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2.díl 
 

1977   -   1983 
 

1977-1978 
MUŽI - V přípravě na tuto sezónu jsme absolvovali turnaj v Kralicích. Nejdříve jsme 

porazili Hartvíkovice 4:3 (kdepakže ty dneska jsou – zkrátka fotbal dělají peníze) a ve finále 
jsme remizovali s domácími Kralicemi 2:2. Na penalty jsme ovšem neuspěli, ale i tak z toho 
byla v silné konkurenci stříbrná pozice. Dalším turnajem byl zbraslavský, kde jsme ale obsadili 
poslední místo, když jsme prohráli úvodní duel s Příbramí na penalty a o 3. místo jsme prohráli 
se Zastávkou 0:3. Ani v posledním domácím turnaji se nám nedařilo a opět jsme byli poslední. 
Za nepříznivého počasí jsme prohráli opět na penalty s Kralicemi a potom 1:3 s Březníkem.V 
posledním přátelském zápase jsme si spravili chuť, když jsme pokořili Zbýšov B 2:1. 14. srpna 
jsme vstoupili do 4. fotbalové sezóny. Kádr nebyl nijak velký, v brance nastupoval hrající 
trenér F. Matoušek a hrálo se v téměř stejné sestavě jako loni. Po podzimní části jsme se dělili 
s mužstvem Lukovan o 1. místo se 17 body. V zimní přestávce jsme obsadili na turnaji v Nové 
Vsi pěkné 2. místo. Do jarní sezóny doznal kádr několik změn. Jeden z nejlepších hráčů 
Vítězslav Slabý byl pro špatnou morálku vyřazen z mužstva. Z VÚ nám byly poskytnuty dvě 
posily - Mihalisko a Kunst, z Nové Vsi přestoupila nadějná opora L. Kopeček a do civilu se měl 
vrátit Palát. Mužstvo opustil Toms a Prokop. Postup jsme promarnili nečekanou remízou 
s posledními Lažánkami a prohrou v Tišnově a Zbýšově. Prohra v posledním kole 
s postupujícími Lukovanami už nic neřešila. I přes nesporně posílenou sestavu se na jaře tolik 
nedařilo a skončili jsme na 3. místě. 

ŽÁCI – Žákovské mužstvo se pod vedením Antonína Matouška konečně dočkalo 
regulérních vítězství a s 8 body obsadilo 5. místo. 
 
   1978-1979 

MUŽI - Každou sezónu se nám dařilo vylepšovat konečné umístění v tabulce a tak cílem 
do další sezóny bylo opět zlepšení. Poměrně stabilizovaná sestava si v průběhu sezóny 
udržovala svou výkonnost a cíl se zdařil – Ketkovice postupují do III. třídy. O postup se 
zasloužili tito hráči ( hráči jsou seřazeni sestupně podle počtu odehraných utkání - v závorce 
počet vstřelených branek ) - Taras Jan (jako jediný nastoupil ve všech zápasech), Doležel Julius 
(8), Gašparík Dušan (17), Báňa Antonín, Obršlík Josef, Palát Jiří (5), Matoušek František, 
Jeřábek Karel (3), Horníček Karel, Endlicher Miloš (11), Kopeček Ladislav (2), Bechný 
Jaroslav (1), Matoušek Jan (2), Obršlík Richard, Janiga Ján, Mihalisko Josef (9), Křenek 
Václav (3), Kunst Josef (4), Cahlík, Slabý Vítězslav, Anýž. 
V neděli 3. června 1978 porazilo naše mužstvo v posledním kole Vys. Popovice 3:1 a po 5-ti 
letém působení ve IV třídě postupujeme. 
 ŽÁCI – Jediná výhra a skóre 10:60 znamenaly pro žáky poslední místo. Družstvo nemělo 
trenéra a výbor zajišťoval pouze nezbytné náležitosti nutné pro fungování mužstva v soutěži. 
 
