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BUĎTE V KONTAKTU

Utkání říjen/listopad
08 ÚT 01.10. Plzeň - Rytíři Kladno 17:30

09 PÁ 04.10. Rytíři Kladno - Třinec 18:00

10 NE 06.10. K. Vary - Rytíři Kladno 15:30

11 PÁ 11.10. Rytíři Kladno - Litvínov 18:00

12 NE 13.10. Rytíři Kladno - Brno 17:30

13 PÁ 18.10. Chomutov - Rytíři Kladno 17:30

15 PÁ 25.10. Rytíři Kladno - PSG Zlín 18:00

16 NE 27.10. Vítkovice - Rytíři Kladno 17:00

14 NE 20.10. Slavia - Rytíři Kladno 17:00

NOVINKA! Autobusová linka pro 
fanoušky. Autobusy budou odjíždět 
vždy 15 minut po skončení utkání ze 
zastávky „Zimní stadion“ směr „Oaza“ 
a směr „Energie“. Držitelé Kladenské 
permice mají jízdné zdarma a před-
nostní nástup, ostatní cestující zapla-
tí jízdenku dle platného tarifu MHD.

Domácí zápasy začínají v úterý a v pátek 
v 18 h, v neděli zůstává tradiční čas 17:30. 

17 PÁ 01.11. Rytíři Kladno - Pardubice 18:00

18 NE 03.11. Hr. Králové - Rytíři Kladno 17:30

19 ST 13.11. Rytíři Kladno - Liberec 18:00

20 PÁ 15.11. Rytíři Kladno - Sparta 18:00

21 NE 17.11. Rytíři Kladno - Plzeň 17:30

22 ÚT 19.11. Třinec - Rytíři Kladno 17:00

24 NE 24.11. Litvínov - Rytíři Kladno 17:30

25 PÁ 29.11. Brno - Rytíři Kladno 18:00

23 PÁ 22.11. Rytíři Kladno - K. Vary 18:00

STAŇ SE
RYTÍŘEM! 
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Nábor hokejistů pokra-
čuje i v nové sezoně!
Hledáme nástupce skvělých 
hráčů, kteří se naučili hokej v 
Kladně. Kariéru mohou nej-
menší borci odstartovat kaž-
dé pondělí, středu (17:15) 
a sobotu (8:30) na první plo-
še ČEZ stadionu v Kladně. 
Nábor je určen všem za-
čátečníkům narozeným 
v ročnících 2006 - 2009.
Vše potřebné rádi zapůjčíme, 
pro začínající hokejisty máme 
připraveny brusle, helmy i ho-
kejky. Doporučujeme vzít si 
teplé rukavice a jakékoliv 
chrániče na holeně a kolena.
Nemusíte se starat o příspěvky 
a poplatky, první rok je v hokejo-
vé základně ZCELA ZDARMA!
S jakýmikoliv dotazy se neváhej-
te obrátit na pana Václava Blaž-
ka, Tel.: 775 254 323, E-mail: 
vaclav.blazek@rytirikladno.cz

Ještě před startem nového ročníku extraligy oslavil kulaté 70. 
narozeniny dlouholetý šéfredaktor sportovního zpravodajství 
České televize a spisovatel Otakar Černý. Kromě své žurnalis-
tické činnosti působil i jako činovník v kladenském hokejovém 
klubu, který také po dlouhá léta podporuje a bedlivě sleduje.

Rytíři se svými fanoušky pogratulovali na zaplněném ČEZ sta-
dionu před utkáním se Slavií a jako dar zvolili jedinečný černý 
dres. Žádný této barvy dosud nikdy nebyl vyroben. Oslavenec 
si ale cenil nejvíc aplausu, kterého se mu z hlediště dostalo, 
a na oplátku poslal milý vzkaz:

Vážení a milí diváci - děkuji Vám za váš potlesk - gratu-
laci před utkáním Rytíři Kladno - Slavia Praha, k mým 
narozeninám. Považuji to za jeden z nejhezčích dárků, 
které jsem k nim dostal.

