
KASEJOVICKÝ 

SOKOLSKÝ 

ZPRAVODAJ 

8. říjen 2022 

 

8. kolo Okresního přeboru 
TJ Sokol Kasejovice - Merklín 

TJ Sokol Kasejovice: 4. místo, 15 bodů, skóre 18:19 

Merklín: 5. místo, 14 bodů, skóre 24:9 
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Kasejovice - Stod 1:4 (1:2) 

V šestém kole zavítalo na naší horkou půdu mužstvo Stoda a 

po neúspěchu v Seči se čekal návrat na vítěznou vlnu. 

Naši hráči začali aktivně a vytvořili si územní převahu. Ve 14. 

minutě se domácí dostali do velké šance, ale zakončení Petra 

Novosada se neujalo a ani dvě následné dorážky neskončili 

gólem. Nedáš - dostaneš se opět ukázalo jako pravdivá fráze, 

když po následném protiútoku byla nařízena penalta a hosté 

se z ničeho nic ujali vedení. Na tuto nepříjemnost ovšem 

domácí zareagovali hned ve 20. minutě a Petr Novosad po 

vynikající individuální akci srovnal na 1:1. 

Domácí drželi míč, ale v poslední třetině hřiště byli zcela 

bezradní a nedařilo se jim vytvořit si střelecké příležitosti. 

Naopak hosté byli velice efektivní. Po druhé kloudné akci ve 

třicáté minutě se dostali do vedení a naše mužstvo se ocitlo 

pod těžkou dekou.  

Do konce poločasu se už nic vážnějšího nestalo a hosté tak 

vedli po 45 minutách 1:2. 

Druhý poločas naši opět začali snahou o prolomení soupeřovi 

obrany. Tato snaha opět selhávala v nedostatku nápaditosti v 

útočné fázi a tak hosté v 59. minutě přidali po dlouhém autu 

do vápna třetí branku a bylo jasné, že tento den není domácím 

přáno.  

Zmar pak vyvrcholil v 75. minutě, kdy podťal ve vápně 

unikajícího útočníka hostů Patrik Pružinec a byla z toho druhá 

penalta pro hosty. 1:4 hotovo, vymalováno.  
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Tento zápas našim opravdu nevyšel a všechno štěstí z 

minulých zápasů se k nim otočilo zády. Bylo třeba rychle 

zapomenout a soustředit se na další utkání proti lídrovi z 

Hradce. 

Glosa z tribuny: Zápas, ve kterém jsme výrazně soupeře 

přehrávali, ale bohužel jsme nedokázali vyhrát. V předešlých 

utkáních jsme nedominovali tak jako teď, ale vyhráli za 

3 body. Bohužel takové zápasy mrzí, ale čas od času takový 

fotbalový paradox nastane. Nezbývá než zvednout hlavy a 

sbírat body v zápasech dalších. 

Sestava: Petrášek - Vonášek, Chára, Mašek, Bouda J. - Drnek,  

Peterka, Pružinec P., Pružinec J. - Novosad, Jakubčík 

Střídající: Bouda A., Taras 

 

Hradec - Kasejovice 1:2 (1:2) 

Naše mužstvo čekalo utkání s lídrem soutěže z Hradce a 

vědělo se, že půjde o opravdu těžkou zkoušku. Bohužel jako 

vždy, když se jede taková dálka k venkovnímu utkání, tak 

začali přibývat omluvenky z nejrůznějších důvodů. V čase 

odjezdu na náměstí bylo napočítáno 11 lidí včetně trenéra a 

na pěkný výlet to skutečně nevypadalo. Naštěstí se Pepa Hokr 

probudil po odpolední siestě včas a doplnil tak našich 11 

bojovníků. 

Naše značně oslabená jedenáctka se okamžitě dostala pod 

tlak domácích a ti zasypali naší svatyni několika střelami, 

které ale postrádaly přesnost a ty přesné s přehledem 

vychytal jistý Jirka Bouše.  
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Aby toho všeho nebylo málo, tak si Václav Jakubčík natáhl ve 

druhé minutě tříslo a Zdeněk Jiřinec od páté minuty skákal o 

jedné noze kvůli poraněnému koleni. 

