
KASEJOVICKÝ 

SOKOLSKÝ 

ZPRAVODAJ 

18. června 2022 

 

26. kolo 1. B třídy (sk. B) 
TJ Sokol Kasejovice – Horažďovice 

TJ Sokol Kasejovice: 13. místo, 14 bodů, skóre 28:87 

Horažďovice: 5. místo, 48 bodů, skóre 66:55 
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Kasejovice - Chotěšov 0:1 

Ve 24. kole zavítal na naši půdu tradiční soupeř z Chotěšova a 

čekal se vyrovnaný boj. První letošní utkání skončilo 1:0 pro 

Chotěšov, a tak chtěli naši minimálně stejným poměrem 

prohru hostům oplatit. 

Úvodní vyrovnanou pasáž narušil až pád a mohutný výkřik 

Jardy Pružince v soupeřově šestnáctce a rozhodčí po chvíli 

váhání ukázal na penaltový puntík. Míč si postavila naše 

penaltová jistota Petr Novosad a diváci již slavili vedení. 

Bohužel brankář vystihl směr střely a míč vytěsnil mimo 

bránu. Skončila tak Petrova série proměněných pokutových 

kopů, která čítala cca 37 přesných zásahů v řadě. 

Tento moment nahlodal psychiku domácích, toho využil 

soupeř a začal získávat stále větší převahu. V poslední třetině 

hřiště však Chotěšovu chyběla potřebná přesnost a poločas 

tak skončil 0:0. 

Ve druhé půli pokračovala vyrovnaná partie a oba týmy se 

potýkali s nepřesnostmi v útočné fázi. Hra běžela bez větších 

šancí dál a rýsoval se penaltový rozstřel. 

V 87. minutě však vyzkoušel své štěstí ze střední vzdálenosti 

hostující Jan Šiman a jeho střela skončila za háčky v bráně. Nic 

dalšího se pak již víceméně neudálo a hosté uzmuli všechny 

tři body i v druhém měření sil. 

Sestava: Svoboda - Vonášek, Chára, Škyrta, Fiala D. - Drnek, 

Mašek, Pružinec J., Čada, Novosad - Fiala M. 

Střídající: Bouda A., Bouda J., Hokr, Adamec V. 
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Štěnovice - Kasejovice 4:1 

Předposlední kolo zavedlo náš zraněními a jinými důvody 

zdecimovaný tým na půdu Štěnovic. Ještě pár minut před 

odjezdem měl náš trenérský štáb k dispozici pouze deset lidí. 

Nakonec se podařilo přemluvit nejmladšího fotbalového 

důchodce Jakuba Kulíka k velkému comebacku a náš tým byl 

tak kompletní. 

Na to, že hrát přijelo jen torzo naší sestavy, tak se dařilo 

předvádět skvělý výkon, který ve 20. minutě ještě více 

osladila fantastickým sólem kometa letošní sezóny Petr 

Novosad. Naši se pak stáhli hlouběji před svoje vápno a 

nechali domácí kombinovat na půlce. Domácí byli zcela 

bezradní a hosté skvěle bránili. 

Ve třicáté minutě narýsoval krásnou kolmici špílmachr 

Martin Fiala na rozjetého Jakuba Kulíka, který se díky 

perfektnímu načasování vyhnul ofsajdové pasti a řítil se do 

šance. Tuto přihrávku však skvěle přečetl domácí brankář a 

byl nakonec u míče o fous dříve než náš hroťák. 

Bohužel ve 40. minutě se ve vápně teatrálně skácel domácí 

útočník a tradičně slabý rozhodčí Otto Slabý, odpískal 

pokutový kop a potvrdil pověst rozhodcovského neumětela. V 

našich hráčích vřela krev a počastovali sudího sprškou 

nepříliš pěkných slov. Nejaktivněji si počínal Jarda Pružinec a 

viděl červenou kartu. 

Po chvíli rozepří se domácí dostali k rozehrání pokutového 

kopu a srovnali na 1:1. Nic víc se už neudálo a poločas tak 

skončil smírně.  



