
Černuci by se hodilymotorky
Švermovský Baník bude pře-
zimovat na čele se slibným
náskokem sedmi bodů. Pod-
zim zakončil divokou výhrou
ve Smečně, jehož zápasy jsou
brankové nejvýživnější. V
průměru padne v jeho zápa-
sech víc než šest branek.
Šťastné dva body vybojovaly
druhé Lidice na půdě Pozdně.
kde vyrovnaly v poslední
minutě. Velmi vydařený
podzimměl Slovan Kladno,
který ho v Černuci zakončil
šestou tříbodovou výhrou v
řadě. Zimu si bude užívat na
krásné třetí příčce. Pomohli
mu k ní sousedé z Nova. Ti
uspěli v Buštěhradu, jenž
první polovinu sezony za-
končil sérií čtyř porážek, aniž
by bodoval.

Brandýsek padl na půdě
posledního Vraného, které se
v posledních kolech sympa-
ticky vzepřelo roli otloukán-
ka. Pěkně si vedly ke konci
podzimu i Velvary. V souboji
béček jasně předčily Libušín.
Nesmírně důležité tři body
vybojovaly na poslední chvíli
Zlonice. Porazily Kročehlavy,
které od úplného dna tabul-
ky dělí jediný bod.

VRANÝ – BRANDÝSEK 2:1 pk
Sokol sice brzy vedl, pak ale
při něm stáli všichni svatí,
poněvadž soupeř během de-
seti minut dvakrát zatřásl
břevnem a jednou hrající
trenér Fujdiar hasil nebez-
pečí na brankové čáře. Po
změně stranměli hosté op-
tickou převahu, z které vytě-
žili vyrovnání. Hrdinou ná-
sledného rozstřelu byl bran-
kář Vraného Izera, jenž kryl
dvě rány hostů. Jeho spolu-
hráči byli stoprocentní. Do-
mácí z posledních tří kol vy-
těžili šest bodů!

BUŠTĚHRAD – NOVO KL. 1:3
Domácí dali v první půli šan-
ci i hráčům kteří tohomoc
nenahráli, do druhé ji vel-
kým střídáním obměnili,
přesto bylo Novo po většinu
utkání lepší a také si vypra-
covalomnohem více bran-
kových příležitostí. Muselo
oprášit bývalého kanonýra
Junga, který také otevřel

skóre utkání. Když krátce po
přestávce hosté odskočili na
3:0, bylo zřejmé, že si odve-
zou všechny body. Poražení
se prosadili až v poslední
minutě potom, co celý zápas
bránu hájící krajní obránce
Kříček vyrazil balon jen na
ruku spoluhráče Kovaříka, od
které semíč ocitl na tyči. Do-
rážku pak zvládl Musel.

POZDEŇ – LIDICE 1:2 pk
Domácí dopili podzimní ka-
lich hořkosti až do dna. Ve
vyrovnané půli se po průniku
Martina Štěpánka ujali ve-
dení, které však nedokázali
zvýšit. Petržílkamířil do tyče,
Petru Štěpánkovi čapnul Za-
ch přísně nařízenou penaltu,
pak tentýž hráč trefil břevno,
by posléze lidický gólman
zneškodnil i Petržílkovu ránu
k tyči. Poradil si i s dalšími
šancemi Slavoje, přičemž
poslední měl pět minut před
koncemHadrika. Trest přišel
v nastaveném čase. Centro-
vaný balon poslal za Pražá-
kova záda lidický kapitán
Radosta. V rozstřelu
pozdeňští borci třikrát se-
lhali, jednou zásluhou Zacha.
Proto hosté po dlouhé době
penalty vyhráli!

SMEČNO – ŠVERMOV 5:7
Lídr si zahrával s ohněm.
Vedl už 5:1 a v hlavách si
zřejmě začal užívat pocitu
podzimníhomistra. Jenže
smečenští fotbalisté nepatří
mezi ty, kdo to při nepřízni-
vém stavu zabalí. V druhé
půli nastoupil Václav Bažo,
jenž zůstal viset s autem na
dálnici, a hlavně jeho záslu-
hou během pěti minut stáhli
ztrátu na jediný gól, což se
jim posléze podařilo ještě
jednou! Baník byl nakonec
rád, že utkání dovedl do ví-

tězného konce. Zásadní podíl
na tommá elitní kanonýr
Šimůnek – autor čtyř branek,
včetně té poslední, kdy byli
domácí nastěhováni v šest-
náctce Baníku.

