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ŽÁCI 2006 – 2007             PO PODZIMNÍ ČÁSTI NA 1. MÍSTĚ 
 

 
        Tato tiskovina neprošla žádnou cenzurou, pravopisnou úpravou a za chyby nikdo neručí !!! 
     Tak si nestěžujte. Nepomůžete si !  Z. Ošťádal 



 
   
 

1.díl 
 

1967   -   1977 
 
 

1967 
Kopaná byla v Ketkovicích hodně populární sport a na hřišti u traktorky vycházely hvězdy, 
které ovšem musely hledat další fotbalové působiště jinde – především v Rapoticích. S tím se 
nechtěl smířit Richard Obršlík a pod jeho vedením byl v srpnu 1967 založen oddíl kopané žáků. 
Nadšení mladých fotbalistů bylo velké a tak se začaly hrávat přáteláky s okolními vesnicemi. 
Ve zbývající části roku odehráli 5 utkání, s bilancí 2-1-2 (vítězství-remíza-prohra) a skore 
12:18. Nejlepším střelcem byl  s 5 trefami  Jirka Palát. 

1968 
Družstvo žáků pracovalo stále pod trenérskou taktovkou R. Obršlíka. Odehrálo se 7 utkání 
s bilancí 3-0-4 a skóre 6:28. Bylo to období hledání optimálního složení kádru a zapracování 
nejmladších hráčů. 

1969 jaro  
Tento rok byl vrcholem Richardovy práce s mládeží. Jenom v jarní části sehráli žáci 11 utkání 
s bilancí 4-5-2 a skóre 20:15. Největším úspěchem bylo 1. místo v domácím turnaji za účasti 
mužstev z Rapotic, Lukovan a Popovic. Dále se žáci zúčastnili ještě turnaje v Lukovanech, kde 
obsadili krásné druhé místo. Na základě úspěšných výsledků a nadšení hráčů i trenéra rozhodl 
výbor TJ o přihlášení mužstva žáků do mistrovské soutěže. Bylo registrováno téměř 20 hráčů 

1969 - 1970 
Nejprve se muselo mužstvo poprat nejen s pro ně novou soutěží, ale i problémy s cestováním, 
výbavou, apod. A vedlo si vskutku zdatně. Po podzimní části se umístilo na 3. místě 
ze sedmičlenné skupiny s tříbodovou ztrátou na vedoucí Ivančice. Po odchodu R. Obršlíka na 
vojnu převzal mužstvo B. Obršlík. V jarní části si žáci pozici ještě vylepšili a v konečné tabulce 
obsadili 2. místo. (12 zápasů, 8-1-3, skóre 45:14. Střelecky se blýskl M. Endlicher 17 brankami. 
Jelikož si žáci vedli nad očekávání dobře, byli přihlášeni do další sezóny. 

1970 – 1971 
Mužstvo vedl společně s B. Obršlíkem Jan Taras. Celý ročník byl velice napínavý a Ketkovice 
se přetahovaly s Ivančicemi o vedení v tabulce. O vítězi ročníku se rozhodovalo až v posledním 
kole ve vzájemném zápase. Na hřišti v Ivančicích jsme po prvním poločase remizovali 1:1. 
Remíza ovšem zaručovala 1. příčku Ivančicím. Ketkovičtí se snažili co mohli, ale druhý 
poločas už bohužel nestačili a zápas prohráli. Přesto z toho bylo opět skvělé druhé místo (12 
zápasů, 9-2-1, skóre 36:16). Po skončení sezóny jsme byli ještě pozváni na turnaj do Lukovan a 
ve finále vyhráli nad favorizovanými domácími 2:1.  
Po této sezóně odešla z družstva žáků celá páteř sestavy a B. Obršlík po poradě s vracejícím se 
R. Obršlíkem z vojny odhlásili družstvo ze soutěže. Přes veškerou snahu se nepodařilo 
zkonzolidovat mužstvo a většina hráčů odešla do Rapotic. 
 



