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Mochtínský přespolní běh si závodníci užili
Ve velké konkurenci běžců
kralovali Koželuh s Hanu-
šovou z Atletiky Klatovy.

MARTINMANGL

B
yl to jiný závod
než celé roky
předtím. Přesto
snesl přísnémě-
řítko kvality a

pořadatele potěšila účast.
Mochtínský přespolní běh

se letos konal již po devěta-
čtyřicáté. Kvůli pandemii
koronaviru nikoliv hromad-
ně s doprovodným progra-
mem, ale „pouze“ virtuálně.
I přesto si závod zaběhlo

45mužů a 22 žen. Alespoň
tento počet poslal pořadate-
lům z TJ Sokol Mochtín svůj
oficiální čas ze svého chytré-
ho telefonu nebo hodinek.
„S účastí jsem určitě

spokojený, i když jsem si v
koutku duše přál, že by si zá-
vodmohla dát stovka běžců.
Škoda jen, že tři dny v kuse
hustě pršelo,“ řekl ředitel zá-
vodu Karel Šot a připomněl,
žemochtínský závod běžci
a běžkyněmohli absolvoval
v průběhu celého týdne.
„Vím však na sto procent,

že okruh absolvovalo více
než 67 běžců. Osobně jsem je
viděl na trati, ale ve výsled-
kové listině nejsou uvedení.
Asi neměli potřebu výsledný
čas nahlásit,“ pokračoval.
Radost mu udělala také

velká účast domácích borců –

zejména fotbalistů, kteří vir-
tuální závod vzali útokem.
„Vždyckymám radost,

když se sportovci z naší TJ
této akce účastní. Pro někte-
ré fotbalisty to byla součást
pátečního a nedělního tré-
ninku, které jsou pod vede-
ním trenéra Jiřího Dolejše
zaměřeny v současné době
především na nabírání kon-
dice. Někteří si to pak zaběhli

ještě i na čas,“ mohl být spo-
kojený Karel Šot.
Bez ohledu na věkové

kategorie mezi muži zvítězil
klatovský atlet Vojtěch Ko-
želuh, který do cíle (4,3 km)
doběhl v čase 14:25minuty.
Koželuh tak navázal na

vítězství v Husínském krosu
a stříbrnoumedaili v Jarním
přespolním běhu, který se
uskutečnil v Nýrsku.

Mezi ženami pak kralovala
teprve šestnáctiletá Štěpán-
ka Hanušová, kolegyně Ko-
želuha z Atletiky Klatovy.

VÝZNAMNÉ JUBILEUM
PROTJ IMÍSTNÍ FOTBAL
49. ročníkMochtínského
přespolního běhu se konal
jako třetí díl letošní sezony
Ešus ligy, populárního seriálu
běhůmimo dráhu v okrese
Klatovy, a také jako součást
oslav 110 let od založení po-
řádající TJ Sokol Mochtín.
„Letošní rok je pro nás

výjimečný. Škoda jen, že nás
všechny zasáhla pandemie
koronaviru. Slavíme totiž
110. výročí založení TJ Sokol
Mochtín, ale i 50. narozeniny
od založení mochtínského
fotbalu. Slavit chceme toto
výročí hlavně pohybem, ale
uvidíme, co nám Covid-19
dovolí,“ prohlásil Karel Šot,
ředitel běhu, ale i místo-
předseda TJ Sokol Mochtín.
A přidal i další plány spol-

ku na tento ´koronavirový´
rok. „Tento běh byl první
letošní plánovanou akcí,
kterou jsme alespoň virtuál-
ním způsobem uskutečnili,
a v plánumáme i další. Chtěli
bychom uspořádat fotbalové
turnajeminipřípravky,
mladší přípravky, starší pří-
pravky i starých gard (nebo
alespoň přátelské zápasy).
Promuže jsme plánovali
na červen nějakého atrak-
tivního soupeře, aby si to

i fanoušci společně s námi
též užili, ale nakonec z toho
nic nebude, protože není jis-
tota, že by tomohlo oficiálně
proběhnout. Přátelské zápa-
sy pro němáme ale již do-
jednané. V neděli 30. května
hrajeme doma o pouti (od 17
hodin) s Keramikou Chlum-
čany, o týden později doma
přivítáme Svatobor Hrádek
(6. června), pak Nepomuk

a 19. června doMochtína
přijede Okula Nýrsko,“ po-
odkryl Šot plány fotbalistů.
„Chtěli bychom také uspo-

řádat volejbalový turnaj žen,
v listopadu nebo prosinci
plánujeme také slavnostní
schůzi k oslavám, na které
bychom rádi poděkovali
a ocenili zasloužilé sportovce
mochtínské organizace,“
uzavřel Šot povídání.

