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Ligu Deníku viděl i Družec.
VítězemMetal Trade Comax
RUDOLFMUZIKA

D
ruhým turna-
jem pokračo-
vala fotbalová
Zaměstnanecká
liga Deníku. Ve

sportovním areálu Sokola
Družec se ve čtvrtek odpo-
ledne nejvíce dařilo mužstvu
Metal Trade Comax, a.s., kte-
ré ve finále porazilo výběr
společnosti Edenred CZ, s.r.o..
Krásným sportovním are-

álem Sokola Družec se ve
čtvrtek odpoledne ozýval
křik, hecování, povzbuzování
fanoušků a linula se vůně
pečených klobás. Ne, to
zrovnamístní fotbalisté ne-
bojovali o další body do ta-
bulky, ale dalším turnajem
pokračovala Zaměstnanecká
liga Deníku. Nejvíce se dařilo
mužstvuMetal Trade Co-
max,a.s., které ani jednou ze
čtyř zápasů nenašlo přemo-
žitele a zaslouženě vyhrálo.
Druzí skončili už zmínění

zástupci Edenred CZ s.r.o,
třetí skončili Konecranes and
Demag s.r.o. a čtvrtí borci re-
prezentující firmu Autodráb
spol. s.r.o. Účastníci si po-
chvalovali nejen příjemné
prostředí, pohodové počasí a
přátelskou atmosféru, ale
takémožnost potkat se s ko-
legy i jinde, než v kanceláři.
Prostory pro konání tur-

naje poskytl oddíl Sokol
Družec, který nabídl kvalitní
trávník a příjemný stadionek
v údolí jedné z nejkrásněj-
ších obcí na Kladensku. Ta
letos slavila 700 let a připra-
venoměla řadu pěkných ak-
cí. Bohužel program trochu
osekala koronavirová krize,

každopádně podle slov sta-
rosty Zdeňka Kofenta (mi-
mochodem jeho otec byl
slavným kladenským ligo-
vým fotbalistou) se v obci
pořád něco děje.
„Dostavěli jsme lávku přes

potok k hřišti, aby lidé ne-
museli přesmost, dokonču-
jeme rekonstrukci střechy
kostela a finišujeme s tělo-
cvičnou ve škole,“ pochlubil
se Zdeněk Kofent. Ve fotba-
lovém klubu semůže Kofent
i další Družečáci spolehnout
na legendárního kladenské-
ho fotbalistu Jana Suchopár-
ka, vicemistra Evropy z roku
1996. Dnes trénujemládež-
nickou reprezentaci, ale v
Družci na hřišti pomáhá, s
čímmůže. „Teď se chystám
na trénink,“ hlásil před
skončením Zaměstnanecké
ligy, na jejíž konec se přišel
podívat.
Turnaji vládla „fotbalová“

firmaMetal Trade Comax,
a.s.. Ani není divu, v sestavě
měla opravdu skvělé fotba-
listy jakoMartina Fitka, Mi-
lana Vošmeru či ředitele
Zdeňka Kieryka. Ten chytal i
vyšší soutěže za Kladno nebo
Velvary, teď je už roky v
Doksech v I. A třídě. „U nás se

při přijímání dělají speciální
pohovory na téma fotbal a s
nadsázkou se dá říci, že kdo
má v životopisu, že hraje
fotbal, je na devadesát pro-
cent přijat,“ smál se Zdeněk
Kieryk, jehož tým neměl
konkurenci.
A aby neměl výhermálo,

měl štěstí i při losování o ce-
nu od porcelánky Thun,
partnera Zaměstnanecké li-
gy. Vylosován byl Martin
Fitko z týmu vítězů, ale do-
cela spravedlivě, protože
právě dlouholetá opora ne-
dalekých Tuchlovic byla
zřejmě nejlepším hráčem
turnaje. A potěšit se s porce-
lánemmohl namístě s
manželkou i malou dcerou.
Makali ale také ostatní a

všichni měli ve svých řadách
dobré kopáče. Všichni také
dostali za svou dřinu správ-
nou odměnu, dárkové balení
od dalšího partnera Zaměst-
nanecké ligy, rakovnického
pivovaru Bakalář. Včetně
rozhodčích, kteří při nedo-
statkumužů s píšťalou na
Kladenskumuseli dorazit až
ze sousedního Rakovnicka.
Pánům Šefarovi, Benešovi i
Špidrovi patří velký dík.
Co se týče dalších výsledků,

