda po l.
Celkem 46branek.

lGdrle I,
K hos, Kokrment a
0pačiti Po 7l
Chabron, Bublar Tarant

Po 4t
Ulrych a lhcholda po 3,
Ctuchel, llei$rnnn a
Íh]ěk F 2,
Vopat 1.

Celken 5Sbranek

Padubice - Sprta tbata
D. Jihlava _ D. Tncnčín
vsž tcosiGo - vŽxe Vítkovice

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxn v

ho zajímavost wáoínp st eleckou tabulku po XV.kole
z nirrulého ligové}p ročníku :

TJ POIJI.SOTP KlÁt)NP

}bváh 8'
b , Barnr, ibvotn po 6t
K iváčck 5.
Kabcrlc, tlilUer, Kopeck
Po 4t
g kora 3r
Čennát' vinš a lhchala
Dp2t
Nsliba l.
Celkern 53branky.
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo xo xoxo

PmGMil orršrríro .ltŽ xvt l.Kolá
I. L IGY
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sqplsrA mšnÍcn souEm

TJ PoDl 5(r" ruÍx) TJ ct[ LITYÍ}Í)Y

Kaporn' brenld č. lltebák' . č. 6
lnt. vopt oH''co č. 5&rbla' t č. 2lRJkl' l č. 9ctuchal, . č. 18lhcholda, . č. 3bPh' ' č. {inich' . č. BXangavrilidis' č. 8

It{sa,
Kolísck'
Fodnck,
Xaberle,
[b ava,
cemák'
vinš'
lbliba,
Vejvodae
Větrpvgc,
Vostr ,
bvt
Bamre
l{wák'
S koral
Íhdáčck
lbvotn r
lfuller,
K iváčck'
Vysušil 

'Skrbek,
Reckzicgel,
Fiala,
Svoboda,

bra'*á
t
t

obrámc
I
i
t
a
a
ra

t

ritďník
t
a
i

t

I

ra

|0

t
lt

rt

aa

r

ing. Hlil*a,
Tarant,
Opačit 

'K ins,
Kodrle,
Sroboda,
TeismanRr
Zím',
Kalivo{a,
Chabron,

ritďník
t
t
t
tl

r
I

n
t
t

č. l
č. 24
č.6
ttz
č.4
č.5
č.2
č.9
č.3č.a
č. 2,

č.
Ý
Co
Co
v
Co
Y
Co
č.
Y
Co
Y
Co
Y
Co
Co
Y
Co
I
Co
Y
Co

č. 11
č. t0
č. 24
č. 22
č.m
č. tl
č. t5
č. lč.u
č. 'l9

6
B
I

r4
r9
a
l8
r5
l0
l7
l6
1l
6

Írrné i : FMNTlŠex pmpÍšrr
J6EF VI!ffiR

FRAl,ÍTtšEr ofu
JOSEF HL II(A
ZDEťK RYPEL

Hlavní rozhodčí: t uťx rrnrť.l z Ostravy
ča.o"t rczhodčí: Jtfií BRuELír z Plzn!

vÁcrnv LES z T cmš

lnstrt*tor utkání : ing. RtDol^F alŤn z fuahy



$ycláwá oddÍl ledníleo hokeje TJ
Powolcno oclborem kurtury oIÝV
Ťiskne : FoLDI-SONP I{ladrro

IIII

llllltll

SAZKA.SPORTIG
POLDI -SONP l(ladno.
I(ladricr pod č. 3?6l? 6.

v

T

I
oDDitu lEDNíHo HoKEJE
TJ POIDI.SONP K1ADNO

PÁTEK 23.xl.t979 v t7 HoD.
vŽKG

uTKÁN Í t.LIGYo-',Čw
r

Vážení sportovní p áterét
POLDI SONP KLADNO

m tsTB čssB 1959 ot975 .19?6ot977 ot978
DOBOST SO ]f P KLADNo 1957 o 1968

Trojici rozhdčích t'ejm hodně citu pro hru' aby JeJich
rozlrcdování .chránilo p edevším zdraví Mčli.

DO BOST PZ KLAD]UO r 956 0 t970 0 t 97r
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Za t den oÉt m lhlGdiilnl v kladgnrk lnle' kdy dojdc

oÉt k zaJímvan' duclu pzi mšín t n a Stovarpn Bratíslava.

}nsT orÁzgx PRo JARKu vltdE
oeRÁrcE T ru TJ PoLDl_Sol{P KláDm

l. hoti kml jri Mr pvní ligová utkání?
toti Brru m Jcjich ledě a bylo to v noot l9q5. TeMy Brno
lnálo špíčku. hohráti jsrrrc 9:3- tl m partmrď v obaně byt
tenkrát Františck fospíšll.'

2a co děláš pro rrdržcní kolťlce?
frctivě tréruji' prttože jsen t'csvědčen' že raše trelÉr-
ská duoJice ná_Gg dob e ponyšleno' zprisou tréninku je ná-
rďn a d systém. Jinak vždy v sobotu' když se nctrén Je'
tak běhán korrdiční běh 15 až il) ninut"

3. Stalo sc ti, žo kotouč tv n ďíčirĚním se zakutálcl do vlast-
ní branky?
"lhcd v }vním lígován utkání teMy v Brl jsem poslal ko_
touč za z&a našc}p branká e. Jinak v hokejí dát vlastencc
ncdá ďíIiš rnroho pácc. StačÍ tcčovat kotouč' kter bran-
ká čoká na jiÉ straně' a katastrofa je hotova."

4. ltlc byl po tebe mjvětší lpkejov zažitck?rP i získání títulu mistra Čssn v nocg l975l dále p í vítěz-
ství nad Sptakcn lbskva v PlfZ a každ zájezd do zám sk ch
zcď.'

5. Kt.r6 rísto v ligové tabulce by rrjvíce stušclo kldemkéml
tur?
"Do korrce tÍ$/ jc ještě daleko a každ chce vyhrávat.'

6. chtěl bys b t v hdoucru hokejov m trenér.em?

'5píš ne' než ano.i

fuděkovali jern J. Vinšovi za odpovědi a poďáli ru' aby
Jcou i cclém.l ružstw vydržcla dlouho forna.

-3-
rŘtcer LET zlnÍrro srnol&U v KLAmĚ

Jalulrv špečck

vybavení. .- 
Do obgáhr ho progr5J v stevby byto pqijato tlsrrcseÍrí plá1a

t0{V v Kladně o vyuuoování- zimní-ho štaoi nu. Za práci Í!dič 
'komnql mvíc a idarma; chtěla dát l idová správa d&gk děta a

nládeži, ktcrou ncdostatek vodních ploch m Kldcngku vy azo-
va! ze zirnních sport .

širo*a oučanski ve ejnost t'ijala toto rozhodnutí s nadšcním.

xoxoxo Sloxoxoxo
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že v sssR vc sv ch těžce válkott a nálety zničen ch městech'
současně s v stavbou bytov ch jdmtck, se staví divadla' gal -
rie, muzea a sportovní areály. NaÍphli si dovolit vy dit něto-
lik generací z rjčasti na kulturním, politick&n1 společerckém
a spor'tovním životě' Doba nám dala za pravdu.

l'hkonec byt t'ijat |ompromis. Tehdejší mínisterstvo techniky
povolilo stavbu stadi nu s tím, že jc neplánovanou investící'
veškeré pot ebné obhospoda ované hmty si opat ínp svéporpcí
a stavební firma dá pouze sv j stavcbní dohled.

},lastal velik zápas a boj s časuu l,lcbyly cihly' nebyl
cěment, komprrsory a trubky pro rrazící za ízení, nebyla po-
t ebná ocel' nebylo d evo.

Jezdito se Ye čtrnáctidenních turnuscch do šmavsk ch pil.
Brigadníc! dali svoji dovolenou' pracovali v Koutě a v |tg-
touni na Šmravě ďi-svážení a zpracování d eva u katrrj
a vozili d cvo na Kladno. V dobtpvoln ch směnách rnkopali
haví i uhlí, které jsn vyněnili za cmntr-klď.qnští ocelá í
dali ingoty válcovnám trub a hvní brněnské na khpresory'
Kablovácí z mirrp ádn ch soĚn dali stavbě vše, co rmhlÍ. Tisí-
cc brigádník dalo práci a nadšení. Vyráběri cihly' ve strus-
kové cihclně, pracovali na v kopech' poaÉhali všude, kde bylo
t eba. Za znínku stojí to, že z Rozdělova išli na staveniš-
tě občané v počtu asi 460 osob i s celou dochovkou. Staltí'
mladí 1 Ženy e mládež. Nikdo nereptalr [hl-li jeden lrcdně, dru_
h chtěl dát víc. Byla to spontánní čast' kt9rá neměIa oMo_
by. Znovu zd raznuji, že stavba Zirmího stďionu ncbylar
jedinou brigádnickou záležitostí na Kladně.

Jak m tempem šly prácG na staveništi kup cdur,svědčí okolnost,
že v čermu r94B byl provedgn na budo'rcím stadionu slavrrostní
vykop a v íjnu téhož roku byla zabetonována plocha kluziště
s položenírn trubek, dohotoveny mntinely a provadcn v kop plo
strojovnu, kancelá e a šatny, postavena- d evěná kantina,
olrrazen cel prostor p i p íznivénr pďasí byla polévam
plocha' vytvo il se první led, byla sctrána tréninková utkání,
t ehžc zimotrrorné za izcní jcště ncbylo dohotovelp.

hÉsledujícího roku byla dohotovena scverní betonová tríbuna,

-5-
strojovna, prnovízrní d cvěné tribuny nad cel m kluzištěrn a vr
hlouberp koupaliště.

lbstal parátn den roku 1949' kdy byl stďi n slavnostně
otev gn. V prvém st etnutí se utkalo čsl. náro{ní mržstvo A
proti mužstvu B' V lcdnu 1950 zaznamnal stďion snad dosud
nep ckonarcu návštěvu ve své historii. hotí čsl. národnínr
ružstvu hrál tym anslokanadsk ch profesíonalrj. zájon vc ejno_
sti byl tak obrovsk 

' 
že do Kladna ďijížděli návštěvnící snad

z cel ch Cech' bylo beznaděJně vyprodárro a tak nakonec bylo
vratké' provizorní hrazení vzato ritoken' nastala rcpopsatelná
v ava a druh den v btátě staveniště sc našly několikery polo-
botky, kabáty' klobouky' došlo i k raz&n. .

Všichni' kdož stáli u kolébky zrodu Zimního stdi mr rn Kld-
něl neochvějně vě il!' žc jcdrnu' po letcch, t'irresc zdárné
oVoGoo Osobně jsem šfastcn' Že naše sny o prpspěšnosti tohoto
za ízení byly nad veškeré očgkávání vysocc t'ekročcnyo

Kladensk hokej sg stal pojrnem ncjcn v rcp'rblicc a v Evropě,
alc i v zám í' Kladm je trvalou lítrní vynikajicích hokcjov ch]
rcpr zentantri' jc několikanásobn m p cborníkcm ČSSR, kldcnští
hokejisté jsou nositeli mno$ vyznamnání, byli a jsan zac'zov#
ni do reprczentačních tyí',] ČssR. Byla vyhrlována {elší lodová
plocha' která prircse další rispěchy; p irnsc raoort kladcrurké
rnládeží.

často sl ctran všelíjaké,legendy o tom, kdo uá} či nrnuá ráslF
hy o stavbu Zimní}p stadioru na Kladně. Yě tel drazí sPortovní
p átelé' žc jcdinou záslu}u o vybrdování ZS v KldÍ v lctcéh
1948-1950 ma Prost. l pracovit lid' ktrr dal toruto ď lu
tehdy všc, co měl : lásku a práci. hoto si kladcrck ho Z5 pova_
žujte jako daru děd a otcrJ.
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ŘÁxv oo KLAElsdrn trDU

Y 
' 
tcr zt.listopndu 1979 oglaví náš k ídctní titďnír a čcs-

koclwcmk hokojov FGptlzcntant Edr.ní{ }bvák 33.n nozcniny.
Sldcčně blatnp cjm.

Zvem všcchny p íznivcc lodního hokcjc na kladcnské d9rby
gtaršího dol"ost!'mgzi PoL"ol-S$P KI.d'p (tr'cnér J. Volf) a PZ

Kladm (trcn r V. Slánsk ). hvní utkání sc tnajo v sobotu dnr
1.t2.f979 od 16130 hod.

(Hwta hlle setránl v neděli dne ?.LL|919, začátck v 16'00

lxlxlxlxlxlxl

sr gucKÁ TABII.*KA mtšrrÍcH sqJPEŘ0
po XVI l.kole l.ligy

r.l vŽxe vÍrxovtcgTJ Pfl.D I SOIP KI..ADT{O

bÚ 14

aii} t|votnÝl S kora w T

fudáčck 5
lbvák 4
K lváčck 3
lb ava, ilerib.' Yylsušil
a Fiala p 2
Svoboda, Vejvoda
a Vinš po 1

Celkem 64 bnanky

Fryčer 14
vlk 13
Svozil I
čcrntr 6
Horá 5
Lyčka1 t'lewirth po 4
Volek 3
Stránsk l Kací p 2
Venkrbec a Stankovič po l

Celkom 62 branky

o Yovovolro vo vo voYovovovo
ovovovovovovovovo

-l-

souPlslG omšrrÍcrr'srupeŘB

ŤJ F0ID|-SOÍrF Kuil0
Nrása' branká
Kolísck' t
Formámk, '
Kabrle' obránce
!b' an, rr

Cermák' l0

vinš' ,'

Neliba, n

Vejvoda, n

Větrovec, lt

Voslr , : n

Nov l rÍtočnít
Bauer, ,.

lbvák' ' "
S kora, . rf

fudáček, l'
lbrrotn 

' 
á

lfuller, rr

ls iváček, ''V1oušil' il

Skrbek, It

Reckziegel, tt

Fiala, 't
Svoboda, 'r

ru vŽxc vÍrxovtc

č.6
č. 24

č. 23
CoJ
č. l8
č.6
č.4
č.5
C.t
č. 20
c.š

č't
č. 24
č. 26

č. 14
č. 13
č. 19
č.u
č.9
č. 1I
č. 16
č. L2
č. 15
č. 2|
č. t0
č. 1
č. 2l
č. l

č. L2
č.4
č.5
Coc
č.9
č.3
č. 2L
č. 22

č.6
č.8
č.T
č. t4
č. 19
č. ?J
č. 18
č. 15
č. 10
č. |l
č. 16
č. tt
č.

9rcž'
Sirrdel,

D''o ák'
Kudela,
Kací 

'Stankovič'
tbrák'
Fígala'
Ly&a1
tbkroš'
lbjerník'
Stránsk 

'lleuvirth,
Ku ${Ím'
lblan.
černíŘ,
vlk,
Fryčer'
Svozil,
Volek,
Bulant,
Adamec,
Krcyzel,
l€plech'
Vcnkrbec,

branká
n

obránce
n
a
tl

r
r
ta

u
ll

točnÍt
tt

tt

at

n

tt

rt

tl

ll
fl

r
n

lt

tt

Trené i r FMlÍTtšEr pospÍŠtt-
J6EF vlmÉR

Hlavní rozhodčí : ALEš nAŽÁK

JARo5LAV FRYčER
JAI.I SOIKUP

čároví'rozhodčí: zoe(x goLšKA z Prahy. JlmŘlcH Sl}lAlDL z ahy

lmtruktor utkání : .nN pnŽOtlT z hahy
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SAZKA.SPORTIG
$rcl.irzá ocl<líl lcclnílro lrokcje TJ
Powolcno oclborcm kurltuy OIrI\/
Tiskne : FOLDI-SONP l(ladno

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

v

T

I
oDDitu tEDNíHo HoKEJE
TJ POTDI-SONP K1ADNO

PATEl( 3o.tt.t9'9 v t7 HoD. UTxÁila l.H9xEJovÉ LtGY

SLOVAN BBATISI.AVA
PBOT! POTDI SONP KTADNO

ťážení sportomí p átelé !

Po tydnu se opet scházíme v kla{ensxé hale, abychom ďÍhlí_želi další hokejové lahridce l mbiciosním tymem Stovana Bratisla,
Vá. Lze si jen t'átl abJ utkání bylo tak kvalitní, jako ďed
tycÍrnm s vítkovicemi, kdy srr]ce vyznavač|: ledního hoŘeje muselo
jisat nau vynit<ající hrou oÍx)u tym,l.

