
KASEJOVICKÝ 

SOKOLSKÝ 
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3. září 2022 

 

3. kolo Okresního přeboru 
TJ Sokol Kasejovice - Radkovice 

TJ Sokol Kasejovice: 2. místo, 6 bodů, skóre 6:1 

Radkovice: 9. místo, 3 body, skóre 5:7 
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Po relativně krátké letní pauze se k nám opět vrátil soutěžní 

fotbal. Není to už sice krajská úroveň, ale důležité je, že po 

vleklých problémech s nedostatkem hráčů a organizací 

ohledně prvního týmu se povedlo situaci ustálit a zachovat tu 

fotbal alespoň na okresní úrovni. 

Zůstala i jedna velice důležitá osoba, která sice nerozhoduje 

utkání přímo na hřišti, ale na chod týmu a atmosféru kolem 

něj má i tak obrovský vliv. Myslíme tím samozřejmě Martina 

Škyrtu st. jenž sice pověsil trenérské řemeslo na hřebík, ale u 

týmu nadále zůstává jako odborný poradce a vedoucí 

mužstva. Jako hlavní a hrající kouč byl ustanoven Aleš Bouda 

a nová etapa našeho fotbalu mohla začít. 

Přípravu se podařilo zahájit již před poutí a její první týden 

byl zakončen přátelským utkáním s Pačejovem. Toto utkání 

nedopadlo dle našich představ a soupeř nám uštědřil tvrdou 

lekci 0:5. Další přátelské utkání jsme odehráli proti 

Hvožďanům a ani tento zápas nepřesvědčil fanoušky, že by se 

měli na novou sezonu těšit 1:4. 

 

Kasejovice - Klášter 4:1 (2:0) 

 

První kolo přineslo hned malé derby a čekala se vyrovnaná 

bitva. Zahájení nového ročníku si navzdory nepovedené 

přípravě nenechal ujít zcela zaplněný stadion, a to jen 

potvrdilo, jak tu lidé fotbal milují.  

Domácí hnáni od úvodní minuty zaplněnými ochozy na nic 
nečekali a spustili dlouhé roky nevídaný tlak. Tento tlak 

vyústil hned v sedmé minutě v branku, když se po závaru ve 
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vápně nejlépe zorientoval Václav Jakubčík a uklidil míč do 

odkryté branky. Dle hesla "bijte je dokud jsou blbí" 

nenechávali naši hráči soupeřovu obranu vydechnout. 

Neustávající nápor podruhé vyvrcholil v 17. minutě. To se do 

vzduchu po centru od Štěpána Peterky pověsil Patrik 

Pružinec a skóre se měnilo na 2:0. Ve 35. minutě si dva hráče 

na lajně vychutnal Václav Drnek a naservíroval na zlatém 

podnose míč Jirkovi Sedláčkovi, který bohužel ale v koncovce 

neuspěl. 

Ve 44. minutě ovšem přišla komplikace. Po krátké roztržce se 

vyhlášený lidumil přispívající pravidelně na charitu a starající 

se o pejsky z útulku - Václav Jakubčík proměnil v regulérního 

blázna, zahodil protihráče a šel po zásluze do kabin. Poločas 

tímto excesem skončil a čekalo se, co přinese druhé dějství.  

Kdo čekal, že domácí zalezou a budou se bát o výsledek, ten se 

velice mýlil. Oslabení o jednoho hráče nebylo vůbec znát a 

hned ve 46. minutě přišel gól na 3:0. Petr Novosad převzal míč 

na půlce, ze čtyř hráčů hostí udělal kužely a nekompromisně 

zavěsil. Nádherný gól!  

V 51. minutě se dočkali i hosté z Kláštera a snížili na 3:1. 

Ráznou odpověď si domácí schovali hned na 56. minutu. 

Přihrávku do běhu převzal Václav Drnek, vymíchal stopera 

hostí a za jeho ranou na zadní se gólman jen bezmocně ohlédl.  

