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KLADENSKO | Sport
Do přeboru jdou
i Novo s Pozdní
Kladensko – Okresní přebor
fotbalitů bude mít v nové
sezoně pět nováčků. Vedle
vítězů III. tříd Vinařic a
Velvar B, si postup vybojovaly v baráži kladenské Novo a Pozdeň. Novo po porážce 1:2 rozdrtilo v odvetě
K. Žehrovice 6:0 a Pozdeňští
zvítězili nad Hrdlívem 2:1,
což jim po plichtě 3:3 stačilo. Dodatečně postoupí i jeden tým z třetího místa III.
tříd. V té se udržely Dřetovice, jež remizovaly na Stochově 1:1 (první zápas 5:1).
Na Novu měli jasně navrch domácí, kteří si už do
půle vytvořili dostatečný
náskok 3:0. Stejným poměrem skončila i druhá půle.
„Posbírali jsme všechny
lidi, kteří byli schopni zápas
hrát. Scházelo nám pět hráčů ze základu plus gólman,
který hrál v poli,“ uvedl bývalý hokejový obránce Jan
Kruliš, který se ujal trenérské taktovky. Dodal, že šlo
jen o to, zda budou mít kliku a nějak to ukopou, nebo
na ně Novo vlétne. A to se
stalo. „Byli jsme prakticky
bez útoku,“ povzdechl si
Kruliš, jehož tým vážněji
ohrozil bránu soupeře až
deset minut před koncem.
Kouč vítězů Jan Abrham
také musel řešit náhradu za
tři zraněné klíčové hráče.
Našel ji v dorostu, na hřišti
tak měl tři šestnáctileté
kluky! „V prvním utkání nás
v druhém poločase soupeř
zlikvidoval řecko-římským
způsobem. Dnes jsme vsadili na pohyb a přihrávku a
bylo vidět, že jsem podstatně lepší. Prostě jsme ho
rozběhali a rozstříleli,“ řekl
trenér Nova.
Utkání mělo slušnou diváckou kulisu, do ochozů
přišlo takřka dvě stě diváků.
Pozdeň se víc než se soupeřem pralo s vlastní nervozitou. Vedla 1:0, ve slátané sestavě hrající Hrdlív ale
po obrátce vyrovnal a pak
přišla velká chvále Lukáše
Mansfelda, jehož gól poslal
Slavoj poprvé v historii klubu do okresního přeboru!
„My jsme moc chtěli a
tím jsme si to smi sobě ztížili,“ uvedl střelec vítězné
branky s tím, že to nebyl
moc krásný fotbal, cíl však
splnili.
„Pár let to tady budu
prodávat před klukama. Teď
si to trošku užiju,“ usmál se
a už vážně dodal, že gól věnuje svému nejlepšímu kamarádovi Milanovi Cífkovi,
který před deseti lety skonal
při autonehodě mladých
fotbalistů. Jediný ji nepřežil.
„Kdysi jsme si slíbili, že až
budeme jednou staří, tak to
tady spolu vykopeme. Hned
jsem si na to vzpomněl,“
uvedl devětadvacetiletý
Mansfeld a přiznal, že z toho byl dojatý. (jin)

Supáček: Soupeře jsme přestříleli
JIŘÍ NAGY

Kladno – Úkol by jasně daný – postup do krajské I. B
třídy. „K divizi je okresní
přebor málo,“ prohlásil kouč
vítěze uplynulého ročníku
nejvyšší okresní fotbalové
soutěže – Hostouně B, Miroslav Supáček.
Jeho tým společně se rezervou Slaného přeboru
vládl. Trenér vítěze ho po
stránce kvality dělí na podzim a jaro. „Řada týmů
udělala v zimní přestávce
výkonnostní růst. Řadil
bych mezi ně Družec, Černuc, Brandýsek a Kročehlavy. U nich došlo ke zkvalitnění. Je vidět, že zimní příprava k něčemu je,“ uvedl.
Na druhou stranu ho
zklamala Běleč, i když její
postavení svým způsobem
chápe. „Geograficky leží na
okraji okresu. Nikdo se tam
nestěhuje a myslím, že v
budoucnu to budou těžko
dávat dohromady. Mají
dobrý záměr to hrát se svými hráči, tolik aktivních ale
mít nebudou,“ míní Supáček.
Co se týče jeho týmu, nebylo vše v úplném pořádku.
Pár zádrhelů by se našlo.
„Například jsme ani jednou
neporazili nováčka z Černuce. Přitom to není tým, který by nás měl připravovat o
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SOKOL HOSTOUŇ B, nováček fotbalové I. B třídy. Takto se hráči těšil v posledním kole po vítězství ve Slaném poměrem 2:0. Foto: R. Mareš