Vít,irne lrosty z íjratislavy a vě íne, že hrou i vystupová-
ním uan-:chají na kladens*ém leclě dobr dojem. t'laši hosté mají
div"k m co nabídnout. v jejich st edu jsou vyníkající jecnol-
livci, kte í ooráŽí strhnout cel kolektiv k ofenzivní h e.
Jsre teoy právem zvédavi na cnešnÍ duel.

tllsTB čssB 1959 01975 0t 976 0 t977 0 1978
DOBOST SO lU P KLADNo 1957 o 1968
DOBOST Pz-KLADNO t9560I97() 0 t97l
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V nastáva iícím st etnutí buderrp držet palce chlapcťm E pa-

ní Poldi na Éněou, ale zrjstangilp lidmi, prolože vulgární chová-
ní na žádné iport viště nepat í. Vulgárností bych9m poškodili

l iv m vytrro ení dobré atrrp-
vždy usilují o vítězství' ale
hra neda í a mazivé ticho ze
e psychick síIy hráč l 3 PFr
porrchly.

vítám trojíci rozhodčích a so instrrttora, kte í budou ga-
rantcm klidného prr3bětru utkání.

VVV VV VVVV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV

oesEr orÁzgr pno rnEsnsrÝ rnoEu pospÍštu - vtrrrn

0d dubna letošního roku p sobí u |-tmJlstva dossl ch try_
a Josef Virmer. Oba b valí vr
tvím herních zkušerrostí. Jako
e trénoval několik let mládež-
mi je t'cce jen rozdíIná. .Jr

ická_a navíc podložená pocti-
kolektivgm a spoluprací 9 Yo-'
no ně deset otázek.

l. Jak se vám celkově jeví dosavadní prrluětr prvoligové soutěže?

"Vzácná vyÍlvnanost v prvé polorině ta!u}ky.- KaŽde utkaní. j:
klícové. "nn'rž.tua hrají'dob c tělem. Každ ! ' rg adu irrdivi-
dualit, i lodyž se íŘá, le j9 v hokeji *Tá*: .1ou' ale
v oncšním poJetí hokeje hrají pro cel kolektiv."

2. Které dosavadní utkání vám udělalo velkou radost? (psarro ďed
utkáním v Kďicích. )

"Pěkné utkání jsme sehráli v Trenčíně pr9ti.dobr9rry soupe i
a potom to byl st ctnutí na Kldně proti Vítkovicím. "

3. Které vás sv nr zpr]sobem zklamalo?
Shodou otor'ná'ii ouě utŘání hraná donn, a to s v5Ž Kďice
a se Zetorem Brno.

4. Do btdoucna jste optimisté nebo pesimisté?
'Jen optimis[é, protože s pesimismem bychon naši práci n9m9n1i

dělat. Lední n rbj hrají mladí lidé, kie í jsou vŽdy optimisté. ''
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Jak vyplníte dvě reprezentační t'estávky, z nichž zvtáště
ciruhá je velmi olouhá?' :

Dále se uskuteční zájezd' kter je dosud v jednání. Pak bu-
de náslcdovat opět d kladna príprava na ligová utkání."

6. Dostáváte jako trené i trodnč dopis ?
"Je to zajímavé, Že větší koresporrdenci dostávánre tehdy,
když se nán utkání nepovede. To se mrroho lidí promění Y tre-
néry s početn ni radami. Když se nám da í' dopisrl do"rávám
poskrovnu. o

l. uáte dobré podrnínky pro v kon trenérské funkce?
'tAnor jsnro spokojeni. "

8. tternáte obavy z dlouhé t'estávky?
''Nikdy se nedá t'edpovědět' co udělá tak dlouha prcstávka
s nružstvenr' Jisté je' že dobrá v konrrost se nedá dlouho
udržet. Brderrre se snažit, aby dlouhá pauza.neměla vliv na
našc rulžstvo."

9. Které trerní rrrcrmnty hldete v prípravě ještě zlepšovat?
stále nacvičujeme a buderrp v tom i pokračovat - obrannou
činnost. Dále je nutno zlepšovat zakončení ritďn ctr akcí."

l0. Co oyste vzkázali kladensk m divákrjm?
'f,rěkujeme jim za podporu ďi utkání,ia jen bychom je chtěli
upozornit, že v pnosinci a v lednu hrajeme na Kladně jen
cvě utkaní, shodou okolností s dvěma vojensk mi t my'tak
aby si nedalí ujít príležÍtost vidět tyto dva duely. tsylo
by pěrné, ki;ybychorq se po olouh ch letech dočkali toho, že
kladenslrá hala je vyprodána.

Poděkovali jsrn obrjnra trenér m za odpověci a poďáli dcl

br'rdoucna .ješte vícc uspěchri, než cjosud.

xoxoxoxoxoxoxoxoxox
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PRoGRAlt KLADEttSKÝcx rcxe.ltsr0

tb korrce druhé částí l.hokejové lÍey zb v} sehrát 2l.kolo
dnes se Slovanem Bratislava a tečku za ll.části uděrá utkání se
Spartou Y Prazc.

T ctí část soutěže začínánre v pátek l.prosince na Kladně
9 t. mem jíhlavsk1ch vojákri. futom bude následovat reprezentač-
ní t'cstávka, ktcrá potrvá až do 7.ledna 1980.

Teprvc v ter B.lcdna l9tJ0 hrdc liga Pokračovat XXV.ko-
le'n, kdy mše rružstvo bude hostovat v Parťubicích. V dal-
ším XXVl.kole hraje náš t m oďt venk{ a to v Brně.

l'la KladÉ se bude hrát v riter l5.ledna 19tj0 s hlklou Tren
čín' po tomto kole jc na pÍograru utkání xxvlll.kola v pátek
l8.ledna 1980 v Lítvínově a konečně v rpdělí 2O.ledna h.de ode-
hráno odložené &\lV.kolo. lrhším soupe enr hrde lbtor české Budě_
jovice a utkání se hraje v česk1ch bud)ovicích.

Pak btrtlg následovat dlouhá' t'edlouhá p estávka až do
l.b ezna 1980'.kog n jdeme na Kladně o5Ět na l.ligu, kdy bude
naším lpgtem t m Skody Plzen.

l reoy v prosínci a v lednu brdqg_trány v KladÉ jen dvě li_
sová utkáti' st 'etnutÍ na cizím-lilě.

l,láš t m vyplní t'estávky dvěma zájezdy, které jsou Ye vr
jcdnávání' a p átelsk mí st etnutínri.

oxoxoxox:l:ff:loxoxoxoxoxo

pŘgosrnvuJEÍtf, vÁ16 onužsTvo srnHš ícx
DOROSTENNJ PZ KLADNO

.Jedním z Účastník'3 prvotigové soutěže staršího dorostu
jsou chlapci Pz Kladno. Trenércm družstva je V. Slánsk ' které-
ho kladenští p íznivci hokeje zrají z doby, kdy prbobil jako
asistent u t m, našeho prvoligového nÚžstva. Fohovďili jsmc
s ním-o j9t'o. svě encích a o mládežnickém hokej i .na Kladně. ,

Trenér V. Slámk pr3sobil u mužstva dospel ch sedm sez n
a také trémval mládežnícká družstva, takže nrií bohaté zkušenor
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sti v této profesi.

V lotošní sez ně jste t'evzal družstvo chlapcri. V čern vi_
díte rozdíl rrezi trenérskou prací u dos5lěl ch a u mládcžnického
družstva?
Rozdíl je v p ístupu hráčr] k tréninku i k utkání. Jc to poctopi-
telné, protože dorostenci rremají ještě takorrou koncentraci, jako
dospelí; Kolektiv tvo í chlapci ve stá í l7-l9 let. tbhu íci,
že je to dorá parta, která nrá dobrou tréninkovou nnrálku, ale
stálc chlapcrlm chybí větší soust edění t'i nacvičování rov ch
herních prvkrl.

}h kterém místě v tabulce jsou vaši svě enci?
[bmentálně na čtvrtém. Tabulku vcdou chlaBci z Plzně a mají ďCd
námi náskď sedmi bod . P cd začátkem sez ny jsrm si ktadti za
cíl rlržet se vrjbec v soutěži, ale v jejím pr běfu se ukázalo,
žc krrality družstva jsou lepší' než js''e ďedpokládali. Podít
na tom 

'mJí 
p edcház iict tr.néri Jošef vimei a Zdeněk šinoler.

Domnívátc se' že byste rrphli obsadit něktcré místo z ho ej-
ší polovinjl tafulky?
Rádi bycturr sc umístilí do 5.rnísta a ďi troše štěstí bychon
mhti obsadit t etí t'íčku.

Kdo tvo í družstvo?

Je někoo z tohoto kolektivu Y roprezentačnÍm družstvu?
/ širší nominaci {scdmnáctky" je Kučera a v širší nominaci
bsmnáctky" je [lartínek a Lidick .

Ktc í chtapgí chodí trérpvat ji s A-rružstvcm?
Jsou to Knotek' Sr"oba' lhrtínck a Vosykao

V čm mají vaši chlapci ještě rescrvy?
V korrcentraci na hru a v obcanné činrpsti. Je zde také otázka
kondice hráčrj v pr uěhu s.. ny. Roz}pdně nestačí jen ďíprava
kolektivní, ale lažd hráč by měl ''li irdividuelní rrcdostatky
v korrdici odstranovat sarpstatn;m trénínkom, jak jc zvykcm u do-
br ch hráčrj APínužstva dospěl ch. P evážnou část tnáčského kolck-
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tívu tvo í strrdenti st edních škol a často je obtížné sklou-
bit strrdir,rn s t'ípravou a s utkáními v hokeji.

Kolik chlapcr3 odejdc po skončcní současn s.' ny z drvŽ-

;ffil to Krrotek, lhrkup, čermák a Šroba.

Jak sc dívátc na pcrsPektivu mládeŽnick ch družstev PZ

si p íktadrou kladenskou bojovrost a herní disciplinu, která
panuje u družstva dospěl ch' rrphli by jedrrou u t platny|ni
hráči seniorského t mr. Ovšem je t eba' aby si chlapc,l uvědo-
mili, že jen talent nestačí, ale mrsí sc ner'rstále rczvíjet
a že je t cba pracovat sám na sobě.

y cv cvcvEJEJElEJtJty 
Eycvcv 

cv

STŘELEcKÁ rnsulxn oušHÍcn sotJPEŘB Po lg.KoLE l.LlGY

TJ PoLD|-SoNP KLADIÚ

lnvy 15
S kora I
i.ovotn. 9
Sauer tJ

utÍller a fudáček 6
Nlovák 5
K iváček 4
Ho ava. tieliba,
Vysušil, Fiala,
Vejvoda a Vinš 2
Svoboda t

TJ SLOVAI{ BRATISLAVA
(tyrÍ' má sehráno
o jedro kolo víco)

Bezák a Fašek 6
Llíklošovič a Rusnak
Bukovinsky a Jaško
liorávek 3 Roháčik
Kužela' Cern a
Ujváry

Celkern

5
3
2

I

brankyCelkem T5branek
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sotjPlsKA urršnÍcx soUPtŘB

TJ POLD I - S0rlP KLADfi0 TJ SLOVAI.I BRATISLAVA

Krása'
Kolísek'
FornÉnek'

Kaberle,
llo ava,
Cermák'
Vinš'
Nsliba,
Vejvodat
Větrcvec,
Vostr ,
ltbv. t
Bauer,
lsvák'
S kora,
thdáček'
l{gvotn ,
*rller,
l0llváček'
VysušÍl'
Skrbck,
Rcckziegofr'
Fiala,
Svoboda,
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č.6
č. 31

č. lt
č. 2l
č.3
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č. t0
č.4
č. 24
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č. 24
č. 26

č. lz
č.4
č.5
C.Z
č.9
č.3
č. ?L
Co éé č. 2l

č. 18
č. 19č.a
Co 1>

č. 16
č. 25
č. 15
č. 17
č. 22
č.T
č. |2
č. 23

Sakáč'
lbrcvsk ,

Kužela'
ing.Bukovinsk

Ujváry'

loháčík'Lerny,
fukovič 

'Zuf fa,
hrkalovič'

ltiklošovič'
Bezák'
..bško'
Rusnák'
Krajčovič'
Fašck'
Kodct,
tbrávek'
Jendekt

Trcné i: FI{Al{Itšex pospÍšlr- doc. LADlsLAv l0RsKÝ. CSc.
J05EF vlntR MlRosLAv KttsovlČ

Hlavní roz}odčí: B0t[.h|ll KoLÁ ze Sušice

čároví rozhodčí : ffiuíR šnrnvn
ing. vÍťzsuv

lnstruktor utkání: oTTo CZERIJÝ z

z llilevska
VALA z či'mlic

Karlov:ich Var
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Tgdy soupe i, Jejichž sportovní rjrove vzfuzujo rictu a vážnost.

Po strastiptném putování _ místo cesty letadlm se neše
družstvo dostalo do Pa íže z Frankfurtu vlakoil - nastupovali
naši ještě v den t'íjezdu proti sovětskémr družstvu. ctÉmik
Voskresensk v tomto utkání zvítězil nad naším celkem těsně
ZzL po velmi vyrovnané-t e. DrTh den nastupovalo rnužstvo P0LD|
s0NP Ktadm proti Kanadan n a zvítězilo 5:3. lrtsbylo tedy ďod
posledním utkáním turnaje nic rozhodnuto a teprve gsledek chÍ-
miku Voskresensk s Kanadany nrěl určit poltadí' Kanadané v tomto
utkání t'ekvapili a té'd po celé utkání měli blízko k vítěz-
ství, avšak remiza 3:3 rozhodla o tom, že vítězem ttnnaje se
stalo ružstvo ze SS|R' na druhém místě skončilo Kladno a t etí
místo obsadili Kanadané. |*'|ení rozhodné to, že jsme skončili
v turnaji druzí. Kladem turnaje byla ta skubečnost , Že V o8-
šem t nnr dostali mladí hokejisté príležitost hrát proti dobn m

soupe &n a za podpory starších a zkušen ch spoluhráĚr] prokáza-
Ii své schopnosti a ukázali své perspektivy do btldoucna.

. z ďížskérro turnaje odjela v prava do Ca6n - města' k9.'začala 
invaze spojeneck ch jedrrctek do Evropy na konci Z.SYě-

tové války. Soupe em v tomto nĚstě byl opět Chimik Voskrasensk.
Také v tomto utkání náš t1m prohrál o jednu branku poměrem 3:4.
V dalším městě v Tours - tanĚjší celek je v současné době na
prvním místě l.francouzské tiey - Zvítězilo Kladno nad Chimiken
Voskresensk 6:4. fu utkání následovala jíž z Tours cesta do
Pa íže na letiště. z Pa íže js'',e tetěli do šv carského Cury-
chu, kde jsre po p istání p esedli do letadla' které nás do-
pravilo do Prahy. |',lovy rok všichni členové v pravy p ivítali
již v kruhu sv1ch rodin.

oxoxoxoxo xo xoxo xoxoxoxoxoxoxo
xoxoxoxoxoxox

lJouDRA MIRoSLAVA |0RNÍčKA o SPoRTU A tloKEJI zVLÁšŤ

Obrázkov t deník Stadi n v poslďním ěísle minulého roku
uve ejnil odpovědi na t i anketnÍ otázky.

l. Kter:Í sportovní v kon vás v letošním roce nejvíce upoutal?
2. Kter vL kon našetp sportovce (sportovc ) vás nejvíce rozc-

smutněl?
3. Kter v1 kon našeho sportovce (sportovc ) vás nejvíce potěšil?