49. ROČNÍK MOCHTÍNSKÉHO PŘESPOLNÍHO BĚHU
Muži – absolutní pořadí (4,3 km):
1. Vojtěch Koželuh (Atletika Klatovy) 14:25
2. Jiří Procházka (Atletika Klatovy) 15:13
3. Vojtěch Opl (STG Sušice) 15:30
4. Václav Anděl (Sokol Mochtín) 15:54
5. Radek Holub (TJ Start Luby) 16:12
6. Pavel Jílek (Cykloservis Malát) 16:18
7. Michal Král (Klatovy) 16:41
8. David Janda (SDH Malá Víska) 16:51
9. Přemysl Koranda (Atletika Klatovy) 16:57

Peter Mecner (Atletika Klatovy) 16:57
11. Tomáš Dolejš (Sokol Mochtín) 17:01
12. Petr Bechyně (Štefko Running) 17:02
13. Josef Boček (Dolany) 17:16
14. Ondřej Koukol (TJ ZS Nýrsko) 17:32

Pavel Salvetr (Klatovy) 17:32
16. Jakub Beneda (Atletika Klatovy) 17:33
17. Martin Fürbacher (Strakonice) 17:37
18. Jaroslav Pudil (Sport Bečvář) 18:10
19. Viktor Fajta (D5) 18:16
20. Jiří Dolejš (Sokol Mochtín) 18:25
21. Jaromír Janoušek (Třebýcinka) 19:08
22. Pavel Cihlář (Sokol Mochtín) 19:23
23. Jan Žiak (Sokol Mochtín) 20:05
24. Karel Voráček (Sokol Dolany) 20:10
25. Jaroslav Cihlář (Sokol Mochtín) 20:21
26. Milan Lukačišin (Cyklo Malát) 20:43
27. Josef Beneda st. (Judo Klatovy) 20:48
28. Pavel Muler (Novákovice) 20:59
29. Josef Beneda ml. (Judo Klatovy) 21:42
30. Tomáš Lindauer (D5) 21:43
31. Jan Šafránek (Sokol Mochtín) 22:29
32. Miroslav Hanzlík (Eaglovice team) 22:53
33. Zdeněk Novák (Sokol Mochtín) 23:00

Zdeněk Plánička (Sokol Mochtín) 23:00

Petr Švátora (Sokol Mochtín) 23:00
36. Jakub Bejvl (Sokol Mochtín) 23:42

Jaromír Osvald (Sokol Mochtín) 23:42
Daniel Prokop (Sokol Mochtín) 23:42
Spas Spasov (Sokol Mochtín) 23:42
David Gajdůšek (Sokol Mochtín) 23:42
Matěj Kapusta (Sokol Mochtín) 23:42
Zbyněk Smolík (Sokol Mochtín) 23:42
Matyáš Blahník (Sokol Mochtín) 23:42

44. Ladislav Smáha (Klatovy) 25:32
45. Pavel Šrámek (Klatovy) 25:42

Ženy – absolutní pořadí (4,3 km):
1. Štěpánka Hanušová (Atl. Klatovy) 18:04
2. Eliška Hanušová (Klatovy) 18:23
3. Anna Řezáčová (Atletika Klatovy) 18:36
4. Hana Hanzlíková (Eaglovice team) 18:40
5. Vendula Haladová (Atl. Klatovy) 19:47
6. Hana Žohová (Eaglovice team) 20:01
7. Martina Jandová (Atletika Klatovy) 20:08
8. Michaela Lyer (Eaglovice team) 20:30
9. Dagmar Rudolfová (Klatovy) 20:59

10. Ivana Machová (Fit Body KT) 21:00
11. Adéla Strejcová (Klatovy) 21:14
12. Karolína Mészáros (Klatovy) 21:36
13. Lenka Míšková (Rozběháme...) 22:08
14. Věra Benedová (Judo Klatovy) 22:14
15. Radka Ouřadová (Sokol Klatovy) 22:37
16. Milena Klimešová (Skauti Klatovy) 23:15
17. Petra Bučková (Eaglovice team) 23:20
18. Renata Potůžníková (Eaglovice...) 23:30
19. Petra Benešová (Klatovy) 23:31
20. Anna Haladová (Klatovy) 25:04
21. Tereza Tomanová (Klatovy) 26:08
22. Kateřina Nováková (Klatovy) 28:10

