
Ve Vinařicích to nehrotí, zůstávají při zemi
JIŘÍ NAGY

Kladensko – Nováčkové
okresního přeboru, dá se
říct rok co rok, dokazují, že
se s nimi musí počítat. Není
to tak dlouho, kdy hned po
prvním roce svého učinko-
vání mezi okresní elitou
postoupily do krajské I. B
třídy hned tři novicové za
sebou. Před šesti lety to za-
čala Unhošť, na kterou po-
sléze navázaly Jedomělice a
Zlonice.
Také probíhající sezonu

má nejlépe rozjetou nová-
ček. Celek Vinařic byl sice už
na startu pasován mezi
jednoho z favoritů, že ale
podzim vyhraje rozdílem
pěti bodů, se až tak neče-
kalo. A mohl být na tom
ještě lépe pokud by nepro-
hrál poslední domácí duel
se Švermovem.
„Našlápnuto máme a lhal

bych, kdybych tvrdil, že
jsme se po polovině sezony
o postupu nebavili. Zůstá-
váme ale nohama na zemi a
nehrotíme to,“ uvedl kapi-
tán lídra tabulky Roman
Sokol s tím, že na úvod jara

mají těžký los a možná
hned první utkání v Družci
může mnohé naznačit.
Pro zdárné jaro udělají v

přípravě maximum. Vedle
turnaje v Berouně, kde je
čeká šest sedm zápasů, to
bude tradiční soustředění
na Šumavě. „Na jaro bude-
me dobře připravení. Když
budeme hrát jako na pod-
zim, tak to můžeme doká-
zat,“ mínil Sokol a pochva-
loval si, jakou mají partu,
která je víceméně složená z
místních kluků. Jen to vi-
nařické hřiště je stále bola-
vou záležitostí.
Za největšího konkurenta

v boji o postup považuje
Brandýsek. „Musím říct, že
co se týče kvality, byl z mé-
ho pohledu nejlepší, protože
má také má všechny řady
vyrovnané. Nejtěžší zápas
jsme však odehráli se Šver-
movem,“ uvedl třicetiletý
lídr Vinařic, jenž do boje o
postup počítá i s Družcem a
víceméně i s kladenským
Novem, jehož výkony ale
stoupají a padají s formou
střelce Junga.
Co se týče sestupu, bude

mít přes zimu zamotanou
hlavu minimálně půltucet
mužstev. Vzhledem k
množství a postavení celků
Kladenska v tabulce I. B tří-
dy je docela možné, že se po
čtyřech letech, kdy napo-
sledy spadlo už zmiňované
Novo Kladno, dočkáme se-
stupujícího z krajské soutě-
že.
V tom případě by okresní

přebor přímo opustily mi-
nimálně dva týmy. Nejhorší
výchozí pozici má Černuc –
tým, kde hráči rozhodně
netáhnou za jeden provaz.
„Když většina áčkařů

odehraje místo třinácti
utkání pouze šest nebo
sedm, nemůže být naše po-
stavení dobré,“ smutně po-
znamenal předseda Viktorie
Jiří Tymich, jenž logicky
očekával před sezonou lepší
postavení, poněvadž v létě
mužstvo posílili.
„My s tím moc dělat ne-

můžeme. Je to jen na hrá-
čích. Buď budou chtít jezdit
na pěkné trávníky do Klad-
na nebo budou jezdit do
Blevic a Stehelčevsi,“ pro-
hlásil.

LÍDR. Hodně vysoko si na podzim vyskočil nováček z Vinařic. Asi tak
jako jeho hráč na hřišti kladenského Slovanu, kde první tým tabulky
vyhrál 5:2. Foto: Bohumil Kučera
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OKRESNÍ PŘEBOR

Podzim

1. Vinařice 13 11 0 2 46:25 33
2. Brandýsek 13 9 0 4 54:16 28
3. Družec 13 9 0 4 48:24 27
4. Kročehlavy 13 8 0 5 31:17 26
5. Švermov 13 9 0 4 37:33 25
6. Novoměstský Kladno 13 8 0 5 53:30 24
7. Velvary B 13 7 0 6 39:33 22
8. Pozdeň 13 7 0 6 38:30 19
9. Tuchlovice B 13 5 0 8 26:40 15
10. Velké Přítočno 13 6 0 7 21:38 14
11. Dubí 13 4 0 9 22:45 12
12. Slovan Kladno 13 4 0 9 22:49 11
13. Lidice 13 3 0 10 19:47 9
14. Černuc 13 3 0 10 14:43 8

