
Kluky učil fotbal také Pavel Kadeřábek
Pozdeň – Před rokem se
kvůli přestupu ze Sparty do
bundesligového Hoffenhei-
mu omluvil, letos už fotba-
lový reprezentant Pavel Ka-
deřábek mezi malé fotba-
listy dp Pozdně zavítal.
„Loni jsme kemp vymys-

leli s kamarádem Karlem
Lasíkem, který hraje za
Pozdeň a dřív trénoval
mládež v pražské Spartě,
takže tam má kontakty,“
prozradil trenér přípravky
Slavoje Pozdeň Roman Ho-

lub.
Loni měl kemp mezi dět-

mi velký ohlas, proto se ho
třicítka malých borčíků opět
zúčastnila. Na hřišti trávili
od pondělí do pátku každý
den dvě až tři hodiny, při-
čemž Kadeřábek jim jeden
den věnoval.
„Každému něco řekl a

nakonec nám věnoval fungl
nové originál kopačky z
EURA. Zřejmě se stanou
symbolem našeho kempu,“
prozradil Holub a dodal, že

vedle pozdeňských dětí jez-
dily k nim jezdily i kluci z
Velvar, Mšece a Jedomělic.
Vrcholem byl poslední

den, kdy měli turnaj a pak
malí fotbalisté po buřtech a
ohňostroji v Pozdni
přespali ve stanech. „Kluci
byli z Pavla nadšení. Už teď
nám slíbil, že přijede i příští
rok,“ řekl Holub.
Trenéři tak opět zakoupí

třicet medailí, aby nikdo z
účastníků letního soustře-
dění nepřišel zkrátka. (jin)

MALÍ fotbalisté se nechali zvěčnit s reprezentantem Pavlem Kadeřábkem (v bílém). Foto: Gabriela Lasíková
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Bedna piva na vrcholu Magury neměla chybu
JIŘÍ NAGY

Kladno – Nejrychlejší cyk-
listé extrémního cyklistic-
kého podniku Isoma 1000
miles adventure jsou od
pondělí v cíli, další se s ná-
ročnou tratí a deštivým
počasím stále ještě perou.
Není už mezi nimi Kla-

deňák Jan Tyxa, který tra-
dičně patřil mezi největší
kandidáty na první místo
závodu, jenž vede od nejzá-
padnějšího místa Česka
všemi možnými příhranič-
ními pohořími až do nej-
východnějšího bodu Slo-
venska Nové Sedlice.
Vítěz dvou ročníků vzdal

po tom, co zvládl 1400 km
(na oficiální trati 1294). Do
cíle mu v tu chvíli scházelo
cca 400 km. Že vám přebý-
vá nějakých víc než sto ki-
láků? Tak o ty si prodloužil
trasu při řešení technických
problémů. „Od začátku se na
mě lepila smůla. Pořád se
mi ničilo kolo,“ postěžoval si
devětatřicetiletý biker.
Začalo to už první den,

vlastně noc z neděle na
pondělí, kdy u Božího Daru
v Krušných horách zlomil
představec řídítek. Bylo to
ve chvíli, kdy se plazil se
strojem cestou necestou do
vrchu, přičemž na něj upadl
a váhou vlastního těla sou-
částku zlomil!
„Než se mi podařilo vrátit

na místo poruchy, ztratil
jsem třináct hodin,“ postes-
kl si a přiblížil, že třeba v
Chomutově byly v pondělí

ráno zavřené tři cyklistické
prodejny. Pomoc našel až v
Kadani.
Na Slovensku měl smůlu i

štěstí zároveň. Potom, co
vylomil drát v kole, jel půl
dne s velkou osmou, kterou
nedokázal vycentrovat. Dál
už to nešlo. „V Turčianských
Teplicich si mě v neděli ve-
čer všimli nějací kluci a za-
volali majiteli místního
servisu, který mi kolo ještě
večer opravil,“ řekl Tyxa a
přiznal, že v tu chvíli závod
v podstatě vzdal, protože
ztráta na špičku už nabrala
obřích rozměrů.

