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Stehelčeves naplnila předpoklady
JIŘÍ NAGY

Kladensko – Jarní část fot-
balové IV. třídy skupiny A
má jednoznačného favorita
v týmu Stehelčevsi. Ambice
na postup do finálové čtyř-
ky, již určí pořadí po zá-
kladní části, mohou ucho-
vávat i týmy z druhé polo-
viny tabulky.
Stehelčeves padla pouze v

Černuci, jinak pokaždé brala
tři body. Velkou zásluhu na
výkonech lídra tabulky má
nový trenér Pavel Procház-
ka. Předseda klubu Vratislav
Kaválek řekl, že v jejich řa-
dách panuje maximální
spokojenost.

„Předpokládáme, že ná-
skok udržíme a vrátíme se
do třetí třídy,“ uvedl a lito-
val, že jim na jaře ve III. tří-
dě marodily opory. Na dru-
hou stranu s nimi mohli
počítat na podzim, navíc
přišel z Brandýsku útočník
Veselý, o jehož služby mají
nadále zájem.
Stehelčeves byla už před

sezonou nejžhavějším kan-
didátem postupu. „Člověk
nikdy neví, ale předpoklá-
dali jsme, že budeme hrát
na špici,“ uzavřel Kaválek.
Druhá Černuc B plní úlo-

hu zásobárny áčka, ze kte-
rého pomaloučku přecházejí
starší borci do rezervy.
Předseda klubu Jiří Ty-

mich řekl, že záleží na hrá-
čích, jak se k otázce případ-
ného postupu postaví. „Ne-
cháme je hrát a uvidíme.
Kdyby si to chtěli zkusit, tak
jim v tom bránit nebudeme.
Tlačit ale na ně nechceme,“
prohlásil.
Třetí Pozdeň B až na pár

utkání musela sahat do ká-
dru áčka a jeho hráči se
vždy dokázali výrazně pro-
sadit střelecky. „Mysleli jsme

si, že máme dost lidí, hro-
mada hráčů ale podzim vy-
pustila,“ povzdechl si sekre-
tář Slavoje Oldřich Štěpánek
a připustil, že rezerva neplní
roli zálohy pro první tým,
který také nemá nadbytek
lidí. Béčko při současné
konstelaci na postup ne-
myslí. V první řadě by se
mělo z III. třídy posunout
výš áčko.
Olovnici se s velice mla-

dým kádrem pod taktovkou
hrající legendy klubu Fran-
tiška Nováka podzim z větší
části povedl. „Jediným vý-
padkem byly dvě porážky v
řadě,“ řekl nejlepší střelec
IV. tříd, jedenadvacetiletý
exlhotecký Ondřej Suchá-
nek, který za podzim na-
střílel patnáct branek.
Bohužel pro Olovnici se jí

zřejmě nepodaří střelce
udržet, jelikož zájemců o
jeho služby z vyšších soutěží
je hodně. Šance na případ-
né barážové umístění by s
jeho případným odchodem
výrazně klesly.
Duel podzimu proti Ste-

helčevsi vyzněl jasně pro
lídra tabulky. Podle Su-
chánka si postup zaslouží.
„Herně je jinde,“ uznal.
Zklamáním jsou výkony

Zákolanů, které jim stačily
jen na poslední příčku.
Předčily je i Třebichovice,
jež slavně vyhrály derby v
Hrdlívu a uspěly také v Ne-
uměřicích.

PRYČ jsou časy, kdy zaOlovnici dával jeden gól za druhýmMilan
Bláha (foto). V současnosti jde v jeho šlépějích nejlepší střelec IV.
třídOndřej Suchánek. Foto: archiv

Střelci: 15 – Suchánek Ondřej
(Olovnice). 13 – Šubin Martin (Ste-
helčeves). 10 – Suchý Petr (Vina-
řice B), Nešvera Tomáš (Stehelče-
ves), Štěpánek Petr. 8 – Sachl Petr
(oba Pozdeň). 7 - Frýdl Michal (Ste-
helčeves), Ocásek Vítězslav (Olov-
nice), Nosek Petr (Černuc B).
Červené karty: 4 – Třebichovice. 3

– Olovnice. 1 – Černuc B, Hrdlív B,
Pozdeň B. 0 – Stehelčeves, Vinaři-
ce B, Zákolany, Neuměřice B.

