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Zprávy z naší školy – pololetí!!!! 
Polovina školního roku je za námi a takhle jsme ho zhodnotili. 

Celkový průměrný prospěch školy 

 673 žáků 
 Rok 2012/2013- 2,825        rok 2011/2012- 2,924 
 Prospělo s vyznamenáním - 9 žáků 
 Prospělo - 364 žáků 
 Neprospělo - 168 žáků 
 Nehodnoceno - 131 žáků 
 Počet nehodnocených předmětů - 928  

Přehled výchovných opatření  

 Druhý stupeň z chování - 15 žáků 

 Napomenutí TU - 68 žáků 

 Důtka TU - 47 žáků 

 Napomenutí UOV - 5 žáků 

 Důtka UOV - 8 žáků 

 Důtka ředitele školy - 70 žáků 

 Podmínečné vyloučení - 12 žáků 

 Pochvala ředitele školy - 45 žáků 
 Pochvala TU - 55 žáků 

Zameškané hodiny 

 53 576 zameškaných hodin 
 33 512 v teoretickém vyučování 
 1384 neomluvených hodin 
 20 064 v praktickém vyučování 
 403 neomluvených hodin 
 Průměrná absence na žáka- 49.86 

Předměty s nejvíce nedostatečnými známkami 

 Matematika - 62 žáků 

 Umění a literatura - 51 žáků 

 Český jazyk - 27 žáků 

 Anglický jazyk - 26 žáků 

 Základy společenských věd - 25 žáků  

 

Žáci s nejlepším prospěchem 

 Klimková Jarmila PP3 
(1.13)  

 Sztefek Pavel EK3 (1.20) 

GRATULUJEME!!!! 

 

Děkujeme paní magistře Heleně Haltofové 

za korekci tohoto únorového čísla. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jHix2A4HsiCAhM&tbnid=uJbAyxn2rUjN4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://stafle.gjkt.cz/gjkt/hola-hola-skola-vola&ei=MyoVUa2QIsfltQbC-4GQCg&bvm=bv.42080656,d.bGE&psig=AFQjCNFLICHSSgI5t-Z1cbzgBUrkFARD4Q&ust=1360427945990058
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Hodnocení prospěchu 1. pololetí 2012/13 

Ročník 
Prospěl s 

vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl Nehodnocen 

1 2 143 87 43 

2 1 88 43 46 

3 6 101 30 34 

4 0 31 8 9 

CELKEM 9 364 168 131 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Šéfredaktorka: Šárka Némethová 
 

Pořadí tříd podle průměrného 

prospěchu (1. ročníky) 

1. PP1 2,14 

2. ZU1 2,53 

3. KP1 2,68 

4. EK1 2,69 

5. KU1 2,87 

6. ES1 2,91 

7. OK1 2,94 

8. HO1 3,07 

9. ME1 3,08 

10. MZ1 3,10 

11. EL1 

Pořadí tříd podle průměrného 

prospěchu (2. ročníky) 

1. PP2 2,02 

2. HO2 2,44 

3. EK2 2,58 

4. TP2 2,70 

5. KP2 2,71 

6. KU2 2,72 

7. EL2 2,75 

8. ME2 2,82 

9. MZ2 2,90 

10. HT2 2,95 

11. ES2IN2OK2  

Pořadí tříd podle průměrného 
prospěchu (3. ročníky) 

1. PP3  1,93 

2. KP3 2,13 

3. TP3 2,32 

4. HO3 2,37 

5. MZ3 2,42 

6. EK3 2,53 

7. ES3 2,58 

8. EL3 2,61 

9. ZU3 2,69 

10. HT3 2,76 

11. OK3 2,78 

12. IN3KU3SM3 

 

Pořadí tříd podle průměrného 
prospěchu (4. ročníky) 

1. ME4 2,25 
2. HO4 2,43 
3. MZ4 2,58 
4. PD2  2,64 
5. EL4  2,85 
6. EK4  2,91 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9v9C86BWDSYYfM&tbnid=VCmyxlQbZUTWsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sis-rozrazeni.webnode.cz/skola/&ei=bCoVUfe2D5DLsgbO3oDYBg&bvm=bv.42080656,d.bGE&psig=AFQjCNFLICHSSgI5t-Z1cbzgBUrkFARD4Q&ust=1360427945990058
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Školní soutěže 
Celoškolní soutěž aneb soutěž o  BORCE KANADY.  
 