1971 - 1974 
Tím skončila první etapa aktivní činnosti fotbalového oddílu TJ Sokol Ketkovice. Hřiště u 
traktorky téměř zaniklo. Teprve rok 1974 opět obnovil činnost oddílu kopané. Několik 
fotbalových fandů v čele s V. Sovou, A. Báňou, L. Vaverkou, K. Horníčkem a R. Obršlíkem 
prosadilo založení oddílu kopané mužů. Velká podpora přišla z Čučic. Spojením s jejich hráči 
vznikl solidní kádr hráčů. Počítalo se taky s vlastními odchovanci vracejícími se z vojny nebo 
z Rapotic. Mužstvo bylo zařazeno do IV. třídy a svoje zápasy začalo hrát na starém hřišti u 
traktorky. 

1974 - 1975       1. mistrovská sezóna mužů Sokola Ketkovice 
Po čtyřech přípravných zápasech naskočilo mužstvo mužů do mistrovské soutěže a začátky 
byly vskutku těžké. První mistrovský bod mužů byl vybojován na domácím hřišti v zápase se 
Sokolem Říčany B remízou 3:3. Na první výhru jsme si museli počkat až do posledního kola 
podzimní části, kdy ketkovští vybojovali nad Čechií Zastávka B vítězství 4:3. Střelecky se 
zaskvěl hattrickem Gašparik. Před ukončením podzimní sezóny jsme ještě sehráli přátelské 
utkání s Rapoticemi 6:1 a s místním celkem Dukla Ketkovice, které jsme vyhráli 2:0. Na 
výroční členské schůzi bylo rozhodnuto, že hřiště již nevyhovuje požadavkům a bude srovnáno 
a upraveno na rozměry 100 x 60 metrů a uvažováno bylo i o běžecké dráze. Dále byla podána 
žádost na stavbu kabin. Na zimním turnaji v Oslavanech se nám příliš nedařilo a s jedním 
bodem jsme obsadili 4. místo. 
Do jarní části jsme tedy nastupovali na hřišti v Rapoticích. I přes to, že jsme získali na jaře 2x 
více bodů než na podzim, z poslední příčky se nepodařilo odpoutat. Celková bilance 4-4-16 a 
skóre 40:85. Nejvíce branek nastřílel Gašparik 29. Tým tvořili – J. Krejčí, D. Gašparik, M. 
Šimerle, R. Obršlík, Z. Pospíšil, J. Taras, M. Kosmák, F. Hamřík, M. Trávníček, B. Obršlík, J. 
Bechný, M. Irsenský, Z. Endlicher, K. Svoboda, A. Neterda a J. Vymyslický. V průběhu sezóny 
bylo mužstvo ještě posíleno o M. Endlichera, Vognara z Rapotic, Hudce, Denka z místní 
posádky a  mladíky K. Horníčka a Josefa Matouška. Trenérem byl A. Báňa a od jarní části i F. 
Matoušek.  
 
 

 



1975 - 1976 
Do nové sezóny jsme nastoupili s posilami Janem a Fr. Matouškovými, kteří se vrátili 
z Rapotic. Sestava se začala stabilizovat a prvním výraznějším úspěchem byl turnaj 
v Lukovanech. Prošli jsme do finále, kde jsme remizovali v normálním hracím čase se silným 
domácím mužstvem 0:0 a až na penalty jsme prohráli. 
První zápas na novém domácím hřišti byl přátelák se Zbýšovem B, ve kterém jsme sice 
v improvizované sestavě prohráli 1:2, ale na utkání přišlo téměř 200 diváků. Do mistrovské 
soutěže jsme měli skvělý vstup a první 3 zápasy vyhráli a neobdrželi ani jednu branku při skóre 
9:0. Za zmínku stojí čtvrté utkání s Novou Vsí, kde jsme v poločase vedli 2:1, ale druhá půle 
nám nevyšla a „brankou rozhodčího“ v poslední minutě jsme prohráli 3:4. S Novou Vsí jsou to 
zkrátka i dnes velmi dramatická utkání. Celkově z toho bylo po podzimu výborné 3. místo. 
V zimní přestávce mužstvo prošlo několika změnami. Odešly opory Jan Matoušek do Rapotic a 
Gašparik do Oslavan, skončili K. Svoboda, Z. Endlicher, Hudec, Irsenský a Krejčí. Z vojny se 
vrátil V. Slabý, z Rapotic přišli Jeřábek a Palát. Z VÚ se přihlásili 4 vojáci. V přípravných 
zápasech se sice moc nevedlo a ze 4 jsme 3 prohráli, ale vstup do jarní části se vydařil a 
bodovali jsme v prvních 4 kolech (3 výhra, 1 remíza). Potom výkon poněkud opadl a nakonec 
z toho bylo 8. místo (24 zápasů, 9-6-9 a skóre 55:47). Střelcem sezóny se stal M. Endlicher s 13 
brankami. 

