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Vyhráli už všichni. I Zichovec

Slavoj byl na pokraji desítky
III. TŘÍDA A

OKRESNÍ PŘEBOR
Okresní přebor: Velké Přítočno už má jistotu, že na
podzim nebude lepšího týmu. Vyhrálo na Slovanu
Kladno, a jelikož Švermov
hrubě nezvládl domácí souboj s Pozdní, má lídr před
posledním letošním kolem
šestibodový náskok!
Třetí je Novo Kladno, jehož
vítězná série má už sedm
dílků (23:1). Nezastavil ho ani
Brandýsek. Kročehlavy braly
tři body ze souboje s Černucí,
která vyhrála poločas. Z nováčků slavil první výhru Zichovec, jenž si překvapivě
poradil s Lidicemi. Uspěl i
Buštěhrad, jenž má skalp
Velvar. Třetí z noviců Zvoleněves nestačil na Zlonice.
ZVOLENĚVES – ZLONICE 0:3

Hostitelům patřil první poločas, největší šanci však
měli až pět minut po přestávce, kdy pohrdli pokutovým kopem. Fauloval Klusáček, který z pole v poločase
nahradil brankáře Kopeckého, jenž se zranil při výtečném zákroku, kdy lovil balon
z horního rohu. Zmíněný
borec svůj prohřešek napravil, když Holubovi desítku
chytil! Když pak hosté po
chvíli z protiútoku vstřelili
dvougólovým Demeterem
první branku utkání, začala
se nad Slavojem stahovat
mračna.
BRANDÝSEK – NOVO KLAD. 0:4

První vyloženou šanci měli
domácí, brankář Hájek však
svůj tým podržel a po šesté
nule z posledních sedmi
utkání se konečně dostal do
sestavy kola. Kouč hostů
Stanislav Jung byl tentokrát
spokojený s herním projevem svých svěřenců a hlavně
pak s obrannou řadou, v které nastoupili dva dorostenci.
Základ k třem bodům položil
Horský. Po faulu na něj otevřel skóre z penalty Sikora,
druhou branku vstřelil sám.
Domácí měli v závěru obrovský tlak, dát gól jim však
nebylo přáno. Jednu dělovku
odvracel hlavou na brankové
čáře stoper Pech.
KROČEHLAVY – ČERNUC 3:2

Ač domácí častěji drželi v
první půli míč na kopačkách,
šel jejich soupeř do poločasové přestávky s dvougólo-

BUŠTĚHRAD je třetí od konce, z nováčků však je na tom nejlépe. Teď si poradil 3:1 s Velvary B. Autor
jedné dvou branek vítězů Jiří Rudolecký (11) atakuje taktéž gólového Michala Leibla. Foto: B. Kučera

vým náskokem. Zkraje druhé
části trefily Kročehlavy tyč a
chvíli potom Rolným snížily.
Zmíněný kanonýr pak deset
minut před koncem také
duel rozhodl. Viktorie se za
příznivého stavu snažila natahovat čas, který jí potom
scházel. Její borci se zlobili, že
je soudce v samém závěru
nenechal zahrát rohový kop
a zápas ukončil.

při svém zranění velmi nebezpečný. „Věřili jsme, že
jednou vyhrajeme,“ usmíval
se sekretář Zichovce Jiří
Baňka.
Baník vzal soupeře na úzkou
umělku a připravil se tím o
výhodu, protože na malém
prostoru trpěla kombinační
hra a v osobních soubojích
měli navrch od podlahy hrající hosté. Jejich důraz domácí nelibě nesli. O to víc, že
Slavoj opět ukázal, jak umí
být silný v přechodu do útoku. Poslednímu gólu zřejmě
předcházel faul jeho autora
P. Štěpánka, což se nelíbilo
švermovskému kapitánovi
Vydrovi (čk). Metr rozhodčího a styl vítězů se domácím,
včetně podrážděné střídačky,
nelíbil. Pozdenští podali bojovný týmový výkon.