18. června 2022 
 

3 
 

Ve druhé půli už bylo jasné, že v deseti lidech náš tým nebude 

tak nebezpečný směrem dopředu a dobře rozehrané utkání se 

změnilo v boj o bod. V 51. minutě vystřihl pěknou individuální 

akci kapitán domácích Boček a chladnokrevným zakončením 

nedal našemu strážci svatyně šanci. Tentýž hráč si schoval 

další gólovou parádu na 55. minutu a přesnou střelou z dálky 

navýšil na 3:1. Pětiminutovku hrůzy pak o minutu déle 

dokonala krátká malá domů Davida Fialy a po úniku 

domácího útočníka byl stav 4:1. 

Naši se nevzdali, a i v deseti dokázali ještě domácí zatlačit. 

Sám před gólmanem se ocitl v 70. minutě Petr Novosad, ale 

druhou branku nepřidal. Další náznaky šancí pak gólem 

neskončily a sudí zadul naposledy do píšťalky. 

Naši hráči si ale za bojovnost zaslouží velké uznání. 

Především pak hrající trenér Aleš Bouda, který v 52 letech v 

pekelném počasí vydržel celých 90 minut a také již zmiňovaný 

Kuba Kulík, který ve stavu nouze neváhal ani vteřinu a 

rozhodl se týmu pomoci. 

Sestava: Svoboda - Pružinec P., Mašek, Chára, Fiala D., - Čada, 

Fiala M., Bouda A., Novosad - Pružinec J., Kulík J. 

Střídající: Nikdo!!! 
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Ostatní výsledky posledního kola 

26. kolo 

Čtvrtek 16. 6. 2022 18:00 

Přeštice B - Blovice 5:0 (0:0) 153 diváků TJ Přeštice  

Rozhodčí: Velíšek Jiří - Kulhánek Milan, Škarda Jiří. 

25. kolo 

Neděle 12. 6. 2022 17:00 

Horažďovice - Pačejov 2:3 (1:1) 100 diváků 

Rozhodčí: Velíšek Jiří. 
Neděle 12. 6. 2022 15:00 

Klatovy B - Přeštice B 1:4 (1:3) 50 diváků 

Rozhodčí: Liškutín Antonín - Nesvadba Karel, Krauz Jan. 
Sobota 11. 6. 2022 18:00 

Chotěšov - Chanovice 2:0 (2:0) 157 diváků 

Rozhodčí: Ruda Daniel. 
Sobota 11. 6. 2022 18:00 

Měcholupy - Vrhaveč 5:0 (3:0) 50 diváků 

Rozhodčí: Molek Eduard - Flesar Václav, Pilný Roman. 
Sobota 11. 6. 2022 18:00 

Blovice - Chlumčany 2:1 (0:1) 85 diváků  

Rozhodčí: Kulhánek Milan. 

 

https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/297bb45e-7ef7-42b0-b50f-5af625e77ddc
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/779b7a34-afff-435d-94fb-55fc42ed0c5b
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/55795459-4348-4c0e-8e71-c9fa5eec1c8d
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/1d7a0797-0b09-495e-ad77-b99e83a78d45
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/a3cb7116-fdff-4a36-98f9-be808beb7975
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/07f528dc-2879-498c-b2f0-ad23151ed438
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Tabulka po 25. kole 

# KLUB Z V P B P+ P- 

1. Přeštice B 26 24 2 71 2 1 

2. Chlumčany 25 21 4 60 4 1 

3. Blovice 26 17 9 50 2 1 

4. Měcholupy 25 16 9 48 2 2 

5. Horažďovice 25 15 10 48 0 3 

6. Chotěšov 25 14 11 44 1 3 

7. Dobřany 25 11 14 35 1 3 

8. Klatovy B 25 12 13 34 2 0 

9. Chanovice 25 11 14 32 2 1 

10. Bolešiny 25 11 14 31 3 1 

11. Štěnovice 25 9 16 26 2 1 

12. Pačejov 25 7 18 21 3 3 

13. Kasejovice 25 4 21 14 0 2 

14. Vrhaveč 25 4 21 14 0 2 

 

Vzkaz fanouškům a shrnutí sezóny! 

V prvním řadě Vám náleží velká omluva za zcela zpackanou 

druhou polovinu sezóny, která byla možná nejhorší v dějinách 

kopané v Kasejovicích. Nula výher (v době psaní tohoto 

textu), matné výkony a jeden historický debakl vskutku 

nejsou nic, co by si zdejší fotbalová obec zasloužila.  