3. místo – den s třídním učitelem a poukázka 1 000,- 

 Druhý nejlepší prospěch třídy SOŠ TŽ 

 2.019 

 2 pochvaly ředitele školy 

 1 pochvala třídního učitele 

 Účast ve sportovních soutěžích 

 Třídní učitelka – Ema Poledníková 

 PP 2 

2. místo – den s třídním učitelem a poukázka 2 000,- 

 

 Nejlepší prospěch třídy SOŠ TŽ  

 1.928 

 Žákyně s nejlepším prospěchem SOŠ TŽ 

 Klimková Jarmila – 1. 13  

 2 pochvaly ředitele školy 

 1 pochvala třídního učitele 

 Účast ve sportovních soutěží 

 Třídní učitelka – Mgr. Kaczarová Anna 

 PP 3 

1. místo – den s třídním učitelem a poukázka 3 000,- 

 

 5 pochval ředitele školy 

 2 pochvaly třídního učitele 

 Účast ve sportovních a jazykových soutěžích 

 Žák s druhým nejlepším prospěchem školy 

 11. místo na prospěchovém žebříčku 

 Třídní učitelka – Ing. Rucká Radka 

 EK 3 
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Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné vyhlásila v rámci 

projektu "Zvyšování odborné gramotnosti talentovaných středoškoláků před vstupem na 

vysokou školu" tématicky zaměřenou soutěž pro studenty středních škol. Úkolem bylo 

vypracovat esej na vybrané téma v rozsahu 2 stran formátu A4 v textovém editoru Word. 

Témata byla z oblastí finanční, daňové, informační a právní gramotnosti. Pro vítěze 

jednotlivých kategorií byly připraveny lákavé ceny. 

1. místo       elektronická čtečka knih (Kindle) 

2. místo       MP4 přehrávač 

3. místo       Flash disk 

 
Exkurze 

Dne 17. 1. 2013 se žáci oboru Instalatér zúčastnili výstavy vytápění, úspory energie a 

využívání alternativních zdrojů tepla na Černé louce v Ostravě. Na tuto výstavu jezdí naši žáci 

každým rokem a dovídají se na ní nejnovější poznatky z oboru. Za pedagogický dozor Ing. 

Holeksa Petr, autor snímku Kottek Petr - žák IN3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti naší školy, kteří se umístili: 

Monika Szymutková (PD1) na místě prvním 

Pavel Sztefek (EK3) na druhém místě 

Zdeněk Huja (EK3) na třetím místě 

Gratulujeme!!!! 
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Rozhovor s Ing. Tiborem Flachbartem, 
zástupcem ředitele pro odborný výcvik 

Člověk, který je uzavřený a chrání si své soukromí. Do kterého 
nevidíte na první pohled a nedokážete poznat, co si myslí. Mluví 
napůl slovensky napůl česky. Zajímavý, zcestovalý.  
 
Jste zástupce ředitele pro odborný výcvik, jaká je Vaše náplň 
práce?  
Starám se o chod dílen, vybavenost, zařízení, technickou 
dokumentaci a odborná cvičení se zaměřením na CNC stroje. To je 
jen ve zkratce. Dále také pořádáme různé exkurze a to zejména 
do zahraničí. 
 
Co jste studoval?  
Studoval jsem v Košicích Strojní technickou fakultu. 
 
Kde jste vyrostl?  
Vyrostl jsem na Slovensku asi 40 km na západ od Košic. V Městečku Medzev.  
 
Kde bydlíte?  
V Chotěbuzi.  
 
Co nám o sobě povíte?  
Jsem ženatý. Mám dvě děti, obě jsou dcery. Jedna má dvacet pět a druhá dvacet tři let.  Můj 
mateřský jazyk je slovenština, ale zároveň i němčina. Jelikož se doma mluvilo převážně 
německy.  
 
Váš největší zážitek?  
Narození mých dvou dětí. 
 
Váš největší sen?  
Největší sen se nikdy nesplní, a pokud ano, nebyl ten největší. 
 
Víme, že máte dobré vztahy s PaedDr. Delongem, přiblížíte nám to?  
Mé vztahy s panem Delongem jsou velice dobré, blíže to specifikovat nelze, jsme kolegové 
a mám s ním vztahy jako s každým jiným. 
 
Kolik umíte jazyků?  
Umím německy, česky, slovensky.  
 
Máte nějaké životní motto, podle kterého se řídíte?  
„Netrap se lidmi ze své minulosti. Existuje důvod, proč se nedostali do tvé budoucnosti.“ 
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Prozraďte nám své životní priority.  
 Mojí prioritou je moje rodina, sport, příroda. 
 
Jak trávíte víkendy?  
S rodinou doma na zahradě.  
 
Prozraďte nám Vaše oblíbené jídlo.  
Jelikož jsem vyrostl na Slovensku, tak to jsou halušky s brynzou.  
 