LIBUŠÍN B – VELVARY B 1:5
Herní mizérie Baníku ne-
skončila ani v střetu rezerv.
Celkem se držel jen čtvrt ho-
diny, než ho pokořil Krška. A
když za stavu 0:2 vybídl sou-
peře třikrát ke skórování,
nemohlo utkání skončit ji-
nak, než vysokou výhrou
lepších hostů. Hattrickem se
po ni podepsal Podivínský.
Jediným pozitivem na straně
vítězů byl čestný gól. Říčka
ho dal parádní ránou z pří-
mého kopu, které zatleskali i
hráči soupeře.

ZLONICE – KROČEHLAVY 2:1
Hosté přijeli bez gólmana,
tudíž putoval do brány zra-
něný špílmachr Poucha. Záhy
to byla z tohoto pohledu
plichta, poněvadž už po
čtvrthodině se domácím
zranil brankář Kopecký, je-
hožmezi třemi tyčemi za-
stoupil z pole Kubenka, který
si vedl velmi dobře. Jeho tým
brzy vedl aměl i další mož-
nosti, na druhé straně spálil
loženku i soupeř. Po změně
stran Hanzlík z přímého ko-
pu vyrovnal, a když vše smě-
řovalo k rozstřelu, vyrobil
hrubku kapitán Kročehlav
Sobotka, jenž na půlce zahrál
hlavou směrem k brankáři. U
míče byl ale dřív Demeter,
jenž opět svému celku po-
mohl k cennému bodovému
zápasu. Stoperův kiks jen
podtrhl podzim Kročehlav.

ČERNUC – SN KLADNO 0:4
Domácí doufali, že bymohli
něco urvat. Po prvním obdr-

ženém gólu, jemuž předchá-
zela jejich hrubá chyba, však
bylo zřejmé, že jim pšenka
nepokvete. Hosté tiž byli
jednoznačně lepší a bez se-
bemenšího zaváhání dokrá-
čeli k třem bodům. Viktorii
víceméně za celé utkání ne-
pustili do větší příležitosti.
„Zastavím veškeré investice a
nakoupím hráčůmmotorky,
jinak bez tréninku nemohou
soupeřům stačit,“ prohlásil
předseda černuckého klubu
Jiří Tymich. Domácí se ne-
prosadili ani proti deseti, po-
slední čtvrthodinu totiž hrál
Slovan bez vyloučeného sto-
pera Kulhánka. Po dvou gó-
lech vítězů dali Rác a Hvězda,
který se pokaždé, jak jinak,
prosadil hlavou. V přeboru
nejspíš nemá ve vzduchu
konkurenci. (ka)

Libušín B – Velvary B 1:5 (0:2; 70. Říčka – 17.
Krška, 31., 53., 85. Podivínský, 36. Leibl),
Vraný – Brandýsek 2:1 pk (1:0; 4. Nejman
Miroslav – 63. Dojcsán Š.; čk: 90. Pustai – 0),
Buštěhrad – Novo Kladno 1:3 (0:1; 90. Musel
– 35. Jung, 48. Šmolík, 53. Kovařík), Zlonice
– Kročehlavy 2:1 (1:0; 3. Nauš, 89. Demeter –
69. Hanzlík), Pozdeň – Lidice 1:2 pk (0:0; 46.
Štěpánek M. – 90. Radosta), Smečno –
Švermov 5:7 (1:4; 29. vlastní, 75., 85. Bažo V.,
77. Pokorný, 79. Kutil – 12. Schmied, 21., 41.,
74., 89. Šimůnek, 43. Kotouček, 81. Vaněk),
Černuc – Slovan Kladno 0:4 (0:3; 22., 65. Rác,
24., 44. Hvězda; čk: 0 - 74. Kulhánek).
Střelci: 24 – Šimůnek (Švermov); 14 – Falout
(Lidice); 12 – Dojcsán Š. (Brandýsek), Bažo
V. (Smečno); 11 – Rác (Slovan Kladno); 10 –
Vávra (Buštěhrad), Štěpánek P. (Pozdeň),
Podivínský (Velvary B), Demeter (Zlonice).

