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Klučinová atakovala rekord, Dvořáková ho urvala
Praha – Eliška Klučinová
(foto) ovládla o víkendu v
pražské Stromovce halový
republikový šampionát ví-
cebojařek, když atakovala
výkonem 4663 bodů i vlast-
ní český rekord (je o 24 bo-
dů lepší) z roku 2015.
Kateřina Cachová byla

druhá o 199 bodů. Zaujal
výkon další odchovankyně
Kladna Kateřiny Dvořákové.
Dcera Tomáše Dvořáka
skončila třetí v osobním re-
kordu 4042 bodů.
Klučinová začala skvěle už

na krátkých překážkách, kde
sice byla podle předpokladů
pomalejší než Ca-
chová, výkonem
8,51 však vylepšila
osobní maximum.
Dvořáková byla jen
o dvě desetiny po-
malejší.
Klučinové se da-

řilo i ve výškařském
sektoru. Sice za-
chraňovala na 181 centime-
trech až třetím pokusem, ale
poté zvládla úspěšně i 184
centimetrů. Ani koule jí

zpočátku nevyšla, dva po-
kusy byly slabé, jenže ve

třetím vrhla 14,52 a
jasně soupeřkám
utekla.
V dálce potom si-

ce zabrala Cachová
výborným výkonem
631 cm, ale Klučino-
vá nebyla o moc
horší, jen o pět cen-
timetrů. I Dvořáko-

vou závod vybičoval, 617 cm
je jejím osobákem.
Závěrečná osmistovka

opět patřila Cachové, Kluči-

nová doběhla třetí za Slo-
venkou Vadlejch v čase
2:17,34.
„Den začal výborně, oso-

bákem na překážky a výška
je vlastně také letošní ma-
ximum, i když se s ní trochu
peru. Kouli jsem kvůli bola-
vým zádům moc nemohla
trénovat, ale výkon byl
slušný také. Dálka super a
na osmistovce, když už jsem
se moc dobře necítila, jsem
se přece jen hecka a běžela
na halu dobrý čas,“ shrnula
Klučinová na stránkách at-

letika.cz.
Celkově zhodnotila závod

pozitivně a přiznala, že se
cítí v sezoně zatím dobře.
„Vypadá to nadějně, ale ne-
chci to zakřiknout. Snad to
bude stačit na nominaci na
mistrovství světa a tam s
tím zkusíme ještě něco
udělat,“ řekla a se smíchem
dodala: „Teď bude čekat,
jestli mě IAAF vůbec pozve.“
Šampionát proběhne od 2.

do 4. března v hale National
Indoor Arena v anglickém
Birminghamu. (rm, jin)

Pozdeň zmákla
i domácí Rynholec

Rynholec – Druhé utkání a
a opět vítězství. Fotbalisté
Pozdně mají zatím na tur-
naji v Rynholci stoprocentní
bilanci. Po Roztokách u Kři-
voklátu se vypořádali také s
domácími borci, kteří ve své
turnajové premiéře podlehli
mužstvu z Kladenska 1:3.
Stejnou bilanci jako Slavoj
mají také Lány – Roztoky
porazily 4:1.
Souboj Pozdně s Rynhol-

cem měl rozdílné poločasy.
V úvodním byli lepší
Pozdeňští, kteří v úvodní
části položili základ k vítěz-
ství – ve 20. minutě otevřel
skóre Petržílka a o dvě mi-
nuty později se prosadil Er-
ba. A to ještě P. Štěpánek
trefil tyčku.
Po změně stran však měl

plné ruce i nohy práce
brankář hostů Košta, který
své spolubojovníky několi-
krát podržel. Kapituloval až
v 72. minutě. Baník ale vy-
rovnat nedokázal. Naopak
po hezké, rychlé kombinaci
a stříleném přízemním
centru Erby zblízka dal Petr
Štěpánek (84.) hostům ra-
zítko jistoty.
V dalším kole hraje

Pozdeň v sobotu se Sýkořicí
(18.00). (jin)

1. Pozdeň 2 2 0 0 10:1 6
2. Lány 2 2 0 0 9:2 6
3. Rynholec 1 0 0 1 1:3 0
4. Sýkořice 1 0 0 1 1:5 0
5. Roztoky 2 0 0 2 1:11 0

Vinařice navazují
na parádní podzim
Kladno – Fotbalisté Vinařic
pokračují v dobrých výko-
nech z podzimní části okres-
ního přeboru také na Zimní li-
ze ČLU Beroun.

