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VÁŽENÍ PARTNEŘI,

Nesmírně si vážíme  Vaší  podpory ,  kterou 
poskytujete kladenským Rytířům  i v  
době, která není pro nikoho jednoduchá. 

Vaše společenská odpovědnost, kterou  
projevujete spoluprací s našim klubem, je 
obdivuhodná a pro zachování profesionálního, 
ale i amaterského sportu, velice důležitá.

Letošní sezona je kvůli rekonstrukci kladenského 
ČEZ stadionu pro celý klub složitá, ale má i svá 
pozitiva. Vy, naši partneři a sponzoři, máte 
možnost být na očích i v jiném reigonu a díky tomu 
se vám mohou naskytnout zajímavé možnosti. 

Naše působení v Chomutově ostatně vnímají i 
společnosti z Chomutova a okolí, se kterými jsme 
odstartovali nové spolupráce  a nejen o nich je 
další číslo našeho B2B magazínu Business Zone.

Jde o první vydání magazínu v sezoně 2021/22. 
Rytířský magazín Business Zone změnil na nový 
ročník svůj kabát a nabídne také nové složení. Díky 
tomu si v tomto čísle můžete přečíst třeba rozhovor 
s hráčem - konkrétně útočníkem  Tondou Melkou.

#Věříme, že se vám bude toto číslo líbít!

 
Ing. Jan Valder MBA

marketingový manažer 
klubu Rytíři Kladno

Valder

DĚKUJEME PARTNERŮM RYTÍŘŮ KLADNO ZA PODPORU V SEZONĚ 2021/22

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

ZLATÍ PARTNĚŘI STŘÍBRNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI KLUBU A MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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PARTNEŘI
Z L A T Ý  P A R T N E R

Útočné řady zlatých partnerů rozšířila Společnost gusty, 
která přináší revoluci ve zdravém a rychlém stravování. 
Kromě energie, kterou hráčům i fanouškům dodává, je 
Augustyna, maskot gusty, i součástí zadní strany kalhot 
A-týmu. 

P A R T N E Ř I  K L U B U

Bábovky ve VIP od Zdendových dobrot, nové obleky pro 
kladenské trenéry a klubové vedení od O’black a velice 
důležitá podpora od společností Metta, Tripo Steel, Izomat, 
Sapril a Severočeských dolů. Rytíři spojili své síly se 
silnými partnery, se kterými válčí v extralize. Rytířům však 
záleží i na hokejové mládeži a pro zvýšení zájmu o hraní 
hokeje na Kladně vznikla spolupráce s mediálním part-
nerem Náš region, kde se vždy dozvíte všechno aktuální o 
náborech mládeže!

P O D P O R A  C S R

Rytíři Kladno se s potěšením rozhodli podpořit projekt 
nadačního fondu Naše plíce, jehož cílem je vybrat patřičné 
prostředky na plicní ultrazvuk pro Oblastní nemocnici 
Kladno. Přístroj HEALCERION SONON 300L je schopen 
poznat onemocnění plic v ranném stadiu, před projevem 
symptomů určujících činnost celého organismu.

S T Ř Í B R N Í  P A R T N E Ř I

Nová loga přibyla i v sekci stříbrných partnerů. To jedno 
patří soukromé vysoké škole University of New York in 
Prague, která by ráda prostřednictvím Rytířů rozšířila 
povědomí o prestižním studiu v anglickém jazyce 
zejména mladým sportovcům. To druhé logo je AutoDomu 
Chomutov, který je autorizovaným prodejcem vozů Škoda, 
které poskytl hned několika Rytířům k dlouhým cestám za 
hokejovými zážitky.

N
O

V
Í
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KAUFLAND
G E N E R Á L N Í  P A R T N E R  P Ř I C H Á Z Í  S  N O V Ý M  P R O J E K T E M

KAUFLAND, DRUHÝM ROKEM GENERÁLNÍ 
PARTNER KLADENSKÝCH RYTÍŘŮ, VE 
SPOLUPRÁCI S KLADENSKÝM KLUBEM 

PO ÚSPĚŠNÉM POSTUPU DO EXTRALIGY 
POKRAČUJE. SPOLUPRÁCE SE NAVÍC 
ROZŠÍŘILA O DALŠÍ SPOLEČNÉ PROJEKTY. TÍM 
NEJNOVĚJŠÍM JE ŠKOLA HOKEJOVÝCH TALENTŮ. 
NEJEN O TÉ POHOVOŘIL IGOR KREMLA, 
ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI KAUFLAND.
Na úvod mi prozraďte, jak jste na centrále 
Kauflandu spokojeni se spoluprací s Rytíři?
Velice jsme prožívali tu postupovou fázi a to, že se Kladnu 
podařilo do extraligy vrátit, to nám udělalo velikou radost. 
Přitom to už v té finálové sérii chvíli nevypadalo, že se to 
povede, ale fandili jsme do poslední chvíle a vyplatilo se. 
Letos nám udělala velikou radost výhra nad Spartou, po 
které jsme na Kladno poslali klukům do kabiny dárkový koš 
za odměnu. Rytíři prohrávají většinu zápasů o jeden gól a 
často jim chybí jen štěstí, ale já věřím, že je nějaká vítězná 
série může nakopnout a zlomí to.

