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26.kolo 17.6.2012 

Blatná – Čtyři Dvory   0 : 13  ( 0 : 3 ) 

Utkání se bohužel nehodnotí snadno. Se soupeřem jsme se do dvacáté minuty snažili držet krok, ale 
dva slepené góly nás srazily na kolena. Ve druhém poločase bylo na hřišti už jen jedno mužstvo, my 
jsme jen přihlíželi pohledným kombinacím soupeře. Přesto bych chtěl klukům poděkovat za celou 
sezónu a věřím, že příští rok se jim bude zase dařit. 

Sestava : Blovský – Hrádek, Drůba, Kareš, Sedláček – Říský, Stulík, Voříšek, Míka – Formánek, 
Linhart 

Střídali : Burian, Hejl, Houzar, Müller, Paukner 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. kolo 9.6.2012 

Trhové Sviny-Blatná   2 : 1 ( 1 : 0 ) 

Utkání se hrálo na podmáčeném hřišti. Kluci bez řady hráčů základní sestavy sehráli vyrovnané utkání 
a s trochou štěstí mohl být výsledek i opačný. Naši branku vstřelil nádhernou střelou z hranice velkého 
vápna Stulík. Pozitivním momentem je, že všichni kluci, kteří se dostali na hřiště, hráli s velkou chutí. 

Sestava: Peroutka – Hrádek, Drůba, Stulík, Sedláček – Říský, Voříšek, Formánek, Míka – Chlanda, 
Linhart 

Střídali: Houzar, Kundrát, Paukner 

Branky: Stulík 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.kolo 3.6.2012 

Blatná - Strakonice   1 : 4  ( 1 : 2 ) 

Další velké zklamání z výkonu kluků  :-(   Kluci si asi mysleli, že to půjde samo. Soupeře jsme nechali 
hrát a jen přihlíželi jejich kombinační hře. Když už jsme se dostali před brankáře, chyběl větší klid 
k zakončení.  Inkasovali jsme laciné branky. Vrcholem byla oprávněná červené karta pro Mázla  za 
oplácení.  Výhra Strakonic byla zasloužená. 



Sestava : Blovský – Kalous, Drůba, Kareš, Sedláček – Hrádek, Stulík, Maňaska, Říský – Formánek, 
Michálek 

Střídali : Hejl, Linhart, Mázl, Míka, Peroutka, Voříšek 

Branky: Mázl 

ČK : Mázl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.kolo 27.5.2012 

Milevsko - Blatná   0 : 0    pen. 5 : 4 

Domácí byli téměř celé utkání lepším týmem, což se naštěstí neprojevilo na ukazateli skóre.  My byli 
nepřesní, opět vázla kombinace. Naštěstí ani soupeř si nevypracoval 100 % šanci a všechny střely na 
branku pochytal pozorný Peroutka. V následných penaltách byli domácí šťastnější a zaslouženě získali 
druhý bod. 

Sestava : Peroutka – Kalous, Drůba, Kareš, Sedláček – Hrádek, Stulík, Říský, Míka – Formánek, 
Müller 

Střídali : Hejl, Chlanda, Linhart, Mázl, Voříšek 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.kolo 20.5.2012 

Břilice - Blatná   5 : 0    ( 1 : 0 ) 

Nejslabší výkon jara. Domácí nás předčili ve všech činnostech. Nedokázali jsme se vypořádat s absencí 
několika hráčů. 

Sestava : Peroutka – Říský, Drůba, Kareš, Míka – Hrádek, Stulík, Sedláček, Linhart – Formánek, 
Müller 

Střídali : Hejl, Chlanda, Voříšek 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. kolo 13. 5. 2012 

Blatná-Soběslav   8 : 0 ( 6 : 0 ) 



Proti poslednímu týmu tabulky jsme začali rozpačitě. Soupeř si sice vstřelil v 8. minutě vlastní gól, ale 
náš tým nastartovala až penalta ve 21. minutě, kterou proměnil Kalous. Poté se kluci uklidnili a 
v rozmezí 8 minut vstřelili 4 branky. Ve druhé půli se zápas jen dohrával a příležitost dostala celá 
lavička. Dík patří celému týmu za předvedený výkon. HOŠI DÍKY!!! 