Vše začalo již špatnou zimní přípravou, která defacto až na 

pár tréninků v hrstce hráčů nebyla. Důvody proč tomu tak 

bylo si každý musí asi zodpovědět sám.  
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Skoro bez tréninku a jediného přípravného zápasu jsme tedy 

naskočili do jarní sezóny a už první zápas s papírově slabým 

Pačejovem ukázal, že tenhle půlrok skutečně nebude ve 

znamení úspěchu. Následovala víceméně očekávaná prohra s 

těžkým soupeřem z Dobřan a poté sympatický výkon v 

Chanovicích, od kterého bylo třeba se odrazit, vyhrát v 

poslední Vrhavči a pokusit se sezónu ještě zlomit. Bohužel do 

Vrhavče odcestovalo 12 lidí poté co se z více či méně vážných 

důvodů omluvila více jak polovina soupisky. I tak náš tým 

sahal většinu zápasu po výhře, ale nakonec za naprosto 

nešťastných okolností nezískal ani bod. 

Toto utkání totálně zničilo psychiku našeho týmu a jaksi ho 

celý vnitřně rozklížilo, což se na zbytku sezóny výrazně 

podepsalo a každý, kdo není slepý to poznal. 

Zbytek je již nedávná minulost a netřeba výkony a zápasy 

připomínat. 

I přes všechny tyto nezdary jste na fotbal tady vždy dorazili. 

Někdo stále věřil ve zlom v sezoně, někdo přišel hlavně na 

pivo, klobásu a pokec. Ale stále jste tu byli a podporovali nás. 

Za to Vám patří dík a potlesk. 

Speciální poděkování si pak zaslouží dva lidé. Zdeněk 

"Zdenáč" Chaloupka a Karel Fiala. Oba dva se účastnili 

každého utkání, a to jak domácího, tak i venkovního. 

Nelitovali času ani nafty a vždy vyjeli podpořit svůj tým i přes 

vědomí toho, že si o pár let zkrátí život a přibudou jim nějaké 

ty šediny navíc. Díky chlapci!!!! 
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Sezónu tedy hodnotit úspěšně nelze, ale věříme, že pokud tu 

bude fotbal nadále pokračovat, tak nám zachováte přízeň a 

snad se o patro níž společně zaradujeme z většího množství 

výher. 

Takže ještě jednou DĚKUJEME a doufáme, že se s námi po 

zápase zdržíte na pivo na dokopné a rozeberete s námi 

sezónu. 

Sportu zdar a fotbalu zvlášť. 

OP – starší žáci 

Kasejovice/Spálené Poříčí 

19. kolo 

Neděle 12. 6. 2022 10:00 

Vstiš - Blovice 3:4 (1:1) Pen: 1:3 15 diváků 

Rozhodčí: Calpac Sergiu-Nicolae. 
Neděle 12. 6. 2022 10:00 

Radkovice - Dvorec 2:1 (1:0) 25 diváků 

Rozhodčí: Hora Jakub. 

 

 

 

 

 

 

https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/c522919d-ffc5-4875-86b4-6e29b5cc1dae
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/dfbba837-4c4d-4e3a-8a94-d41e90cb767a
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# KLUB Z V P B P+ P- 

1. 
Kasejovice/Spálené 

Poříčí 
15 12 3 38 1 3 

2. Blovice 15 11 4 30 3 0 

3. Dvorec 16 7 9 23 1 3 

4. Radkovice 15 8 7 22 2 0 

5. Vstiš 15 0 15 1 0 1 

 

Městský přebor starších žáků 

Kasejovice/Spálené Poříčí 

# KLUB Z V P B P+ P- 

1. 
Sp.Poříčí / 
Kasejovice 

22 20 2 59 1 0 

2. Plzeň-Letná 22 19 3 56 1 0 

3. Spartak Chrást 22 17 5 54 0 3 

4. Plzeň-Litice 22 18 4 53 2 1 

5. Košutka Plzeň B 22 12 10 37 0 1 

6. Slovan Plzeň 21 10 11 30 0 0 

7. VS Plzeň 22 10 12 27 3 0 

8. Starý Plzenec 22 9 13 26 1 0 

9. Sokol Lhota 22 8 14 25 1 2 

10. Smíchov Plzeň 22 4 18 13 0 1 

11. Prazdroj Plzeň 22 3 19 10 1 2 

12. Union Plzeň 21 1 20 3 0 0 
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OP – mladší žáci 

Kasejovice/Spálené Poříčí 

18. kolo 

Úterý 14. 6. 2022 17:00 

Spálené Poříčí / Kasejovice - Vstiš 8:3 (1:1) 40 diváků 

Rozhodčí: Adamec Václav. 
Středa 8. 6. 2022 17:00 

Chotěšov/Stod - Klášter 8:3 (2:1) 20 diváků 

Rozhodčí: Molek Eduard. 
Středa 8. 6. 2022 16:30 

Radkovice - Blovice 2:4 (2:1) 25 diváků 

Rozhodčí: Duda Václav. 
 