Doma

1. Kročehlavy 7 6 0 1 23:6 19
2. Brandýsek 7 6 0 1 34:5 18
3. Družec 6 6 0 0 29:8 18
4. Vinařice 7 6 0 1 30:11 18
5. Švermov 6 5 0 0 22:10 17
6. Pozdeň 6 5 0 1 30:6 15
7. Velvary B 6 5 0 1 27:6 15
8. Novoměstský Kladno 7 5 0 2 32:15 15
9. Tuchlovice B 7 3 0 4 15:16 9
10. Černuc 6 1 0 3 9:15 8
11. Slovan Kladno 7 1 0 4 15:22 8
12. Lidice 7 2 0 4 10:23 8
13. Velké Přítočno 6 1 0 3 8:14 7
14. Dubí 6 1 0 5 8:21 3

Venku

1. Vinařice 6 5 0 1 16:14 15
2. Brandýsek 6 3 0 3 20:11 10
3. Novoměstský Kladno 6 3 0 3 21:15 9
4. Družec 7 3 0 4 19:16 9
5. Dubí 7 3 0 4 14:24 9
6. Švermov 7 3 0 4 15:23 8
7. Kročehlavy 6 2 0 4 8:11 7
8. Velké Přítočno 7 2 0 5 13:24 7
9. Velvary B 7 2 0 5 12:27 7
10. Tuchlovice B 6 2 0 4 11:24 6
11. Pozdeň 7 1 0 6 8:24 4
12. Slovan Kladno 6 1 0 5 7:27 3
13. Lidice 6 0 0 6 9:24 1
14. Černuc 7 0 0 7 5:28 0

Střelci: 23 – Jung (Novo). 14 – Petržílka. 13 –
Mošnička (Družec). 12 – P. Štěpánek (oba
Pozdeň), Růžička (Švermov). 11 – Rouček (Dru-
žec). 10 – Strnadel (Brandýsek), Zieber (Dru-
žec). 9 – Houha (Brandýsek), Mařík (Vinařice).
8 – Zelenka (Vinařice), Šimůnek (Švermov), Zíb
(Kročehlavy), Kovařík (Novo).

Kluby nejlépe hodnocení rozhodčí: 3x Štětina,
Bázler, Jandák, 2x Hasíkov, Svoboda, Čechov-
ský, Mareš.

Žluté karty: 7 – Růžička (Švermov). 5 – Jung, Fi-
šer (oba Novo), Radosta T. (Lidice), Tlustý
(Švermov). 4 – Pilař, Holan oba (Tuchlovice B),
Šlégr (Velvary B), Tesař (Brandýsek), Machuta,
Doležal, Matoušek (vš. Vinařice), Říha, Vimr
(Dubí), Senko L., Feda (oba V. Přítočno), Po-
tluka, Náprstek (oba Černuc), Kvasnica
(Pozdeň), Packa (Novo), Kozel (Družec), Vorlí-
ček (Velvary B).

Červené karty: 2 – Falout (Lidice), Šlégr (Vel-
vary B). 1 – Čížek, Pokorný (oba Brandýsek),
Vorlíček (Velvary B), Špák, Halwiger, Záleský,
Tyburec (vš. Lidice), Majer, Polák (oba Šver-
mov), Burian (Kročehlavy), Střela, Rác, Valenta
(vš. Slovan), Bretšnajdr (Velvary B), Misura,
Křivánek, Konvalinka (vš. Družec), Franěk
(Tuchlovice B), Fišer (Novo), Potluka (Černuc).

Čím také zaujaly jednotliví účastníci okresního přeboru
Kladensko – Fotbalový
okresní přebor nabídl mno-
ho zajímavostí. I utajených.

SK Vinařice: Skóre lídra po-
šramotilo utkání v Pozdni,
kde za bezbrankového stavu
obdržel během jedenadva-
ceti minut od bráchů Ště-
pánků neuvěřitelných pět
branek! V 2. kole prohrál 1:9.
FK Brandýsek: Tradiční
účastník přeboru vstřelil
nejvíc branek a nejméně
jich obdržel. Přesto je až
druhý!
SK Družec: Může se pyšnit
dvěma střeleckými počiny v
podání jednoho hráče. Jeho
kanonýr Roman Mošnička
dokázal nastřílet dvakrát po
čtyřech brankách.
Baník Švermov: Jediný vy-
hrál ve Vinařicích. Perlička?
Během podzimu musel pro-
střídal hned pět gólmanů
(Kolumbič, Šmíd, Nykl, Lír a
Klos)!

