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VÍTÁME VÁS DNEŠNÍ UTKÁNÍ

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ: RYTÍŘI KLADNO   PIRÁTI CHOMUTOV V PÁTEK 1. 2. OD 17:30!

Kapitán je zpátky, Rytíře vede do bitvy se Spartou!
Těžko hledat zápasy, které by měly větší jiskru než středočeské derby Kladna se Spartou. 
Dnes svedou oba tradiční soupeři v pořadí už 207. hokejovou bitvu, k níž máme velmi 
potěšující zprávu. Rytíři táhnou do boje proti sparťanům pod kapitánským praporem 
uzdraveného Pavla Patery. 

Kladenská legenda neopouš   ještě do nedáv-
na hodně početný lazaret sama. Trenéři už by 
měli mít k dispozici další čtveřici borců, které 
trápilo zranění či nemoc. Do sestavy se vra-
cí útočníci Antonín Melka a Michal Dragoun, 
do obrany budou připraveni Petr Machol-
da a Libor Procházka. Posledním hráčem na 
marodce tak zůstává Miloslav Hořava. Kdo už 
se letos v Kladně bohužel nepředstaví, je útoč-
ník Jan Hlaváč, který zbytek ročníku dohraje 
ve Švédsku. 

Pražanům se nepovedl začátek soutěže, 
jenže hodně nevýrazné výkony z úvodu 
sezonu už jsou pro ně dávno zapomenutou 
minulostí. Sparta vyhrála posledních osm 
zápasů, vystoupala ze suterénu tabulky až 
do elitní šestky a na Rytíře ztrácí pouho-
pouhý jeden bod. Mužstvo s lepší aktuál-
ní formou v Tipsport extralize nehledej-
te. V útoku jej táhne hlavně duo Petr Ton 
a Jaroslav Hlinka, oba zkušení kanonýři si 
drží vynikající průměr jednoho kanadského 
bodu na zápas. 

Se zajímavým objevem vyrukoval trenér Josef 
Jandač na postu brankáře. Fantomem posled-
ních dní se v brance soupeře stal Marcel 
Melicherčik. Dosud neznámý gólman nastou-
pil za Spartu v pěti utkáních a i přes nepo-
vedený poslední duel s Kometou, v němž byl 
vystřídán, si drží skvělou úspěšnost zákroků 
přes 95 procent! Nebudeme se zlobit, pokud 
jeho skvělá čísla půjdou po dnešním večeru 
o něco dolů. Dobře se bavte!

Ze sta  s  k:

Letošní bilance:
doma: Kladno - Sparta 5:1
venku: Sparta - Kladno 3:4, 6:3

Loňská bilance:
doma: Kladno - Sparta 3:2, 3:1
venku: Sparta - Kladno 0:1 pp, 1:0 pp

Historická bilance:
 U V R P skóre
celkem 206 87 29 98 667:731
doma 106 56 15 35 366:299
venku 108 31 14 63 301:432

Nejvíce branek (na Kladně):
16, , Kladno - Sparta 8:8 (1966/67)

Nejvýraznější výhra a prohra (na Kladně): 
Kladno - Sparta 8:1, 7:0 (1980/81, 1981/82), 
Kladno - Sparta 3:10, 0:7 (1951/52, 1992/93)
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RYTÍŘI KLADNO

Klub založen: v r. 1924 jako Hokejový odbor SK Kladno

Klubové barvy:  modrá a bílá

Názvy klubu: 1924 - HOSK Kladno, 1948 - TJ Sokol 
Kladno, 1949 - TJ Sokol SONP Kladn, 1953 - DSO Baník Kladno, 
1958 - TJ SONP Kladno, 1977- TJ Poldi SONP Kladno, 1989 - TJ 
Poldi Kladno, 1991 - HC Kladno, 1994 - HC Poldi Kladno, 1996 
- HC Kladno, 1997 - HC Velvana Kladno, 2000 - HC Vagner-
plast Kladno, 2003 - HC Rabat Kladno, 2003 - HC GEUS OKNA 
Kladno, 2010 - HC Vagnerplast Kladno, 2011 - Rytíři Kladno.