Středa 8. 6. 2022 16:30 

Chlumčany - Žákava 1:5 (1:2) 30 diváků  

 

 

 

 

 

 

https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/9676bf07-7637-42c6-b7ac-c28701d40496
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/39ad86a8-e512-4905-9b6e-87b994f5eedc
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/557ff440-8e69-41ef-bb9c-11c3739f14b1
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/62cc9bc0-74bc-40a7-96fb-13b3aa2b2a5c
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# KLUB Z V P B P+ P- 

1. Chotěšov/Stod 16 15 1 45 0 0 

2. 
Spálené Poříčí / 

Kasejovice 
16 15 1 44 1 0 

3. Blovice 16 9 7 28 0 1 

4. Žákava 16 9 7 27 1 1 

5. Štěnovice 16 8 8 22 2 0 

6. Radkovice 16 5 11 16 0 1 

7. Chlumčany 16 5 11 14 2 1 

8. Vstiš 16 4 12 12 1 1 

9. Klášter 16 2 14 8 0 2 

 

 

Double je doma a co mi letos 

udělalo radost 

Ač jí sám moc nemusím, začnu trochou statistiky. Starší žáci 

odehráli sezónu v okresním přeboru Plzeň – jih a městském 

přeboru Plzeň – město. Obě soutěže vyhráli, v městském 

přeboru o 5 bodů, v okresním o bodů 8. Odehráli celkem 37 

zápasů, z toho 32 vyhráli se souhrnným skóre 206 : 46. Což 

znamená 5,57 vstřelených gólů na zápas. A vysloužili si tím 

postup do krajské soutěže. To by asi mohl být důvod ke 

spokojenosti. 
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Mě však udělalo radost zejména to, že se osvědčila spolupráce 

s kluky ze Spáleného Poříčí. To jak na úrovni trenérů, tedy 

alespoň u starších žáků, tak i na úrovni hráčů. Obavy z toho, jestli 

se ze dvou samostatných týmů, které by ovšem neměli kvůli 

počtu hráčů šanci sami hrát, podaří postavit jeden lepší tým se 

naštěstí nepotvrdily. Ba právě naopak, nově vzniklý tým prokázal 

svoji kvalitu a na to, jak jsou kluci skutečně dobrým týmem nám 

odpoví sezóna příští. 

Radost mi udělal i návrat „ztracených“ kluků Stoupy (Stoupo, 

s jakým se píšeš i/y?) a Bohouše, kteří se hladce zapracovali zpět 

do týmu. Třeba se takto jednou vrátí i Vojta, kdo ví? I příchod 

nových Matějů, i když do konce sezóny vydržel jen jeden. Ale ten 

zase vypadá, že vydrží. 

Radost mi udělala i nedávná prohra 0 : 7 s Liticemi a následná 

porážka na penalty od Blovic. Před tím kluci drželi poměrně 

dlouhou šňůru výher a bylo na nich vidět, jak si o sobě začínají 

myslet, že jsou fotbaloví páni bozi. Což byla velice obtížná situace 

pro nás trenéry, neb všechny připomínky a doporučení odbývali 

pohledem, co vlastně chcete, vždyť jsme zase vyhráli. Radost mi 

vlastně neudělaly ty prohry samotné, ale to, že se po nich kluci 

přeci jen trochu vzpamatovali a zase zlepšili svůj přístup a hru 

samotnou. I proto jsme pak mohli vidět podařený „finálový“ 

zápas se Spartakem Chrást, který naši kluci vyhráli 4 : 0 a 

nenechali nikoho na pochybách, kdo má být vítězem městského 

přeboru. Takže ještě jednou díky do Litic a do Blovic.  

A právě tento „finálový“ zápas mi udělal ještě jednou radost. 

