
Podzim
1. Velké Přítočno 13 12 0 0 1 40:16 36
2. Švermov 13 9 1 1 2 45:22 30
3. Novoměstský Kladno 13 9 0 0 4 32:14 27
4. Pozdeň 13 7 1 0 5 46:36 23
5. Kročehlavy 13 6 2 1 4 29:23 23
6. Brandýsek 13 6 0 3 4 33:28 21
7. Lidice 13 6 1 0 6 34:28 20
8. Velvary B 13 6 1 0 6 34:31 20
9. Černuc 13 5 1 1 6 23:23 18
10. Zlonice 13 5 0 1 7 28:37 16
11. Slovan Kladno 13 4 0 1 8 26:33 13
12. Buštěhrad 13 2 3 0 8 27:40 12
13. Zichovec 13 2 0 2 9 14:39 8
14. Zvoleněves 13 2 0 0 11 11:52 6

Doma
1. Velvary B 6 5 0 0 1 25:8 15
2. Velké Přítočno 6 5 0 0 1 16:11 15
3. Lidice 6 4 1 0 1 26:10 14
4. Švermov 7 4 1 0 2 23:11 14
5. Pozdeň 6 4 1 0 1 20:14 14
6. Novoměstský Kladno 7 4 0 0 3 14:9 12
7. Kročehlavy 7 3 1 1 2 16:15 12
8. Brandýsek 7 3 0 1 3 20:19 10
9. Černuc 6 2 0 1 3 11:6 9
10. Slovan Kladno 7 3 0 0 4 17:14 9
11. Zlonice 6 2 0 1 3 10:9 7
12. Buštěhrad 6 2 0 0 4 17:16 6
13. Zvoleněves 7 2 0 0 5 8:29 6
14. Zichovec 7 1 0 1 5 7:18 4

Venku
1. Velké Přítočno 7 7 0 0 0 24:5 21
2. Švermov 6 5 0 1 0 22:11 16
3. Novoměstský Kladno 6 5 0 0 1 18:5 15
4. Kročehlavy 6 3 1 0 2 13:8 11
5. Brandýsek 6 3 0 2 1 13:9 11
6. Pozdeň 7 3 0 0 4 26:22 9
7. Černuc 7 3 0 0 4 12:17 9
8. Zlonice 7 3 0 0 4 18:28 9
9. Lidice 7 2 0 0 5 8:18 6
10. Buštěhrad 7 0 3 0 4 10:21 6
11. Velvary B 7 1 1 0 5 9:23 5
12. Slovan Kladno 7 1 0 1 4 9:19 4
13. Zichovec 7 1 0 1 4 7:21 4
14. Zvoleněves 7 0 0 0 7 3:23 0

Střelci
18 – Šimůnek (Švermov). 15 – Falout (Lidice). 14 –
Štěpánek P. (Pozdeň). 13 – Podivínský (Velvary B).
10 – Maršoun (Černuc). 9 – Rác (Slovan Kladno),
Šiler (V. Přítočno).

Brankáři s nulou
6 – Hájek (Novo Kladno). 4 – Nedvěd (V. Přítočno).
3 – Jurko (Černuc). 2 -Kopecký (Zlonice), Prosický
(Velvary B).

Bez vstřeleného gólu
6 - Zvoleněves. 4 – Lidice. 3 – Zichovec. 2 – Novo
Kladno, Velvary B, Černuc, Švermov. 1 – Brandý-
sek, Kročehlavy, Buštěhrad, Slovan Kladno. 0 –
Pozdeň, Zlonice, V. Přítočno.

Červené karty
5 – Černuc (Šroubek, Cuc, Potluka, Nídr, Madeja),
Slovan Kladno (Pavlosek, Šícha, Valenta, Stude-
novský, Bělohlávek). 4 – Švermov (Vydra, Růžička,
Tlustý, Sláma), Velvary B (Podivínský 2, Nádherný,
Mikš), Pozdeň (Štěpánek M. 2, Mansfeld, Kvasni-
ca). 2 – Zlonice (Šnajberk, Melichar), Zvoleněves
(Plzák, Calta), Zichovec (Dragoun, Havlovec), V.
Přítočno (Feda, Popelka). 1 – Brandýsek (Stibor),
Kročehlavy (Hehejík), Buštěhrad (Vávra). 0 – Lidi-
ce, Novo Kladno.

