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Volejbal v Tuchlovicích se má čím chlubit
JIŘÍ NAGY

Tuchlovice – Kladensko a
Slánsko patřily z pohledu
počtu klubů mezi naše vo-
lejbalové bašty. V součas-
nosti pracuje ve středních
Čechách pět okresních vo-
lejbalových svazů, kladen-
ský však mezi nimi nena-
jdete. A to byly časy, kdy se
zde hrál okresní přebor
první a druhé třídy!
Dnes se vyznavači hry

pod vysokou sítí setkávají
na poměrně četných turna-
jích, přičemž nejvyhledáva-
nější jsou klání družstev
složených z mužů a žen
(4+2).
Na Kladensku zasahují do

soutěží řízenými svazy pou-
ze tři kuby. Vedle extraligo-
vého Kladno.volejbal.cz to je
Vavřinec Kladno, jenž má
pouze tým žen, který hraje
krajský přebor druhé třídy s
tím, že pro jeho beach vo-
lejbalistky slouží jako dopl-
něk během zimní přestávky.
Třetím do party je VK

Tuchlovice, jenž má v kraj-
ských soutěžích pět druž-
stev. Od historicky první
akce, již klub uspořádal,
uplyne na podzim
sedmatřicet let!
Má se čím chlubit. „Na-

příklad za posledních pat-
náct let naši muži dokázali
čtyřikrát vyhrát krajský
přebor první třídy,“ prozra-
dil současný předseda tuch-
lovického oddílu Josef Antoš
s tím, že naposledy se jim to
povedlo loni.

V kvalifikaci o II. národní
ligu bohužel neuspěli.
Skončili třetí, těsně za po-
stupovou pozicí, již chtěli
uhrát kvůli Kladnu, které
založilo rezervu a mínilo pro
ni získat od Tuchlovic ligo-
vou licenci.
„Trošku nás to vůči nim

mrzelo,“ podotkl Antoš, jenž
se v pouhých devětadvaceti
letech řadí mezi nejmladší
předsedy klubů napříč vše-
mi sporty.
U začátků tuchlovického

volejbalu však byli současný
trenér přípravky Jaroslav
Nedvěd, dále Jan Veselouš a
Jiří Marek, jenž v součas-
nosti působí u kladenské
mládeže, což potvrzuje, že
vztahy mezi kluby jsou na

dobré úrovni a zároveň jsou
přínosné. Dalším důkazem
je, že tým žen tvoří z více
než poloviny bývalé hráčky
Kladna.
Na korektnosti vztahů

nic neubralo ani poslední
měření sil v nejvyšší krajské
soutěži. V té době v tabulce
pátí muži Tuchlovic sen-
začně vyhráli na palubovce
vedoucí rezervy Kladna 3:2.
A to za ni nastoupili ex-

traligoví borci Kozak a Sy-
růček. A ještě k tomu dva
loňští spoluhráči vítězů To-
máš Sklenička a Petr Jako-
vec!
VK Tuchlovice má v sou-

časnosti okolo sedmdesáti
členů, z toho v přípravce
dvacet dětí. „Je to sice dost,

ale v minulosti činila mlá-
dež dokonce polovinu člen-
ské základny. Pracujeme na
tom, aby se počet dětí zvý-
šil. Je to však otázka několi-
ka let,“ uvedl Antoš a po-
chvaloval si zázemí dvou
antukových kurtů v areálu.
Ten sice patří obci, klub

se ale o něj stará, takže ne-
platí pronájem. „Na jaře se
chystáme areál ještě víc
zvelebit,“ prozradil šéf klu-
bu. Bez velké podpory obce
by však fungovat nemohli.
Proto si mohou dovolit mi-
nimální výši členských pří-
spěvků. Za rok činí pouhých
pár stovek.
Jak předseda klubu pro-

zradil, nejvyšší položkou na
stránce výdajů je pronájem

haly v Doksech, kde trénují
a hrají mistrovská utkání
oba první týmy.
Ženský celek získal v

průběhu sezony výborného
trenéra Jana Valentu a od té
doby stoupá tabulkou. Na-
posledy porazil i první Ra-
kovník. „Také jsme měly
výborné juniorky, ty se ale
rozprchly po univerzitách a
doufáme, že se k nám jed-
nou vrátí,“ usmál se Antoš a
připomněl, že mají i tým
Víkenďáků, jenž tvoří bývalí
hráči.
Perličkou je, že v minu-

losti prý hrál chvilku v žá-
kovském celku Tuchlovic
bývalý reprezentant a dnes
smečař extraligového Klad-
na Tomáš Hýský.