Ukázal totiž, že když se zrovna v zápase nedaří některým 

tradičním oporám týmu, najdou se jiní, kteří úlohu tahounů 
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dokážou převzít na sebe a vést tým k vítězství. To je moc dobré, 

cosi to naznačuje o kvalitě týmu. 

Po zdařené sezóně vnímám odhodlání u většiny kluků jít hrát 

úspěšně i krajskou soutěž. Vítězné nastavení v jejich hlavách mi 

dělá také radost. Odhodlání, že i „buránci“ z Kasejovic mohou 

hrát víc, než jen „okres“. Tak snad jim to vydrží a nezůstane jen u 

slov. I když by bylo fajn si včas uvědomit, že těch výchovných 

porážek bude příští rok daleko více než letos. Nebo ne? 

A radost mi dělá i cosi, co tak trochu považuji za samozřejmost, 

ale vím, že leckde není. A to je pohodová spolupráce s Evou, 

s rodiči i s pískajícím dědou Adamcem. Zajištění hřiště, praní 

dresů, zajištění dopravy na zápasy a tréninky, odklizení sněhu na 

umělce, organizování soustředění, zaskočení na tréninku, když 

nemůžu, organizace dokopné a … těch věcí je fakt hodně. Díky i 

za to, že se jezdíte na kluky dívat a fandit. Snad vás svou hrou na 

hřišti baví a dělají vám radost. 

Michal 

 

Městský přebor Plzeň – město 

starší žáci 

Jako tým bychom chtěli poděkovat všem naši trenérům, Renkovi, 

Michalovi a Davidovi, za to, co pro nás dělají. A že nás dovedli až 

do krajské soutěže. Ale jelikož máme psát o soutěži Plzeň – 

město, tak jako první musíme uvést, že jsme VÍTĚZOVÉ. O první 

místo s námi soupeřily Chrást a Litice, jim gratulujeme a jsme 

rádi, že se umístili až za námi. 
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K vítězství nám kromě soupeřů pomohli naši trenéři. Za to moc 

děkujeme. I když jsme neměli zrovna naše chvíle, trenéři nás 

podporovali a dělali pro nás vše (Zajímavé, jak ti chlapci pozitivně 

vnímají naše výtky k jejich výkonům.). 

Také by to chtělo s kluky vymyslet nějaký předzápasový pokřik 

jako malou podporu pro všechny kluky z týmu před zápasem a 

také, aby se soupeř trochu zalekl (Tvl., to už jsem vám říkal loni 

na soustředění. Tak že by letos.). Pokřik by měli předříkávat 

trenéři, to by bylo víc cool. To je dobrý nápad, ne? (Tak to 

doufám, že tam nebude moc sprostých slov.).  

Pochvalu si zaslouží tahouni našeho týmu Bohouš, Mára, Standa, 

Kuba (Zajímavý pohled na to, kdo je tahoun týmu. Kdože psal 

tento článek?). Ale nezapomeňme ani na ty ostatní (Kluci tam 

původně měli lepší a horší hráče. Tak to neprošlo jazykovou 

korekturou. Ale co tím vlastně chtěli říct?).  

Důležité je, že jako týmu se nám daří, a tak by to mělo být. Takže 

jen tak dál, hlavy vzhůru, nesmíme se nechat zastrašit tím, že 

jdeme do kraje a že tam budou lepší týmy.  

A na závěr bychom chtěli poděkovat všem trenérům, 

manažerům (Kluci už mají své manažery, že jsem si nevšiml.) a 

klukům, co za nás hrají, ale hlavně ženskejm z Kasouc … (Mají na 

mysli holky, co se na ně začínají chodit dívat? Nebo mamky? 

Pokud mamky, pak vám tam chlapci chybí taťkové. Nebo, že by 

taťkové byli ti manažeři?). 

Standa, Kuba a Bohouš 
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Okresní přebor Plzeň – jih 

starší žáci 

Takže, jelikož jsme postoupili do krajské soutěže, jsme schopni 

udělat vše pro to, abychom uspěli i tam (To jsem opravdu 

zvědavý, co myslí kluci tím „vše“.). Jsme strašně moc rádi, že nás 

trenér dovedl až tam, kde právě jsme (Prosím, neptejte se, kde 

teď právě kluci jsou?). A za to má obrovské díky (Kluci se 

rozhodně velkých slov nebojí.). Ale také moc děkujeme našemu 

kotly (Hodně jim toho opravuji, ale ten kotel jsem prostě musel 

nechat.), což jsou ženský z Kasouc (Co mají kluci pořád s těmi 

ženskými z Kasouc?). Aplaus … Takže ještě jednou moc díky a 

jsme moc rádi za to, kde právě jsme (Mám pocit, že kluci začínají 

honit řádky.).  