ÚreRÝ 15.LEDNA 1980 V 17 HoD. l' HoKEJ. LIGY o
TJ POLDI SONP KLADNO

"DuKl_A TRENčínt
Vážení sportovní t'átetá t

Po více jak něsíční t'estávce vstoupila. rraše nojv$ší hokejo-
vá soutěI - l:li8y,- opět do dalších kol. tláš tyn Hhrál utkání
v Pardubicích a'v Brně. . l

vÁnočruÍ zÁ.rzo Do FRA}trlE

}háčí rpšeho prvoligového rnužgtva využívalÍ měsíční ďe-
stávky v naší rcjvyšší soutěži k intenzivní prípravě na druhou
polovirrtr l.lígy. P íptava vyvrcholíla zájezdenr do Francie. Ač
ada hráč plnila sv{ reprezentační povínrosti - Kaberle' Neli-

ba a lbv v mržstvu ČSSn A' S-kora a Kolísek v B-t mu csSR, Ho-
ava, Fiala a Drrdáček hráti na mistrovství světa juniorri ve

Finsku _ p esto družstvo doplněno mladfoi t'ráči z dorostu P0LD|
SONP i Pz _ byli to Formánek, tbčekal, Sroba, Vosyka, lriartínek
a Krrotek - SB zričastnilo náročného turnaje v Anires. V této
části Pa 'íže vítabr' naši.v1pravu plakáty zvoucí na stre tnutí
sssR' Kanady a CssR. Za těmito snad ťíiiš propagačními názvy
se skr val ripln celek Chtmiku Voskresensk ze Sověbrého svazu
a nejlěpší armtérské družstvo Kanady Petrolia, vítěz Allan Cupu.
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!5 tyto t i otázky odpovědělo celken 27 lidí rrizn ch PFo-

fesí g rli niní byl i ll!;.oslrv }brníček, jehož zajímavé odpo-
vědi uvádím.

Ic Jrr jcště nikdy ncčctl titulok r fuspěšná gi rozebrat ďí-
čtny rbPalch'I

2, Jrrr e hilB. llezlobí ně. Yím'
tc kald ín spěch0 t naisÉch 

'dobná' cplatná'akdovt
chvílí ti nadávrJící' tupící'
zlobící m ďvácí' e frrrdové' :

x'8[I8ltrffiI8 18"

n-nvní r4!n .se3 rv - upĚr v Ln<E pucto

0d 1& 'do Z4.rimng 1980 se stane podrutÉ v historii nalé
nčstečko Lako Placid v tSA dějištěm z0ll' a to v po adí xlll.
PoprYé bylo tmlto něstu svěltcno po datolství ZOH v roce 1932

ťsucont v bor našctp čsw je vcden snahou zaJisttt dristoj-
nou reprgzentaci mší vlasti a t'ispět k t'evazc socialistického
sportu ve světovérn něl'ítku. Proto vede k vysoké odpovědrrosti
trcnéry a další členy realizačních tyí',: i sportovcg' aby dobré
podmínky p ípravy pměniti v odpovíoající v sledky.

0 ďípravách hokejístr3 vás chceme infornpvat v některé z
našich rozhlasov ch relací spolu se stručn mi dějinami novodo_
b ch olyrpijsk ch her a spěších československ ch reprezentantrj
na nich.
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rďrovÁnÍ ooznxu "REPREzEirTAilT &sR v LH::

9 l}atností od l.ledna 1980 3aváJí v uor Svazu lcdního ho_
keje Uv csTy odznak Reprezentant cssR. Cílem je prohloubit rpti-
vaci tráč': o ropr zcntaci ČssR. l le zásluh o čásxoslovensk
hokej bud lovány Ye 4 stupních: bronzov; , st íurn ,zlat a d nzov1 odznak získá každ hráč' kter 3e
z častní strovství Evropy osmnáctilet ch }náčrj ne_
bo sehraj za CSSR B. St íbťn hxte za rÍčast na jr.r
1iorskén nístr'ovství rvěta dvacetilet ch ncbo za dgggt rápasrl za
&sn l zlat odznak je p ipr"'"n p- všechny-ocastnixy íistrov-
ství avěta a olyurpijsk ch hor, diamntov potm za získání ztat ch
medailí z těchto routěží nebo za setnání 200 nrezieáátníctr st ct_

'nrtí v drore čtsn fu
&zmky nchÉou udělwány re zstrrcu platrrostí a lražd lzc

zígkat Pouzo Jcdrcu.
FodrÍt*ul po získání oznaru jc krÚě splnění sportovně_

tectrnlck ch pffiírck nurtmst dtqlhodob lp pr^okazování vysok ch
morálních r ctnrakterov ch kvalÍt, algržwanost v gocialistickán
soutěžení .e práco Yg společcnskrh organlzacích.

P cdávání odzmk ouag prováděm slavnostním zp eobcm, h8-
ďíkld v t'cotávkách mozistátních utkání p íslušn kateggric,
n8 plcr rních zascdáních v boru gvazu' ďi ďíjctÍ na ÚV csTv'
ncbo jin ch o stojn ch t'íležitostech.

oYovovovovovovovo
ovovovovovovovovovo

Áorv oD KLADEr.sKÉHo tsil,

' Vc čtw'tek dne Z4"ledna 1980 butlc náš o{díl gbhajovat Eo'-
cÍalistické závazky v soutěži o títul "vzmNY 000lL l.sTUPt\E".

v době olynpÍjské reprezentační t'estáyky
spartakirádní turnaj. lÉš oddíl jedna s TJ VZKG

hnání utkání tohoto turnajeo Utkání by se mělo
dne ZZ.ledna l9s0 v Ktadně l 2? ďedpokldu, Že
rna oddíly k dohodě.

brrde pokračovat
Vítkovicc o 3C-
hrát v riter
dojde mezi obě-



Y době li6ové p cstávky zvela všectny t'íznivce ledníip
tokcjc l kldcrrsk hary na utkání rl&hžnick ch družstev.
Fo ad těctrto st ctrutí m}lctr v&ly v dorríku SVOBODA.
Zvráště utkání dorostenec é liay má vždy velmi dobrou rirovo .
Vstup na všechna tato utkání je 

'rolny.

Další ligové st etnutí sehraje naš t]m 18.ledna v Litví-
nově a 20.lgdna je na pďadu odložené 24.kolol.kdy naši chlap_
ci hrají v Česk1 ch Brdějovicích. První hokejorou tieu uvidírne
na Kladně až v sobotu l.b czna 1980. kdv se m kladenskén le-
dě t'edstaví m,ržstvo šxoov PuEŇ. Do tď oouy na shledahoUo
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sqPl sKA D}[šxtcH suJPEŘB

TJ POTOI SSIP KLAilO TJ Dtl(LA rnErrčírr

Krása'
Kolísck,
FoÍlnánck'

Kaberle,
lb ava,
Ccrnák'
vinš'
Noliba,
Vcjvoda,
Větrovcc,
Vostr l

L"ng' branká
Herczeg, '
Osl ízlo' obrárcc
Lojda, '
Repask , i
lbcsa, '
Plánovsk ' 

i
t ban. .'

Šivic, ll
Franc, r'

č. 12
č.4
č.5
č.?
č.9
CoJ
č. 2L
č. 22

t5v ' tltočníx
Bauer, or

t{ovák' n

S kora, tl

Dudáčck' 'l
Ngvotn , tt

lrfuller, ' I
l( iváček, '
Vysušil, 'Skrbek, il

Reckziegel, rr

Fiala, 't
Knotek , '

Trené i : František pospíšrl
Josef V lttER

Bokroš'

tl]ut, titďník
laJčncr' t
^,Ccrn , tr

0torprlík' i
hát' !
Korbela, '
Salajka, tt

Kopeck , r
Richter, '
Pelcl tt

llažgut' r
Santárius 'tlbrrorka, ''

Rr.rdolf POTSCH
Kamil svoJšE

Prahy
z hahy

z Kladna

I

,

obrárrce
ll

I

č. l
č. 24
č.%

brankált
It

t
t.

-il

It

lr

č. l
č. 2
č.5
č.T

č. ll
č. t0
UC.-
č.-
č.-
č.-
č.-
č. t5
č. 24
č. 22
č. ?3
č.-
č.4
č.9č.n
č.-
č.-
tC.-
č.-
č.-

č.6
č.8
Cr/'
č. 14
č. 19
č. ?3
č. l8
č. 15
č. 10
č. 17
č. 16
č. 1l
č.

Hlavní rozhodčí :
čároví rozhodčí 3

:t.' I

lnstruktor utkání

Josef rrnlttÁmr

Zdeněk goLšK,{ z
Jinď ich S l[lAtOL

: Zdeněk rďír'irx
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oDDítU [EDNíHo HoKEJE
TJ POI.DI.SON P K1ADNO

sotoŤA'l.g eztra rqryÚ' ví'f hod. uŤKÁ]uÍ 'l. LlGY

POLbI-SO]{P KLAD}IO
.itšxoDA PLZEŇ

Vážurí cportorní plátcté ! ,

v '$:l#li't":;ff':i!iil.i5f'*'
: ",'trtši'i.Iln|"r:én 

ra ot ctnc náš tlmr

St ctnutí stibuje zajÍmavor podívanor a rt<áŽo, J*
zap sobÍla tato dlolt p cstávt<. ne ligové t my. vítán'c
naše hosty z Plzně a p cJemc Jim na Kladně p íjom pobyl
0čckáYámc' žc p cdvdou v kladcnské halc líbiy hokcj.
Našgrru tlnnu brrdcrnc držct palcc a vě írnc, žc všic}uri Mči
ďvcdou na tcdě motinrální v kon' ab oba d tcžité body
aristaly dorna v Kladně.

M ISTR CSSR 1959 01975 0197601977.t978

z

SAZKA.SPORTIG
DOROST SONPKLADNo r957 0 1968

fyrdáwá odctfl ledního krokeje TJ
Povoleno oclborem kurttr- ry O}rI\,/
Ťiskne : FoLDI- SONP l(la'drro

POLDI -SONP I(ladno.
I(ladno pod t.SZalZA. DoÍlosT PZKLADNo 1956ot97o o t971



-2-
Vítáma trojici roztpdčích a So instnrktora a

jim' aby se utkání hnílo v poldě, bez zbytečn ch
a v st elk jak na lďě' tak i v hledišti.

Všem našim p íznivcťm p ejeme Pěknou podívanou a vě íme,
že vytvo í k utkání pravou hokejovou atmosféru. Těšíme s
s našinri p íznivci opět na shledanou v Étek 7.b czna v !I3-
de1ské haie ne utkání r.l PoLDl Sottp runbno _ proti TJ vsŽ
KošlcE. tltkání začína v 17 hodin.

${A sLovÍčxo s oTAKAREM vE.n oDuJ

Js!'o obklopeni hezk m prost edím Vojvodwa bytu, kotm
nás poskd<ují dvě ratolesti Vejvodw ch' mal OtíI( a o pÉr
lct mldší [brtin. S Otakarem Vejvodou, dluhoret m obldn-
cem nešetp A t 

'ilr'bescdujcme 
o ledním hokeji.

l(olíkátor lígovol sez nu již letoc hrajcš?

''|\h ligovém ledě se již putyurlit dvanáct sez n' z nichž dvě
jsam odehrál v mržstvu D ry Jihlaval takže v kldenskán
dresu je to moje jrsÍlejní gz na. "
Kterol z těch dvanácti sez n sis zafÍxoral nejvíce v Paněti'/

tehdy na Kladně ádila ínfekční žtoutonka, což mělo za ná-
slgdek zilkaz shronaždwání a my jsne muselí hrát utkání na
cizínr lcdě a p esto jsrre vybojbvali mistrovsk titut. Kéž
by se nám to poda ilo í letos, ovšgm bgz té žlouterd<y."

Kdo byl tv n Yzonom na ledě?

"Vzor jse* neměI a vždy jsem se spoléhal jen s*n na s be.'
Kdo byl za těch dlouh ch dvanáct sez n tvyn partner:em
v obraně?

'P ed vojnou to byl František PospÍšil' v Drtle JÍhlava
Jan Eysselt a potm budějwÍck Dvo ák. Po návratu z vojny
jsem opět hrál v Kladně s F.Pospíšilem' kterého potorr vyst í-
dal František Větrovec a později Jan ltleliba. V současné do-
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uě traji s lílď m }blrevql.'
.hk so tí traJe g ll. }b avou?

p ejeme
hrubostí

Welni dob e' protožc lliloš
bJil _že v hldorcru o nčn Je
usl1Ěí. "

o-pgrcp9ktívní lráč r ncpochy_
tě hokejová vďejrrcgt t'o nt

.hk jc tvrlJ rÉzor rn současn hokcj?

'}ba se velní ťitvrdila a z ldu se vytrácí tcchníka a hokc_jov m;ršlení. trib vá taká zrar í hráE ..
Kter ligové utkání se ti v letošní sezáÍlě nejvíce líbilo?
5t etnutí q &rklou Jíhlava ^v Klďrrěr Yo kter m jsoe zvítě_zili 3;1. Dokázali j"p zvrátit v srádck, t'ertoie jsno dlotr_
ho prohrávali a utkání se již zdálo pro iras ztraccné..

[teré tren ry jsi zažíl m ligovfo
'lthu {:l' že jich ťi'iš motro ne K1ď' 

'ani v Jihlavě nodochází k častáru s jako jc
tqru v jinyc!] ďdílecho v xladd uy tál rn-
prct99l'_ j.9n!_ruky (Hošetc' Slánsk , Vimer)
a v Jihlavě Pitnor-hbves l. ..
Co tvojo ratolesti? fudou z nich taká hokejisté?
5tarší Otakar (g tet) ld záJem o lední hokej a začal s ním
v p ípraYce, ale těžká zlorrB ina t'dloktí t vy eoit. 

',.čas z ťíq".uy, ale^jakmile hrde mít ruku v pď-áoku, opět
z?čl!g s v ukou hokeje. ltal tbrtín (3 roky) se zatím tizt.d-
min ch sukní.'
Dnes_oťt začíná, po dlou}ré estávce, líga. s jak mi t'edse-
vzetÍmi vstupujete do soutěže? JB Éeá vsi ješlě i5 tilt.
td druhé poloviny._ledna jsm nebylí pohromadě, takže
ťír"F .byla narušena. RogMně nás čei<ají' perné ctrvílc,
ale každ , , ly uděrá Pro ko ečné místění v tabulce všá,
abyclom obstáli co nejlépe a s touto devizou jdeme taKr d
nastávajících utkání. "

Poděkovali jsme.Otakaru VejvodovI za r hovor a pop álí
jor!] i jeho.spoluhráčrin a trenér n mnoho rlspěchri a toiík
pot ebného štěstí

"otroo*root*ooxox
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čss 1s0 - l/RcHolrvÝ pooÍr_ &rv M slAvhÉil JBltEU

československo patl'í ke stát n s nejstarší traaicí orga-
nizovaného dobnovplného tělov chovr ho hrutí. v témě stodva-
cetíletém v tlojí českosloverrskáho tělov chovného hnutí byly
vytvďeny slavné tradice tělov chovn ch vystoupení.

&sn a Její socialistícké tělov chovná turutí ma velrni cit-
Iiv vztah k nirnrlosti tělená v chovy' k pokrokov.fo a revoluč-
nín tredicía, k Y sldkh obětavá p koprrické činrrosti ďed-

6ÍBr pokr'ok.

čcskoslovenské-socialistické tělov chovné hnutí je pokra-
čovetelm a rrskutečnovatelcn pokrokov ch a revolučních trdic
tělw chovn ch vystoupení čcakéip a slovenského národa. V1ra-

zcn toho Jsan cpartakiády' konan vŽ y na počcst jubilejních
oslev ogvoĎození čcského a slovgngkého nárpda z fašistick po_
roby Sov tskor arddor.

čcskoslovertgk spartokÍády sv nr trrmnitním mírov m porl{-
níu, rozsahm Í celkwol r.ovní' jcotl v znarnn m vkladem socia-
llgtick tělagné kultrry do pokladnice světov tělesn kultry.

čcskoslovenské sPartaklfuy vyjd ují smysl činností rcjen
člen češkgslovenského tělw ehovného hnutír_ ale všech pracují_
cích rídí čssn, jcJich odhodianost v u'roování rozvinuté'sociil
lístické spolcčnocti, v boji za mír a t'átelství mezi národy.

Fo rÍspešném pr bětru sportovní části v to srém jarním a let-
ním oMobí' nastoupilo na podzirn naše tělov chovné hnutí oo zá-..
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věreČne etapy spartakiádních t'ípav. oh ové posolství dalo na
2 000 nrístech naší vlasti symbolick poddt k zatÉjení nácviku
hromadn ch vystoupení a k organizování trrristick ch akcí.