BUDOUCNOST.Volejbalový klub z Tuchlovicmá snahu rozšířit mládežnickou základnu. K tomu sloužil i loňský letní nábor. Foto: archiv

Junioři dnes vstupují do bojů o postup do extraligového play off
JIŘÍ NAGY

Kladno – Dnešním soubo-
jem s Českými Budějovicemi
(17.30) vstoupí do jedné z
dvou šestičlenných skupin o
play off hokejoví junioři
Kladna. Svěřenci trenérů
Jindřicha Lidického a Petra
Tatíčka obsadili v základní
části extraligy krásné čtvrté
místo a v další fázi soutěže
se střetnou o čtyři postupo-
vá místa s Brnem (1.),
Hradcem Králové (5.), Slavií
(8.), zmíněnými Jihočechy
(9.) a Vítkovicemi (12.).
Deník si dal práci a spo-

čítal tabulku pouze ze vzá-
jemných zápasů zmíněných
týmů v základní části, která

by mohla leccos naznačit o
šancích jednotlivých celků.
Pořadí je víc než zajíma-

vé, protože jen částečně ko-
rensponduje s celkovým
umístěním: 1. Hradec Krá-
lové (21 bodů), 2. Slavia (19)
3. Kladno a Č. Budějovice
(oba 16), 5. Brno (15), 6. Vít-
kovice (3).
„Kdyby to tak dopadlo,

tak je to skvělé. Bude to ale
řež,“ usmíval se Lidický s
tím, že síla mužstev se
změní, protože trenéři sáh-
nou i po hráčích, kteří po-
máhají v jiných klubech či
hrají za první tým. „Třeba
Vítkovice v závěru uhrály
fůru bodů, protože si stáhly
hráče a hrají úplně jinak

než na začátku,“ uvedl.
Rytíři nemají co vymýšlet,

protože mají ustálený kádr,
v němž bude stejně jako
áčku scházet do konce se-
zony obránce Václav Veber,
jenž má utržený křížový vaz.
Otázka je, jak na tom bu-

de A tým s obránci, protože
ve hře je také jiný bek –
Matyáš Zelingr. „V tu ránu
vypadá náš tým jinak. Bu-
deme se ale rvát s tím, co
máme k dispozici. V zá-
kladní části to také nebylo
jednoduché, protože jsme
často hráli jen s patnácti
hráči,“ připomněl Lidický
rozsáhlou marodku.
K tomu vypomáhali juni-

oři také druholigovým Ři-

sutům. „Teď už to nebude
tak často. Budeme víc mys-
let na sebe. Chceme po-
stoupit a tomu všechno
podřídíme,“ prohlásil kla-
denský kormidelník.
Kladno, jak bylo zmíněno,

začíná doma s Budějovice-
mi. Nejlépe střílející tým
základní části nečeká nic
snadného, poněvadž junioři
Jihočechy neporazili už
osmkrát v řadě! „V posled-
ních dvou zápasech jsme
byli lepší a přesto jsem
prohráli,“ povzdechl si Li-
dický s vírou, že tentokrát
už to prolomí. Druhý den v
sobotu jedou Rytíři do Brna
a pak následuje třítýdenní
reprezentační přestávka.

OPORY.Rytíř Tomáš Vildumetz (97) ovládl kanadskébodování zá-
kladní části juniorské extraligy. Nasbíral celkem63bodů (21+42).
Jeho spoluhráčKřešimir Schildhabel byl s 26 góly nejlepšímstřel-
cem. Foto: Tomáš Kühnel

Kam za sportem
P Druholigové futsalisty
Kladna čeká v pátek večer
šlágr kola. V Městské
sportovní hale přivítá dru-
hý celek tabulky o příčku
horší ale o pět bodů chud-
ší Rapid Ústí nad Labem.
Zápas začíná ve 20.00 ho-
din. Na severu padli Satani
6:9 (5:3).
P Rovněž v druhé lize bu-
dou doma hrát florbalisté
Kladna. Do jejich haly Bios
u zimního stadionu přije-
dou Královské Vinohrady.
Kanonýři na ně ztrácí ze
šesté pozice jeden bod,
tým z hlavního města však
má k dobru jedno utkání.
Zápas začíná v 19.00 ho-
din. První duel vyhrálo
Kladno 7:4.
P Před svými fanoušky si
zahrají také extraligoví vo-
lejbalisté Kladna. V Měst-
ské sportovní hale přivítají
v 18.00 hodin družstvo
Ostravy, které na podzim
mělo na dosah skalp vice-
mistra, poněvadž vedlo 2:0
na sety. Trenéři domácích
budou mít k dispozici obě
posily – Konečného a
Bouzu.
P V akci budou o víkendu
také naše fotbalové divizní
celky. V Rynholci bude hrát
v sobotu v 10.00 hodin
Hostouň s třetiligovými
Benátkami nad Jizerou.
Stejný termín má na hřišti
Meteoru souboj Kladna s
rovněž třetiligovým Králo-
vým Dvorem. Do třetice
vyzvou soupeře z třetí nej-
vyšší soutěže hráči Velvar,
kteří budou hrát hodinu po
sobotním poledni na
umělce Xaverova s muž-
stvem Jiren. (jin)