Stadion: ČEZ STADION Kladno, kapacita 8.000 míst

Největší úspěchy: Mistr ligy 1959, 1975, 1976, 1977, 1978, 
1980, vítěz PMEZ 1977

Kladenš   hráči či odchovanci mistry světa: Přemysl Hainý (1949), 
Josef Horešovský (1972), Fran  šek Pospíšil (1972, 1976, 1977), Fran-
 šek Kaberle st. (1976, 1977), Eduard Novák (1976, 1977), Milan 

Nový (1976, 1977), Miloslav Hořava (1985), Vladimír Kameš (1985), 
Michal Pivoňka (1985), Fran  šek Kaberle ml. (1996, 1999, 2000, 
2001, 2005), Drahomír Kadlec (1996), Robert Kysela (1996), Radek 
Bělohlav (1996), Otakar Vejvoda (1996), Jiří Veber (1996), Libor Pro-
cházka (1999), Mar  n Štěpánek (2000), Milan Hnilička (1999, 2001, 
2005), Pavel Patera (1996, 1999, 2000, 2001), Mar  n Procházka 
(1996, 1999, 2000, 2001), Jan Hlaváč (1999, 2005), Tomáš Kaberle 
(2005), Marek Židlický (2005), Tomáš Vokoun (2005, 2010), Jaromír 
Jágr (2005, 2010), Ondřej Pavelec (2010), Jakub Voráček (2010).

Olympijš   vítězové z Nagana 1998: Jaromír Jágr, Milan
Hnilička, Pavel Patera, Mar  n Procházka, Libor Procházka.

Vítězové Stanley Cupu: Jaromír Jágr (1991,
1992), Fran  šek Kaberle (2006), Tomáš Kaberle (2011).

Vedení klubu:

INFORMACE O KLUBU

Administra  va: Hana Poláčková - sekretariát
Pavla Michalová  - hlavní účetní

Cesta z hokejového pravěku na československý trůn trvala kladen-
ským hokejistům přesně 35 let. V roce 1959 hráči tehdejšího SONP 
Kladno poprvé zvedli nad hlavu mistrovskou trofej a narušili dlouhou 
nadvládu Rudé hvězdy Brno. Parta okolo Stanislava Bacílka se stala 
mistry republiky paradoxně v Praze. Tým Vlas  mila Sýkory, který poslé-
ze vytvořil kostru národního mužstva pro světový šampionát, se rado-
val z úspěchu na Štvanici, protože kladenský zimní stadion v tu dobu 
procházel rekonstrukcí, při níž se mu dostalo úplného zastřešení.

Pět z celkem šes    tulů získali hokejisté s paní Poldi na prsou v 
sedmdesátých letech, kdy slavná generace Nového, Nováka, Pospíši-
la, Kaberleho a mnoha dalších skvělých hráčů vyhlásila „zlatou pě  -
letku“. Mistry ČSSR se Kladno stalo v letech 1975, 1976, 1977, 1978 
a 1980. Kladno v tu dobu válcovalo soupeře i na mezinárodní scéně. 
Světový punc dalo místnímu hokeji vítězství v Poháru mistrů evrop-
ských zemí (1977) ale i zámořská mise, při které Poldi úspěšně změ-
řila síly s kluby WHA a NHL. Posíleni o několik reprezentantů Klade-
ňáci porazili Chicago Black Hawks a Toronto Maple Leafs, remizovali 
s New Yorkem Rangers a těsně podlehli Clevelandu. Kladno pravidel-
ně dodávalo československé reprezentaci řadu opor a klub dosáhl 
svého absolutního vrcholu.