1. Švermov 13 12 1 0 0 51:13 38
2. Lidice 13 9 1 2 1 48:20 31
3. Slovan Kladno 13 9 0 0 4 45:26 27
4. Buštěhrad 13 8 1 0 4 33:20 26
5. Brandýsek 13 7 0 3 3 33:25 24
6. Velvary B 13 6 2 1 4 45:27 23
7. Novo Kladno 13 6 2 0 5 39:38 22
8. Černuc 13 3 2 2 6 24:31 15
9. Smečno 13 4 1 0 8 41:42 14
10. Zlonice 13 3 2 1 7 23:43 14
11. Pozdeň 13 3 1 2 7 35:40 13
12. Libušín B 13 3 1 0 9 22:54 11
13. Kročehlavy 13 2 0 2 9 18:42 8
14. Vraný 13 1 1 2 9 23:59 7
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SPORT | Kladensko

Stehelčeves a další černá kaňka

Tuřany se zakončily pod-
zim výpraskem. Nejlepší de-
fenziva byla v Žižicích poko-
řena šestkrát, z toho třikrát z
desítek. Když po přestávce
domácí kapitán Eichler do-
končil hattrick, hosté defini-
tivně odpadli. Přesto na roz-
lučce nevládl smutek, proto-
že první pozici před sezonou
ani ve snu nečekali. Vítězové
svým úspěchem udělali čelo
tabulky zajímavé.
Na lídra se bodově dotáhly

Dřetovice, které hostily Ble-
vice. O osudu utkání rozhodl
první poločas v němž šli
hosté čtyřikrát sami na kasu.
Svoje šance však nedali a
prohráli ho 0:3. Navíc po
změně stran Karabín do-
končil hattrick.
Uhyměly Otvovice, které

přijely jen s jedenácti hráči.
Když se jim za stavu 2:0 ještě
v první části zranil střelec
Kuboušek, hráli domácí ho-
dinovou přesilovku, kterou
vyjádřili dalšími dvěmi tre-
fami, přičemž se šutér Pfleger
prostřílel k hattricku.
Utkání ve Stehelčevsi za

stavu 1:1 směřovalo k roz-
střelu, když neunesl domácí
hráč ze střídačky odmávaný
ofsajd. Vzápětí se rozběhl k
zichoveckému asistentovi
rozhodčího a úderem ho po-
slal k zemi. Soudce utkání
předčasně ukončil. Do jeho
závěru scházely tři minuty,
přičemž byl souběžně vylou-
čený autor první branky
utkání Skořepa, jenž už v 1.
minutě důrazně atakoval
brankáře hostů, kterýmusel
později odstoupit. Také před
rokem v utkání s Otvovicemi

došlo ze strany domácích k
incidentu.
Hrdlív prohrál půli s Kolčí,

tři body ale bral. Byl fotbalo-
vější, bojovnější a akorát si
moc nevěděl rady s výteč-
ným Pincem v bráně soupe-
ře. Nakonec jim ale svým za-
váháním pomohl k výhře.
Knovíz nebyla v souboji se

Zvoleněvsí horší, v čem ale
oproti soupeři zaostávala
byla produktivita. Proto si
hosté odvezli tři body. Pora-
žení chválili mladičkého
soudce Donáta.
Neuměřice v Pozdni za

stavu 2:0 přestřelily dvě šan-
ce. Když po hodině hry obdr-
žely třetí gól a chvíli na to i
červenou, bylo vymalováno.
Podzim zakončily sedmi vy-
sokými porážkami a bran-
kovým poměrem 3:52! (ka)

III. TŘÍDA – B

Žižice – Tuřany 6:2 (3:2; 10., 45., 76. Eichler,
35. Koten P., 63. Kratochvíl, 89. Krakeš – 8.,
15. Capl), Pozdeň B – Neuměřice 4:0 (1:0;
36., 46. Průcha, 63. Matušů, 88. Koded; čk: 0
– 79. Novotný), Hrdlív – Koleč 2:1 (0:1; 65.
Hrubý, 69. Kočínský – 11. Kalina), Dřetovice
– Blevice 4:0 (3:0; 7., 12., 61. Karabín, 25.
Čechovský), Uhy – Otvovice 4:0 (2:0; 11., 47.,
82. Pfleger, 13. Pekárek), Stehelčeves – Zi-
chovec 1:1 (nedohráno), Knovíz – Zvoleně-
ves 3:5 (1:2; 21., 48. Radko, 66. Provinský –
14. Kučera, 31. Kejzlar, 46. Marák, 59. Su-
chánek, 71. Verbíř).
Střelci: 20 – Radko (Knovíz); 14 – Pekárek
(Uhy); 13 – Dragoun (Tuřany); 12 – Frolík
(Tuřany), Pospíšil (Zichovec), Čechovský
(Dřetovice); 10 – Koten P. (Žižice), Plachý
(Tuřany).

