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1983   -   1986 
 

1983-1984 
 

MUŽI – V Ketkovicích se hraje poprvé okresní přebor mužů !!! V přípravě na 
podzimní část sezóny se nám vydařilo několik turnajů a tak jsme vstupovali do soutěže 
v optimistické náladě. Ovšem hned od prvních kol jsme měli několik zraněných a potrestaných 
hráčů, úvod soutěže jsme vůbec nezachytili a šli od porážky k porážce. Po podzimu jsme měli 
pouhé 4 body. Pod vedením R. Obršlíka se mužstvo začalo připravovat na jarní část společně 
s dorostenci s cílem udržet okresní přebor. Jarní část jsme odehráli mnohem lépe a získali 12 
bodů. Ovšem jediný bodík nám chyběl a sestoupili jsme do III. třídy. Podzimní vystoupení bylo 
černou skvrnou na prozatimní desetileté historii.  
Celkově tedy předposlední 11. místo, 22 zápasů 6-4-12, skóre 33:40 a 16 mistrovských bodů. 

DOROST – po dvouleté odmlce jsme toto mužstvo opět přihlásili, ale velká očekávání 
jsme neměli. Obsadili jsme poslední 12. místo, 22 zápasů, 2-0-20, skóre 16:154 a 4 body. 

ŽÁCI – zde jsme zažívali obrácené pocity. Žákům se podzim velmi vydařil a z 8 utkání 7 
vyhráli a jednou odešli poraženi, čímž jsme vedli tabulku. Trenér Zdeněk Pospíšil měl během 
sezóny největší problémy  s tím, že do zápasu mohlo nastoupit 11 hráčů a dalších 15 se muselo 
„jen“ dívat. Jarní část ovšem tak vydařená nebyla a skončili jsme na 4. místě, 16 zápasů, 9-2-5, 
skóre 59:28 a 20 bodů. 

 
Po skončení sezóny jsme ještě doma sehráli přátelské utkání s divizním mužstvem 

Železárny Prostějov, za které hrál náš odchovanec Milan Nekuda. I přes prohru 1:3 jsme 
odvedli slušný výkon, když naši branku vstřelil Antonín Krontorád. 
 
   1984-1985 
 

Sestupem do nižší soutěže a také nedostatkem dorostenců jsme přihlásili dvě družstva mužů a 
družstvo žáků. 

MUŽI B – vedoucím mužstva byl Josef Matoušek a trenérem Richard Obršlík a 
vypomáhali mu Jan a František Matouškovi. Přihlásili jsme se do tišnovské skupiny a po 
podzimní části jsme suverénně první o 5 bodů před Veverskou Bítýškou. I jarní částí sezóny 
naše “béčko“ proplulo bez ztráty kytičky a z 1. místa postoupilo zpět do Okresního přeboru. 
Z 18 zápasů jsme 16 vyhráli, 2x z toho byla plichta a hořkost porážky jsme tento rok vůbec 
neokusili. Skóre 67:15 a 34 bodů. Dokonce se nám podařilo vyhrát i soutěž slušnosti. 

MUŽI A  – družstvo vedl Josef Matoušek a OFS nás zařadil do jižní skupiny. Mužstvo 
tvořili hráči od dorostu až po ty, kteří už měli svá nejlepší fotbalová léta za sebou. Umístění 
odpovídalo možnostem a s 18 body jsme obsadili 8. místo. 22 zápasů, 6-6-10 a skóre 35:58. 

ŽÁCI – pod vedením Františka Matouška jsme s 19 body zaslouženě vyhráli skupinu a 
k diplomu dostali i kopací míč. Bilance ze 12 zápasů byla 9-1-2 a skóre 26:13 



1985-1986 
 

MUŽI –  Bohužel ani druhé účinkování v okresním přeboru se našim hráčům 
nevydařilo.. Vlivem reorganizací krajských soutěží byla sestupová matematika 
tohoto ročníku velice krutá. Ač jsme se umístili se 17 body na 9. místě ze 12. 
účastníků, museli jsme zpět do III. třídy. Ze 22 zápasů máme bilanci 5-7-10, a 
skóre 28:42. 

