Vítáme vás na utkání 2. kola OP: Cejle A – Jamné A,
další víkend budou odehrány domácí zápasy
OP mladších žáků Cejle – FKM Vysočina
a zápas IV. Třídy mužů Cejle B – Jamné B.
Rozlosování soutěží:
Okresní přebor mužů

IV. třída mužů

1. kolo

Sobota 8. 8. 2020 16:30

Třešť B - Cejle 2:1 (2:1)

1. kolo

Sobota 22. 8. 2020 16:30

Cejle B - Jamné B

2. kolo

Sobota 15. 8. 2020 16:30

Cejle – Jamné A

2. kolo

Sobota 29. 8. 2020 16:30

Mrákotín - Cejle B

3. kolo

Neděle 23. 8. 2020 14:00

Brzkov - Cejle

3. kolo

Neděle 6. 9. 2020 16:00

Cejle B - Kostelec B

4. kolo

Neděle 30. 8. 2020 16:30

Cejle - Kněžice

4. kolo

Sobota 12. 9. 2020 16:00

Telč C - Cejle B

5. kolo

Sobota 5. 9. 2020 15:00

Bítovčice - Cejle

5. kolo

Sobota 19. 9. 2020 15:30

Cejle B - ROMA Jihl

6. kolo

Neděle 13. 9. 2020 16:00

Cejle - Střítež

6. kolo

Neděle 27. 9. 2020 15:30

Cejle B - Dušejov

7. kolo

Neděle 20. 9. 2020 15:30

Telč B - Cejle

7. kolo

Neděle 4. 10. 2020 14:00

Smrčná - Cejle B

8. kolo

Sobota 26. 9. 2020 15:00

Sokol Puklice - Cejle

8. kolo

Neděle 11. 10. 2020 15:00

Cejle B - Růžená

9. kolo

Sobota 3. 10. 2020 15:00

Cejle - Luka n. Jihl. B

9. kolo

Sobota 17. 10. 2020 14:30

Hodice - Cejle B

10. kolo

Neděle 25. 10. 2020 14:30

Cejle B - Batelov B

11. kolo

Sobota 31. 10. 2020 14:00

Střížov - Cejle B

10. kolo

Volný los

11. kolo

Neděle 18. 10. 2020 14:30

Cejle - Rantířov

12. kolo

Sobota 24. 10. V.
2020
14:30užůStará
B - Cejle
třída
IV. Říše
třída

13. kolo

Neděle 1. 11. 2020 14:00

Cejle - Brtnice

Okresní přebor mladších žáků
1. kolo

Sobota 22. 8. 2020 13:30

Cejle - FKM Vysočina B

2. kolo

Neděle 30. 8. 2020 13:00

Pelhřimov B - Cejle

3. kolo

Neděle 6. 9. 2020 13:00

Cejle - Bedřichov B

4. kolo

Neděle 13. 9. 2020 11:00

Brtnice/Stonařov - Cejle

5. kolo

Sobota 19. 9. 2020 12:30

Cejle - Sapeli Polná

6. kolo

Neděle 27. 9. 2020 12:30

Cejle - Větrný Jeníkov

7. kolo

Neděle 4. 10. 2020 10:00

Kněžice - Cejle

8. kolo

Neděle 11. 10. 2020 12:00

Cejle - FKM Vysočina

9. kolo

Sobota 17. 10. 2020 09:30

Batelov - Cejle

Mladší přípravka sk. A
Antonínův Důl Neděle 13. 9. 2020
Cejle/Kostelec - Rantířov - Velký
10:00
Beranov
Neděle 20. 9. 2020 Velký Beranov - Antonínův Důl 2. kolo
10:00
Cejle/Kostelec - Rantířov
Sobota 26. 9. 2020 Cejle/Kostelec - Velký Beranov 3. kolo
09:00
Antonínův Důl - Rantířov
Sobota 3. 10. 2020 Rantířov - Cejle/Kostelec –
4. kolo
09:00
Velký Beranov - Antonínův Důl
1. kolo