Hosty tento gól definitivně zlomil a utkání až do konce naši 

hráči zcela opanovali, ale branku i přes množství šancí již 

nepřidali.  

Kasejovicím tedy vstup do soutěžního ročníku vyšel skvěle a 
bylo hezké sledovat po čase radost z fotbalu jak na hřišti, tak 
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i v hledišti. Bylo ovšem zřejmé, že mnohem těžší prověrky 

teprve přijdou. A to hned v dalším kole. 

Glosa z tribuny: Po rozpačitém konci minulé sezony, ještě 

rozpačitějším přátelském utkání, kdy jsme dostali šišku od 

Hvožďan ze 3. třídy jsme neměli vůbec dobrý pocit 

z nadcházející sezony. To, co kluci předvedli v prvním zápase 

všechny velmi překvapilo, soupeře přehrávali ve všech 

aspektech hry. Téměř k ničemu je nepustili, a to ani v desíti, 

po vyloučení Venci Jakubčíka, který v závěru 1. poločasu 

nezvládl emoce, a vyhecován domácími diváky předvedl 

zbytečný zkrat. V druhé půli kluci přidali hostům 2 kusy na 

odjezd a hotovo nazdar. Moc pěkný zápas a od kluků 

odježděno na 100%, takhle to má vypadat. Na tribunách to 

vřelo až do posledního hvizdu a musí být všem týmům jasné, 

že odtud se budou vozit body velmi těžko. 

PS: Nerad vytahuji individuality, ale v tomto případě musím 

udělat výjimku, protože takový výkon našeho křídelníka 

Václava Drnka alias VD7ičky, který byl k vidění v tomto 

zápase jsem v jeho podání viděl naposledy v žácích. Šance 

vytvářel, jeden gól sám vstřelil a kdyby ještě přetavil jeho solo 

minimálně přes půl hřiště v další gólovou tečku, tak jsme měli 

o vítězi nejhezčí branky sezony rozhodnuto po 1. kole. 

Sestava: Kulík - Peterka, Chára, Bouda J. - Drnek, Mašek, 

Šimůnek, Fiala D. - Novosad, Jakubčík, Pružinec P. 

Střídající: Sedláček, Bouda A. 
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Spálené Poříčí - Kasejovice 0:2 (0:0) 

V dalším kole jsme vycestovali na horkou půdu jednoho z 

favoritů na postup. Kdo sledoval minulý ročník okresního 

přeboru, ten jistě zaznamenal, že domácí za celý ročník doma 

ani jednou neprohráli. Toliko k síle soupeře.  

Domácí plní entuziasmu vlétli na náš mančaft zostra a 

okamžitě si vytvořili brankovou příležitost. Tu ovšem 

skvělým zákrokem vychytal David Kulík. Kombinačně lepší 

Poříčí dál valilo naše mužstvo a šance střídala šanci. Naštěstí 

pro nás neměli jeho hráči srovnaná mířidla a v brance navíc 

stál fantom tohoto odpoledne David Kulík. 

Po dvaceti minutách se hosté vymanili ze sevření domácích a 

začali podnikat nebezpečné kontry, které končily buď 

zakončením nebo nebezpečnými standardkami. Ovšem 

vyložená šance nepřišla. Zato domácí v závěru poločasu opět 

přikládali pod kotel, ale zas a znova ztroskotávali na 

famózním Davidu Kulíkovi. Poločas tedy skončil bez branek a 

naši věděli, že ve druhém poločase je čeká náročná šichta. 

Druhé dějství jsme začali daleko lépe než to první a po 

standardní situaci v 47. minutě jsme se k zděšení domácích 

dostali do vedení. Štěpán ,,Bodlák“ Peterka se dostal ke střele 

z vápna a míč skončil v levé šibenici. Potvrdilo se, že fotbal 

nemá logiku a domácí byli zcela opaření.  