V první polovině osmdesátých let přišel pád. Největší hvězdy týmu 
dostaly šanci zahrát si v zahraničí a Poldinka se v roce 1983 poprvé 
poroučela z nejvyšší soutěže. Po dvou letech se sice vrá  la zpět mezi 
elitu, ale sestup přišel znovu. Jenže i tentokrát se kladenš   brzy do 
nejvyšší soutěže vrá  li a od roku 1987 v ní na dlouhou dobu nechy-
běli. V mládežnických týmech se navíc v neobvykle hojném počtu 
začala objevovat jména, která se později zlatým písmem zapsala do 
dějin světového hokeje. K prvnímu zápasu mezi dospělými nastoupil 
v roce 1988 tehdy teprve šestnác  letý Jaromír Jágr. Supertalentovaný 
mladíček o sobě dal brzy pořádně vědět. Už o dva roky později zářil 
v nakonec neúspěšné semifi nálové sérii pro   Spartě a vydal se na 
svou impozantní cestu do zámoří.
Nejblíže k sedmému mistrovskému  tulu měli kladenš   v sezo-
nách 1993/94 a 1994/95. Silný tým předváděl nádherný kombi-
nační hokej, pod taktovkou legendární Blue-line Patera-Procház-
ka-Vejvoda se držel na špici tabulky a byl pasován na velkého 
favorita extraligy. Všechny naděje však vzaly promarněné pě  zápa-
sové semifi nále s Olomoucí a následně se Zlínem. Po pádu le  té-
ho garanta kladenského hokeje oceláren Poldi se navíc oddíl začal 
dostávat do stále více problema  cké fi nanční situace a výjimečně 
talentované mužstvo se postupně rozpadalo. Úplný krach naštěs   
v kri  cké chvíli odvrá  l Jaromír Jágr starší, jenž se postavil do čela 
slavného klubu.
I tak ale přišla hubená léta. Ta vyvrcholila sestupem z nejvyšší soutěže 
v roce 2002. Ani tře   sestup však kladenský hokej nepohřbil. Hned 
za rok město zažilo obrovskou euforii při návratu zpět do extraligy 
a v následujících letech se v Kladně dvakrát hrálo čtvr  inále play-off . 
Do ročníku 2011/2012 vstoupil kladenský hokejový klub s novým 
logem a názvem Ry  ři Kladno. Jeho většinovým vlastníkem se stal 
Jaromír Jágr mladší, který v nelehké chvíli převzal žezlo po svém otci.

Historie klubu:
Když se v listopadu roku 1924 několik nadšenců rozhodlo založit v Kladně hokejový oddíl, ještě nemohli netušit, k jakému fenoménu pokládají 
základní kámen. Kladno, léta proslulé jen jako město uhlí a oceli, se v budoucnu mělo stát jednou z největších bašt českého hokeje.

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

Vít Heral
Tiskový mluvčí

klubu

Mar  n Vejvoda
Sportovní 
manažer

Marcel Kučera
Marke  ngový 

asistent

Václav Bartoš
Výkonný 

ředitel klubu

Jaromír Jágr
Majitel
klubu

Otakar Černý
Jednatel 

společnos  
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HC SPARTA PRAHA NÁŠ DNEŠNÍ SOUPEŘ

Soupiska týmu:

Klub založen:  v r. 1903 jako klub bandy hokeje, 
  v r. 1909 založen hokejový klub
Klubové barvy:   modrá, žlutá, červená a rudá
Změny v názvu:   1903 - AC Sparta Praha, 1948 
- Sokol Sparta Bubeneč, 1949 - ZSJ Bratrství Sparta Praha, 
1951 - ZSJ Sparta ČKD Sokolovo Praha, 1952 - TJ Spartak Praha 
Sokolovo, 1965 - TJ Sparta ČKD Praha, 1990 - HC Sparta Praha
Stadion:  Tpsport Arena, kapacita 13.150 míst
Největší úspěchy:  mistr republiky v sezónách 1952-
1953, 1953-1954, 1989-1990, 1992-93, 1999-2000, 2001-02 
a 2005-2006, 2006-2007, vítězství na Spengler Cupu 1962, 1963, 
2. místo na Spengler Cupu 2004, 2. místo v Evropské lize 2000

Management:
Předseda představenstva: Petr Bříza 
Výkonný ředitel: Zbyněk Černý
Sportovní manažer: Patrik Mar  nec
Marke  ngový ředitel: Tomáš Klimíček
PR manažer & media: Tomáš Zetek
Provozní ředitel a ekonomický poradce: Ladislav Pátek
Sekretariát: Petra Jansová

