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STŘEDNÍ ČECHY Fotbalisté Benešo-
va dlouho vedli tabulku divizní
skupiny A. Nyní sice figurují na tře-
tí příčce, ale i tak třímají slušnou
naději na postup do ČFL.
„Náš sponzor je postupu naklo-

něn, takže bychom do třetí ligy
chtěli,“ řekl včera Zdeněk Machač,
předseda benešovského klubu.
„Byl by to pěkný zápis do naší his-
torie, v týmumáme většinu odcho-
vanců, těm klukůmbych vyšší sou-
těž přál.“
Od příští sezony se bude hrát

nová soutěž pro juniorky prvoligo-
vých a druholigových klubů.
Ze soutěží odstoupí klasická béč-

ka, díky čemuž se uvolní místa a
Středočeši na tom vydělají.
Fotbalový svaz už zveřejnil, že

ze třetí ligy sestoupí pouze jedno
mužstvo, což je obrovská úleva
pro Kladno.
Na poslední Letohrad má ná-

skok sedmi bodů, pokud ho v závě-
rečných čtyřech kolech uhájí, vy-
hne se ostudnému třetímu sestu-
pu v řadě.
Středočeské kluby by tak zazna-

menaly unikátní úspěch. Ani je-
den z nich by nesestoupil na úrov-
ni celostátních soutěží. To už se
dávno nestalo.
„Zrovna jsemmluvil s PepouNi-

kodemem, který mi potvrdil, že se
nás sestup v žádném případě týkat
nebude. Na jaře hrajeme mizerně,
ale jsme zachráněni,“ radoval se
Václav Tichý, předseda divizních
Čelákovic, nejhoršího středočeské-
ho týmu v soutěži.
Šéf Řídící komise pro Čechy Jo-

sef Nikodém v předešlých dnech
odtajnil i další rébusy.
Zásadní zprávou pro Středoče-

chy je počet postupujících z divizí.
Nahoru se dostanou vítězové tří

skupin plus nejlepší celek z dru-
hých míst. A po očekávaném od-
stoupení Jiren navíc ještě jeden
tým. Jirny sice asi vyhrají divizní
skupinu B, ale postup výš už poně-
kolikáté odmítnou.
„Měli bychom zájem, jedině po-

kud by ve třetí lize nebylo žádné
béčko ligového klubu. Jenže Spar-
ta tam bude, takže postoupit ne-
chceme,“ řekl šéf klubu z Jiren Jo-
sef Jícha.
Sparta je jediným klubem z pro-

fesionálního fotbalu, který si v niž-
ších soutěžích své béčko zachová.
Po odřeknutí Jiren se na jejich

pozici posunou Zápy. Z prvních
příček divizních skupin A a C zřej-
mě postoupí Horní Měcholupy a
Kolín. A klíčovou pozici nejlepšího
mužstva na druhých příčkách nyní

drží Benešov. Opticky je sice třetí,
ale má zápas k dobru. „Musíme si
dát pozor jak na Strakonice, tak na
Převýšov ve skupině C,“ upozorňu-
je Zdeněk Machač. „Čeká nás zá-
pas v Tachově, ten bude z mého
pohledu rozhodující.“
Skupinu Středočechů v celostát-

ních soutěžích posílí ještě nejlepší
dvojice z krajského přeboru, zřej-
mě Kutná Hora a Dobrovice.

