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Hokejová legenda
Vladimír Caldr
Dřív vás hokej nezabezpečil,
proto jsem šel studovat

Dolejš: V Ešus lize jsme jedna velká rodina

Jan Šrail doběhl
bronzový

Devětatřicetiletý běžec
si v Itálii zaběhl osobní
rekord na půlmaratonu
(01:26:58). Dařilo se i ženám z Eaglovice teamu.

Livigno (Itálie) – Zanedlouho jednatřicetiletý Jan Šrail,
rodák z Nové Hůrky u Prášil,
se vehementně připravuje
na nový ročník Visma Ski
Classics, prestižní seriál dálkových běhů na lyžích, který
odstartuje 18. a 19. prosince
úvodními dvěma podniky
ve švédském Grönklittu.
Minulý týden se svým týmem Vltava Fund Ski team
absolvoval soustředění v Livignu, které si o víkendu
zpestřil závodem La Sgambeda na 35 km. A výsledek?
Parádní bronzová příčka.
„Jelo se skatem, který moc
netrénuji, takže jsem trošku
nevěděl, co od toho mám čekat. Ale všechno klaplo a nakonec z toho bylo ve slušné
konkurenci třetí místo. Jen
škoda, že jsem si trošku lépe
nerozvrhl síly, protože souboj o druhé místo jsem prohrál až v závěru,“ řekl Šrail
v telefonickém rozhovoru
a chválil servisní tým. „Odvedl skvělou práci, skvěle mi
jely lyže,“ liboval si borec,
jenž si na jihu Evropy ještě
chvíli pobude. „Ještě tu s týmem odjezdíme pár tréninků
a v pátek se vracíme domů. Je
to tady super. Jsou to parádní
chvíle strávené s celým týmem. Poté už bude zbývat
pouze týden do startu sezony, který pro nás začíná ve
Švédsku individuálním prologem a týmovým závodem,“
uzavírá Jan Šrail. (mm)
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eprezentuje TJ
Sokol Mochtín,
ale žije v Novákovicích u Klatov, kde je jedním z několika milovníků
běžeckého sportu.
Devětatřicetiletý Tomáš
Dolejš se dlouhá léta věnoval
především fotbalu, ale pak
jej uchvátil i běh.
„Pravidelně běhám už čtrnáct let. Dříve jsem hrával
současně také fotbal za
Mochtín, ale před třemi lety
jsem definitivně skončil. Po
přetržených vazech v koleni
jsem tak zůstal už pouze u
běhu,“ vysvětlil Deníku věčně usměvavý chlapík.
Dolejš je pravidelným
účastníkem Ešus ligy, okresního seriálu běhů mimo
dráhu, který je známý svou
nespornou kvalitou, velkou
konkurencí, ale i nefalšovanou rodinnou atmosférou.
„Dá se říci, že jsme v Ešus
lize jedna velká rodina. Vzájemně se podporujeme, pořádáme společné tréninky a
výklusy. Musím říct, že účast
na závodech tohoto seriálu
se za poslední roky výrazně
zvedla. A to je motivace pro

SPOLEČNÝ SNÍMEK skupinky běžců z Klatovska. Na Apeninském poloostrově si Tomáš Dolejš se
svými kolegyněmi z Eaglovice teamu mimo jiné zaběhli silniční půlmaraton. Foto: archiv Tomáše Dolejše

nás pro všechny,“ tvrdí starší
bratr Jiřího Dolejše, předsedy
fotbalového oddílu a hrajícího trenéra Mochtína, jenž
je též vášnivým sportovcem.
Kromě Ešus ligy ale
Tomáš Dolejš běhá i jinde.
Třeba nedávno se zúčastnil
půlmaratonu v Itálii, kde si
na trati 21,0975 km zaběhl
své dosavadní maximum.

„Silniční půlmaraton se
konal v malebné krajině kolem jezera Lago di Garda.
Start byl v Riva de Garda a
běželo se přes městečko Arco
zpět,“ popisoval sportovec.
Výsledný čas 01:26:58 nečekal. „Byl to zatím můj nejrychlejší silniční půlmaraton.
V „osobák“ jsem po třech
operacích kolena ani nedou-

fal. Vyplatila se dvouměsíční,
intenzivní, každodenní a
systematická příprava. Důležitá ale byla i regenerace,
odpočinek a podpora přítelkyně,“ má jasno Dolejš, jenž
se ve svém životě zúčastnil
8 oficiálních půlmaratonů.
Na Apeninském poloostrově ovšem nebyl sám.
Společnost mu dělala sku-

pinka žen, rovněž vášnivých
běžkyň. „Chtěl bych poděkovat klatovské partě běžkyň,
běhající za tým Eaglovice,
že jsem se s nimi mohl zúčastnit této běžecké i společenské akce v Itálii. Pro mě
to byla letos premiéra. Běh
jsme spojili s výlety po okolí
i se čtyřnohými mazlíčky
a užívali jsme si také italské
gastro speciality. Hlavně
jsme vše brali jako možnost
užít si čas společně, kterého
bylo z důvodu epidemie
opravdu hodně málo,“ pochvaluje si Tomáš Dolejš.
A ani on nebyl zdaleka
sám, kdo si v zemi módy a
lahodných špagetových specialit přepisoval statistiky.
„Většina běžců se přes léto
potýkala se zdravotními
problémy, které ale nakonec
nebyly překážkou ve skvělých výkonech. Svůj první
půlmaraton si zaběhla Olga
Olšanová. Petra Bučková,
Michaela Lyer i Kateřina
Babková měly opět odvahu
se vrhnout do tohoto běhu
a všechny si vylepšily svoje
předchozí časy. Premiéru na
poloviční distanci si odbyly
Renata Potužníková a Petra
Benešová. Jako zakladatelky
Eaglovice teamu nesměly
v Itálii chybět ani Hana
Hanzlíková a Hana Žohová.
I ty navzdory dlouhodobému
výpadku tréninků zaběhly
kvalitní časy,“ dodal Dolejš
ke svému povídání.