1976 - 1977 
Z mužstva odešli Šimerle, Růžička, na vojnu odešel Palát a činnost ukončil Kosmák. Z Oslavan 
se vrátil Gašparik a z VÚ přišli Budínský, Pilát a Zemanovič. Mužstvo vedli hrající trenéři Fr. 
Matoušek a R. Obršlík. Sezónu jsme začali turnajem v Lukovanech (3. místo) a domácím 
turnajem (3. místo). Do mistrovských zápasů jsme vstoupili domácím zápasem s rivalem 
z Lukovan. Hosté již vedli 0:2, ale podařilo se nám vyrovnat brankami Horníčka a Gašparika. 
V závěru zápasu povolily lukovanským nervy, došlo k inzultaci rozhodčího, který jim vyloučil 
4 hráče a utkání jsme vyhráli kontumačně 3:0. Další zápas byl také velice zajímavý, bohužel 
bez bodového zisku. Ketkovští vstřelili v zápase s Popovicemi všechny 3 branky, 2 ovšem do 
vlastní sítě a prohráli jsme 1:2. Po podzimu jsme skončili na 3. místě. V zimním období jsme 
sehráli turnaj v Oslavanech (3.místo). V 1.kole České poháru jsme doma přivítali Zakřany 
hrající okresní přebor. Po první půli byl stav 1:1, ale potom začal hosty viditelně tlačit rozhodčí 
Bělehrad a prohráli jsme 2:6. Jarní část sezóny jsme měli  o něco horší a celkově jsme obsadili 
5. místo 18 záp. (8-3-7 a skóre 29:32). Nejlepším střelcem byl opět Gašparik s 9 brankami, 
hlavními oporami obrany byli R. Obršlík, Pospíšil, Taras a příjemně překvapil mladík Josef 
Matoušek. Taras, Horníček, Slabý a Jos. Matoušek  sehráli všechna utkání. V průběhu sezóny 
se zapojili Josef Obršlík, Korotvička a Hollitzer. Na vojnu odešel M. Endlicher, do civilu Denk. 
Po skončení sezóny jsme ještě absolvovali turnaj v Kralicích (2. místo), ve Zbraslavi (4. místo) 
a domácí turnaj (4. místo) 
V této sezóně bylo opět přihlášeno žákovské mužstvo do mistrovské soutěže. Družstvo vedl A. 
Matoušek. Tým se ale teprve tvořil a chlapci nebodovali v žádném zápase, ani se jim nepodařilo 
vstřelit branku. Špatnou registrací dvou mužstev ovšem vyhráli 2 utkání kontumačně (3:0) a 
kuriozně obsadili předposlední místo se 4 body a skóre 6:70. 
 
Informace byly čerpány z Ketkovské fotbalové kroniky, kterou po dlouhá léta vedl p. 
Bohumír Obršlík. S přáním pokračovat v jeho práci nám ji předal, čímž mu patří 
naše poděkování……………... děkujeme 
Zájemcům bude tato kronika k dispozici k nahlédnutí při výroční členské schůzi 



MUŽI 

 
 

1. Domašov 13 10  1 2 37 : 13 31 
2. Moravské Knínice  13 10 0 3 45 : 21 30 
3. Nová Ves 13 8  4 1 48 : 25 28 
4. Chudčice 12 9 1 2 35 : 18 28 
5. Čučice 13 7 4 2 36 : 26 25 
6. Ketkovice 13 5 1 7 25 : 23 16 
7. Zakřany 13 4 4 5 26 : 32 16 
8. Hradčany 13 4 3 6 28 : 33 15 
9. Lukovany 13 5  0 8 23 : 30 15 

