
KASEJOVICKÝ 

SOKOLSKÝ 

ZPRAVODAJ 

2. října 2021 

 

10. kolo 1. B třídy (sk. B) 
TJ Sokol Kasejovice - Bolešiny 

TJ Sokol Kasejovice: 11. místo, 6 bodů, skóre 11:24 

Bolešiny: 10. místo, 9 bodů, skóre 18:20 
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Klatovy B –Kasejovice 3:1 (1:1) 

V rámci 7. kola jsme zavítali na hřiště Klatov, kde se nám v 

minulosti nedařilo a chtěli jsme tuto nepříznivou bilanci 

změnit. Cílem bylo brzy neinkasovat a zkusit zahrozit 

z brejků. S domácími jsme drželi krok a nepouštěli je do 

vážnějších šanci, za což jsme byli odměněni ve 38. minutě, kdy 

po vyhraném souboji přiťukl balon Tomáš Klíma do střelecké 

pozice Karlu Čadovi a ten se střelou k tyči nemýlil 0-1! Vedení 

nám bohužel nevydrželo dlouho. Hned minutu po 

inkasovaném gólu jsme vyrobili zbytečnou penaltu, kterou 

domácí s přehledem proměnili, do kabin jsme tedy odcházeli 

za stavu 1-1. Ve druhém poločase jsme s domácími hráli 

vyrovnanou partii a odváděli precizní defenzivní činnost, kdy 

domácí nemohli nalézt na naši obranu recept. Bohužel ani my 

jsme se již nedostávali k ohrožení branky domácích a 

odehrával se boj o střed hřiště. Tohle čekání na to, co bude dál 

rozsekl v 63.minutě domácí Diviš, který pěknou individuální 

akcí a nechytatelnou střelou zpoza vápna přehoupl vedení na 

stranu domácích 2-1. Bojovali jsme až do konce a při hře 

vabank dostali v nastaveném čase gól na 3-1. Za předvedený 

výkon se nemusíme vůbec stydět, ačkoli odjíždíme z Klatov 

opět bez bodu. 

Sestava: Svoboda – Panýrek, Škyrta, Chára (K), Novosad – 

Fiala M., Klíma (85. ČK), Čada (67.Fiala), Pružinec J. 

(78.Kopřiva), Drnek – Mála (76.Jiřinec D.) 

Glosa pohledem z tribuny: Bojovný výkon našich borců, ačkoli 

byli domácí výrazně mladší a fyzicky nás měli přejet, tak tomu 

tak nebylo. Nebýt penalty v závěru 1. poločasu, tak věřím že 

bychom minimálně bod přivezli. 
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 Měcholupy – Kasejovice 4:1 (3:1) 

V rámci devátého kola nás čekal výjezd k nováčkovi soutěže z 

Měcholup. Tento tým sice přišel z nižší soutěže, ale předvádí 

zatím výborné výkony a drží se na třetí příčce. Bohužel jsme 

vstříc rozjetému soupeři vyjeli pouze s torzem sestavy a počtu 

rovných 11 lidí. Tato skutečnost se odrazila na obrazu hry a 

domácí od začátku náš tým přehrávali. Převaha domácích 

vyústila v 18. minutě v úvodní gól na 1-0 z kopačky Bálka. Poté 

se hra na chvíli vyrovnala a srovnání nebylo daleko, když se 

ke střele ze dvaceti metrů dostal Karel Fiala a orazítkoval 

břevno. Místo vyrovnání však vzápětí na druhé straně udeřili 

opět domácí a stav byl 2:0. Jiskřičku naděje ve 38. minutě 

vykřesal Martin Škyrta, který se dostal ke střele ze 30 metrů 

a trefil se náramně. Stav 2:1 ale vydržel jen 4 minuty. Ve 42. 

minutě po nedůrazu po standardní situaci skórovali opět 

domácí a do šaten se šlo za stavu 3:1. Druhý poločas jsme 

nezačali nejlépe a po chybě jsme dostali gól na konečných 4:1. 

Zbytek zápasu se pak již víceméně dohrával, když domácí s 

náskokem v zádech drželi míč a my již neměli síly cokoliv s 

výsledkem udělat.  

 

Sestava: Svoboda-Čada,Škyrta,Chára(K),Novosad-Jiřinec D., 

Fiala M., Pružinec J., Jiřinec Z.- Fiala K., Drnek V.  