Byl jste se letos na nějaký zápas osobně 
podívat?

Ano, byl jsem v Českých Budějovicích. Tam se Kladnu 
bohužel výrazně nepovedla druhá třetina, což poznamenalo 
celý zápas. To ale také bývá problém Rytířů v některých 
zápasech, že jim tam uteče krátká pasáž, inkasují branky a 
pak kvůli tomu prohrají. S tím se ale dá stále něco dělat. 

V kladenské pobočce Kaufland před letošní 
hokejovou sezonou byla otevřena speciální 
hokejová sekce s hokejovými produkty. Jak se 
vám líbí?
Mně se to líbí moc. Poměrně nenásilně a přirozeně to 
pomáhá ještě více propojit naše partnerství. Lidé mají o 
předměty z fanshopu Rytířů, které jsou tam k dostání, velký 
zájem, takže nás moc těší, že se to chytlo a dává to všem 
smysl. 

Pojďme si představit projekt Škola 
hokejových talentů, která má za ambasadory 
Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance. Jak byste 
tuto novinku popsal?
Naše spojení s Českým hokejem trvá od podzimu roku 
2019 a my jsme se od začátku chtěli zaměřit na velkou 
podporu české hokejové mládeže. Takový první krok byl

Igor Kremla / Foto: Economia.cz
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to, že jsme se stali generálním partnerem jedné z 
největších náborových akcí Pojď hrát hokej. Školu 
hokejových talentů vnímám jako další logický krok, kdy 
můžeme dělat něco konkrétního a pomoci rozvoji naší 
mládeže i jejím rodičům. Nezaměřujeme se však jen na 
hokejové talenty, chceme ty kluky i holky rozvíjet i co se 
týče osobnostního vývoje, nejen v té sportovní oblasti. 
Jsou tu celkem tři složky, které do projektu zapadají - 
fyzioterapie a kondice, mentální koučink a životospráva. 
Spolupracují s námi experti, kteří nám ty děti i rodiče 
vzdělávají. Je to opravdu důležité, protože pro mladého 
hokejistu, nebo i pro mladého člověka obecně, jsou to 
klíčové oblasti. 

rozhodně zužitkují. Sportování je pro nás proto velice 
smysluplné, a to nejen v té škatulce toho sportu, ale pak v 
čemkoliv, ať budou dělat cokoliv. Víme, že budou třeba jen 
dvě procenta kluků z daného ročníku, které se tím hokejem 
budou živit, ale stoprocentně budou i nadále lidskými 
bytostmi a my bychom chtěli, aby z nich byli nejen skvělí 
hokejisté, ale i třeba ti nejlepší holiči, protože vždy chtěli 
být nejlepšími holiči, nebo nejlepšími řidiči, úředníky či 
manažery v obchodní síti Kaufland. Třeba u toho hokeje i 
zůstanou, i když se nebudou živit jako hráči, ale stanou se 
z nich profesionální trenéři, konzultantni či kustodi. Ať už 
v té oblasti zůstanou, nebo se vrhnout do něčeho jiného, 
chceme, aby je to bavilo a aby ten hokej měli pořád rádi,

Kaufland je společnost, které očividně hodně 
záleží na společenské odpovědnosti, která se 
odráží právě na rozsáhlé podpoře sportu. Co 
pro vás to tzv. CSR znamená?
My se v rámci CSR projektů nezaměřujeme jen na hokej, 
máme to mnohem rozsšířenější, ale hokej a sport v České 
republice je pro nás velice důležitá složka, a to zvlášť teď 
v pocovidové době, kdy klesá sportovní aktivita dětí, tak 
rádi přispějeme tím, že ty děti i s naší podporou budou zase 
sportovat. Chceme, aby zájem o sport rostl, aby to ty děti 
bavilo, protože jsme přesvědčeni, že se zážitky a zkušenosti 
ze sportu odráží pak v celém životě. Člověku to dá hodně, 
umí vyhrávat, ale i přijmout porážku. Vezmou si z toho ale i 
mnoho dalších užitečných vlastností, které v reálném životě

aby k němu měli pořád vztah. Chceme ty kluky a holky 
učit lásce k hokeji, ať už se mu budou věnovat trvale, 
profesionálně nebo jako hobby hokejisté. Je důležité, 
aby k tomu sportu měli vztah na celý život a my je v tom 
zkrátka chceme co nejlépe podporovat, takže to je ta hlavní 
myšlenka Školy hokejových talentů.
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V prosinci vás čeká bitva legend pod širým 
nebem. Těšíte se?
Samozřejmě se těším, měl jsem to stejně už minulý rok, 
akce ale bohužel nešla zorganizovat. Víme datum, zápasů 
bude hodně… Když jsem slyšel, jaký tým má nastoupit 

proti nám, udělalo se mi trochu nevolno. (směje se). 
Bude to super. Teda super, o mně je známo, že jsem 
venkovní zápasy zažil a nevnímal jsem je jako žádnou 
hitparádu, každopádně tentokrát půjde úplně o něco 
jiného. Bude to sranda.