A na závěr rychlokvíz : 
 

léto  -  zima  

pivo  -  víno  

káva  -  čaj  

kniha  -  film  

hory  -  moře  

němčina  -  čeština  

cestovat za prací  - cestovat za odpočinkem  

 

 
Panu inženýru Flachbartovi děkujeme za poskytnutý rozhovor, a přejeme spoustu úspěchů 
v další práci. 
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Události měsíce ledna 

Zeman zveřejnil oficiální fotografii, narušil takřka stoletou tradici 

Nově zvolený prezident Miloš Zeman v neděli večer zveřejnil svou oficiální fotografii, která 

bude po 8. březnu, kdy nastoupí do funkce, viset na úřadech, na velvyslanectvích nebo třeba 

ve školách. Fotografie je unikátní v tom, že nabourává tradici oficiálních prezidentských 

snímků vzniklých po roce 1918. Zeman má na fotce založené ruce. 

Školství čekají změny, Nečas s Fialou chtějí posílit zájem o technické obory 

České školství musí podle obou politiků reagovat na požadavky pracovního trhu, a je proto 

třeba posílit zájem dětí o matematiku a technické obory. Jak uvedli premiér Petr Nečas (ODS) 

a ministr školství Petr Fiala, česká ekonomika je do značné míry závislá právě na technických 

oborech. 

Závěr února bude jarní, naměříme až 10 stupňů 

Přelom února a března bude teplotně připomínat spíše jaro. V denních maximech naměříme 

až 10 stupňů Celsia. Ani přílišné sněhové pokrývky se zřejmě v příštích 30 dnech nedočkáme, 

sněžit má totiž převážně na horách. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi Českého 

hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Muže dali v márnici do mrazicího boxu živého, zjistila to až pitva 

Drastický důsledek chybné diagnózy řeší kriminalisté ve městě Pskov na severozápadě Ruska. 

Jde o případ muže, který omylem skončil v chladicím boxu místní márnice - a než se na chybu 

přišlo, tak opravdu skonal. 

Český gólman Salák byl vyhlášen nejlepším brankářem Švédských her 

Český hokejista Alexander Salák byl vyhlášen nejlepším brankářem OddsetHockeyGames 

a dostal se i do All Star týmu turnaje. Šestadvacetiletý hráč švédského Färjestadu ovládl 

statistiky turnaje s úspěšností zákroků 95,38 procenta i s průměrem 1,5 obdržené branky 

na zápas. Dokázal také udržet čisté konto, což se povedlo i Finovi Juhovi Metsolovi.                                       

Redaktor: Soňa Hermannová 
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Valentýnská příloha 

 

„Láska je pro smysl člověka složitější než.........................., mnohdy s neřešitelnými příklady.“ 

Albert Einstein 

 1.     

 2.        
  

3.         

 4.     

5.       
  

6.       
    

7.        

8.      

9.      

10.          
 

 

1. Bůh lásky 

2. Krutý císař, který zakázal sňatky 

3. Jméno v kalendáři 14. února 

4. Láska ang. 

5. Autor věrného milování z Prodané nevěsty 

6. Právní a společenská instituce, která tvoří legislativní základ rodiny 

7. ....lásky čas 

8. Literární love story Rome a .......... 

9. Srdce je symbolem........ 

10. Milostná novela Romaina Rollanda 

 

 

 



10 
 

Vítězem je Miloš Zeman 

Je rozhodnuto, Miloš Zeman se stal novým prezidentem České republiky. (26. ledna 2013). 

Všechny hlasy jsou sečteny s výsledkem 54,8% pro Miloše Zemana a 45,2% pro Karla 

Schwarzenberga. Úřadu by se nová hlava státu měla ujmout 8. března. K volbám přišlo 

59,11% oprávněných voličů. 

Miloš Zeman získal 2 717 405 hlasů. Karla Schwarzenberga podpořilo 2 241 171 voličů. 

Bývalý předseda vlády, 

politik, ekonom, prognostik, 

ale také bývalý, později 

vyloučený člen KSČ, který se 

po revoluci zapojil do chodu 

vlády, dříve spojován s akcí 

"čisté ruce", v současné chvíli 

v důchodu, vyhrál rozdílem 

necelých 10% voličských 

hlasů. 

Svého souputníka Karla 

Schwarzenberga, současného ministra zahraničí a místopředsedu vlády, porazil díky 

negativní antikampani, která v posledních dnech před druhým kolem volby proběhla. 