 

Glosa z tribuny: Zraněními zdecimovaná sestava našich 

neměla proti v pohodě hrajícím domácím moc šancí. V rámci 

možností se ale povedlo odehrát důstojné utkání, kde si každý 

sáhnul na dno. Nezbývá než doufat v lepší zítřky a body v 

následujících utkání. 



2. října 2021 

3 
 

Poslední kolo:  

7. kolo 

Úterý 28. 9. 2021 16:30 
Horažďovice - Blovice 2:0 (1:0) 

55 diváků Horažďovice 2021320A3B0708 

Rozhodčí: Velíšek Jiří. 

4. kolo 

Úterý 28. 9. 2021 15:00 
Kasejovice - Vrhaveč 2:0 (1:0) 

69 diváků Kasejovice 2021320A3B0406 

Rozhodčí: Smitka Josef. 

9. kolo 

Neděle 26. 9. 2021 16:30 
Bolešiny - Horažďovice 4:3 (1:2) Pen: 5:4 

95 diváků Bolešiny 2021320A3B0906 

Rozhodčí: Kulhánek Milan. 
Neděle 26. 9. 2021 15:00 
Klatovy B - Dobřany 8:2 (2:0) 

100 diváků Klatovy / tráva 2021320A3B0903 

Rozhodčí: Červený Václav. 
Neděle 26. 9. 2021 10:15 
Přeštice B - Vrhaveč 9:0 (3:0) 

50 diváků TJ Přeštice / UMT 2021320A3B0902 

Rozhodčí: Mudra Zdeněk. 
Sobota 25. 9. 2021 16:30 
Chlumčany - Pačejov 3:0 (2:0) 

100 diváků Chlumčany 2021320A3B0901 

Rozhodčí: Slabý Otto. 
Sobota 25. 9. 2021 16:30 
Blovice - Chanovice 2:4 (1:3) 

100 diváků Blovice 2021320A3B0904 

 

https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/0cbe8267-67bc-40c8-b1c7-026dfa4dae2e
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/457dee96-6eec-4b5c-b2c7-6f3b728396db
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/80fe10fb-2d1e-454c-a1ae-c68e31b4e50c
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/3da6fbb7-498d-4226-95bd-fa0996c91049
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/ba512713-e382-4a7d-a9c5-4499d9ac981e
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/032cf56e-85d7-4b21-982b-f2c8c5fda920
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/a767d613-58e5-4d79-8298-bfdfcb44678f
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Tabulka 
      

# KLUB Z V R P B 

1. Přeštice B 8 8 0 0 24 

2. Chlumčany 8 8 0 0 22 

3. Měcholupy 8 6 0 2 17 

4. Horažďovice 8 5 0 3 17 

5. Klatovy B 8 5 0 3 14 

6. Chotěšov 8 4 0 4 12 

7. Dobřany 8 3 0 5 11 

8. Blovice 8 4 0 4 11 

9. Chanovice 8 4 0 4 11 

10. Bolešiny 8 3 0 5 9 

11. Kasejovice 8 2 0 6 6 

12. Štěnovice 8 2 0 6 6 

13. Pačejov 8 1 0 7 4 

14. Vrhaveč 8 1 0 7 4 
 

Nejbližší zápasy Kasejovic: 

1. B třída (sk. B) – muži: 

9.10. 2021 (16:00 hod.) Chotěšov – Kasejovice 

16.10. 2021 (15:30 hod.) Kasejovice - Štěnovice 

 

OP – starší žáci: 

10.10. 2021 (12:30 hod.) Dvorec – Kasejovice/Spálené Poříčí 

16.10. 2021 (10:00 hod.) Kasejovice/Spálené Poříčí – Radkovice 
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OP – starší žáci 

Kasejovice/Spálené Poříčí 

 

5. kolo 
Neděle 26. 9. 2021 10:00 
Radkovice - Blovice 2:1 (1:0) 

30 diváků Radkovice 2021324E1A0501 

Rozhodčí: Šimek Luboš. 
Neděle 26. 9. 2021 10:00 
Vstiš - Kasejovice/Spálené Poříčí 1:17 (1:7) 

30 diváků Vstiš 2021324E1A0503 

Rozhodčí: Adamec Václav. 
Sobota 25. 9. 2021 10:00 
Merklín - Dvorec 1:3 (0:1) 

15 diváků Merklín 2021324E1A0502 

 