1. Stehelčeves 11 10 0 1 51:10 30
2. Černuc B 11 8 0 3 36:13 24
3. Pozdeň B 11 5 0 6 43:27 18
4. Olovnice 10 7 0 3 33:19 18
5. Vinařice B 10 6 0 4 30:30 15
6. Hrdlív B 10 4 0 6 37:35 12
7. Neuměřice B 11 3 0 8 22:45 12
8. Třebichovice 11 3 0 8 11:44 9
9. Zákolany 11 2 0 9 17:52 6

↑ MISTŘI. K plnoletosti dokráčel v
plném zdraví hrdlívský silvestrovský
turnaj v malém fotbalu. Souboje čtyř
místních týmů plus Případova z
Třebichovic vyzněly v konečném
účtování pro áčko Hrdlíva hrajícího
pod hlavičkou Repre. Druzí skončili
obhájci primátu Chalupáři, třetí
hrdlívští futsaloví mladíci, čtvrtí
Amatéři (stará garda), kteří měli ve
svých řadách nejlepšího střelce
turnaje Jakuba Jaroše. Pořadí
uzavřel Případov v čele s nejlepším
brankářem Markem Raushem.
Repre: nahoře zleva jsou Vladimír
Sábel, Robin Červenka, Petr Buršík
(N. Strašecí), Jiří Pošta. Dolní řada:
Tomáš Hrabovský, Pavel Kraus
(Slavoj), Jaroslav Vondrák ml. a
Zdeněk Kos. Foto: Jaroslav Gaži
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Partneři Nejúspěšnějšího sportovce Slaného za uplynulý rok

1. díl ohlédnutí za sportovním rokem 2016 na Kladensku
LEDEN

Fotbalové Tuchlovice po-
vede do těžkých jarních zá-
chranářských bojů v kraj-
ském přeboru nový trenér.
Miroslava Supáčka vystřídal
zkušený Daniel Drahokoupil,
někdejší kouč Kladna a také
bývalý hráč pražské Sparty.
Hokejové Kladno opustil

jeden z nejzkušenějších
borců. Otrávený Tomáš
Horna pokračovat nechtěl,
protože necítil důvěru
trenérů.
Po Tuchlovicích mají no-

vého trenéra také ve Vra-
ném. Účastníka fotbalového
krajského přeboru povede
do záchranářských bojů bý-
valý prvoligový hráč Maroš
Klimpl.
Poprvé s ruskou posilou

Arťomem Těrnavským
nastoupili hokejisté Klad-
na v prvoligovém duelu v
Třebíči.
Nejúspěšnější sportovcem

Slaného 2015 se stal kick
boxer Mario Jarkas (TCB
Gym Slaný). Kolektivy
ovládli basketbalisté BC
Slaný. Cenu Josefa Maso-
pusta získal fotbalový trenér
Ronald Tauš (SK Slaný).
V obchodním centru v

Kladně se sešli nej-
lepší čeští bas-
ketbalisté, mezi
nimiž nescházel
kladenský od-
chovanec Voj-
těch Hruban –
202 cm!
Billiardisté BC

Ekvita Kladno
obhájili český ti-
tul čtyřčlenných
družstev v troj-
bandu na velkém
stole, přičemž na
trofej mohlo po-
mýšlet pět tý-
mů.

ÚNOR
Extraligoví volejbalisté

Kladna získali výraznou po-
silu v podobě bývalého re-
prezentačního libera Jana
Václavíka, který přišel z Os-
travy.
V úterý 14. února bylo

jisté, že hokejoví Rytíři

vyhrají zá-
kladní část
první ligy.
Stačil jim k
tomu bod z
ledu Bená-
tek nad Ji-
zerou.