 



1979-1980 
MUŽI – Jako nováček soutěže jsme si nevedli tak špatně. Po 19. kole jsme byli na krásném 6. 
místě, ale závěr soutěže se nám vůbec nepovedl a konečná bilance byla 26 zápasů – 9-4-13 a 
skóre 43:52. Z uvedené statistiky je zřejmé, že jelikož jsme obsadili až 12. místo, tak skupina 
byla velmi vyrovnaná. Našimi nejlepšími střelci byli Jan Matoušek a Dušan Gašparík. 
DOROST – Nově založené mužstvo dorostu vybojovalo pod vedením Fr. Matouška 20 
mistrovských bodů a obsadilo slušné 6. místo. Hráči – Procházka, Bureš, Báňa M., Muzikář, 
Pavliš, Trávníček, Novák, Duba, Chatrný, Došek J., Krontorád, Endlicher, Sova a Vilím. 
ŽÁCI – Ve skupině o 7 mužstvech se podařila uhrát 3 vítězství, skóre 15:67 a obsadili jsme 
předposlední místo. Mužstvo trénoval Zdeněk Pospíšil. 
 
  1980-1981 
I v této sezóně přihlašujeme všechny 3 oddíly, ve kterých došlo jen k nepatrným hráčským 
změnám   
MUŽI – opět dochází k vylepšení umístění z minulé sezóny. Bilance – 26 zápasů – 9-5-12 a 
skóre 49:63. I když jsme měli pouze o 1 bod více než loni, je z toho pěkné 8. místo 
DOROST – si zachoval vyrovnanou zápasovou bilanci 24 zápasů – 10-4-10 a skóre 32:40. 
ŽÁCI – obsadili s 5 body poslední 9. místo. 
 
  1981-1982 
Přihlašujeme opět 3 družstva, ale místo dorostenců přihlašujeme do soutěže B mužstvo mužů, 
které ovšem tvoří většina bývalých dorostenců. V této sezóně došlo ke zkvalitnění přístupu 
většiny hráčů, což mělo za následek také vylepšení umístění jednotlivých mužstev. 
MUŽI A  – III.třída -  3. místo a bilance 26 zápasů 16-5-5, skóre 54:36 a 37 bodů 
MUŽI B  – IV.třída - 9. místo a bilance 20 zápasů 7-1-12, skóre 22:64 a 15 bodů 
ŽÁCI – 6. místo a bilance 16 zápasů 5-2-9, skóre 25:26 a 12 bodů 
   

1982-1983 
Přichází dosavadní nejúspěšnější sezóna mužského fotbalu v Ketkovicích. Muži A vyhráli 
svou skupinu a  postoupili do Okresního přeboru. Zbývajícím oddílům se ovšem tolik nevedlo 
a skončily ve svých soutěžích na posledních místech. 
MUŽI A  – III. třída – 1. místo a bilance 26 zápasů 16-7-3, skóre 62:27 a 39 bodů.  
MUŽI B  – IV. třída – 11.místo a bilance 20 zápasů 1-2-17, skóre 9:87 a 4 body. Horší umístění 
„B“ mužstva je zapříčiněno hlavně tím, že bylo potřeba doplňovat „A“ mužstvo, které bojovalo 
o postup. Vedoucím „A“ byl Rudolf Palát, „B“ – František Matoušek a žáků Zdeněk Pospíšil. 
Po 3. sezónách ve III. třídě se tedy podařilo Ketkovicím postoupit do Okresního přeboru. A 
kdože se o to nejvíce přičinil – na trenérském postu byl Richard Obršlík a v poli nejčastěji 
nastoupili – Báňa Antonín, Bureš Antonín, Bureš František, Došek Jiří, Gašparík Dušan, 
Horníček Karel, Krontorád Antonín, Chatrný Jiří, Nekuda Milan, Nekuda Ivan, Matoušek 
František, Matoušek Jan, Mihalisko Jozef., Křenek Václav, Pavliš Jiří a Taras Jan. 
ŽÁCI – 10. místo a bilance 18 zápasů 3-1-14, skóre 15:140 a 7 bodů. 
 