PAVELEc O WINTER 
HOcKEy GAmEs: 
 
TěšÍm sE! BUDE TO sRANDA PRO DIVÁKy I HRÁčE

Slováci přivezou spoustu mladých kluků, že?
No, právě…
Americký formát Winter Classsic jste zažil 
během poslední sezony kariéry, hráli jste s 
Rangers proti Buffalu. Je pro gólmana těžké 
chytat v jiném světle a podmínkách obecně?
Já nevím, mám na to z pohledu gólmana trochu jiný 
názor. Beru podobné akce spíš jako atrakci pro diváky, 
než aby si je někdo z hráčů vyloženě užíval. Samozřejmě 
zápas před takovým publikem k celému kolotoči patří, 
ale musíte vidět i ostatní podmínky jako právě třeba 
světlo. Každopádně plány ve Špindlu se s tím opravdu 
srovnávat nedají, bude to jiné.
Hokej hrát sice chodíte, ale do brány vás to 
zrovna netáhne…
Ne, to vůbec. Chodím si zahrát jen srandamače, po konci 
kariéry jsem chytal asi dvakrát, vůbec mě to neláká. Na 
druhou stranu D+D REAL Winter Hockey Games budou 
mít do exhibice hodně daleko. Každý bude chtít vyhrát 
a jména, která naskočí za obě strany, jsou pořádně 
velká. Všichni na soupiskách toho hodně dokázali, nikdo 
nepřijede do Špindlu utkání odklouzat a dát si pivo, takže 
do útoku se rozhodně nechystám.
Jak vám to vůbec vepředu jde?
Je to úplně jiný sport. S bránou se hra v poli nedá 
srovnávat, nemám žádné ambice, jsem rád, že se 
na bruslích udržím. Zahrajeme si, zpotíme se a to je 
všechno. Každopádně i tak mě to táhne do obrany, 
pozice beka je mi bližší. Beru to jako odreagování, můžu 
si zasportovat. V prosinci každopádně rozhodně půjdu 
chytat.
Od konce kariéry uplynuly tři roky, jaký bude 
návrat do brankoviště po takové pauze?
Rozdíl bude znát stoprocentně. Upřímně se spíš bojím, 
abych si něco neudělal. Když jdu hrát do pole, snažím se 
před zápasem protahovat a je pravda, že si tělo odvyklo. 
Obávám se spíš zdravotních problémů než úplného 

propadáku. Když vidím soupisku soupeřů, budu muset 
někam na led potrénovat trochu víc, než jsem původně 
myslel.
Nebude přece jen výhoda, že jste končil 
relativně nedávno?
V poli bych byl možná malinko rychlejší než ostatní 
kluci, ale nemyslím si, že to bude znát. Přijedou takoví 
hráči, že… Většina si chodí pravidelně jednou dvakrát 
týdně zahrát, pořád to mají v rukách a hlavě. Když jim 
nepojedou nohy, nebude to vůbec problém.
A vídáte se ze starou partou z reprezentace?
Jasně! Se Slováky je to teda horší, kontakt probíhá 
minimálně, ale s českou partou se potkáváme. Na 
golfu, v Praze, nebo se jedeme podívat na hokej. Ani se 
nesetkáváme nějak cíleně, pokaždé na někoho narazíte. 
Samozřejmě přijedou do Špindlu také hráči, které jsem 
dlouho neviděl, a na ty se opravdu těším.
Nelitoval jste někdy – s odstupem – ukončení 
kariéry v 31 letech?
Ani jeden den. Když jsem končil, byl jsem na sto procent 
rozhodnutý a vůbec nic se nezměnilo. Každý den mě 
utvrzuje v názoru, že jsem to rozsekl správně. Dřív 
jsem se vůbec nekoukal na hokej v televizi, teď se rád 
podívám, ale to je tak všechno. Do brány prakticky nikde 
nechodím, občas si zahraju v obraně. Hokeje bylo dost. 
Užívám si času, můžu si dělat program podle svého a 
nemusím být na klubovém rozvrhu. To mě lákalo a zatím 
vše jede dobře.
Navíc vás uchvátil golf.
Hraju ho prakticky každý den, když je dobré počasí. 
Snažím se jezdit i mimo republiku, v covidu to bylo 
složitější, ale dalo se. Pořád říkám, že mám míň času než 
během kariéry. Rozhodně se nenudím, když to tak řeknu, 
dělám si, co chci. Pokud se mi nechce, dám si pauzu 
a pak zase dostanu chuť do golfu, nebo něčeho úplně 
jiného. Na jednu stranu mám času hodně, ale přijde mi, 
že jsem se ještě nezastavil.