David
Stach se
stal no-
vým re-

kordmanem první hokejové
ligy. S celkovým počtem 91
bodů (25+66) překonal o tři
dosavadní rekord v produk-
tivitě v základní části, jejž
během výluky NHL v sezoně
2004/05 vytvořil v dresu
Českých Budějovic Václav
Prospal (28+60). Nejlepším

střelcem byl se 45 zásahy
Vítězslav Bílek.
Druholigové basketba-

listky Kladna udržely třetí
nejvyšší soutěž také pro
příští sezonu.
Osud futsalistů FK Kladno

v nejvyšší soutěží je defini-
tivně zpečetěný. Porážka 0:3
na palubovce brněnského
Tanga jim dala jistotu, že v
příští sezoně budou hrát jen
druhou nejvyšší soutěž.

BŘEZEN
Síň slávy kladenského

hokeje má nové členy, a to
Jindřicha Karase, Mirosla-
va Termera, Jindřicha Li-
dického, Vladimíra Kame-
še a Zdeňka Hraběte.
Jedna bronzová medaile,

taková je bilance atletů
Kladna na českém halovém
šampionátu dospělých v
Ostravě. Roli české trojky
splnil ve slezské metropoli
tyčkař Lukáš Posekaný, je-
muž stačilo zdolat rovných
pět metrů.
Do třetice všeho zlého.

Neúspěchům hokejového
Kladna není konec. Po se-
stupu v roce 2014 a čtvrt-
finálovém nezdaru o rok
později přišla letos další

blamáž. Tým nestačil jako
vítěz základní části na
Ústí nad Labem a čeká ho
další dlouhatánská dovo-
lená.
Volejbalové Kladno bude

hrát play off! Ve fantastické
atmosféře porazilo čtvrté
Brno 3:0, v tabulce skončilo
po základní části na hodně
nečekaném šestém místě a
ve vyřazovacích bojích na-
razí na Karlovarsko.
Ve čtvrtfinále play off

skončilo tažení sezonou v
podání extraligových
badmintonistů Kladna.
Mezi poslední čtyři ne-
pustily šestý celek tabulky
základní části favorizova-
né Benátky nad Jizerou, v
jejichž hale podlehli 1:6.
Sice až na druhý pokus,

ale přece jenom. Florbalisté
Kladna proměnili proti
Startu98 mečbol a bylo jisté,
že si zahrají minimálně ba-
ráž o Superligu. Ve finále
play off druhé ligy vyzvou
Liberec.
Volejbalisté Kladna ve

čtvrtfinále play off pořád-
ně potrápili favorizované
Karlovarsko, které těžkou
sérii vyhrálo 4:3. (jin)

DAVID STACH, rekordmanprvní hokejové ligy. Foto: archiv

Jak se Mates dožil
konce. A vyhrál!

Silvestrovské setkání legend
kladenského fotbalu v čele s
Janem Suchopárkem, Pavlem
Drskem či Janem Pejšou
okořenil Tomáš Zelenka.
Někdejší talent, dnes hráč
Velké Dobré, ukázal, že by
spolehlivě mohl moderovat
jakoukoliv zábavní estrádu.
Nejvíc si vystřelil z trenéra

Doks Martina Škváry, proti
němuž jako hráč Velké Dob-
ré často nastupuje.
Škvára totiž za stavu 3:2

pro jeho tým volal na ima-
ginárního rozhodčího (on
občas volá i na ty neimagi-
nární): Pískej konec!
Zelenka měl připravenu

rychlou, suchou, trochu drs-
nou, ale v podstatě publiko-
vatelnou odpověď: Konec?
Toho se ty, Mates, nedožiješ!
Jenže Škvára nejen že se

konce dožil, ale jeho tým
gólem hlavního kanonýra
celého klání Václava Kaliny
vyhrál 10:9, za což byl
vždycky soutěživý Škvára
rád. „Aspoň se jim můžeme
smát,“ chechtal se.
Zelenka to však kousal

velmi zdatně. „Proč ne, bylo
to o prsa vietnamské ženy,“
dodal s úsměvem.
Kdo ho zná, ví, že to k

němu prostě patří. (rm)
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