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Pačejov získal v derby první body venku ve Vrhavči, kdy domácí dohrávali 
závěrečných dvanáct minut bez čtyř vyloučených hráčů a to může být pro domácí 

docela problém 
Druhý zářijový víkend z pohledu výsledků týmů z Pošumaví v 1.B třídě v podstatě výsledky uspokojil. Jaká byla skutečná spokojenost v 

samotných klubech už je více méně jejich interní záležitostí. Důvody ještě k větší spokojenosti  na tuto soutěž, která se v příštím kole 
dostane do své druhé podzimní poloviny  jsou zcela zřejmé.  Při pohledu na tabulku si zřejmě můžeme nechat zajít na myšlenky , že by 
některý z týmů z okresu by si mohl dělat zálusk na první místo. Na to si myslí a docela právem umístěním  na 1.místě  v minulých dvou 
nedohraných ročnících přeštická rezerva, což  také to na podzim znovu potvrzuje i v přímé konfrontaci celky z Pošumaví. Relativně nejlépe  
zatím dopadly  Chanovice právě v tomto kole, když odjely z Přeštic bez nakládačky, což by po dosavadních výsledcích  Chanovic ani 
nepřekvapilo.  

Mnohým  pochybovačům při letošním postupu z nedohraného ročníku  TJ Měcholupy se určitě hodně po odehraných šesti kolech 
protáhly jejich brady. Měcholupy jako nováček je jediným kolektivem z Klatovska, který  i přes provázející zranění nezklamal, ale mile 
překvapil ,když figuruje v tabulce mezi top týmy. V tomto kole to také doma ve svém teprve druhém podzimním zápase nováček potvrdil 
tím nejlepším způsobem,  vysokou výhrou nad soupeřem, který se již několik ročníků pohybuje na sestupové hraně. Utkání ze Štěnovicemi 
ve kterém se zrodilo dosud nejvyšší  vítězství v celé soutěži ale předcházelo kuriozní čekání na delegovaného rozhodčí. Ten si cestu k 
zápasu zkomplikoval tím, že původně zamířil do Měcholup u Nepomuka a proto přijel tak pozdě. 
Spokojenost se ziskem bodu za remízu na hřišti Chotěšově, kde v minulém kole padly Měcholupy se vrátily Bolešiny. Klatovská rezerva 
získala doma povinné body se soupeřem  z Kasejovic. Kasejovice a Štěnovice , tedy celky ze sousedního okresu , které  na hřištích  v 
Pošumaví v tomto kole neuspěly se třemi body uzavírají tabulku. 

Dosud posledního místa, které  zahříval Sokol Pačejov se tento tým v šestém kole konečně vyškrabal.  Bylo to po vítězství  na penalty v 
okresním derby hřišti ve Vrhavči, kde získal první dva podzimní body venku. Toto vítězství vzniklo za okolností, kdy  domácí  dohrávali zápas 
po postupném vyloučení čtyř hráčů v závěrečných 12 minutách pouze se sedmi statečnými , resp. zbývajícími hráči na hřišti.  Byl to  duel k 
ve kterém neměl ani jeden ze soupeřů body na rozdávání a potvrdil, že podzimní trápení obou celků bohužel  dosud spíše stačí na 
paběrkování bodů a to zavání problémy , které budou mít jak Vrhaveč, tak Pačejov se záchranou

ČEKÁNÍ NA ZATOULANÉHO ROZHODČÍHO SE NOVÁČKOVI VYPLATILO



CHOTĚŠOV – BOLEŠINY    0:0 PK: 5:4 
Branky:10. Schovánek Jaroslav, 36. Roubíček Jan, 73. Bouček Václav, 80. Roubíček Jan - 49. Kozák Jaromír

100 diváků. Rozhodčí: Reiprich Václav.



HORAŽĎOVICE - BLOVICE  (NEZAHÁJENO)

Rozhodčí delegovaný k utkání pan  Kraus Jan do zápisu o utkání uvedl: 

Nezahájené utkání :

„Po důkladném prozkoumání hrací plochy jsem zjistil, že tato hrací plocha neodpovídá stavu k sehrání 

mistrovského utkání. Na ploše se vyskytovaly četné kaluže a celkově hrací plocha byla podmáčená, což 

by mohlo ovlivnit regulérnost utkání. Celkově jsem přihlédl i k bezpečnosti hráčů a vzhledem k tomu, že 

se počasí před utkáním neměnilo jsem usoudil, že utkání nezahájím.“

Dohoda družstev o náhradním termínu: 

Družstva se dohodla na náhradním termínu sehrání utkání na 6.11.2021 od 14:00. Zástupci družstev 

jsou si vědomi, že tento termín podléhá rozhodnutí STK.



MĚCHOLUPY – ŠTĚNOVICE   8 : 0 (2:0)
Branky: 44. Bláha Filip, 17. Duchek Jan, 54. Bečka Stanislav, 63. Bečka Stanislav, 73. Bečka Stanislav, 63. Duchek 
Jan, 86. Valečka Jan, 51. Bálek Dušan. 58 diváků. Rozhodčí: Klik Karel



PŘEŠTICE B – CHANOVICE   4:2 (1:1)
Branky: 44. Hejduk Martin, 63. Půta Tomáš, 75. Kokoška Radek, 81. Kováč Martin - 36. Prýmas Jaroslav, 53. 
Šebek Jan . 65 diváků. Rozhodčí: Škarda Jiří.



VRHAVEČ – PAČEJOV   2:2 (0:1) PK: 3:4
Branky:53. Skřivánek Matěj (pen.), 76. Mundl Karel - 21. Štěpán František, 72. Kubáň Milan 

30 diváků. Rozhodčí: Špiral Václav



KLATOVY B – KASEJOVICE 3:1 (1:1)

Branky:39. Barborka Matyáš, 63. Diviš František, 90. Korpa Lukáš - 38. Čada Karel 

100 diváků. Rozhodčí: Pressl Václav - Říha Zdeněk, Rubáš Jakub.



OSTATNÍ VÝSLEDKY 5. KOLA  - 1. B TŘÍDA – SKUPINA B  11. – 12.9.2021

Chlumčany - Dobřany 1:1 (0:0) Pen: 5:4
Branky:63. Dostálík Petr - 51. Ebelender Jan 
250 diváků. Rozhodčí: Petrželka František - Strolený Petr, Orlík Vladimír.



TABULKA 1. B TŘÍDA – SKUPINA B – MUŽI PO 6.KOLE 