Podzimní mistr ve svém
prvním vystoupení porazil
poslední tým podzimní části
berounského přeboru Neu-
mětely 4:1. Vítězové dohrávali
proti deseti, poněvadž jejich
sok nemohl přijít na jméno
soudci a někteří jeho hráči na
protest odešli ze hřiště. Výkon
Vinařic to ale nijak nesnižuje.
Bohužel jim soupeř zranil Šo-
ffera.

V druhém utkání nastoupi-
li Vinařičtí proti Loděnicím.
Osmý celek podzimní části I. B
třídy porazili 2:0. Jeden gól dal
z pokutového kopu Machuta,
střelec druhého zůstal veřej-
nosti utajený.

Vítězové měli dobrý začá-
tek a soupeře docela dřeli.
„Když jsme zjistili, že na ně
máme, tak jsme začali hrát
profesorsky,“ mínil vedoucí
týmu Lubomír Sládek s tím, že
ke konci docházely vítězům
síly. A na tom by měli zapra-
covat.

V neděli v 11.00 hrají Vina-
řice s Tetínem. (jin)

1. Vinařice 2 2 0 0 6:1 3
2. Trubín 1 1 0 0 7:1 3
3. Tetín 1 1 0 1 2:1 3
4. Loděnice 2 0 0 2 1:4 0
5. Neumětely 2 0 0 2 1:11 0

Hostouňskou šňůru natáhl stoper Motlík
JIŘÍ NAGY

Kladno – Fotbalisté Velvar
měli zápasové volno, proto-
že nabírali na soustředění
fyzickou kondici. Jejich di-
vizní rivalové z Hostouně a
Kladna však během víkendu
byli ve hře.

GÓL LAST MINUTE
Loni v zimě vyhráli fotba-
listé Hostouně přípravný
zápas v Dobříši 3:0. Po roce
na půdě rovněž divizního
celku uspěli poměrem 4:3.
Svěřenci kouče Zdeňka
Haška tak vyhráli i pátý
zimní zápas, přičemž tento-
krát to stihli až na poslední
chvíli. V závěrečné minutě
rozhodl stoper Motlík.
Záložník Tomáš Marek

mínil, že v prvním poločase
(1:1) byli lepší a vytvořili si
dost příležitostí. „Ale tím,
jak se snažíme hrát hodně
dopředu, jsou vzadu díry,
které soupeř využívá. Na to
si musíme dát pozor,“ uvedl.
Na začátku druhé části

hosté odskočili slepenými
góly na 1:3. Dobříš po stan-
dardce snížila a pět minut
před koncem po hrubce
právě Marka na nekvalitní
umělce i vyrovnala. „Byl to
ale zajímavé utkání, které
splnilo účel,“ podotkl Marek.
Vyjma Motlíka se dvakrát

střelecky prosadil Hájek a
jednou Gajecký. Oba potvr-

dili, že jim to v přípravě
náramně pálí. „Začali jsme
hrát na dva útočníky a vy-
loženě jim to sedí. Mají i
větší podporu záložní řady.
Je dobře, že jim to tam pa-
dá,“ pochvaloval si nejzku-
šenější hostouňský fotba-
lista.
Hostouň: Kudrna (46. Pettík)

– Krndžija (30. Sojka), Trapp

(46. Motlík), Viduna (46. Ha-
nuščík), Charvát – Kabele (46.
Kulhavý), Marek, Věchtík (70.
Linc), Kolmistr (46. Dukát) –
Hájek, Gajecký.