Lidičtí se ukázali jako velcí
mazáci, do utkání totiž nastoupili, aniž by se rozhýbali.
Těžko říct, zda si tak na poslední tým tabulky věřili.
Domácí je ale zaskočili a svoji
převahu korunovali brankou
Rubeše, který už v 17. minutě
duel rozhodl. Vítězové tentokrát nastoupili v silné sestavě, včetně Dragouna, jemuž vypršel osmizápasový
trest. Za klíčové považovali,
že se jim podařilo uhlídat
kanonýra Falouta, jenž byl i

Všechny góly padly už v
prvním poločase, přičemž
hosté pouze vyrovnali.
Trenér vítězů Ondřej
Křišťan mínil, že o výsledku
rozhodla větší herní
vyzrálost jeho hráčů, byť se
musel vypořádat s řadou
absencí. Hosté nakonec
dohrávali v deseti.
Červenou kartu obdržel
Nádherný a jen potvrdil, že
disciplína není silnou
stránkou Velvar. Pro ty to
bylo už páté podzimní
vyloučení!

HÁJEK (Novo Kladno)- BURIAN (Kročehlavy), PACKA
(Novo Kladno), LASÍK
(Pozdeň), FORSTER (Zichovec) – KOVAŘÍK (Novo Kladno), SNOVICKÝ (V. Přítočno),
VÝBORNÝ (Buštěhrad), POPELKA (V. Přítočno) - DEMETER (Zlonice), HEHEJÍK
(Kročehlavy).
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KRIZOVKY
Speciál

Zvoleněves – Zlonice 0:3 (0:0; 50., 61. Demeter, 83.
Novák), Zichovec – Lidice 1:0 (1:0; 17. Rubeš),
Brandýsek – Novo Kladno 0:4 (0:3; 28. Sikora, 31.
Horský, 34. Kasík, 62. Mareška), Buštěhrad – Velvary B 3:1 (3:1; 7. Musil, 29., 40. Rudolecký – 14.
Leibl; čk: 0 – 65. Nádherný), Kročehlavy – Černuc
3:2 (0:2; 49., 68. Rolný, 65. Kochlefl – 12. Maršoun,
25. Červášek), Švermov – Pozdeň 0:4 (0:1; 9., 81.
Štěpánek P., 56. Hotový, 73. Štěpánek M.; čk: 83.
Vydra – 0), Slovan Kladno – V. Přítočno 1:3 (0:2; 89.
Valenta – 10. Popelka, 44. Jícha, 72. Šiler).
Střelci: 18 – Šimůnek (Švermov). 15 – Falout (Lidice). 13 – Štěpánek P. (Pozdeň). 12 – Podivínský
(Velvary B). 10 – Maršoun (Černuc).

BUŠTĚHRAD – VELVARY B 3:1

SESTAVA 12. KOLA
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Na podmáčeném terénu se
subtilnější domácí lépe
pohybovali a než poprvé
inkasovali, byli i lepším
celkem. Po úvodní brance,
již po pěkné akci vstřelil
Popelka, se hosté víc
prosazovali. Jícha
nekompromisní hlavičkou
zvýšil a jejich gólový účet
podtrhl přehozením
výborného brankáře
Macíka Šiler. Až a pak se
dostali k slovu vabank
hrající Slovanisté, kteří díky
Macíkovi přežili několik
šancí soupeře. (ka)

ŠVERMOV – POZDEŇ 0:4

ZICHOVEC – LIDICE 1:0

TVexpres 32 STRAN LUŠTĚNÍ A ZÁBAVY

SN KLADNO – V. PŘÍTOČNO 1:3

1. Velké Přítočno
12 11 0 0 1
2. Švermov
12 8 1 1 2
3. Novoměstský Kladno 12 8 0 0 4
4. Kročehlavy
12 6 2 1 3
5. Pozdeň
12 6 1 0 5
6. Lidice
12 6 1 0 5
7. Brandýsek
12 5 0 3 4
8. Černuc
12 5 1 1 5
9. Velvary B
12 5 1 0 6
10. Zlonice
12 5 0 1 6
11. Slovan Kladno
12 4 0 1 7
12. Buštěhrad
12 2 3 0 7
13. Zvoleněves
12 2 0 0 10
14. Zichovec
12 1 0 2 9
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SPECIÁL

