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Kdo vystřídá Radka Dvořáka?
Kladensko – Zvolte Fotba-
listu okresu Kladenska! S
touhle anketou jsme oslovili
čtenáře už několikrát. Kla-
denský deník vytvořil no-
minaci vynikajících fotba-
listů napříč všemi soutěže-
mi a na čtenářích bude, ko-
mu dají svoje hlasy.
Ohlas byl v minulých

ročnících hodně znatelný, i
v době internetu a elektro-
nické pošty dorazily do re-
dakce tisíce z novin vystři-
žených hlasovacích kuponů.
Vítězem posledního roč-

níku se stal záložník Slova-
nu Velvary Radek Dvořák,
přičemž také předešlé roč-
níky ovládla velvarská ka-
bina.
Cílem ankety není najít

nejlepšího hráče působícího
na Kladensku, což ani ob-
jektivně nelze zjistit, nýbrž

najít toho, kdo má nejen
fotbalové kvality, ale umí
diváky i bavit.
A jak svému oblíbenci

pomoci? Vepište jeho jméno
do anketního lístku (pouze
jedno jméno), který bude až
do 30. března 2018 každý
den (kromě neděle) vychá-
zet v tištěném vydání Kla-
denského deníku a zašlete
ho na adresu Kladenský de-
ník, Náměstí Starosty Pavla
13, 272 01 Kladno, nebo ho
doručte přímo do redakce.
Vítězný fotbalista se mů-

že těšit opět na pěknou
plaketu, kterou mu předáme
na některém z utkání jeho
mužstva.
Vy čtenáři v následujících

týdnech rozhodnete, kdo v
dalším pokračování ankety
vystoupí na nejvyšší stupí-
nek. (jin)
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Jaráb Michal
Klub: Sokol Vraný.
Post: záložník, obránce.
Věk: 29 let.
Přezdívka: Džerba.
Zajímavost: Hrál všechny
soutěže od I. B třídy až po
druhou ligu, přičemž nikdy
nebyl vyloučený. Je možné,
že na sklonku kariéry stihne
také všechny okresní! Hrál i
nejvyšší futsalovou soutěž.

Cabejšek Michal
Klub: AFK Tuchlovice.
Post: záložník.
Věk: 21 let.
Přezdívka: Cabi.
Zajímavost: Patří mezi
slušňáky. V dorostu Kladna
si ale neodpustil poznámku
vůči soupeři. Důsledkem
byla rozsáhlá strkanice. K
tomu gólman Kolína v 90.
min. po rohu srovnal na 1:1.

Jung Stanislav
Klub: Novoměstský Kladno.
Post: útočník.
Věk: 25 let.
Přezdívka: Koudy.
Zajímavost: Odchovanci
Nova se povedl husarský
kousek. V postupové sezoně
Jirnů do ČFL dokázal za
Viktorii nastřílet v jednom
utkání za devatenáct minut
hattrick.

Marek Tomáš
Klub: Sokol Hostouň.
Post: záložník.
Věk: 36 let.
Přezdívka: Marí.
Zajímavost: Zahrál si za
jedno utkání za reprezentaci.
Odchovanec Kladna se do ní
dostal z dresu Baníku
Ostrava, kde byl oporou i
kapitánem týmu. Hrál ligu i
za Plzeň či Jihlavu.

Sedláček František
Klub: SK Hřebeč.
Post: záložník.
Věk: 21 let.
Přezdívka: Lavi.
Zajímavost: Ve Hřebči mu
nikdo neřekne jinak než Lavi.
Přezdívka se ujala ihned
jakmile vyšel zábavný pořad
Vyšehrad. Sedláčkovy oslavy
vstřelených gólů jsou
totožné s Juliusem Lavickým.

Vokřál Martin
Klub: SK Zichovec
Post: záložník.
Věk: 26 let.
Přezdívka: Vokři.
Zajímavost: Zichovec je
prvním týmem dospělých,
kde tvůrce hry nastupuje se
svým bratrem Pavlem, který
hraje stopera. Na trávník se
vrátil i po dvou
dlouhodobých zraněních.

Štěpánek Petr
Klub: Slavoj Pozdeň.
Post: záložník.
Věk: 27 let.
Přezdívka: Peťas.
Zajímavost: Vždycky byl
výborným střelcem a na jeho
umění dávat góly nemělo vliv
ani vážné zranění kolena,
které ho před pěti lety
vyřadilo na dlouhých
sedmnáct měsíců ze hry.

Rudolecký Jiří
Klub: SK Buštěhrad.
Post: záložník.
Věk: 32 let.
Přezdívka: nemá.
Zajímavost: Vedle fotbalu
má rodák z Moravy a
všestranný sportovec další
dvě velké vášně, a to
hokejovou brněnskou
Kometu a hory. Čím výše,
tím lépe.