 
Postupem do OP nastaly nové okolnosti – bylo nutno zajistit kvalifikovaného 
trenéra, rozhodčího a přihlásit družstvo dorostenců. Nakonec se vše zdárně 
podařilo a jak jsme si v nové soutěži vedli, o tom si napíšem příště. 



MUŽIMUŽIMUŽIMUŽI    
 

Sezonu 2006 / 2007 jsme začínali s novým trenérem ing. Mihaliskem, který nastoupil po 
desetiletém období Tondy Matouška. Novým hráčem byl Michal Matoušek, který se po 17. 
letech působení ve Zbýšově a Rapoticích vrátil domů. Posilami byli Jarek Nedbal a  Honza Šic, 
kteří předtím několik let nehráli. Celý podzim jsme hráli bez zraněného Zdeňka Mohelského. 
      Po dlouhé době se začalo kvalitně trénovat. Po slušném vstupu do sezony přišla malá 
euforie, hlavně po výhře 8:1 nad Zakřanami jsme měli nosy hodně nahoře. Týden nato prohra 
v Hradčanech nás posadila zpátky na zem. Prohráli jsme i velké derby s Riem a byli jsme místo 
ve hře o špici rádi za střed tabulky.  Treninková účast byla u některých hráčů slabá a velkým 
problémem bylo proměňování šancí.V zimě došlo k několika změnám, odešel Vlasta Karaus 
zpět do Čučic a Jara Nedbal skončil. Naopak po zranění znovu začal hrávat Zdeněk Mohelský a 
na hostování přišel Marek Mihalisko. 
      Jaro jsme začali ostudnou prohrou s poslední Příbramí. Poté jsme se trochu zvedli a zahráli 
několik pěkných utkání, hlavně derby v Riu nám docela vyšlo. Na to, abychom tabulkou 
stoupali více vzhůru, bychom však museli mít méně zraněných hráčů. Vždyť posuďte sami – 
Filip Klimša za celou sezonu odehrál jen 6 utkání, z toho na jaře jen jedno, Michal Garžík jen 
co si odpykal trest za červenou kartu s Příbramí se zranil a prakticky celé jaro nehrál, zdravotní 
problémy měl opakovaně Zdeněk Mohelský, dále i Zdeněk Pospíšil, Pavel Matoušek, Roman 
Skokan, Vláďa Duba atd. 
        Na závěr sezony jsme si doma jasně poradili s Lukovanami a Senoradami B a naznačili, že 
minimálně z týmů nejbližšího okolí ( Čučice, Lukovany, Senorady B, Příbram, Zakřany  a nyní 
i Babice ) bychom měli mít ambici být nejlepší. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po konci loňské sezony s námi ukončil spolupráci trenér ing. Mihalisko a tak přípravu na 
novou sezonu vede Michal Matoušek. Kádr zůstal téměř stejný, jen na hostování do Senorad 
odešel Tomáš Ošmera a z dorostu Rapotic se nám vrátil Jarda Skokan.  
     Tréninková účast je prozatím dost ovlivněná dovolenými a tak nás chodí 6 -12 hráčů. 
Někteří hráči mají příkladný přístup a pokud nejsou zrovna v práci, tak na tréninku chybí 
málokdy. Vyzdvihnout bych chtěl hlavně „Brňáky“ Filipa, Přemy a Michal Garžíka, kteří 
pravidelně jezdí do Ketkovic trénovat. Na každém treninku byl Michal Matoušek, Marek 
Mihalisko a Ivo Popelka.  Spokojen jsem z přístupem hráčů, jako je Zdena Mohelský, Pavel 