VIDĚT NĚKDE CHYTAT ONDŘEJE PAVELCE? PRAKTICKY NEREÁLNÝ ÚKOL. BÝVALÝ GÓLMAN 
KLADNA, ALE I RANGERS NEBO WINNIPEGU SI NAPLNO UŽÍVÁ ŽIVOTA PO HOKEJI, SKLOUZNOUT 
SE NA LED CHODÍ MAXIMÁLNĚ JAKO OBRÁNCE. VE ŠPINDLU PRO D+D REAL WINTER HOCKEY 

GAMES ALE UDĚLÁ VÝJIMKU, V SOUBOJI LEGEND SE POKUSÍ ZASTAVIT NABOUCHANOU SOUPISKU 
SLOVÁKŮ. „ASI BUDU MUSET POTRÉNOVAT TROCHU VÍC, NEŽ JSEM SI MYSLEL,“ PŘIZNÁVÁ S 
ÚSMĚVEM. PO ZAPÍCHNUTÍ KARIÉRY V ROCE 2018 HO NADCHLY ÚPLNĚ JINÉ ZÁLIBY…
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Je ve vás ještě soutěživost? Máte v golfu 
ambice?
Ne, je to relax. Začal jsem navíc hrát nalevo, což byla 
obrovská chyba. (směje se). Před půlrokem jsem se 
přehodil napravo, takže jsem se od té doby snažil poctivě 
trénovat. Zabralo mi to spoustu času, chci se pomalu 
zlepšovat. Určitě nemám sportovní ambice v tom smyslu, 
že bych se chtěl někam dostat. Beru to opravdu hlavně 
jako zábavu, odpočinek, navíc potkávám zajímavé lidi z 
jiných oborů.
To člověka také obohatí, že?
Já to měl vždycky rád, zajímám se o jiné věci než sport. 
Rád se dozvídám věci v oborech, o nichž moc nevím a 
přijdou mi zajímavé. Diskuze je super, na hřišti častokrát 
potkáte specialistu, někoho, kdo ve svém poli vyniká.

Co vás poslední dobou zaujalo?
Spíš si utvářím takový všeobecný rozhled, abych věděl, 
co se děje. Potkávám se s bývalými fotbalisty, celou 
kariéru jsem sledoval ostatní sporty. Ptám se jich, co se 
dělo na některém z turnajů, jak se trénovalo kdysi a jak 
teď. Pak zase potkáte třeba na karlovarském festivalu 
herce, s nimiž se bavíte o jejich profesi… Zajímám se 
hlavně o věci, které do detailu neznám.
Na chvilku ještě zpět k hokeji a konkrétně 
památným soubojům se Slováky. Historicky 
mají horší bilanci, jak na federální bitvy 
vzpomínáte vy?
Pátrám v paměti, ale nevybavuji si, že bychom s nimi 
někdy na seniorské úrovni prohráli na turnajích, kde 
jsem byl. Na mistrovství světa v Bratislavě 2011 
přivezli výborný mančaft, my také, to samé platilo 
pro olympijské hry v Soči. V obou případech jsme to 
zvládli. Přijde mi, že Slováci vzájemné souboje brali 
trochu prestižněji než my, ale spousta kluků se v obou 
reprezentacích navzájem znala z klubů… Prožívají to spíš 
fanoušci než hráči na ledě.

9.12. OD 18:00

Vs.
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RyTÍŘ měNÍ sVOU TVÁŘ
V  P R O S I N C I  S E  Z  N Ě J  S T A N E  K R K O N O Š S K Ý  H O R A L

WINTER HOCKEY GAMES, SPECIÁLNÍ AKCE, 
KTERÁ SI ŘÍKÁ O SPECIÁLNÍ ZÁŽITEK. 
A TEN SI KLADENSKÝ FANOUŠEK MUSÍ 

NAPOŘÁD SPOJIT SE SPECIÁLNÍ VIZIBILITOU, 
SPECIÁLNÍM LOGEM A SPECIÁLNÍMI DRESY.
Marketingový tým kladenských Rytířů se proto pustil 
do své práce po hlavě, aby vznikl ryze horský balíček 
zápasových setů, které vychází z originálního loga i 
aktuálních dresů. Jenže...
Rytíř doznal na první pohled značných změn, třetí 
sada dresů rovněž. Horský kulich a zmrzlé vousy 
rytíře nahání mráz po zádech a dýchají na diváky 
prosincovou atmosféru Špindlerova Mlýna, kde se 
průměrné teploty pohybují v mínusových hodnotách.
Sněhové vločky a rampouchy jsou pak hlavními 
komponenty upravených dresů, které oproti klasické 
tmavé sadě zesvětlily a vedle červených dresů 
pardubického Dynama budou na první pohled pestré. 

Kladenští příznivci budou moci dresy pro Winter 
Hockey Games získat v aukci. Ta by se měla konat 
v prostorách spřáteleného kasina Rebuy Stars 
v nákupním centru Oaza Kladno, ale datum a 
podrobnosti budou teprve zveřejněny. 
"Ty dresy jsou uzpůsobeny prostředí, ve kterém Rytíři 
odehrají 9. prosince zápas pod otevřeným nebem s 
Pardubicemi. Chtěli jsme, aby z těch dresů bylo jasně 
patrné, že jsou určené pro Winter Hockey Games. 
Zároveň jsme chtěli vycházet ze základu ligových 
dresů a pracovali jsme s alternativní modrou barvou. 
Díky domluvě se zástupci Dynama v nich můžeme 
nastoupit i přes to, že nejsou vyloženě tmavé, ale 
vedle červených dresů Pardubic budou hráči obou 
týmů hezky rozeznatelní," říká Lukáš Jůdl, tiskový 
mluvčí Rytířů. 