Hosté jako by se nemohli na neschopnost domácích v 

zakončení dívat a tak se rozhodli, že ukáží, jak se to správně 

dělá. Po famózní akci Pepy Hokra se k zakončení dostal Štěpán 

Peterka a nádherným zakončením placírkou na zadní dal 

zavzpomínat na legendární obstřely Thierryho Henryho. 

Ve 21. minutě už se za zraněného Zdeňka Jiřince chystal do 

hry náš jediný náhradník Taras Aleksevych, který jen tak 

mimochodem dorazil až v průběhu poločasu. V této minutě 

ale opět předvedl fantastickou akci Pepa Hokr a k údivu všech 

se po závaru dostal k míči zraněný Zdeněk Jiřinec a silou vůle 

dotlačil míč do sítě a mohl tak odkulhat ze hřiště.  

Domácí byli jako opaření a nevěděli chvíli co hrát. Ve 31. 

minutě se do úniku dostal domácí útočník Kováč a snížil na 

1:2. Přihrávka na něj s největší pravděpodobností směřovala 

do ofsajdu, ale systém VAR, který by tuto domněnku potvrdil 

se bohužel na stadionu v Hradci nenacházel a tak museli naši 

chtě nechtě stav 1:2 brát jako fakt. Poločas se ovšem podařilo 

udržet a tak panovala spokojenost.  

Druhý poločas začali hráči Hradce opět aktivně, ale naši hráči 

skvěle bránili a ještě stíhali podnikat nebezpečné kontry. V 

jednom z nich se v pozici jeden na jednoho s brankářem ocitl 

Jarda Pružinec, ale gólmana nepropálil. 

Hradečtí se do vyložených šancí nedostávali, ale nebezpečně 

hrozili ze střední vzdálenosti a skvěle zahrávali standardní 
situace. Ovšem v bráně stála neprostupná hráz v podobě Jirky 

Boušeho, který deptal domácí skvělými zákroky. 
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Hradec nadále nemohl otevřít naší obranu a protiútoky 

Kasejovic 4 na 3, 3 na 1 a nakonec i 4 na samotného stopera s 

prázdnou brankou za zády neskončily gólem a tak naši 

senzačně vyhráli 2:1. 

Utkání nabídlo i několik zajímavých příběhů. Petr Novosad, 

který neměl vůbec hrát, ale nakonec i přes problémy s 

kotníkem jel a skvělým výkonem pomohl k výhře. 

"Jednonohý" střelec Zdeněk Jiřinec. Pepa Hokr, který málem 

nejel a nakonec se stal společně s Jirkou Boušem hlavní 

hvězdou utkání a v neposlední řadě hrající trenér Aleš Bouda, 

který pro toto utkání zastával roli stopera, trenéra, vedoucího 

mužstva a vrchního klíčníka. 

Tento mač opět potvrdil, jak je fotbal nádherný a že když se 

bojuje a dává do zápasu vše, tak nic není nemožné. 

Sestava: Bouše - Jiřinec, Chára, Bouda A., Fiala D. - Drnek, 

Pružinec, Peterka, Hokr - Novosad, Jakubčík 

Střídající: Taras 

Glosa ze hřiště: Jelikož všichni dotázaní fanoušci odpověděli 

na otázku, zda se jedou podívat "JÁ NA TO SE*U. STEJNĚ TAM 

KOUPÍTE BŮRA", tak nabízíme pouze pohled hrajícího pisálka 

Václava Drnka. 
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Poslední odehrané kolo 
7. kolo 
Neděle 2. 10. 2022 16:00 

Záluží - Chlumčany B 1:4 (1:2) 66 diváků 

Rozhodčí: Slabý Otto. 
Neděle 2. 10. 2022 16:00 

Žákava B - Dvorec 7:3 (3:2) 50 diváků 

Rozhodčí: Flesar Václav - Javorský Jakub, Cimický Filip. 
Neděle 2. 10. 2022 13:30 

