
Budou mít PZ v pátek jistotu?
Kladno – Hokejisté PZ
Kladno už mohli mít jistotu
setrvání v Krajské lize i pro
příští sezonu. První polovi-
nu baráže zakončili výhrou
v Kutné Hoře 3:2. Se stej-
ným soupeřem zahájili i
odvety, přičemž mu doma
podlehli 5:6.
Před posledními dvěma

zápasy jsou druzí o bod za
Kutnou Horou a k zmíněné
jistotě jim stačí z pátečního
domácího souboje (19.15) se
Sedlčany dva body. „My ale
chceme tři,“ usmíval se je-

den z trenérů PZ Petr Vorá-
ček s tím, že jejich tým
souží marodka.
Vrátil se také k soubojům

s Kutnou Horou. „Tam to
byl boj. Posledních pět mi-
nut jsme se bránili v osla-
bení,“ prozradil s tím, že je-
jich soupeř disponuje třemi
vyrovnanými pětkami, což
se promítlo i do odvety. „I
ta ale byla hodně vyrovna-
ná,“ podotkl Voráček s přá-
ním, aby v pátek vyhráli a v
neděli jeli do Kralup (15.15)
jen na výlet. (jin)
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Po roce je tu opět hlasování o Fotbalistu roku na Kladensku! Společně s Vámi 
jsme vytvořili šestnáctku hráčů, kteří se poperou o korunu krále za rok 2017. 

Hlasujte pomocí těchto originálních kuponů, které budou vycházet denně 
(kromě nedělí) v tištěném vydání Kladenského deníku. Kopie kuponů jsou 

neplatné! Uzávěrka soutěže je v pátek 30. března 2018!

FOTBALIS
TA

OKRESU

2017
Prosíme, abyste vyplňovali pouze  

jména z nominovaných šestnácti hráčů. 
Vyplněné lístky zašlete na adresu 

Kladenského deníku  
(Náměstí Starosty Pavla 13, Kladno), 
můžete je vhodit i do schránky KLD 

nebo zaneste přímo do redakce. 

NOMINOVANÍ FOTBALISTÉ:

Abrham T. (Libušín), Cabejšek M. (Tuchlovice), Holub A. (Vel-
vary), Jaráb M. (Vraný), Čampulka D. (Vinařice), Jaroš J. (Braš-
kov), Jung St. (Novo Kladno), Kroutil R. (SK Kladno), Kudela M.
(Lhota), Marek T. (Hostouň), Porazil J. (V. Dobrá), Rudolecký J.
(Buštěhrad), Sedláček F. (Hřebeč), Sedlák M. (Slaný), Štěpánek
P. (Pozdeň), Vokřál M. (Zichovec).

KLADENSKO | Sport

Hokej se má čím pyšnit, Síň slávy se povedla
JIŘÍ NAGY

Kladno – „Tři, dva, jedna,“
odpočítával majitel hokejo-
vých Rytířů Jaromír Jágr a
pak společně s Natálií Pate-
rovou a Liborem Procház-
kou přestřihli pásku, čímž
slavnostně otevřeli v ná-
kupním centru Oáza v
Kladně Síň slávy kladen-
ského hokeje. Stalo se tak
třináct minut po středeční
deváté hodině večerní.
Poctu dostali spolu s Já-

grem dva noví členové Síně
slávy, která v současnosti
čítá 34 jmen, jež psala slav-
nou historii kladenského
hokeje. Současného kouče
Rytířů Pavla Pateru ale za-
stoupila dvanáctiletá dcerka,
poněvadž táta odcestoval na
šestý duel play off.
Libor Procházka přiznal,

že je pro něj ctí být součástí
sestavy tvořené legendární-

mi jmény. Mistry ligy, světa,
olympijskými vítězi i drži-
teli Poháru mistrů evrop-
ských zemí.
Když si pročítal jména,

byl překvapený, kolik z nich
ho trénovalo – Otakar Vej-
voda, Eduard Novák, Bohu-

mil Čermák, Jan Neliba,
Zdeněk Müller, Lubomír
Bauer a v reprezentační
šestnáctce také Jiří Kulíček.
„Je mi ctí, že se s nimi

potkávám i tady, ne jenom
jako hráč a trenér,“ uvedl
bývalý řízný bek a na otáz-

ku, s kým by si rád zahrál v
jedné pětce, pokud by to šlo,
řekl: „To ne, nechci nikoho
urazit.“
Až se bude opět rozšiřo-