Žluté karty
7 – Mikš (Velvary B). 6 – Plzák (Zvoleněves), Tesař
(Brandýsek). 5 – Štěpánek M. (Pozdeň), Feda (V.
Přítočno), Potluka (Černuc), Stibor (Brandýsek),
Frič (Švermov), Hroneš (Buštěhrad), Šlégr (Velvary
B). 4 – Landvojtovič, Hink (oba Brandýsek), Falc,
Musel (oba Buštěhrad), Klusáček (Zlonice), Va-
lenta, Hnízdil (oba Slovan Kladno),Erba (Pozdeň),
Petržíla (Zvoleněves), Sobotka, Madej (oba Kro-
čehlavy), Nídr, Šroubek (oba Černuc), Podivínský
(Velvary B).
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Podmanily si Strakonice
Kladno – Výjimečně v bazé-
nu ve Strakonicích se konal
Táborský pohár 2018 v syn-
chronizovaném plavání
mladších žákyň a žákyněk.
Kladenskému klubuMedúza
se nadmíru dařilo.
Na jihu Čech postavily tre-

nérky Daniela Pšeničková,
Iva Zderadičková aMarkéta
Katonová první z dvou týmů
žákyň. Pro první to byl po-
slední start před přechodem
do vyšší věkové kategorie.
Zásluhou nabytých zkuše-
ností odjížděl s jistými am-
bicemi na umístění na stup-
ních vítězů.
A cíl se podařilo skvěle na-

plnit. Už po první části závo-
du – povinných figurách, v
konkurenci 89 soupeřek vy-
plavala Lucie Šejhlová druhé
místo a výrazně pomohla tý-
mu k skvělé výchozí pozici v
podobě první příčky.
Ve volných sestavách si

nejcennější pozici družstvo
udrželo amohlo tak slavit
velký triumf. Vůbec nevadilo,
že družstvoMedúzy bylo
zcela nové. Trenérky s ním
budou pokračovat do star-
ších žákyň. Vítěznou sestavu
tvořily: Lucie Šejhlová, Julie
Veverková, Veronika Červin-
ková, Anna Kouřilová, Adéla
Eismanová, Tereza Losová a
Valeria Keszi. Druhý tým byl
složený se začínajících zá-

vodnic a pod vedením tre-
nérek Anny Deákové aMar-
kéty Králové nemohl po-
mýšlet na větší úspěch.
U nedaleké zlatonosné

Otavy cinkaly i další cenné
kovy.
V kategorii žákyněk plava-

la kladenská děvčata nové
figury a pro některé z nich to
byly úplně první závody.
Trenérka Kateřina Veverko-
vá byla sama zvědavá, jak se
její svěřenkyně poperou s
neznámou konkurencí
ostatních oddílů.
A dopadlo to nad očekává-

ní. Přivezly pět medailí! Zlato
si odvezly Tereza Ricci
(2009), Amálie Singerová
(2010) a Linda Sedlaříková
(2011). Rovněž krásným stří-
brem semohly pyšnit Eliška
Macáková (2009) a Johana
Čadková (2010).
Akvabely z Medúzy čeká

ještě jeden významný pod-
nik, který budemít meziná-
rodní punc. V hlavnímměstě
to bude Vánoční cena, kde
poměří svoji formu závodni-
ce 43 klubů z 21 států! Z pro
nás exotických zemí to bu-
dou například Japonsko, Ka-
zachstán nebo Egypt.
Jedním z vrcholů příštího

roku budemistrovství Evro-
py juniorek, jež bude hostit
legendární bazén v Praze
Podolí. (ka)

OP: Nečekaný půlmistr

Kladensko – Před sezonou
neměl fotbalový okresní
přebor vyloženého favorita.
Víceméně šlo odhadnout,
kdo bude patřit mezi lepší
celky. To samé platilo také o
obsazení sestupových pozic,
přičemž se těžko posuzovala
úloha tří nováčků, protože v
nedávnéminulosti nejeden
novic okamžitě proletěl pře-
borem a postoupil do krajské
I. B třídy.
Byť měl SK Velké Přítočno

patřit mezi celky první polo-
viny tabulky, je jeho pozice
podzimníhomistra překva-
pením podzimní části sezo-
ny. Svěřenci kormidelníka
Petra Fímana půjdou do jar-
ních odvet se zajímavým ná-
skokem šesti bodů!
Zkušený kouč byl překva-

pený jenmírně. „Věděl jsem,
že podle složení mužstva
budeme hrát nahoře, že ale
povedeme s takovým násko-
kem, tak to jsem nepředpo-
kládal,“ přiznal. Byť jeho tým
prohrál šlágr podzimu se
Švermovem 3:6, byla kvalitní
defenziva základem úspěchu.
„Kromě dvou utkání jsme

byli v obraně opravdu sní,“
pochvaloval si Fíman, sám
bývalý zadák SK Kladno a
připomněl, že ve zbývajících
jedenácti zápasech pouze
sedmkrát inkasovali. „celko-
vě ale bylo našemužstvo vy-
vážené,“ podotkl s tím, že se
osvědčila letní slánská posila

