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Spoluhráči očima Jakuba Bejvla. Klasická hračička
i fotbalista, který baví nadávkami v ukrajinštině
MARTINMANGL

D
alší díl unikát-
ního seriálu
Klatovského
deníku s ná-
zvem Spolu-

hráči očima kapitána je tady.
Šestým fotbalovým týmem

z Klatovska v pořadí, které-
mumírně nahlédneme pod
pokličku, je SokolMochtín.
V něm nosí kapitánskou

pásku na levé paži teprve
čtyřiadvacetiletý fotbalista
Jakub Bejvl. Jací jsou spolu-
hráči jeho optikou ?

Matyáš Blahník: Přišel
k nám z dorostu Klatov jako
náhrada za dlouholeté opory,
které skončily. Po prvotních
obaváchmusím říct, že se
osvědčil a je oporou týmu.
Jenom potvrzujemoje pře-
svědčení, že každý gólman je
tak trochu blázen. Nikdomu
neřekne jinak než „Bláto“.
Daniel Prokop:Hlavně

gólman béčka, ale když je
potřeba, pomáhá i nám. Na
trénincích občas nechápeme,
jak něco dokázal chytit. Jindy
také ale žasneme nad tím, co
dokáže pustit do sítě...
David Gajdůšek: Pan uči-

tel. I když dneska plní jenom
roli hráče, občas si na nás
něco na tréninku připraví.
Často od něj můžete čekat
nějakou hlášku, nezkazí
žádnou srandu. Na trávníku
chce většinou všechno řešit
fotbalově, i když je to někdy
spíš na škodu.
Spas Spasov:Naše bul-

harská akvizice. Přišel ne-
dávno, ale do týmu zapadl

hladce. Na hřišti umí rozdá-
vat rány, jeho devizou jsou
především skluzy.
Jan Žiak:Další kluk,

se kterým jsme začínali
v Mochtíně ještě v přípravce.
Když se rozběhne, nemůžete
ho chytit. Je určitě postra-
chem pro všechny soupeře.
Navíc to umí docela pořádně
roztočit i v hospodě (úsměv).
Viliam Pretzelmayer:

Navrátilec doMochtína, kde
s fotbalem začínal. Když se
dobře vyspí, je nejlepší na
hřišti a soupeři s nímmají
hromadu práce. Stane se ale
bohužel i to, že se nevyspí
tak dobře (směje se).
Zbyněk Smolík:Můj par-

ťák už od přípravky, jenom
si na pár let odskočil do Vik-
torky. Klasická hračička, níz-
ké těžiště, často nevíte, co
smíčem předvede. Pro fotbal

v Mochtíně by udělal cokoli.
Když se nedaří, tak se ale umí
také pořádně vztekat.
Tomáš Velek: Kdyžmá

formu, soupeřovi by umotal

hlavu. Občas semi ale zdá,
že zamotá hlavu i sám sobě.
Poslední dobou byl často
zraněný, ale doufám, že už
tyhle trablemá za sebou.

Stanislav Strejc: Standa
už je vMochtíně také pár let.
Dříve chodil hlavně za béčko,
ale postupně se vypracoval
i do A týmu. Teď ale bude
dlouhou dobumimo se zra-
něním kolene, ze kterého se
snad brzy dostane.
Jan Šafránek:Další od-

chovanecMochtína, který
nosí přezdívku „Čáfl“. Je to
super kluk, jenom v tom za-
končení mu to občas vázne.
Jeho nejoblíbenější zakon-
čení je určitě lob à la Karel
Poborský (úsměv).
Matěj Kapusta:Matěj

je další z těch, kteří začínali
v Mochtíně. I když patří vě-
kově kmladším, stačil už být
dvojnásobným tátou. Občas
vymyslí na hřišti krásnou
přihrávku, ze které žasneme,
jindy ale také přihraje rov-
nou soupeři na nohu.