Sestava: Peroutka – Kalous, Drůba, Kareš, Sedláček – Hrádek, Maňaska, Michálek, Míka – 
Formánek, Stulík 

Střídali: Hejl, Chlanda, Mázl, Müller, Voříšek 

Branky: Mázl 2x, Kalous 2x (1x p.), Formánek, Chlanda, Maňaska, vlastní 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. kolo 6.5. 2012 

Malše Roudné-Blatná   2 : 5 ( 1 : 5 ) 

V Roudném jsme chtěli bodovat a to se projevilo hned od začátku zápasu. Kluci v první půli chtěli hrát 
fotbal a dařila se jim kombinace. Hráli jsme jednoduše a po krásných přihrávkách za obranu přehrávali 
domácí tým. Ale hlavně jsme stříleli branky. První dvě bezpečně proměnil Formánek, když sám před 
gólmanem ani jednou nezaváhal a chladnokrevně zavěsil. Poté domácí snížili, ale zbytek poločasu byl 
opět v naší režii. Nejprve Maňaska zvýšil na 3:1 a pak Formánek zkompletoval hattrick proměněnou 
penaltou. Před přestávkou se krásně trefil hlavou navrátilec Michálek. Nutno podotknout, že velký 
podíl na brankách měla výborně hrající záloha i obrana. 

Druhá část utkání se pouze dohrávala. Domácí měli sice častěji míč na kopačkách, ale kromě penalty, 
kterou soupeř snížil pár minut před koncem, jsme domácí do žádné brankové šance nepustili. Děkuji 
klukům za předvedenou hru a to hlavně v prvním poločase. 

Sestava: Peroutka – Kalous, Drůba, Kareš, Sedláček – Hrádek, Maňaska, Stulík, Linhart – Formánek, 
Michálek 

Střídali: Hejl, Chlanda, Müller, Voříšek 

Branky: Formánek 3x (1x p.), Maňaska, Michálek 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.kolo 29.4.2012 

Blatná-Bechyně   1 : 2 p    ( 1 : 0 ) 

Za dusného počasí k nám zavítalo silné mužstvo z Bechyně. My chtěli doma potvrdit body z Českého 
Krumlova, což se podařilo jen z části. Herně se našim klukům dnes moc nedařilo. V prvním poločase se 
hrálo vyrovnané utkání. Jedinou větší šanci proměnil Mázl po souboji jeden na jednoho a přehozením 



brankáře. Do druhého poločasu vstoupili lépe hosté. Jejich chuť po vstřelení gólu byla větší, což se jim 
podařilo, když před brankou zůstal zcela volný hráč, který dával do prázdné branky. Ve zbylé části 
chtěli urvat oba týmy 3 body. Tvrdý, ale korektní závěr rozuzlení nepřinesl. Po penaltách získal soupeř 
o bod více, když všechny proměnil. 

Sestava : Blovský – Drůba, Kalous, Sedláček – Říský, Stulík, Kareš, Míka – Mázl, Maňaska, 
Formánek 

Střídali : Hejl, Hrádek, Linhart, Michálek, Peroutka 

Branky : Mázl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.kolo 21.4.2012 

Č.Krumlov - Blatná   0 : 2    ( 0 : 1 ) 

Na hřišti 3.týmu tabulky jsme podali zodpovědný výkon. Domácí sice nastřelili v úvodu utkání břevno, 
ale pak jsme hru vyrovnali. Ve 28.minutě se nádherně po centru Formánka trefil Sedláček. Druhý 
poločas nás několikrát podržel gólman Blovský. Domácí kopali několik rohů a po jednom z nich se 
k odraženému balónu dostal Formánek, který z půlící čáry postupoval proti dvěma bránícím hráčům. 
Ty obešel a lobem v 63.minutě pečetil naše zasloužené vítězství, čímž jsme soupeři vrátili prohru 
z podzimní části soutěže. 

Sestava : Blovský – Hrádek, Kalous, Drůba, Říský – Míka, Stulík, Kareš, Linhart – Sedláček, 
Formánek 

Střídali : Hejl, Chlanda, Peroutka 

Branky : Sedláček, Formánek 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.kolo 15.4.2012 

Blatná – Loko ČB   3 : 0    ( 0 : 0  ) 

V tomto utkání jsme nastoupili poprvé se všemi hráči základní sestavy a chtěli konečně bodovat. Úvod 
utkání tomu ale nenasvědčoval. Soupeř byl nebezpečnější a dvakrát během první půle netrefil naši 
odkrytou branku a jednou nastřelil břevno z přímého kopu. Našim klukům chvíli trvalo, než si zvykli 
na vlhký trávník, který nám dělal očividně více problémů. Postupně se hra ale vyrovnávala. 