body, ale stalo se. Vždy se
najde mužstvo, které vám
nesedí,“ řekl s tím, že se mu
líbil zápas v Hrdlívu, přesněji jeho divácká kulisa.
„Je to škoda. Přál jsem
mu, aby se zachránil. Je vidět, že tam fotbal táhne,“
posteskl si Supáček.
U svého týmu ocenil hru
dopředu, což dokumentuje
130 nastřílených gólů. „Dá
se říct, že jsme hráli na to,
že soupeře přestřílíme. V I. B
třídě ale budeme muset zapracovat na defenzivě,“ podotkl a vysoko kladl fakt, že
většinu sezony trénovali v
plném počtu, přičemž každá
absence byla dopředu řádně
omluvená.
Mužstvo bylo také dobře
složené. „Zásluhu na tom
má hlavně kolega Míra Vlček. Mrzí mě, že končí. Těž-

ko se s ním loučím a byl
bych rád, kdyby své rozhodnutí změnil. Stavěl to
většinou na místních klukách, a to je velké plus,“ řekl
Supáček po své hostouňské
premiéře.
Důležitá byla podle jeho
slov spolupráce s prvním
týmem. „Směrem k nám
byla na vysoké úrovni. Za to
bych chtěl poděkovat. Z toho vyplývá, že jsme všichni
jeden tým. Vím, že třeba ve
Velvarech to tak nefunguje.“
Podle Supáčka měl tým
osobnosti v Kubátovi, Slaninovi a Fábrym. Dobře jim
sekundoval Bureš a vyletěl
také obránce Viduna, který
trénuje s áčkem i béčkem,
takže má volno pouze v
pondělí. Dokonce se dočkal
prvního divizního gólu.
Krajská I. B třída bude

vyhráli ve Slaném 2:0. „Byla
to neskutečná oslava fotbalu,“ prohlásil.

Další nej... z okresního přeboru
b Nejvíc rozstřelů absolvovalo Slaný B, a to osm (6:2).
Žádný neprohrála Černuc (4:0), ani jeden nevyhrál Hrdlív (0:2).
b Nejvíc gólů padlo v utkání Hostouň B – Běleč 12:0.
b Nejvíc branek – pět, v jednom utkání nastříleli Jan
Nachtigal z Dubí v souboji s Tuchlovicemi (6:2) a Michal
Zieber z Družce v zápase ve Švermově (6:2).
b Nejvíc vyloučených měly Švermov a Lidice – 6, následují Běleč a Černuc – 5. Z hráčů obdrželi dvě červené
Marek Cuc a Michal Gunar (Černuc), Marek Liška (Dužec), Jakub Feda (V. Přítočno), Patrik Levý (Lidice) a
Lukáš Volf (Běleč).
b Nejčastěji napomínaní byli Jakub Stehlík (K. Žehovice), Ondřej Potluka (Černuc) a Martin Pokorný (Brandýsek) – všichni 11x. (jin)

OKRESNÍ PŘEBOR KLADENSKA
Počet vstřelených gólů a průměr
branek na zápas (celkem)

Vítěz soutěže

853 gólů, 4,68 gólu na zápas

Hostouň B, Slaný B

Běleč, K. Žehrovice, Hrdlív
Počet odehraných
zápasů (celkem)