10. Říčany B 13 4  2 7 22 : 28 14 
11. Dolní Lou čky 13 3 2 8 24 : 31 11 
12. Senorady B 13 2  1 10 12 : 52 7 
13. Příbram 13 0  3 10 14 : 37 3 

 
 
Tabulka střelců po podzimu 
Garžík Tomáš        8  
Mohelský Pavel               5 
Klimša Filip               4 
Karaus Vlasta        3 
Pospíšil Zden ěk       2 
Matoušek Michal, Mohelský La ďa, Taras Luboš  1  
 
 
Vážení občané,  

na těchto stránkách Vám stručně přiblížím to, co se událo ve fotbalovém mužstvu mužů od 
zahájení přípravy na podzimní sezónu až přes její vlastní průběh. Vyhnu se hlubší analýze ve 
stavu a výsledků dosažených na podzim sezóny 2006-2007, protože toto patří do hodnocení 
činnosti fotbalového oddílu z pohledu TJ Sokol Ketkovice.  

Bilance za podzim 2006 je neradostná. Mužstvo mužů získalo pouze 16 bodů z možných 39, 
protože v závěru sezóny se navíc předehrávalo první jarní kolo. Některé zápasy se povedly, ale 
vůbec se to  nedá  říci o  jejich  většině. Subjektivně se domnívám, že příprava byla  kvalitní, 
ale úměrná účasti členů kádru mužstva na trénincích. Ta totiž byla mnohdy žalostná. Ano,  
existují objektivní  příčiny  neúčasti hráčů na trénincích – především pracovní povinnosti, ale i  



neobjektivní, ke kterým patří především lenost a nechuť na sobě pracovat. Faktem také je, že 
mužstvo postihl generační problém, mladí se netlačí na jejich místa a několik lepších hráčů tím 
pádem zpohodlnělo. Mužstvo výrazně oslabila půlsezónní herní absence Zdeňka Mohelského, 
který býval v minulosti nejlepším střelcem a střelecká smůla jeho bratra Vladimíra (za podzim 
pouze 1 vstřelený gól). Mužstvo za celou podzimní sezónu nebylo možné postavit alespoň 2x 
ve stejné sestavě. Dosažené umístění 6 místo, je proto věrným obrazem toho, na co toto 
mužstvo v současném složení a vzhledem k uvedeným skutečnostem má.  

Existuje však zdravé jádro – M. Matoušek, P. Pavliš, M. Garžík, T. Ošmera, F. Klimša, J. 
Nedbal, které má chuť trénovat a tím na sobě pracovat. Vzhledem k jeho věku odváděl kvalitní 
výkony a střílel góly Pavel Mohelský a byl velice platným hráčem i přes tréninkové manko. 
Ostatní se musí přidat, zapojit se do  přípravy a svým přístupem a výkony v jarních zápasech se 
minimálně pokusit atakovat horní patra tabulky IV. třídy skupiny C. Tradice ketkovského 
fotbalu a především naši skalní, ale i příležitostní fandové, si to určitě zaslouží.  

 
ing. Jozef Mihalisko, trenér 
 
 

PŘÍPRAVA NA JARNÍ ČÁST  
 

Kromě víkendových tréninků na hřišti a středečních v hale v Nové Vsi máme naplánovano 
několik přípravných zápasů.  
 
V sobotu 17.2. jsme sehráli na umělé trávě v Bohunicích zápas s Rapoticemi „A“ 
Výsledkově divoký zápas skončil remízou 7:7 po poločase 2:5. Střelecky se „probudil“ 
Vladimír Mohelský se 4 zásahy, dále se trefili Matoušek M., Klimša a Mohelský P. 
V neděli 4.3. jsme kromě gólmana téměř v optimální sestavě přehráli Lukovany 7:2 
 
V sobotu 10.3. se střetneme od 14 hod s Velkou Bíteší B  
V neděli 18.3. nás na hřišti v Němčicích od 10 hod prověří Řeznovice  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Výro ční členská schuze 
  

V sobotu 10.3.2007 se koná výroční členská schůze TJ Sokol 
Ketkovice. Zveme tímto všechny členy na tuto schůzi, kde se 
dozvíte ještě mnohem více nejen o dění ve fotbale, ale i o dalších 
aktivitách naší TJ  
Začátek je v 18 00 hod v sále Pohostinství u Mohelských  
 