Horní řada: Lukáš Jůdl - tiskový mluvčí, Martin Špaček - provozní manažer, Ondřej Machala, Antonín Melka, Martin Kehar, Adam Kubík, Jakub Strnad, Nicolas Hlava, David Dvořáček, Matyáš Filip, Jiří Jelínek - kustod, Petr Routner - fyzioterapeut, Klára Tkadlecová - účetní. 
Prostřední řada: Václav Blažek - vedoucí mužstva, Vladimír Malý - masér, Michael Obrtel - kondiční trenér, Daniel Ciampini, Marek Baránek, Hakon Nilsen, Matěj Beran, Marek Račuk, Kyle Wood, Tomáš Pitule, Jakub Suchánek, Cody Donaghey, Danny Kristo, 

Radek Jirátko - trenér brankářů, Jan Sýkora - produktový manažer, Jan Valder - marketingový manažer.
Dolní řada: Landon Bow, Jiří Burger - trenér, Tomáš Plekanec, Jeff Paul - trenér, Jaromír Jágr - hrající majitel, David Čermák - trenér a sportovní manažer, Jake Dotchin, Jan Kregl - trenér, David Stahl.

Na fotografii chybí: hráči Vítězslav Bílek, Ondřej Bláha, Ladislav Funk, Jakub Hajný, Jiří Ticháček, lékaři Petr Fulín a Vladislav Barták.

rytíři kladno
E X T R A L I G O V Á  S E Z O N A  2 0 2 1 / 2 0 2 2
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NOVý PARTNER, KTERý 
HÁzÍ KLADNO DO GALA

VLÉTĚ VZNIKLA NOVÁ SPOLUPRÁCE S 
RODINNOU FIRMOU O'BLACK, KTERÁ 
VYRÁBÍ MODERNÍ OBLEKY, KOŠILE A 

KABÁTY NA MÍRU. PRECIZNÍ VÝROBA RYZE 
ČESKÉ FIRMY JE OD POČÁTKU SEZONY NA 
OČÍCH VŠECH HOKEJOVÝCH FANOUŠKŮ, 
KTERÝM JISTĚ NEUNIKLO, ŽE KLADENŠTÍ 
TRENÉŘI, REALIZAČNÍ TÝM A MANAGEMENT 
NOSÍ PRÁVĚ "O'BLACKY". VÍCE O NICH 
POVYPRÁVĚL MILAN VU CHLUP, JEDNATEL 
SPOLEČNOSTI.
Milane, vy nejste jen úspěšný podnikatel, ale 
také hokejový fanoušek. Jaký je tedy váš vztah 
k tomuto sportu?
Sportoval jsem od malička a vyrůstal jsem prakticky v 
hokejovém a fotbalovém prostředí. Vztah k hokeji mám 
kladný a snažím se hrát i aktivně, když čas dovolí.

Od letošní sezony spolupracujete s 
kladenskými Rytíři. Čím je pro vás tato 
spolupráce zajímavá?

Už od založení firmy mě to táhne do sportovního prostředí, 
ale v Česku na to ještě nejsme úplně připraveni ze strany 
klubů. U Rytířů to bylo hodně o osobních vztazích s 
Lukášem Jůdlem a Adamem Soukupem, s kterými jsme 
si náramně sedli a postupně naši spolupráci posouváme 
kupředu. Další významnou roli hrál Jaromír Jágr a členové 
realizačního týmu. Všichni jsou osobnostě, řekl bych, na 
hodně podobné vlně jako já (usmívá se).

Obleky od O'black nosí kladenští trenéři i 
vedení klubu, pochopitelně i vy. U vás mi 
přijde, že máte skoro na každý den jiný oblek. 
Kolik jich tedy máte?
Je to moje práce a věcí musím mít hodně. Řekněme, že je 
to 10 až 15 obleků na rok a často je musím měnit. Chlapi 
kupují očima, tudíž se nesmím u klientů okoukat. Ale našim 
klientům vždy radím: kupujte postupně a pravidelně.

Vaše společnost má pobočku v pražském 
Karlíně, O'black se rozrůstá. Kde byste chtěli 
být za pár let?
Naše vize je mít jednu prodejnu v Praze. Se skvělým 
servisem a přístupem. Pracujeme v terénu, takže hledáme 
budoucí Sales manažery, kteří budou mít na starosti 
klienty, budou za nimi jezdit, šetřit jim čas a budovat s nimi 
skvělé vztahy.

KONTAKT:
+420 724 634 700

chci@oblack.cz / www.oblack.cz
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Antonín Melka se narodil 14. března 1990 v Kladně. Mimo své 
rodné město hrál také v Písku, Berouně, Českých Budějovicích, 
Havlíčkově Brodu a Ústí nad Labem. Byl také členem 
mládežnických výběrů České republiky.