Domácí se po chvíli rozpaků hnali za vyrovnáním a naši hráli 

ukázkové ,,catenaccio“, z něhož by nejednomu italskému 

stratégovi zaplesalo srdce.  

Minuty ubíhaly, domácí jevili velkou snahu o vyrovnání, ale 

jejich útoky se tříštily buď o tradičně skvěle defenzivně 
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fungujícího Honzu Maška, nebo o v životní formě chytajícího 

Davida Kulíka.  

A tak poté co se téměř vyčerpal čas určený ke hře hosté z 

brejku po nedorozumění v domácí defenzivě uštědřili soupeři 

definitivní K.O. v podobě branky na 0:2 a vyloupili tak tuto 

zdánlivě nedobytnou tvrz. 

Tento zápas potvrdil. jak je fotbal krásný a zároveň krutý. 

Domácí ještě dlouho po zápase nechápali, co se stalo a při 

pohledu na světelnou tabuli obraceli oči v sloup. 

Hrdina utkání byl ovšem jednoznačný. David Kulík podal 

možná nejlepší výkon kariéry a na svých bedrech dotáhl 

Kasejovice k senzačním třem bodům. 

Díky patří také našim fanouškům, kteří dorazili v úctyhodném 

počtu a skvělým fanděním dodali svému týmu síly i v 

náročném závěru, kdy už všichni tahali nohy. 

Glosa z tribuny: Po prvním zápase namlsaní výhrou vyrazilo 

spousta našich fans i do Poříčí. S vědomím síly a ambic 

domácích se nečekal vůbec jednoduchý zápas, což nám bylo 

potvrzeno od prvních minut, defacto až do závěrečného 

hvizdu. Kluci dřeli, bojovali a byli za to odměněni výhrou, se 

kterou ani oni nepočítali, domácí bušili do naší obrany, a 

především svatyně Davida Kulíka, marně. David předvedl 

jeden z nejlepších brankářských zápasů, který jsme kdy viděli 

a i s vědomím, že štěstěna ten den stojí při nás jsme urvali 

výhru 2:0 a octli jsme se na špici tabulky.  

Sestava: Jiřinec, Mašek, Chára, Bouda J. - Drnek, Šimůnek, 

Peterka, Fiala D. - Jakubčík, Novosad 

Střídající: Bouda A., Pružinec 
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Poslední odehrané kolo 

2. kolo 

Neděle 28. 8. 2022 17:00 

Záluží - Merklín 2:1 (1:0) 100 diváků  

Rozhodčí: Langmajer Lukáš - Kloversa Michal, Pelikán Jiří. 
Neděle 28. 8. 2022 17:00 

Dvorec - Hradec 2:6 (1:5) 110 diváků  

Rozhodčí: Kohout Miroslav. 
Neděle 28. 8. 2022 17:00 

Žákava B - Stod 2:1 (1:1) 70 diváků 

Rozhodčí: Flesar Václav - Molek Eduard, Hora Jakub. 
Neděle 28. 8. 2022 17:00 

Chlumčany B - Seč 3:6 (1:3) 120 diváků 

Rozhodčí: Calpac Sergiu-Nicolae. 
Sobota 27. 8. 2022 17:00 

Spálené Poříčí - Kasejovice 0:2 (0:0) 200 diváků  

Rozhodčí: Kohout Miroslav - Flesar Adam, Kloversa Michal. 
Sobota 27. 8. 2022 17:00 

Klášter - Lužany 1:2 (1:0) 

70 diváků Klášter 2022324A1A0206 

Rozhodčí: Šiška Pavel. 