Aby rrĚly široké vrstvy naších občan co rqjvětší rnožrpst
v běru vhodn]ch tělesn ch cvíčení' je prograrn Československé

hoeram masov; ch cvičení je pevně gtatpven Cvíčcní podlc
|'ndby je u celé ady tidí velmí oblÍben a všechna cvičení't'Je-
jich htrdební doprovod cvíčence' Jínž je určen' Jistě dob c
trspokojí. U turistick ch akcí je pochop1telně už větší v běr.

}bvo ím-li o Spartalí& álc na oyslí Jrjí
hlavní cíl - chápat ji t'e{ov dalšího mswého'rozvoje tětrcsrÉ v chovy- v Čos Jí' proet cdnictvím

jgdiné tělw chovné jgdrnty' která by se aktivná nce čaatnila
některé zc t í částí Českoslo nské spartakiady l90.

oxoxo P69ě9 9š9 9šoxoxo

Všern našim y'íznivcrim !

hvní íea sÉje do závěrcčn ch kol. 1 š t u hra-
Je v tomto čníku o mistrovsk titul a nďct zející
utkiní sli podívarrorr o3 kterou se jistě spolu s ,l -
mi těšíte. jové vďejrnstí na utkání vc zbytku scz -
ny neustále stoupá.' tLuízíme uii' našim p íznívc m na zb vající utkání Pí'Da-
nentní vstupenky, které zartčují stálé mÍsto v ha'lp a z!;vují
majitele dlouhého čekání p ď pokladnami.
Vslupenka k stání - 19f Kčs; sedadla na jižní trib. 105r- Kčs.
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ŘÁxv gl xuoewÉno ugou

Po ad prvoligw ch utkání našgho t nu v první polovině
b ezna !

Po ad prvoligw ch utkání Dukly Jihlava v témžc období 3

Pgrdí soNP Kladno - šrooe Plze
vzKG Vítkovícc - Poldi sff,lP Kladno
Poldi so],P Kldno - vsŽ Košicc
Slovan Bratíslava - Poldi SONP Kladno
Poldi sotf Kldno - čxo sparta Praha

Dukla JÍhlgva - CHZ Litvínor
Skoda Plzcn - Dukla Jihlava
Du$la Jihlava - VŽKGYítkbd,ce
VSZ KošÍcc - Duk1a Jihlava
D la Jihlava - Slwan Bratislava

Sobota l.b szna
Úter 4.b ezna
Pátck 7.b czda
Úter 11.b gzna
Pátek 14.b ozna

Pemanentní vstupgd<y oMržítg ve Sportovním domě (sotolowra)
v Kldněl na t . Cs.amády denně od 7'00 do 15'00 hodin.
oxoxoxoxoxoxoxoxoxox oxoxox ox oxoxox oxoxox oxo(ox oxox oxox oxoxoxo

srkLEc[Á rEguua $EfuÍcx-sotmŘ0 po xxgtll. roLE

TJ POLDI SOTP KLADT{O

tbv 18
S kora 14
Baucr f3
Novotn 13
Drrdáček ll
l{lller 10
Novák 8,
l( iváčck 9,'Fiala .5
Ho ava .,.,!. 4
Nclíba '' 4'
Vytďir ?
Vljvoda 2

!Ínš ?
Svoboda I

TJ šKoDA PLzEfil

Hml ll
Kraft 9
Ebernann B
l{ajkl 6
KraÉě 6
Pata 6
Táflík 5

ing. Schejbal . 4Vrabec 4VÍmr 4Ďuriš 3Línhart 2

Rosick 2
Setikovsk ?
lbtliěka t
l,leubauer I
Harcr I
Befiíí -l-

'Celkenr 76 branek

Cel\cm ll5 branak

snprsril Dlr;; rr* B

TJ POI"DI.SO}F KLAMN

Krása' bra*á
Kolísek, a

Forrnánek, '
Kaberle' obránce
tlo ava, ;'
Cermák' l
Vinš' .'

I'loliba, ,l

Vejvoda, n

Větrovec, o

Vostr , It

l|ov 
' 

ritočník
Bauer, rr

l|ovák' '.
S kora, rl

hdáček, '
lbvotn r, to

lrfuller, n

K iváček, 'vysušil, 'Skrbek, rr

Reckziegel, tr

Fiala, fi

Swboda, rt

t
z
3

r9
4

2t
17
13
12
I
4

Colč.u
č"6
č. 12
č.4L5
č.2
č.9
č.3
L2t
čoa

č.á
č. t0č.n
č.9
č. lB
Co)
č. lt
č. 22
č. 15
č. 14
č.6
č.8
C.-
č'-
č.-

t l šxoon PuEŇ

Br'okeš' branká č.
Svoboda' ' č.
Fors' i č.

Eedna ' obrárce
hriš' ll

Kejkl, '!5ubauer, "Fecka, r
Rosick , 'r

$etíkovsk ' 
n

Spiler, o

Ebcrrmnn' ritďnítt
llmlr il
Klapá 

' 
i

lhaft, rr

Linhartl 'r
ing. Sclujbef , "

Sk ívan; i
Yinn, rr

Vrabcc, ' tr

TáÍtfk' o

Fata, n

Raz m, tr

Setíkovsk ' 
l0

lhwr, "l'gtličks, n

EMIL WBA

t
Co
č.
č.
č.
v
Cr

a

č.
č.

č.6
ě.8
Col
č. l4
č. 19
č.B
e18
č. 15
č. t0
č. 17
č. r5
č. tl
čo

Tren i: FRANTtšrr PosPÍšlL

" J05EF VlilrffiR

Hlavní rozhodčí: 'hlilan BARI T

čároví rozhodčí: Luděk ExlFR-' , Karel srÁmčrr
\

t
l nstruktor. utkání : Jrlius V0l0RlCH
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Z stosovÁili t9. BŘEzilA l98o Y BERtiilĚ

YYsítÁ čs.TEtEYlzE

IIEJYYšŠí vÝxnr 30o oo0 Kčs
pnÉMIE -z^!EzDY }lA on-oo
pŘílEM sÁzEilEK oD 25.z.Do l7.3.l98o

Y pRAzE ltŠtĚ 18.3. l98o

',,- 
/

T

oDoítu LEDníno HoKEJE
TJ POI.DI-SON P KI.ADNO

pÁrEK 7[B EztA 1šBU v r? HoD. urrAní t.LtGY

VsŽ KošlcE- PoLDl soNP
KLAOTO

tíážrní sportouní ďátcré t

a diváci v kladenské }nlc uvidí pěkn }oklj.
vítámc tr:ojici rczhodčích l s. instruktora' xtci'í ac Jistě

zhogtí dob e k ru a zeso na druhé straně aktél'i rn ledě sluš:
nym vFtrrpováním jim usnadpí rozhodování.' íhš.' p íznivéo upozor ujem, že v dalším kole ae utká náš

Jl IsTR čssR 1959 ot975 ot9?6ot977 ot978
DOROST SONPKLADNo 1957 0 r968
DONOST PZ KLADNO 19560197() 0 t97l
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HfiEJlsÉ.xuml r.tA sEvERU EVRPY

Úinuly t den se vÉt1lo naše A mužstvo t dlq é ccsty po
švedsku . Éinixu. Vyjcli jsnre vc čtvrtek 14. rinora ráno j jea'ro-
značn m cí|.ur Kladno-Drážriany-Sassn1tz-Tnellebor8l to znenrená
630 km autobuset po souši a ttz km lodí i s autobulleilo V Trel-
labolau jgap p istáli druh den Éno v 8 hodi[. Po cclním odba-
vgní nás pibvzal švédsk prťrvodce' ktgr nás prwázet po cÓlar

vst clil těsně p gd závěrgn 7nán finsk internacignár Hakuli-
Ílclto Druh dcn Éno js'p nastoupili cestu t l'00 kn do hlavního
města pohár{ Expolaris; Skellcftey. Dorazili Jsme'':tan až v ne-

-3-

První zastávkor'r p itor bylo městcčko Krdnfors.,
Našírí záinscm s místním klube''' vyhráli jsme 14:52 byla slav-

nostně otev cna nově postavená' malá' ale rjčelna hala. Začátck
zápasu byl slavnostní, starosta uvítal p ítonné, nás jako vítěze
Plfzi: ale p edem llzapnněl ďrlásit p ítomnJlrr' že Stenoral*, rnilá'-
ček Švédska těchto dnr7, dojel opět na zlatql. Po Krámforsu ná-

Kladna. Jak vidět zc stručnáro v čtu byl prrcgran mimďádně ná-
ročn . Ujcli jsmc po Skurdinávii 4 l86-kil v dcscti dncch' k to-
mu jc t cbe p ipočítat ccstu z Klďna do Sassnitz a zpět a cclP

lng, Krrul Protiva CSc.
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pforruo A VÝSLExY rnrJnÍ Hn zÁezou ve švÉosxu A FlNs(U

J6nk pínk - Poldi-s0\P Klodno 3g2 (llt) (l:0) (rlt)
Brrnkyr S kora1 Fírla

Skcllcftol - Poldi_SoP Klďnp 418 (rr4 ) (2 ll ) (l:3)
Brankyr llodk J' Vinš 2' Hwďn l1 Brucr l, Ebcrlc 1

Llncr - Poldí-sslP Xldno 4 :3 (1iI ) (0:0) (l:2 )
Brankyr llovotn , S koral Skrbck

rirpát fulu _ Poldi-soNP Kladng 0l5 (0ll1 (or3) (o:l )
Brankyl Kl'iváčgk 2' Vysušil' Ccrruák' Baucr

Kramforc - poldl-sotlp Ktdno 5:14 (0151 (?fl ) (f :l )
Branky: S korr 3l uiller 2, Baucr 2, Ebcrlo Ž, K Íváčck 1'

Nwotn l' Novák l' Fialr l1 Skr ck l
Timra - Poldírs0lf Kldno 3r3 (2:0) (lr2) (0rl)
Branky: Skltcl<, Vejvodr I Baucr

Mora - Poldi-S0.tp Kladno 6:3 llrtl (f:t) (zrl)
Branky : Kiliváčck' S kora1 Větrovec

Vástra Frolunda - PoIdi-soNP Kladno 5ll (2r0) (trt1 (2:o)
Brankyl Brucr

vsu MšlI PŘÍzr,rtrrcfu

Vstupenka k qtrínÍ 49r- Kčs; sďdla na jížní tríbuně l05l- Kčs.
Pcmanentní ;ptuperil<y obdržíte ve lportovním doilě (sokolovna )

v Kladně t . Csl._arr dy denně od 7100 do l5r00 hodin.
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uÁn llŽ zlpt-AcEt{Y čutusxÉ pŘÍspťvxvr

Upozoriuje'e všechny naše členy, kte í nemají dmr'rd zapla-
cony členské p íspěYky' že si je mohou zaplatit U 3o Králel
hospodá e oddílu v kancelá i ZS v době utkání.

RoK l98o _ Ro( 35" V Rďí osvoBozENl

Rok t9B0 je mimo ádně v znannyt ? to z rnnoh3 d vodr'r. Je
posledním rokEn šesté pětiletky' kdy btde vystup ováno risití
a inlciativa pracrirjících za g}nění národohospodá sk ch rjkol
e v letďním roce také vyvrcholí oslavy 35o v ročí osvobození
Ceskoslovonska Sovětskou armádql.

československ svaz tělesné v chovy čekají v celospole-
čensk ch souvis|ostech i vzhledem k vnit ním pot ebám velmi
závažáé ukoly" Úsilí celé těIov:Íchovné organizace br'rde zamě eno
na p ivÍtání oslav 35. v ročí osvobození širokou budwatelskq.r

obsahw ch otázek bude pozornost zamě ena na masov rozvoj tě-
lesné v]chovy, v;konnostní a vr'cho}ov] sport, p ičemž b'Jdg
sledována ričinnost Jednotliv ch forenr práce a kladen dťrraz na

Boj za kvalítu a efektívnost je jedno'l ze st!žejních me-
tod politického p ístupu k ešení otázek rozvoje csTv.

Těžiště oslav 35. v ročí spďívá hlavně v rjčinné a kon-

hou Sovětského svazu p i vítězství nad fašismen, vysvětlování
v; znmu osvobození Čssn Sovětskou armádou jako záktdní
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po níril<y pro vítězství našeho lÍdu nd reekcí v roGB r94s
r budorání socialisrru v naší vlasti.

V tělov chwn ch jďnotách brrdou organizovány p ednášky'
v stavky' tělov chovné akademie, kulturně společenské akce.-
tbkuteční se ada sgtkání a budou po ádány besedy s riěagtníky
protÍfašistického odboJe. Oslav 35. v rďí osvobození-Cesko-
sloverrska bude využito i k dalšímu rozvíjení a zkvalitnování
socialistické sotrtěže o tÍtul "Vzorn " a na podílu p i plnění
volebních grogren lbrodní fronty. Tělov cholné jednoty 8 okres-
ní v bory CSTV br'rdou ve spolupráci s datšími společensk mi oF$á-
nizacemi, p edevšÍm Socialistick m svazem mtádeže, Revolučním
odborov m hnutím a Svazamen organizovat r zné sportovní a tu-
ristické soutěže a akce masového charakteru pro mládež á pFaGU-
jící' získávat je pro plnění odznaku zdatnosti.

-35. v rďí osvobození.tat<é llnožní z-hodnotit dosavďní po-
díl čSTv ná plnění závěrrj XV. sjezdu Kď - odměnít jednotlivce
i kolekti'y' p edevším pak ty' kte í dlouM léta aktivně PPa_
cují pro společnost i rozvoj tělesné v chwy.

I lll rttt tttttt I trtttt
I I I I llll I lll f! I lll ll I
t trrttrt I rrlll I llt ll I
! tlr ttlllllltl I lrl lrl
I rl r r! tt I ttl tt ! att tl I
t ll I rt I r I I t! tt I ttt la I
I Ir I rt t]t ttI rI r rtt rll
!lllltttttlttttttllll
lrl lrtr! I r t! tt I I tt I ll
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sotPlslG onrŠHÍcn SuJPEŘ0

TJ POLDI.SOT.IP KLAMP

Krása' branká čo l
Kolírc|' i č.24
Fortrárrck, " č.6
Kabcrlc' obráncc črl?pava' r č.4
CernÉk' t č. 5Vinš, č. ?
lbliba' 'l č. 9
Vejvoda' Y č. 3
Větrovec, ' č.2l
Vostr ' 

n č.22
. Nov ' rjtočník č. 5
Bauer, lt č. 8
Novák' 'r č. T
S. kora, il č.l4
Dudáček' |' č.19
l,grctn ' 

ll č.a
Mullcr' rt č.l8
K iváček, * č.l5
Vysušil' tl č.l0
Skrbek' Í č.l7
Reckziegel' " č'.16
Fiala' 0' č.ll
Knotck' 'l č.20

Trené i : FRffťflŠEx pospÍš tr
JOSEF VIlrfR

TJ vsž xďlce

$vítana' branká č. 1
Svárny' n č. 2

irrg.šánorik' obráncc č.12
Slanína' t' č. 4
Bakoš' 't č. 6
Bczdíčtk, " č.6
Br sil, u č.18
lbučka ' 

r č.24
lhtis' n č. B

ilg.Šterbak,
Brunclík'
t,rdm,
Capek,

V. Lukáč,
Faith,

J. Lukáč'
Kocián'
lteluš'
BarochovskJ,
Jančuška'
Liba,
Fi1ipovič'
0rrcfrej,

ritočnír č.10n č.7tt č.l7n č.15
č,.2l

ll č.9
'' č.l4rt č.15n č.l9
ll č.B
't č.lln č.5
't č.?3r č.22

xlRBLAtJ NlTr(A
dn selrnx

Hlavní rozhodčí : ltlL ALt)ul'lDR Al..tsREcHT z Bratislavy
čároví rozhodčí:

lnstruktor utkání:
Jl í BRul[LÍxapr.ně, vÍcuv LES z T emšne

JosEF FR0]ťK z Kladna
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7 stosovÁilí 19. BŘEzilA l98o Y BERtíilĚ

YYsítÁ čs.TEIEYlzE

]lEJvYšší vÝnnl 3oo oo0 Kčs
pnÉMIE -z^JEzDY ]lA oH-8o
pŘíl EM sÁzEilEK oD 25. z.Do l7.3.l98o

Y PRAZE JEŠtÉ l8.3. l98o

T
ill

oDoÍtu [EDníxo HoKEJE
TJ POI.DI-SON P K1ADNO

črvnreK t3.BŘezrn t98o v t6'3ouoo. urxÁH í l-tt GY

TJ Čxo SPARTA PRAHA
TJ POLDI SONP KLADNO

r&ížení sportovní t'áteté t
Dnešní utkání pulll. kola naší rrcjvyšší hokcjov

soutěže, ve kterém dojdc k několika zajímv rn dualfo' hdo

tedy divákovi co nabídrnlt.- 
Uvítánc bosty z hahy na Kladně a očckávárr' žc p ed-

vedou líbiv hokcj t 7Q ktcrého hrdc odcházct +okojcn

nillsTR ěssR 1959 01975 0t976.197T o1978
DOROST SOilPKLADNo 1957 0 1968
DOROST PZKLADNO t9560t97() 0 t971
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divák, kter se budc rácl vracct do hlediště kladenské l'nly
v dalších utkáních.' i 

l aširn chlapcfo ďejgrnc mrpho válcčnického štěstí a
burlcnp jin držet palcc.

rr 3ici rozt'oočích t'cjcmr aP.se jim. $Fl{ podďíro
3 3oinst uktor, ktcré}p v Klaoně vítámc, nnhl jcjich v] .
kon ohodnotit tou nejlcpší znán )

-J-
hlasit se sloučením tělov;ichovného hnutí a s vytvďení'n
jednotné tělov chovpé organizace.