Novo Kladno: Co jiného, než
že má ve svém středu nej-
lepšího střelce soutěže. Jeho
odchovanec Stanislav Jung
má na kontě 23 branek z to-
ho pět z pokutových kopů. V
utkáních Nova padlo nejvíc
branek – 83.
Slovan Velvary B: Krušné
chvíle zažíval v prvních třech
utkáních na hřištích soupe-
řů. Z Vinařic, Kročehlav a
kladenského Nova si odvezl
tři příděly: 0:6, 0:5 a 1:5.
Slavoj Pozdeň: Může se
pochlubit vskutku ojedině-
lým počinem. Na svém hřišti
v souboji nováčků deklaso-
vala první Vinařice 9:1!
AFK Tuchlovice B: Tuchlo-
vická rezerva hojně využí-
vala hráče dorosteneckého
celku a také áčka. Co se týče
mladíků, zaujal brankář Da-
vid Balán, který nastoupil k
dvěma utkáním a pokaždé
udržel čisté konto.
SK V. Přítočno: Po bez-

brankovém souboji s Kro-
čehlavy přišel ke slovu roz-
střel, který rozhodli domácí
brankáři. V poslední sérii
dvojka Nedvěd desítku chy-
til a hned na to ji v poli zra-
jící jednička Svoboda pro-

měnila.
Slovan Dubí: Nejlepší zápa-
sy odehrál v prvním a po-
sledním kole, kdy vyhrál na
Slovanu Kladno a v Tuchlo-
vicích. Mezi tím nedokázalo
mužstvo prodat píli v pří-

pravě. Trenér jednoho z nej-
slušnějších celků měl na
tréninku v průměru čtrnáct
hráčů!
Slovan Kladno: Kanonýr
Radek Rác byl vyloučený už
v druhém kole, čímž pro něj
skončila podzimní část sou-
těže. Tým, který měl ve
svých řadách plno mladíků
tak měl nejlepšího střelce v
sedmnáctiletém Studenov-
ském, který skóroval pět-
krát.
Sokol Lidice: Nejčastější
hosté na zasedání discipli-
nární komise. Navíc Jan Ha-
lwiger nespravedlivě pro-
měnil podmínku a bude stát
sedmnáct měsíců plus jedno
utkání za dvě napomínání.
Viktorie Černuc: Pokud na
hřištích soupeřů nezískáte
ze sedmi utkání ani bod a
vstřelíte pouze pět branek,
nemůžete pomýšlet na lepší
umístění než je poslední
příčka. (jin)

SK KROČEHLAVY
Kladno – Sekretáře SK Kročehlavy Martina Pergla napadlo
dát dohromady sestavu z hráčů jiných klubů, kteří někdy
oblékli kročehlavský dres, a to buď v rámci hostování, pře-
stupu, nebo střídavého startu. Vyšlo mu následující: ze
všech celků okresního přeboru našel jen dva týmy, kde není
kročehlavská stopa, a to Velvary B a Pozdeň.
Sestava Kročehlav by byla zajímavá: Nykl (Švermov) –
Puverle, Falout, Zýka (vš. Lidice), Střela (Slovan Kladno) – A.
Náprstek (Černuc), Houha (Brandýsek), Levý (Lidice) – Ma-
chuta (Vinařice), Strnadel (Brandýsek), Rouček (Družec).
Trenér Zeman (Brandýsek), hrající asistent Muláček (Tuch-
lovice B). Střídačka: Holas, Hanf (oba V. Přítočno), Slezák
(Dubí), Pokorný a Šícha (Slovan), Horský (Novo), Šašek a
Bramskiy (Vinařice), Marxgut (Švermov).
Šéfovat by tomu mohl Karel Rataj z Vinařic coby vnuk býva-
lého předsedy Kročehlav Františka Muláčka. „Je to dvacet
hráčů, takže minimálně ještě jeden tým bychom dali dohro-
mady,“ usmál se Martin Pergl. (jin)

Tečku udělalo pět
gólů v síti Pozdně

Kladno – Podzimní část
fotbalového okresního pře-
boru uzavřela sobotní do-
hrávka mězi béčkem Tuch-
lovice a Pozdní. Na umělém
trávníku v Rynholci skončil
duel vysokým vítězstvím
domácího celku v poměru
5:0.
Hosté v první půli vy-

bouchli, když po dvou ne-
využitých šancích inkaso-
vala už v 9. minutě a do-
mácí pak přidali ještě tři
góly. Druhá část půle byla ze
strany Pozdně o něco lepší,
ale šance si nevytvořila, jen
obrovská kvanta nepřes-
ností. Lehce posílení domácí
měli i další příležitosti. Na-
střelili tyč a v závěru ze
standardky přidali ještě je-
den gól.
Tuchlovice B – Pozdeň 5:0

(4:0, 9. Kacafírek, 23. Balík, 30.
Jiránek, 44. Brnovják, 89. Pudil).