Konecranes and Demag ve
skupině nečekaně podlehli
Edenred CZ, když soupeř dal
hezkou branku a pak nesku-
tečně bojoval a ubránil se.
Bylo to největší překvapení
dne.
Konecranes and Demag si

vylepšili apetit v duelu o třetí
místo. Po vyrovnané bitvě s
Autodráb spol. s.r.o. musely
rozhodnout až penalty, ty
zvládli lépe kluci z Konecra-
nes and Demag.
„Co nás troškumrzí, po-

slední jsme skončit nechtěli,“
přiznal brankář Josef Průcha.
Přestože deset roků nechytal,
tak se tenhle čtyřiačtyřiceti-
letý chlapík v bráněmrskal
jako ryba na suchu a předvá-
děl úžasné zákroky. „Každo-
pádně to bylo fajn odpoled-
ne,“ dodal Průcha. Z duše
mluvil i ostatním.

ŠAMPIONI. Vítězný týmMetal Trade Comax při závěrečném vyhlášení. Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Konečné pořadí
1. místo:

Metal Trade Comax,a.s.
2. místo:

Edenred CZ, s.r.o.
3. místo:

Konecranes and Demag
4.místo:

Autodráb spol. s.r.o.
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Unikátní fotbalový 
turnaj v režii Deníku, 
v němž zápolí fi remní 
týmy ze všech koutů 
České republiky.

Filozofie vítěze? Fotbalisté umímáknout
v kolektivu, proto je bereme,“ říká Kieryk
RUDOLFMUZIKA

Z deněk Kieryk platí-
val kdysi za velký
kladenský brankář-
ský talent a v 90. le-

tech skutečně za SK Kladno
chytal jako první gólman.
Později přešel domenších
klubů, dodnes chytá za SK
Doksy I. A třídu. Branku hájil
také ve Velvarech, kde našel
firmu, s níž spojil svůj pro-
fesní život. Společnosti Metal
Trade Comax už dnes šéfuje
jako ředitel, a tak není divu,
že se při turnaji Zaměstna-
necké ligy Deníku v Družci
spoluhráči před ním hodně
snažili. Za celý turnaj dostal
jen dva góly.

Čím to, že jste dali do kupy
tak silnémužstvo? Berete do
firmy jen fotbalisty?
Je pravda, že u nás se při

přijímání dělají speciální
pohovory na téma fotbal a s
nadsázkou se dá říci, že kdo
má v životopisu, že hraje
fotbal, je na devadesát pro-
cent přijat (úsměv). Já si
schvaluji jednu divizi, Karel
Fišer druhou. A jsme oba
fotbalisté, takže když
jemožnost, bereme
kluky z fotbalu.
Není tedy náho-
da, že je to tedy
samý fotbalista.

Ale jen kopat
dobře domíče asi
ve firmě nestačí, že?
Myslím, že si umíme

vybrat. Důkazem je, že kluci,
co hráli na turnaji v Družci,
už většinou pracují jako ve-
doucí pracovníci, nebo jsou
to velmi zodpovědní kluci.

Dá se tedy říci, že když se

umí postavit k fotbalovému
fortelu, tak to umí i v práci?
Minimálně znají a vědí,

jak to chodí v kolektivu. Po-
tom se s nimi lépe pracuje,
jsou schopní táhnout za je-
den provaz. Prostě vědí, kdy
je potřebamáknout, ale

umíme si ve firmě
udělat i velkou
srandu jako tady
na turnaji. Nebál
bych se srovnání
mezi kolekti-
vem ve firmě a
fotbalovou kabi-
nou. U nás to tak

funguje.