Sjednocovací proces však nebyl jedrroduchou záležitostí
a.neprobí}'al autornaticky. 3oj za vytvďení jodrotné tělo-
v chovné organizace, za_ splnění kol nároo í a denpkratické
revoluce v podnínkách tělov]chovného hnutí, bJl mdílnou
součástí rrpcenského t ídního zápasu rpzi buržoazií a dělnic-
kou t ídou. .

V první 
"t?É období pn osvobození se nepoda ilo dosáh-

hnout sjednocení tělov1chovn c
ná vítězství reakčních sil, kt
notné tělov chovné organizaco.
Oret' Svaz DTJ a jcdrrctlivé s
statnor'r činnost. Pouze Korrunis

9 Pq jejím vcdenírn Fcderacc'proletá ské tělov;ichovy, Revo_
luční odbrové hnutí a Svaz Československé mlááeže o steo*
pÍ^osazovaly požadavek sjedrocení. Kornrnist\cká strana ncdala
podnět_k_obrrovení FPT a vyzvala své členy a t'ívržencc' aby
vstoupili do Sokola, kter byl již v pr běhu nároana osvobo--zcncckélp bojc určen za základ šjeorncení. Vstlrp člgn'j a stotr-
pencii KSC do Sokola posílil diferenciační procel v sokolskénr
hrrutí.

' cs všechny snahy ncbylo npžné nerespeklont myšlení
p evážné většiny adového členstva , ktcré bylo p esvěočono
o nutnosti vytvo cní jednotné tělov1chovné organizace.
Sjcdnocovací proccs v tělov-chovném hnutín ktcr: organicky
vypl val z národní a dorpkratické rcvoluc ' znaÍpnal součásně
boj o rrové pojctí tělcsné v chovy, o jcjí společenskou rilotru
a jcjí podíl na fudování rrové spoločrrcsti v osrrobozené vlasti.
Bylo p irozené, že v souladu s cclkov m polttick m v1 vojcm
zdc šlo o socialistické pojctí tělcsné v chovy. J

Tcprvc vítězství pracujícího lidu, vedenéÍp K5Č v noru
l94B' které p edstavovalo završení procosu p er stání rcYo-
luce národní 9 dcrrrokratické v rcvoluci socialistickou, od-
stranilo bariěry' ktcré se stavěly proti tisití o,vytvďcní
jcdnotné tělov chovné organízaco. V slcdkem toho{o- silí byl
den 31.b czen 1948' kdy byr slavrrostně vyhlášen vznik jcdnot-
né celostátní tělov.;ichovné a sportovní olganizacc'rrd bázi
Sokola' která se stala složkou obrození Národní fl.onty.
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LiLADS I DOROST TJ PZ KLADNO VE F IMLE CSR

- íznivci kladenského hokcjc mají radost v letošní
scz ně nejen z rÍspěchri prvo1í6oíono íynu, ale taká z pěk-
n ch v1 sledkri rnladšího dorostu TJ Pz Kldno. Chlapci si
vybojovali po-vítězství ve skupině l čast vc finátE mlad-
šitro-oorostl čsn. Zásluha na tgmto-pěkném rlspechu pat í
bczcsporu trcnéru družstva Zděnku Širralerovi, ktcrém,r jsmc
položili několik otázek.

Kladcnsk mládežnick hokej jc po adu Iet spojcn s vašín,
jmérr,em. Jak dlouho prlsobíte v roli trenéra u mládcžnick ch
družstev na Kladně?

"Právě letos dokončují již dvacátou sez nu.'
Ktc í dncšní rcprezentanti kladenského hokcjc prošli
vašima rukarm?

"Podílel jscm so na hokejovérn rrjstu branká c Krásy a Ko-
líska, obránc lbliby' (ktcrého jsem ďivedI do Klďna
z Obecni9e), dálg Kaberlcho, Ho avy a z ritočníkrj to byl
Zdeněk Mullcr' Miroslav K iváček' Milan Skrbek a Ladislav
Vysušil. poooi rán, Žc jsem s těmito jmerovan1mi nepr'ošel
všechna mláJežnická léta."
V lctošní sez ně vaši svě enci dosáhli skného spěchu.
Ktg í chlapcí rmjí zásluhu na prvém místě ve skupině
a na časti vc fínálc?
fV'ybojovalí jsrrn prvcnství ve skupině A mladšího dorrostu
a získali jsrrc 59 bod s brankov m poměrem 255:l1l.
Druh za námi z stal oddíl Litvínova. |\h našem vítězství sc
podíleli :
br:anká í : Richtera a Kott
obráncí : },leliba' Volcnsk , Pech, Kindl'
Davídek a Klíma.

}fuptych' Procházka,

ritočníci : Zulák, Jelínek, Bursa, &pa, Kosnar,
Tvrd 1 Kamš' Smrčck, Slivka' Zcrnan a Prošek. o

V čgm vidíto spěch vašeho družstva?

Chlapci vytvo ili dobr kolektiv (vcdu ho již od 3.hoke_
jové t ídy) a plnili vždy všechny povinnosti v p ípravě

-5-

i v závodnírr období. V utkáních vždy nastupovali t t vyrots
nané petky' což bylo pro nás velkou v. hodou oproti jin 

'''družstvrin, kde cclkové pojctí tny stavěli jcn na několika
siln ch jcdrctlivcích.Další v hodou pro nás bylo' že je
v dnržstvu několik dobr ch st clcrl, ktc í vŽdy rozhodli
utkání v naš prospĚch. Branká i sc v utkáních st ídalí
a branká Richtcra byl vybrán do širší noninacc šcstnáctky
čssR. "

chtěl bystc i v p íští soz ně pokračovat v trenérské práci
s tímto družstvem?

chtěl bych prejít s kádrem tohoto družstva do staršího
dot'ostu. V kolektivu jc ada talcntovan ch chlapc a věi'ím'
žc by nphli b t v butloucrcsti dobr mi rGpnczontanty ncjcn
kldenskéb' alc i čcskoslovcnského hokcjc' ovšem za p cd_
pokladu' žc jcjich hokejov rrbt neustrnc, protožc pouh
talent rrestačí a každ ' kdo c}rce vynikrcut rrusí na sobě
pracovat víc ngž ostatní. Chlapci u nás ne Kldně mají tu
v lrcdu' žc sc jim nabízcjí hokcjové vzory p íro na Kladně
v trcnéruch prvoligového nužstva a v hráčskám lotrktivu A
t1 mu' ve kterém vedlc hokcjového unění slaví vclké rispéchy
p edevším morálně volní vlastnosti každého hráčc. Pro
mladé adcpty hokejc jc to ncvyčcrpatclná studnice poznání
pro hokejov. rrJst. "
Doba dvacgti let práce s mládeží je opravdu velmi dlouhá
a dovolte nám, abychom vám za vaši práci poděkovali.
Ktercu dobu považujcte z těch dvaccti lct za ncjrispěšnější
pro vás?

'JG to období v rozrrpzí tet r9p_l975l kdy jsem trénoval
reprozcntační juniorské celky ČssH a dálo prácc v t6enén
ské radě a lektorská činrrost v trepérsk ch kurzech ČsR.
}la Kladně to byla rlčast vc finále Čssn staršího dorostu
v roce l973-74t kdy za dn'ržstvo hráli Vysušil' Skrbck, Ko-
lísck, Holman(tlstt n/L.), Fišcr a Urban.''

Jak jste dopadli vc finále čSn 
'raašího 

dorostu?

"Finálc sc hrálo v P íbrami, kdy hostitelé zvládli turnaj
na v borno9 a finálo bylo opr3vdov.m vyvrcholcním p eboru.
Prvé'utkání jvrrc hráti s TJ vŽKG Ostrava a podlchti jsmc

Žižt a,
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vylrcdÍpccn náš Richtera. "

Poděkoyalí jsmc z.Širrdlcpvi za rozhovor a poďáIi nu do
další práce-rrnoho spěch .

X-X-X-X-X-X-X-X-XIt(otrloX-X-X-X-lol of ototololrlolrlrlrlof, rt

P cčctli jsm za vás.

Kladm jc typick m rružstvem, ktcré staví na discip|irnvané
obraně, spíšc sc anaží málo inkasovat, než hodně gor dávat.
Tato taktika jc věcí cclého družstva : že se spěšně da í )
dokazujc skutcčnost, žc Kldcnští 9e v součastrrostí rrnrscjí
gbejít-bci t í obrá'rc,: 

'artadní 
scstavy (xaucrlc, lb ava,

Čermak), aniž ti na jejich ssšné } c něco rnění.

T dcník e t za 5.3. r9B0

o{.0-o-o
srŘrucxÁ tnguLKA Fo rr. xotf, t.Ltcv olušMÍcH sqJPEĚB

POLD I SOM KLADTS :

l.bv 2l, Barrr 15, S kora 15, lrlovotn t3l tfiller 12,
l'|ovák 11' fudáčck 11' K iváčck 9' Fiala 6' lb arn 4l
t\blibe 4' Vinš 2' Vcjvoda 2, Vysušil 2, Svoborla l
CtLIGM : 129 brarck

SPARTA PRATIA :

Netík u' lhnačák 12' Vodila 11' Nikl l0' ..kina B, }Hina 6'
Vlčck: 4, Pěnička 4l Honc 2, Kune$ ?, }hjdušek 2' Pavlík ?)
lrbjman z, Zajíčck 21 Baštá l' llnup 1' Kasík 1' Titz 1'
[fec 1, Bubla I,
CELKEM : 90 brarrck

TJ POLD I SOÍ'IP KLADNO
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č.4
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č.3
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č.6
č.B
č. l
č. 14
č. 19
č. a3
č. Is
č. 15
č. l0
č. tr
č. 16
č. ll
č.6

fermar,
Cervenl ,

tlajdušek'
Kuneš,
Vlček'
Zajíček'
Tikal,
Pgv1ík'
Hnupl

Nikl,
lÍBc'
Tatek,
Pěníčka'
Netík'
Najman,
Hrdina,
uaštá 

'Titz,
Vodila,
l hnačák'
Kasík,
Jána,

branká
t.
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ta

ll
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č.6
č.9
č. 14
č. 17
č. 18
č. 19
č. 2l
č. 22
č. t3
č. r5
č. 12
č. ll
č.B

Krása,
Kolísek'
Formánek'

Kaberlc,
!b ava,
Cermák 'Vinš'
itleliba,
Vejvoda,
\lětrovec,
Vostr. ,

Nov- ,
Bauerl
ltbvák,
S; kora,
Dudáček'
lOvotn , ,

liiuller,
K iváček''
Vysušil 

'Skrbek,
Rsckz iegel,
F iala,
Svoboda,

č. 1
č. 20

č.3
č.5
C. I
č. t0
č. 23
č.
č.4

č.t
č. 24

č.6
branká

il

Trené i ; FÍiANTtŠEr pospÍš tl
JOSEF VIIi.ER

Trcné í : PhDr.r-uroĚr BUKAč
,PhDT.PAVEL W0HL

Hlavní rozhodčí : JtJDr. VLAD|MÍH šuanr z. Brna

čároví roztpdčí : [0JlÍR šnrnvn 2 Milevska
|n8. vírĚzsLqv VALA ' čí'oetic

l nstruktor utkání : JAN pnŽout z hahy
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oDDítu tEDNíHo HoKEJE
TJ POIDI-SONP KIADNO

ÚrenÝ t8.3.198o v 17 HoD. UTKnw í l. LIGY

MoToRČ.BUDfuoucE
POLD!.SONP KTADNO

vážení sportovní práteté !
l,la rozhraní' ty'dne so li5ovy kolotoč roztďil na

plné obrátky a v neděli vstoupila naše nejvyšší soutěž
do lv. závěrečné části. Do konco lígového rďníku zbyvá
ještě deset kol, která s definitivní platrnstí určí ví-
těze a sestupujícího. Pro mužstva na špici a na koncí
tabulky br'rdou utkání velmi dramatická' p i kter ch si
hokejov1i divák p ijde opravdu na své.'K nešnír',ru'utŘání utta''re na Kladaě t n Jtliočoctr'!,
kter; nr.á ve svén celku vynikajícítp ti6ovélri kánon ra
íiouzara, ktor zle dotírá na košického V.Lukáče.
0čekáviírne' že utkání p irrese pekn sport a naši hráči
palají maxirrilní v kon.

MIsTR čssR 1959 o t975 ot 976 o t977 o í978

TJ
TJ

DOHOST SONP KLADNO ffi

pRtÍnloUC
ZRIiCilDY 

'FORTIIVl7o PoUlGzŮ PRo DVĚ osoBY
NAz^'EzDNÁt{oŘní looí

Po čenNoMoŘs rÝcH PŘisTAvEc H

LosovÁNí oD 23.BŘEZNA
Do2s.KYĚTNA l98o

NATfu SLOUPCEYE SPORTCE

DOBOST PZ KLADNO 19560r97() 0 t97l
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vítámg trojici rozhodčích a soinstruktora;ktar m t'e-

je'ne' aby se jím da ilo a utkání se hrálo v pohodě.

Všem našlm p íznivcrh p ejerne pěkrrou sportovní g:rxií_
veÍr'u a očekávárrn' že vytvďí st etrutí pravou hokeJovou
atmosféru.

podíteli na plněnt votuunici l."*"mrj ltárooní fi.onty a uskr.p
tečnili ďes lI 000 politickospolečepk ch akcí. tlodnota
uzav en1 ch závazk prševyšuje 19 rlilionrj Kčs"

V tělov chovn- ch jedrrctách budou organizovány prednáš-
k.y' vL stavky' tělov chovné akadenie, kulturně společgnské
akce. LJskuteční se ada setkání a brxlou po rádány besody
s ričast4íky protifašistického odboje. 0s1a', 35.Y roč{ 93y9-
bození Čegkoslovenska hlde využíto i k dalšírru r'ozvíjení
a zkvalit ování socialistick3 soutěže o titul "\ízorn "
a na podílu ďi plnění volobních pr.ogrgmr] narodní fnonty.
Tělov chovné jedrnty a okr'esní v uory ČsW btxlou ve spolr
práci s'dalšími společensk mi organizacemÍ, ďedevším Socia-
iisticxyrn svazem mládeže, Řevolučnín odborovym hnutínr'
a Svazarmem organizovat r zné sportovní a turistick soutěže
a akce msového charakteru pro mladež 9 pracuJící' získávat
a.Y,je pro plnění odznaku zdatnosti.

postrrpov plán' rre kterérn vyjád il věcnou, časovou a konrr-
petenční poslouprrost r.'ealieace závěr'j !.sjezdu.' 