Zdravím všechny fotbalové příznivce!
Chtěl bych se s vámi touto cestou podělit o pár zajímavostí, které se udály během těžké doby
coronavirové. Bohužel místo toho, abychom na jaře vyběhli na zelené trávníky, tak nás všechny
doma uvěznila pandemie. Byla to situace, kterou jsme ještě nezažili. A myslím si, že jsme se s ní
vyrovnali velice dobře. Nucenou pauzu jsme využili např. k sázení stromků, natírání branek a
údržbě hřiště celkově. Jen doufám, že už se znovu k takovému stavu nebudeme muset vracet...
Celou zimu se trénovalo ve všech kategoriích, jak muži, tak mládež. Týmy odehrály i přípravná
utkání, a když už se konečně schyloval čas vyrazit na nažehlený trávník v našem krásném areálu,
tak se ke slovu přihlásil pan Covid. 
Ale ani to nás nezastavilo v dalším tréninku v domácím prostředí. Děti dostávaly tréninková
videa a spoustu úkolů v rámci soutěže, která po skončení některých opatřeních byla i vyhlášena
a náležitě odměněna. Po skončení online přípravy jsme opět vyběhli na hřiště, kde nadále
pokračujeme v tréninku a to každou středu a pátek od 16:30h.
Bohužel sezóna 2019/2020 byla celá zrušena. Muži i mládež tak opět sehráli pouze přátelská
utkání. Muži se utkali s týmy Batelova a V. Beranova. Mládež sehrála dvojzápas s mládeží Dukly
Jihlava, přivítala v dolnocerekvické hale týmy Batelova a 28. 6. 2020 jsme se zúčastnili i skvělého
charitativního turnaje pro Natálku v Třešti. Turnaj byl celodenní a zúčastnilo se ho 26 týmů.
V sobotu 11. 7. 2020 se na hlavním hřišti odehrál jubilejní 20. ročník turnaje v malé kopané.
Z konkurence 8 týmů nakonec bral vítězství tým DC Bike. Děkujeme všem, co se podíleli na
přípravě a organizaci turnaje a pouťové zábavy!
Do nové sezóny 2020/2021 jsme přihlásili čtyři týmy: dva týmy mužů. A-tým do OP Jihlavska
a B-tým do IV. třídy Jihlavska.
Mládež bude mít taktéž dva týmy a to mladší žáky, kteří mají opravdu atraktivní soupeře, jako
jsou třeba Vysočina Jihlava, Bedřichov anebo tým Pelhřimova. Druhý tým bude nadále
pokračovat v soutěži mladších přípravek, kde stále vypomáháme s mládeží sousednímu Kostelci.
Opět naskočíme jako tým Cejle/Kostelec.
A-tým už má první podzimní utkání nové sezóny odehrané. Za velmi parného počasí odehrál
těžký špíl, na kterém se už částečně ukázala fyzická zdatnost získaná z poctivých tréninků.
Bohužel jsme na kýžené body nedosáhli, i když jsme k tomu měli velmi blízko - regulérní gól
Libora nebyl rozhodčím Kalašem uznán. 
B-tým a mladší žáci začínají současně v sobotu 22. 8. 2020 a mladší přípravka naskočí do
prvního turnaje v sobotu 13. 9. 2020.
Závěrem bych chtěl přivítat nové a staronové posily, Tomáše Kašíka (příchod z Luk), Michala
Kružíka (příchod z Rantířova) a legendu Libora Vítů. V hledáčku máme ještě dva další potenciální
hráče…
Komentář: Honza Zlatuška