1. Tuřany 13 10 1 0 2 52:15 32
2. Dřetovice 13 9 2 1 1 37:16 32
3. Žižice 13 8 2 1 2 47:17 29
4. Uhy 13 9 0 1 3 45:29 28
5. Zichovec 13 6 1 2 4 38:22 22
6. Koleč 13 6 0 2 5 36:29 20
7. Zvoleněves 13 5 1 0 7 30:35 17
8. Pozdeň B 13 5 1 0 7 31:51 17
9. Hrdlív 13 5 0 0 8 24:30 15
10. Otvovice 13 3 3 0 7 25:34 15
11. Knovíz 13 4 0 2 7 31:35 14
12. Blevice 13 4 0 2 7 26:34 14
13. Stehelčeves 13 3 0 0 10 24:43 9
14. Neuměřice 13 3 0 0 10 20:73 9

Běleč se rivala zase nedočkala

V kladenském derby po-
tvrdil Slavoj pozici lídra ta-
bulky i favorita zápasu. V
první půli se Sparta docela
držela, ale když po pauze po-
druhé kapitulovala, bylo po
zápase. Další dvě přesné trefy
do černého přidal Rouček.
Vinařice vyslaly do Bělče

vedoucíhomužstva, aby
sdělil, že při souběhu nedají
do kupy tým. Domácím tak
přibyl už sedmý vítězný tří-
bodový korálek v řadě. Zají-
mavé je, že série začala ná-
sledující kolo potom, co k
nim nepřijel odstoupivší
Stochov. Doufají, že další
kontumace ji neukončí. Z
Bělče prosáklo, že o tři hodi-
ny delší rozlučka se na ně-
kterých borcích podepsala.
Nejlepší výkon Bratronic

odnesly Tuchlovice. Domácí
těžily z nádherné souhry
všech hráčů a téměř stopro-
centního proměňování šancí.
Mladý celek hostů, který do-
sud vždy Bratronické porazil,
neměl nárok. Za zmínku stojí
velké sólo Mošničky, který z
půli obešel tři hráče hostů a
skóroval, a také branka Bláhy
z trestného kopu ze 30m.
Vítězům pak náramně chut-
nal rozlučkový kančí guláš.
Nerovný terén v Kačici ne-

přál fotbalu, takže bylo k vi-
dění slabé utkání s překva-
pivou výhrou domácích, již
zařídil v závěru střelou z dál-
ky Zeman. Jak podotkl jeden
z hráčů Lhoty, hrály oba
týmy jako byměly po roz-
lučce, ne před ní.

Přítočno si odvezlo z Dubí
čistého bůra. Domácí ale
svoji výhru zvýraznili až v
posledních deseti minutách,
kdy soupeři nastříleli tři góly.
Ten už byl unavený, protože
někteří jeho hráči nastoupili
dopoledne za áčko. Další čisté
konto vyčapala dobrá duše
dubského klubu Tomáš Ře-
pa, který zastoupí, kde je po-
třeba. Teď to bylo opět v
bráně. Však také svým spo-
luhráčům celou rozlučku z
legrace připomínal, žemá
zase shut out.
Už v pátek se hrálo na

Dobré. Šňůru pěti zápasů bez
bodového zisku zde přetrhly
Žehrovice, kterým vylepšil
náladu do zimní přestávky
autor vítězného zásahu
Kouba. (ka)

III. TŘÍDA – A

Slavoj Kladno – Sparta Kladno 4:0 (1:0; 9.,
72. Rouček, 58. Vašek, 82. Ploch), Kačice –
Lhota B 2:1 (1:1; 30. Heller, 88. Zeman – 8.
Šíma), Běleč – Vinařice nehráno, Bratroni-
ce – Tuchlovice B 7:1 (4:0; 12., 42. Bláha,
14., 45., 72. Mošnička, 62., 67. Kníže – 50.
Hodan), Dubí – V. Přítočno 5:0 (1:0; 28., 82.
Nachtigal, 64., 84.Říha, 84. Duda R.), V.
Dobrá B – Kam. Žehrovice 2:3 (1:3; 10.
Mertlík, 59. Hašek – 3. Jeništa, 28. Fryš, 36.
Kouba).
Střelci: 22 – Rouček (Slavoj Kladno); 13 –
Kadlčík (Bratronice), Nachtigal (Dubí); 12 -
Schejbal (Hřebeč B); 11 – Trousil F. (Běleč),
Stolár (V. Dobrá B); 10 – Heller (Kačice),
Měkota (V. Přítočno B).