Také musíme myslet na to, že nejsme nejlepší a že v krajské 

soutěži už nebudou týmy jako byly do doteď (Pozor, tady to 

začíná mít hloubku.). Takže musíme přitvrdit v trénincích (To 

bych si prosil nechat podepsat.) a začít například jako tým běhat. 

Alespoň jednou týdně. Myslíme, že my všichni kluci jsme schopni 

udělat vše proto, abychom byli v krajské soutěži úspěšní (Na 

soustředění vám to dám přečíst.). Ale také vyžadujeme větší 

podporu a víc tlaku na nás (Vaše přání je mi rozkazem. Hlavně 

toho tlaku vám rád dopřeju, co hrdlo ráčí.). Také nás napadlo, že 

bychom mohli mít tréninky 2x týdně a k tomu jít ještě jednou 

běhat (Co mají ty fotbalisti pořád s tím běháním?).  

Myslíme si, že prohry s Blovicemi byly naprosto zbytečné (Že 

bychom se konečně dostali k tomu, o čem měl být tento článek, 

tedy k zhodnocení okresní soutěže Plzeň – jih?), ale myslíme si, že 
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i tak jsme lepší (Tak nikoliv, stejně jako na hřišti, i zde si kluci 

pokynů nedbají a dělají si co chtějí.). 

Také moc děkujeme Evě, která nám vše domluví a vše zařídí tak, 

aby byli všichni šťastní a spokojení (Prostě taková kouzelná 

babička.). Ale abychom nezapomněli na naše druhé trenéry 

z Poříčí, tak také moc děkujeme Rendovi a Davidovi za to, co pro 

nás dělají. Jsme moc rádi, že jsme spojeni a že se nám daří. Tímto 

bychom to ukončili, a ještě jednou děkujeme všem za to co pro 

nás dělají (Chlapci měli tentokráte takovou děkovnou náladu.). 

Stoupa, Štěpán a Dominik 

 

Okresní přebor Plzeň -jih 

mladší žáci 

A abych nezapomněl, Tom, Odín, Vašek a na podzim ještě i Vojta 

hráli společně s poříčskými okresní soutěž mladších žáků pod 

vedením poříčského trenéra Ládi Fialy. 

Na začátku sezóny jsme si ani nemysleli, že bychom mohli skoro 

vést tabulku. Byli jsme nově spojeni s týmem TJ Sokol Spálené 

Poříčí a byli jsme nesehraní s kluky z druhého týmu. Nakonec 

jsme v soutěži skončili druzí a myslíme si, že to je docela dobrý 

výkon. A že jsme i na (ne)časté výjimky hráli docela koukatelný 

fotbal (No, protože jste se na to nemuseli koukat.).  

Děkujeme poříčskému trenérovi Láďovi a kasejovickému 

trenérovi, že to s námi vydrželi a také za to, že nás za tu sezónu 

naučili spoustu nových věcí. Velké díky patří ale i divákům, mezi 

které patřili nejčastěji naši rodiče, za to, že se na nás jezdili dívat 



18. června 2022 
 

16 
 

i do docela dalekých obcí, jako například do Vstiše, Chlumčan a 

Chotěšova (Kdybyste kluci tušili, kam za vámi budou muset jezdit 

příští sezónu.). Nám klukům se sezóna hodně líbila a užili jsme si 

to i přes chvíle co nám to moc nešlo a trenéři byli nepříjemní 

(Nebojte se, předám Láďovi). 

Tom, Odín, Vašek 

 

Co jsme ochotni udělat pro úspěch 

v krajské soutěži 

Vzhledem k tomu, že si starší žáci letos vybojovali krajskou 

soutěž, zeptali jsme se jich, co je každý z nich osobně ochotný 

udělat pro to, abychom i příští sezónu byli úspěšní? 

- Štěpán: jsem schopen pro to udělat vše, co bude 

potřeba … např. trénovat naplno, chodit na každý 

trénink, co budu moct běhat, pravidelně v zápasech 

podávat maximum a podobně. 