Výsledky voleb prezidenta 2013 jsou pro mnohé voliče překvapením i zklamáním, protože 

Karel Schwarzenberg získal v prvním kole relativně velkou podporu voličů. Výsledky 

v druhém kole však hovoří jasně pro Miloše Zemana. V první televizní debatě se Miloš Zeman 

jako budoucí prezident vyjádřil, že není ani levicový, ani pravicový. Zdůraznil, že má 

dostatečné politické zkušenosti pro 

vykonávání úřadu prezidenta, že se 

hodlá stýkat jen s profesionály. Dobu 

před inaugurací chce věnovat 

odpočinku na chalupě na Vysočině.  

Jaké budou jeho vztahy s vládou? 

Miloš Zeman hned po zvolení řekl, že 

by vláda měla skončit a přistoupit na 

předčasné volby Politici ODS, TOP 09 

a strany LIDEM s předčasnými 

volbami nesouhlasí a Zeman nemůže docílit pádu vlády stejně jako levicová opozice 

ve Sněmovně, dokud se nenajde 101 hlasů pro její svržení. Fakticky by se tak k myšlence 

pádu vlády musela přidat buď ODS, nebo TOP 09. 
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Zeman počítá s tím, že bude chodit častěji na jednání vlády, když bude řešit důležité věci, 

a aktivně při jednání vlády vystupovat. Je věcí vlády, jak vážně bude připomínky prezidenta 

brát. Prezident může vetovat zákony, které schválí obě komory parlamentu, ale když bude 

mít koalice 101 hlasů pro přehlasování veta, bude moci Zeman vládní plány pouze přibrzdit.  

Bude usilovat o změnu prezidentových pravomocí? 

Nově zvolený prezident řekl, 

že nepočítá s tím, že by využíval 

některé pravomoci, které teď má. 

Konkrétně nepočítá s vyhlášením 

amnestie a milosti chce dávat jen 

velmi zřídka. Prakticky vůbec. 

"S výjimkou případu, kdy někdo 

umírá ve vězeňské nemocnici 

a chce ty poslední týdny života 

strávit doma, ale to není milost 

v pravém slova smyslu," řekl Zeman. K tématu prezidentských pravomocí se mohou poslanci 

a senátoři dostat, když budou řešit úpravy v ústavě. Zeman řekl, že by si přál, aby se volební 

systém změnil tak, aby si voliči mohli vybírat poslance současně z kandidátek více stran tak, 

jak je to u komunálních voleb… 

Na zvolení Miloše Zemana už také zareagovalo zahraničí. Například BBC popsala příštího 

českého prezidenta jako náruživého pijáka a silného kuřáka, který, zdá se, získal podporu 

mnoha chudších, starších voličů z oblastí země, které nejvíce utrpěly ekonomickou krizí. 

Výsledky voleb mají dozvuky i na Václavském náměstí v Praze. Na pomník svatého Václava 

v centru Prahy někdo po oznámení výsledků prezidentských voleb nalepil papír s nápisem 

"Odpusť svému národu jeho blbost". 

Pokládáme si otázku: 

„Co bude znamenat zvolení Miloše Zemana 

pro vládu, pro  

"jeho" ČSSD a samozřejmě i pro celou 

zemi?“ Pro zvídavé více informací na: 

http://www.zemannahrad.cz/fakta/program-milose-zemana.htm 

 

Redaktor: Soňa Hermannová 
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Kulturní, společenské a sportovní akce 
v Třinci a blízkém okolí 

15. 2. 2013 
Ples MO ČSSD Český Těšín  
V Restauraci Na Brandýse, k tanci a poslechu hraje kapela DORA BAND, začátek v 19 hod. 
Cena včetně teplé večeře 199Kč. Bližší informace na tel.  558 737 123 
 
16. 2. 2013 
Valentýnská párty se Sygnitym a Carbonem v Jablunkově 
Místo: Taneční klub Vojtěchov.  
 
2. 3. 2013 
Ples Harmonie Třinec 
1. ples Harmonie ve vegetariánské restauraci Harmonie. 
Hudba, tanec, představení, překvapení večera, tombola, večeře. Vstup 250Kč 
 
9. 03. 2013 
Jumping drums – KD Trisia Třinec 
Bubenická show. V předprodeji 150 Kč, v den konání 200 Kč. Začátek v 17.00 hod. v 
divadelním sále. 
 
11. 03. 2013 
METAL DESTRUCTION – Music club Barrocko Třinec 
Vystoupí DIABOLICAL (Švédsko), SOULDRAINER (Švédsko), WARHEIM (Švédsko), ADOR 
DORATH (Česká Republika). 
 