Speciál

Táňa Paihofová jako Lída Baarová ve filmi
režiséra Filipa Renče (2016)

LÍDA BAAROVÁ
Grandhotel Nevada
(1934)

Lelíček
svých kou ty nejslavnější: Funebrák, nebo
Měl jsem tu čest se při práci na
ve službách Sherlocka Holmesa
knihách několikrát potkat s legendár- Madla z cihelny. Roku 1934 natáčela
jeho
kaním Otakarem Vávrou. Právě v
Baarová svůj šestnáctý film a v její
filmech bývala Lída Baarová častou riéře nastal zásadní zlom. Byla angažoi rehvězdou. Zajímal mě pochopitelně
UFA k vyse vána berlínskou společností
žisérův názor na její život. Ten
Jeho
podobal spíše antické tragédii.
To bysoud byl jednoznačný: „Baarová?
že
la prokletá krása… Byla tak krásná,
se ve svých sedmnácti letech vyšvihla,
ji celá
měla okamžitý úspěch a milovala
Evropa. To ji také zničilo.“

SUDOKU 2

LIDMILA BABKOVÁ POPRVÉ

Netopýr (1937)

Už od dětství Lída navštěvovala taneční
že
školu, hodiny klavíru a snila o tom,
se z ní stane slavná baletka. Nakonec
počáse ale rozhodla pro divadlo a po
složila
tečním neúspěchu napodruhé
Ještě
zkoušky na pražskou konzervatoř.
jí nebylo sedmnáct, když se poprvé
to
objevila ve filmovém ateliéru, bylo
svým
v roce 1931. Tehdy ještě pod
Babková.
Lidmila
jménem
občanským
jaRežisér M. J. Krňanský si ji vybral
ko zcela neznámou konzervatoristku
do jedné z hlavních rolí filmu Kariéra

SUDOKU 4

Pavla Čamrdy.

TV expres

Speciál
jedno, jestli... tajenka, nebo se „jen“
zrodila v hlavě nesmrtelného Kristiana:
„Víte,
já byl v životě málokdy hlasově indisponován, ale jednou, to jsem jenom šeptal.
Tak
jsem šel ke známému lékaři, zazvonil
jsem
u něho, v prvním patře se otevřelo
okno,
z něho vyhlédla paní doktorová, rozzářila
se a povídá: ‚Co si račte přát?‘ Já
jen zašeptal: ‚Prosím vás, je pan doktor doma?‘
Ona se rozhlédla a pak tlumeným hlasem
odpověděla: ‚Není, pojďte nahoru…‘“

Dívka v modrém (1939)

Rozpustilá noc (1934)

OLDŘICH
NOVÝ
Ruku na srdce, milé dámy, kdyby se
ve vaší
blízkosti objevil Oldřich Nový se svým
pověstným šarmem a noblesou a pozval
vás,
dejme tomu, na skleničku šampaňského,
daly byste mu košem? Troufnu si odhadnout, že ne. Právě ten šarm a noblesa
už se
dnes bohužel tak nějak nenosí…

ZÁPOTOCKÝ MILOVAL
KRISTIANA!

vypráví příběhy

ČERNOBÍLÉ IDOLY

Kdo by neměl rád nesmrtelný film Kristian
(1939)? Možná vás ale ve vzpomínce
Oldřicha Nového překvapí, kdo také
patřil
mezi jeho fanoušky! „Já si pamatuji,
že
když mě kdysi přijal Antonín Zápotocký,
to jsem dostal za Kristiana nějakou
cenu
a on si ten film nechal po letech
pustit,
tak mi řekl: ‚V každém z nás je kousek
Kristiana…‘ A ona je to skutečně pravda.
Jen to zkuste a zeptejte se někoho,
jak
se mu daří. Odpoví vám: ‚Jó, kdybych
tak
já byl na vašem místě, to bych se
měl!‘
Málokdo je spokojený s tím, co má.
Každý
by chtěl něco jiného, alespoň o
poznání, aby to bylo jinak. A právě to
v tom
Kristianovi je.“
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SVŮDNÍK BEZ HLASU