- Kuba: svůj tým nikdy nenechám ve štychu. Začnu běhat 

a alespoň 2x týdně budu trénovat. 

- Peťa: 2x týdně budu trénovat a ještě jednou bych 

běhal.  

- Vašek: na trénincích budu víc běhat, zlepším práci 

s míčem, zejména první dotek a střelbu na bránu. 

- Tomáš: budu ochotný dojíždět na zápasy i do 

vzdálených měst. 

- Matěj: začnu víc chodit na tréninky, zlepším techniku 

práce s míčem, zejména první dotyk. 
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Zdá se, že někteří chlapci dobře ví, kde je tlačí bota, resp. 

kopačka. U Toma je vidět, že má fotbal zejména jako zábavu, od 

příští sezóny pravděpodobně přidá ještě i cestovatelský přístup k 

fotbalu. No a u ostatních chlapců si zřejmě budeme muset 

počkat až na tu další sezónu … 

 

Nohejbal 

Dolní Lukavice - Kasejovice 2:4 

Sestava: David Kulík, Libor Kulík, Jakub Kulík, Martin Škyrta, 

Pavel Brož 

Na půdu výkonnostně podobného soupeře zavítal náš 

nohejbalový tým netradičně v pátek a čekala se vyrovnaná 

bitva. 

Že půjde o vyrovnaný zápas ukázaly již úvodní dvojky, když 

naše první dvojice ve složení Brož+David Kulík ztratila první 

utkání ve dvou setech, ale její zaváhání napravila druhá 

dvojice ostřílených mazáků Jakub Kulík a Martin Škyrta a stav 

zápasu byl tedy 1:1 a šlo se na úvodní trojku.  

Na tu vyslal náš trenérský mág Pavla Brože, Davida Kulíka a 

velezkušeného matadora Libora Kulíka. Tento tah se opět 

ukázal jako dobrá volba a po jednoznačném průběhu 2x10:5 

se naši dostali do vedení 1:2. 

V dalších dvojkách se role obrátily a vítězství zaznamenala 

dvojice Brož+Kulík D. a prohru si připsali Kulík J.+Škyrta. Stav 

byl tedy 2:3 pro náš tým a jestli odjedeme s bodem nebo s 

výhrou měla rozhodnout poslední trojka.  
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Trenér se dlouho nerozmýšlel, rozdal jasné pokyny a vyslal 

pro výhru Pavla Brože, Davida Kulíka a Martina Škyrtu. Jeho 

svěřenci v prvním setu vše plnili do puntíku a ovládli jej 6:10. 

Ve druhém ovšem přišlo polevení, nezvládnutá koncovka a 

stav byl 1:1. Napětí by se dalo krájet a šlo se do rozhodujícího 

setu. V tom už domácím docházely síly, a naopak naši hráči 

zahrávali parádní údery a rozhodující set a tím pádem i celý 

zápas zlomili ve svůj prospěch. Hotovo, nazdar, 2:4 výhra. 

Kasejovice - Nebílovy 2:4  

Sestava: Kulíci, Škyrta, Fiala 

Na domácí půdě nás čekal opět soupeř z lehčí kategorie a 

nečekalo se nic jiného než dva body za výhru. Během utkání 

panovalo chladné a ospalé počasí, které ovlivnilo i kvalitu 

terénu, a jakoby předznamenalo stejně tak ospalý výkon 

domácích. 

Ze začátku nic nenasvědčovalo překvapení a za stavu 5:2 v 

prvním setu to vypadalo na pohodovou výhru dvojice 

Fiala+Kulík D. Poté ovšem naši zcela vypadli z rytmu a první 

set ztratili. V tom druhém hosté zachytili začátek, set už 

nepustili a dostali se do vedení 1:0 na zápasy. O srovnání 

stavu vyrazila bojovat druhá dvojka Škyrta+Kulík J. a po 

urputném boji skutečně srovnala. 

 

Převážit misky vah na naši stranu pak vyběhla trojice David 

Kulík, Martin Fiala a Martin Škyrta. Tato trojka prohrává 

skutečně výjimečně, ovšem v tenhle den bylo vše špatně, a tak 

i jindy bezchybní borci prohráli a začínala se rýsovat senzace. 
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Do druhého kola dvojek vstoupili jako první Fiala+Kulík D. a 

bylo třeba, aby svůj zápas vyhráli. Bohužel naše mladé pušky 

od začátku tahali za kratší konec, což vyústilo ve střídání 

značně rozladěného Martina Fialy. Místo něj do druhého setu 

naskočil Libor Kulík, ale ani on nedokázal nic změnit a sen o 

výhře se rozplynul. 1:3. Zachránit alespoň bod se vydal 

zkušený tandem Škyrta+Kulík. Bohužel se nedokázali 

popasovat s terénem a enormním tlakem a výhra v tomto 

zápase i celkově spadla do náručí hostům. 1:4. 