 
  
 
HC OCELÁŘI TŘINEC - Rozpis zápasů 
 
Datum                               Domácí                       Hosté                  Čas 
Středa     13. 2. 2013                Třinec                                Kladno                    17:00 
Pátek      15. 2. 2013                 Č. Budějovice                  Třinec                       17:30 
Neděle    17. 2. 2013                Zlín                                     Třinec                      15:30 
Úterý      19. 2. 2013                 Pardubice                         Třinec                      18:00 
Pátek      22. 2. 2013                 Třinec                                Litvínov                   17:00 
Neděle    24. 2. 2013                Slavia Praha                     Třinec                       18:10 
Úterý      26. 2. 2013                 Třinec                                Plzeň                        18:10 
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Kino Kosmos uvádí:  

Film Maniak je Jackem Rozparovačem 21. století odehrávající se v současném 

Los Angeles. Maniak je novým zpracováním kultovního filmu, který je 

mnohými označován za nejlepší thriller všech dob - intimní, obrazově odvážný, 

psychologicky komplexní a hluboce děsivý výlet do noční můry vraha a jeho 

obětí. Je to horor, jak se patří. V hlavní roli hraje Elijah Wood (Pán Prstenu – 

Frodo), takže fanoušci tohoto herce se můžou těšit, svou roli v tomto filmu 

zahrál skvěle. Na film se můžete těšit: 21. 02. – 23. 02. ve 20:00h 

 

Kapitán Whip Whitaker (Denzel Washington) je velezkušený pilot, kterému 

sebeprudší turbulence ani nestojí za zvýšení hlasu či adrenalinu v krvi. Když 

během rutinního letu jím pilotované dopravní letadlo vlétne do mohutné 

bouře, chladnokrevně ho vyvede do bezpečí, za což si vyslouží potlesk 

96 cestujících a šesti členů posádky. Radost je předčasná, letadlu postupně 

začnou vynechávat funkce, je čím dál neovladatelnější a Whip se odhodlá 

k šílenému činu, otočí ho vzhůru nohama, což ho má déle udržet ve vzduchu 

a mezitím se pokusí najít co nejvhodnější místo k přistání. Film můžete vidět 

ve dnech: 21. 02. – 23. 02. ve 17:30h 

Když přišla řeč na Froda, chci vás znova pozvat na Hobita. (V českém dabingu). Cílem cesty je znovu si  

nárokovat ztracené trpasličí království Erebor. Bilba nečekaně osloví čaroděj 

Gandalf Šedý, díky kterému se ocitne ve společnosti třinácti trpaslíků v čele 

s legendárním bojovníkem Thorinem. Cesta do divočiny vede přes tajemné 

země, kde se to hemží zlobry, skřety a kouzelníky. Ačkoliv cíl jejich výpravy - 

Osamělá hora, leží na Východě, musí projít nejdříve jeskynním systémem, kde 

Bilbo potká někoho, kdo mu navždy změní život…Gluma. Na film se můžete 

těšit: 19. – 20.02 ve 14:30h 

 

Novinka: The Wolverine 

Ano, na tento film se hodně těším a věřím, že nebudu zklamaný. Hugh 

Jackman zase vytasí svou zvířecí stránku. Film by měl vyjít v tomto roce, ale 

podrobnější informace neznám. Logan se zamiluje do japonské ženy, která je 

k jeho smůle již přislíbena jinému muži. Vzhledem k tomu, že země 

vycházejícího slunce románkům příliš nepřeje, dostane se Logan do křížku 

s otcem dívky a jeho skupinkou zabijáckých samurajů. 
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Sportovní rubrika 

 

NHL speciál :  

Kdy a proč začala výluka? 

16. 9. 2012 začátek výluky v NHL. To, čeho se hokejoví 

příznivci nejvíce obávali, se stalo realitou. Kolektivní 

smlouva mezi hráči a majiteli klubů vypršela a jednání 

obou stran o jejím prodloužení krachlo. Začala výluka. 

Od té doby se vedlo mnoho jednání o dohodnutí nové 

kolektivní smlouvy, nicméně žádná nedošla do zdárného 

konce. Šlo o čtvrté zastavení soutěže od roku 1992. 

Kdy skončila? 6. 1. 2013 končí výluka v NHL. Nekonečná 

tahanice o novou kolektivní smlouvu je u konce. Po 

113 dnech výluky oznámila NHL, že se konečně dohodla 

se zástupci hráčů na orámování podmínek, za nichž se 

budou příštích deset let v této lize uzavírat smlouvy. 

Začátek sezony? Sezóna sama o sobě začíná v sobotu 

19. ledna. Tréninkové tábory se rozběhnou již 13. ledna. 