Sjezd postavil rreb vale v;noko ta{ru' náročnosti,

XoX-X-X -)(olof, rlrl rf, of, rl oX-X-X-X-X-X-X-X-Xrlof, rf,olrX-X-X- X-

Vojáčka a oglt j',en vynikaJících kladensk ch hokejistri Ji ího
Kopeckép' Ji ího Dudáčka' Františka Kaberlo, Otakara Vejvo-
dy, Zdenka Vojty' Jar'oslava Ji íka' Jaroslava Vínše a LÚboše
Bauera. Tato deska prozrazuje skn vztah vcdení školy
k b val m žák'jÍn a ke sportovcrlr'.

P edstavovat kladenské hokejové ve ejnosti L. Bauera
by bylo nošením d íví do lesa, protože Luboš pat í k oporam

35.v'Íročí osvobození také urrožní zhodnotit dosavadní
podíl čsrÝ na p}nění závěrrj XV.sjezdu KSč _ odměnit jed-
mtlivce i kolekti'y' t'edevším pak t!,
aktivně pracují pro spoločnost i rozvoj

Z materiár PVK

kte í dlouhá léta
tělesrre v chovy.

l/sHL Úv čsrv
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nafuho t ilIJ již pěkrnu rádku let. Jeho hra má punc.velké
zodpnvědiostí a je opravdov m dělníkem na klademk m ledě.

Jaké í š vzponínky na školní léta?

Také jscrn ro věnoval tgnisu."

Jak dlouho jtž hraJcš hokej ?

'Jc to až k newl ení, žc sc na ledě pohyfuji jíŽ a lct.
l{dyž jsem já začínal i notejc', tak tchdy ještě ncbyly
t'ípravky, alc to ltc vadllo a chodil jsem pilně bruslít. "
llcdávrro t'i utkání se šrodou Plze na Kladně jsi p išel
t'i srážce s proti}náčem o zub a utrÉt jsi roŽtržcrrí rtuo
Byl !o tcprve první zub' kter jsi il i ledním hokeji
ztratil?
nHok9j jc tvrdá hra a s nějak m tím šrámem m.sí každ ho-
kejirta počítat. P i hokeji jscm už t'išel o druh zub,
ten sc dá nahradit*''Zitím mě ncjvíce potrápil lco trajÍl
pravé koleno, se kter n jsem často laboroval. Foraněné ko-
lerc dovede b t vetmí cttlivé na scbcrmnší nánaz a lcdní
hokej není znovna chtldJm sportem na srážky s protihráčenr
a na nárazy u mrntinclu."

Za tu dlorhou dobu, 9o lrajcš hokcj' r'ěl jsi někdy
nutkání hokejc zangchat?

ltlikdyl
čím sc zab váš ve volném časc?

W létě pěstuji ryba irrrr a vyhledávám pstruhové vody. P í
chytání ryb še člověk odrcaguje od každodcnních staností.
V zimě zase hodně čtu. Nhjraději dobrodružrrou literaturu
a zvláště mám rád ccstopisy.'
s lcdním hokcjem jsi procrstoval vclkou část světa. S ja-
I( mí doJmy se-vraéíváš ze zahraničních zájczdri?

-5-
í| když je to sebelepšt' zájczd1 vŽdy sc těším domr:' protožc
všudc dob e' doma ncjlépc"
Jak se ti v letošní sez ně hraje?

"Domnívám sc' žc se Én trajc všcm dob e a v kmyl které od_
vádírrg jsou podloženy náročnor'l tvrdou letní t'ípravou. Když
je kolektiv dob c fyzicky vybavcn, tak sc to odrazí í v psr
chice každého hráče""

Co by sis p á1 od kladgrck ch diváh ?

Tozhodně větší návštěvu g větší podporu hlgdiště p i utkání'
zvláště když sc nám nedďí" Mirur t den v Bratislavě byla
hala zaplněna až po st eclu a obecenstvo dokázalo dodcí
hnáčc vybičovat k vrcholná'p ' r kon. Kéž by tornu tak na
Kradně bylo tlka. "
Jaké maš hokcjové ďání?

't{erad bych to zak ikl, ale jirtě víter.co jc našírn p áním.
Jinak bych chtěl p ekonat v lct9šní scz ně mrij osobní rckord,
aby sc mě podďito v jedné sezoně nast ílgt p es dvacet
ligov ch branek. )

Poděkornlí;jsm Luboši Bauerovi za odpovědi a slíbiti rru,
Že btdqnl držct pal6, aby nast ílel jcště do koncc
ligového ročníku lpdÍĚ brarrgk a splnilo 3c jcru í jcho
spoluhráč&n jcjích volk t'ání.

oaooooooooooooooo
ooooooaoooooooooo
ooooooaoooooooooo
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lbvy
Baucr
Sykora
I'bvotn
Dudáčck
16rrer
lbvák
K iváček
Fiala
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vinš
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Vysušil
Svoboda
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tuuzrr 32uíla 16čccn lo
Caldr 9
lhík 9
Xlabouch Iu"Krár 8
D''o ák 6
},lovák 3
Jotn 2
Kobliška ?
Vond*a 2

N.l(Él 2
Andcrlc 2
Xolar I
Kočlr t
Květo l
Vondrcčck 1
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ŘÁxv oo rLmersdrc r-eul

p íští xnill. kolo l.ligy schrajc náš cetok v Padubících
v sobotu 22.b ezna s tamní Teslou za asistence televizních
'kamor od 19'30 hodín.

Finalc spartakiádní}p poháru' do ktcÉlp se probojovala
futdi sOltp Kledno a hrkla Trcnčín hrrle gehráno v ter
lS.dubra vc Sportovní hale Y Prazco

Edmdu ]rlovákovi,' čsl. a klademkémJ noprczcntantu ťejoíp
k dncšním jnnninám mrcho pohody. Rovněž všgchno dobr p ejcm
k zít cjšírru svátku všem Josef n.

(-l-

Krása'
Kolísk1
Formánek'

Kabertel
}lďava.
č.r'ati
Vinš,
ltbl íba'
Vejvodal
Větrovec'
,Vo tr l

TJ B,loTm &sd gÚEJovtcs

TrcÉ i : Josef Horešovskj
Karel Pražák

Hlavní r'orhodčí : 11161. Stenislav Gottmld r ahy

čarcví roztpdčí ; František Duba z MladÓ Bolerlavi
.nn íirnár z Prahy

lnstruktor utkání l Jan Pažout l Prahy
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'PORTHY

wdÉvá oddÍl redního hoke|e TJ PoL,Dt-soNP l(ladrro.
Porroterro odbonem k'rlhrry or\ÍV l(ladrro. pod č.3?6l?6.
lttskne : Pd.'DI-SONP l{lacho

I7O POUKAZU PRO DVE OSOBY
NA z^tEzD NÁMoŘNi.tooi

Po čenNoMoŘsrÝcH PŘísravEcH
LosovÁNi oD L3.gŘezNA

DO2S.KYETNA I98O
NArŘl sLoUPcE vE sPoRTcE

T

I
oDDítu tEDNíHo HoKEJE
TJ POI.DI-SONP KTADNO

uTERÝ 25.3.1980 v 17 HoD. uTKÁní l.LtGY

ZETOH BBNO
POLDI SONP KLADNO

Vážení sportormí p áteré t

BvolLgová soutěž pospíchá do závěročn ch
lro1 a ná p ed. sebou už jen několtk utkání, která
j istě budou d'rarnatická pro uuŽstva na špici ligo ?
vr3 tabulky a r,ružstva v pásmr sestupu. Y poboclě
nohou odehrát utkrárrí t mv ve atr='edu tabrrl$r. Naše
urr stvo Bo ještě po ádrrě zapctí pí"ed koneěqfu hviz-
derr, ktery uzav o 1180'ď roění} 1979-198o.

Dnešní utlcání E reprezentanty moravEké netro-
poLe nebrrd.e žátlnorr se]a:r&ou' Jďc by se podle
postavení v tatnrlce zd'áIo. enantí bgdou Jistě bo-
jovqt ze všech sit a rrelze Je podcenovat. Vítrírue

M lsTR čssR 1959 01975 .1976 01977 01978
DOHOST SONP KLADNO ffi
DOROST PZ KLADNO 195601970 0 l97t
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J e u nás na Kladně e dorrfáme, Že p eclved'ou pohled'-
n hokej.

Našennr tfu'r 8e pi"ed t:Ídnen neda iIo tak' Jak
jsme st všichn1 p áli, al'e d.oufejno, žÉ v dnešorírn
utkání naš1 chlapcí p odved,ou d.obr hokej a oba
pro nás tak dťrležÍté body zťrstanou na K1ad,Írě.
Brrdene našin cbJapcr3n d'ržet pa1ce , ab j fu drres
vše waluize}o.

Naše nnržgtva ěekají Ještě perrrá utk.eirrí, ki;erá
tnrdou vebÉ nároěná na fyziclcou i psych1ckou kon-
d'ic1, protože je čeká ještě dloubé cestovárrí. v pá-
tok 2B.b ezng }rraJo náš t m v lreněíně' od,kud. Be
vxátí v Eobotu ráno a Jlž v ueděll 3O.bŤezna je
čeká st etnutí na kLadenskén led'ě s tyrrem cflz Trlt_
vínov.

Vítrírne troJici rozbod'ěích a S. 1nstnrlctora

pr Qo Qo O- O- Oro Ore O- O- O- Op Q- Qr Qo Q- O - O- Oo Qo Qo Qr @o Qe Qr Q-

DEsET wÁretr lno I,BIIIITIšKA PosPÍšILA

Po sednnríct1leténr prlsobení v rrašern tlpu v ro1í
trráča a po roěnírn arr6až.'ná' v západ'oněneckén La^rrd,abutu,
p cvzal trenérskou taktov}u na Kladně Fr'arrtišek Po_
spíš11 apolu a ďosefenr^_Vimmem. Po 34.ko1e I. ligy
L'ze ícrl Že to byla š astrÉ vo1ba a tuto dvojici
EáIn urrlže závidět Ieckteqi Iigorr oČld,íl. Zastilr1i
jsrre }'rantIška Pospíšila bned dnrJ\ den brzy ráno
po nárrratu z vítéznébo st etnutí s Dulslou iliJrlava
a s ve\fo zá3nem Jgne poal'ouchali jeho odpovědi' na
našich deset otázek.
l.Dogud bylo v našÍ nejrryšĚí hokejové soutěž1 odehrá-
:|Lo 34.ko!.. Kter utktbí tvi ob srrě enc bys ohodnotii
zlatem. st íbrem a brorrzém ?

nZlatou nnedgl!.i b ob ;:";. všon bráě n ?.aposledrÉ
utkání v ili}rlevě,' které g1cc rreviaíblo hokeJ oTorr kra_
gou' ale pro niíE jobo v eledek spIníl' ěeL na ?ao pro_
gent.
St ,íbrrrou bycb ověněl'l ctrJa,poe za utkáuí v Bratlslavě,
které Jsne sice o brarrlcrr prohráli, ale hokeJově bylo
pIně na v š1. Bronz si rmržstvo z.asl;ouŽí za utkání na
Ií].adně s Vítkov1cem1 v l9.kolel kdy Jsme zrrJtěaiti
4 3 Z.tr

2, .Iak jsi spokoJen B dogavadníJn pniběhen l.lÍgy?
||Zatí-n jsen spokojen a je t eba, ab6l náÍ" to tak hrá]'o
í nadále. ltrelze podcenit pni jelro utkání.l'
3. Dnes }rrajete s r.]tržstvemrkteré je ohroŽeno seatupeu.

za.urě ilt Jetc pí.íprarnr na toto utkání?
|'ÍIosté bojují o zácbranrr a bud.ou hrát 9 plnyrn re;B&ZI-
nfu od prry d,o posled.ní ninrrty a zl.ovll& ta} uueínre
hrát il . ďe t eba hrát lcolektlrnrě, soust eděně
a. vJrvarovat Be chyb."

4. Jak Ee ti epalo p d utkáníra g Dutg]'ou itrtlrlava?

'DoceLa dob e, ale ještě lépe trr noc po utkrírrí. vž p ecL
utkárrím vlrídla v rnržstnr pohoda' aoŽ bylo dobr;p larla'-
nrcním. I{a led'ě v utkání parovala v našem mužgtnr her.ní
diacíplína a ěeka1i ágme Da ct\ybr soupe e. Brár'1ll- Jme
a qrrážoti jgme k rítokr}n a vycházelo to.tl
5. Donníváš Se r Yao je to v souěagtnocti 9 ěeglťoelovon?

sk1irr holceJen špatné po vysled,cích na Zofl. v Tako
Placid?

l'utkání Jserr neví.d.ěl, alo d.onrníván 8 , Že vĚo láreží
!}6t Jedrrotllvcíeb e jakou o}urtí a ochotou cbtěJí brát
pro koloktív. S kladenBhÍ[ci Reprezentarrty (no'ly'
tlc1iba, I'crberlo ) j sern spokojen, n'lán 9 nLrni dobré alnrše-
nost 1 'a i po ne spěebu na ZoE v la.lce Placid. J gou 'na Klad,-
ně osou rntžgtva.lt
6. Mezi bokejovou vo eJnoetí koIují zpťáw' áe brr eš

náttupcom l(arla Guta v ro Li trenéra n írod'aÍho
rn'ržgtva?
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ll?etí.n nán iloet gtaroatí a hokeJem na Kladně.ll
7. a'ď< ge t1 líbí bra nojm].Bdší troJico v kladengkén

m'ržstnr (floša.rra, FLa'l"a' Drrťláěek) ?
nrÍgou to snaž1Yí boší a pro nnrŽatvo neJon p í.nosem,
ale Í nll n p ekrrapenín Úsou tepnro na zaěátkrr a
zál;eŽí Jen na rÉoh, aby v dobr{ v konnosti rrydrželi,
bokejově rogt].L a uneg].l gIávtl.n

8.Vydrží t ln fyztckorr_l' pe3rchíckor zátéŽ eŽ do fi-
!Í c ligorrébo m'ratonr?

nTšechtro k t6to rli držr zaně'hrJene a vě -jn, že ce\
kolektiv 3e o to tnrde gnažl't. t'

g. Na kterén gtad'1 ně Be tÍ neJvíoo líbÍlo obecenstvo?
Bozhod,ně to bylo p r našen utkání v Bratistavě ' kd'e
byla hala zaplněna do poalednÍb,o nígta a diváci v57-
tvo íl1 pro bratiglavgké hráěe takorror atrnosfént,
že Jeeur'Jírn ta až záv1děl. Zdá ee m1, ,e na Kladně
neov1irmuJe návštěWoet baly v lion ar',t. postaveuí
rarržgtva v tabulcg. lla Kladně Be chod'í rra hokej poťlle
poěaoí a podle n d,y.,'

10. Co c\rstáte po Ekončení ligové soutčže?
rv ned.ělÍ l3.clubrra brajenre ve Sportorrní bale posled.ní
Iigové utkání e pražskotr Spartou a v ritery Ee piáed-
staví.lre v té e hale ve f1''á].ovén utkarrí Spartďlládního
turrraj e s Drklou frenčín. Balí bud.e nás1ed.ovat rualá
rebabd.litaění p estávka B po ní opět zaéne t\Edá
letní p íprava na Bucbu.o

Poděkorralí j sme hantiškrr Poapíšilovi ?B, odpověcti
a za práci, kterou d.ává klad,enslrérmr holce;ii a pop álÍ
mr bodně rÍspěchťr a také joho kolektltnt.
xox oxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox oxoto(ox oxox

ili-nd. ich I,íd1ckď-'' bwa1v klad.eneky lrolcejovŤ
reprezentarrt je autorem d.vou publi_kací o leťlrrín hoke-
í1' .v p]5' zpracoval trérir:]c nužetev p 'i tÍíetrovství gvě_
ta L9?B v led:r:in bokej Í a drrrhá pubIí}ace nege názov:

-5-
rr*''esilová h:ra 5 ne 4 v le.ďrrín holtc.l í. obě nrrbli-
P"ace rrrydalo qědecko_rnetod'Íc]ié odd.ěiení č snv.
K oběrra }crihán napsal p cfurluvu d'oc.I|h Dr.Vlaclínír
Kostka.
O- OI- Ol. Ol- C)- O- O- O- Ol- Ol- Ol. O- OD O|- Ob O- O,- O- O- O- O- Oo eo eo e

z $AšÍ PošlI
iÍďco od.ezva na utlcání rurše]ro nužstva vc 32.

kolo naší nejr1yšší eoutě e v Brat1elavě B tar,rní...'.l
S].ova.rrern nárd došel c[op1a, ktcr rnrsí potěĚ1t kaž-
d'ého p íanivce k].e'd'gns!t ho hokeje. ?, larorx''_'cte rlopi-
s'' rnálae radost a pisotcli zB, něj nmoholit'ái d'ě]nrjéri:e.

