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SUŠICKÁ HOKEJOVÁ LIGA: Petrovice – Stavební 12:2, Týnec – Stavební 9:3, Hrádek – Petrovice
8:6, Old stars – Otavstroj 9:6, Otavstroj – Týnec 3:15, Petrovice – Old stars 2:10.

Muž, který sportu zasvětil celý život.
Karel Šot teď oslavil 75. narozeniny

Fotbalisté z Klatovska vybojovali
na Prokopávce parádní stříbro

MARTIN MANGL

MARTIN MANGL

K

dyž se řekne TJ
Sokol Mochtín,
nejspíš se vám
vybaví jméno
Karla Šota.
Právě bez něj by byl sport
v obci ležící přibližně šest
kilometrů jihovýchodně od
Klatov jen poloviční.
Možná vůbec žádný. A to
bez výrazného přehánění.
A právě Karel Šot na konci
října oslavil významné životní jubileum. Dlouholetému funkcionáři a srdci i duši
Tělovýchovné jednoty Sokola Mochtín bylo 75 let.
Pravému sportovci a nefalšovanému sportovnímu
nadšenci ještě teď chodí gratulace a poděkování.
„Chtěl bych panu Šotovi
touto cestou jménem celé
TJ Sokol Mochtín moc poděkovat za dlouholetou práci
a obětavost pro naši tělovýchovnou jednotu a zejména
popřát hodně zdraví a životního elánu do dalších let,“
řekl Jiří Dolejš, místopředseda TJ Sokol Mochtín a předseda tamního fotbalového
oddílu hrajícího I. A třídu.
Karel Šot celý svůj život
zasvětil sportu. Dlouhá léta
pracoval v ČSTV Klatovy
a následně v nástupnickém
Pošumavském sportovním
sdružení Klatovy, kde na
různých postech úřadoval
až do odchodu do důchodu.
Sportu se věnoval i mimo
své zaměstnání, a to jako
aktivní hráč i jako vášnivý
funkcionář. „V mládí se věnoval závodně atletice, hokeji a kopané. Později byl také úspěšným trenérem, rozhodčím a organizátorem
sportovních soutěží,“ popisoval Dolejš velkou osobnost

KAREL ŠOT (na archivním snímku vpředu) celý svůj život zasvětil sportu. Mimo jiné byl jedním ze zakladatelů fotbalového oddílu v Mochtíně, o který s láskou pečuje dodnes. Foto: archiv TJ Mochtín

nejen mochtínského sportu.
„Je jedním ze zakladatelů
fotbalového oddílu v
Mochtíně v roce 1971. O dva
roky později pak založil i
první mládežnické družstvo
žáků. Již od začátku svého
působení je tedy duší nejen
fotbalu, ale sportu v Mochtíně vůbec,“ podotkl Jiří Dolejš.
Za své zásluhy o rozvoj tělovýchovy a sportu v okrese
Klatovy obdržel řadu tělovýchovných vyznamenání,
včetně vyznamenání od Fotbalové asociace ČR – Ceny Dr.
Václava Jíry, která mu byla v
roce 2011 předána tehdejším
předsedou Fotbalové asociace České republiky panem
Ivanem Haškem.
Cena Dr. Václava Jíry je
fotbalovou asociací každoročně udělována osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj českého

fotbalu. A mezi ně Karel Šot
lučkový turnaj v sálové kobezpochyby patří.
pané. Pravidelně informuje
Mohlo by se zdát, že po
o výsledcích všech mochtínodchodu do penze už bude
ských týmů na webových
Karel Šot jenom odpočívat,
stránkách, které založil, a
jenže opak je pravdou.
přispívá také do Klatovského
Ještě více se soudeníku,“ vyjmenostředil na práci
vával Jiří Dolejš.
V roce
v Mochtíně, a to
V Klatov2011 převzal
i přes nemalé
ském deníku
Karel Šot Cenu Dr.
zdravotní potíse angažuje
Václava
Jíry, která je
že. „Na výčet
především
všech jeho akkaždoročně udělována příspěvky z
tivit a zásluh
hokejového
osobnostem, jež se
by nestačila
přeboru, návýznamně zasloužily rodní házené,
celá stránka,
o rozvoj českého ale jeho rukoa tak jen namátkou pár příkladů.
pis nese i celá
fotbalu.
Pro širokou sportovní
řada dalších článků.
veřejnost pořádá Mochtínský
„K tomu všemu se neustále
přespolní běh, pro mládež
stará o celé zázemí sportova staré gardy různé turnaje
ního areálu v Mochtíně
v halové kopané, koncem
včetně zeleného pažitu, který
roku tradiční rozlučkové akjeho zásluhou patří k těm
ce s uplynulým rokem: turnaj vůbec nejlepším v okolí,“
ve stolním tenise nebo rozdodal Dolejš.