Jaromír Osvald:Míra
k nám přišel poměrně ne-
dávno, ale do party zapadl
skvěle. Do souboje s ním
většinou jít nechcete, proto-
že odejdete s nějakým šrá-
mem. Poslední dobou si z něj
děláme srandu, že radši pra-
cujemísto toho, aby chodil
na tréninky.
Jiří Čeleda:Nejen u nás

vMochtíně ho všichni znají
jako „Jumba“. I kdyžmu te-
prve před chvílí bylo třicet,
už se hlavně sám řadí mezi
„starý“. Má zkušeností na
rozdávání. Nesmí chybět na
žádné týmové akci.
Petr Švátora: Frajer, kte-

rému srdce bije proMochtín.
I přes svůj věk je vždycky
připraven pomoci áčku. Taky
ve Fotbalce (hospoda) je jako
doma.
Jiří Podráský: Trenér

béčka, za které pořád i hraje.
A kdyžmůže, přijde nám po-
moci alespoň na lavičku.
Zdeněk Novák:Další

z plejády zkušených hráčů,
který toho vMochtíně ode-
hrál mraky. Poslední dobou
mu ale přibyly rodičovské
povinnosti, což samozřejmě
všichni z týmu chápeme.
MaksymPryimak:Další

zahraniční akvizice, kterou
jsme získali teprve nedávno.
Má šikovnou levačku a vět-
šinou nás pobaví svými na-
dávkami v ukrajinštině.
Jiří Dolejš (hráč a trenér):

Kromě toho, že je to další
zkušený borec v týmu, pár let
už nám dělá trenéra. I když
je jeden z nejstarších hráčů
v našem týmu, pořád nás
skoro všechny uběhá, a to jak
v přípravě, tak v zápasech.
Taky nám to pak dává, jak se
říká „sežrat“. Mochtínskému
fotbalu dává většinou víc,
než dostává zpátky...

SPOLEČNÝSNÍMEK fotbalistů TJ Sokol Mochtín, kteří v letošní pozastavené sezoně válí v I. A třídě Plzeňského kraje. V osmi odehraných
zápasech stihli nastřádat jedenáct bodů a hřejí se v klidném středu tabulky. Foto: archiv Jakuba Bejvla

Spoluhráči
očima kapitána

KAPITÁNMOCHTÍNA Jakub Bejvl na archivním snímku umíče
popsal Deníku své spoluhráče. Jací jsou? Foto: archiv J. Bejvla

Klatovský odchovanecmezi třemi
nejlepšími hráči národního týmu
Edmonton, Klatovy – Čeští
junioři namistrovství světa
hokejistů do 20 let v kanad-
ském Edmontonu i přes srd-
natý výkon ve čtvrtfinále
s domácím týmem prohráli
0:3 a na turnaji skončili opět
před branami semifinále.
Šampionátu, na kterém

česká reprezentace vyhrála
dva zápasy, se zúčastnili také
dva odchovanci klatovského
hokeje. Obránce David Jiří-
ček, který byl v kádru trenéra

Karla Mlejnka vůbec
nejmladší (narozený v listo-
padu roku 2003), byl direk-
toriátem turnaje zvolen jako
jeden ze tří nejlepších čes-
kých hráčů namistrovství.
Výborné výkony podával

i druhý odchovanec Radek
Mužík, jenž na ledě vynikal
zejména svou rychlostí
a dravostí a na turnaji si při-
psal jeden kanadský bod za
přihrávku na gól Přikryla
v zápase s Rakouskem. (mm)

Nominujte nejúspěšnější sportovce
z Klatovska. Času je ještě dost
Klatovsko – Vmnoha ohle-
dech zvláštní rok 2020 je za
námi. A ačkoliv kvůli pande-
mii koronaviru sportu příliš
nepřál, také teď Pošumavské
sdružení okresu Klatovy
(PSS) shromažďuje nominace
úspěšných sportovců, trené-
rů, rozhodčích a sportovních
kolektivů sídlících na území
okresu Klatovy.
Pokud je ve vašem spor-

tovním klubu někdo, kdo
v roce 2020 dosáhl výrazněj-
šího sportovního výsledku
a chtěli byste jej nominovat
do ankety Nejúspěšnější

sportovec roku 2020 okresu
Klatovy, můžete tak učinit
prostřednictvím formuláře,
který naleznete na stránkách
www.pssklatovy.cz a vypl-
něný zaslat na e–mail
pssklatovy@seznam.cz, pří-
padně na adresu Pošumav-
ského sportovního sdružení
okresu Klatovy – Denisova
93/I, 339 01 Klatovy. Nejpoz-
ději však do 17. ledna 2021.
Odborná komise pak vy-

bere a ocení ty nejúspěšnější
„plejery“ a zveřejní jejich
jména a úspěchy v regionál-
níchmédiích. (pš, mm)

Lednový restart? Budeme rádi, když námpovolí
trénovat alespoň ve skupinkách,míní Lukeš
MARTINMANGL

P
řed Vánoci měli
změřit síly s tře-
tiligovou rezervou
Viktorie Plzeň. To
nakonec padlo.