TáŽení hollejisté a firntccioná i i(Iarlnq !

Jscn dlor.r}rolet p ízrrivoc Slovanu Birat1glava a Jakožílk jsen hrál ?.a Slorrarr, a proto nnoje srtloe bijě
pro něj. ,Po ťrterrcíru utkárrí (l]..b ezna 19so) chcÍ vár^l
poděkovat za p erlved.en3í v kon, ?'e ve].ni kore}itrrí
ytrrstupovríní na led'ě a za hnr, t';terá nagvěd'ěuje tonru,
že když získáte tituI mistra, tak Várn ho ze Ěroce
p eJ1 a neJen já, ale i ti ně;stalněJší.

Touto cegtou cbci také pod,ěkovat všem ťunkoj.o-
rrá tiq kte í jietě vcdou hráěe k rgtí skérnr boji
a ěestnoeti. NecbcenTe v1d'ět hrát bokeJ Jďco prod,u-
loJe Sparta haba. Tan p ev].ríilá síIa a lllou Ee
nikd.y n1c nedocíli].o. Chceme v1dět hrát všoo\y
odd'íJ.y t*, jako Jste to p edved.li v ríte4 na slova,-
n'r Vy' 1 

".a 
cenl' Že bycbom probrálí.

Ještě Jednou vrín hráěl:n B furrkoíonrá ln d'ěkrrjene
a p eJome ván (tayz bo nezíská Slorra.rr Brat1gl-ava),
abyste ge staTi vl"astníky nistrwgkébo titulu.

hosím' reprodrrlnrj te poděkování

Iíllaec [1bor
Ilalášová, ě.36
Bratl.slava



Ji í Dud'áěek nesnrépráv:r ?

v čeekogloyenskrálo sportu vyšel 13. b ezrra ].9Bo
článek Pavla T.o ka pod názrrenr "Íen nán Dudáěkrr' .lrro j t ll

ve kterénr udělbl autor itri firo Dudáěka, naše}ro ritoěn&a
ncsvéprrírmébo, když !8ppa1: H!íal Jirka zaéaL P D-
tl,lovat vlakom na trati K].adno-haba-Bt ed. Do erahy
vozi1 n e g v é p r á v n é b o bokeJ1atu dědg'
v Praze ho p evzal otec.tt

Pokrr je nán zrrárro, byl ďí Í Dudáček od rarrého
dětštví ctušernrě i -fyzicky zdráv a ani žád! or6rín
ho nezbavil svépr'ávaost1.

zranění oka, které utraěI náĚ ritoěník Zdeněk
Ivtii1lee' p i uttrarrí g pražsko.r Spartou v P íbra'n1'
g1 vyŽád'á operaělrí zásah, pošEozené sítnice. P eJome
eyrnpat1ckérnu Zde krr lrliillerov1 brzké uzdravení B
opětovn rÉrrrat' na kl^adeusk 1ed..

Ve dnech 5.a6.ťlubnra 1980 uspo ádá konÍge n].ádeže
v k]adenské hale r. roěník truuaj e o ttIÁDENsI{Í I(AEAN.
t( tr.rr"najt jsou p iblášena d'rtržstva: _Morávia olomouc,
Tesla Pardrrbioe, štoaa P1ze , Stadi n Hrad,ec tbálové,
Hvězda ha.ba, Mod,eta ilihlarra, PZ K1aclno, a po ádajícÍ
Polcli soBIP K].adno. V trr:ruaji startují chlapci lulro-
zení po L.9.196B.

Tr' PZ Kla'ttrro c\rstá na ny 11.- l3.d.ubna 19Bo
dorosteneck tu:maj lJlgrroríál Rogera Boud.ka.

IŤíští 38.ko1o setrraje náš pnroligov trrm
v pátelc 28. b ezDa v TreněÍně . s talnní DrJclou. I{a
Klad'ně prlJden opět rla Iigové utkání v nec1ě1i 3o.bí'er'na
itťly opět bude na l(Iadně hostovat trm cllrz Litvínov.
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souPlsl(A ornhtÍcn soulEŘ&

T'T POT.DI SONP KI.ADIIO

Krása, branká} č. 1
Kolísek, t' é.24
Fománek, n. é.26
Kaberle, obránce ě. 12
$o ava, 't ě. 4
Ce:mák, '' ě. 5vinš, " é. 2
Ilel1ba, ,', č. 9
Ve jvod.a, " ě. 3
Větrovec, tr é.2L
Vostr , tt .22
Nov ' toěrrít ě.6
Bauen, n ě. B
Novák, " é. T
S kora, " é.u
Dud,áčclc ' 

lt ě. 19
}Iovotny', ll é.23
Illiiller , , ll ě. ]B
Vysuš1l' tl č. 10
Skrbelc, t' ii. 17
Rcclrziege1, t| ' č.16
Fiala' tl č. 11
Svobod'a, lr é.2o

Trené i:
Frarrt išelr PospíĚíl
{Iosef Vinner

H}arnc.í rozhod.ěí: Ír:g.

Trené i:
I:rg. Jozeť oolorrka
vlad.Ímrs' T'Ťíž

Í,Lbor ďursa z Bratisla.ql

T'T ZEIOR BBIIO

E*;il:vs* ' bm'nkÍí 
Ž:'!

obrrfuoe ě. 2
l' ě.8
. é.L7

tl ě.4
lt ě.6
lt č.3
tl é.. -

Mráz. točnílc ě.18
čít''Í, ě.7
Nekola ) tt .12
Eavlíěek' tt ,é.a
Kr.rnc, " é.23
čada, tr ě.16
Kš1ca, tt č. 9
ilelírrek, 'l ě. 11
3alabán, ' tt č.21
Dolák, '' ě.1o
Voj áěek' l| .22
Hofírek , " é.26

čároví rozboděí: Zdeněk Borrštsa z kahv
,ili nd lch $i,rrand]. z Pllahy

Tnstnrlctor utkárrí:C3mí1 Velebil z Dob íše
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'FORTIIYl7o PoUKAzŮ PRo DVĚ oSoBY
NA z^tEzD NÁt'í o ŘN i looí

Po č enN o}íoŘs rÝc n pŘisravEc H
losovÁNi oD z3.gŘezNA

Do2s.rvĚrNA tlgo
NArŘl sLoUPcE vE sPoRTcE

T

I
oDoítu tEDtt ítto HoKEJE
TJ POIDI.SONP KTADNO

NEoÉle 3o.3.l9oo vl7hod. uTxÁN í l.LIGY

c/ď_z LlTvírrov
POLDI SONPKLADNO

Vážoní sportovní p átel !

Drres je ra prograru kompletní 39.kolo l.ligy.
hrdubice hostí pražskou Spartu. V Budějovicích dojde ke
st etnutí se Zetorern Brno, v Jihlavě go utkají oba -
arttídní celky, v Bratíslavě se p edstaví Srooa Plzen,
v Košicích hrají Vítkovicc a u lÉs oom na K1dně vybojuje
náš t m utkání s CtE Litvínov.

l.bši lrcsté v patek bojovali dm se Slovanem Bratislave
a náš tyn pociiuje ještě rinavr'r z dlqrtÉlt cestování z Trenčína.

M ISTR čssR 1959 .1975 01976 01977 0 1978
DOHOST SONP KLADNO ffi

r5raálrá odďl lednít.ro hokeje TJ POLDI-SONP l{ladrro.
Porroleno odborem kulttry o}ÝV. I{ladrro pod č . sz of z a .
Tiskne : POLDI-SONP l(ladno

DOBOST PZKLADNO res60t970 0 1971
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vít&l hosty z Litvímva' ktŤ m 3e Y současnem lígovem

rcčníku ďíriš neda í' ale očekáváme' že na klademkém ledě
p edvďou dob bkgj' jak už to b vá ťi těchto sťetnutích.

vítám trojici rozhodčích a s.instruktora spolu s nqšiÍnl
diváky a vě írrre, že Gtctrni spolďd i s akt ry na lodě vytvo í
dobrorr atmsféru tonrto st etnrtí v nedělní podvcčof.

. Ne Kld] widírm optt prgrí ligu v pátek 4.dubte' ldy
rias tfu sa st ctnc 3 TJ VŽKc'Yítkovice.
tb té doby nashledalm
trtrlrtrtrX-X-X-X-

0ESET or'Ázer PRo TRE] M .'EEFA vtnRA

V nrinrl m čísle mšeho zpravodaje jsm t'ínesti rozhovor
s trenéran prvotígového A nr.ržgtva FrantÍškenr Fospíšilm.
Dnes otískujerrn odpovědi Josefa Virrma, druh lp z trenérského
tandemr. Josef vi''mr pat il v mdávné minulostí k oporam klden-

na t etím místě' z které}p ho odsurul na čtvrtou príčku další
kladensk hokejista a kanon r Milan Nov .

lt5ž jste se stal prtnerem Františka fuspíšita rra klďen*
ské st ídačce jako trenér A m,ržstve1 trénoval jste dlouhou
dobtr starší dcost PZ Kladrro. JB to velk rozdíl v trenérslé
práci ?

'Jc a dosti značn v několika směrech' to znatmná náročnost
a zprbou provedcní t'ípravy a t'ístup jednotlivcri k tréninko-
vénr.l pnocosu' zprisou vzájemného p sobení. SnaŽíl jsem so vést
chlapce ke stejnérru zp soh'r hry jako @ukovalo A nružstvo
a špičkwé adepty jscm vedl k tom'r, aby se gohli uplatnit
v prvoligovém t 

'ru. 
Velk rozdíl je dělat trenérskou práci

dob e ďi zaměstnání' nebo ji provozovat jako' satmstatnou
profesi. Za dohr, co p0sobím u A m.lžstva trenéra, hraje dri-
ležitur roll pro práci čas.'
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Drres jo již jasné' že vaše spotupráce s Františkem fuspí-

šílem t'irnsla celégu hrríčskémr kolektivu llpc a noc užitečného.
DošIo rBzi vánd' tren ry k nějaké konfliktní sÍtmci ?
'Wázory na vrcholov1i hokej máÍ'E naprosto shodné a o žádn ch
konfliktních situacích se nedá vijbec hovďÍt a jen bych si
ďá1, abychom tak vycházeli nyní í v brxlotrchU. il

Kter; ch vlastností sí zvtáště ceníte u F.Fospíšila ?
"|,hkompronnistrcst' t'írmst, zásadovost, nbětavost a osobní ťíklad.
Všechny tyto vlastnosti z něj dělají velkou hokejovou osobnost. r

Jak ' jste spokojen s herní a tréninkovott mrálkou rružstva ?

Kter z nrlad ch hráč vás q konom na ledě mile t'ekvapil ?

"P ekvapili nás všichnÍ rnladíci cetkov m p ístupem jak k ďí-
pravěr,tal< v jedrotliv. ch utkáních. (tlo avá, Fiala, Ďuaáčet).
Zatírn mají ještě určité v. kyvy, rnálo zkušerrostí a nestálou
forru, ate jejich vyzrálá hokejová léta teprve t'íjdou. "
Jeik jste spok9j9ni s Františkem Pospíšílom s v;kony rozhodčích
v letošnírr prriběhu 1igov ho ročníku?
t|K toflltJ bych chtěl poznarrenato že jako jsou v lize mržstva
clobrií a horší' tak je tomu i v adách rozhodčích. S jejich v.i
l<orry jso're celkern spokojení. "
Co soudíte o celkov vjlt<onnosti mužstev v současné sez ně ?

'f'l'.,esouhlasím s hlasy' že naše liga má klesající rloven a ani
v ní necl'ybějí hokejové osobnosti. Je pravda, že v lize nemají
virgg6n. ruŽstva stejnou v konnost, ale je v ní nnc dobr ch
i.'uistev a práv v těch dobrj'cho jsou i hoke$ové osobností.'
Vě íte v $ionečné vítězství Kladna v ligovénr ročníku 1979 - B0?
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tsyl bych špatn trcnérg kdybych toruu nevě il. V současné době
děláÍíe všc pro to, aby rn Kradně titul byI' i když rirjne adu
zraněn ch }Ťáč ' což nám mrušuje koncepcí hry."t,bzb vá nan nic
jiného' neŽ jen bojovat a zase bojovat. H

Co byste ekt na adresu kladsngk ch divakrl?

"!táž{m sí jich' ale,stále jc pro nás jenc'n snem' že byc|rom
espon jednou za scz nu hrári v kladenské hale p ed vyprďan;ln
hlodištěn. "
Vaše hokejové p ánÍ?

.lttyhrát lip a udržet špičkovou v konnost jedrntliv ch hráč':
a rružstva co nejdéle. "

S poděkwáním a slibom' že hlÍenp držct palce' aby se v;r
plnÍla všccfun p ání Joscfu Virnr:aovi, jsme se 8 ním rczloučili.

'ltltltl$1|1|1txtx

ulNlRoz}ovm s FMI{Ttšrcu XABERIEu

Rcprczentačního a kladenského obrárrce Františka Kaberleho
jsnc zastíhli ťod nodělnín tr ninkem v kldenské halc po návra-
tu z utkání našcho t ru g Teslou Paldubice. V očích rnr byla vi-
dět rjrnva, protože autobus z Parťubic s nimi dorazil do Kldna
dvě hod1ny po p lroci a od descti hodín se už zase rozjížděla
p íprava na utkání se Zetorerrr Brrn, takžc život hokejistrj rpní
tak rr3žov ' 

jak se mrroh m lidem jeví.

Jrk se tí v současn době rokejově daH?

Í seberepší nržstvo. Já sám laboruji stále s rukouo t'la zOH
v lgke Placid jsem dostal do ruky lsekoru" a navíc jsenr sí
p itm ještě zvrátil ruku v zápěstí. Bylo to pďádně bolestivé.

-5-
$f,ilo se mně to l8.rlnora a kalerdá u hrde ukazovat duben a
stále v ruce pociluji bolest. ''

Koncom minulého roku ses t'estěhoval e Kladna do Velké Dobré.
i{est ská se tl po KladŇ?

&rka vinš a v brzké době rc tan také p estěhuje další kldgn-
sk hokejista Eberle.r
Konečně v utkání s Teslou Faqdubice sG ti podďilo vst elit prv-
nÍ ligovou branku v této sezoně. llěl jsi z ní radost?