Společnost: HC Sparta Praha a.s.
Sídlo: Za Elektrárnou 419, 170 00 Praha 7
Kontakt: Tel.: 266 727 454, Fax: 224 232 251
E-mail offi  ce@hcsparta.cz
Internet www.hcsparta.cz

Realizační tým:
Hlavní trenér:   Josef Jandač
Asistent trenéra:   Jan Votruba
Trenér brankářů:   Radek Tóth
Vedoucí mužstva: Ladislav Velechovský

Maséři, kustodi: Hynek Svoboda, Josef Toma
Lékaři: MUDr. Miloš Bobula, MUDr. Antonín Chochola

MUDr. Dušan Singer
Fyzioterapeut: Mgr. Mar  n Dvořák
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RYTÍŘI KLADNO SOUPISKA TÝMU / STATISTIKY

U = utkání; G = góly; A= nahrávky; B = kanadské body; +/- = plus/mínus body; TM = trestné minuty; 2, 5, 10, DKU a TH = počet 2, 5, 10 minu-
tových trestů, trestů do konce utkání a trestů ve hře; ZTS = zavinil trestné střílení/kolik jich soupeř proměnil; TS = kolik jel trestných střílení/
kolik jich proměnil; SN = kolik jel samostatných nájezdů/kolik jich proměnil; GP = vstřelené góly v přesilovce; GO = vstřelené góly v oslabení.
Brankáři: MIN = odchytané minuty, OG = obdržené góly; ZÁS = počet zásahů; % = úspěšnost zásahů; TS = kolik chytal trestných střílení/kolik 
obdržel gólů z trestných střílení; SN = kolik chytal samostatných nájezdů/kolik obdržel gólů ze samostatných nájezdů; GP = kolik obdržel gólů 
při přesilovce soupeře; GO = kolik obdržel gólů při oslabení soupeře.

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

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

Pozn.: Uzávěrka pro zpracování sta  s  k byla ve středu 23. 1. 2013!
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Dnes 800. zápas v extralize!
Libor Procházka se narodil 25. dubna 1974 ve Vlašimi, v Kladně 
začal hrát hokej od 14 let. V roce 1998 byl členem vítězného 
olympijského týmu v Naganu, o rok později se stal mistrem svě-
ta v norském Lillehammeru. 
Za národní tým odehrál 99 zápasů a vstřelil 9 branek. Většinu 
kariéry strávil v české extralize, několik sezon působil ve Švéd-
sku, jeden ročník se pokoušel prosadit v zámoří. Město Kladno 
mu v roce 1998 udělilo čestné občanství.  

JIŘÍ KUCHLER ROZHOVOR

LIBOR PROCHÁZKA JUBILEUM

Když budeme bojovat, nejsme bez šance 
Zkušenému útočníkovi Jiřímu Kuchlerovi se v posledních zápasech viditelně dařilo. S kapi-
tánským céčkem na hrudi skutečně patřil k ústředním postavám mužstva a ke spoustě 
černé práce přidal i góly a asistence.

Semklo se mužstvo v posledních zápasech?
Jasně, nám nic jiného nezbývalo. Říká to každý, já 
se budu opakovat, ale my nikomu sedm gólů dávat 
nebudeme. Mnozí tvrdí, že půjdeme tabulkou dolů 
a že na to nemáme. Tak co nám zbývá, než bojovat 
a semknout se.

Vám osobně se také dařilo, cí  te formu?
Hraje se mi lépe, ale je to dané  m, že člověk chodí 
víc na led. To řekne každý hráč. Čím víc hraje,  m je 
více příležitos  , více se mu daří a je silnější na puku. 
Mé góly vyplynuly z toho, že se to ke mně vždycky 
nějak odrazilo. Žádný pěkný gól jsem nedal, byly to 
jen dorážky. Takže je to otázka štěs  . 

Má na váš výkon vliv i kapitánské céčko, které jste 
při absenci Pavla Patery nosil na dresu?
Ne, to je spíš jenom čestná funkce, protože kapitána 
máme stále v kabině a já si chodím jen podat ruce. 

A nemáte jako kapitán větší zodpovědnost?
Ani při zápasech nenastává nějaký výraznější 
moment, abych tam měl něco provádět. V kabině se 
povzbuzujeme všichni a Pavel Patera tady funguje.

