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Zápas Kladna s Kometou vytvořil rekord samostatné
extraligy, sledovalo ho 17.182 diváků
Rekordní návštěva v historii samostatné české extralize
17.182 diváků zavítala na dnešní zápas hokejistů Kladna s
Kometou Brno v pražské O2 areně. Těsně byla překonána
dosavadní meta 17.140 příznivců, kteří přišli na utkání Pardubic s Kometou pod širým nebem na plochodrážním stadionu
ve Svítkově v lednu 2011.
Fanoušci, kteří zápas minulý týden během osmi hodin vyprodali, se po několika dnech nejistoty dočkali na ledě i Jaromíra
Jágra. Slavný útočník, který plní haly na každý zápas, doléčil
nespecifikované zranění natolik, že v sestavě Rytířů nechyběl.
V hledišti se mohla z obrovské podpory těšit
Kometa. Na jižní Moravě se prodalo okolo
6000 lístků, ale převaha brněnských fanoušků
byla v hale ještě daleko větší. Fandové Komety, pro jejichž tým
se zápas vyvíjel od začátku příznivěji, měli tak v hledišti i výraznou hlasovou převahu.
Nejvyšší návštěvou na hokejovém utkání na českém území zůstává 18.500 diváků, kteří v roce 1962 přišli na zápas Spartak Sokolovo - ZKL Brno do nově otevřené Sportovní haly v Praze. Ta by zřejmě mohla padnout, kdyby se Kladnu v
případě pokračující výluky v NHL podařilo uspořádat zápas pod širým
nebem.
A Kometa by se nabízela
jako soupeř, stejně jako
při loňské premiéře v
Pardubicích. "Na tom
zápase s Pardubicemi
jsem byl s kamarády.
Určitě bych šel znovu.
Bylo to něco netradičního. Člověk to vidí jen ze
zámoří a pak něco takového má možnost zažít
tady. Navíc, když teď je
tady takové menší hokejové šílenství, tak by to
tomu slušelo o to víc.
Nás tam bude tisíce, to
jsem si jist," prohlásil
další z brněnských fandů
Dan.
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Jágra obdivoval už jako malý kluk. Jakub Svoboda — podle deníku sport první hvězda zápasu
(Idnes 24.10.2012)
Na ledě se proháněl nejslavnější český hokejista v
historii Jaromír Jágr, vítěz Stanley Cupu Tomáš Kaberle i opora Montrealu Tomáš Plekanec. Nejvíc však
zářil někdo jiný. Brněnský útočník Jakub Svoboda. O
výhře Komety rozhodl dvěma góly.
Jaké to bylo hrát proti takovým hvězdám?
Byl to zážitek, každý se chtěl ukázat. Ve třetí třetině to
začalo být ostřejší, začali více bruslit. Nechali jsme je
hrát přesilovky, dali gól. Říkali jsme si, že jestli dostaneme ještě jeden, tak už to bude hodně těžké udržet.
Myslím, že máme silný tým a neustále to dokazujeme,
je potřeba, abychom v tom vydrželi.
Užívali jste si atmosféru rekordně plné haly? Neodvádělo vás to myšlenkami od hokeje?
Na ledě jsme ani nevnímali, kolik je v hale lidí, je to
stejné, jako kdyby tam nebyl nikdo. Na střídačce jsme
si to užívali, když jsme viděli, že běží mexická vlna,
tak jsme se pousmáli.

Jakub Svoboda a Tomáš Plekanec v akci

Dlouho to vypadalo, že do utkání nenastoupí Jaromír Jágr, sledovali
jste s napětím, jak to s jeho zraněním vypadá?
To jsme vůbec neřešili. Říkali jsme si že buď půjde, nebo ne. Dozvěděli jsme se to až z internetu v autobuse. Jsem rád, že jsem si proti
němu mohl zahrát, jako malý jsem ho obdivoval. Ale pořád je pro mě
větší a emotivnější zážitek finále.
Nechtěli jste s hvězdami NHL vyměnit dresy, jako to dělají fotbalisté?
To bohužel nejde, nemáme na každý zápas nové dresy jako fotbalisté.
Měl jste na ledě i konflikty s Tomášem Plekancem. Měli jste spolu
nějaký problém?
To byla náhoda, prostě jsme na sebe měli štěstí. Nic zvláštního v tom
nebylo.

Faul Jardy Jágra na Honzu Švrčka

Ceny předáváme ve středu 31.10. v první přestávce utkání proti AZ Havířov