Čím se vaše firma zabývá?
Dělá lakované plechy, a to

po celé Evropě. My ve stře-
chách Comax jsme zaměřeni
spíše na koncového zákazní-
ka a střechařské věci. Nedě-
láme to jen regionálně, ale

obchodní zástupcemáme po
celých Čechách i naMoravě.
Hlavní divize Comaxu je za-
měřená na dodávky dalším
zpracovatelům.

Kde dnešní ředitel začínal?
Jako asistent na obchodě.

A byl jste někdy na střeše?
Jasně, opalovat se

(smích)! Spíše se orientujeme
na velkoprodej po celé Evro-
pě, montáže necháváme na
specialistech.

Jaký je cíl do dalšího kola
Zaměstnanecké ligy Deníku?
Postoupit dál! My děláme i

firemní turnaje, kam zveme
kluby ze všech našich divizí v
republice, ale také Rakušany
a Němce. Děláme to dvanáct
let a vyhrávají české divize.
Proto budememít ambice i v
Zaměstnanecké lize Deníku.

Zaměstnanecká liga obrazem

FANOUŠKŮ bylo kvůli koronaviru v Družci málo, třeba
velvarský tým raději stornoval dva autobusy příznivců. Ale
děti z Družce jak vidno ze snímku nahoře zafandily pěkně.
Pod nimi odshora dolů zúčastněné týmy Edenred CZ,
Konecranes and Demag a Autodráb. Všechny týmy si v Družci
mohli dopřávat občerstvení i ceny od společností
La Lorraine – donuty, Tradiční pivovar v Rakovníku – pivo
Bakalář a Krušovice – pivo. Děkujeme! Foto: Deník

Vazy nevazy, živel Průcha řádil
Praskly mu vazy v koleni, a aby toho

nebylomálo, spadlamu na rameno ze
skály motorka. Pepík Průcha si toho
„vyžral“ v poslední době dost, do-
konce i v osobním životě. Přesto
když kluci v práci řekli, že nemají
gólmana, oprášil svoje rukavice a v
bráně společnosti Autodráb s sebou
mrskal jako zamlada. „Po desetileté
pauze jsme to čekal omoc horší,“ usmí-
val se po turnaji čtyřiačtyřicetiletý borec.
Ani on nakonec nezabránil tomu, že firma z

Valdeka skončila poslední. Prohrála rozhodující penaltový rozstřel,
Pepíka překonal v rozhodujícím pokusu jeho brankářský kolega z
týmu Konecrans and Demag. Pak si sportovně podali ruce. „Zahráli
jsme si pěkně, jen jsme skončili poslední, což je ostuda. Ale sám se
sebou jsem spokojen, protože jsem si myslel, že se prostě nehnu.
Kromě utržených vazůmě bolelo v kříži, ale dal jsem to,“ ulevil si.
Průcha dřív hájil barvy Kolešovic a hlavně kladenských klubů No-

vo a Sparta, ta ho láká zpátky. Užmá ale jiné priority, dokonce už
před časem skončil také jako rozhodčí, čemuž se věnoval dlouho. I
když… „Nechávám si řízení starých pánů, tomě baví,“ směje se.
Jinak ale před pěti lety přesedlal z fotbalu do sedla endurové

motorky KTM 350. Chytily ho i závody, vyrazil dokonce na dva daka-
rové, do Polska a u nás na Icemana. Neláká ho slovutný Dakar?
„Kdepak, jen kamarádi se tam chystají, já ne. Na to nemám a jde
hlavně o čas, peníze by se našly,“ hlásí tak trochu neřízená střela
Josef Průcha. Ten teď řízeně předělává velký statek na Rakovnicku.
„A to zabere časumoc amoc,“ dodává. (rm)
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