Ve formaci se s vámi objevil i Miloslav Hořava, jak 
se vám s ním hrálo?
Je to bojovník, umí dát gól a výborně bruslí. 
S ním se hrálo výborně. Stejně tak i s Valdou (Jaku-

bem Valským). V Liberci nám to spolu klapalo, 
ale bohužel se zranil. Snad ještě letos naskočí. 

Jak vidíte šance Kladna v základní čás  ?
Věřím tomu, že uděláme přímý postup do play off . 
Byla by velká škoda, kdyby se to nepovedlo. Přeci 
jen máme dost bodů, což dříve nebývalo, tak proč 
se o to nepoprat. 

Co očekávat od pátečního zápasu se Spartou?
Bude to veliký boj, jsou na vítězné vlně, zvedli se 
pod trenérem Jandačem. Když ale budeme bojo-
vat, tak nejsme vůbec bez šance a umlá  me je. 
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Ry  ři byli nemocnému chlapci mo  vací a oporou
Desítky  síc kilometrů už najezdila Blanka Braunšveigová z Horních Počapel na Mělnicku, aby spo-
lečně se svou rodinou podpořila v domácích zápasech hokejisty Kladna. Byli to právě extraligoví 
borci, kdo významně podrželi jejího syna Vojtu ve statečném a úspěšném boji se zákeřnou nemocí.

Maminka prozradila, že jejich vztah k současným Ry  -
řům trvá přes dvě desítky let. „Už dlouhá léta fandíme 
kladenskému hokeji. Táhne se to od dob manželova 
dětství,“ přiblížila velká hokejová fanynka, jejíž ta  nek 
pochází od Litvínova, kterému se u nich doma fandilo.

Tady začal její vztah k nejrychlejší kolek  vní hře na 
světě. Náklonnost ke Kladnu se však zrodila, až když 
poznala budoucího manžela. O oddanos   klubovým 
barvám svědčí, že v některých částech jejich bytu vlád-
ne modrá a bílá. Dokonce na jedné zdi synova pokoje 
mají vyvedeného buldoka ještě z doby, kdy jej hráči 
Kladna nosili na hrudi.

Dnes je Vojta zcela v pořádku a hokejové Kladno pocho-
pitelně zůstalo jeho modlou. „Syn  m žije. Nechodí 
v ničem jiném než v kladenském oblečení. Pro klub by 
dýchal. Miluje všechno, co se týká modrobílého man-
ča  u,“ prozradila maminka, jež se pohybuje ve světě 
sportu takřka denně. Pracuje to  ž v sázkové kanceláři. 

8000. gól a zázračná trefa
Když byla vyhlášena soutěž, v níž se  poval střelec 
osmi  sící branky Kladna v nejvyšší soutěži, nemohla 
Blančina rodina mezi  pujícími chybět. Na internetu ji 
pochopitelně objevil Vojta. A tady má osudový vztah 
s kladenským klubem druhé pokračování. Byla to to  ž 
ona, kdo měl ze sedmi stovek soutěžících nejlepší  p. 
Uhodla střelce a byla také nejblíže minutě! Za svou tre-
fu převzala před utkáním s Litvínovem, v němž se loučil 
Jaromír Jágr, krásný křišťálový puk s vyrytými jubilejní-
mi údaji. Dnes má čestné místo ve vitrínce.

Gratulaci přijala na ledě také od autora branky Marka 
Černoška, jemuž předala děkovný dopis pro kabinu. 
Týkal se syna. Mimo jiné se v něm píše: „Dalo hodně 
práce syna uklidnit a vysvětlit mu, že má smysl bojovat, 
vydržet, uzdravit se. Logicky se mu zhrou  l svět. Nechá-
pal proč on, proč to má vše podstupovat. Proč nemůže 
jezdit na stadion a být svým miláčkům nablízku. Z celého 
srdce Vám děkuji nejen za sebe a Vojtu, ale také za všech-
ny lidičky, kterým děláte radost na stadionu i v životě.“

A jak ji napadlo vsadit na obránce Černoška, jenž pat-
ří mezi sváteční střelce a šance na správný  p se  m 
snížila? Ač původně  povat nechtěla, nechala se rodi-
nou přesvědčit. Zamyslela se, a jelikož občas mívá 
vize, kdy se jí zjevují obrazy, chvíli mlčela a přemýšlela. 
„Najednou jsem viděla, že to bude obránce. Zahlédla 
jsem písmenko s háčkem a věděla, že bude na začátku 
jména, protože bylo velké. Ptala jsem se, zda je obránce 
na Č. Okamžitě řekl: No jasně, je tam Marek Černošek. 
Tak to bude on,“ přiblížila Blanka, jak k  pu došla.

