
 

 

IV. TŘÍDA -  skupina B   

 

 

ZAVLEKOV SESADIL MYSLÍV Z TRŮNU  

 

 

Odložené 14. kolo IV. třídy sk. B  mělo na programu dvě velice důležitá utkání , která 
zasáhla do pořadí na čele tabulky.  V tomto kole na sebe narazili kandidáti, kteří mají 
reálné šance bojovat o první a tudíž i postupové místo do vyšší soutěže. V Zavlekově 
sesadili domácí góly Jana Fouse z prvního místa Myslív. Na trůn se usadila svéradická 
rezerva, která po bezbrankovém prvním poločase doma přehrála  nováčka soutěže 
Budětice 2012. O další překvapení se po remíze v minulém kole venku s Buděticemi se 
postaraly Soběšice tentokráte vítězstvím v Plánici. 

 

ZAVLEKOV - MYSLÍV   2 : 0 (1 : 0) 

Branky: 17.a  69. Fous Jan 

Rozhodčí Roman Mácal, ŽK 2 : 2, diváků 80. 
 

 

PLÁNICE - SOBĚŠICE  1 : 2 (1 : 1) 

Karel Pohanka 

Domácí neproměnili ve 20.minutě pokutový kop . I v dalším průvběhu utkání měli více 

brankových příležitostí . Hosté kontrovali úspěšněji a po dvou gólech dosažených po 

rohových kopech . 

Branky : 28. Kochol Petr - 42. a 82. Novosad   

Rozhodčí Lojík, ŽK 1 : 1, diváků 40. 
 

 

NALŽOVSKÉ HORY B - HRÁDEK   B    0 : 1 (0 : 0) 

Branku vstřelil v 46.minutě Král Tomáš. 

Rozhodčí:Adamec Václav z Kasejovic, ŽK:1:0, ČK:1:0 (57. Vlasák Jaroslav), diváků 40 
 

 

KVASETICE - MILČICE 2 : 2 (0:1) PK: 2 :4 

Pavel Roub 

Domácí nastoupili v hodně kombinované sestavě, protože se potýkají s velkou marodkou. 

Přesto hráli se soupeřem fotbal, kdy měli skoro celý poločas navrch. Hosté výborně zahráli 

těsně před koncem poločasu výborně roh a ujali se vedení. Ve druhém poločasu se situace 

opakovala s tím, že domácí dávali góly. bohužel těsně před koncem zápasu hosté vyrovnali. 

Následující penaltový rozstřel domácí nezvládli. 

Branky: 62. Lukáč Michal, 76. Ballý Michal - 44. Hůrka Jan, 90+2. Kubaň Milan.  

Rozhodčí Radim Koura, žk 4: 5, diváků 30. 
 



 

PAČEJOV B  -  KOLINEC 0 : 0 PK 4 : 3 

Tomáš Cihlář 

Vyrovnané prvomájové utkání s minimem šancí na obou stranách dospělo ke spravedlivé 

bezbrankové remíze. V následné střelbě pokutových kopů byli šťastnější domácí, když 

prémiový druhý bod jim zajistil zkušený Roman Škach. Před návštěvou 50 diváků řídil 

rozhodčí Miroslav Pena. 

Autorem rozhodující penalty byl Roman Škach 

Rozhodčí Miroslav Pena,ŽK:  2 : 0, diváků 50. 
 

 

SVÉRADICE B - BUDĚTICE 5:1 (0:0) 

Václav Dušek  

Utkání dvou soupeřů z čela tabulky svou úrovní převyšovalo nejnižší okresní soutěž. V 

prvním poločase hrála obě družstva opatrně ze zajištěné obrany, přesto šance k vidění byly. 

Za hosty dvakrát nebezpečně zakončoval Janečka, za domácí také dvakrát Suchan, ale oba 

brankáři svéradický Krejčí a budětický Vinter svoje barvy podrželi. Hosté mohli jít do vedení 

v poslední minutě prvního poločasu, když po rohovém kopu Brokeš odvracel míč z 

brankové čáry a další dorážce aktivních hostů zabránil až odkop Martínka. Ve druhém 

poločase byla k vidění tvrdší hra, emoce i konečně hlavně koření fotbalu - góly. První udeřili 

hosté aktivním Janečkou, který centr z pravé strany prodloužil přesnou hlavičkou za 

Krejčího záda. Domácí ihned reagovali dvěma, na jaře již typickými, střídáními - na hřiště 

přišli Smitka a Prokopius. A podobně jako v neděli v Pačejově hned záhy po svém příchodu 

na hřiště Josef Smitka srovnal skóre přesnou hlavičkou. Po vyrovnávají brance hosté ztratili 

elán, dostali se pod tlak domácích a během 71. a 75.minutou bylo o osudu zápasu 

rozhodnuto. Nejprve po Petříkově centru poslal domácí do vedení další přesnou hlavičkou 

Kamil Suchan. O dvě minuty později zahrávali domácí přímý volný kop a Jaroslav Krejčí 

vytřepal pavučinky z horního rohu svatyně brankáře Vintera. Utekly další dvě minuty a již 

otevřená obrana Budětic měla za svými zády 16letého Prokopiuse, který si drzou kličkou 

obhodil vracejícího se obránce Josefíka a prostřelil Vintera počtvrté. Utkání se pak již jen 

dohrávalo a domácí přidali ještě jednu branku, když se další krásnou brankou ze střední 

vzdálenosti trefil opět Prokopius. Domácí zvládli zápas, proti těžkému soupeři, který byl ve 

Svéradicích hodinu hry více než vyrovnaným soupeřem a konečný výsledek je pro hosty 

krutý až příliš. Poděkování patří velkému počtu diváků, kteří vytvořili velmi dobrou 

atmosféru. Z Budětic jich dorazil celý autobus a po většinu utkání slušnou formou 

podporovali svůj tým. Po zadu nezůstali ani domácí, kterých z důvodu souběžného utkání 

áčka v Nepomuku bylo méně, ale o to více vydatně dohnali domácí hráče k důležitému 

vítězství. 

Branky: 59.Smitka Josef, 71.Suchan Kamil, 73.Krejčí Jaroslav, 75.Prokopius Filip, 

87.Prokopius Filip - 55.Janečka Petr 

Rozhodčí: Bala Petr, ŽK: 3:4, Diváků: 90 
 



TABULKA 

Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body Prav 

 1. Svéradice B               17 12 3 2  52 :  22 41 ( 12) 

 2. Myslív                    17 11 3 3  53 :  19 38 (  9) 

 3. Zavlekov                  16 11 3 2  36 :  17 37 (  6) 

 4. Budětice                  17 10 3 4  40 :  20 35 (  9) 

 5. Kolinec                   17 10 2 5  47 :  26 32 (  8) 

 6. Plánice                   17 8 2 7  36 :  23 28 ( -1) 

 7. Milčice                   17 7 4 6  43 :  22 27 (  1) 

 8. Kvasetice                 17 5 5 7  33 :  33 21 ( -7) 

 9. Pačejov B                 16 6 1 9  30 :  25 20 ( -5) 

10. Soběšice                  15 3 4 8  17 :  32 15 ( -8) 

11. Hrádek B                  16 3 2 11  23 :  56 12 (-10) 

12. H. M.  Boží               15 3 0 12  18 :  57 9 ( -9) 

13. Nalž. Hory B              17 2 0 15  11 :  87 6 (-21) 

 

 

 