DOROST – zde nám také pšenka nekvetla a ze 20 zápasů se nám podařilo vyhrát jediný, ostatní 
jsme odešli poraženi, tudíž z toho byly pouhé 2 body, skóre 12:138 a závěr tabulky. 
ŽÁCI – alespoň v této soutěži byl důvod k radosti. A nebylo jí málo. Pod vedením Františka 
Matouška a Bohuslava Leitnera obhájili žáci 1. místo, ze 14. zápasů vybojovali 24 bodů při 
bilanci 11-2-1 a skóre 49:15. V okresní soutěži „8x z abecedy fotbalu“ v Kuřimi nás 
zastupovalo 6 hráčů – Mohelský Pavel a Zdeněk, Matoušek Pavel, Petr (1976) a Michal a 
Skokan Roman a obsadilo prvních 6 míst. Do krajského finále v Brně postoupili Matoušek Petr 
(1.místo do 10 let), Matoušek Michal (3. do 
12 let), Matoušek Pavel (5. do 12 let) a 
Mohelský Zdeněk (7. do 12 let). Petr 
Matoušek se potom zúčastnil i národního 
finále na Karlštejně.  
  

1986-1987 
V této sezóně přihlašujeme 4 družstva a bylo rozhodnuto o zakoupení autobusu.  
MUŽI – kádr tvořili Báňa Antonín, Coufal Zdeněk, Došek Jiří a Pavel, Duba Vladimír, Hél Jiří, 
Horníček Karek, Horváth Dušan, Chatrný Jiří, Klusák Jiří, Krontorád Antonín, Matoušek Jan, 
Nekuda Ivan a Miroslav, Ošťádal Zdeněk, Smejkal Zdeněk, Štěpán Miroslav, Taras Jan a 
Trávníček Luboš. Trenérem byl Josef Matoušek a vedoucím mužstva Karel Filípek. Přípravu 
jsme začali turnajem v Lukovanech (3. místo) a  Ketkovicích (1.místo). V 1.kole Českého 
poháru jsme po remíze 2:2 vypadli s Dolními Kounicemi na penalty. Většinu podzimní části 
sezóny jsme vedli, ale 3 prohry v posledních 3 kolech nás odsunuly až na 5 místo. V jarní části 
jsme takový výpadek nezopakovali a s 33 body obsadili 3 místo s 3 bodovou ztrátou na vítěze. 
Bilance 15-3-4 a skóre 51:30. Hlavní cíl – postup- se nám tak nepodařil. 
DOROST – klukům se ani v tomto ročníku příliš nedařilo a s 5 body obsadili předposlední 12. 
místo, 2-1-21 a skóre 11:104. 
ŽÁCI – si loni vybojovali postup a tak bylo přihlášeno mužstvo starších a mladších. Trenéři 
měli o jeden úkol víc, sehnat dostatečný počet hráčů. Po podzimní části okresního přeboru 
obsadili starší 3. místo a mladší byli poslední. V jarní části si starší trošku pohoršili, s 11 body 
obsadili 6 místo, bilance 3-5-6 a skóre 21:36, ale v soutěži se udrželi. Mladší žáci měli bilanci 
zápasů 0-1-9, skóre 3:31 a jeden bodík znamenal poslední šesté místo. Ovšem žáci se opět 
blýskli v individuálních dovednostech. Všech 26 hráčů si vyzkoušelo 8x z abecedy fotbalu a 5 
nejlepších se zúčastnilo okresního finále v Rajhradě. Zde v kategorii do 12 let obsadili Petr a 

Michal Matouškové 1. a 2. místo a do 14 let Pavel Matoušek 2. a Zdeněk 
Mohelský 3. místo. V krajském kole v Brně obsadil Petr Matoušek opět 1. 
místo, ostatní kluci se i přes výborné výsledky na medailové pozice 
nedostali. Petr poté zvítězil i v národním finále v Kopřivnici a v celostátním 
finále na Karlštejně obsadil vynikající 2. místo. Za úspěchy jednotlivých 
žáků je nutno vidět nejenom talent těchto kluků, ale také obrovská píle a 
obětavost především Františka Matouška.  



MUŽIMUŽIMUŽIMUŽI    
 

Před sezónou jsme měli tyto cíle - 3.místo v tabulce, být nejlepším týmem okolí, hrát atraktivní 
fotbal, dát šanci mladíkům. Dále jsem deklaroval, že kdo nebude trénovat nebude hrávat. 