Petr Procházka

Krátce
ČELÁKOVICE

Ozdobou turnaje
bude mistr z Liberce
Tradiční fotbalový turnaj v Čeláko-
vicích budemít i letos hvězdné ob-
sazení. Na začátku letní přípravy
přijedou na sympatické hřiště U
Hájku mistři z Liberce, dále pak
Mladá Boleslav, Jablonec a praž-
ská Slavia. Hraje se v sobotu 30.
června. Turnaj O pohár starosty
města Čelákovic má na programu
jubilejní desátý ročník, nejúspěš-
nějším týmem je Slavia. (prp)

MLADÁ BOLESLAV

Škoda Motorsport opět
jede na dvou závodech
Tovární týmŠkodaMotorsport o ví-
kendu podruhé v sezoně bude star-
tovat na dvou souběžných závo-
dech. Lídři evropského šampioná-
tu Hänninen s Markkulou se před-
staví v Chorvatsku, posádka Kopec-
ký - Dresler bude obhajovat domá-
cí neporazitelnost v českém seriálu
při Rally Český Krumlov. (miš)

KLADNO

Po Ufě tentokrát dorazí
Nižněkamsk
Extraligoví hokejisté Kladna bě-
hem loňské přípravy doma změřili
síly i s ruskou Ufou, které podlehli
těsně 3:4, a na protivníka z KHL se
fanoušci zřejmě mohou těšit i le-
tos. Na konci července by se v Klad-
ně měl představit Nižněkamsk a o
pár dnů později i nově vzniklý Lev
Praha. (miš)

NYMBURK

Basketbalisty můžete
podpořit v Prostějově
Nymburský basketbalový klub pro
fanoušky pořádá autobusové zájez-
dy na třetí a čtvrtý finálový zápas
play-offMattoni NBL do Prostějova.
V pátek je odjezd plánován na 13.30
hodin z náměstí, v sobotu o dvě ho-
diny později tamtéž. Hlásit semůže-
te v prodejně Exico Shop v Palacké-
ho ulici v Nymburku. Cena za dopra-
vu a vstupenku: 50 korun. (miš)

VLAŠIM

Výroční výstava je
přístupná veřejnosti
Vlašimský fotbalový klub v tomto
roce slaví devadesáté výročí od za-
ložení a vedení se v tomto kontextu
rozhodlo uspořádat výstavu o histo-
rii vlašimské kopané. Ta je přístup-
ná široké veřejnosti každý den na
stadionu ve vinárně Gól od 14 ho-
din, a to až do 30. června. (miš)

» Pokračování ze str. B1
A jak se tvoří tým pro mistrovství
Evropy starostů? Žádná pozvánka
a hurá rovnou do Polska! Hráči si
museli vybojovat místo na konci
dubna při nominačním soustředě-
ní. „Tamnás bylo zhruba pětačtyři-
cet a shodou okolností to vyšlo
tak, že do konečného výběru se do-
stali jen starostové z obcí, které
mají maximálně dva tisíce obyva-
tel,“ prozrazuje Zvěřina.
Mohli tak při volných večerech

probírat i tradiční problémy ma-
lých obcí. „Je pravda, že jsme si po-
vídali i o pracovních věcech, ale

především jsme žili fotbalem. At-
mosféra byla nádherná,“ rozplývá
se Zvěřina.
Kroměnějměli zkušenosti s divi-

zí i další hráči. „A trenér Zoser, bý-
valý senátor, prý kdysi hrál i třetí
ligu,“ podotýká Zvěřina.
Češi ve federálním finále porazi-

li Slovensko jasně 4:1 a celý turnaj
odehráli při impozantním skóre
32:6.
„Však jsme večer po finále měli

ohromnou radost. Za měsíc nás
zve pan Zoser do své obce, aby-
chom se zase sešli a navázali na
oslavy,“ nastiňuje Zvěřina.

Po dubnovém triumfu Čechů
na mistrovství Evropy novinářů,
kterého se účastnili i reportéři MF
DNES a iDNES.cz, má země díky
starostům další zlato.
Přidají fotbalisté za měsíc me-

daili i z „velkého“ Eura?
„Tomáš Rosický měl na jaře vý-

bornou formu, Petr Čech teď vy-
chytal vítězství v Lizemistrů...Mys-
lím, že ze skupiny bychompostou-
pit měli, ale v pavouku na nás ve
čtvrtfinále nejspíš čekají hodně těž-
cí soupeři. To bude naše koneč-
ná,“ odhaduje Zvěřina.