Nástup do druhého poločasu nám ale vyšel. Po 6 minutách jsme vedli 2:0, když nejprve kombinaci na 
hranici šestnáctky zakončil Stulík a poté Drůba dlouhým nákopem na branku překvapil hostujícího 
gólmana. Hru jsme poté kontrolovali a hráče Lokomotivy nepustili do žádné velké šance. V závěru po 



rychlé akci Formánek zvýšil na konečných 3:0. Škoda některých hrubých zákroků hostů, které zbytečně 
zvýšily napětí na hřišti. 

Sestava : Blovský – Hrádek, Kalous, Drůba, Sedláček - Říský, Kareš, Maňaska, Míka  – Formánek, 
Stulík 

Střídali : Chlanda, Linhart, Mázl, Müller, Peroutka 

Branky : Stulík, Drůba, Formánek 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.kolo 7.4.2012 

Slavia ČB - Blatná   3 : 2    ( 1 : 1  ) 

Na Slavii jsme přijeli v 11 hráčích a bez brankáře, což se ukázalo jako klíčové. První a druhý gól 
domacímu týmu jsme darovali, když první nedorozumění stopera s „gólmanem“ využili slávisté hned 
v úvodních sekundách utkání. Z kraje druhé půle jsme si dali regulérního vlastňáka, náš druhý 
„brankář“ míč po malé domů netrefil a balón skončil v síti. 

V prvním poločase se odehrával hlavně ve středu hřiště, domácí byli fotbalovější, ale šanci si v první 
části nevytvořili. My hrozili ze standardních situací a po jednom z rohů vyrovnal Sedláček. Do druhé 
půle jsme vyměnili hráče v brance a chtěli posílit hru v poli. Bohužel jsme soupeři opět darovali vedení 
již zmíněnou malou domů. Pak se hra trochu pootevřela, my chtěli vyrovnat, ale po jednom z brejků 
jsme inkasovali. Poté jsme se snažili s utkáním něco udělat, stáhli hru na 3 beky, ale stačilo to pouze na 
snížení Formánkem. 

Škoda, šance na body tu určitě byla. 

Sestava : Stulík – Hrádek, Maňaska, Drůba, Sedláček - Müller, Kareš, Formánek, Říský  – Linhart, 
Chlanda 

Střídali : Burian 

Branky : Sedláček, Formánek 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.kolo 1.4.2012 

Blatná – SKP ČB   1 : 5    ( 1 : 2 ) 

V prvním jarním kole jsme přivítali na svém hřišti vedoucí mužstvo soutěže. Úvod utkání nám vůbec 
nevyšel, a přesto že soupeř nebyl rychlejší, přesnější a důraznější, vedl po naší nedůslednosti 



dvoubrankovým náskokem. Poté kluci přestali mít ze soupeře respekt a zápas se herně vyrovnal. Do 
poločasu se nám po rohu podařilo snížit, když míč uklidil do sítě zcela volný Mázl. Po pauze jsme se 
chtěli pokusit sebrat hostům první body, ale to se nepovedlo. Naopak budějovičtí byli herně lepší a 
přidali další branky. I vzhledem k tomu, že nám chyběli někteří hráči základní sestavy, můžeme jít do 
dalších zápasů s hlavou nahoře. 

Sestava : Peroutka – Říský, Kalous, Drůba, Míka – Müller, Maňaska, Kareš, Stulík – Formánek, Mázl 

Střídali : Hejl, Chlanda, Linhart 

Branky : Mázl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.kolo 13.11.2011 

Tábor B - Blatná   6 : 1    ( 2 : 1  ) 

Toto utkání se hrálo na jednu bránu. Domácí nás přehráli ve všech herních činnostech. Výsledek není  
vyšší díky Blovskému v brance, který jediný snese přísnější měřítko. 