Nepomuk B - Klášter 6:0 (4:0) 80 diváků 

Rozhodčí: Cimický Filip - Javorský Jakub, Flesar Václav. 
Sobota 1. 10. 2022 16:00 

Merklín - Spálené Poříčí 1:1 (1:1) 80 diváků 

Rozhodčí: Hálek Pavol - Kloversa Michal, Calpac Sergiu-Nicolae. 
Sobota 1. 10. 2022 16:00 

Hradec - Kasejovice 1:2 (1:2) 42 diváků 

Rozhodčí: Šimek Luboš - Pelikán Jiří, Javorský Jakub. 
Sobota 1. 10. 2022 13:00 

Stod - Lužany 3:2 (2:1) 70 diváků 

Rozhodčí: Calpac Sergiu-Nicolae. 
Sobota 1. 10. 2022 10:30 

Seč - Radkovice 2:2 (1:0) 20 diváků  

Rozhodčí: Křen Jiří - Javorský Jakub, Šimek Luboš. 

https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/5942defc-d366-4ad2-aa37-183b5eb1bc94
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/46655747-4529-4d71-87b2-eb95e9e8e941
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/614d330d-6c7f-4fe4-9f93-f06cba48297b
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/a0d88307-422c-406f-b70c-8ad4115aef66
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/4412d4c1-9f52-402b-8e87-08c861a44850
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/5be44c3c-146d-4e12-898b-050ead78f8c9
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/a1e5a106-ab10-40d1-ad81-eaccfffdba81
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Tabulka po 7. kole 

# KLUB Z V R P B 

1. Spálené Poříčí 7 5 1 1 16 

2. Stod 7 5 0 2 15 

3. Žákava B 7 5 0 2 15 

4. Kasejovice 7 5 0 2 15 

5. Merklín 7 4 2 1 14 

6. Hradec 7 4 1 2 13 

7. Nepomuk B 7 4 0 3 12 

8. Lužany 7 4 0 3 12 

9. Seč 7 3 1 3 10 

10. Radkovice 7 2 2 3 8 

11. Záluží 7 2 1 4 7 

12. Chlumčany B 7 1 1 5 4 

13. Dvorec 7 0 1 6 1 

14. Klášter 7 0 0 7 0 
 

Dnes jsme pro vás vyzpovídali fotbalového univerzála, hráče 

který zkusil už všechny fotbalové posty, člověka před kterým 

není žádný alkohol v bezpečí a lva salonů - Martina Fialu. 

Bohužel Martina teď vídáme na hřišti poskrovnu, jelikož dává 

přednost hokejbalové kariéře v týmu TJ Datels Blatná, kde 

hraje 1. hokejbalovou ligu, ale svoje místo v týmu neustále má 

a snaží se pomáhat vždy, když je to možné. 
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1) Oblíbený soupeř 

Nejoblíbenější soupeř je nebo spíš byl vždy Smolivec. Zápasy 

se hrály ve vyhecované atmosféře a velkém tempu a myslím 

si, že takový fotbal lidi baví 

2) Neoblíbený soupeř 

Jednoznačně Nepomuk. Tam jsem snad nikdy nevyhrál, 

možná někdy v přípravce naposledy, a k divákům se 

vyjadřovat radši nebudu. 

3) Největší sportovní zážitek ať už jako divák nebo jako 

hráč. 

Divácký zážitek byla určitě Evropská liga v Německu na 

Schalke a v Kodani s Brondby + letos šipkařský turnaj 

v Amsterdamu. Jako hráčský byl největší asi postup do B třídy, 

moc jsem toho za svojí kariéru nevyhrál..        

4) Vzor/oblíbený hráč a proč? 

Ve fotbale jsem asi nikdy neměl žádný vzor, ale v hokeji to byl 

jednoznačně Martin Straka, který se vrátil z NHL do Plzně a 

dovedl jí až k titulu. Skvělý hokejista, velký bojovník a srdcař. 