Michal Miškovský

Žádné sestupy, pouze hromada postupů.
Středočeské fotbalové týmy se hrnou do vyšších
soutěží, v příští sezoně navýší svůj počet ve třetí lize
i divizích. Některé kluby ještě zůstávají na hraně.

FAKTA

Klíčové pozice
ČFL
17. Kladno 33
18. Letohrad 26
Sestupuje jeden tým, do konce soutěže
chybějí čtyři kola.

Divize A
1. Horní Měcholupy 56
2. Strakonice 54
3. Benešov 54
Strakonice odehrály o zápas víc.
Divize B
1. Jirny 67
2. Zápy 61
3. Motorlet 51

Divize C
1. Kolín 63
2. Převýšov 51
3. Velim 51
Z divizí postoupí vítězové skupin a nejlepší
tým ze druhých míst. Jirny nemají o postup
zájem. Středočeské týmy jsou tučně.

Na Euru Tomáš Zvěřina (uprostřed) na snímku se soupeři z Itálie,
Německa a trenérem Josefem Zoserem (vpravo). Foto: Archiv Tomáše Zvěřiny

Divizní špička Míč odpaluje Miroslav Obermajer z Jiren, dotírá Petr
Mikolanda v dresu Záp, nyní Horní Měcholupy. Foto: Petr Procházka, MF DNES
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Letiště Pardubice
2. a 3. června 2012

22. Aviatická pouť
STOLETÍ VZDUŠNÝCH SOUBOJŮ

Největší letecká show

Generální partner

Hlavní mediální partneři

Hlavní partneři

26. – 27. 5. 2012
areál psychiatrické léčebny bohnice

divadelní festival
divadlo &muzika & výtvarné dílny

od 12,00hodin

www.meziploty.cz

hlavní partner oficiální vůz

generální partner

INZERCE

Byty-prodej

Byt 2+kk s předzahrádkou od 2,6 mil. Kč.
Atraktivní lokalita, 7 minut do centra. Mo-
derní design, nadstandardní zařizovací před-
měty v ceně. www.x-loft.cz

Byty-koupě

Zástupce mezinárodních investičních fondů
ihned vykoupí byty v Praze do 30 mil Kč.
Tel.: 602 219 621.

Hl. ke koupi byt 3-4+1(kk) v Praze, min.
60 m2 a více, spěchá. Volejte: 605 193 054.

Hl. ke koupi byt 2+kk/2+1 v Praze, min.
40 m2, blízko MHD, ihned. T: 737 120 869.

Pro svého klienta hledám cihl. byt 3+1, 2+1
do 5 mil. v Praze. Volejte 222 251 346.

Nemovitosti-prodej

Prodám činžovní dům v Praze. Tel:
221088124 n. 605083611.

Lukrat. zeměděl. usedlost 45 km od Prahy,
okr.LT, Cena:4 200 000,-Kč, T: 606 250 133

Nemovitosti-koupě

Hled. ke koupi rod. dům v Praze východ/zá-
pad a okolí, do cca 8 mil. T: 605 193 054.

Hl. ke koupi chatu/chalupu ve Střed. č. kraji
do cca 50 km od Prahy. T: 737 120 869.

Koup. RD nebo chatu Pha, stř. Čechy. Stav
nerozh. Vše vyřidím. RK ne! T: 736480314.

Činžovní dům a bytový projekt koupí inve-
stiční společnost, tel: 723 255 255

Pro svého klienta hledám chatu, chalupu do
80km od Prahy. Klabal, 222 251 346.

Pro svého klienta hledám RD do 4mil. a do
50km od Prahy. Ing. Balounová,775 355 223

Pronájmy

Pronajmu byty 1+1 – 3+1 v Praze 1, 2 a 3,
k nastěhování ihned. Tel: 605445979 n.
221088169.

Středočeský vliv ve fotbalových
soutěžích od nové sezony posílí

Fotbalové Euro vyhráli i dva starostové z kraje