– stoper Ondřej Kuba, ze Zi-
chovce se vrátil záložník Jan
Snovický amarodku po delší
době opustil ještě nedávno v
blevickém dresu nejlepší
střelec okresních soutěží
Ondřej Měkota. „Navíc se
nám docela vyhýbala zraně-
ní,“ doplnil.
První příčka je pro kouče

zavazující. V žádném případě
se nezříká role jednoznačné-
ho favorita druhé poloviny
sezony a pokud by byl na

konci postup, brali by ho
všemi deseti. „Já každopádně
chci postoupit, i když to hra-
jeme víceméně s dvanácti
hráči,“ prohlásil Fíman, který
v zimě načne třetí přítočen-
skou sezonu, a vyjádřil se k
podzimnímu učinkování ně-
kterých dalších týmů soutě-
že.
Například si nemyslel, že

Švermov bude tolik ztrácet,
nepředpokládal, že když na
Novu,měli podle poměru sil
na hřišti vyhrát 10:0, skončí
kladenský celek třetí. Naopak
ho nepřekvapilo učinkování
nováčků z Buštěhradu, Zi-
chovce a Zvoleněvsi. „Je tam
jisté nadšení, ale herní kva-
lita jim chybí. Nevěřím,že na
tom budou na jaře lépe, pro-
tože hráčů na posílení moc
není. Připouštím však, že jaro
může být úplně jiné protože
nás všechny čeká téměř
čtyřměsíční přestávka,“ uza-
vřel Fíman.
Ještě k dalším dvěma

týmůmna bedně.
Švermov ctí, že nejen pod-

zim odehrál s mladým cel-
kem, přičemž běžnou sou-
částí jeho sestavy byli doros-
tenci. Co se týče kladenského
Nova, tak tomělo slaboučký
rozjezd a naopak famózní fi-
niš. Muselo se obejít bez
loňského kanonýra Junga,
který poměrně nečekaně
pověsil v létě kopačky na
hřebík.

LÍDR. Hráče Přítočna (v bílém) potkal během podzimu jediný výpadek. Doma podlehli druhému Šver-
movu 3:6 po poločase 3:6. Právě z tohoto utkání je náš snímek. Foto: Bohumil Kučera

KANONÝR. Jakub Šimůnek z
Baníku Švermov byl na podzim
vůbec nejlepším střelcem
všech okresních soutěží. Dva-
cetiletý borec, jenž působil ta-
ké v mládeži pražské Slavie, a
jehož slibně se rozvíjející kari-
éru ovlivnilo vážné zranění ko-
lena, nastřílel osmnáct bra-
nek, přičemž poměrně často
nastupoval pouze na jeden
poločas. Foto: Bohumil Kučera

Kladno opět na turnaji Meteoru
Praha – Čím je pro prvoligové fotbalisty zimní Tipsport liga,
to pro celky z ČFL a divize představuje Memoriál Jiřího Kolína.
Možnost otestovat formu a nové posily v kvalitních zápasech
na umělce pražskéhoMeteoru hojně využívají především
středočeské celky. Chybět nebude tradičně SK Kladno, k ob-
vyklému osazenstvu letos nově přibyly atraktivní Zbuzany, či
třetiligová Olympia Radotín. Začíná se 12. ledna a Kladno čeká
na úvod Admira Praha. (lk)

Plekanec rozhodl srdcem. Hrát bude za Kladno
RUDOLFMUZIKA

Kladno – Fanoušci několika
českých klubů na jeho roz-
hodnutí čekali s větší či
menší nadějí. Nakonec skvě-
lý český hokejista Tomáš
Plekanec tolik nepřekvapil,
upsal se do konce sezony
mateřskému Kladnu a pokusí
se ho dostat zpátkymezi
českou elitu. Radují se také v
Brně, které někdejšího slav-
ného kapitána reprezentace
získalo na střídavý start.
Plekanec bude hrát do 15.