Sestava : Blovský – Hrádek, Kalous, Stulík, Míka –Kareš, Maňaska, Drůba, Říský – Mázl, Formánek 

Střídali : Hejl, Chlanda, Müller, Peroutka 

Branky : vlastní 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.kolo 6.11.2011 

Čtyři Dvory - Blatná   4 : 1    ( 2 : 1  ) 

Na hřišti aktuálně druhého týmu tabulky se překvapení bohužel nekonalo. Domácí byli celý zápas 
aktivnější, ale do vedení jsme šli my po krásné akci, po ose Kalous, Formánek, Drůba, když posledně 
jmenovaný skóroval hlavou. Do poločasu se však výsledek otočil, když zejména druhý gól mrzí. Ve 
druhé části zápasu jsme bojovali, dlouho drželi těsné skóre. Další branky jsme obdrželi v závěru utkání, 
kdy si z důvodu zranění zahrála celá lavička včetně gólmana. Vítězství domácích je zasloužené. 

Sestava : Blovský – Hrádek, Kalous, Stulík, Sedláček –Formánek, Maňaska, Kareš, Míka – Mázl, 
Drůba 

Střídali : Hejl, Chlanda, Linhart, Müller, Peroutka, Řiský 

Branky : Drůba 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.kolo 30.10.2011 

Blatná – Trhové Sviny  3 : 1    ( 0 : 1 ) 

V posledním podzimním domácím utkání jsme chtěli bodovat. Začátek utkání byl vyrovnaný. 
Postupem času se klukům přestalo dařit, nebyli schopni si vícekrát přihrát, a když jsme se už dostali 
před soupeřovu bránu, chyběl klid v zakončení. Do šaten se odcházelo za stavu 0:1, hostující tým 
skóroval po jednom z rychlých brejků. Po bouři v kabině nastoupilo do druhého poločasu úplně jiné 
mužstvo. Najednou nás bylo všude plno, kluci bojovali, nabízeli se a hlavně začali střílet góly. Po dvou 
brankách Mázla se parádně trefil Stulík. Za druhý poločas jsme si vítězství zasloužily. 

Sestava : Blovský – Hrádek, Kalous, Stulík, Sedláček – Říský, Maňaska, Kareš, Míka – Mázl, 
Formánek 

Střídali : Drůba, Chlanda, Linhart, Peroutka, Voříšek 

Branky : Mázl 2x, Stulík 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.kolo 23.10.2011 

Strakonice - Blatná   3 : 1    ( 2 : 1  ) 

Ve Strakonicích jsme tahali za kratší konec. I když domácí byli po celý zápas lepším týmem, obdržené 
branky mrzí, jelikož padli po velkých chybách v obraně. My hrozili pouze ze standardních situací, když 
po jedné z nich odražený míč dorazil do branky hlavou Mázl. 

Sestava : Blovský – Hrádek, Kalous, Stulík, Sedláček –Říský, Maňaska, Kareš, Míka – Mázl, 
Formánek 

Střídali : Chlanda, Linhart, Müller, Voříšek, Peroutka 

Branky : Mázl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.kolo 16.10.2011 

Blatná – Milevsko  6 : 1    ( 3 : 0 ) 

V utkání s Milevskem jsme odehráli nejlepší zápas podzimní části. Soupeře jsme v prvním poločase 
přehrávali a dokázali se prosadit i střelecky. Nejprve se prosadil Formánek krásnou střelou po 



přihrávce Říského, poté se ve skrumáži nejlépe orientoval Mázl a třetí přidal Kalous bezpečně 
proměněnou penaltou. Vstup do druhé části utkání nám usnadnil hostující brankář, jehož chybu 
potrestal Formánek. Pak se zápas herně vyrovnal, ale kluci zápas kontrolovali a hrozili z brejků. Jeden 
z nich úspěšně dotáhl Formánek a zkompletoval svůj hatrik. Šestou branku   přidal Mázl. Všem klukům 
bych chtěl za předvedenou hru poděkovat. 

Sestava : Blovský – Hrádek, Kalous, Stulík, Sedláček – Říský, Maňaska, Kareš, Míka – Mázl, 
Formánek 

Střídali : Chlanda, Linhart, Peroutka, Voříšek 

Branky : Formánek 3x,, Mázl 2x, Kalous(p) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.kolo 9.10.2011 

Blatná – Břilice   2 : 1    ( 2 : 0  ) 

Zápas jsme začali dobře a v 7.minutě skóroval Formánek po křídelní akci Mázla. Ten poté přidal druhý 
gól po individuální akci. Soupeře jsme přehrávali a nedovolili mu ohrozit naši branku. Do druhé půle 
jsme nastoupili nekoncentrovaní a nechali hrát soupeře, který mohl okamžitě snížit. Naše hra se 
nepochopitelně zhoršila, čehož Břilice využila až v závěru zápasu a zaslouženě snížila. Důležité body 
nakonec zůstaly doma. 