ANTONÍN mELKA: 
VÍm, cO BUDE PO 
KONcI KARIÉRy

Melka
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ANTONÍN MELKA. ÚTOČNÍK RYTÍŘŮ, 
VELKÝ BOJOVNÍK. V MLÁDEŽNICKÝCH 
KATEGORIÍCH SE PROKOUSAL 

DO SESTAVY A-TÝMU I PŘES ZNAČNOU 
KONKURENCI POZDĚJŠÍCH SKVĚLÝCH 
HOKEJISTŮ, PŘED LETY PŘEMÝŠLEL O 
POMALÉM KONCI HOKEJOVÉ KARIÉRY. NÁVRAT 
NA KLADNO S NÁSLEDNÝM POSTUPEM HO VŠAK 
ÚPLNĚ RESTARTOVAL A NYNÍ SI OPĚT UŽÍVÁ 
EXTRALIGU S RYTÍŘEM NA PRSOU JAKO VELICE 
PLATNÝ ČLEN KÁDRU.
Jak ses dostal k hokeji?
S hokejem jsem začínal na Kladně v šesti letech. V mé 
rodině nikdo jiný hokej nehrál, ale já ho viděl v televizi, líbilo 
se mi to a chtěl jsem to začít hrát. Pak mě rodiče na hokej 
přihlásili, a tak to začalo.

V juniorce jsi vyhrál nejlepšího střelce 
soutěže, dal jsi víc gólu než třeba tví soupeři 
Ondrej Palát, Lukáš Radil či Jan Buchtele. 
Zvýšil se tehdy o tebe zájem?
Tu sezonu si dodnes vybavuji, hodně se mi dařilo a měli 
jsme výborný tým. Tenkrát jsem i začínal nahlížet do 
kladenského áčka. I ten zájem se zvýšil, něco jsem právě 
odehrál i v tom A-týmu. Byly to tedy jen minutky ve čtvrté 
lajně, ale takhle začínal každý. Už tehdy odcházeli ti mladí 
nadějní kluci do kanadských juniorek. I já mohl, ale domluvil 
jsem se na Kladně, podepsal smlouvu a chtěl hrát tady.

Gudas, Eberle, Knotek, Valský či Piskáček. 
To je jen zlomek tvých spoluhráčů z 
mládežnických kategorií, kteří se stali 
hokejovými profesionály stejně jako ty. Čím 
to, že z jednoho týmu vzešlo tolik profíků?
Byl to silný a dobrý ročník. Ti kluci, které jsi jmenoval, to 
všechno byli pracovití hokejisté, kteří opravdu dřeli. To 
je jediná cesta k úspěchu. Dnes už z těch týmů vychází 
do profesionálního hokeje jeden nebo dva hráči, ale to je 
tou dobou. Za nás ještě nebyly tolik ty telefony, tablety. 
My chodili ven, hráli jsme vedle hokeje třeba fotbal, tenis, 
pořád někde běhali. My měli tak starou Nokii bez her a 
internetu a upřednostňovali sport. 

V áčku sis vydobyl své místo, zároveň hrál 
střídavě v první lize. Jenže v roce 2013 ses 
rozhodl extraligové Rytíře opustit a odešel 
do Budějovic, následoval Havlíčkův Brod a 
Ústí. Nebál ses, že tím ta nadějně rozjíždějící 
kariéra upadá a nejde správným směrem?
To jsem se určitě bál. Věděl jsem, že je to krok dolů, krok 
zpět. V Motoru se mi to navíc vůbec nepovedlo, byl jsem 
tam dvakrát dlouhodobě zraněný a tu sezonu jsem protrpěl. 
Beru ji jednoznačně jako neúspěšnou. Brod a Ústí, tam 
už to bylo po hokejové stránce lepší, tam se mi dařilo. 
Díky tomu jsem se vrátil zpět na Kladno, za což jsem moc 
rád. Hrajeme extraligu a já si to užívám. Byl bych rád, 
kdybychom se udrželi, navázali na to nějakými úspěchy a já 
tu zůstal.

Říkáš, že odchod do první ligy byl krok zpět, 
ale na druhou stranu ses tam hodně vyhrál. 
Ozvalo se Kladno, a nakonec jsi byl v roce 
2019 důležitou součástí postupového týmu. 
Napadlo by tě vůbec, že se ještě někdy do 
rytířského dresu vrátíš?
Je pravda, že jsem se tam hodně vyhrál. V obou těch 
předchozích týmech jsem hrál první nebo druhou lajnu a 
přesilovky. Tady v extralize jsem ten prostor neměl, to bylo 
o Paterovi, Procházkovi a jiných. S odstupem času to tedy 
vidím jako dobrý tah, že jsem šel hrát stabilně do nižších 
soutěží, protože mi to pomohlo. Extraliga je ale extraliga, 
tu chce hrát každý. Jak jsem tenkrát přišel před postupem 
na Kladno, tak si to celkově sedlo, dostal jsem tu konečně 

větší prostor na ledě, hrál přesilovky, bylo to dobré. 