    A skutečně se dá říci, že jsem byl s podzimem spokojen – z 18-členného kádru nebyl 
téměř nikdo zraněn a byla zdravá konkurence o místo v sestavě. Díky směnování některých 
hráčů si nakonec stejně zahráli všichni, tahouni týmu byli jednoznačně Zdeněk Mohelský a 
Filip Klimša, hodně branek vstřelil i Tomáš Garžík. Velkým nebezpečím pro soupeře byl 
tradičně i Laďa Mohelský a velice spolehlivé výkony podával Roman Skokan. Žolíkem často 
býval Pavel Mohelský, který prakticky netrénoval a proto nemohl hrávat v základu. I obrana se 
na podzim ustálila ve složení Marek Mihalisko, Michal Garžík, Michal Matoušek a Honza Šic a 
v brance to v životní formě jistil Braňo Valo. Začali jsme výhrou v derby s Riem a celý podzim 
jsme byli na úspěšné vlně. Za celý podzim jsme prohráli pouze 3 zápasy, v Domašově, 
Knínicích a Loučkách, ostatních 8 zápasů jsme vyhráli. Rád bych ještě vzpomněl úspěšný 
autobusový zájezd na zápas v Dolních Loučkách, kde byla opravdu nádherná atmosféra. Doma 
jsme byli více jak rok neporaženi a po podzimu jsme byli na 3.místě stále ve hře o postup. 
   Přišla zima a sní i zimní příprava. Fiaskem skončila tradiční  hala v Nové Vsi, nemělo 
cenu platit velké peníze, když nás chodilo jen pár. Také nabírání fyzičky se týkalo jen pár hráčů 
– vyzvednout bych chtěl Marka, Filipa, Pavla Matouška, občas se přidali i další, ale žádná 
sláva. Před sezonou jsme sehráli 3 přípravné zápasy, bohužel v jednom z nich se zranil stoper 
Michal Garžík, který pak celé jaro promarodil. Aby toho nebylo málo, těsně před sezonou se na 
hokeji zranil i Roman Skokan, který snad bude v pořádku pro podzimní sezonu. 
   Jaro jsme začali smolnou plichtou v Čučicích, kde domácí dali gól do šibenice z jediné 
střely na bránu. V dalším zápase s Hradčanami výkon nebyl dobrý, ale 3 body jsme uhráli. 
V Babicích jsme jasně vyhráli, ale soupeř byl strašně slabý. Domácí utkání s Domašovem se 
nevyvíjelo dobře, ale zlepšeným výkonem ve druhé půli jsme zápas otočili. V tuto chvíli jsem si 
myslel, že i díky zaváhání Louček a Knínic můžeme atakovat špici tabulky. 
   Bohužel přišla Příbram, kde jsme se nevyrovnali s terénem ani přísně pískajícím 
rozhodčím. Navíc přišli i individuální chyby a tak jsme prohrávali 2:0, nakonec jsme srovnali 
na 2:2, přesto jsme byli zklamaní, neboť hlavně ve druhé půli se hrálo pouze na bránu Příbrami. 
V Lukovanech jsme vyhráli 2:1 po bojovném výkonu a čekalo nás utkání roku – Dolní Loučky. 
Před neuvěřitelnou návštěvou jsme hráli fotbal na hranici našich možností, dali jsme úvodní 
branku a za značného přispění našeho brankáře Braně drželi poločasové vedení 1:0. Po změně 
stran se hostům z Louček podařilo vyrovnat. Bohužel jsme neproměnili gólové šance – hlavička 
Zdeňka Mohelského lízala tyčku a Filip Klimša překopl prázdnou bránu. Hrál se fotbal na 
Ketkovice nevídané úrovně, ale se špatným závěrem, když naši chybu Loučky potrestaly 
vítěznou brankou 5 minut před koncem. Tím pádem jsme byli venku ze hry o titul. 
  Přišlo povinné vítězství v Zakřanech a čekalo nás další utkání s TOP mančaftem – 
Knínicemi. Hrálo se na podmáčeném hřišti a úvod jsme měli impozantní, šli jsme do vedení a 
15 minut hráli velmi aktivně. Poté však přišly chyby v obraně, na mokrém hřišti kupila naše 
obrana jednu chybu za druhou a hosté zaslouženě vedli v poločase 1:3. Po změně stran další 
naše chyba a 1:4. I přes enormní snahu jsme jenom snížili na 3:4, další šance zůstaly 
neproměněny. V předposledním kole jsme prohráli v Říčanech 2:1, zde se projevila už i neúčast 
několika našich opor a ztráta motivace. V posledním zápase sezony se s kariérou loučila naše 
brankářská legenda Braňo a my místo abychom nasázeli týmu z konce tabulky Senoradům B 
pěkný příděl, tak jsme po tragickém výkonu prohrávali již 0:3 a horko těžko v závěru 