Po Novém roceměli zase
fotbalisté divizního SK Kla-
tovy 1898 zahájit měsíční
přípravu na lednový restart
amatérských soutěží. Jenže
i tentokrát mají smůlu.
Pandemie koronaviru

v ČR sílí a stupeň pět vládní-
ho protiepidemického systé-
mu PES je proti. Amatéři
zkrátka dostali stopku.
Koneckonců, aktuálně

semohou scházet maximál-
ně dvě osoby, které nežijí ve
společné domácnosti.
„Můj názor je takový, že se

na konci ledna hrát nezačne.
Jestli budemožné v tu dobu
trénovat alespoň ve skupin-
kách po šesti lidech, budeme
rádi,“ říká univerzál Klatov
Michal Lukeš, který v tomto
směru není optimistou.

Říkáte, že se na konci ledna
amatérské soutěže neroz-
běhnou. Jaký scénář dohrání
soutěží tedy vidíte jako nej-

pravděpodobnější?
Asi takhle. Budeme rádi,

když se vůbec začne. Ale to
záleží na konkrétní situaci...

Jakou situacimyslíte?
Kdyby se začalo hrát bě-

hem února nebo nejpozději
na začátku března, myslím si,
že je reálné dohrát komplet-
ní ročník. Samozřejmě chápu
také to, že existuje jakási na-
vázanost soutěží. Kdyby se
přece jen začalo, ale dohrála
se jen polovina soutěží, do-
vedu si představit, že týmům
ohroženým sestupem by se
to nelíbilo. Týmůmna špici
soutěžních tabulek zase na-
opak. Necháme se překvapit.

Jak se v současné době, kdy
nemůžete společně tréno-
vat, udržujete v kondici?
Snažím se být aktivní.

Alespoň jednou týdně cho-
díme s přítelkyni na větší
túry. Aminimálně dvakrát
týdně chodím běhat.

Jaký byl pro fotbalistu po-
slední rok s pandemií? Ne-
měl jste třeba někdy pocit,
že se na to už vykašlete?
Zkrátka, že nemáte zapotře-
bí pořád jenom čekat?
Není jednoduché se neu-

stále připravovat a nevidět
před sebou vrchol něčeho.
Všechny tyto vrcholy jsou ale
bohužel stále zahalené někde
vmlze. Já osobně fotbal mi-

luji, takže já vydržím dost.
Alemusím na to koukat také
jako trenér žáků a tam už
mám jisté obavy. Ne ani tak o
naše kluky, kteří tomají na-
stavené stejně jako já. Ale-
spoň většina z nich. Ale cel-
kově z pohledumládeže. Děti
vypadnou z režimu tréninku,
povinností a myslím si, že
někteří si uvědomí, že spor-
tovat už nechtějí a zleniví. Už
teď těch dětí ve sportumoc
není a bude to ještě horší...

Jakémáte plány do nejbliž-
šího období? Fotbalové, ale
i osobní...
Začátkem ledna jsmeměli

začít přípravu, ale vše je ji-
nak. Místo fotbalu tak asi
budeme provozovat atletiku.

Otázka na závěr. Jak jste
prožil Vánoce? Našel jste pod
stromečkemněco s fotbalo-
vou tematikou?
Vánoční svátky jsem prožil

se svými nejbližšími. Dárek
související s fotbalem jsem
nedostal žádný. Jako člověk
s rostoucím věkem však zís-
kávámmoudrost. Přeji si jen
zdraví pro sebe a lidi, kterými
jsem obklopený.

KLATOVSKÝ FOTBALISTAMi-
chal Lukeš na archivním sním-
ku. Foto: Deník/Martin Mangl