Tabulka             

# KLUB Z V R P B 

1. 
Kasejovice/Spálené 
Poříčí 

5 5 0 0 15 

2. Blovice 5 3 0 2 9 

3. Dvorec 5 3 0 2 9 

4. Radkovice 5 3 0 2 9 

5. Vstiš 5 1 0 4 3 

6. Merklín 5 0 0 5 0 

 

https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/2ba8c946-e623-4429-858b-fe5697c4f79a
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/b20b3378-b64c-4e31-8c66-cc6149c56d33
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/c3a1db45-866a-46c9-bdc2-71386443663a


2. října 2021 

6 
 

Úvaha trenéra žáků p. Michala Arnošta, ve 

které jsme nechtěli nic vytrhávat z kontextu, 

a proto jí slovo od slova přikládáme v celém 

jejím rozsahu a znění: 

,,A co sport a co děti …. 

Prej napiš něco do sokolského zpravodaje, dostali to teď na 

starosti mladý, tak ať s tím nemají moc starostí. Ať je 

neodradíme hned na začátku. První myšlenka byla, fajn, 

když to mají na starosti mladý, tak ať se starají. Proč zase 

já? 

Jenže kdyby k tomu takto přistupoval každý, tak nakonec 

ani ten zpravodaj nebudeme mít. Třeba ho někdo fakt čte. 

Jenže co napsat? Výsledky zápasů dávno každý zná. 

Historky o smůle, kvůli které jsme prohráli, mě moc nebaví. 

Vždycky si říkám, co ti kluci udělali proto, aby na hřišti měli 

štěstí a vyhrávali? A pak jsem si vzpomněl na páteční valnou 

hromadu Sokola, ze které mi zůstalo v hlavě pár 

nevyřčených myšlenek. Ty se nakonec týkají sportování dětí 

a mládeže, třeba se to bude hodit. 

Dovolím si připomenout, že i jako tátovi – trenérovi a 

nefotbalistovi mi na úrovni klubu chybí diskuse o koncepci 

práce s dětmi a mládeží, nějaké směřování, neřku-li vize a 

cíle. Rozumím tomu, že v době, kdy se mládežnický fotbal 

v Kasejovicích pohybuje na hranici bytí a nebytí, se o 

takových věcech těžce diskutuje. Ale není právě nyní 

poslední chvíle, kdy o tom ještě diskutovat můžeme? Kdy je 
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ještě co zachraňovat. Ne, nestraším a ani se nebavím o 

vzdálené budoucnosti. V současné době máme 7 kluků ve 

straších žácích a 4 v žácích mladších. O přípravkách nemám 

přehled, ale o moc lepší to tam také není. Dorosteneckou 

kategorii máme zrušenou již řadu let. Žádný klub bez 

mládeže nemůže v dlouhodobějším horizontu „přežít“. I 

proto jsme se před rokem sdružili se spálenpoříčskými 

Sokoly, aby naši kluci mohli dále hrát. Zatím nám to funguje, 

ale věřte, je to časově a organizačně pekelně náročné. 

Ale ono sportování dětí a mládeže přeci není věcí jen 

našeho spolku. Nabídka volnočasových a pestrost 

spolkových aktivit, možnosti sportovního vyžití dětí i 

dospělých by měly být v zájmu především obce. Tedy pokud 

chce být obcí, kde se bude dobře žít jejím obyvatelům a 

která bude lákat k bydlení nové mladé rodiny.  

S prominutím, již pár let se snažím pochopit, proč nám paní 

starostka Čápová na valné hromadě Sokola vypráví o 

investičních aktivitách obce, které se sportem nemají nic 

společného. Letošním „hitem“ byla čistírna odpadních vod, 

jejíž opodstatněnost nezpochybňuji, ale skutečně 

Kasejovice potřebují další muzea a expozice? To mají být 

skutečné priority rozvoje obce? Zde již pochybuji. 

A tak jsem pátral, jaké má sport místo v rozvojových 

prioritách obce. Ty řeší Plán rozvoje města Kasejovic, 

aktuálně na období 2019 – 2022. Ony priority uvádí tzv. 

Návrhová část. Stačí si přečíst strategickou vizi a začínám 

tomu rozumět. Vlastně tomu přestávám rozumět. 
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Kasejovice sice chtějí být atraktivním a dynamicky se 

rozvíjejícím městem, ale cesta k tomu má vést přes 

udržování tradic a pokojnou spolupráci spolků, občanů a 

podnikatelů. Tradice a dynamický rozvoj mi připadá jako 

protimluv, ale zpátky ke sportu, o tom zde nepadlo ani 

slovo. Ani Cíle, opatření a aktivity nenabízejí o mnoho více. 