A jak v soutěži dopadli její chlapi? „Synové Vojta a Ond-
ra dávali Jágra a manžel útočníka Dragouna, který ani 
nenastoupil,“ prozradila sympa  cká vítězka.

Autor: 
Jiří Nagy

(Kladenský deník)

Když s manželem před dvaadvace   lety začali na zim-
ní stadion v Kladně dojíždět, netušili, jak osudovým 
se rodině mužstvo tehdejšího Rabatu stane. Blanka je 
přesvědčená, že hráči se zásadním způsobem přičinili 
o záchranu života syna Vojty, jenž před třemi lety váž-
ně onemocněl. V té době se o něm jeden dobrý člo-
věk zmínil na zimním stadionu. „Kluci v čele s Lukášem 
Cikánkem posléze poslali synovi brankářskou hůl s pod-
pisy. Z těžké nemoci se po dvou letech opravdu uzdra-
vil. Velkou mo  vací pro něj byl vzkaz: Brzy se uzdrav 
a přijď zase fandit. Těšíme se na tebe!“ přiblížila. 

Obránce hokejistů Kladna Marek Černošek a šéf marketingu 
Rytířů Kladno Marcel Kučera předávají Blance Braunšveigové 
kytici a křišťálový puk.
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JAN DALECKÝ ROZHOVOR

Snažím se zlepšit úplně ve všem
Útočník Jan Dalecký si premiéru za A-tým odbyl už před lety, letos si ale užívá první ročník, 
v němž za áčko nastupuje pravidelně. Za  m v osmnác   zápasech vstřelil dvě branky a dokonce 
se mu dostalo i výsady, že zaskočil místo zraněného Jiřího Tlustého v elitní řadě s Plekancem 
a Jágrem. „Je to má první sezona, baví mě každý zápas,“ přiznává teprve dvaadvace  letý hokejista.

Ve Vítkovicích jste neuspěli po dvou předešlých 
výhrách, tak  ka měla být stejná. Co se tentokrát 
nepovedlo?
V těch předchozích zápasech jsme více bojovali, víc 
bruslili a celkově jsme hráli s větší chu  . Vítkovice 
nám během prvních minut nasypaly tři góly a to se 
pak prostě hraje fakt špatně. Po první tře  ně jsme 
si řekli, že takhle to dál nejde. Ve té druhé jsme se 
snažili zlepšit pohyb a ve tře   tře  ně jsme na ně 
zatlačili a vytvořili si i víc šancí. Hra už byla vyrovna-
nější. Zápas rozhodla první tře  na, i když jsme se 
snažili výsledek zvrá  t.

Zaúčinkovala na vás nega  vně dlouhá cesta do 
Ostravy?
To ne, na tu musíme být zvyklí. Jen jsme k tomu 
asi nepřistoupili tak, jak jsme měli. Vítkovice na 
nás skvěle vlétly, navíc je mo  vovaly předchozí tři 
prohry. 

Když se teď podíváme do vyrovnané tabulky, jak 
vidíš šance Kladna na umístění v elitní šestce?
Abych řekl pravdu, tak tabulku tolik nesleduji. Pro 

nás je důležitý každý zápas, v každém musíme 
bodovat. Chceme udělat šestku, ale jdeme zápas 
od zápasu.

Zažíváš ty osobně letos průlomovou sezonu?
Uvědomuji si, že je to moje první, dá se říct, celá 
sezona v áčku, takže se snažím vážit si každé šance, 
kdy jsem na ledě. Učím se plno věcí a zjis  l jsem, 
že musím více zapracovat na defenzivní činnos  . 
Do útoku umí jít každý, ale v áčku je důležité hrát 
pořádně dozadu. Snažím se zlepšit úplně ve všem. 