5) Hodnocení éry v B. třídě 

Kladně bych hodnotil jen první sezonu, kde se trénovalo a lidi 

to ještě bavilo. Poslední sezony to přerušil covid a podle mě 

to spoustě z nás sebralo chuť do fotbalu, když se rozběhla 

sezona a po pár kolech byla ukončena. Poslední loňská sezona 

už byla jen oddalování konce naší éry v B. tříde. 
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6) Vzkaz fanouškům do zbytku sezóny 

Fanouškům patří velký DÍK! Podporovali nás i v B třídě, když 

výhra byl takový malý zázrak. Chodí jich spoustu a věřím, že 

budou chodit dál! Ještě jednou DÍKY !! 

 

Krajská soutěž starších žáků 

Poslední odehrané kolo 
5. kolo 
Neděle 2. 10. 2022 13:30 

Dobřany / Štěnovice - TJ SOKOL MRÁKOV 3:1 (3:0) 40 diváků 

Rozhodčí: Komanec Petr. 
Neděle 2. 10. 2022 13:15 

Staňkov / Holýšov - SK Horní Bříza 7:2 (4:2) 40 diváků 

Rozhodčí: Sirový Václav. 
Sobota 1. 10. 2022 10:00 

FK Planá - TJ Tatran Třemošná 2:0 (1:0) 27 diváků 

Rozhodčí: Chejlava Petr. 
Sobota 1. 10. 2022 10:00 

Kasejovice / Sp.Poříčí - TJ Jiskra Domažlice 4:3 (1:2) 40 diváků 

Rozhodčí: Adamec Václav. 

 

https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/ad61421a-a096-44b0-ad91-0178435cb07f
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/4a92929a-54df-4e7b-9746-a032d5766693
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/8678bce6-87cf-4241-9f26-c43d99e27df0
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/1ddeea69-bc35-4c77-a5d8-06e7dce4e20c
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Tabulka po 5. kole 

 

 

# KLUB Z V R P B 

1. 
Kasejovice 

/ Sp.Poříčí 
5 5 0 0 15 

2. 
FK 

Nepomuk 
5 4 1 0 13 

3. 
TJ Jiskra 

Domažlice 
5 4 0 1 12 

4. 
Staňkov / 
Holýšov 

5 3 0 2 9 

5. FK Planá 5 3 0 2 9 

6. 
Dobřany / 

Štěnovice 
5 2 0 3 6 

7. 
TJ Tatran 

Třemošná 
5 1 1 3 4 

8. 
SK Horní 
Bříza 

5 1 1 3 4 

9. 
M.Touškov 

/ Kozolupy 
5 0 1 4 1 

10. 
TJ SOKOL 

MRÁKOV 
5 0 0 5 0 
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Krátké zamyšlení nad limity týmu 

V loňské vydařené sezóně vítězstvím v okresní soutěži Plzeň 

jih, kdy kluci vyhráli i plzeňskou městskou soutěž, si pro 

letošní sezónu „vykopali“ soutěž krajskou. Postup do vyšší 

soutěže s sebou logicky přinesl otázky, jak si kluci v krajské 

soutěži starších žáků povedou? Zda má vůbec smysl s naším 

týmem krajskou soutěž hrát? 

Zkušenější kolegové trenéři nás ujišťovali, že krajská soutěž 

nemá bůhví jakou kvalitu a že se pravděpodobně budeme 

pohybovat někde ve středu tabulky. To kluci samotní 

v diskusích v rámci přípravného období byli optimističtější a 

sebevědomější a dali si za cíl skončit do třetího místa. 
Přiznám se, možná proto, že jsem zvyklý nahlížet na tým a 

naše výkony kriticky, jsem třetí místo v soutěži považoval za 

hodně optimistický cíl. Ale jako sezónní výzva, nakonec proč 

ne? 

No a máme za sebou pět odehraných zápasů a kluci zatím 

procházejí soutěží bez ztráty bodu a vyhřívají se na prvním 

místě tabulky. Jistě, kdo viděl zápas s Jiskrou Domažlice tuší, 

že ten den nebyl fotbalový pánbůh zrovna doma, za to Vašek 

Adamec zrovna svůj den měl. Ale i takový je fotbal.  