182
Nejvyšší domácí prohra
Hrdlív - Hostouň B 0:8

Výsledek s nejvyšším
rozdílem branek
Hostouň B - Běleč 12:0

Na který tým chodilo
doma nejvíc diváků
Slaný B
Celkový počet
žlutých karet

Nejlepší střelec (branky)

Sestupující týmy

RADOST jednoho z trenérů
Hostouně Miroslava Vlčka
mladšího byla po utkání ve Slaním obrovská. Foto: Roman Mareš

mít na podzim devět týmů z
Kladenska. „Bude to všechno okolo komína,“ pochvaloval si Supáček a vrátil se k
poslednímu kolu, v němž

29 - Nachtigal (Dubí), 28 - Maršoun (Černuc), Slanina (Hostouň
B)

Brankář s nejvyšším
počtem odchytaných nul
5 - Švihel (Hostouň B), 4 - Cílek
(Slaný B), Grubner (Brandýsek),
Skalák (Hostouň B)

659

Celkový počet
červených karet

45

Zajímavost ze soutěže:
Švermov měl po utkání v Žehrovicích na kontě pět červených karet.

Počet rozhodčích
a kdo pískal nejčastěji
41,Jandák 11x
FOTO: SHUTTERSTOCK

Do kraje postupuje také rezerva Slaného
Kladno – Ač v posledním
kole fotbalového okresního
přeboru prohrála rezerva
Slaného šlágr sezony s Hostouní B (0:2), zahraje si na
podzim, stejně jako její přemožitel, I. B třídu.
Naopak Libušín právě z I.
B třídy dodatečně postupuje
do I. A třídy. V krajských
soutěžích se totiž uvolnila
místa po dodatečných postupech Zbuzan a SK Ra-

kovník do divize. Ta byla na
základě bodového zisku nabídnuta libušínskému a také slánskému celku, které
na nabídku kývly.
„Myslím, že si postup za
tři druhá místa zasloužíme.
Usilovali jsme o to sedm
let,“ uvedl trenér Slaného B
Radim Vavroch.
„I my jsme rádi, kdo by si
nechtěl zahrát vyšší krajskou soutěž. Asi se pokusí-

me trochu tým posílit, ale A
třída pro nás bude asi stropem. Chceme v ní ovšem
hrát důstojnou roli,“ doplnil
předseda Baníku Libušín
Petr Bartoš.
Postupem slánského týmu se uvolnila jedna pozice
v okresním přeboru a třetích třídách. Do nejvyšší
okresní soutěže by mělo
podle propočtů Deníku postoupit Vraný B, jež má o

desetinu lepší koeficient,
než třetí ze skupiny A Sparta Kladno. Ze IV. třídy je na
tom z třetích v tabulce výrazně lépe Stochov než
Olovnice.
„Postupující oficiálně
oznámíme až po zasedání
sportovně-technické komise
okresního fotbalového svazu,“ prohlásil člen řídícího
orgánu soutěží František
Červenka. (jin)

PRÉMIOVÁ HRA FORTUNA TIP LIGY
Deník po třinácté, v jarní části Fortuna Tip ligy čtenářů
Kladenského deníku naposledy, odměnil volnými sázenkami nejlepších deset hráčů zároveň registrovaných u Fortuny. Tentokrát to je za poslední třinácté kolo.
Nová Tip liga začne ve druhé polovině srpna, přičemž
jarní bude mít dnes v 17.00 hodin slavnostní zakončení,
které bude v restauraci Zlatý kapr ve Slaném. Vítězem je
Jaroslav Vrzoň ze Slaného a jeho tým Zlatý Kapr.

1000 korun: Kincl Aleš (Moravskoslezský deník). 500: Nastoupil Jaroslav (Orlický deník). 400: Holeček Milan (Liberecký deník). 300: Löwe
Miloš (Kolínský deník). 200: Pacina Miloš (Karlovarský dník), Janků Viktoe (Moravskoslezský deník). 100: Koch Jiří (Tachovský deník), Zubík
Rostislav (Moravskoslezský deník), Pluschke Hebert, Buchlová Lenka (oba
Opavský a Hlučínský deník). (jin)