Německý Heidenau sledoval pěkné kladenské finále
Kladno – Hráčům starší
přípravky SK Kladno se po-
vedl husarský kousek. Na
halovém fotbalovém turnaji
v německém Heidenau na-
sadila dva týmy, přičemž se
v konkurenci dalších deseti
celků oba probojovaly až do
finále! Dokázaly to aniž by
ztratily byť jediný bod!
Náročný kouč Zdeněk

Nachtigal přiznal, že kluci
byli před turnajem nervózní
a nevěděli, co od zahranič-
ního turnaje čekat.
„Ze začátku nám překážel

míč, ale o pár zápasů poz-
ději jsme se vzpamatovali.
Herně to sice nebylo extra
výborný, ale kluci měli sna-
hu si přihrát. Práce s míčem
ale byla málo vidět,“ uvedl.
Krásný zápas nabídlo

kladenské finále. „Mělo
tempo, nasazení, bojovnost

a také tvrdost,“ prozradil
hlavní kormidelník příprav-

ky SK.
Kladno modří: Czyzowice

2:0, Dresdner SC 3:0, VfL Pirna-
Copitz 3:0, SC Borea Dresden 4:1,
SG Motor Trachenberge 4:0. Se-
mifinále: Dresdner SSV 6:0.
Kladno bílí: BSV 68 Sebnitz

2:1, Dresdner SSV 3:0, Hei-
denauer SV 3:0, SV Sachsenwerk
Dresden 4:2, Bílina 3:0. Semifi-
nále: SC Borea Dresden 3:1. Fi-
nále: Kladno bílé – Kladno
modré 0:2.
Modří: Nohava - Kubů, Kuče-

ra Josef, Valach, Dhouieb, Burle,
Tůma, Sikora.
Bílí: Černý – Kučera Jakub,

Kraus, Drechsel, Tvrdý, Fitko,
Assar, Tsyplenkov.
Hlavní trenér Zdeněk Nach-

tigal, asistent trenéra Lukáš
Nachtigal, vedoucí mužstva Ma-
rek Tůma. (jin)

PARADA. Kladensképřípravky excelovaly vHeidenau. Foto: archiv

Velvary sahaly po
skalpu Litoměřicka

Kladno – Fotbalisté Velvar
mají v nohách už třetí pří-
pravný duel na jarní část
divize. Lídr tabulky skupiny
B na umělém trávníku Mo-
torletu poměřil síly s třeti-
ligovým Litoměřickem.
Se Severočechy se rozešli

svěřenci kouče Paval Janeč-
ka smírně 2:2, přičemž se
cítili poškození. Podle Vel-
varských jejich soupeř vy-
rovnal deset minut před
koncem z pokutového kopu
nařízeném za domnělou
ruku útočníka Müllera.
Velvary – Litoměřicko 2:2 (0:1).
Branky: Müller, Nosek.
Velvary: Měsíček – Stýblo, Obrt-
lík, Nosek, Chrobák – Kalaš, Ho-
lub, Tenk, Pavlíček – Křtěn,
Müller. Střídali: Mucha, Šalda,
Ludvík. (jin)

Škvarkové placky
jsou připraveny

Kladno – Jedním z nejstar-
ších závodů Poháru běžců
Kladenska a Rakovnicka je
Svatojánský běh, na který se
závodníci vydají v sobotu
Kladně–Dubí už po osma-
dvacáté.
Vyhledávaný běžecký pod-
nik má krásnou tradici, a to
po celou dobu jeho trvání.
Všichni doběhnuvší borci si
totiž pochutnají na škvar-
kové placce. Loni jich pořa-
datelé potřebovali 153.
Traťový rekord na trasy

dlouhé 7500 m drží Jan
Procházka – 23:58 (z roku
2011) a Kateřina Kriegelová
– 28:39 (2014).
Start je v sobotu v 10.30

hodin, prezentace proběhne
v budově Středního odbor-
ného učiliště v Dubí. (jin)