{ekal jsm m nÍ cel ch 35 kol a uŽ jsem ani nedoufal, že so
rrrně to podďí. },lerad bych z stal na postední t'íčco YE st eloc-
ké'tabulG . i

IÉš ještě hodně sil do závěrečn ch utkání?

trtltttrttttt
lrtttttttartt
lttttrtttttt!
ttttlttrtlttl
ttrttlttttlal
rrrirrrrtrrrr
attttrttrttal
ttttttttttttt
tllttrttltttt
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ttl
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rrlll
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atttt
ttttt
ttttt
rllll
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Do konce ligového ročníku r97TF{t0 zbyvá
P inášírne prehlcd zb vajících utkání našoho
Jihlava.

už jen šest kol.
rr.užstva a fukly

TJ P0t"D I SOM KLADI|O - doma

$jeděle 3O.b ezna : P0LD| SONP KLADhIO -
Pátek 4. dubna : P0LD| s0NP KLADfilO -
pátek 11. dubna ; POLD| s0tlP KLAD|\0 -

ctu LlTvÍt0V

vŽt<G, vÍrxovta
SLOVAN BRATISLAVA

venku

ter l.dubna , šxoon PLZEŇ - P0L0l SONP KtáDNo

rjter D.clubna : VSŽ roštCE - P0LD| Soí\iP KLADNo

Y*i:*5:sgilTs*trsi:1T==-
TJ DLKbI JIHLAVA - doma

-

|'bděle 30.b ezna : DLjKLA J|HLAVA - DUKLA nErčíru

Pátek 4.dubna : DIJKLA J|HLAVA - šKopR PLzEf:l

Pátok ll.dubna ; DIJKLA J|HLAVA - V5Ž rďtcE

venku

ter l.dubna 3

ter 6.dubna :

l'bděle l3.dubna :

crE ltwÍmov - DIJKLA JlHI-AVA

vŽrg vÍrxovlCE - DUKLA JlHLAVA

SLoVAN BRATlstÁVA _ DUKLA JlHLAVA

$guPl sKA DI šNÍCH souPE U

TJ POLDI SOIIIP KLAd\P

Krasa' branká č. 1
Kolísek' ll č. ?4.
FormineŘ, " č. 6"
Kaberle, č. 12
$o ava' tl č." 4
ČemÉk' n č. 5
Vinš' lt č. 2
blibe' l' č.9
Vcjvoda' 'l č. 3
Větrovec, ' č. 2l
Vostr l ll č. 22

tbv , ritočník. ě. ' 6
- Bauer, a č. 8
Novák' ll č. I
S kora' 'l č. 14
Dudáček' ll ě. 19
llpvotn' il č.4
l ller' n č. 18
Vysušit' l! č. l0
skrbak' lt č.' 17
Reckziegel' n č. 16
Fiala, ' č. ll
Svoboda' tt č. a0

Trené i : František fuspíšil
Joscf vtÍ'npr

Hlamí noztrodčí : Bolumit Kola ze Sušice

čároví rozhodčí': iltg. lvan šutka z Bratislavy
iltt. Jozef Vrábel z Bratislavy

lnstruktor utkání: ing. Árnold Budík z Kop ivnice

TJ clfl Llwípv

KáPowr' brar á
}batÉk' ll

irg" Vopat' obrárce
Rykt, "Chrchel, rf

lbcholda, 'Krph, n'

hinich' Út

Karagavrilidisr ''
Ulrych' ,itďník
ín8. Hlínka tl

Opačit ' 
' 'Tarantl n

K hos, tr

Kodrle, rr

Svoboda, 'Wbismn, r
ZíW, 't
Kafivo{a, "Chabron, rf

Trené i: Josef Hlinka
František D n

-l-

č.t
č.6
č.5
č.1'. 9
č. 18
č.3
č.4
č. 13
č.8
č. 12
č. 14
č. ?4
č. l0
č. 22
č.n
č. lI
čo 16
č.Tč.u
č. 19



PBEMloUC
a'-

n.'CilDY 
'POBTIIVl7o PoUlGzŮ PRo DVĚ osoBY

NA z^tEzD.NÁ! oŘNi t-ooi
Po čenNoMoŘsrÝcn pŘisTAvEcH

LosovÁNí oD u3.gŘezNA
Do2s.rvĚrNA tlso

NArfu sLouPcEYE sPoRTcE

T

I
oDoitu rEDníxo HoKEJE
TJ POIDI.SONP KTADNO

pÁre Í,4.4.1980 v 17 HoD. urxÁní l.tlGY

TJ vzKG VÍTKoVlcE
TJ POLDI SONP KLADNO

o HoKEJl s loPlrámut

M lsTB čssn t959 o t975 ot 976 o 1977 . í978
DOHOST SONP KLADNO ffi

\ dárzá odďI ledrrího hokeje TJ POLDI-SONP l{ladno.
Porzoleno odborem ktlrttrry olrl\/ I(ladno pod č . sz af z a -
Tiskne : POLDI-SONP l(la'dno

DOBOST PZ KLADNO r9560I970 0 l97I
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WyŽ' jsre ri _do nnli rozlrov l to bylo p cd utkánín s Litví_
lwanl tak nám tp llllan }bv t'islíbil, aie že sg rrskuteční
jen tehd;, když hosté z Lítvírpve odej ol poraženi. To se sta-
to, tďžo ism mhli začít klást otázŘn

Liga se btíží k závěru. Jak jsí rn tmr korrdičně?

P{.' pg stránce fyzické i psychi9ké. Jcn bych si t'ál,
:bycFn.šiastně llpv ročník p estálí a zreg rrerovaii síly,
které náq' závěr lígy ubírá.'
JBká je nálada v rružstw?

Fpj:-pohďa, což pramní, z toho, že jsre ďes adu zádrhe-l fuÉšní a mtrsííÍu v každ n utkání vyr tožii r,oone silo r
},tozdá ge ti letošní ...6na ťíliš dlouhá, Wyž máš vedle povínr
mstí v rnte ském oddíIe ještě povinrrosti reirezentační? '

žaana selanka to-rrnír _a tak dlourpu sedrumrjže vydrlžet jen
!9n' kdo celoročně tokejovĚ pracuje a navíc rru rnrsl ještě-slor
žít zdraví."
lhšc ružstvo zastihla velká marodka. Co ty na to?
tsyl volk a rránr nejd pak seodst rÍtoč í a její-z ziratilistab do k , ale ďes ní do-vďl l Go naše v sle 3Br žeíÉmo trc, le stáIc jc t eÉa hr . Seberl
uspokojení by bylo nebezpečné.Í

un jq odchráno 38 tigpv ch kol. Z hterého utkání jsi měl ra-
dost?
i.Radost j9 vždycky' kdyŽ se vytnaje, ale obzvláštní potěše_
nÍ mně udělala naše v hra v posledním utkání s Duklou'.Jihla-
Ya' kam jsrm tríj:ti s-torzeltr nrrlžstvtll byli rÍpln mi outseidry
a nakonec Jsrne zvítězili. "
Ktcré utkání tě ďíliš nepotášilo?
Ťrotna v Bratisllně' kde_nán štěgtí t'edvedlo, jak dovede
b' t wtkavé a p álo domácím. "
l(lo se ti líbí hrním pojctím v rrašsm mržstvu?

-3-
'V životní kondici hraje Jarťa vinšl liále se mně líbí hra
Fiaty, S kory, lbvot4ého, Dudáčka a Bauera. Pochvalu také
zaslutují oba naši gotmn1 (rrára a Kolísck), kte í nás v
mnoha utkáních podrželí. "
Jak Jsi spokojen s rozhodčími?

Tískají dob e, i když ' 
j.jich v konu jsou v1kyvy, ale kdo

rpudělá chyhr l "
Jak se díváš na br'rdoucrrost kladenského hokeje?

"JseB optimista. Zárukou dobrého hokeje na KladrĚ je vlastní
1íh8n mlď ch' kte í jsou zapáIeni pro hokej a chtějÍ ml
prÍnášet ouěti' takže o hrdouctrcst hokeje na Kldně nem.lsí
b; t obavy. Jen bych si t'ál a sqhnou moji spoluhráči, kdyby-
chom hráli doma, na vlastním ledě' ďed početnější návštěvou. ''

o(o)g(g)g(o)o

ru gEsgď s eotTELEM KLADENKÉ FnLY

Zdeněk tbabě, u *& ritďníx Pr''oligového mužstva, pre-
vzal po skončení aktívní iinrosti editelsk žezlo kladenské
tnly 'w 

z'. Kďínkovi. Zoe ka }haběte mrjžete najít ve zdech
stadíonu od rána do večera, protože plynul ' chod haly vyža-
duje mnoho a mnoho času. Požádali js'me Z. l'haběte o několik
infgrrrncí o tom, co čeká kladenskou halu po skončení letošní
sezony' aIe dejme již slovo jejírnu editeli.
't&áme p ipravenu dokumentací pro několik rekorrstrukpí, ktcré
je nutrrc provést. Jedná se o ledovou plochu, rozvod vcly a
dokončení st gdního topení.'
Kdy se s těmito pracenri začne?
ífudle vypracovaného harmonogramu by se mělo začít Zl.dubna
t"r. Je t eba rozebrat rnantinely, provést v kop kanálu, vybtF
dovat chlazení a s tím vším souvisí ada dal ích prací. Chys-
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Eí. Vybr'rdujenre tam čásoměrné
dežnická družstva nbtrovská
v době ninp sez nu provedemc
malování apod.'

za ízení, ebJ tam nphla hrát mlá-
utkání. Je sarnoz ejmé' Že v hale
každoroční běžrrou rldržbu'jako je

9.kolo 19' íjna 19Í9
Kladrp _ Košice

! l"část' l'.lígv 1979Á980

lakolo 30. íjna 1979
Jíhlava - Kladno ?z?

I3.kolo Z.lístÓpadu 1979
Kladno - C.Budějovice 5:l
14.kolo 6.Iistopadu 1979
Kladno - Pardubice 5:1

I5.kolo 9.listopadu 1979
Kladrp - Brno 3:1

I5.kolo 13.listopadu f979
Trenčín - Kladno l:6

ll.kolo 25. íjna 1979
Kladno - Sparta 5zZ

IS.kolo 20.listopadu f979
Plzen - Kladno 1:7

l9.kolo 23.listopadu t9?9
Kladno _ Vítkovice 4zt
20.kolo 2l"listopailu
Košice - Kladrro 3:4

21.kolo 30.listopadu 1979
Kladno - Bratislava 6:1

22.Ko1o 4.prosince 1979
Sparta - Kladno l:t

lGy se dmríváte, že by tyto pnáce byly skončeny?

ltla5ínr áním jc provést všochny gráce v rnjkratším tcrmínu,
abychorr stihli-začátek p íští sez ny. v ďípďě' žc by vše
rrebylo hotorlo, našla uy ritočiště v t'ípravném období mláíež-
nická družstva a i náš A-t m ve SlanéÍn, kde se dokončuje kry-
tá, hala. i
0všcm všc zátcží na tom, jak prljdou práce vďd. l.Jvíhri
byc}om každotl pomcí'lou niku z d t'íznívc kladenského hoD
keje. t

Jeké máte ještě plány do budoucna?

Tlán byctrom měli dostatek, ale zatím Í!c'''áÍÍp stavební kapa-
city, které by tyto plány reaIizovaly, ale to není bolest v -
hradně kladerrská' ale s podobn vni potížem1 se setkávatí í
jirdc. "

Foděkovali jsrc Zde ku tbabětoví za rozhovor a vě ínre,
že Gechna p cdsevzetí se stanou brzy skutečngstí.

)o( o)o( o)o(o)o(
)ofooo[o(

Protože vyjdg náš Zpravodaj v letošní sez ně již jel,
jcdenkrát, uve ejnujerrc pro naše věrné t'íznivce p ehled
utkání a v sledk našeho |ppi51'" u Ii$ovem rďníku 1979A98u.

|.část l"1i$/ l979lB0

lO.kolo 23. íjna l9r9
Bratislava - Kladno 3:3

Z jdenáctí utkání jsme z{skali l3.bodl: a 9 bodrj ztratili.
Soupe &n jsrr,e nastr:íleli 40 branck a 34 brarek js*e obdrželi.
St elecká tauulka po l.části: tbv t01 Bauer a S kora Po 5,
l.bvotn a Milller Po 4l tlovák 31 Ho avat l'letibar-&.dáček po ?,
Vysušil, Fiala, Vejvoda Po l.

lT.kolo 16.Iistopadu 1979
Klarjrro _ Litvírrov 3:1

Ve Z.částí js''e získali 20 bod a jen dva body js',re ztra-
tili. Soupe m jsrrn nast ílerí 45 brarpk a oklrželi 16 branek.
St elecká tabulk? po ll.části: Bar'rcr 6, K iváček, Í,lovJ,
votn; , S; kora' ffiller, Dr.dáčck Po 5l |\{ovák, Fíala, Vinš
Vejvoda' Vysušíl' lbliba po l.[.kolo ?)..zá l 1979

Kladno . Jihlam

!.kolo 6.zď t 1979
C.Budějovice - Kladno

3.ko1o E;Žá í 1979
Kladno - Padi,rbice

4.ko1o 2. Íjna 1979
Brno - Kladno

S.kolo 5. íJna 1979
Kladtp _ Trenčín

5.ko1o 12. íjga 1979
Kladno - Plzen

7.kolo lg. ijna 1979
Kladno - ll5Z Koš ice
B"kolo 16. íjna 1979
Vítkovice - Klďno

3:l 2zZ

92t4

3:43z?

7:33:3

^^, ^^. ^^. ^l ^1. ^^. ^4. "a'
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Ve st cdu, dnc Z.dubna rs]0 oslavil Frantíšek Pospíšil'
českoglovensk a kladcnsk hokejov reprezentant a trenér našctp
prvotigového t Ín, 36onározenlny. Poďáli jsme mu, aby se rnr.r

splnila všochna jeho t'ání na ledě i v osobnínr žirotě.

Zdcněk l uer, náš rÍtočnír, kter se t'ed čascnr podro_
bil těžké oporaci okar byl proptlštěn do donrácího ošet ování.
Jeho pooPerační st3v si vyžádá t í rněsíce naprostého klidu.
#e jem mil mu Zdenkovi brzké uzdravení, abychom lrc opět wí-
tali na klademkérn ledě.

Václavrr Cibulovi, redaktoru sportovní rubriky krajského
deníílu sv0B0DA9 vyslovuje oddíl poděkování za velmi tispěšrrou
p'lpagaci klgdenakér'o hokeje v tonto časopisu. Vě íme , Že i
v p íští sezonš budg ve spolupráci s naším oddílem Pokračo_
vat.

Ji í.Dudáček' k ídelnÍ ritďník na eho t nru slaví dnes
lE.narozoniny. Sdečně blahopojerrre.

Jak jsme vas již informovali, do korrce 
'uz 

ny se uskr'r
teční ve dpch 5.-6.dubna v kladensk hale l.ročník turnaje
0 KL{DENJSKY KAI{AN' jehož po adatelem je nládežnická komise
TJ Poldi soFlP Kladno. V tomto turnají zn# í síly nejrrrlďší
hokejist . Ve dnech ll.-l3.dubna lsqO proběhne v k}adenské
halo l|enpríál Ro6era lloudka, kter1 po ádá TJ n Ha{rro. Tur'
naie se z častní družstva.staršího corostu Slovanu [tstÍ nad
La6ern, ttvězdy haln, Zetoru arrc, čr-rx haha, Poldi sol'iP
Kl3dro' a pďádající oddír PZ Kladrro.
Tu6naj začne v pítek ll.dubna v l8 hodin utkánÍm PZ Kladrro
- cLTl( haha a h.rde pokračovat v sobotu l&dubna po cel
den a v neděli l3.dubra bude zakončen utkáním od l3.@ hodo
o l.nísto.

oooooooooooooooo

sflPlsÍA mr$Ícrr sqFil

TJ FOI.DI S$P KUNP

Krása' brarkáKolísck' .,

Fornánck, '
Kabrlo' obárre
S eva, .
Connák' t
Vinš' t
ibliba, I
Vcjuoda, I
Větrougc, "
.Vctr , .,

Nov ' ritďník
Batrr, rr

taovák' ,l

S kcr, i
DÉáčck, ;
l'lgrotn , ''lfullr, R

YFuštl' Íl

Skrbokr 'l'
Rtckzíá&l ' 'Flaler t
Svoboda, o

čá'TYí roitpott : lng. Ji í Upr z
lliroslav h cha

lnstrrntor: Josgf Frcněk z Kladrn

Trcn i: František Fospíšil
Josef Vinmr

Hlamí rozhodčí t J.JDr. Vledinír šubrt z Brna

mnild č.
l''č.

-?-

r'l váre vÍrxovtce

25
?4

Fl'
Sinds

č. l
č. 24
č.6
č. 12
č.4
č.5
č.2
č.9
č.3
č.a
č. 22

Orc ák' obárrce č. a(udcle' i č. 3
Kecí ' 

t č. l8
Stankovič' t č. 6
lbrák' i č. 4Ffuala' 'l č. 5LJĚka' ; č. 2skrcš' l' č. eollJrník' 'l č. 8
stránlk 

' tďník č. 14teilírth, ' čo 13KďídjÍn' t č. 19

L'olaÍ'' 'r č. uccrník' L 9Ylk, r L ll
Fq;čer, !l č. 16
Svuil , , č. L2Voldr, r t. f5Bulent' ' č. 2lAdanuc' í' č. l0Krgyzgl, " č. lllcplcch' č. zT
Vod<rbc, " č' l
Jaroglev Fryčcr
..hn Soukup

Cob
č.8
čo7
č' 14
č. 19
č.B
č. l8
č. t0č;u
č. 16
č. 1l
č'a^