1. Chudčice 24 18 3 3 69 : 28 57 
2. Domašov 24 18  2 4 66 : 26 56 
3. Moravské Knínice  24 16 2 6 76 : 36 50 
4. Nová Ves 24 14  5 5 69 : 49 47 
5. Dolní Lou čky 24 12 3 9 59 : 39 39 
6. Čučice 24 10 6 8 54 : 69 36 
7. Zakřany 24 10 5 9 61 : 63 35 
8. Ketkovice 24 10 2 12 52 : 52 32 
9. Hradčany 24 6 5 13 43 : 54 23 

10. Lukovany 24 7  2 15 36 : 48 23 
11. Říčany B 24 5  6 13 29 : 42 21 
12. Senorady B 24 5  1 18 30 : 91 16 
13. Příbram 24 2  4 18 24 : 71 10 



Matoušek, Roman Skokan, Honza Šic, Tomáš Garžík, Jarda Skokan, Vláďa Duba. Více 
potrénovat musí Mirek Horák, Laďa a Pavel Mohelští, Zdeněk Pospíšil a Braňo Valo. 
      Zatím jsme sehráli přípravná utkání s Rapoticemi B a Mohelnem. Obě utkání s týmy 
z vyšších soutěží  jsme prohráli, ale to není důležité. Sestava se teprve tvoří a více napoví 
generálka s Lukovanami. Máme asi 8 obránců, 8 záložníků a pouze 2 hráče do útoku ( Laďa a 
Čmelda). Proto na tomto postu chci vyzkoušet i jiné hráče. 
     Cílem pro novou sezonu je hrát atraktivní fotbal, bavit diváky, střílet branky. Rádi bychom 
hráli o špici tabulky, úspěch by byl 3. místo. Z okolních týmů bychom chtěli být nejlepší. 
Rovněž chci řešit generační problém, chtěl bych dát více šancí mladým hráčům jako je Honza 
Šic, Jarda Skokan či David Rosa. 

Michal Matoušek 
 

 

PLAZ KETKAZ CUP 2007 
 

V sobotu 7.7. nám počasí aspoň trochu přálo, i když  bylo poněkud větrno, tak vylezlo po pár 
dnech  sluníčko. Turnaje se zúčastnilo 10 mužstev. Los svedl do skupiny obě ketkovská mužstva 
a rozlosování jim přisoudilo dokonce hned úvodní zápas. Velké derby zvládli lépe All Stars a 
porazili Šamany 2:0. Šamany to ale natolik nakoplo, že hned v následujícím zápase překvapivě 
porazili pozdějšího vítěze turnaje Dinosport 1:0. V posledním kole si Šamani i přes mohutné 
povzbuzování nejvášnivějšího fanouška Standy Rosy neporadili s Riem a na vzájemný zápas 
s All Stars nepostoupili. Předvedli ovšem velmi dobrý výkon, v bráně několikrát čaroval Vraník 
– tata (velký rybář) mu radil u tyčky jak se správně chytá.  
        pořadí  skupina A - 1. Hufani, 2. Palermo, 3. Dělňák, 4. Izolace Brno, 5. Chelsea 

skupina B - 1. Dinosport, 2. Čučice 3. Perhotam, 4. All Stars, 5. Šamani 
Ve čtvrtfinále nastoupili All Stars proti vítězi druhé skupiny Hufanům ze Senorad a o 
postupujícím rozhodla až šestá série penalt a dále postoupili senoradští. Ve druhém čtvrtfinále 
mezi Dinosportem a Izolací Brno to jiskřilo a rozhodčí musel tahat několikrát červenou kartu. 
Nakonec Dinosport zvítězil 5:2. Ze zbývajících čtvrfinálových zápasů postoupily Čučice a 
Palermo Zbýšov. Ve finále porazil Dinosport Čučice 2:1. 

 
Konečné pořadí -     1.Dinosport Ivančice         2. Čučice         3. Hufani Senorady 

 
 

 

SVOBODNÍ   :    ŽENATÍ 
 

Na pouťovou neděli se uskutečnilo tradiční fotbalové utkání svobodných a ženatých. 
Svobodní se do toho obuli hnedka zostra a po malé chvíli rozvlnili síť za Braňovými zády. 