SNÍMEK Z VYHLAŠOVÁNÍ NEJLEPŠÍCH.Mezi muži kraloval Voj-
těch Koželuh, který porazil druhého Jiřího Procházku a bronzového
Vojtěcha Opla. Účast na bedně pak těsně unikla čtvrtému Václavu
Andělovi (na snímku úplně vpravo). Foto: TJ Sokol Mochtín

Nohejbalisté začínají ve Bzí. Novák:
Věřím, že je tým dobře připravený
Klatovy – Vloni získali stří-
bro, lepší byly pouze Háje.
A letos budou chtít nohej-

balisté Klatov tento úspěch
minimálně zopakovat.
Již dnes startují novou

sezonu sdruženého přeboru
okresů Plzeň-jih, Klatovy,
Plzeň-město a Příbram sou-
bojem ve Bzí (17.30 hodin).
„Domácí celek se řadí mezi

horké kandidáty na titul.
My však věříme, že si domů
odvezeme nějaké body. Kva-
litně jsme potrénovali, takže
i proto doufám a věřím, že
tým je na sezonu dobře při-
pravený,“ sdělil Deníku
Zdeněk Novák, hrající trenér
klatovských nohejbalistů.

Kouč kvituje také fakt,
že družstvo dokázalo udržet
kvalitní a velmi široký kádr.
„Posílili jsme o Jana Cibul-

ku, hráče s ligovými zkuše-
nostmi, takže bychom rádi
chtěli loňské umístění ještě
vylepšit,“ říká Novák, podle
něhož budou kromě Bzí a
Klatov o nejvyšší příčky bo-
jovat ještě tým Vodokrt a
úřadující šampioni NOHáje.
A právě s Vodokrty od-

startuje sezonu ve stejné
soutěži také rezervní tým SK
Nevim Klatovy. A to v pátek
od 17.30 hodin na půdě sou-
peře. „Pro letošní sezonu
jsme přihlásili i B tým, který
bude v soutěži sbírat hlavně

zkušenosti. Je tvořený pře-
vážněmladšími ročníky, do-
plněný o zkušenématadory,
od kterých semají mladí co
učit,“ vysvětlil kouč. (mm)

SK Nevim Klatovy
Soupiska A-týmu: Vraný,

Vyskot, Stýblo, Cibulka, Novák,
P. Svoboda (F), Štengl (F), Šle-
hofer (F), Z. Svoboda (F).
Soupiska B-týmu:

Plincelner, Vácha, Janda,
Drastich, Křivánek, Šup, Kože-
luh, Kudry, Šimsa, Z. Svoboda
(F), P. Svoboda (F), Štengl (F),

Šlehofer (F).
Zahajovací zápasy – dnes
17.30: Bzí – Klatovy A, pátek
17.30: Vodokrty – Klatovy B.

Klatovy uhrály v Přešticích remízu.
Trenér Hoffmann byl spokojený
Přeštice, Klatovy – Po de-
baklu na půdě třetiligových
Domažlic si klatovští fotba-
listé spravili chuť i renomé.
Ve druhém zápase letoš-

ního ročníkumemoriálu
Matěje Strejčka totiž svěřenci
trenéraMichala Hoffmanna
přivezli cenný bod ze hřiště
ambiciózních Přeštic (1:1).
Na jihu Plzeňska po trefě

MilanaMészárose dokonce
vedli, ale konečnou podobu
výsledku dal v závěru utkání
přeštický Tomáš Arzberger.
„Hráli jsme poměrně dob-

ře. Zejména v prvním polo-
čase. Kluci na hřišti plnili
to, co jsme si řekli před zá-
pasem,“ těšilo Hoffmanna.

„Michal Lukeš tamměl
dvě stoprocentní šance, které
nevyužil, měli jsme tam také
břevno. I Přešticeměly své

šance, ale kdybychom po půli
vedli 3:1 nebo 3:2, bylo by to
spravedlivé,“ pokračoval.
Ve druhém dějství domácí

Klatovy zmáčkli a v závěru
zaslouženě skóre vyrovnali.
„My jsme trošku prostří-

dali. Třicet minut si zahrál
i Martin Frančík z Hradešic,
který je věkem ještě doros-
tenec a přechází domužů.
Celkově se utkání povedlo.
I diváci si po tak dlouhé době
přišli na své. Jsem spokoje-
ný,“ doplnil klatovský trenér
Hoffmann k zápasu.
Další utkání by fotbalisté

z Pošumaví měli sehrát tento
pátek od 18 hodin na půdě
SK SENCO Doubravka (mm).

MICHALHOFFMANNmohl být
spokojený. Foto: David Koranda