ŽÁCI 
 

Tabulka po podzimní části sezóny 2006 – 2007 
 

1. Ketkovice 9 8 1 0 44 : 1 25 
2. Dolní Lou čky 9 6 2 1 27 : 11 20 
3. Deblín 9 6  1 2 41 : 6 19 
4. Domašov 9 5  3 1 36 : 5 18 
5. Říčany 9 5 1 3 35 : 16 16 
6. Zbraslav 9 3  1 5 35 : 22 10 
7. Veverské Knínice  9 2 2 5 26 : 28 8 
8. Babice u Rosic 9 2  1 6 11 : 33 7 
9. Drásov 9 2  0 7 13 : 34 6 

10. Nová Ves 9 0  0 9 0 : 112 0 
 
 

                                                  Tabulka  střelců  Ketkovic                    

                                                                     
 

        počet branek  celkové pořadí 
 Ošťádal Tomáš             12   1. 
 Valo Marek      9        4. – 7. 
 Jacko T., Nedvěd      4      24. – 27. 
 Jacko O., Kuneš, Řezanina    3      28. – 35. 
Rybníček, Střecha, Liška, Tůma E. Huczmann  1   
 
 
Po podzimní části vedou  žáci tabulku a bodový náskok jim dává zajímavé vyhlídky na jaro. 
Nutno říci, že si předváděnou hrou své umístění jednoznačně zaslouží a nepotkali soupeře, 
který by je přehrál. Zatím inkasovali jediný gól v utkání s Dolními Loučkami a nejvíce branek 
vsítili - 44. Mužstvo je složeno ze žáků Ketkovic 8, Čučic 8, Rapotic 3 a Sudic 1. Potěšitelné je, 
že vedeme i tabulku střelců – T. Ošťádal  12 branek a na 4. místě je M. Valo s 9 brankami. 
Kluky musím pochválit nejen za výkony na hřišti, ale i v přístupu k tréninkům a přípravným 
zápasům. Doufejme, že budou na jaře pokračovat v dosavadních výkonech. 
 
 
 
 
 
 



       
Rozpis muži jaro 2007 

Neděle 1.4. 16:00 PŘÍBRAM : KETKOVICE odjezd 15:15 

Neděle 8.4. 16:00 KETKOVICE : DOMAŠOV  

Neděle 15.4. 16:00 ZAK ŘANY : KETKOVICE odjezd 15:15 
hřiště Lukovany 

Neděle 22.4. 16:30 KETKOVICE : HRAD ČANY  

Sobota 28.4. 16:30 ČUČICE : KETKOVICE odjezd 15:45 

Neděle 6.5. 16:30 DOLNÍ LOU ČKY  : KETKOVICE odjezd 15:15 

Neděle 13.5. 16:30 KETKOVICE : ŘÍČANY B  

Neděle 20.5. 10:30 CHUDČICE : KETKOVICE odjezd 9:15 

Neděle 27.5.  VOLNO  

Neděle 3.6. 16:30 MOR. KNÍNICE : KETKOVICE odjezd 15:15 

Neděle 10.6. 16:30 KETKOVICE : SENORADY B  

Neděle 17.6. 16:30 KETKOVICE  : LUKOVANY  

 

 
 

Rozpis žáci jaro 2007 
 

 

Sobota 14.4. 14:00 BABICE U ROSIC :  KETKOVICE odjezd 13:00 

Neděle 22.4. 14:30 KETKOVICE :  DRÁSOV  

Neděle 29.4. 8:30 DEBLÍN :  KETKOVICE odjezd 7:15 

Neděle 6.5. 14:30 KETKOVICE :  DOMAŠOV  

Neděle 13.5. 10:30 ZBRASLAV :  KETKOVICE odjezd 9:45 

Neděle 20.5. 14:30 DOLNÍ LOU ČKY :  KETKOVICE odjezd 13:15 

Neděle 27.5. 14:30 KETKOVICE :  ŘÍČANY  

Neděle 3.6. 14:30 VEV. KNÍNICE :  KETKOVICE odjezd 13:30 

Neděle 10.6. 14:30 KETKOVICE :  NOVÁ VES  

 
 