Straší tě tvá sta  s  ka, v níž kromě dvou vstřele-
ných gólů je „-13“ v tabulce plusů a minusů?
To je právě ono, jsem hodně v mínusu. Musím na 
tom zapracovat. Bylo několik zápasů, kdy to rych-
le naskakovalo. Poslední tři utkání ale naše lajna 
dostala jen gól po jedné chybě.

Tvůj největší zážitek bude asi zápas, v němž si 
nastoupil na křídle u Jaromíra Jágra a navíc vstře-
lil branku…
To je jasné, o tom se vůbec nemusíme bavit. Nejde 
ani o to, že jsem dal gól po jeho boku, ale že jsem 
vedle něj mohl vůbec nastoupit. I to, že jsem s ním 
mohl trénovat… To byla prostě paráda. 

Dnes nás čeká Sparta, těšíš se na tohle tradiční 
derby?
Je to má první sezona, baví mě každý zápas. Prav-
dou je, že Spartu chce každý porazit a každý se na 
ni snaží vybičovat. Na zápas se těším ohromně a 
doufám, že nás přijde podpořit co nejvíc lidí

V poslední době dáváme tradičně dvě branky a 
umíme na ně vyhrát. Kolik jich podle tebe padne 
tentokrát?
Myslím, že 3:1 vyhrajeme.
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AKTUALITY A INFORMACE 
O RYTÍŘÍCH VÁM PRAVIDELNĚ 
PŘINÁŠEJÍ NAŠI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

RYTÍŘI KLADNO - 8. TŘÍDA MLÁDEŽ

Osmáci sice nevítězí, ale ani neskládají zbraně
Dalším mládežnickým mužstvem, které vám představujeme, je 8. třída Rytířů Kladno. 
Osmákům se výsledkově příliš nedaří a okupují poslední místo tabulky. Jejich trenér 
a zároveň generální manažer mládeže Josef Zajíc si ale cení toho, že i přes nezdary jeho 
svěřenci nepolevují v tréninku.  

Jak jsou na tom Rytíři v osmé třídě?
Osmá třída v této sezoně získala pouze dva 
body a bodový zisk přímo úměrně popisu-
je umění hráčů této kategorie. Faktem je, 
že spousta kluků začala s ledním hokejem 
později, než bývá zvykem.

Mohou pozdější začátek efektivně dohnat?
Pro kluky je nelehké dohnat herní a bruslař-
ský deficit i z důvodu velké vytíženosti ledo-
vých ploch na zimním stadionu. Jednoznač-
ně trpí nedostatkem tréninkových jednotek, 
které klukům mohly nabídnout pouze školní 
tréninky. Je třeba si uvědomit, že o ledové 
plochy se děli 24 kategorii obou klubových 
oddílů (Rytíři a PZ Kladno). 

Za co byste své svěřence pochválil?
Chválit je možné u tohoto týmu výrazné zlep-
šení nasazení, chování při tréninku i dobrou 
docházku. 

Je těžké udržet motivaci a přístup týmu 
v situaci, kdy se nedaří? 
Velmi těžká věc. Touha po vítězství je limito-
vána právě výhrou. Je to potrava a benzin. 
Prohry v této kategorii snižují i nasazení hrá-
čů, což je klíčové pro jejich další růst. 

Jakých další akcí či turnajů se účastní tým 
mimo mistrovské zápasy? 
Pravidelně se účastní turnaje akademií a ab-
solvoval například turnaj v Mělníku, kde zís-
kal bronzové medaile. 