Ota Černý 70

Teď se ukáže, zda mají kladenští hokejisté řádně natrénováno. 
Říjen bude totiž měsícem ve znamení hokeje. Náročný program 
Tipsport extraligy přinese během desátého měsíce devět zápa-
sů, které mohou slušně zamíchat tabulkou. Dosavadní předsta-
vení Rytířů ale dává mnoho dobrých důvodů k optimismu.
Aby také ne, když většinový maji-
tel klubu Jaromír Jágr ml. stanovil 
týmu cíl nejvyšší. Cesta k vysně-
nému titulu ale nezačala nejlépe. 
Úvodní utkání Rytíři na svém 
ledě nezvládli a podlehli pražské 
Slavii. Dále už převáděli lepší 
hokej. Cesta na nevyzpytatelný 
zlínský stadion přinesla vítězství 
v samostatných nájezdech, což 
v případě horké moravské půdy 
nebývá tak docela obvyklé. Stí-
nem výborného výkonu byl však 
ostrý střet zlínského Okála s Milo-
slavem Hořavou. Zasažený Rytíř 
odnesl zákrok otřesem mozku, 
jehož následky ho na led pustí až 
v průběhu října. Jako na střelnici 
si pak mohli připadat diváci ve 

druhém představení Kladna na 
domácím ledě. V zápase Rytí-
řů s Vítkovicemi padlo celkem 
jedenáct branek a slušně zapl-
něný ČEZ Stadion nakonec viděl 
kladenskou výhru. O konečném 
výsledku však musely opět roz-
hodnout samostatné nájezdy. 
V říjnu se Rytíři představí na 
domácím ledě čtyřikrát. Nejpr-
ve 4. října proti Třinci a o týden 
později změří síly s Litvínovem 
a následně v neděli 13. října 
vyzvou k duelu Brno. Na dal-
ší zápas si kladenští fanoušci 
musí počkat až do 25. října, 
kdy Rytíři hostí Zlín. Během 
října zajíždí Kladno nejprve na 
západ Čech, kde se předsta-

Rytíře čeká zápasová smršť

ví na ledě Plzně a Karlových 
Varů. Později se Rytíři pokusí 
přivézt body z Chomutova, Sla-
vie a Vítkovic. A neodpočinou 
si ani potom, hned v prvních 
třech dnech listopadu čeka-
jí Kladno další dva zápasy. 
Hokejové fanoušky tak čekají 
žně, které mohou přinést neje-
den výjimečný zážitek. Věřme, 
že jich co nejvíce uvidí spoko-
jený kladenský ČEZ Stadion.

Vyhněte se frontě, 
kupujte vstupen-
ky v předprodeji!
Doporučujeme všem fanouškům 
zakoupit si vstupenku s předsti-
hem v síti Sazka Ticket na jakém-
koliv prodejním místě (terminále) 
Sazky. Je zbytečné čekat s poří-
zením lístků do poslední chvíle 
a kupovat je až na pokladnách 
ČEZ stadionu, kde se může před 
utkáním vytvořit dlouhá fronta. 

Kde koupím vstupenku?
Terminály Sazky najdete na pře-
pážkách České pošty, v prodej-
nách tisku a tabáku, v síti čerpa-
cích stanic, obchodních řetězců 
a na mnoha dalších místech! 
Navíc lze využít internetové rezer-
vace na webu www.sazkaticket.
cz a vstupenku si na libovolném 
terminále už jen vyzvednout.

V polovině září hostil setkání vylosovaných držitelů kladen-
ských permic a hokejistů A-mužstva oblíbený areál Adven-
ture Golf Horní Bezděkov. Fanoušci a Rytíři utvořili spo-
lečné týmy, které sehrály proti sobě bleskový miniturnaj.
Příjemné chvilky na hřišti dopro-
vodila autogramiáda a následný 
raut. Během akce se nešetřilo 
úsměvy a spokojenost čišela 
ze všech zúčastněných. O dob-
rou náladu se starali především 
Sacha Treille a Libor Procházka. 
Olympijský vítěz z Nagana a pilíř 
kladenské obrany se také stal 
vítězem mezi hokejisty. V kolek-
tivech však vybojoval titul tým 
dalšího obránce Ivana Janko-
viče. Turnaje se ještě zúčastnili 
útočníci Lauris Bajaruns, Ondřej 
Havlíček a Patrik Machač. 
Absolutním vítězem se stal pod-
le předpokladů pan Vladimír 
Pajdlhauser. Ten totiž patří mezi 
zkušené profíky tohoto gentle-
manského sportu a pravidelně 
se zúčastňuje soutěžních turna-
jů. „Byla to opravdu velká náho-
da, že jsem byl na tento turnaj 
vylosovaný právě já. Samozřej-
mě mě to hodně potěšilo,“ při-
znal šampión, jenž dříve sám 
hokej hrál a už řadu let chodí 
fandit na kladenský stadion. 

Další exkluzivní akce pro maji-
tele permic budou následovat 
v průběhu sezony. V plánu je 
například ještě jeden podobný 
turnaj, tentokrát v bowlingu.