Hrdina okresu

Klatovský fotbalista válí i s ovladačem. Na turnaji v Plzni skončil třetí
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otbalový klub plzeňské Viktorie
vůbec poprvé ve
své historii uspořádal vlastní
esportový turnaj ve hře FIFA
21 pro žáky středních škol.
Akce se konala v rámci letošních oslav 110 let od založení západočeského klubu.
Do závěrečného finále,
které se uskutečnilo v prostorách Doosan arény, se
probojoval také Tomáš Partyngl, student Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech a také hráč SK Klatovy
1898 v reálném fotbale.
Do finále postoupil díky
vítězství ve školním kole,
které probíhalo on-line.
„Ve školním kole jsme byli
jenom tři, takže tím pádem
se šance na postup do finále
každému z účastníků zvýšila,“ svěřil se Deníku Partyngl.
Mladík však ani mezi svými školními parťáky neponechal nic náhodě a do finá-

lového turnaje se probil naprosto suverénním způsobem. „Hráli jsme systémem
každý s každým a já školní
turnaj ukončil s bilancí čtyř
výher a žádné porážky,“ prozradil klatovský gamer.
O víkendu jej čekalo finále
v Plzni, ve kterém mezi sebou původně mělo bojovat
osm borců. „Ze zdravotních
důvodů se finálového turnaje
nemohl zúčastnit Jiří Fořt,
a tak nakonec mezi sebou
bojovalo pouze sedm hráčů,“
vysvětlil klub FC Viktoria Plzeň na svých stránkách.
I v tak nabité konkurenci
nejlepších hráčů fotbalové
hry středních škol Partyngl
obstál a získal cenný bronz.
„Na turnaj do Plzně jsem
jel s cílem vyhrát alespoň
jeden zápas. Zároveň jsem
však věděl, že určitě nemám
co ztratit, a tak jsem si jako
druhý cíl stanovil postup ze
skupiny, což se povedlo, protože postupoval každý. Celkově jsem si od svého výkonu moc nesliboval. Myslel

TOMÁŠ PARTYNGL (na snímku ve vínové mikině v pozadí) obsadil
na turnaji ve hře FIFA 21 třetí místo. Foto: fcvp/Martin Skála

jsem, že v Plzni budu jeden
z nejhorších, což naštěstí
nakonec nebyla pravda,“ culil
se sympatický mladík.
Se třetím místem byl tak
navýsost spokojený. „Kdyby
mi před turnajem někdo řekl,
že se umístím na konečném
třetím místě, asi bych ho měl

za blázna. Po prohraném semifinále 2:0 na zápasy jsem
sice byl trošičku psychicky
rozhozený, protože jsem do
finále opravdu moc chtěl, ale
na druhou stranu jsem musel
dát do boje o třetí místo vše,
takže všechno zlé je pro něco
dobré. Třetí místo považuji

za velký osobní úspěch,“ radoval se Tomáš Partyngl.
Všichni účastníci velkého
finále museli hrát pouze za
jeden tým. „A tím byla Viktorka Plzeň, kde měl každý
hráč hodnocení 90. Nedocházelo tedy k tomu, že by
někdo využíval ten nejlepší
tým a měl tak jistou výhodu.
Podle mého názoru to byl
ten nejlepší možný způsob,
jak zařídit férové hraní na
turnaji,“ měl jasno.
Virtuální fotbalové bitvy se
hrály na konzoli PlayStation
5. „Pro mě to byla novinka,
protože osobně hraji na PS4.
Chvíli mi trvalo zvyknout si
na trochu odlišný styl hry,
ale nakonec to bylo v pohodě,“ oddechl si medailista.
FIFU ve virtuálním světě
hraje již dlouho. I to dost
možná hrálo roli v celkovém
hodnocení. „Má úplně první
hra byla FIFA 09. Dostal jsem
ji tehdy od rodičů, protože
jsem strašně dlouho prosil
o nějakou podobnou fotbalovou hru. A od té doby jsem

vynechal snad jedno vydání.
První FIFU, kterou jsem už
hrál na PlayStationu, byla
FIFA 14, do dnešního dne má
nejoblíbenější,“ vyznal se
a závěrem chválil projekt plzeňské Viktorie.
„Osobně jsem byl překvapený, když jsem se dozvěděl,
že se vůbec nějaký podobný
turnaj uskuteční. Tento projekt vidím jako velmi povedený a doufám, že nebyl poslední. Hráči si mohou poměřit síly v něčem, co rádi
hrají, mají možnost vyzkoušet si tu pravou E-sport atmosféru a třeba se probojovat až do finálových bojů.
Za mě to byl skvělý turnaj
a doufám, že takových turnajů bude jen přibývat,“ doplnil Tomáš Partyngl.
Turnaj gamerů vyhrál Štěpán Míčka (Hotelová škola
Plzeň) a druhý skončil Marek
Bohun ze Sportovní a podnikatelské střední školy v Plzni.
Účastníkem finále gamerů
byl také Adam Strnad reprezentující SPŠ Klatovy.