Tým mladých nadějí vyhrál
pět zápasů, nestačil jen
těsně na OFS Domažlice.

Plzeň, Klatovsko – Krajský
seriál turnajů pro jednotlivé
výběry Okresních fotbalových svazů (OFS) v kategorii
do 12 let napsal druhý díl.
Po otvíráku ve Vejprnicích
se sedm družstev s fotbalisty
(či fotbalistkami) narozenými po 1. lednu 2010 tentokrát
střetlo v areálu Prokopávka
v plzeňském Bolevci.
A výběr fotbalových nadějí
z Klatovska skončil na turnaji opět mezi nejlepšími.
Jako první kvalitu souboru
hlavního trenéra Pavla Vacka
odnesl výběr Rokycan, který
utkání prohrál vysoko 0:5.
Bez inkasovaného gólu
OFS Klatovy U12 zvládl i druhý zápas s týmem ze severu
Plzeňska, který přehrál 3:0.
„V dobrém rozpoložení
jsme pak šli na minulé vítěze
z Domažlic. Slušný začátek,
bohužel bez gólu, a pak
hrubé chyby již při rozehrávce nás připravily o možnost bojovat o výhru v turnaji. I když jsme ještě dokázali smazat dvoubrankové
manko, tak vzápětí nás další
menší důraz v prostředku
hřiště odsoudil k prohře.
Marná byla snaha vybojovat
alespoň bod,“ posteskl si trenér Vacek po těsné porážce
2:3 s výběrem OFS Domažlice.
„Naštěstí ale tahle prohra
s námi až tak nezamávala a
dále jsme podávali pohledné
výkony,“ ulevil si trenér, když
jeho tým následně porazil
OFS Tachov 2:0 a potupných
pět gólů udělil družstvu spadajícímu pod Plzeň-město.
Na úplný konec si tým
z Pošumaví hladce poradil se
soupeřem z jižního Plzeňska,
který zdemoloval jasně 7:0.
OFS Klatovy v kategorii do 12

OFS Klatovy U12
reprezentovali
Jan Kratejl (Sušice), Matyáš
Rauner, Petr Slováček (oba
Klatovy), Petr Frýzek, Ondřej
Korbel, Vojtěch Kočí, Dora
Šůsová, Jakub Vacík (všichni
Horažďovice), Martin Nguyen
(Nýrsko/Železná Ruda), David
Holeček, Šimon Holeček, Jakub Kolář, Marek Melka,
Václav Šebesta (všichni Svatobor Hrádek). Trenéři: Pavel
Vacek, David Gajdušek. Vedoucí družstva: Josef Korbel.

let tak na turnaji v Bolevci
obsadil druhé místo se tříbodovou ztrátou na vítěze
z Domažlicka. V průběžném
hodnocení prestižního turnaje je rovněž stříbrný.
„V krátkém zhodnocení
turnaje musíme určitě pochválit celý hráčský kádr. Na
našem celkovém výkonu
jsme ale našli i kaňku v podobě nevydařeného utkání
s Domažlicemi. Tady jsme
bohužel nepodali optimální
výkon k tomu, abychom
mohli v součtu turnajů atakovat první místo,“ říkal jeden z trenérů OFS Klatovy
do dvanácti let Pavel Vacek.
„Jinak ale naše hra snesla
velmi přísné parametry
a odměnou byla chvála od
našich fanoušků i uznání
ze strany soupeřů,“ doplnil.

TABULKA 2. TURNAJE
1. OFS Domažlice
2. OFS Klatovy
3. OFS Plzeň-město
4. OFS Plzeň-jih
5. OFS Rokycany
6. OFS Tachov
7. OFS Plzeň-sever

21: 8
24: 3
12:10
7:13
6:20
5:11
3:13

18
15
10
7
6
4
1

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. OFS Domažlice
2. OFS Klatovy
3. OFS Rokycany
4. OFS Plzeň-město
5. OFS Plzeň-sever
6. OFS Tachov
7. OFS Plzeň-jih

34:13
38: 6
25:24
20:25
12:24
9:25
11:32

32
28
19
16
9
8
8