1. Slavoj Kladno 12 9 2 1 0 58:16 32
2. Běleč 12 8 0 0 4 36:27 24
3. Bratronice 12 6 3 0 3 35:32 24
4. Hřebeč B 12 7 0 2 3 47:20 23
5. Dubí 12 7 0 2 3 32:22 23
6. Lhota B 12 6 0 0 6 35:27 18
7. K. Žehrovice 12 6 0 0 6 32:35 18
8. V. Dobrá B 12 5 0 2 5 40:37 17
9.Tuchlovice B 12 4 2 0 6 33:33 16
10. Sparta Kladno 12 4 1 1 5 31:32 15
11. Kačice 12 3 0 1 8 27:49 13
12. V. Přítočno B 12 2 1 0 9 19:60 8
13. Vinařice B 12 0 1 1 10 17:49 3

Navrátilec Kudela trefil Lhotě zlaté body
RUDOLFMUZIKA

Kladensko –Nepříjemnou
porážkou na půdě outsidera z
Lysé si fotbalisté Tuchlovic
zkomplikovali boj o záchra-
nu krajského přeboru. Pro-
hrála také Hřebeč, jí to však
tolik nebolí, je pátá a nejlepší
z kladenského okresu. Hodně
si pomohla Lhota, byť ani
desátémísto jí pro jaro jisto-
tu nedává. Aktuálně by se-
stupovala nejen ona, ale
Tuchlovice také.
Hřebeč zakončila výsled-

kovou houpačku posledních
týdnů porážkou 0:2 na hřišti
neoblíbeného Komárova,
kde už vminulosti padla v A
třídě a letos na jaře také v
semifinále krajského poháru.
Tentokrát domácí vyhráli 2:0
– zaslouženě. „Našemužstvo
hraje jen když je pod tla-
kem,“ posteskl si manažer
Hřebče Štěpán Sádecký.
Jeho tým toho dopředu

moc nevymyslel. Těsně před
půlí siceměl Faktor šanci, ale
mířil těsněmimo a jinak byli
nebezpečnější spíš domácí.
Přes dobrou obranu Hřebče
se ale prosadili až po pře-
stávce Novým a v závěru jis-
tili výhru proměněnou pe-
naltou.
Poté ještě frustrovaný

Čmejla zakopl míč a dostal
červenou kartu. „Podzim
jsme odehráli víceméně
podle předpokladů. K úplné
spokojenosti nám schází tak
čtyři až šest bodů. Mužstvu
tohomoc nechybí, ale nějaké
lehké posílení přijít může,“
hodnotil Sádecký.
Skvěle zakončila podzim

Lhota. Závěrečným šturmem
se dostala na 23 bodů, když
doma jasně porazila také
ohroženou Hvozdnici 3:0.
Dvakrát se trefil uzdravený
šutér Kudela, jednou Kodrij-
la. „Paradoxně se divize vy-
víjejí tak špatně, že ani 23

bodů a desátémísto by nám
aktuálně na záchranu nesta-
čilo,“ ví dobře trenér Petr
Cais, ale i tak je spokojený,
sám čekal 21 bodů.
Proti Hvozdnici byl alfou a

omegou úspěchu Lhoty Jan
Pechr. Hráč, jehož Kladno až
moc lehce uvolnilo (amuselo
dohrávat divizi s dorostenci),
vygumoval z trávníku hlavní
hvězdu Hvozdnice Třešňáka.
„To bylo zásadní, Honza to
zvládl dokonale,“ chválil
Pechra Cais.
Před pauzou navíc Šala-

mouna vychytal gólman
hostů, ale Kudela dorážel
přesně – 1:0. Po přestávce si
sice domácí vybrali slabou
čtvrthodinu, jenže i tak zre-
alizovali krásnou akci, při níž
Veliký přesně našel Kodriju –
2:0. Třetí gól pak přidal zase
Kudela po prostrčení Dvořá-
ka. „Všechny tři velké šance
jsme proměnili a většinu zá-
pasu byli lepší. Výhra je za-

sloužená a porazili jsme
všechny soupeře pod námi,“
těšilo kouče Lhoty.
Tuchlovice shořely v Lysé,

předposlední tým tabulky je
přehrál jasně 4:1. Hosté do-
platili na chyby v samotném
úvodu. První hrubku ještě
přežili, ale ve 2. minutě se
Kubů nepovedlamalá domů
a domácí trestali. Pak přidali
ještě jednu branku a hosté si
museli v kabině promluvit.
Zlepšili se a Miškovič je

dorážkou vrátil do hry (62.).
Tým pak úžasně podržel

brankář Šimek, který čapl
penaltu. „Bohužel to tým vů-
bec nevyburcovalo jakmělo.
Dělali jsme dál hrubé chyby a
Lysá trestala. Se vším re-
spektem jsme si od nichmi-
nimálně remízu přivézt
chtěli, ale výkon tomu neod-
povídal,“ přiznal šéf klubu
Milan Bešta, jehož tým
zvenku přivezl jediný bod a
to je zoufale málo.
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