Ovšem to bylo jejich první a poslední vedení tohoto dne. Ženáči se brzy oklepali ( nejsou už 
nejmladší a tak se musí zkrátka dostávat do tempa trochu déle) a začali nebezpečně ohrožovat 
svatyni svobodných. Vyrovnání na sebe nenechalo dlouho čekat. Rozhodčí (Emil Nevrzal) s 
přehledem řídil utkání, i bez čárových pohotově odhaloval milimetrové offsidy a nepřipustil 

žádnou zbytečnou diskuzi.  Hra se přelévala ze strany na stranu a ženáči začali pomalu 
svobodným skórově ujíždět. Za stavu 6:3  poněkud povolili ( o přestávce totiž „doplnili palivo“ 

a s plnou nádrží to nejde tak rychle) a bylo to na svobodných, aby zdramatizovali utkání. 
Svobodní se sice za malé Braňovy pomoci dotáhli na jednobrankový rozdíl, ale prestiž je 

prestiž a tak ženáči zase zařadili vyšší rychlostní stupeň a vyhráli s přehledem 9:6. 
 



Závěrečná tabulka starší žáci III.C 2006-2007 
 
 

1. Ketkovice 18 15 2 1 98 : 10 47 
2. Deblín 18 14  1 3 77 : 10 43 
3. Dolní Lou čky 18 11 3 4 57 : 29 36 
4. Říčany 18 11 2 5 77 : 27 35 
5. Domašov 18 9  3 6 54 : 31 30 
6. Zbraslav 18 8  2 8 71 : 40 26 
7. Drásov 18 5  1 12 28 : 78 16 
8. Veverské Knínice 18 3  4 11 37 : 59 13 
9. Babice u Rosic 18 3  3 12 23 : 58 12 

10. Nová Ves 18 0  1 17 6 : 186 1 
 

Tabulka střelců hráčů Ketkovic       počet branek  celkové pořadí 
 

Valo Marek          24   1. 
Ošťádal Tomáš         21   3. 
Nedvěd Vladislav           10          13.-15. 
Jacko Tomáš            8          21.-24. 
Jacko Ond řej            7          25.-26. 
Řezanina Marek, St řecha Jaroslav, Budín Jan       5          29.-38. 
Kuneš Martin            4          39.-46. 
Liška Pavel, Ka čírek Libor, Rybní ček Martin, Huczmann David, 
Došek Pavel, Oš ťádal Michal, T ůma Dušan, T ůma Erik      1 
 

 
 



ŽÁCI 
 

 
 

Pohled na tabulku vypovídá o velkém úspěchu našich mladých 
hráčů. Suverénní podzimní část sezóny jsme potvrdili i výkony na 
jaře a bez větších problémů jsme si vybojovali titul. Potěšitelné je i 
postavení v tabulce střelců, kde mocným finišem v závěru vyhrál s 24 
brankami Marek Valo a bronzový stupínek vystřílel Tomáš Ošťádal. 
Oba hráči mohou hrát v žákovské kategorii i nadcházející sezónu, což 
podtrhuje jejich letošní výkon. Mezi ty těžší zápasy jarní části patří 
např. zápas v Dolních Loučkách, kde jsme už prohrávali 0:2, ale 
podařilo se nám vyrovnat a v závěru zápasu se snažila obě mužstva 
strhnout vítězství na svou stranu, ale nakonec z toho byla spravedlivá 
remíza. Jedinou porážku 0:1 jsme si odnesli z Deblína, kde jsme byli 
sice po většinu zápasu lepším celkem, ale naše bezzubé útočení 
vygradovalo brankou v naší síti po chybě obrany. Byl to zápas, ze 
kterého byli kluci hodně unavení a odevzdali maximum, ale někdy to 
prostě nejde. Mezi ty emotivní zápasy zcela jistě patřil zápas 
ve Zbraslavi (což už je téměř pravidlem), kde „mladý“ rozhodčí 
rozdal hezkou hromádku karet (domácí se i „červenali“) ale body 
jsme si za vítězství 6:2 odvezli my. Ostatní zápasy byly vesměs naší 

