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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
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Dosavadní průběh Tipsport extraligy potvrdil očekávání. 
Tabulka je znovu velmi vyrovnaná, zápasy rozhodují malič-
kosti. Rytíři zatím prokázali svou sílu. Vždy, když jim začína-
lo téct do bot, uměli zabrat a nepřipustili žádnou krizi. 
Tým trenéra Zdeňka Vojty sice 
zpočátku nevítězil na domácím 
ledě tak často, jak bychom si 
možná přáli. Na druhé straně 
v důležitých chvílích dokázal vy-
bojovat hodně cenné body na 
hřištích soupeřů, kde letos patří 
k nejlepším mužstvům soutěže. 
Velkou zásluhu na tom mělo 
i hvězdné duo Tenkrát - Pate-
ra, které se po vlažnějším roz-
jezdu zahřálo na tu správnou 
provozní teplotu. To samé lze 
říci i o Tomáši Kaberlovi. Jeden 
z nejlepších českých obránců je 
nevytěžovanějším hráčem ex-
traligy a mezi beky zaujímá 
v produktivitě čelní příčky. Po-

kud půjdou jeho výkony dál stej-
nou vzestupnou křivkou, bude 
jedním z mála extraligových 
hráčů s reálnou možností získat 
místo v sestavě národního týmu 
pro olympijské hry v Soči. 
Jestliže zůstaneme u jednotliv-
ců, jednoznačně nejlépe vyšel 
úvod sezony Sachovi Treillemu. 
Francouzský mušketýr našel 
v Kladně ztracenou pohodu 
a sází jeden gól za druhým. 
A to i díky výtečně fungující 
spolupráci s parťáky z útoku 
Rudovským a Dragounem, jak 
ostatně sám snad v každém 
rozhovoru sympatický hokejis-
ta zdůrazňuje. 

Rytíře čekají další napínavé souboje

Rytíři mají v listopadu na progra-
mu pět domácích duelů s velmi 
atraktivními soupeři. Postupně 
dorazí loňský soupeř zpředkola 
Pardubice, liberečtí Bílí Tygři, 
na něž Kladno doma umí, tra-
diční rival Sparta, mistrovská 
Plzeň a Karlovy Vary, kterým 
chceme oplatit letošní vysokou 
porážku. Extraligové menu je 
bohaté, přijďte si ho vychutnat 
na kladenský ČEZ stadion!

26 NE 01.12. Rytíři Kladno - Chomutov 17:30

28 PÁ 06.12. PSG Zlín - Rytíři Kladno 17:30

29 NE 08.12. Rytíři Kladno - Vítkovice 17:30

27 ÚT 03.12. Rytíři Kladno - Slavia 18:00

30 PÁ 13.12. Pardubice - Rytíři Kladno 18:00

31 NE 15.12. Rytíři Kladno - Hr. Králové 17:30

32 ČT 26.12. Liberec - Rytíři Kladno 17:00

33 SO 28.12. Rytíři Kladno - Sparta 17:30

34 PO 30.12. Plzeň - Rytíři Kladno 17:30

Vyhněte se frontě, kupujte 
vstupenky v předprodeji!

Rytíři Kladno přivítali mezi své ofi ciální hlavní partnery 
společnost Huawei, jednoho ze světových lídrů v oblasti 
telekomunikací.
„Partnerství s Huawei si nes-
mírně vážíme. Spolupráce 
s tak významnou a úspěš-
nou mezinárodní společností 
je i důkazem toho, že prestiž 
kladenského hokeje jde vel-
mi nahoru,“ prohlásil výkonný 
ředitel Rytířů Kladno Václav 
Bartoš.
„Od právě uzavřeného part-
nerství s hokejovým klubem 
Rytíři Kladno si slibujeme dal-
ší posílení povědomí o znač-
ce Huawei na českém trhu, na 
kterém jsme v oblasti spotře-
bitelských produktů zatím stá-
le relativně mladou značkou. 
Naším obchodním cílem je 
pokračovat v intenzivním růs-
tu prodejů chytrých telefonů 
a věříme, že i partnerství s tak 
prestižním klubem se skvělou 
historií jakým je Rytíři Kladno 
nám k tomu pomůže,“ uvedl 

Novým hlavním sponzorem HuaweiÚtok posílil snajpr 
Jan Hlaváč

Závěrem října Rytíře podle 
očekávání posílil útočník 
Jan Hlaváč. Sedmatřice-
tiletý dvojnásobný mis-
tr světa si už za Kladno 
zahrál v předchozích dvou 
sezonách, naposledy si 
v sedmatřiceti utkáních 
připsal jednadvacet kanad-
ských bodů, poté roč-
ník dokončil ve švédské 
Eliteserien za tým Växjö.