Do konce podzimní části sezóny nás čeká ještě 6 zápasů, 

přičemž hned ten další s Nepomukem může být pořádně 

těžký. Nakonec klopýtnout a ztratit body se dá s jakýmkoliv 

soupeřem. Na druhou stranu se zdá, že optimistické naladění 

kluků ze začátku sezóny by vlastně vůbec nemuselo být tak 

nereálné. A tak i já začínám přijímat myšlenku, že 

výsledkový cíl sezóny by se dal splnit. A možná i více, než na 

100 %. Současně však přemýšlím o tom, kde má tým své 
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limity, které by to mohly zhatit a které nám zejména 

neumožňují hrát lepší fotbal. 

Od kluků, kteří poctivě chodí na tréninky, třeba i na ty 

kondiční a třeba i za horšího počasí, už jsem několikrát 

zaznamenal vyjádření nespokojenosti s tím, že poctivý 

přístup k trénování nesdílí úplně všichni. A je vlastně celkem 

jedno, jaký mají „důvod“ k neúčasti. Že zrovna v úterý 

nestíhají trénink je pravděpodobně dáno neschopností si 

věci lépe zorganizovat. Nachlazení ani nakopnutá noha se 

zpravidla nemusí léčit tři týdny, dokonce ani dva. A pro učení 

se do školy mají spoustu jiného volného času a fakt není 

žádný důvod, nechodit kvůli tomu na trénink. Mně na to 

vždycky táta říkal, kdo chce hledá způsoby a kdo nechce, 

hledá důvody. Do svědomí si ovšem každý musí sáhnout 

sám. Jen vám k tomu chci připomenout, že fotbal je týmový 

sport a že vašemu týmu není jedno, jestli s ním jste, nebo ne. 

A to na každém tréninku, na každém zápase! 

Určitě bychom se mohli bavit o kondičce, o technických 

dovednostech, o taktické připravenosti a všude bychom našli 

veliký prostor pro zlepšování. Za daleko zásadnější limitující 

faktor, pravděpodobně aktuálně vůbec ten největší, pro další 

zlepšování hry ovšem považuji velice omezenou schopnost 

kluků vnímat a přemýšlet o tom, co se na hřišti děje, jak 

hraje soupeř a zejména, jak hrají oni samotní. A třeba na to 

ve hře umět reagovat. Zde máme prostor ke zlepšování 

prakticky neomezený. Některé kluky dokonce bude nejprve 

potřeba přesvědčit, že je vůbec fajn o tom co dělají 
přemýšlet. A myslím, že s tím úzce souvisí i psychická 

odolnost, která se testuje v těžkých zápasech. 
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A tak klukům přeji hodně kvalitních soupeřů, se kterými 

budou muset sehrát těžké zápasy. Proto jsme přeci šli hrát 

krajskou soutěž. Jen takové zápasy jim snad mohou být 

motivací k posouvání svých i týmových limitů. Takové 

zápasy je přinutí hrát lepší fotbal. Takové zápasy z nich 

udělají lepší tým. A to je přeci důležitější, než kolikátí 

nakonec skončí ve výsledkové tabulce. 

Závěrem se omlouvám, že to krátké zamyšlení bylo zase tak 

dlouhé. 

Fotbalu zdar Michal Arnošt 

Okresní přebor mladších žáků 

Poslední odehrané kolo 

6. kolo 

Neděle 2. 10. 2022 10:00 

SK Bolešiny - SK Kovo Strážov 1:4 (0:1) 15 diváků 

Rozhodčí: Horský Michal. 
Sobota 1. 10. 2022 13:30 

TJ Sušice B - Pfeifer Chanovice/S.Kasejovice 3:3 (0:1) 

Rozhodčí: Blaheta Josef. 
Sobota 1. 10. 2022 12:00 

Horažďovice/Hrádek B - Start Luby B 10:1 (5:1) 30 diváků 

Rozhodčí: Abraham Josef. 