Poslední trojku za podpory domácích fanoušků, kteří i přes 

nepříznivé počasí přišli podpořit náš tým jsme vyhráli a 

konečné skóre tak bylo 2:4. 

Po zápase si sypal popel na hlavu trenér Jakub Kulík. Jeho 

volba hrát na těžkém antukovém terénu místo na umělé trávě 

se totiž ukázala jako nepříliš dobrá, jelikož podmáčený terén 

nesvědčil našim robustním borcům, a naopak lehkonozí hosté 

tím získali výhodu. Co naplat. Věříme, že toto rozhodnutí 

Jakub vynahradí jinými tahy, které pomůžou další zápasy 

vyhrát. 

Bzí - Kasejovice 6:0  

Sestava: Kulík boys, Škyrta, Fiala 

Na půdu jednoho ze dvou adeptů na celkové vítězství v 

soutěži zavítali tentokrát naši hráči a bylo víceméně jasné, že 

si do Bzí jedem jen zkrátit dlouhou chvíli.  

Naši ale nechtěli dát kůži lacino a zakousli se do soupeře a 

dlouhou dobu drželi statečně krok. Za stavu 8:8 však domácí 

prokázali svoji kvalitu a zkušenosti a podařilo se jim zlomit 

náš odpor dvěma body v řadě. Druhý set pak přinesl na vlas 
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stejný průběh, a tak David Kulík a Martin Fiala prohráli 2x 

10:8.  

Druhá dvojka Škyrta+Kulík si také nic nedělala ze síly soupeře 

a po dvou setech byl stav 1:1. V tom rozhodujícím třetím ale 

domácí opět přepnuli na vyšší úroveň a navýšili celkové 

vedení na 2:0. 

Trojka pak překvapení nepřinesla a domácí kráčeli za stavu 

3:0 za povinným vítězstvím.  

V druhém kole dvojek dokázala zatopit domácím i dvojice 

vedená Martinem Fialou. Bohužel i tato dvojka skončila po 

bitvě 2:1 pro domácí a o vítězi bylo rozhodnuto.  

Zbylé dva zápasy se už dohrály víceméně z povinnosti a 

konečné skóre bylo 6:0. 

Pozitivem je, že jsme si dokázali, že můžeme naší hru stále 

zlepšovat a pokud bychom předváděli podobné výkony proti 

rovnocenným soupeřům, mohli bychom se pohybovat v 

horních patrech tabulky. 
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Tabulka po 6-7. kole 

Pořadí Tým Utkání Výher  Remíz Proher Skóre Body 

1. Háje A 6 6 0 0 32-4 12 

2. Bzí 7 6 0 1 34-8 12 

3. 
SK Nevim KT 
A 5 4 0 1 17-13 8 

4. ČB Prádlo 7 4 0 3 21-21 8 

5. Háje B 6 2 3 1 18-18 7 

6. SK Vodokrty 5 3 0 2 18-12 6 

7. 
NO 
Kasejovice 7 3 0 4 18-24 6 

8. NO Nebílovy 6 3 0 3 17-19 6 

9. Třemšín 6 1 2 3 15-21 4 

10. 
SK Nevim KT 
B 7 1 1 5 10-32 3 

11. Roupov 6 0 2 4 12-24 2 

12. D.Lukavice 6 0 0 6 10-26 0 

 

Další domácí zápas odehraje náš tým ve čtvrtek 23.6. 2022 

od 17:30 hod. s Klatovy B.  

Kasouce Open 2022 

Druhý ročník tenisového turnaje se u nás v Kasejovicích 

bude konat již příští týden 25. 6. od 10:00.  

Kdo má chuť po fotbalové sezoně ještě na sportovní 

přídavek, ten může zavítat na víceúčelové hřiště nahoře za 

tělocvičnou zafandit, popít, poklábosit a ukrátit si tak čekání 

na červencovou smršť sobotních zábav. 

 