Snajpr Kubík neměl slitování, Klobuky bez lítosti dorazil
JIŘÍ NAGY

Kladensko – Dvě dohrávaná
utkání uzavřela program
podzimní části fotbalové
krajské I. B třídy. Vraný do-
ma v derby deklasovalo
Klobuky a upevnilo si dru-
hou příčku, Hostouň při-
vezla tři body z Tatranu
Rakovník.

VRANÝ – KLOBUKY 7:0
Když Vraný po pěti minu-
tách druhé půle souboje s
Klobuky zvyšovalo na 3:0,
dorazil soka Tomáš Kubík,
který stihl nastřílet čtyři
góly! Jeho průměr branek na
utkání za posledních pět kol
je přesně tři! Tím se vyšvihl
do čela tabulky střelců (16)
o gól před braškovského Ja-
roše. A to šest utkání kvůli
nemoci v sestavě chyběl!
K poslednímu utkání roku

řekl: „Připravovali jsme se
na dva jejich hráče, ti ale

byli schovaní na jiných
postech a tím nám to Klo-
buky ulehčily,“ řekl vranský
kanonýr s tím, že prvních
dvacet minut bylo vyrovna-
ných, přičemž jejich gól na
2:0 byl z kategorie šťast-
ných.
„V poločase ale nikdo ne-

tušil, že to skončí tak vyso-
kou výhrou,“ řekl a dodal, že
jim to tam padalo. Do čeho
kopli, to skončilo v bráně.
„Je ale pravda, že jsme byli
lepší,“ dodal Kubík.
Trenéra Klobuk Jiřího

Čížka mrzelo, že se jeho
svěřenci v derby nevytáhli.

„Odflákli to. Byli jsme ve
všech činnostech horší a ani
jsme si nevypracovali šan-
ce,“ posteskl si.

TATRAN B – HOSTOUŇ B 0:4
Po áčku triumfovala na Ša-
motce také rezerva Hostou-
ně, když tři branky vstřelila
v poslední dvacetiminutov-
ce.
Domácí ale začali lépe a

vytvořili si několik tutovek.
I když jim byl ve 23. minutě
vyloučen Tauš, který zatáhl
za záchrannou brzdu, když
fauloval unikajícího Gibilo-
va, dokázali soupeře přitla-
čit. Skóre ale otevřel v zá-
věru půle hostouňský Fábry.
Také po změně stran Ob-

rcián v bráně hostů odolá-
val, zatímco jeho spoluhráči
si počínali v koncovce lépe.
Na 2:0 upravil Gibilov dě-
lovkou z přímého kopu pří-
mo do vinglu. „Museli jsme
měnit míč, protože byl hra-

natý od tyče a břevna,“
usmíval se kouč vítězů Mi-
roslav Supáček.
Tentýž hráč se po chvíli

prosadil ještě jednou. Ko-
nečnou podobu výsledku
dal v závěru Slanina. „Jsem
rád, že spolupráce s A tý-
mem je na vysoké úrovni.
Dokázali jsme to uhrát s
dvěma hráči áčka, zatímco
soupeř měl na hřišti tři,“
uvedl hostouňský kormi-
delník a pochválil ofenzivu
protivníka: „Za to, že ne-
proměnili šance mohou že-
hrat jen na sebe. Nás v klí-
čových chvílích podržel
brankář Obrcián.“
Kouč poražených Zdeněk

Weis litoval, že jim sudí za
stavu 0:1 nepískl podle něj
jasnou desítku „Hned z
protiútoku jsme dostali
druhý gól a bylo po zápase.
Hra nebyla špatná, ale vý-
sledek ano,“ smutnil rakov-
nický kormidelník.

RADOST. Dobrý základ na rozlučku položili výhrou v Rakovníku
hráči rezervy Hostouně. Foto: Josef Krejsa
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