srovnávali na konečných 3:3. V zápase dostali příležitost mladíci a ztráta bodů nás odsunula na 
konečné 4.místo tabulky, což je z mého pohledu neúspěch.  
    Když si zpětně promítnu všech 6 zápasů co jsme prohráli ( 3 na jaře + 3 na podzim) tak 
v 5 případech jsme prohráli pouze o gól a v jednom případě v Knínicích 2:0 (ještě 10 minut 
před koncem 0:0) I z toho je vidět jak malé rozdíly mezi týmy jsou a rozhodují maličkosti. Tyto 
klíčové bitvy musíme uhrát s lepším výsledkem a jít do toho více zarputile. Bohužel s našimi 
jarními výkony na hru o čelo tabulky můžeme zapomenout a proto je nutné se rychle vrátit 
k našim podzimním výkonům. 
  

1. M. Knínice 22 18 2 2 99 : 27 56 
2. Dolní Loučky 22 17 2 3 70 : 18 53 
3. Říčany "B"  22 14 2 6 60 : 40 44 
4. Ketkovice 22 13 3 6 70 : 39 42 
5. Zakřany 22 10 4 8 51 : 46 34 
6. Příbram 22 9 4 9 47 : 55 31 
7. Čučice 22 8 1 13 49 : 83 25 
8. Domašov 22 7 3 12 39 : 46 24 
9. Lukovany 22 5 6 11 41 : 62 21 
10. Hradčany 22 6 0 16 34 : 59 18 
11. Senorady "B"  22 5 2 15 48 : 74 17 
12. Babice 22 5 1 16 32 : 91 16 

 

Aby mohl mužský fotbal nadále fungovat na určité úrovni a v dohledné době třeba i postoupit 
do vyšší soutěže je kromě omlazení a zkvalitnění hráčského kádru nutné mít několik lidí, 

(fotbalový výbor) kteří se těmto cílům budou věnovat. Nelze dát vše na bedra jednomu člověku 
s tím, že ostatní si příjdou zahrát fotbal a nějak to dopadne. Na jednom člověku - obětavci je 

fotbal založen v Lukovanech, na jednom v Čučicích, ale v Ketkovicích je to potřeba dělat jinak. 
Doufám, že se nám to podaří. 

            Michal Matoušek 

 
 

PLAZ KETKAS CUP 2008 
 

Netradičně mimo pouťový víkend jsme v sobotu 12.7. uspořádali další ročník 
turnaje v malé kopané. Aby si každé mužstvo dostatečně zahrálo, rozdělili 
jsme je do dvou skupin po pěti a postupovaly opět 4 mužstva. Co naplat, 
našemu mužstvu, skládanému na poslední chvíli, se do dalších bojů 
probojovat nepodařilo. Naše naděje žila dlouho, po vítězství nad Riem to bylo 
hodně nadějné, ale nakonec to nevyšlo díky vzájemnému zápasu s Alkoholics 
Senorady. Přes play off systém se nakonec do finále prokousali Chládek Boys 
Senorady a Palermo Zbýšov, kde se z vítězství 3:1 radovali senoradští. 
 

pořadí v základních skupinách 
 

A - 1. Chládek Boys, 2. Palermo Zbýšov, 3.Dinosport, 4. FC Rapotice, 5. Dolní Loučky 
B - 1. Dělňák Oslavany, 2. Chelsea Oslavany.  3. Rio de Čučo, 4. Alkolics Senorady, 5. Ketkas 
 

vítěz                CHLÁDEK BOYS SENORADY 
 



ŽÁCI 
 

 