Cítil jste zájem u kluků o hvězdy NHL, které 
v Kladně nastupovaly?
Samozřejmě jsme zaregistrovali zvýšený zá-
jem o hokej u kluků napříč celou organizací, 
stejně tak tomu bylo i u našich osmáků. 
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EXTRALIGA VÝSLEDKY / TABULKY / STATISTIKY
Minulé kolo (neděle 20.1.):
Brno - Třinec 3:7
Sparta - Chomutov 5:4 sn
Karlovy Vary - Zlín 6:4
Vítkovice - Kladno 4:2
Liberec - České Budějovice 0:2
Litvínov - Slavia 7:1
Pardubice - Plzeň 4:3

Dnešní kolo:
Zlín - Litvínov 17:30
Chomutov - Liberec 17:30
Č. Budějovice - Pardubice 17:30
Slavia - Brno 18:15
Kladno - Sparta 17:30
Třinec - Vítkovice 17:00
Plzeň - Karlovy Vary 17:30

Příš   kolo (neděle 27.1.):
Chomutov - Třinec 17:30
Vítkovice - Litvínov 17:00
Pardubice - Kladno 17:00
Sparta - České Budějovice 17:00
Liberec - Plzeň 17:00
Karlovy Vary - Slavia 15:30
Brno - Zlín 17:00

Tabulka Tipsport Extraligy po 42. kole:

V záhlaví tabulky uvedeno: pořadí, název klubu, počet odehraných utkání, počet výher, výher v prodloužení, remíz, proher v prodloužení, proher, 
vstřelené a obdržené branky a dosažené body.

Kanadské bodování:
 1. Růžička M. (Třinec) 66 (33+33)
 2. Jágr (Kladno) 57 (24+33)
 3. Gulaš (Plzeň) 54 (27+27)
 4. Pech (K. Vary) 51 (20+31)
 5. Vlasák (Plzeň) 50 (16+34)
 6. Hübl (Litvínov) 49 (16+33)
 7. Straka (Plzeň) 48 (15+33)
 8. Plekanec (Kladno) 46 (21+25)
  ... 
 48. Židlický (Kladno) 25 (3+22)

Střelci:
 1. Růžička M. (Třinec) 33
 2. Gulaš (Plzeň) 27
 3. Jágr (Kladno) 24
 4. Ton (Sparta) 22
 5. Plekanec (Kladno) 21
 6. Lukeš (Litvínov) 21
 7. Pech (K. Vary) 20
 8. Balaš  k (Zlín) 19
  ... 
 44. Tlustý (Kladno) 12

Nahrávači:
 1. Vlasák (Plzeň) 34
 2. Růžička M. (Třinec) 33
 3. Jágr (Kladno) 33
 4. Hübl (Litvínov) 33
 5. Straka (Plzeň) 33
 6. Pech (K. Vary) 31
 7. Hlinka (Sparta) 28
 8. Gulaš (Plzeň) 27
  ... 
 16. Židlický (Kladno) 22

Brankáři - % úspěšnost:
 1. Šindelář (Vítkovice) 93,20
 2. Hrubec (Třinec)  93,13
 3. Závorka (K. Vary)  93,10
  ... 
 14. Chábera (Kladno) 91,75
Brankáři - průměr gólu na zápas:
 1. Kovář (Č.B.)  2,09
 2. Rask (Plzeň) 2,11
 3. Šindelář (Vítkovice) 2,19
  ... 
 11. Chábera (Kladno)  2,62

Obránci:
 1. Nosek (K. Vary) 31 (12+19)
 2. Hrabal (Třinec) 25 (8+17) 
 3. Zíb (Třinec) 25 (5+20)
 4. Židlický (Kladno) 25 (3+22)
 5. Benák (Pard.) 23 (5+18) 
 6. Sičák  (Sparta) 21 (6+15)
 7. Pulpán (Chom.) 21 (2+19)
 8. Kadlec (Slavia) 20 (4+16)
  ... 
 39. Černošek (Kladno) 9 (2+7)

Tresty:
 1. Nedvěd (Liberec) 139
 2. Hollweg (Plzeň) 126
 3. Valábik (Brno) 106
 4. Kubát (Livínov) 95
 5. Kočí (Sparta) 95
 6. Ču  a (Liberec) 87
 7. Duda (Chomutov) 84
 8. Malík (Vítkovice) 83
  ... 
 36. Majeský (Kladno) 52

Pozn.: Uzávěrka pro zpracování tabulek, výsledků a sta  s  k byla ve středu 23. 1. 2013!
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NEVECOM PARTNER KLUBU

RADIO RELAX PARTNER KLUBU
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