února za oba kluby, poté
pouze za Kladno. „Jedině v
případě neúspěchu v play-off
a konce sezony v Kladně
může ještě pomoci Kometě,“
vysvětlil majitel Rytířů
Kladno a Plekancův kamarád
Jaromír Jágr.
Ten přiznal, že je hodně

rád, že Tomáš Plekanec bude

nastupovat za Kladno. Lepší
posilu by pro tým těžko hle-
dal. Ambice Rytíře tím hodně
vzrostou. „Může se nám spl-
nit to, po čemmy i fanoušci
toužíme, vrátit se do extrali-
gy. Tomáš ale projevil také
zájem hrát extraligu už teď, a
tak bude na střídavé starty
nastupovat za Kometu Brno,“
pravil Jaromír Jágr.
Plekanec přiznal, že od

návratu do Čech uvažoval
zejména o svémmateřském
klubu, jemuž by rád pomohl
zpátky do extraligy. To byl
jeho hnací motor. Těší se
však i na Kometu, kde ho lá-
kají výborní fanoušci a síla
kádru. „O Kladnu jsemměl
jasno, vyrostl jsem tady. Rád
bych pomohl klubu dostat se
do baráže a třeba i extraligy,
pokud to vyjde. V Brně zase
mají za poslední roky nej-
lepší tým, hrají nejlepší ho-

kej. Navíc dohoda s Jardou
(Jágrem) i Liborem (Zábran-
ským) byla pohodová. Hlav-
němi Libor vyšel vstříc v
mém přání pomoci Kladnu.
Je ocenění, že omě Kometa
stála,“ řekl Plekanec.
Má tedy dvě velkémotiva-

ce. Vyhrál sice pár opravdu
skvělých sérií v NHL, ale s
Montrealem nikdy na sa-
motný vrchol Stanley Cupu
nevystoupal. Zlaté roky se
mu vyhýbaly paradoxně i v
reprezentaci, kam pravidelně
jezdil týmu pomáhat, a tak
poslední velkou akcí, kde
vyhrál, bylo MS dvacítek.
Postup s Kladnem by byl ce-
něnou trofejí, případněmá
šanci naskočit za Brno a sá-
pat se po českém titulu.
Jak ale bude dresy obou

mužstevměnit, ještě kon-
krétně stanoveno není. Po-
kud se doléčí, měl by v sobo-

tu nastoupit za Kladno. S Ja-
romírem Jágrem je také do-
hodnut, žemůže zasáhnout
klidně do dvou zápasů za dva
dny, z NHL je na tohle zvyklý.
„Třeba naMoravě se to na-
bízí. Budeme hrát v Přerově
či Prostějově a pak není pro-
blém přejet do Brna. Ale kdy

a s kým budu trénovat, to
jsme ještě nedomluvili,“
zmínil Plekanec.
Jágr už prostudoval rozpis

utkání Komety a ten kla-
denský a věří, že se najdou
termíny vyhovující oběma
stranám. Případné časté zá-
pasy by s Tomášovými zku-
šenostmi neměly být pro-
blém,“ odmítl problémy Jágr
s tím, že pokudmužstvo bu-
de podávat dobré výkony i
bez Plekance, klidně ho do
Brna uvolní častěji.
Zda si navrátilec do kla-

denského klubu zahraje s Ja-
romírem Jágrem, to zatím
jisté není. Jágr podle svých
slov byl už připraven nasko-
čit v sobotu v Havířově, opět
ho ale přibrzdilo zranění. Je-
ho návrat na led se tak od-
kládá. „Bude hrát ještě čtyři
pět let, my to stihneme,“
mávl rukou Plekanec. Už

vážněji dodal, že věří, že to
bude ještě v téhle sezoně a
moc se na to těší.
V Kladněmu dokonce při-

padlo jeho oblíbené číslo 14,
ač nejzásadnější letní posila
Petr Vampola žádala totéž.
Jágr ale čtrnáctku podržel
Plekancovi, co kdyby? „A vy-
šlo to. Když si něco přeješ,
obyčejně to vyjde,“ smál se
Jágr.
Plekanec si nakonec také

místo na úsměv našel, do-
konce s ohledem na svou ne
právě ideální životní situaci
(rozvádí se se zpěvačkou Lu-
cií Vondráčkovou). Díky ní
totiž ztratil přehled o českém
hokeji. „Míval jsem ho dost
dobrý, ale letos jsem studo-
val spíš kanadské rodinné
právo,“ usmál se.
Hlavně ale rozesmál fa-

noušky Kladna a Komety, ti
se teďmají opravdu nač těšit.

Den 27. listopad 2018

je 105. výročím narození naší milované maminky, 
babičky a prababičky, 

paní

Miloslavy Jirasové, 
rozené Studničkové z Lidic

Zemřela v požehnaném věku 100 let
6. února 2014. 

S láskou vzpomínají syn Miroslav
s manželkou Jiřinou a vnuci s rodinami.

Kdo jste ji znali, prosím, vzpomínejte s námi.
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