?
Světáci (1969)

24 TVexpres

O Oldřichu Novém se v dobách jeho
největší slávy vyprávěla celá řada anekdot.
Je
pravda, že k některým dal podnět on
sám
svým vyprávěním. No uznejte, že třeba
jeho následující historka je rozkošná.A
je už
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PRÁVĚ V PRODEJI

dbi_1044141-03

ALEŠ CIBULKA

Valentin Dobrotivý
(1942)

1

NIKDO HO NEVIDĚL
Svědectví o tom, jak vypadal Oldřich
Nový
v posledních měsících svého života,
neexistuje. V roce 1967 zemřela jeho
milovaná žena Alice a vzpruhou pro
něj
tedy zůstávala společnost přátel. Pak
se
ale stalo něco, kvůli čemu přestal
vycházet ze svého bytu. Vypráví Ondřej
Suchý:
„Jednou šel ulicí a uslyšel, jak ho skupinka
dívek neuctivě okomentovala. Ta děvčata
samozřejmě nevěděla, o koho jde.
Tohle
ho naprosto zdrtilo. Od té chvíle už
ven
nikdy nevyšel, a dokonce stahoval
rolety. Nechtěl, aby jeho obdivovatelé
viděli
jeho fyzický zánik, nehodlal jim brát
iluze.“ Navštěvovala ho jen dcera Jana
a pár
vyvolených, mezi nimi i herec Michal
Pavlata: „I s námi už hovořil jen
přes
španělskou stěnu. Nechtěl, abychom
ho
viděli.“ Poslední, kdo Nového spatřil,
byl
režisér Miloš Forman. Při natáčení Amadea
ho v Praze navštívil. Oldřich Nový zemřel
o pět dní později.
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Hokejisté na
Moravě padli

expres

JEN

39:16
43:22
28:13
28:21
42:35
34:27
32:28
23:21
32:30
27:35
25:29
26:36
11:51
12:38

Přerov – Kladenští hokejisté
Přerovu zápas v retro dresech
nepokazili. Moravané byli
prakticky po celé utkání lepší
a porazili Rytíře 3:2. Branky
hostů, kteří hráli bez obránce
Říhy, vstřelili Martin Kehar a
Dan Kružík.
Kladenští mohli být rádi, že
po zápase nebylo už v první
třetině. Nechávali domácí
hráče pohodlně pronikat do
šancí a jen díky brankáři Brízgalovi byl stav 2:0. Po souhrách se trefili T. Doležal (4.)
a Pšurný (18.). Kladno zahodilo přesilovku pět na tři,
později se ale díky početním
převahám vrátilo do zápasu
(Kehar, Kružík). Kružíkovo
snížení na 3:2 přišlo v 55. minutě, vyrovnat se nepovedlo.