jednoznačnou záležitostí a celou sezónu 
jsme uzavřeli na domácím pažitě 
kanonádou 18:0 s mužstvem Nové Vsi. 
Mužstvo si sice „vykopalo“ možnost postupu do vyšší třídy, ale 
nedostatek hráčů nám nedovolil tuto soutěž přihlásit.  

Z kádru odchází 7 hráčů – Budín, Tůma D., Řezanina, 
Nedvěd, Kačírek pro dosažení věku dorostenecké kategorie a 
bratři Jackové do vyšší soutěže žáků v Ivančicích. Do následující 
sezóny tedy vstupujeme s poměrně úzkým kádrem, který by mělo 
tvořit 5 hráčů ročníku 1993 a zbytek, kteří jsou v naprosté většině 
o 4 a více let mladší. Sami jsme zvědaví, jak se takto složené 
mužstvo popere ve své soutěži starších žáků. 

V průběhu prázdnin jsme se ještě zúčastnili 
silně obsazeného turnaje v Dukovanech, kde jsme 
obsadili 3. místo a turnaje v malé kopané 
v Petrovicích u Nového Města na Moravě, kde jsme 
ve finále prohráli na pokutové kopy s domácím 
celkem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Chci také poděkovat p. Jiřímu Pavlišovi za sponzorský příspěvek 
ve prospěch žákovského mužstva, za který mají kluci nové dresy a 

další výbavu. 
 



 

 

Rozpis muži podzim 2007 

 
Neděle 26.8. 16:30 KETKOVICE :  ČUČICE  

Neděle 2.9. 16:30 HRADČANY :  KETKOVICE odjezd 15:20 

Neděle 9.9. 16:30 KETKOVICE :  BABICE U ROSIC  

Neděle 16.9. 16:00 DOMAŠOV :  KETKOVICE odjezd 15:00 

Neděle 23.9. 16:00 KETKOVICE :  PŘÍBRAM  

Neděle 30.9. 16:00 KETKOVICE :  LUKOVANY  

Neděle 7.10. 15:30 DOLNÍ LOU ČKY  : KETKOVICE odjezd 14:20 

Neděle 14.10. 15:30 KETKOVICE :  ZAK ŘANY  

Neděle 21.10. 15:00 MOR. KNÍNICE :  KETKOVICE odjezd 13:50 

Neděle 28.10. 14:00 KETKOVICE :  ŘÍČANY B  

Neděle 4.11. 13:30 SENORADY B : KETKOVICE odjezd 12:45 

 
 

Rozpis žáci podzim 2007 
 

Sobota 1.9. 14:30 DRÁSOV : KETKOVICE odjezd 13:15 

Neděle 9.9. 14:30 KETKOVICE :  VYS. POPOVICE   

Neděle 16.9. 10:30 ZBRASLAV :  KETKOVICE odjezd 9:45 

Neděle 23.9. 14:00 KETKOVICE :  DOMAŠOV   

Neděle 30.9. 13:30 VEV. KNÍNICE :  KETKOVICE odjezd 12:30 

Sobota 6.10. 10:00 NOVÁ VES : KETKOVICE odjezd 9:15 

Neděle 14.10.  VOLNO  

Sobota 20.10. 13:00 ŘÍČANY :  KETKOVICE odjezd 12:00 

Neděle 28.10. 12:00 KETKOVICE :  DOLNÍ LOU ČKY    

 

 

Informace z historie fotbalu byly čerpány z Ketkovské fotbalové kroniky, Kroniky obce Ketkovice 

a výročních zpráv TJ Sokol Ketkovice       připravil Z. Ošťádal 