Hráči a fanoušci hráli golf Relaxační rozhovory

Stejně jako v sezonách uplynulých 
se můžete i letos těšit na pravidel-
né rozhovory s Rytíři na vlnách 
Rádia Relax (92,3 FM Kladno). 
Jako první letos usedl k mikrofo-
nu elitní útočník Petr Tenkrát (na 
snímku). A pokud náhodou své-
ho oblíbeného hráče ve vysílání 
prošvihnete, najdete celý záznam 
i s fotogalerií na webu www.ryti-
rikladno.cz. Tradičního „zpověd-
níka“ našich hokejistů moderátora 
Dana Adama můžete vidět a slyšet 
nově i při extraligových zápasech 
na kladenském ČEZ stadionu.

JEDNOTLIVCI:
1. Pajdlhauser Vladimír (33)
2. Šaroch Radek (45)
3. Procházka Libor (46)
TÝMY:
1. Tým Jankovič (177)
2. Tým Bajaruns (204)
3. Tým Procházka (208)
* V závorce uveden počet úderů.  Ad-

venture golf se hraje na 18 jamkách.

Ota Černý dostal nejhezčí dárek od fanoušků

Otakar Černý se synem obleče-
ný ve svém speciálu - černém 
rytířském dresu.

Pokud počasí dovolí, nafukujeme při 
každém extraligovém utkání rytířský 
skákací hrad. U dětí zatím slaví vel-
ký úspěch a to nás samozřejmě těší! 
Vedle hradu navíc máme střelecký 
koutek se soutěží o drobné ceny.

Úder člena fanklubu Pítra sleduje 
pod kapucí schovaný Sacha Treille.
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Tomáš Kaberle: Babiččiny obědy jako tajná zbraň
Když vjede na led, okamžitě o něm víte. A nemohou za to jen jeho zvláštní rukavice. 
Může za to jeho ladný, nenapodobitelný styl bruslení. Ruce, které vždycky najdou 
toho správného spoluhráče i přes polovinu ledu. A hlava, která na ledě funguje jako 
generátor ofenzivních akcí. Přesto je to bek. Jeden z nejlepších. Tomáš Kaberle je 
zase doma, radujme se!

Tomáši, jaký máš pocit z uply-
nulých extraligových zápasů?
Není to špatné. Samozřejmě se 
Slavií jsme nezačali úplně šťast-
ně a ten zápas jsme mohli vyhrát, 
kdybychom se víc prosadili, 
ale napravili jsme to potom ve 
Zlíně. Odehráli jsme tam těžký 
zápas, který byl pro všechny 
náročný. Odměnou nám ale byly 
dva body, které nám tak trochu 
vynahradili prohru se Slávií. 

Splňuje tvoje představy dosa-
vadní angažmá mezi Rytíři?
Nemůžu si stěžovat, jsem spo-
kojený. Šel jsem na Kladno 
s tím, že jsem tady doma a to 
je ten rozdíl oproti jiným, poten-
ciálním angažmá jindě v Evro-
pě. Doufám, že se popereme 
o ty nejvyšší příčky a uděláme pro 
Rytíře nějaký pořádný úspěch.

Jak se ti spolupracuje ve dvo-
jici s Markem Černoškem?
Můžu říct, že velice dobře, kla-
pe nám to. Je to kvalitní veterán, 
který už má něco odehráno 

a spolupráce s ním je tím pádem 
skvělá. Když náhodou někdo 
z nás propadne, křikneme na 
sebe a ten druhý se bleskově 
vrátí. Doufám, že to takhle bude 
pokračovat dál a budeme se 
vyvarovávat chyb.

Sleduješ mobil? Nevolal agent 
s nějakými potenciálními na-
bídkami?
Na to je myslím čas. V NHL tepr-
ve začínají kempy a sezona se 
rozeběhne až prvního října. Tak 
uvidíme, ale rád bych zopakoval, 
že tohle neřeším a soustředím 
se na zápasy s Kladnem. Chci 
s Rytíři vyhrávat a nejlépe za tři 
body, protože to není zas tak leh-
ké, jak by se mohlo zdát. 

Co tvoje rodina, dorazila už za 
tebou z Kanady?
Bohužel ještě ne, malé jsou 
totiž tři týdny a čekáme v jejím 
případě na rodný list a na ces-
tovní pas. Vyřídit tyhle úřed-
ní záležitosti prý možná potrvá 
i dva měsíce. Uvidíme, rád bych 

je tu měl, ale musím počkat. Sám 
se na Kladně ale rozhodně necí-
tím (úsměv).