Další z dlouhé řady těsných
porážek utrpěl poslední Svinařov, jenž po dohodě odehrál duel s lídrem na svém
hřišti. Porazil ho až deset
minut před koncem Šarocha.
Vítěz byl lepší, domácí ho ale
dost zlobili a nebýt zkratu
Krejčího, který dal během
přestávky hlavičku Abrhamovi, měli by v plném počtu
hráčů větší naději na bodový
zisk. Libušínu divočáci navštívili hřiště znovu. Bylo to
už potřetí!
Slabý Slavoj dostal devět
banánů ve Lhotě, kde zářil
pětigólový áčkař Danylych.
Hosté hráli od stavu 5:0 v
devíti, protože se jim v krátkém sledu zranili dva hráči.
Běleč potřetí v řadě zvládla
rozstřel, tentokrát po překvapivé remíze 1:1 s Bratronicemi. Tradiční derby nabídlo spoustu šancí, ale jen
dva úspěšné střelce. Domácí
poslal do vedení kanonýr
Hejda, ještě do poločasu však
srovnal Kadlčík. Ten také
rozhodl penalty, když v nich
společně s Králem trefili jen
brankovou konstrukci. Za
Běleč se mýlil pouze matador
Bureš.
Mladé Tuchlovice se do
souboje s Dubím posílily a
právě jeden z borců kádru
áčka Procházka záhy otevřel
skóre. Jelikož hosté po celý
zápas postrádali kvalitu v
koncovce, bylo od druhého
gólu zřejmé, že odjedou s
prázdnou. Nakonec mohli
prohrát ještě výraznějším
poměrem.
Kačice se vinou vyloučení
naučila hrát v deseti. Pocítily
to i Žehrovice, které v přesi-

lovce po červené kartě Burgerovi třikrát inkasovaly.
Místo tří bodů braly jeden
jediný! Hosté s torzem své
obrany dvakrát prohrávali o
dva góly.
Naposledy vyhrál Stochov
za tři body 9. září. Od té doby
bodoval jen v rozstřelech.
Ani se Spartou to nevypadlo,
že by neblahou sérii přerušil.
Po prohrané půli se však do
toho obul Čechovský, který si
připomněl střeleckou fazonu
z dob svého působení ve Svinařově. Po přestávce dvěma
góly po zásluze otočil nepříznivý stav. To už byli hosté
jen v deseti (čk).
Zajímavý souboj béček se
odehrával ve Hřebči, kde
uspěla Dobrá. Dvěma góly v
barvách vítězů se připomněl
kanonýr Stolár. Stejně jako
před týdnem se dvakrát trefil
také M. Hašek. (ka)
Kam. Žehrovice – Kačice 3:4 pk (2:0; 11. Spišiak,
35. Čermák, 75. Fryš – 70. Kindl, 71., 83. Heller; čk:
59. Burger), Stochov – Sparta Kladno (0:1; 61., 79.
Čechovský – 32. Placák; čk: 0 – 60. Valent), Běleč
– Bratronice 2:1 pk (1:1; 18. Hejda – 41. Kadlčík),
Hřebeč B – V. Dobrá B 3:4 (1:2; 35. Vlček, 54. Sedláček, 83. Vyšín – 25., 40. Stolár, 48., 63. Hašek M.),
Tuchlovice B – Dubí 2:0 (1:0; 6. Procházka, 72.
Červenka), Lhota B – Slavoj Kladno 9:0 (3:0; 16.,
44., 67., 83., 84. Danylych, 25., 49. Nedvěd, 65. Moc,
87, Drmla), Svinařov – Libušín B 0:1 (0:0; 80. Šarocha; čk: Krejčí – 0).
Střelci: 15 – Nedvěd (Lhota B). 13 – Hejda (Běleč).
11 – Kolbaba (Hřebeč B). 10 – Ploch (Stochov), Říha (Dubí), Hašek M. (V. Dobrá B).
1. Libušín B
2. Lhota B
3. Běleč
4. Dubí
5. Hřebeč B
6. Kačice
7. Tuchlovice B
8. Sparta Kladno
9. V. Dobrá B
10. Stochov
11. Slavoj Kladno
12. K. Žehrovice
13. Bratronice
14. Svinařov
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40:15
35:15
34:22
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Derby ozdobil Shonův hattrick
III. TŘÍDA B
První Uhy nezaváhaly v
Neuměřicích, kde vstřelily v
každém z poločasů po dvou
brankách. Tu poslední zaznamenaly v deseti, protože
se jim zranil hráč a neměly
už na střídání.
Žižice po dvou šestibrankových přídělech zabraly.
Porazily Hrdlív, jehož svatyni
opět hájil mladší ze střelců
Vondráků. Spoluhráči v
obraně mu ale nepomohli,
protože druhý a třetí gól vítězům nabídli na stříbrném
tácu.
Na druhé místo poskočilo
Smečno, které v Otvovicích v
první půli nastřílelo šest
branek, včetně hattricku
Muchy. Druhý poločas paradoxně prohrálo vlastním gólem. Domácím citelně chyběl
Kvapil, v zimě je však pravděpodobně posílí zkušený
stoper Denk z Kolče.
Tuřanští bratři Břížďalové
vyfasovali za exces v Uhách
dohromady osmnáct utkání,
i bez nich si jejich tým poradil s Pozdní. Půl hodiny ale
byli lepší hosté a po zásluze
vedli. Až potom se začal prosazovat favorit.
V derby ve Stehelčevsi domácí prospali první půli,
která naopak vyšla Dřetovicím. Gólově to dvakrát vyjádřil Shon. Po obrátce už měli
hostitelé převahu, která však
vedla pouze k snížení. Definitivní k.o. jim zasadil opět
snajpr Shon.
Koleč má problém s vodou