Říkal jsi, že jsi jako talentovaný mladík mohl 
odejít do Kanady, ale zůstal jsi v Česku a 
doposud jsi nikdy v zahraničí nehrál. Nemrzí tě 
to?
Já o zahraničí nikdy moc nepřemýšlel. Jasně, každý 
hráč chce do NHL, to jsem chtěl i já, ale teď už se to asi 
nepovede (směje se). To je uzavřená kapitola. Stejně 
vnímám i jiná zahraniční angažmá, protože už mám rodinu 
a preferuji určitě Česko. Chci hrát za Kladno, protože tu 
jsem maximálně spokojený. Přiznám se, že jsem ani nikdy 
zahraniční angažmá nesháněl, rovnou jsem říkal svému 
agentovi, že bych chtěl nabídky jen z České republiky. 
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nějaká profese, které by ses býval věnoval?
Já už se delší dobu věnuji realitnímu trhu, nemovitostem. Baví mě to 
celkově, výstavby domů a všechno okolo. To mě baví, naplňuje a mám to 
rád, takže bych se věnoval určitě tomu. V tomto oboru se chci pohybovat 
i jednou po konci hokejové kariéry. My se bavili o tom, že jsem odcházel 
z Kladna do Budějovic, a právě tehdy jsem začal s těmi realitami. Do Ústí 
už jsem šel s tím, že ta kariéra nejspíš doznívá, takže jsem chtěl mít něco 
mimo hokej. To byl důvod, proč jsem se začal o reality zajímat, abych měl 
něco, až skončím s hokejem. Našel jsem se v tom, docela mi to jde, takže 
se tomu budu naplno věnovat, až skončím s hokejem.

A co ty a volný čas?
Věnuji se hlavně mým dětem. Chodíme na procházky, pořád vymýšlíme 
nějaký program. Kvůli hokeji jsem často pryč, tak se jim to snažím co 
nejvíce vynahrazovat. Doufám, že budou i jednou sportovat. Šestiletá 
holčička, tu to táhne k tancování, dvouletý syn, ten má na to ještě čas. 
Třeba ho dám i na hokej, ale uvidíme. Bude záležet na něm, jestli ho to 
bude bavit. 

Autor: Lukáš Jůdl
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Probíhající rekonstrukce ČEZ stadionu Kladno / foto: Rytíři Kladno.

sUBTERRA 
S E  S T A L A  H L A V N Í M  P A R T N E R E M  R Y T Í Ř Ů  K L A D N O

OD LETOŠNÍ SEZONY SE STAVEBNÍ 
SPOLEČNOST SUBTERRA STALA 
HLAVNÍM PARTNEREM RYTÍŘŮ KLADNO, 

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE SE TEDY VÝRAZNĚ 
ROZŠÍŘILA. SPOLEČNOU NOVINKOU JE TŘEBA 
I NOVÁ ANKETA SUBTERRA HRÁČ MĚSÍCE, 
KTEROU HNED V ZÁŘÍ OVLÁDL DÍKY HLASŮM 
FANOUŠKŮ HRAJÍCÍ MAJITEL JAROMÍR JÁGR.

Subterra se také stará o probíhající rekonstrukci 
kladenského ČEZ stadionu. První fáze projektu zahrnuje 
úpravy okolních objektů nebo zateplení části s restaurací. 
V dubnu 2021, po skončení hokejové sezony, byla zahájena 
oprava ocelové střešní konstrukce včetně osvětlení a 
ozvučení a rovněž výměna obvodového pláště.

V rámci zmíněného rozšíření spolupráce se společností 
Subterra vznikla pravidelná anketa, kterou kladenští 
fanoušci mohli zaregistrovat na facebookové stránce klubu. 
Poslední den v měsíci může každý příznivec Rytířů vybírat 

jednoho ze tří zvolených hráčů, kterému dá hlas. Zářiové 
hlasování ovládl Jaromír Jágr, říjnové pak Landon Bow.

A ještě něco málo našem hlavním partnerovi. Subterra 
a.s. je multioborová stavební společnost, která je součástí 
koncernu Metrostav. Její výrobní program zahrnuje 
podzemní, pozemní i dopravní stavitelství. Subterra rovněž 
zajišťuje technická zařízení budov a technologické celky v 
rámci velkých infrastrukturálních staveb.
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š.6, ČÍSLO, KTERÉ NOSIL MILAN NOVÝ. 
ÚTOČNÍK S OCELOVÝM ZÁPĚSTÍM, 
ŠESTINÁSOBNÝ VÍTĚZ ČESKOSLOVENSKÉ 

NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE, DVOJNÁSOBNÝ MISTR 
SVĚTA, DRŽITEL STŘÍBRNÉ OLYMPIJSKÉ 
MEDAILE ČI NĚKDEJŠÍ HRÁČ WASHINGTONU 
CAPITALS, TÝMŮ SLAVNÉ NHL.
23. září 2021 oslavil své sedmdesáté narozeniny a k jejich 
příležitosti si připravil obsáhlou a poutavou knihu s mnoha 
zajímavými vzpomínkami. "Sedmdesát let není málo. 
Vypadám docela dobře, zdraví mi slouží. Přál bych si, jak 
říkal Ivan Hlinka, aby to prodloužení bylo co nejdelší, ale 
nedokáži odhadnout, jak dlouhé bude," usmíval se během 
své oslavy Nový.