vat Síň slávy, mohl by být
jedním z adeptů dlouholetý
kapitán Kladna Josef Zajíc.
„Kdo chce vynikat v sou-
časnosti nebo budoucnosti,
musí rozumět historii a mít
k ní respekt. To je základ.
Každý si tady může připo-
menout, jací světoví hráči
na Kladně vyrostli a jak je
těžké vrátit kladenský hokej
tam, kde bychom rádi vidě-
li,“ uvedl a pochválil autory
expozice, kterou může
Kladnu závidět každý český
klub.
Jaromír Jágr k historii

klubu a jeho slavným před-
chůdcům respekt má. Jako
kluk byl pravidelným divá-
kem zápasů Kladna. „Pama-
tuji si na slova Ivana Hlinky,

který říkal, že když neznáš
historii hokeje a neuznáváš
hráče, kteří to hráli před
tebou, nemůžeš být kvalitní
hokejista,“ uvedla slavná
osmašedesátka.
Stálá expozice bude v

Oáze fanouškům hokeje k
dispozici každý den. Před
dvěma lety o ní začali pře-
mýšlet mluvčí klubu Vít
Heral a manažer marke-
tingu Jiří Kalla, který měl na
starosti část týkající se Ja-
romíra Jágra.
„Původně se měla Síň

slávy otvírat k jeho naroze-
ninám,“ řekl a prozradil, že
na realizaci, včetně grafic-
kých návrhů, se spolupodí-
lela i reklamní agentura
B61.  „Myslím, že se to po-
vedlo. Kladenské legendy si
to určitě zaslouží,“ řekl s
tím, že poslední dny byly
hektické, i kvůli probíhají-
címu play off.

SLÁVA. Libor Procházka, Natálie Paterová a Jaromír Jágr otvírají Síň
slávy kladenského hokeje. Foto: Bohumil Kučera

Do boje o baráž poslal Rytíře Strnad
Prostějov – Poprvé od ví-
tězného předkola extraligy s
Pardubicemi před pěti lety
zvládli hokejisté Kladna vy-
pjatou sérii play off. Ve
čtvrtek uspěli na ledě Pros-
tějova po velkém dramatu
4:3, když rozhodující gól
vstřelil kapitán týmu Jakub
Strnad v úvodu třetí minuty
prodloužení. Rytíři si teď
zahrají s Českými Budějovi-
cemi o postup do baráže.
Kladno sice přišlo o další

zraněné P. Hořavu a Kurja-
nova, nicméně vrátil se Ma-
chač. Jaromír Jágr nastoupil
tradičně jen na úvodních
pár vteřin, jenže tentokrát
už absolvoval kompletní
rozbruslení a po celé utkání
sledoval spoluhráče z lavič-
ky. Možná i to přineslo
správný impuls a štěstíčko.
Prostějov sice v úvodu

vedl po bombě ex-

kladenského Rudovského,
ale pak už hrálo dlouho
hlavně výborné Kladno. Do
přestávky otočili z nájezdu
dvou na jednoho Strnad a
pak krásnou střelou Kružík.
Bohužel druhá třetina

přinesla Rytířům trochu
smůly. Byli lepší, vytvořili si
několik jasných šancí včetně
úniků Hořavy a Redlicha,ale
skórovali jen domácí laci-
ným nahozením Venkrbce.
Ve třetí části Kladno na

nic nečekalo, zase šlo do
vedení Tůmou (4 gól v sé-
rii), ale domácí z početní
převahy Nouzovu dovedli
zápas do prodloužení.
To se ale na rozdíl od ví-

kendových duelů Rytířům
povedlo. V čase 62:05 uvol-
nil Pekr skvěle kapitána
Strnada a ten poslal Kladno
do semifinále proti Českým
Budějovicím.