Zbyněk Pardubský, Vice Pre-
sident Public Relations z čes-
ké pobočky Huawei.
Huawei také nedávno uzavře-
la v Evropě partnerství s dal-
ším slavným sportovním klu-
bem a to s fotbalovou Borussií 
Dortmund.

Juniorský tým Rytířů nevstoupi-
li do extraligové sezony vůbec 
dobře, zahájil ji sérií porážek 
a dokonce okupoval poslední 
místo v tabulce. Jenže pak se 
svěřenci trenéra Oty Vejvody 
přeci jen oklepali a začali sbí-
rat body. I tak ale budou hodně 
bojovat, aby pro Kladno extra-
ligu zachovali.

O společnosti Huawei 
Ke konci roku 2012 se výrobky a služ-
by Huawei používají ve více než 140 
zemích a slouží více než třetině světo-
vé populace. Huawei rovněž po celém 
světě založila více než 20 výzkumných 
a vývojových center, mimo jiné ve Spo-
jených státech, Německu, Švédsku, 
Rusku, Indii a Číně. Spotřebitelská 
divize patří mezi tři hlavní divize spo-
lečnosti Huawei. Nabízí řadu výrobků, 
mezi něž patří mobilní telefony, mobilní 
širokopásmová zařízení, domácí zaří-
zení, cloudy a chipsety pro spotřebitele. 

Jedinečná šance pro všechny fanoušky na e-shopu Rytířů 
Kladno. Každý pátek je na vybrané zboží ze standardní nabíd-
ky nastavena sleva! Ta platí vždy týden, po němž se ve slevě 
objeví další produkty. A takto se to bude opakovat až do Vánoc.
Tato akce se netýká kamenného obchodu na ČEZ stadionu v Kladně, platí pou-
ze pro E-SHOP! U skladového zboží vždy platí nabídka pouze do vyprodání 
zásob. Na zboží v akci se již nevztahuje žádná další sleva pro permanentkáře.
Navštivte e-shop Rytířů na www.FanshopRytiri.cz

Jak se daří mládeži
O soutěž níže hrající juniorka 
PZ Kladno nemá mezi svými 
soupeři příliš konkurenci a pro-
tivníky válcuje stejně jako vlo-
ni, kdy dokráčela až do baráže 
o extraligu, kterou pro sebe 
nakonec vybojoval Vsetín. Po-
kud PZ vydrží forma, může 
myslet na nejvyšší cíle i letos.  
Vynikající start ročníku prožíval 
extraligový starší dorost Rytí-
řů, který hodně dlouho nepo-
znal hořkost porážky a velkou 
zásluhu na tom měl i vynikají-
cí Daniel Vladař, vycházející 
brankářská hvězda. Jenže 
v říjnu mužstvo trochu opustilo 
štěstí a přišla i série porážek. 
Tým Jindřicha Lidického ov-
šem svou sílu ukázal. Starší 
dorost PZ Kladno hrající nižší 
soutěž se drží v horní polovině 
tabulky. 

Mezi mladšími dorostenci má 
Kladno v nejvyšší soutěži oba 
své týmy. Rytíři okupují první 
polovinu tabulky, tým PZ pře-
devším sbírající zkušenosti 
mezi elitou se naopak pohy-
boval chvostu. 

Juniorka Rytířů se po ospalém začátku sezo-
ny přece jen dočkala úspěchů.

Šéf klubu Jaromír Jágr se ještě před odletem 
do zámoří setkal se zástupci společnosti Huawei. 

E-SHOP RYTÍŘŮ - KAŽDÝ PÁTEK NOVÉ SLEVY!

V prodeji je i letošní 
plakát A - mužstva!
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Pavel PATERA750 utkání za Kladno

Pavel Patera: Hokej mě pořád strašně moc baví
V počtu odehraných utkání za Kladno se stal kapitán Rytířů rekordmanem. Navíc to 
vypadá, že tohoto sympatického hračičku ještě dlouho nikdo nepřekoná. Pavel Pate-
ra se přesto do sportovního důchodu nechystá, protože hokej mu stále dává chuť 
do života. Jeho hra zase baví davy Kladeňáků, kteří ho za to milují.

Pavle, překonal si další rekord 
a během října si odehrál sed-
misté padesáté utkání v dre-
su Kladna, což tě pasuje na 
první místo historie. Jak vní-
máš tento primát?
Já jsem věděl, že bych měl mít 
nejvíce zápasů, ale přesné číslo 
jsem bohužel neznal. Je to vel-
ké číslo, ale já především dou-
fám, že ještě pár zápasů přidám. 
Přeju si, aby to bylo zase v dresu 
Kladna.