Play offs začínají v úterý 30. dubna, poslední zápas 

Stanleyova poháru (kdyby se ve všech kolech hrálo všech 

sedm utkání) musí skončit nejpozději v pátek 28. června. Zkrácení letošní sezony znamená, 

že místo obvyklých 82 zápasů v základní části, NHL nabídne pouze 48 zápasů. 

Na co se můžeme těšit? Pokud si uvedeme Západní konferenci očima mnohých expertů a to 

jak řadí jednotlivé celky dle umístění, tak jen ve zkratce. Na samotné dno zařadili Columbus, 

špatnou sezónu prorokují také Coloradu, Edmontonu či Calgary. Na play off nevidí ani týmy 

Anaheimu, Phoenixu a Dallasu. Podle zámořských kolegů postoupí Nashville, Detroit, San 

Jose a také posílená Minnesota. Ještě lépe na tom údajně budou Chicago, Los Angeles a 

Vancouver, na úplnou špici dosadili celek St. Louis. Na chvostu Východní konference by se 

měli pohybovat New York Islanders a jen o malinko lépe, by měli skončit kanadské týmy, 

konkrétně Winnipeg, Montreal a Toronto.  Mimo postupové příčky by se měly pohybovat 

také New Jersey, Florida a Carolina. Naopak úspěch v podobě postupu přisuzovat Ottawě, 

Buffalu, Tampě nebo Philadelphii. Na špici by se měli rvát New York Rangers, Washington, 

Boston a Pittsburgh. Nejsledovanější hráči ligy budou určitě borci, jako Sidney Crosby, 

Steven Stamkos, Jevgenij Malkin nebo třeba momentálně „za očekáváním“ Alexander 

Ovechkin a nebyli bychom to český národ, kdybychom nezmínili Jardu Jágra, kterému stačí 

Jelikož se do tohoto čísla 

nevešla žádná sportovní 

událost z naší školy, tak 

vám přinášíme NHL 

speciál. Kdy a proč 

začala výluka? Kdy 

skončila? Jak bude 

probíhat letošní sezóna 

a kolik se vlastně 

odehraje zápasů? To vše 

i mnohé další se dozvíte 

v následujícím článku, 

který jsme si pro vás 

připravili v několika 

bodech. Naleznete zde 

i přehled všech týmů 

a kanadské bodování 

soutěže po 11. 2. 2013. 
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i  jedna asistence k tomu, aby plnil titulní stránky všech internetových serverů nebo novin 

a jiní čeští borci, i když třeba dají hatrrick, prostě zůstanou opomenuti. Samozřejmě to je 

řečeno s nadsázkou, Jarda je přece Jarda a jeho hlášky jsou pověstné. Kdo letos vyhraje 

kanadské bodování celé soutěže?  Bude to někdo z již zmiňovaných hráčů nebo někdo jiný? 

Odpověď na tuto otázku budeme znát až po ukončení základní části. Průběžné kanadské 

bodování vám přinášíme v tabulce níže (bodování je po 11. 2. 2013) 

poř. jméno pozice klub  Z   G   A   B  

1 Vanek, Thomas  Levé křídlo Buffalo Sabres 12 11 12 23 

2 Kane, Patrick  Pravé křídlo Chicago Blackhawks 12 9 10 19 

3 Zetterberg, Henrik  Centr Detroit Red Wings 12 5 13 18 

4 Stamkos, Steven  Centr Tampa Bay Lightning 11 7 10 17 

5 Crosby, Sidney  Centr Pittsburgh Penguins 13 5 12 17 

6 St. Louis, Martin  Pravé křídlo Tampa Bay Lightning 11 3 13 16 

7 Malkin, Jevgenij  Centr Pittsburgh Penguins 13 3 13 16 

8 Clarkson, David  Pravé křídlo New Jersey Devils 12 9 6 15 

9 Kunitz, Chris  Levé křídlo Pittsburgh Penguins 13 6 9 15 

10 Marleau, Patrick  Levé křídlo San Jose Sharks 11 9 5 14 

11 Pominville, Jason  Pravé křídlo Buffalo Sabres 13 6 8 14 

12 Selänne, Teemu  Pravé křídlo Anaheim Ducks 11 4 10 14 

13 Ribeiro, Mike  Centr Washington Capitals 12 4 10 14 

14 Thornton, Joe  Centr San Jose Sharks 11 3 11 14 

15 Eliáš, Patrik  Levé křídlo New Jersey Devils 12 3 11 14 

16 Tavares, John  Centr NY Islanders 11 6 7 13 

17 Pavelski, Joe  Centr San Jose Sharks 11 5 8 13 

18 Dacjuk, Pavel  Levé křídlo Detroit Red Wings 12 5 8 13 

19 Koivu, Saku  Centr Anaheim Ducks 11 4 9 13 

20 Gagner, Sam  Centr Edmonton Oilers 12 4 9 13 

 