Kudela Matyáš
Klub: SK Lhota.
Post: útočník.
Věk: 32 let.
Přezdívka: Maty.
Zajímavost: Trénuje ligové
žáky v Kladně. Hlavní část
kariéry strávil na
Rakovnicku, doma v Novém
Strašecí a na Tatranu. Stal
se mimo jiné nejlepším
střelcem krajského přeboru.

Jaroš Jakub
Klub: Sokol Braškov.
Post: útočník.
Věk: 24 let.
Přezdívka: El Pistolero.
Zajímavost: Z obránce se
stal na Braškově snajpr. K
obrazu svému ho předělal
kouč Želina, kdysi výtečný
střelec. Má jediný problém:
když se má na tréninku
běhat, okamžitě se naježí!

Holub Antonín
Klub: Slovan Velvary.
Post: záložník.
Věk: 31 let.
Přezdívka: Emil.
Zajímavost: Pojí ho letité
přátelství s gólmanem
Kladna Tesařem. Zatím ho v
mistrovském utkání
překonal jednou. Bylo v
dresu Kladna proti Vltavínu.
Co na jaře?

Abrham Tomáš
Klub: Baník Libušín.
Post: záložník.
Věk: 26 let.
Přezdívka: Abr.
Zajímavost: Člen
nejrozvětvenější fotbalové
rodiny na Kladensku byl
talentem od boha, ale do
ligy nedošel. O to víc vynikl
ve futsalu, kde hraje nejvyšší
soutěž za Plzeň.

Čampulka David
Klub: SK Vinařice.
Post: obránce.
Věk: 21 let.
Přezdívka: Čampi.
Zajímavost: Neúnavný
bojovník je platný nejen na
hřišti, ale i v kabině, kde je
zdrojem dobré nálady a
autorem většiny legrácek.
Právem mu patří titul
Komediant No 1.

Kroutil Radovan
Klub: SK Kladno.
Post: záložník.
Věk: 20 let.
Přezdívka: Krouťa.
Zajímavost: Začínal jako
brankář. Když začal hrát za
Zichovec, nepřijel na zápas
útočník, postavil se na hrot
a nasázel Švermovu sedm
branek (7:1). Od té doby
bránu jen ohrožuje.

Porazil Jakub
Klub: Čechie Velká Dobrá.
Post: útočník.
Věk: 25 let.
Přezdívka: Pory.
Zajímavost: Možná nejmenší
hráč krajských soutěží
disponuje výborným
výskokem. Prošel mládeží
Kladna, fotbalu ale nedával
vše. Teď si ho ale trenér
Hrubý nemůže vynachválit.

Sedlák Michal
Klub: SK Slaný.
Post: brankář.
Věk: 26 let.
Přezdívka: Sedlo.
Zajímavost: Opora týmu
chytala divizi za rodné
Kladno. S ním je spojený
okamžik, na který dnes
určitě s úsměvem vzpomíná.
V Chomutově obdržel
branku z téměř 60 m.

Hlasovací kupon Přehled vítězů

2016 2015 2014 2013

Radek Dvořák Milan Vošmera Marek Mucha Michal Majatník
(Velvary) (Velvary) (Velvary) (Velvary)
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Po roce je tu opět hlasování o Fotbalistu roku na Kladensku! Společně s Vámi 
jsme vytvořili šestnáctku hráčů, kteří se poperou o korunu krále za rok 2017. 

Hlasujte pomocí těchto originálních kuponů, které budou vycházet denně 
(kromě nedělí) v tištěném vydání Kladenského deníku. Kopie kuponů jsou 

neplatné! Uzávěrka soutěže je v pátek 30. března 2018!

FOTBALIS
TA

OKRESU

2017
Prosíme, abyste vyplňovali pouze  

jména z nominovaných šestnácti hráčů. 
Vyplněné lístky zašlete na adresu 

Kladenského deníku  
(Náměstí Starosty Pavla 13, Kladno), 
můžete je vhodit i do schránky KLD 

nebo zaneste přímo do redakce. 

NOMINOVANÍ FOTBALISTÉ:

Abrham T. (Libušín), Cabejšek M. (Tuchlovice), Holub A. (Vel-
vary), Jaráb M. (Vraný), Čampulka D. (Vinařice), Jaroš J. (Braš-
kov), Jung St. (Novo Kladno), Kroutil R. (SK Kladno), Kudela M.
(Lhota), Marek T. (Hostouň), Porazil J. (V. Dobrá), Rudolecký J.
(Buštěhrad), Sedláček F. (Hřebeč), Sedlák M. (Slaný), Štěpánek
P. (Pozdeň), Vokřál M. (Zichovec).
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