Je to úžasná meta. Předpo-
kládám, že když si začínal, 
tak se ti o takovém číslu ani 
nesnilo…
To určitě. Hlavně by mě nen-
apadlo, že budu hrát ještě ve 
dvaačtyřiceti letech. Když jsem 
začínal hrát, tak kluci končili i ve 
třiceti, jednatřiceti letech. Já počí-
tal s tím, že se to bude týkat i mě. 
Chtěl jsem do toho věku vydržet 
a hrát pokud možno tu nejvyšší 
soutěž. To se mi povedlo a teď už 
podle minulosti přesluhuju.

Je to už přes dvacet let, co 
řádila lajna Vejvoda-Patera-
Mikolášek. Vzpomínáš?
Vzpomínám na všechny spolu-
hráče. A na tento útok samozřej-
mě také. Šlapalo nám to spolu, 
ale pak se Miky (Tomáš Mikolá-
šek – pozn. red.) zranil a trenéři 
k nám dali Prochyho (Martin Pro-
cházka – pozn. red.). Fungovalo 
to stejně dobře, ne-li lépe. Dál už 
to pak každý zná.

Skočme do současnosti. Jak 
hodnotíš výkony Rytířů v prv-
ní čtvrtině sezony?
Bylo to jako na houpačce, po jed-
nom z říjnových víkendů jsme byli
hodně dole, ale pak přišlo obro-

zení a dostali jsme se zase do 
pohody. Neřeknu žádnou novin-
ku, když povím, že se situace 
odvíjí zápas od zápasu. Poztrá-
celi jsme dost bodů v soubojích, 
které jsme měli dobře rozehra-
né. Nicméně postavení v tabul-
ce není až tak špatné, což je 
také tím, že bodové odstupy jsou 
minimální. 

Dá se to připisovat tomu, 
že i výsledky ostatních týmů 
jsou proměnlivé?
Je to jeden z důvodů. Když 
vyhraješ dva zápasy, jsi naho-
ře. Když dvě utkání ztratíš, jdeš 
dolů. Zatím můžeme jen speku-
lovat, jaké to bude na konci sezo-
ny. Pro Rytíře doufejme, pokud 
možno nejlepší.

Asi nejhorší výkon předved-
lo Kladno ve Varech. Myslíš, 
že se podobný výbuch může 
opakovat?
Já bych strašně rád řekl, že tako-
vá facka už nepřijde, ale sezona je 
dlouhá. Výkyvy zřejmě přijdou, ale 
podobná hrůza se už snad nesta-
ne. Budeme se snažit, aby tako-
vých výsledků bylo co nejméně.

Jednou z cest jak překonat 

i papírově silnější týmy jsou 
přesilovky. Pracujete na nich?
Pořád. Potíž je v tom, že co si na 
tréninku vyzkoušíme, v zápase 
už neplatí. Je to možná tím, že 
obránci soupeře brání jinak. Také 
nám schází zápasová atmosféra. 

Jak je Pavel Patera spokojený 
v tomto ročníku sám se sebou?
Jako každý rok se dostávám čtr-
náct dní, tři neděle z letní přípra-
vy. Zápas od zápasu se to pak 
zlepšuje, takže už si tolik nezou-
fám. Není ale důležité, jak hraje 
Patera. Podstatné je, jak hraje 
Kladno. Když budu hrát špatně 
a Rytíři budou vyhrávat, tak budu 
rád a bude to v pořádku. (smích)

Hraješ ale dobře, proto se 
ptám, jak dlouho ještě bude-
me vídat svého kapitána na 
ledě? Jaromír Jágr chce hrát 
do padesáti…
Tak to mi chybí už jen osm let. 
(smích) Ne, já fakt nevím. Hrát 
hokej mě pořád strašně moc baví. 
Těší mě být s klukama v kabině, 
a pokud budu pro tým přínosem, 
chci hrát dál. Takže abych odpo-
věděl, dokud mě budou v klubu 
chtít. Nebo poznám sám, že už to 
nejde a bude to za mnou.

Nejvytrvalejší Kladeňák? Nestárnoucí "Patýs"
Šéf kabiny Rytířů pokořil další úžasnou metu. V duelu 11. kola Tipsport extraligy 
proti Litvínovu se totiž představil v kladenském dresu v zápase číslo 750! V mod-
robílých barvách Kladna si nikdo jiný nepřipsal více zápasů v nejvyšší soutěži než 
náš zlatý Pavel.