Je to tím, že tu máš českou 
větev rodiny, která tě má neče-
kaně doma?
Tak přesně tak. Mám tu zbytek 
rodiny, který jinak nemůžu vidět. 
Bydlím teď vlastně doma a na 
zázemí si nemůžu stěžovat. Nej-
více si to asi užívá babička, která 
mi pravidelně vaří výborné obě-
dy. I já si to užívám a můžu se 
díky tomu soustředit jen na hokej. 

Umíš si představit, že sehraješ 
na Kladně celou sezonu?
Bylo by to hezký. S tím jsem se 
nakonec k týmu Rytířů připojil. 
Opravdu by mi to nedělalo pro-
blém, protože na Kladně hraju 
hrozně rád. Mám tu rodinu, také 
hromadu přátel a známých. Na 
tom nic nezmění ani to, že jinak 
žiju v Torontu. Když se neozvou 
ze zámoří, rád zůstanu tady. 

Sledoval jsi soupisky ostat-
ních, kdo je podle tebe favo-
rit?
Většina lidí vidí jako největšího 
favorita extraligy pražskou Spar-
tu. Nedivím se, oni hodně posílili 
a budou dle mého názoru hrát na 
špici. A nemusíme chodit daleko, 
i Slavia byla hodně těžkým sou-
peřem. Slávisti budou hodně sil-
ní, hrají totiž výborně zezadu. 
A nemůžu vynechat Plzeň. Bude 
to asi podobné jako loni. My se ale 
musíme kousnout. Vždycky jsme 
byli bojovný mančaft a budeme 
i dál. Všechny čtyři lajny musí 
nechat na ledě všechno a pak se 
můžeme úspěšně prát i s těmi-
to týmy. Tomáš KABERLE

Bylo z toho velké pozdvižení, když majitel klubu Jaromír Jágr na tiskové konferenci před 
začátkem extraligového ročníku vytyčil velmi sebevědomí cíl: „Pro letošní sezonu je to 
jedině titul.“ Bookmakeři a novináři Rytíře na favorita extraligy nepasují, jenže jeden 
z nejlepších hráčů všech dob má jasno. „Sportovci by si měli dávat ty nejvyšší cíle.“ 
V tom je hlavní poselství od legendy, která v kariéře dosáhla absolutního vrcholu.

Cíl pro Rytíře? Jedině titul, vyhlásil Jágr 

„Extraligu může vyhrát každé ze 
čtrnácti mužstev. Soutěž je tak 
vyrovnaná, že můžeš skončit 
poslední nebo taky můžeš úplně 
v klidu vyhrát,“ vysvětloval Jaro-
mír Jágr. Trenér Zdeněk Vojta při-
pomněl, že když Jágr vyhlašoval 
předloni jako metu play off, mno-
zí si klepali na čelo, ale tým úkol 
splnil. Věří, že tomu bude tak 
i v nadcházející sezóně. „Je to 
ten nejvyšší cíl, který jsme moh-
li dostat a budeme se ho snažit 
splnit,“ prohlásil Vojta. I kapitán 
Pavel Patera chce tradičně získat 
titul a má za to, že vyhrát může 
opravdu všech čtrnáct týmů.

Poměrně rušno bylo také oko-
lo nového doplňkového loga, 
které mají Rytíři na třetí sadě 
dresů (obvykle bývají sady 
pouze dvě na domácí a ven-
kovní utkání, pozn. redakce) a 
zdobí i kalhoty hráčů. V NHL 
běžná praxe, v Česku si na to 
zatím fanoušci zvykají. Štít, 

Rytíři mají nový štít a meč
který zdobí písmeno R probod-
nuté mečem, v žádném přípa-
dě nenahrazuje hlavu Rytíře. 
Ten zůstává hlavním a nena-
hraditelným znakem klubu. 
„Hokej hrajeme pro fanoušky 
a snažíme se jim tímto způso-
bem nabídnout určité zpestře-
ní,“ vysvětlil Jaromír Jágr. 

Kde všude se doplň-
kové logo objevuje?
Na třetí sadě dresů a kalho-
tách hráčů, v omezené míře 
na ofi ciálních produktech 
Rytířů jako jsou trička miki-
ny a čepice, vidět ho můžete  
na kladenské permici nebo 
například i v názvu tohoto 
vydání Kladenského Rytíře.

Tomáš Kaberle se sportovním manažerem 
Martinem Vejvodou po podpisu smlouvy.

Jaromír Jágr před odletem do zámoří před-
stavil nové dresy s generálním ředitelem 
společnosti Sazka Robertem Chvátalem.

Ofi ciální znak 
klubu >>>

Doplňkové logo 
<<< klubu
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