 

 

https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/693f8470-fd3e-4c51-8d23-7b1e65b3666d
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/59382162-c3c8-4605-8374-127478604f78
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/bbc90205-6176-49df-989a-9ab73411f73e
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/7e99cbe9-2da2-4a88-b187-74b05f69b478
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/1d265419-bdeb-40bb-88a0-e662fd56c1b5
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/6a0e91a6-0086-4f31-b51f-c67b940ecce1
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Tabulka po 2. kole 

# KLUB Z V R P S B 

1. Hradec 2 2 0 0 12:02 6 

2. Kasejovice 2 2 0 0 6:01 6 

3. Lužany 2 2 0 0 5:01 6 

4. Žákava B 2 2 0 0 5:01 6 

5. 
Spálené      
Poříčí 

2 1 0 1 4:02 3 

6. Stod 2 1 0 1 5:04 3 

7. Seč 2 1 0 1 6:06 3 

8. Merklín 2 1 0 1 4:04 3 

9. Radkovice 2 1 0 1 5:07 3 

10. Záluží 2 1 0 1 2:07 3 

11. Nepomuk B 2 0 0 2 5:08 0 

12. Klášter 2 0 0 2 2:06 0 

13. Dvorec 2 0 0 2 4:10 0 

14. Chlumčany B 2 0 0 2 3:09 0 
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Nejbližší zápasy Kasejovic: 

Okresní přebor – muži: 

10.9. 2022 (17:00 hod.) Kasejovice - Lužany 

17.9. 2022 (150:30 hod.) Seč – Kasejovice 

 

Kraj – starší žáci: 

3.9. 2022 (10:00 hod.) Kasejovice/Spálené Poříčí – Horní Bříza 

10.9. 2022 (10:00 hod.) Touškov - Kasejovice/Spálené Poříčí 

17.9. 2022 (10:00 hod.) Kasejovice/Spálené Poříčí – Třemošná 

 

 

OP – mladší žáci: 

4.9. 2022 (13:00 hod.) Kasejovice/Chanovice – TJ Sušice 

11.9. 2022 (12:30 hod.) Strážov – Kasejovice/Chanovice 

Abychom Vám čtenářům přiblížili hráče našeho týmu, 

rozhodli jsme se je vyzpovídat v krátkém dotazníku. Začít 

jsme nemohli s nikým jiným než s dlouholetým kapitánem, 
defenzivním pilířem týmu a hrající legendou  

Martinem Chárou. 

 

1) Oblíbený tým/týmy 

Nejsem fanouškem ani jednoho týmu. Fandím všem klubům, 

které dělají v Evropě dobré jméno českému fotbalu. 

Samozřejmě dávám přednost Plzni a Slavii, na kterých se mi 

líbí jejich týmové výkony. 
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2) Neoblíbený soupeř 

Z aktuálních soupeřů je to Sparta Radkovice, hlavně na jejich 

hřišti. Nikdy se mi tam dobře nehrálo. Z B třídy to byly 

Přeštice. Všichni asi ví proč. 

3) Nejdůležitější gól kariéry 

Na góly jsem nikdy moc nebyl, ale jednou jsem rozhodl proti 

Starému Smolivci, ale to bylo ještě ve III. třídě. Jinak 

nejdůležitější bylo, když jsem nemusel jít po plichtě na 

penaltu.        

4) Fotbalový vzor/oblíbený hráč a proč? 

Můj vzor??? V současné době můj táta. Doufám, že vydržím 

hrát tak dlouho jako on. 

5) Hodnocení éry v B. třídě 

V B. třídě jsme se pár let udrželi jen kvůli Covidu, kdy se spíš 

nehrálo. Jinak za mě dobrá zkušenost a potvrzení toho, že bez 

trénování se tahle soutěž hrát nedá. 

6) Vzkaz fanouškům do zbytku sezóny 

Po nepodařené sezoně v B třídě byla naše tribuna spíš 

prázdná, ale doufám, že výkony v okresu budou takové, aby se 

fanoušci vrátili a doprovázeli nás i na venkovní zápasy. 

Hlavně je třeba říct, že KLADNOU podporu fanoušků 

potřebujeme i když se nedaří. 

  