Své první starty za kladenský A-
tým si „Patýs“ připsal v sezoně 
1990-1991, kdy opatrně nakoukl 
do tehdy ještě Československé 
hokejové ligy. O rok později už 
se stal stabilním členem základ-
ní sestavy, který začal prokazovat 
svůj obrovský talent. Ten se napl-
no rozvinul v památném prvním 
ročníku samostatné české extra-
ligy sezoně 1993-1994, kdy Klad-
no sahalo po metách nejvyšších, 
ale nakonec skončilo v semifi nále 
na holích hokejistů Olomouce.

V další sezoně už Patera neo-
hroženě vládl extralize v produk-
tivitě a nasbíral během základ-
ní části a play off neuvěřitelných 
87 bodů. Svůj podíl na tomto 
obdivuhodném výkonu mají jeho 
spoluhráči z legendární blue-line 
Martin Procházka a Otakar Vej-
voda mladší. Začínalo být jasné, 
že takového špílmachra dlouho 

na kladenském zimáku neudrží-
me. Přesto se to ještě na jeden 
ročník podařilo. Blue-line rozdá-
vala radost nejen kladenským 
fanouškům a po konci sezony 
1995-1996 se všichni tři borci 
vydali na severské angažmá do 
AIK Stockholm.

Po dvou letech ve švédské lize 
se Patera vrátil do extraligy, niko-
liv však do Kladna, ale do silně 
ambiciózního Vsetína, kde strávil 
kladenský hračička další dva roky. 
Vyzkoušel si i NHL, ale ta mu pří-
liš nezachutnala. Jeho chytrý styl 
narážel na tvrdou realitu duní-
cí mezi zámořskými mantinely. 
Proto se Patera vrátil do Evro-
py, a před ochodem do ruské-
ho Omsku stihl odehrát tři zápa-
sy za mateřské Kladno. Na Sibiři 
se „Patýs“ zdržel celkem tři roky, 
aby se poté v roce 2004 defi nitiv-
ně vrátil do svého Kladna. 

Ačkoliv zatím není k dispozici přesný žebříček hráčů a jejich startů za Klad-
no v nejvyšší soutěži, podle archivních materiálů je prvenství Pavla Patery 
už v tuto chvíli nezpochybnitelné. 
Některé ligové milníky Pavla Patery:
2x vítěz kanadského bodování ELH v sezonách 1993/94 a 1994/95
Nejlepší nahrávač ELH v sezonách 1993/94, 1994/95 a 2006/07
Absolutně nejlepší sezona 1993/94 - 54 zápasů / 87 bodů (31 + 56)
750 zápasů za Kladno v nejvyšší soutěži (11. 10. 2013 Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov)

850 zápasů celkem v nejvyšší soutěži (4. 10. 2013 Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec)

I dnes se síla Pavla Patery uka-
zuje ve vypjatých momentech, 
které tento geniální nahrávač 
dokáže ovládnout. Stal se sku-
tečnou hrající legendou, která 
stále hraje v organizaci Rytířů 
dominantní roli. Mladí k němu 
mohou vzhlížet a ti zkušení se 
od příkladného kapitána mají 
stále co učit. Přejeme Pav-
lu Paterovi, ať svůj zápasový 
rekord posune co nejdál!

Legendární kapitán 
i kapitán legend
Klubu se blíží devadesátka, a pokud 
by byla šance poskládat kladenský 
výběr snů z hráčů všech generací, 
kapitánem bych určil Pavla Pateru. 
Nikoliv Jágra, Nového nebo Pospí-
šila, ani dávného reka Stanislava 
Bacílka, jemuž hodně vděčíme za 
první mistrovský pohár. Jedině Pav-
la Pateru! Jistě, s Kladnem neslavil 
tituly a nemůže se blížit neskutečné 
slávě Jaromíra Já-gra. Jenže pro 
klub jako hráč odvedl nejvíc. Naše 
barvy hájí sedmnáctou sezonu 
a v drtivé většině z nich byl tím, 
na kom to všechno stálo. Nemluvě 
o tom, že letos útočí na zisk sed-
mi set kanadských bodů za Kladno 
v nejvyšší soutěži, což je společně 
s počtem odehraných zápasů patr-
ně další klubový rekord. A považte 
- když jsem chodil do hlediště jako 
kluk, Kladno táhnul Patera. Od té 
doby uplynulo dvacet let a Kladno 
táhne pořád ten samý Pavel Pate-
ra. Nějak si to ani neumím a nechci 
představit jinak…

Autor je tiskový mluvčí klubu
Rytíři Kladno.

SLOUPEK 
VÍTA HERALA
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