Sestava : Blovský – Hrádek, Kalous, Drůba, Sedláček – Formánek, Maňaska, Kareš, Hejl – Mázl, 
Stulík 

Střídali : Chlanda, Linhart, Peroutka, Říský, Voříšek 

Branky : Formánek, Mázl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.kolo 1.10.2011 

Soběslav - Blatná   4 : 1    ( 3 : 1  ) 

V utkání v Soběslavi se nám herně nedařilo. Soupeř využíval rychlosti obou útočníků a dvěma rychlými 
góly nás srazil do kolen.  Našemu týmu chyběla bojovnost, čímž jsme domácím cestu za 3 body velmi 
usnadnili. 

Sestava : Peroutka – Hrádek, Kalous, Drůba, Sedláček – Müller, Kareš, Stulík, Míka – Formánek, 
Říský 



Střídali : Burian, Chladna, Hejl, Linhart, Voříšek 

Branky : Formánek 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.kolo 25.9.201 

Blatná – Malše Roudné  2 : 0    ( 1 : 0 ) 

V tomto utkání jsme chtěli potvrdit body přivezené z Bechyně. Zápas se nám ale herně moc nevydařil. 
Hrálo se vyrovnané utkání. První branka padla po jedné z mála našich kombinačních akcí v první půli. 
Roudenští hrozili rychlými protiútoky, které většinou končily na hranici šestnáctky.  Druhý poločas byl 
z naší strany trochu kvalitnější, avšak navýšit skóre se povedlo až v závěru utkání  po závaru před  
soupeřovou brankou. 

Sestava : Peroutka – Říský, Kalous, Drůba, Sedláček – Formánek, Maňaska, Hejl, Míka – Mázl, Stulík 

Střídali : Burian, Chlanda, Linhart, Voříšek 

Branky : Maňaska, Mázl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.kolo 17.9.2011 

Bechyně - Blatná   0 : 2    ( 0 : 1  ) 

Do zápasu jsme proti domácímu ambicióznímu týmu nastoupili v hodně improvizované sestavě. Hrálo 
se vyrovnané utkání, ve kterém se opět prosadil Mázl dvěma brankami. Nejprve dorazil vyraženou 
penaltu, když Maňaska trefil pouze brankáře a ve druhé půli zakončil kombinaci střelou na přední tyč. 
Za předvedenou hru a bojovnost bych chtěl klukům poděkovat. 

Sestava : Burian – Hejl, Drůba, Kalous, Hrádek – Formánek, Maňaska, Kareš, Stulík, Linhart – Mázl 

Střídali : Chlanda, Paukner, Peroutka 

Branky : Mázl 2x 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.kolo 11.9.2011 

Blatná – Český Krumlov   3 : 4    ( 1 : 1 ) 



Dnešní utkání nabídlo pořádné drama plné zvratů se šťastným koncem pro hosty. První gól jsme 
inkasovali už po 15 sekundách, když soupeř využil k rychlému brejku špatnou rozehrávku a skóroval. 
Branka dostala hosty na koně a byli aktivnější. Postupně se hra vyrovnala a ve 20.minutě přešel Mázl 
snad přes 5 hráčů a chladnokrevně zakončil. Do druhého poločasu se nám podařilo vstoupit o poznání 
lépe a po čtvrthodině jsme po dalších 2 brankách Mázla vedli 3:1. Bohužel krumlovští rychle 
odpověděli a snížili. Závěr utkání jsme vůbec nezvládli, když se nám nepodařilo ubránit nejlepšího 
hráče hostů Tichovského, který v posledních minutách dvěma góly otočil skóre. 

