
 

Maškarní bál 
Beseda s cestovatelem 

Lampionový průvod 
Chovatelská výstava 

Beseda pro zahrádkáře 
Myslivecký ples 
Hry bez hranic 

Šibřinky 
Mikulášská nadílka  

Den dětí 
 
 



Oddíly:  
 



Na HRÁCH BEZ HRANIC 
hájili naše barvy 
Sokolové. Velkou 
podporou pro družstvo 
jistě byli kasejovičtí 
fanoušci, kteří  přijeli  
v maringotce tažené 
traktorem. Během 
chvilky byla před 
pojízdným domkem 
vystěhována část 
obývacího pokoje, 
připraveno malé 
pohoštění, v rychlosti 
pověšeno prádlo a 
zatopeno v kamnech, 
protože počasí nevěstilo 
nic dobrého... Krátce 
řečeno: „Přijela pouť!“  



...a už se soutěžilo 



...a fandilo! 



Zakrátko tu byli 
fanoušci jako 
doma… 





Kasejovičtí 
povzbuzováni svými 
kočovnými fanoušky 

vybojovali v tvrdé 
konkurenci krásné  

2. místo. 



DOKOPNÁ 
 

Závěrečnou „dokopnou“ končí 
jarní fotbalová sezona, jsou 

oceněni nejlepší hráči  
a rozhoduje se také  

o postupech do vyšších 
kategorií. 



HOKEJBAL 
 

V Kasejovicích se nabízí 
mládeži také hokejbalový 

sport.  







Při realizaci DĚTSKÉHO DNE spolupracují  
s členy Sokola místní hasiči.  



Pro děti mají připravené soutěžní disciplíny, 
které se vztahují k hasičské profesi. 



Sokolské 

Šibřinky 



Po letech obnovená tradice se 
setkala s dobrým ohlasem… 





Mikulášská nadílka jako 
každoročně probíhala  
v režii členů Sokola 
Kasejovice. 
Kromě nadílky čekaly děti 
„po čertech dobré“ hry a 
soutěže. 



Maškarnímu dětskému bálu předchází „pečení perníčků“.  
Sejdou se ženy z ČČK, další ženy nečlenky a sem tam i nějaký ten hoch 
a společně napečou perníčky, které pak ještě krásně ozdobí. Perníčky 

tak již po řadu let k maškarnímu neodmyslitelně patří . 











Maškarní bál je známý bohatou tombolou,  
která láká nejenom děti... 



Vždy o velikonočních  a vánočních svátcích ženy z Českého červeného 
kříže navštěvují seniory v Domě s pečovatelskou službou. Přijde na 

řadu veselé povídání, vyprávění historek a samozřejmě nadílka. 



Myslivecké 
sdružení  

Kasejovice pořádá 
každoročně bál  
s lákavou tom-

bolou, na kterém 
jsou vystaveny 

historické 
myslivecké plakáty, 

které malovali 
místní malíři bratři 

Vokáčové v 50. 
letech minulého 

století. 





ZO ČSCH Kasejovice pořádá v areálu chovatelů 
 
 

 
 
 

Doprovodný kulturní program: 
Čt 24.11. od 17 hod. hraje pan J. Ocelík  
Pá 25.11. od 15 hod. Chovatelské posezení - DUO Čadek + Rezler 
So 26.11. Trh holubů a ostatních zvířat 
                  Hudba: od 10 hod. pan J. Ocelík, od 17 hod. 
BRUMENDO 
Ne 27. 11. od 12 hod. hraje Blatenská čtyřka 

 

Po celou dobu akce kvalitní občerstvení!!! 
 

Srdečně zvou pořadatelé! 
 



Na této výstavě 
místní chovatelé 
prezentují své 
drobné zvířectvo. 
Probíhá zde také 
soutěž o nejlepšího 
chovatele. 
Pro zajištění 
pohody a příjemné 
nálady celou 
výstavu doprovází 
bohatý kulturní 
program. 





Na počátku zahrádkářské 
sezony pořádá místní pobočka 
Českého zahrádkářského svazu 

popovídání s odborníkem 
Miloslavem Pilzem. Veřejnost 

má možnost dozvědět se, co je 
pro zahrádku v této době 
užitečné, čemu se raději 

vyhnout a jaké požadavky na 
pěstování mají konkrétní 

plodiny. Je zde též prostor pro 
dotazy nejrůznějšího 

charakteru, ať již se jedná  
o boj proti škůdcům,  

či nejnovější pěstitelské 
trendy. 