v šatnách, proto bylo její
utkání s Knovízí přeložené
na hřiště soupeře, kde jí vyšel
první poločas. Nakonec byla
ráda za těsnou výhru, protože domácí hráli dobře a bod
by si určitě zasloužili. Posledních deset minut hráli
bez Ulehly (čk).
Blevice ukončily střelecké
trápení dlouhé 392 minut
opravdu rázně. Za šest minut
vedly nad Olovnicí 2.0. Když
pak přidaly další dva góly,
zdálo se být hotovo. Hosté
však byli většinu zápasu lepší
(!) a až v závěru půle dvakrát
zamířili přesně. Po hodině
hry se dostali i na dostřel. Víc
však nedokázali. Oba celky
byly citelně oslabené. (ka)
Blevice – Olovnice 4:3 (4:2; 3., 7. Hudec, 20. Dundr,
38. Pohořal – 43., 63. Vorlíček, 45. Ocásek), Tuřany
– Pozdeň B 3:1 (0:1; 61. Novák, 71. Plachý, 89.
Škuthan – 27. Kuhn), Neuměřice – Uhy 0:4 (0:2; 27.
Pfleger, 37. Černý, 69. Kříž, 87. Novák R.), Žižice –
Hrdlív 3:1 (1:0; 30., 52. Kratochvíl, 50. Klíma – 60.
Kočínský), Knovíz – Koleč 2:3 (1:3; 40. Novák, 75.
Laštůvka – 2. Veselý, 20., 45. Halík; čk: 80. Ulehla –
0), Otvovice – Smečno 2:6 (1:6; 21. Strejček, 48.
vlastní – 7. vlastní, 13., 24., 44. Mucha, 20. Bažo, 40.
Suda), Stehelčeves – Dřetovice 2:3 (0:2; 60. Kracík,
93. Skořepa – 3., 42., 85. Shon).
Střelci: 11 – Veselý (Koleč), Skořepa (Stehelčeves), Mucha (Smečno). 9 – Pfleger (Uhy). 8 – Sábel, Kočínský (oba Hrdlív), Plachý (Tuřany), Kratochvíl (Žižice).
1. Uhy
2. Smečno
3. Hrdlív
4. Tuřany
5. Stehelčeves
6. Koleč
7. Dřetovice
8. Žižice
9. Neuměřice
10. Blevice
11. Pozdeň B
12. Knovíz
13. Otvovice
14. Olovnice

12 12 1 0 0 32:10
12 8 1 0 3 34:15
12 8 0 0 4 35:23
12 8 0 0 4 33:24
12 7 1 0 4 44:25
12 7 0 0 5 33:25
12 6 0 0 6 27:24
12 5 1 1 5 29:29
12 4 1 0 7 24:37
12 4 0 2 6 14:27
12 4 0 0 8 24:34
12 3 0 1 8 15:28
12 3 0 0 9 16:29
12 1 0 1 10 19:49

35
26
24
24
23
21
18
18
14
14
12
10
9
4