Sestava : Peroutka – Hrádek, Kalous, Drůba, Sedláček – Říský, Maňaska, Kareš, Míka – Mázl, Stulík 

Střídali : Burian, Formánek, Hejl, Chlanda, Linhart, Peroutka, Voříšek 

Branky : Mázl 3x 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.kolo 3.9.2011 

LOKO ČB - Blatná   3 : 1    ( 3 : 1  ) 

Utkání na Lokomotivě se nám herně vůbec nepodařilo. První gól jsme inkasovali ve 4. minutě. Soupeř 
nás přehrával ve všech herních činnostech. Po půl hodině jsme dostali po téměř identických situacích 2 
branky v rozmezí dvou minut. Přesto se nám podařilo ihned snížit Maňaskou po centru Drůby. Druhý 
poločas byl z obou stran více bojem, bez vyložených gólových příležitostí na obou stranách. Z našeho 
mužstva bych chtěl vyzdvihnout výkony Peroutky, Drůby a Maňasky. 

Sestava : Peroutka – Říský, Hrádek, Drůba, Sedláček – Müller, Maňaska, Voříšek, Míka – Stulík, 
Linhart 

Střídali : Burian, Formánek, Hejl, Paukner, 

Branky : Maňaska 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.kolo 31.8.2011 

Blatná – Tábor B   3 : 1    ( 1 : 1 ) 

Dnešní utkání se hrálo za ideálního fotbalového počasí. Od začátku utkání jsme byli aktivnější a chtěli 
co nejdříve vstřelit branku. Bohužel jsme neproměnili ani ty nejvyloženější šance, za což jsme byli 
potrestáni gólem z penalty po ojedinělém průniku do naší šestnáctky. Naštěstí netrvalo dlouho a bylo 
vyrovnáno, když Mázl unikl po křídle a sám zakončil. Nedůrazné zakončování a dobře vyřešit situaci se 
dlouho nedařilo ani ve druhé půli i když aktivitu našim klukům nešlo upřít. Naštěstí jsme po jedné 
z křídelních akcí zvýšili na 2:1. Vzápětí po vstřelení druhého gólu měli táborští obrovskou šanci, 
naštěstí pro nás napodobili některé naše hráče a netrefili odkrytou branku. V závěru utkání 



zkompletoval svůj hattrick Mázl. Výsledek mohl být daleko jednoznačnější, nechali jsme vyniknout 
soupeřova brankáře  Pekaře. 

Sestava : Burian – Říský, Hrádek, Drůba, Sedláček – Hejl, Maňaska, Kareš, Míka – Mázl, Stulík 

Střídali : Formánek, Chlanda, Linhart, Müller, Peroutka,  Voříšek 

Branky : Mázl 3x 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.kolo 28.8.2011 

Blatná – Slavia ČB   1 : 2p    ( 0 : 0  ) 

Hrál se vyrovnaný zápas, kdy se bojovalo z větší části ve středu hřiště. V prvním poločasu jsme hostům 
umožnili být o něco aktivnějším týmem. Druhá část byla z naší strany vydařenější. Odměnou byl gól 
Formánka, který se individuálně uvolnil na hranici šestnáctky a „angličanem“ poslal náš celek 
v 65.minutě do vedení. Když už se zdálo, že body zůstanou doma, hosté po přesně zahraném přímém 
kopu v poslední minutě vyrovnali. V následujících penaltách měli slávisté na kopačkách více štěstí. 

Sestava : Peroutka – Hrádek, Kalous, Drůba, Sedláček – Müller, Maňaska, Kareš, Míka – Říský, 
Stulík 

Střídali : Hejl, Formánek, Chlanda, Linhart, Voříšek 

Branky : Formánek 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.kolo 21.8.2011 

SKP ČB - Blatná   3 : 1    ( 1 : 0  ) 

V prvním zápase nové sezóny jsme zavítali na hřiště jednoho z favoritů soutěže, týmu SKP České 
Budějovice. Soupeř nás od prvních minut přehrával kombinační hrou, kterou jsme eliminovali 
bojovností. Před koncem prvního poločasu jsme inkasovali z rohu po jednom ze signálů. Ve druhé části 
utkání jsme se přeskupením řad pokusili domácí překvapit. Bohužel to byli budějovičtí, kteří přidali 
další dvě branky. V závěru utkání se nám podařilo skórovat, když Maňaska krásně uvolnil Stulíka a ten 
přehodil gólmana. Vítězství domácích bylo zasloužené, do dalších zápasů máme co zlepšovat. 

Sestava : Blovský – Hrádek, Kalous, Drůba, Sedláček –Říský, Müller, Maňaska, Kareš, Míka – Stulík 

Střídali : Chlanda, Linhart, Voříšek 



Branky : Stulík 

 