Žákovská sezóna 2007-2008 byla sezónou loučení se silným ročníkem 1993. Prakticky 
celý podzim jsme se potýkali s absencí klíčových hráčů v obraně a v některých důležitých 
zápasech se k nám štěstíčko otočilo zády. Především v podzimním domácím zápase s Loučkami 
jsme ztratili vítězný zápas v samém závěru z velkého offsidu a s Domašovem jsme byli 
oslabeni natolik, že omlazený tým nestačil, když se k tomu přidala ještě naše neproměněná 
penalta za bezbrankového stavu. Chuť jsme si ovšem spravili v Nové Vsi, kde jsme domácí 
rekordně rozstříleli 0:24. Těžký zápas jsme odehráli v Říčanech, kde nás domácí z našeho 
vedení 1:4 stáhli v závěru až na 3:4, ale vítězství jsme si už vzít nenechali. Plány na medailové 
pozice na jaře nám silně narušila smolná remíza 4:4 v Popovicích, opět v úplném závěru 
zápasu, kdy jsme ztratili tříbrankový náskok. Podepsala se zde nezkušenost našeho brankáře 
Erika, který chytá teprve první rok a v závěru zápasu už byli na hřišti i ti naši nejmladší, čímž 
jsme soupeře pustili víc do hry a ten pak šťastnými dalekonosnými střelami bohužel vyrovnal. 
Výborný fotbal jsme potom ukázali našim divákům v zápase se Zbraslaví 4:0, čímž jsme jim 
oplatili podzimní prohru. Klíčový zápas jara se odehrával v Domašově. Tento se nám ale vůbec 
nepovedl. Útok se vůbec neprosadil, naše největší zbraň – záloha, nespolupracovala a ztratila 
velké množství míčů a tak po výrazných chybách jednotlivců jsme odjeli poraženi 3:1. V 
závěru sezóny jsme opět předvedli líbivý fotbal, kde bylo vidět, jak si ho kluci užívají. Ostatní 
čtyři zápasy jsme suverénně vyhráli se skóre 36:2, ale k posunu v tabulce vzhůru to už 
nestačilo. V posledním zápase sezóny v Dolních Loučkách (vítěz letošního ročníku) jsme 
potvrdili naši kvalitu, domácí prakticky k ničemu nepustili a vyhráli 4:0. Na zpáteční cestě na 
nás čekal chutný oběd v Bíteši u Raušů a sezóna byla tímto uzavřena. 

Stali jsme se nejlépe střílejícím celkem soutěže, ale na víc než čtvrté místo to nestačilo. 
Trpíme bohužel tím, že máme velmi úzký kádr a někteří hráči jsou příliš mladí na tuto soutěž, 
ale s tímto se potýká většina těch menších obcí. Ovšem odchodem hráčů do dorostu se situace 
letos ještě zhorší. Dlouho jsme se rozhodovali, jakou soutěž máme v následujím roce přihlásit. 
Nakonec se bude hrát v Ketkovicích opět soutěž starších žáků. Dalším trošku početnějším 
ročníkem je až ročník 1997 a tak na nás asi čekají trochu těžší roky. O to víc se naši mladí hráči 
budou za dobré výsledky „rvát“ na hřišti a Vy jim v tom snad budete zase držet palce. Rádi 
bychom také dostali do mužstva nové tváře, ale v popředí zájmů mládeže dnes pohyb není na 
nejvyšších  příčkách….škoda. Naprostou většinu hráčů bych chtěl také pochválit za přístup 
k tréninkům a turnajům a doufám, že z této vysoko položené laťky nesleví. 

Do dorostu odchází dlouholeté ketkovské opory Marek Valo, Jarda Střecha a Tomáš 
Ošťádal. Myslím, že pokud se „nevrhnou“ na jiné zájmy a fotbal je bude bavit, mají určitě 
předpoklady se vrátit do ketkovských mužů a omladit postupně stárnoucí tým. Dále končí Filip 
Krejčíř, který taky na několik zápasů nastoupil,  hostující Pavel Liška a Martin Kuneš. Všem 
šesti patří za jejich působení v ketkovské mládežnické kopané poděkování a těm co se budou 
dále honit za mičudou, hodně sportovních úspěchů. 

V brance nám letos lapal Erik Tůma, v obraně hrávali Pavel Liška, Tomáš Ošťádal, Ondra Maxa, Martin Voral 
a David Huczmann, zálohu tvořili Marek Valo, Jarda Střecha, Michal Ošťádal, Tomáš Fruhvirt a v útoku Pavel 
Došek, Martin Kuneš, Vítek Sedláček a Štěpán Rajsigl. Občas vypomohli Filip Krejčíř, Jirka Došek a Radek 
Vojta. 