 

 

https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/250d5a4e-0689-4a7e-87ef-0289d88d125c
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/666febb9-65fd-4d7e-80f5-cef517360eba
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/b15649e4-b322-4c59-8122-0da8ee114eef
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Tabulka po 6. kole 

# KLUB Z V R P B 

1. 
Horažďovice/Hrádek 

B 
6 5 0 1 15 

2. TJ Sušice B 6 4 2 0 14 

3. Start Luby B 6 3 0 3 9 

4. 
Pfeifer 

Chanovice/S.Kasejovice 
6 2 1 3 7 

5. SK Kovo Strážov 6 2 0 4 6 

6. SK Bolešiny 6 0 1 5 1 

 

Nejbližší zápasy Kasejovic: 

Okresní přebor – muži: 

16.10. 2022 (13:30 hod.) Nepomuk B – Kasejovice 

22.10. 2022 (15:30 hod.) Kasejovice - Záluží 

Kraj – starší žáci: 

16.10. 2022 (13:15 hod.) Holýšov - Kasejovice/Spálené Poříčí 

22.10. 2022 (13:00 hod.) Kasejovice/Spálené Poříčí – Dobřany 

OP – mladší žáci: 

15.10. 2022 (10:00 hod.) Bolešiny – Kasejovice/Chanovice 
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Nohejbal 

Nohejbalová sezona pro rok 2022 je u konce a k jejímu 

zhodnocení se vyjádřil hrající kapitán týmu Jakub Kulík: 

,,Letošní nohejbalová sezona byla zase o něco těžší, než 

sezona minulá. Týmy tomu dávají více a my jsme letos 

bohužel hráli téměř bez tréninku a tato tréninková praxe nám 

v mnoha zápasech chyběla. Pozitivem letošní sezony byli 

určitě fanoušci, kteří nás chodili podporovat v hojném počtu. 

Za to jsme se jim snažili poděkovat zápasy, na které se dalo 

dívat. 

Sezonu jsme nakonec zakončili na 8. místě z 12 mančaftů, 

a proto bereme letošní sezonu spíše za jednu z těch horších. 

Jestli i nadále budeme chtít zachovat nohejbal v Kasejovicích 

budeme muset začít opět trénovat a lépe se scházet. Velmi 

nám pomohl náš dlouholetý kamarád a hráč Zahorčic Pavel 

Brož, který doplnil mužstvo ve chvílích kdy nás bylo málo a 

přispěl k tomu, abychom zápas mohli vůbec odehrát – tímto 

mu děkujeme. Nechtěl jsem vyzdvihovat nejlepší hráče 

sezony, ale i tak se zastavím u dvojky David Kulík a Martin 

Fiala, kteří jsou rok od roku lepší a táhnou náš tým. 

I touhle cestou bych chtěl poděkovat hráčům kteří se na 

sezoně 2022 podíleli, protože jak říkám nebyla úplně 

jednoduchá: David Kulík, Martin Fiala, Jakub Kulík, Martin 

Škyrta, Václav Drnek, Libor Kulík, Pavel Brož. 

Nohejbalu zdar a těšíme se na další sezonu, snad s lepším 

umístěním, než bylo to letošní.“ 

Jakub Kulík 
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Konečná tabulka sezony 2022 

 

Pořadí Tým Utkání Výhra  Remíza Prohra Skóre Body 

1. Háje A 13 12 1 0 64-14 25 

2. Bzí 13 12 0 1 65-13 24 

3. SK Nevim KT A 13 8 1 4 43-35 17 

4. ČB Prádlo 13 6 2 5 39-39 14 

5. NK Třemšín 14 6 3 5 43-41 15 

6. NO Nebílovy 14 6 1 7 41-43 13 

7. SK Vodokrty 14 6 1 7 37-47 12 

8. NO Kasejovice 14 5 1 8 34-50 11 

9. Háje B 13 3 5 5 34-44 11 

10. Roupov 14 4 3 7 39-45 11 

11. SK Nevim KT B 12 2 1 9 21-51 5 

12. D.Lukavice 13 0 1 12 20-58 1 

 