Tým mladších žáků Cejle

Tým mladší přípravky Cejle/Kostelec

20. ročník turnaje v malé kopané

Komentář soupeře:
TJ Slavoj Třešť B – TJ Cejle 2 : 1 (2 : 1)
Sezóna 2020/2021 respektive její podzimní část začala a na domácím hřišti ji zahájila třešťská
Benfica, když v sobotu 08. srpna na svém “letišti“ přivítala jednoho z odvěkých rivalů tým TJ
Cejle.
To, co Slavoj zdobilo loňský podzim, tedy dobré vstupy do utkání, mu vyšlo i v prvním utkání
nové sezóny. Na tabuli svítila 5. minuta a poslední opozdilci ještě ani nedorazili na stadión, když
si Pavel Svoboda našel krasný míč za obranou a přeloboval vyběhnuvšího Lačného. Ve 12.
minutě mohlo být pro domácí ještě veseleji. Hostující Křížek si počínal při bránění Pavla Svobody
často za hranou pravidel a tentokrát to vypadalo na jasný pokutový kop. Píšťalka hlavního
rozhodčího Kalaše však zůstala němá. Naopak na druhé straně v 18. minutě po hlavičkovém
souboji a faulu bránícího Gregora se již rozezněla. Pokutový kop zahrával Bednařík a s notnou
dávkou štěstí překonal domácího Šebestu, který si na míč sice sáhl, ale mimo tři tyče jej vytěsnit
nedokázal. Z vyrovnávací branky se Benfica vcelku rychle oklepala a i nadále byla nebezpečnější.
Z přímých kopů hrozil Pavel Svoboda, po pravé straně Šmach a asi největší tutovku nedotáhlo
do konce duo Gregor, jehož střelu hosté pokryli a pravě Šmach, jenž nezkrotil skákavý míč a
minul poloprázdnou bránu. V samotném závěru první půle pak za obranu naběhl Novák a ještě
před vybíhajícím Lačným naservíroval na zlatém podnose míč Michalu Křížovi, který uklízel do
odkryté brány.
Po poločasové přestávce se na hřiště dostal zkušený kanonýr Vondrák. Za parného počasí
přihlížela asi padesátka fanoušků spoustě příležitostí. Zatímco Slavoj kontroloval hru a snažil se
vykombinovat soupeře či ho překonat míči za obranu na rychlá křídla, Cejle stejně jako v první
půli spoléhala především na standardní situace, dlouhé auty od házenkáře Havla a rychlé brejky,
které však stoperská dvojice Jaromír Svoboda a Gregor s přehledem zastavovala. Benfica byla
stejně jako v první půli častěji na balónu, často se dostávala do blízkosti Lačného svatyně, ale na
poslední chvíli mnohokrát vymýšlela přihrávku do prázdné brány. Střely ze střední vzdálenosti
pak většinou hostující obrana tečovala na rohové kopy, ale ani ty pojišťující třetí branku
nepřinesly. Za zmínku tak stojí pouze tvrdý pokus Vrátila, který však trefil ze střední vzdálenosti
pouze prostředek branky. Jak s přibývajícím časem docházely síly, začal se Slavoj čím dál více
soustředit na obranu a to se mu mohlo ke konci utkání vymstít. Po dlouhém autu vypadl na
přední tyči Šebestovi míč z rukavic a Cejle již se radovala ze srovnávací branky. Rozhodčí Kalaš
však jejich radost záhy přerušil, když odpískal útočný faul. Domácí příznivci a hráči Slavoje se tak
mohou radovat ze tří bodů po hubeném vítězství 2:1. Slovy trenéra Stanislava Petra je však
potřeba dodat, že třešťská rezerva úvodní utkání zvládla a do sezóny vstoupila vítězně a to je to
důležité.
Branky: 5. Svoboda Pavel, 40. Kříž Michal – 19. Bednařík Martin (pen.)
Sestava Cejle:

Lačný P.
Kalaš M., Vítů L., Zlatuška J., Křížek J., Bednařík M., Bednařík J.,
Havel J., Klíma J., Vlček L. (79. Ságl Z.), Dolejší P.
Trenér: Muzikant Stanislav