KVALITU MĚL SOUPEŘ
Na Memoriálu Jiřího Kolína
nestačili fotbalisté Kladna
na špičkový tým třetí ligy.
Na hřišti Meteoru podlehli v

tabulce ČFL třetím Zápům
2:4. „Moc šancí neměly, ale
uměly je proměňovat,“ po-
vzdechl si záložník poraže-
ných Štěpán Hanzlík a
uznal, že soupeř na tom byl
lépe fyzicky a hlavně byl
lepší na míči. „Vyšší soutěž
byla znát,“ doplnil.
Kladenští ale mohli

úvodní poločas klidně zre-

mizovat. Poprvé v přípravě
nastoupil útočník Kroutil,
který se ocitl dvakrát sám
před brankářem. Strážce
zápské svatyně jednu jeho
stelu tečnul mimo a pak si
poradil i s lobem. Šanci měl
také Kafka a do středu
branky hlavičkoval Hanzlík.
V druhé části snížil hla-

vou po rohovém kopu Pro-
cházka, vzápětí ale Kladno
inkasovalo potřetí a minutu
na to opět. Výši porážky
korigoval z přímého kopu
Kafka.
V kladenské svatyni do-

stal za absentující Tesaře a
Kleinmonda příležitost do-
rostenec Vokoun.
V sobotu hraje Kladno s

domácím Meteorem (16.00),
jenž doma v mistrovském
utkání porazili 3:1. Turnaj
zakončí s dalším pražským
mužstvem Admirou.
Kladno: Vokoun – Bartoš,

Suchý, Procházka T. Veselý –
Čížek, Borák, Hanzlík (46. Kár-
ník), Šíma (70. Kafka) – Kafka
(46. Krsek) – Kroutil (46. Neslá-
dek).

KONDICE.Hráči Velvar na velmi povedeném pětidenním soustředění na Šumavě. Nahoře zleva
jsou: Holub Antonín,Nosek Tomáš, Ludvík Jan, Obrtlík Michal, Tenkl Tomáš, Müller Miroslav, Šalda
Petr, Kalaš Jan, Měsíček Jiří, asistent trenéra Svátek Jiří. Dole jsou: trenér Janeček Pavel, Mucha Ma-
rek, Budějský Lukáš, Jindřich Josef, Vašut Dominik, Křtěn Jiří, Stýblo Lukáš. Dole je Pavlíček Vítěz-
slav. Schází pouze Marek Chrobák, kterému se v den odjezdu narodila dcerka. Foto: Josef Švejda

1. Zápy 5 4 0 1 16:8 12
2. Hořovicko 5 4 0 1 17:11 12
3. Kr. Dvůr 5 2 2 1 8:6 8
4. Admira 5 2 1 2 9:9 7
5. Meteor 5 2 1 2 6:7 7
6. Č. Brod 5 1 2 2 7:11 5
7. Vykáň 5 1 1 3 9:14 4
8. Kladno 5 0 1 4 10:16 126

Čas letí jako splašený.
Už ze šestadvacet dní
půjdou diváci na Kla-
densku první letošní
mistrovské boje. Jako
první se doma představí
10. března v krajském
přeboru Slaný proti
Horkám nad Jizerou.
Začnou také divize a I. A
třídy.

V Praze bylo blaze pouze Lhotě
JIŘÍ NAGY

Kladensko – O víkendu si
zahrály také účastnici fot-
balového krajského přeboru.
Všichni se podívali do hlav-
ního města.
Tuchlovice se představily

na Zličíně (I. A třída), kde
podlehly 0:4. „Přestože jsme
hráli v okleštěné sestavě,
byl náš výkon přinejmenším
rozpačitý,“ řekl kouč Karel
Příhoda s tím, že absence
jejich hru neomlouvají.
„Chci věřit, že na nás doleh-
lo soustředění,“ dodal.
Pražané byli po celých

devadesát minut lepší po
všech stránkách. „My jsme
za celé utkání nebyli schop-
ni se dostat do hry, protože
jsme byli u všeho pozdě.
Hraničilo to s výkonem,
který nelze moc hodnotit,“
prohlásil tuchlovický kor-
midelník.
Za strany jeho svěřenců to

byl první zimní herní výpa-
dek. „Ale ukázalo mně to, že
ačkoli máme kádr téměř
bezmála dvaceti hráčů, tak
pokud mi vypadne tolik

hráčů z třináctičlenného zá-
kladu, může to v budoucnu
působit hodně destruktiv-
ně,“ podotkl.
Na Zličíně nebyli Tirol,