Jak to bude s nováčky v NHL? Kdo získá Calder Trophy pro nováčka sezóny? I tyto a mnohé 

další otázky nabízí letošní sezóna. Žhavými aspiranty pro Calder Trophy jsou zejména 

Vladimir Tarasenko, Nail Yakupov, Justin Schultz nebo Cory Conacher. Jedničkou draftu se 

stal již zmiňovaný Nail Yakupov z juniorského týmu OHL Sarnia Sting, kde před rokem končil 

jako nováček se 49 góly a 101 body, čímž v obou případech zlomil rekord juniorské soutěže, 

který držel Steven Stamkos. Ruského útočníka s tatarskými kořeny si vybral klub Edmonton 

Oilers. V prvním kole byli draftováni zejména Radek Faksa (13) nebo Tomáš Hertl (17), Faksa 

v současnosti hraje v Dallasu, kterým byl také draftován a Hertl hraje ve Slavii, draftován však 

byl týmem San Jose Sharks Ve druhém kole byl draftovaný karlovarský odchovanec Martin 

Frk, hrající letos za Halifax - vybrali ho Detroit Red Wings. Až jako 171. pak byl zvolen Tomas 

Hyka vedením Los Angeles Kings, o osm míst za ním plzeňský gólman Marek 

Mazanec (Nashville Predators) . 

 

http://www.nhl.cz/index.php?akce=stats&raz_jmeno=&raz_team%5B%5D=-1&raz_sort=-12&raz_novacek=0&raz_pozice=OU&raz_narodnost=&raz_aktivni=0&raz_pocet=20&raz_offset=0&raz_sezona=2012&raz_sezona_druh=ZAKLAD&raz_split=0&raz_sort=1
http://www.nhl.cz/index.php?akce=stats&raz_jmeno=&raz_team%5B%5D=-1&raz_sort=-12&raz_novacek=0&raz_pozice=OU&raz_narodnost=&raz_aktivni=0&raz_pocet=20&raz_offset=0&raz_sezona=2012&raz_sezona_druh=ZAKLAD&raz_split=0&raz_sort=10
http://www.nhl.cz/index.php?akce=stats&raz_jmeno=&raz_team%5B%5D=-1&raz_sort=-12&raz_novacek=0&raz_pozice=OU&raz_narodnost=&raz_aktivni=0&raz_pocet=20&raz_offset=0&raz_sezona=2012&raz_sezona_druh=ZAKLAD&raz_split=0&raz_sort=2
http://www.nhl.cz/index.php?akce=stats&raz_jmeno=&raz_team%5B%5D=-1&raz_sort=-12&raz_novacek=0&raz_pozice=OU&raz_narodnost=&raz_aktivni=0&raz_pocet=20&raz_offset=0&raz_sezona=2012&raz_sezona_druh=ZAKLAD&raz_split=0&raz_sort=-5
http://www.nhl.cz/index.php?akce=stats&raz_jmeno=&raz_team%5B%5D=-1&raz_sort=-12&raz_novacek=0&raz_pozice=OU&raz_narodnost=&raz_aktivni=0&raz_pocet=20&raz_offset=0&raz_sezona=2012&raz_sezona_druh=ZAKLAD&raz_split=0&raz_sort=-6
http://www.nhl.cz/index.php?akce=stats&raz_jmeno=&raz_team%5B%5D=-1&raz_sort=-12&raz_novacek=0&raz_pozice=OU&raz_narodnost=&raz_aktivni=0&raz_pocet=20&raz_offset=0&raz_sezona=2012&raz_sezona_druh=ZAKLAD&raz_split=0&raz_sort=-11
http://www.nhl.cz/index.php?akce=stats&raz_jmeno=&raz_team%5B%5D=-1&raz_sort=-12&raz_novacek=0&raz_pozice=OU&raz_narodnost=&raz_aktivni=0&raz_pocet=20&raz_offset=0&raz_sezona=2012&raz_sezona_druh=ZAKLAD&raz_split=0&raz_sort=12
http://www.nhl.cz/CZ/hrac/5660/vanek__thomas.html
http://www.nhl.cz/CZ/hrac/6211/kane__patrick.html
http://www.nhl.cz/CZ/hrac/5582/zetterberg__henrik.html
http://www.nhl.cz/CZ/hrac/6019/stamkos__steven.html
http://www.nhl.cz/CZ/hrac/5685/crosby__sidney.html
http://www.nhl.cz/CZ/hrac/853/st__louis__martin.html
http://www.nhl.cz/CZ/hrac/6038/malkin__jevgenij.html
http://www.nhl.cz/CZ/hrac/6140/clarkson__david.html
http://www.nhl.cz/CZ/hrac/5754/kunitz__chris.html
http://www.nhl.cz/CZ/hrac/789/marleau__patrick.html
http://www.nhl.cz/CZ/hrac/5738/pominville__jason.html
http://www.nhl.cz/CZ/hrac/12/selanne__teemu.html
http://www.nhl.cz/CZ/hrac/512/ribeiro__mike.html
http://www.nhl.cz/CZ/hrac/80/thornton__joe.html
http://www.nhl.cz/CZ/hrac/548/elias__patrik.html
http://www.nhl.cz/CZ/hrac/6711/tavares__john.html
http://www.nhl.cz/CZ/hrac/6011/pavelski__joe.html
http://www.nhl.cz/CZ/hrac/5380/dacjuk__pavel.html
http://www.nhl.cz/CZ/hrac/482/koivu__saku.html
http://www.nhl.cz/CZ/hrac/6099/gagner__sam.html
http://www.nhl.com/ice/cs/draftprospectdetail.htm?dpid=10750
http://www.nhl.com/ice/cs/player.htm?id=8474564
http://oilers.nhl.com/
http://oilers.nhl.com/
http://www.nhl.com/ice/cs/draftprospectdetail.htm?dpid=10190
http://www.nhl.com/ice/cs/draftprospectdetail.htm?dpid=10190
http://redwings.nhl.com/
http://www.nhl.com/ice/cs/player.htm?id=8476617
http://www.nhl.com/ice/cs/player.htm?id=8476617
http://kings.nhl.com/
http://www.nhl.com/ice/cs/draftprospectdetail.htm?dpid=66324
http://www.nhl.com/ice/cs/draftprospectdetail.htm?dpid=66324
http://predators.nhl.com/
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Seznam týmů NHL : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Východní konference               