Knihu můžete získat v trafice Hotelu Kladno, případně 
na akcích klubu Rytíři Kladno. "Věřím, že se hokejovým 
fanouškům bude líbit. Jsou v ní mé vzpomínky na, řekl 
bych, docela povedenou kariéru, ale mluví tam o mně třeba 
i Jaromír Jágr či René Fasel. Hokejoví fanoušci tam najdou i 

mnoho fotek. Děkuji Davidovi Lukšů z České televize, který 
je autorem knihy," vzkazuje Milan Nový všem, kteří si chtějí 
knihu pořídit pro sebe. 

Obsáhlá publikace na 240 stranách mapuje hokejové 
kroky a život Milana Nového. V internetovém obchodu se 
sportovními lahůdkami Marken.cz či v Síni slávy českého 
hokeje je kniha exkluzivně k mání také s autentickým 
podpisem naší hokejové legendy.

"Autor knihy David Lukšů někde našel, že jsem během 
oslavy mých šedesátin říkal, že na tom chci být za deset 
let pořád stejně. To si myslím, že se podařilo a David mi 
popřál, aby to tak bylo i za dalších deset let, až mi bude 
osmdesát," usmívá se věhlasný střelec. "Jsem rád, že mohu 
chodit na hokej, že se stále pohybuji v hokejovém prostředí, 
ve kterém jsem vyrůstal, že mám práci, která je dobrá, a i 
když musím hodně pracovat, má to smysl," doplňuje Nový.

Rytíři Kladno přejí Milanovi Novému spoustu zdraví, elánu, 
nadšení do hokeje a úspěšný prodej povedené knihy!

NOVÁ KNIHA 
mILANA NOVÉHO

MILAN NOVÝ se narodil 23. září 1951 v Kladně, 
kde i začala jeho úspěšná hokejová kariéra. V 
československé lize hrál za kladenské a jihlavské 
mužstvo, získal šest ligových titulů, stal se třikrát 
nejlepším hráčem soutěže a šestkrát ovládl 
listinu ligových střelců. Prosadil se i v zahraničí,

ve slavné NHL, kde oblékal dres Washingtonu 
Capitals a rozhodně si ostudu neudělal. Za 73 
zápasů zapsal solidních 43 bodů. Později hrál 
také za Curych a Vídeň. Jeho posledním ročníkem 
byla sezona 1988/89, kde se s hokejem rozloučil 
v rodném Kladně. 
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sLEVOVý KÓD 35 %
Chcete potěšit sebe nebo své známé kvalitním oblečením pro sport či volný čas od partnera 
klubu společnosti NIKE? Navštivte web www.11teamsports.cz, zaregistrujte se přes 
rozhraní v pravém horním rohu, vyplňte všechny potřebné údaje a přejděte do sekce “moje 
slevové kódy” a zadejte náš kód RYTIRIKLADNO2122. 

Kód můžete uplatnit do 30.6.2022 a získáte díky němu slevu 35% na katalogové produkty 
NIKE, ADIDAS a PUMA a také slevu 25% na obuv a ostatní produkty od NIKE.

Nejžádanější novinka v rytířském fanshopu - pletené svetry.

Nový design dresů pro extraligovou sezonu 2021/22.

11TEAMSPORTS - www.11teamsports.cz.

FANsHOP

VELKý zÁjEm O DREsy
A-tým představil před letošní sezonou své nové dresy. Jejich základ by se neměl v nad-
cházejících několika sezonách výrazně měnit. “Už od začátku sezony je mezi fanoušky o 
tyto nové dresy velký zájem. Potvrzují to i naše statistiky, ze kterých plyne, že prodeje 
těchto dresů na konci října dosahují prakticky stejných hodnot, jako tomu bylo za celou 
sezonu 2019/20. To je samozřejmě dobrá zpráva i pro naše partnery, jejichž loga se tak 
dostanou ke spoustě fanoušků a jsou velmi vidět. Největší poptávka je pochopitelně po 
čísle 68 a po dresu Tomáše Plekance, ale hodně se prodáva i dres Landona Bowa a Jaka 
Dotchina,” říká Jan Sýkora, produktový manažer a manažer rytířského fanshopu. 

NOVINKy
Na našem fanshopu (www.fanshoprytiri.cz), který můžete navštívit i v chomutovské 
ROCKNET Areně, kde je kamenná pobočka, objevíte řadu novinek pro letošní sezonu. Vůbec 
poprvé Rytíři zařadili do svého produktového portfolia pletené svetry, které byly vyrob-
eny primárně v souvislosti s konáním akce Winter Hockey Games ve Špindlerově Mlýně, 
ale jsou nadčasové, a tak rozhodně poslouží více než jednou. Tváří svetrů se stal kapitán 
týmu Tomáš Plekanec, kterému se líbily i další produkty z kolekce pro unikátní zápas pod 
širým nebem - kulich, rukavice, šála a puk.
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