Sice zde najdeme opatření „Podpora sportovních aktivit 

v městě“, ale posuďte sami, zda uvedené 2 aktivity – 

Oprava víceúčelového hřiště v Kasejovicích spočívající ve 

výměně oplocení a výstavba hřiště v Újezdu vám připadají 

dostačující. 

Každá obec z nařízení pravděpodobně Vlády ČR, či 

nějakého ministerstva měla v roce 2019 zpracovat tzv. 

Strategický plán rozvoje sportu. Chvályhodné je, že i na 

vládní úrovni si někdo všiml, že to se sportováním našeho 

národa a s tím souvisejícím zdravím jak tělesným, tak i 

duševním nevypadá zrovna růžově. Škoda ovšem je, že si 

dotyční myslí, že to zlepší „povinné“ strategické plánování. 

Každý přeci ví, že u plánování se zpravidla také moc nehýbe. 

Nevím, zda v Kasejovicích tento dokument byl vypracován. 

Já o tom nevím a na webových stránkách obce jsem ho 

prostě nenašel. Nebo, že by do něj nebylo co napsat? 

Upřímně řečeno fotbalové hřiště, umělka a obvyklý 

příspěvek na činnost Sokola mi na atraktivní a dynamicky se 

rozvíjející město přijde trochu málo. Takovou vybaveností 

pro sport se totiž může „pochlubit“ kdejaká obec v okolí. 

Ale možná, že daleko víc mi chybí ta diskuse na dané téma. 
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Přesvědčení, že pro zvolené zástupce obyvatel Kasejovic 

jsou děti a mládež a jejich sportování téma. Že právě oni 

jsou jednou ze zásadních priorit obce. A nebo jasné 

vyjádření, že naopak pro ně prioritou nejsou, alespoň 

bychom věděli, na čem jsme. 

A do té diskuse o dětech a mládeži a o sportování mi chybí 

ještě jeden partner, kasejovická škola. Zajímáme se o to, jak 

sportují děti ve škole? Kde a jak tráví téměř dvě stovky žáků 

svůj volný čas? Kolik z nich sportuje? A kolik z nich již 

v dětském věku trpí nadváhou? Kolik z nich má pohybové 

problémy? Kolik z nich již dnes, či v blízké budoucnosti 

bude nadměrně zatěžovat český zdravotnický systém?  

Chtěli jste článek, tak tady ho máte. Ne, nechtěl jsem 

nikoho urazit ani naštvat. Provokovat ovšem ano. K diskusi 

o našich dětech, o sportování, o jejich zdravém vývoji. 

Podařilo-li se, jsem ochoten se jí účastnit.‘‘ 

Sportu zdar a fotbalu zvláště 

Michal Arnošt 
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Nohejbal 

Prádlo – Kasejovice 4:2 

Sestava: Kulík D., Fiala M., Kulík L., Kulík J. 

1. dvojka Kulík David – Fiala Martin 

2. dvojka Kulík Libor – Kulík Jakub 

Desáté kolo nám nabídlo souboj sousedů v tabulce, což 

slibovalo vyrovnané utkání, a to se také následně potvrdilo. 

V prvním zápase naše první dvojka prohrála v třísetové bitvě 

8-10 v rozhodujícím setu a Prádlo se ujalo vedení 1-0. Do 

druhého zápasu nastoupila neortodoxní dvojice, kde Libor 

Kulík nahradil Martina Škyrtu, který na tento zápas nebyl 

přítomen. Nevedla si vůbec špatně a v třísetové bitvě urvali 

1. bod pro Kasejovice, 1-1. Následovala trojka ve složení 

Fiala, Kulík L. a Kulík D. Bohužel tento zápas se nám 

nevydařil a ve dvou setech přidali další výhru domácí, 2-1. 