„Už jsem nemínil jet
rychle, chtěl jsem si druhou
polovinu závodu jen užít,“
přiznal borec, jemuž se v
sudých letech, kdy se závodí
směrem z Česka na Sloven-
sko, nevede. Předloni odpadl
celkem záhy, když si kvůli
nevyzkoušenému sedlu zni-
čil achilovky. „Z této strany
je to pro mě nějaké zakleté,“
povzdechl si.
Ani rekreační jízda nebyla

bez potíží. Ve Vysokých Ta-
trách mu ve sjezdu praskla
přední vidlice! Odnesl to
odřeninami a v tu chvíli zá-
vod definitivně zabalil. Bylo

to po osmi dnech trmácení.
Právě osm dní byla hranice,
již chtěl v cíli pokořit.
Aby nebylo Honzovo vy-

právění jen negativní, přidal
i příjemnou záležitost. Byla
spojená s extrémně nároč-
ném stoupáním na Maguru.
Na vrcholu kamenité cesty,
po které se nedalo jít, natož
jet, čekala závodníky bedna
plzeňského a sušenky!
Zda to byl dárek od pořa-

datelů nebo nějakého fa-
nouška, jenž tímto ocenil
odhodlání a vůli závodníků,
není známo. „Měl jsem
strašnou radost. Ve třiceti
stupních pařáku to bylo
příjemné překvapení,“
usmíval se Tyxa s tím, že
pivo bylo určené cyklistům.
Jelikož si ho brali i turisté,
asi tam dlouho nevydrželo.
Letošní ročník závodu byl

podle Kladeňáka těžší než
předcházející. Bylo to také
šesti zákazy noční jízdy v
přírodních parcích. Kdo
špatně plánoval, musel če-
kat od soumraku do svítání.
Co příští rok? Vyrazí

Honza za dalším dobro-
družstvím? „Nevím zda na
to budu mít nervy,“ usmál
se.
Kladensko mělo v závodě

další čtyři borce. Do cíle do-
jel pouze Tomáš Klapka ze
Slaného, loni třináctý Mi-
chal Švejcar z Dolního
Bezděkova skončil na 813.
kilometru, Jan Tomek z Je-
domělic na 828. a Jakub
Šoustek z Hřebče na 299.
km.

TOVŠECHNO jsem rozlámal. JanTyxa to doma bere s humorem.
Na mílých mu ale do smíchu nebalo. Foto: archiv

Jediné Štětinovo pozitivum:
Tudy cesta nevede!
Kladno – Přesně ve polovi-
ně se ocitl seriál mistrovství
republiky v autokrosu. Na
okruhu v Poříčí nad Sázavou
skončil v královské kubatuře
Super buggy Kladeňák Jaro-
slav Hošek na pěkném čtvr-
tém místě, které mu patří i
v průběžném pořadí.
„Přede mnou byla jen

rychlá auta a rychlí jezdci,“
uznal pětinásobný mistr re-
publiky a litoval, že se mu
nevedlo v rozjížďkách. Až
ve třetí skončil druhý, takže
finále startoval z druhé řady.
„Důležité bylo, že mi soupeři
neodjeli a společně jsme
přijeli do cílové roviny,“ při-
blížil Hošek a přiznal, že k
vylepšení čtvrté příčky na

trati moc možností neměl.
„Ve finále se mi ale jízda lí-
bila,“ řekl s tím, že pořád
jezdí s rezervním motorem.
Druhý z Kladeňáků Jaro-

mír Štětina, dokončil závod
jako osmý. Už v druhé za-
táčce první rozjížďky mu
ambiciózní soupeř urazil
zadní kolo a kus zadku. V
druhé mu bouchla guma,
takže opět skončil poslední.
Finále mu zachránilo páté
místo ze závěrečné třetí.
„Když to bylo tak špatně

rozjeté, tak jsem ve finále
udělali změny na turbu,
které byly nakonec k niče-
mu. Aspoň víme, že touto
cestou ne. To je jediné pozi-
tivum,“ uzavřel Štětina. (jin)

Jubilejní Jizerky

VČERA ráno v pět hodin vyrazila parta cyklistů z Velvar
do Jizerských hor, konkrétně do Josefova Dolu. Jubilejní
desátý ročník jízdy pro zpestření života vymyslel brankář
místního Slovanu Michal Majtaník se spoluhráčem Ka-
milem Kautský. Právě fotbalisté převažují v partě šesti
cyklistů, ke které se v blízké Nové Vsi přidal ještě Ro-
man Slavíček. V Jizerkách stráví čtyři dny, přičemž v ne-
děli se přesunou 60 km do Cvikova, kde bude hrát Slo-
van předkolo Mol Cupu proti České Lípě. Fotbalovým
autobusem se pak všichni vrátí domů

Zleva stojí: Jan Dnebosky, Jan Pfleger, Miroslav Brhel,
Daniel Mašek. Dole jsou: Kamil Kautský, Michal Majtaník,
Roman Slavíček. Text: jin, foto: Jiřina Koleva

Odešel Petr Šauer
V nedožitých šedesáti os-
mi letech podlehl dlouhé
nemoci dne 13. července
2016 Petr Šauer, dlouho-
letý rozhodčí kladenských
okresních soutěží ve fut-
salu a fotbalu.
Rodině vyjadřujeme za

všechny sportovce
upřímnou soustrast. Čest
jeho památce. (red)
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