Atlantická divize 

 Tým 

 

Pittsburgh Penguins(Tomáš Vokoun) 

 

New Jersey Devils(Marek Židlický, 
Patrik Eliáš) 

 

NY Rangers 

 

NY Islanders(Radek Martínek) 

 

Philadelphia Flyers(Jakub Voráček) 

Severovýchodní divize 

 Tým 

 

Boston Bruins(David Krejčí) 

 

Ottawa Senators(Milan Michálek) 

 

Montreal Canadiens(Tomáš 
Kaberle, Tomáš Plekanec) 

 

Toronto Maple Leafs 

 

Buffalo Sabres 

Jihovýchodní divize 

 Tým 

 

Tampa Bay Lightning 

 

Carolina Hurricanes(Jiří Tlustý) 

 

Winnipeg Jets(Ondřej Pavelec) 

 

Florida Panthers(Filip Kuba, Tomáš 
Fleischmann) 

 

Washington Capitals(Neuvirth 
Michal, Roman Hamrlík, Tomáš 
Kundrátek) 

 

 

Západní konference 

Centrální divize 

 Tým 

 

Chicago Blackhawks  (Michal Rozsíval,  
Rostislav Olesz, Michael Frolík) 

 

Nashville Predators (Martin Erat) 

 

St. Louis Blues(Roman Polák, Vladimír 
Sobotka) 

 

Detroit Red Wings(Jakub Kindl, Petr 
Mrázek) 

 

Columbus Blue Jackets(Václav Prospal) 

Severozápadní divize 

 Tým 

 

Vancouver Canucks 

 

Edmonton Oilers(Aleš Hemský, Ladislav 
Šmid) 

 

Minnesota Wild 

 

Calgary Flames(Roman Červenka, Jiří 
Hudler, Roman Horák) 

 

Colorado Avalanche(Jan Hejda, Milan 
Hejduk) 

Pacifická divize 

 Tým 

 

Anaheim Ducks 

 

San Jose Sharks(Martin Havlát) 

 

Dallas Stars(Jaromír Jágr, Tomáš Vincour, 
Radek Faksa) 

 

Phoenix Coyotes(Rostislav Klesla, Zbyněk 
Michálek, Radim Vrbata, Martin Hanzal) 

 

Los Angeles Kings 

 

http://www.nhl.cz/CZ/kluby/26/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/21/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/22/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/2/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/24/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/8/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/23/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/7/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/1/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/9/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/29/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/11/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/4/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/18/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/30/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/6/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/28/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/16/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/14/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/3/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/17/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/20/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/10/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/13/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/5/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/27/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/15/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/25/clanek.html
http://www.nhl.cz/CZ/kluby/19/clanek.html