Šly na řadu dvojky, kde se střetla 1. dvojka domácích a 2. 

naše, bohužel jednoznačná výhra ve dvou setech domácích, 

3-1. Jiskru na bodový zisk vykřesala výhra naší 1. dvojky 

proti 2. dvojce domácích, 3-2. Došlo na rozhodující trojky 

kde naši nastoupili ve složení Kulík D., Kulík J. a Fiala. První 

set jsme bohužel ztratili. Druhý set nabídl velmi krásný 

nohejbal, kde naši kluci zabrali, bojovali a dobíhali předem 

ztracené míče za což byli odměněni získáním setu. Ve třetím 

rozhodujícím setu bohužel naši nezachytili začátek a domácí 

odskočili na čtyři míče. V průběhu setu si již náskok zkušeně 

pohlídali a dovedli celé utkání do vítězného konce. 
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Kasejovice – Nebílovy 3:3 

Sestava: Kulík D., Fiala M., Kulík L., Kulík J., Škyrta M. 

1. dvojka Kulík David – Fiala Martin 

2. dvojka Kulík Jakub – Škyrta Martin 

V rámci posledního kola nohejbalové soutěže k nám 

přicestoval poslední tým soutěže - Nebílovy. Že se ovšem 

nebude jednat o snadnou výhru naznačil už střet prvních 

dvojek. Naše první dvojka ve složení David Kulík a Martin 

Fiala překvapivě nestačila na hostující pár a poměrně rychle 

jsme po setech 6:10 a 5:10 prohrávali 0:1. O vyrovnání 

vyrazili bojovat Martin Škyrta a Jakub Kulík. Boj to byl 

úspěšný a po setech 10:7 a 10:5 byl stav 1:1 na zápasy. Do 

prvního zápasu trojic nastoupil Jakub Kulík, Martin Škyrta a 

Martin Fiala. Po dvou setech byl stav nerozhodný 1:1 a šlo se 

tedy do rozhodujícího setu, který jsme bohužel nezvládli a po 

prohře 7:10 byl stav na zápasy 1:2. Do akce se opět vrátila 

dvojice Kulík D. a Fiala a po skvělém výkonu srovnali stav 

zápasů na 2:2. Šlo do tuhého a zodpovědnost ležela na 

zkušené dvojici Jakub Kulík a Martin Škyrta. Bohužel tato 

dvojka proti skvěle hrající první dvojce hostů nedokázala 

uspět a šance na výhru se rozplynula jelikož hosté vedli 2:3 . 

Ve hře tak zůstala pouze remíza a o tu se vydal zabojovat i 

nejstarší člen klanu Kulíků - Libor a k němu náš trenér 

dominoval Davida Kulíka a Martina Fialu. Říká se to nejlepší 

na konec a skutečně tomu tak bylo i teď. Po setech 6:10 a 

10:6 se šlo do třetího rozhodujícího setu. V něm stav dospěl 

do stavu 9:9(tzv. ,,šťávička“). Po skvělé výměně se povedlo 

našim zatlouct rozhodující bod a zakončit tak sezónu 

remízou 3:3.  
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Sezónu jsme tím pádem zakončili na 7. místě ze 12 týmů.  

O hodnocení jsme požádali týmového manažera/kapitána/ 

hrajícího trenéra Jakuba Kulíka jehož slova zní takto: 

"Sezónu hodnotím jako neúspěšnou. V týmu určitě dřímá 

větší potenciál než jen konečné sedmé místo. I tak bych chtěl 

spoluhráčům poděkovat za výkony a účast na zápasech i 

když to někdy bylo časově náročné. Dále bych chtěl 

poděkovat fanouškům za podporu v průběhu celé sezóny a 

obzvláště v posledním zápase, kdy si i přes velkou zimu našli 

cestu nás podpořit. Díky a v další sezóně u nohejbalu na 

viděnou!" 

Poslední kolo ještě nebylo před uzávěrkou zpravodaje 

kompletně uzavřené, níže neúplná tabulka: 

Pořadí Tým Utkání Výher  Remíz Proher Skóre Body 

                

1. Háje A 9 9 0 0 48-6 18 

2. ZCHP Bzí 9 8 1 0 45-9 17 

3. 
SK Nevim KT 
A 8 5 2 1 34-14 12 

4. SK Vodokrty 9 4 3 2 26-28 11 

5. NK Třemšín 9 3 4 2 30-24 10 

6. ČB Prádlo 8 4 1 3 27-21 9 

7. 
NO 
Kasejovice 9 4 1 4 21-33 9 

8. Roupov 9 3 2 4 27-27 8 

9. D.Lukavice 8 1 1 6 13-35 3 

10. NO Háje B 9 0 3 6 20-34 3 

11. 
SK Nevim KT 
B 9 1 1 7 11-43 3 

12. NO Nebílovy 8 0 1 7 10-38 1 

   