Konečná tabulka starší žáci III.C 2007-2008 
 

1. Dolní Lou čky 16 13 2 1 93 : 9 41 
2. Domašov 16 13  1 2 66 : 16 40 
3. Zbraslav 16 12  0 4 66 : 27 36 
4. Ketkovice 16 11 2 3 96 : 24 35 
5. Říčany 16 6 0 10 74 : 52 18 
6. Vysoké Popovice 16 5  1 10 35 : 55 16 
7. Drásov 16 4  2 10 27 : 68 14 
8. Veverské Knínice 16 3  1 12 31 : 81 10 
9. Nová Ves 16 0  1 15 10 : 166 1 

       

         počet branek  celkové umístění 

Tabulka střelců Ketkovic:  Valo Marek 24 2 

  Došek Pavel 21 3 

  Kuneš Martin 15 8 

  Ošťádal Tomáš 14 11 

  Střecha Jaroslav 9 19 
  Sedláček Vítek 5 28 
  Ošťádal Michal 3 41 
  Došek Dominik 1 60 

 

SVOBODNÍ – ŽENATÍ      3 : 3 

branky       Toga, Ori, Jerry  :  Sid, Sósed, Dlabáček 

Sobotní pouťový víkend zpestřilo tradiční klání svobodných a ženatých. Řady 
okroužkovaných byly velmi prořídlé a do zápasu museli zasáhnout i fotbalisté teoretici. 
Ovšem rovzpomněli se, jak kdysi proháněli soupeře a dávali svobodným zabrat. Ti 
začátek mírně podcenili a tak šli ženáči mazáckou patičkou do vedení. První poločas 
byl jasnou záležitostí ženáčů. Svobodní zmobilizovali síly, nasadili do druhé půle posily 
a také se jim podařilo utkání zremizovat.  V penaltovém rozstřelu byla větší jistota na 
straně svobodných a oplatili tak ženáčům loňskou prohru.  



Rozpis muži podzim 2008 
 

Sobota 23.8. 16:30 BABICE U ROSIC  : KETKOVICE odjezd 15:30 

Neděle 31.8. 16:30 KETKOVICE :  LUKOVANY  

Neděle 7.9. 16:30 PŘÍBRAM :  KETKOVICE odjezd 15:45 

Neděle 14.9. 16:30 KETKOVICE :  CHUDČICE  

Sobota 20.9. 16:00 ZAKŘANY :  KETKOVICE odjezd 15:15 

Neděle 28.9. 16:00 KETKOVICE :  ČUČICE  

Sobota 4.10. 15:30 OSLAVANY :  KETKOVICE odjezd 14:45 

Neděle 12.10. 15:30 KETKOVICE :  SENORADY B  

Neděle 19.10.  VOLNO  

Sobota 25.10. 14:00 ŘÍČANY B :  KETKOVICE odjezd 13:00 

Neděle 2.11. 13:30 KETKOVICE :  DOMAŠOV  

 
 
 

Rozpis žáci podzim 2008 
 

Neděle 31.8. 14:30 KETKOVICE :  ČEBÍN  

Neděle 7.9. 10:30 STŘELICE :  KETKOVICE odjezd 9:30 

Neděle 14.9. 14:30 KETKOVICE :  NOVÁ VES  

Sobota 20.9. 10:30 ŘÍČANY :  KETKOVICE odjezd 9:40 

Neděle 28.9. 14:00 KETKOVICE :  VEV. KNÍNICE  

Neděle 5.10. 10:30 DOLNÍ LOU ČKY  : KETKOVICE odjezd 9:30 

Neděle 12.10. 13:30 DOMAŠOV :  KETKOVICE odjezd 12:30 

Sobota 18.10. 13:00 KETKOVICE :  VYS. POPOVICE  

Sobota 25.10. 10:30 ZBRASLAV :  KETKOVICE odjezd 9:50 

 
 

Čučice se rozhodly pro zatravnění hřiště a tak jsme jim umožnili odehrát svá domácí mistrovská 

utkání  v letošní sezóně na našem hřišti. Rozpis jejich zápasů bude na nástěnce sokolovny. 

 

Mnoho dalších informací, týkajících se ketkovské kopané, najdete na     
www.fcketkovice.estranky.cz  

 