Chaloupka, Cabejšek, Hadri-
ka, Brož, který skončil a Ne-
jedlý, jenž se ještě nezapojil.
A také Kedroň, jemuž dovo-
lilo svalové zranění odehrát
jen úvodních dvacet minut.
„Máme ale mladé hráče,

kteří čekají na příležitost se
prosadit, bohužel to v utká-
ní neprokázali. Nechci z
jednoho utkání dělat zby-
tečné závěry, ale byl jsem
hodně zklamaný, jakým
způsobem jsme se prezen-
tovali,“ uzavřel Příhoda.
Také Lhota cestovala do

Prahy. Její kouč Zdeněk Ku-
dela mohl být spokojenější.
Jeho celek remizoval na
přeborových Uhelných skla-
dech 2:2, přičemž už měl
dvougólové manko. „Pře-
kvapilo mě, jakou měl sou-
peř kvalitu. Bylo to dobré
utkání,“ pochvaloval si lhot-
ský lodivod, jenž pochopi-
telně neměl k dispozici pl-
nou sestavu.

První poločas byl ze stra-
ny hostů slabší, po obratu k
lepšímu snížil šestnáctiletý
talent Nedvěd a vyrovnal
Zlata.
Lhota zkoušela bývalého

spoluhráče Ghaňana Kwa-
meho – Nigerijce Ibeho, jenž
naposledy působil v Bene-
šově. Ligu si zahrál ve stříž-
kovské Bohemce a v Příbra-
mi. Navíc jí dal Tatran Ra-
kovník svolení k zkoušce
brankáře Tůmy.
Slaný se střetlo s kombi-

novaným celkem divizní
Aritmy, jejíž béčko působí v
Pražském přeboru (6.). Ani
ve svém druhém zimním
vystoupení ale nevyhrálo.
Vstřelilo však svůj první gól
roku 2018. Do pokladny
nejspíš přispěje Hartman,
který osm minut před kon-
cem upravil na konečných
1:2. Jeho spoluhráči ale měli
v utkání dostatek šancí na
lepší výsledek. Místo toho
po dvou standardkách dva-
krát inkasovali od Sázela.
Asistentem trenéra do-

mácího celku je bývalý hráč
Slaného Pavel Máj.

Naděje zůstaly pod Ještědem
JIŘÍ NAGY

Kladno – Plná hala v Liberci
pro zhruba dvě stovky di-
váků si nenechala ujít šlágr
futsalové druhé ligy, ve kte-
rém domácí Zlej sen porazil
v souboji prvního s druhým
Kladno 2:1. Severočeši mají
na čele šestibodový náskok
a pět kol před koncem mo-
hou pomalu chystat oslavy
postupu do nejvyšší soutěže.
Kouč poražených Jiří Ve-

selý řekl, že utkání mělo
nadstandardní úroveň i at-
mosféru a bylo opravdovým
vrcholem soutěže, z kterého
odešli se vztyčenou hlavou.
„Musím kluky pochválit

za výborný výkon a pokud
bych měl někoho vyzdvih-
nout, tak to byl famózní
Tetour v bráně. Bylo vidět,
že jsme se na utkání dobře
připravili,“ uvedl.
Proti Satanům se postavil

tým urostlých chasníků,
kteří to uměli s míčem. Do
vedení ale šli hosté potom,
co po pěkné akci předložil
Müller balon Markovi, který
prostřelil obránce na čáře.

Navíc Šnídl a Müllet trefili
tyčku, přičemž velké šance
měl i soupeř.
Právě autor branky měl

spolu s Jarábem v péči nej-
lepšího snajpra II. ligy, tři-
cetigólového Benka. Také
jejich zásluhou vyšel libe-
recký kanonýr naprázdno.
Po změně stran Severo-

češi srovnali a měli velké
štěstí při ráně Stejskala. Sa-
mi pak přidali vítěznou tre-
fu. Kladno posléze sáhlo k
power play, v které dvě rány
Mülera jen těsně minuly
branku.
Zápas byl plný emocí na

hřišti i v hledišti, a také
tvrdých osobních soubojů,
přičemž na obou stranách
mohly být fauly oceněny i
červenou kartou. „Byla to
úžasná bitva, jaká se málo-
kdy vidí. Nebudu ale tvrdit,
že byla korektní,“ pousmál
se Veselý a přiznal, že mu
dvakrát hrozilo vykázání z
lavičky. Letos už si čtyři zá-
pasy odseděl. Satani z nich
nevytěžili ani bod. Prohra v
Liberci tak byla trenérova
první.
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