„Byla to hrozně vyrovna-
ná série, kterou mohla vy-
hrát obě mužstva. Byla
hodně korektní nejen na
ledě, ale i mimo něj. My byli
šťastnější, proto jsme po-
stoupili,“ byl rád kladenský
trenér Miloslav Hořava.
A odmítl, že by jeho tým

znervóznil, kdy i třetí pros-
tějovský duel došel do pro-
dloužení, přičemž první dvě
patřila domácím. „Přece jen
jsme měli k dispozici ještě
další domácí zápas,“ mávl
rukou kladenský kouč.
A vyjádřil se také k další-

mu kladenskému soupeři,
Českými Budějovicím. „Za-
tím k tomu neřeknu nic. Jen
to, že Budějovice a i Vary
jsou favority. A jak říkali
prostějovští hráči: my do
toho půjdeme s čistou hla-
vou a budeme je chtít po-
trápit,“ dodal Hořava. (rm, jš)

Populární Haka
oslavil osmdesátku
Kladno – Jedna z největ-
ších žijících legend kla-
denského fotbalu Jaroslav
Chlumecký oslavil ve stře-
du 80. narozeniny.
Chlumecký patřil na přelo-
mu padesátých a šedesá-
tých let mezi skutečnou
kladenskou fotbalovou
smetánku. S Baníkem
(později SONP) Kladno do-
konce vybojoval titul do-

rostenec-
kého mi-
stra Čes-
kosloven-
ska. Hráč
přezdíva-
ný Haka si
pak zahrál
i nejvyšší
česko-

slovenskou soutěž – I. ligu,
a to v šesti ročnících mezi
lety 1957 – 65. Připomeň-
me, že v té době patřil
československý fotbal
mezi skutečně nejlepší na
světě a Chlumecký a
ostatní kladenští kamarádi
se střetávali s osobnostmi
typu Masopusta, Popluhá-
ra, Kvašňáka či Viktora.
Jaroslav Haka Chlumecký
do 92 ligových zápasů a
nastřílel v nich 17 gólů.
Zahrál si dokonce za praž-
skou Spartu. Co je zajíma-
vé, že báječnou fotbalist-
kou se stala také jeho
dcera Gabriela. Bezpochy-
by nejúspěšnější kladen-
ská hráčka všech dob byla
ve své době jasně nejlepší
střelkyní národního týmu,
zahrála si za oba české
elitní celky Sparty a Slavie
i za německý Norimberk.
Jejím hlavním trenérem byl
táta Jaroslav, kterému k
významnému životnímu ju-
bileu přejeme vše nejlepší.
Hlavně zdraví! (rm)

KAM ZA FOTBALEM
Sobota 10. března

Krajský přebor: Slaný –
Horky n. J. (14.30). Přípravy:
Brandýsek – Jedomělice (12.00,
Rynholec), Velvary B – Tucho-
měřice (14.00), Koleč – Slavoj
Kladno(14.30), Zákolany – Zvo-
leněves (15.00), Knovíz – Neu-
měřice (15.00), Svinařov – Ste-
helčeves (19.00, Švermov).

Neděle 11. března
Krajský přebor: Lhota –

Kutná Hora. Přípravy: Slovan
Kladno – Libušín B (11.00, Šver-
mov), Smečno – Žižice (14.00,
Švermov), Slaný B – Rovné
(15.00), Zichovec – Buštěhrad
(16.00, Rynholec), Švermov –
Dukla Praha (ženy, 09.00). (jin)

Pozdeň ani Vinařice se s trofejí nepolaskají
Kladensko – Našim fotba-
lovým celkům se na turna-
jích v Rynholci a Berouně
nedařilo. Tím se připravily o
možnost přivlastnit si hlav-
ní trofej.
Pozdeň na rynholecké

umělce utrpěla první po-
rážku až v posledním kole, v
kterém podlehla Lánům 0:3.
Vyjma úvodních dvaceti

minut nebyla horším cel-

kem než adept postupu do
I. B třídy. Spíše by dalo říci,
že ve druhé půli byla lepší,
jen jí to tam prostě nepa-
dalo, přičemž měla celkem
alespoň tucet možností. .
Vinařice hrály na be-

rounském klání s Trubínem
o vítězství ve skupině.
Utkání ale nezvládly a padly
2:4. Utkání si prohrály v
první půli, již měly vyhrát,

ne remizovat 1:1. Soupeře v
úvodním dějství podržel
gólman. Středopolař vítězů
Jakub Porsch čekal, že Vi-
nařice budou v zimní lize
patřit k těm lepším muž-
stvům. „Proti nám to potvr-
dily hlavně v prvním polo-
čase. Snažily se hrát po zemi
a kombinačně,“ pochválil
lídra našeho okresního pře-
boru. (jin)
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