
V Blatné dne 23. října 2011 
 
 

Fotbalové aktuality 
 
 

Vážení příznivci blatenského sportu a fotbalu především, 
 
14 dní uběhlo jako voda a jménem fotbalového oddílu Vám přináším další porci informací. Soutěže 

jsou v plném běhu a veškeré informace můžete najít na našich internetových stránkách: 
www.blatnafotbal.cz a www.tjblatna.cz. Výsledky fotbalových utkání s komentáři jednotlivých trenérů 
Vám nabízíme také prostřednictvím Fotbalových tref, které jsou dispozici při každém domácím zápasu 
„A“ týmu Blatné. Dnešní článek bude z větší části věnovaný našim nejmladším členům (našim velkým 
nadějím) a lidem, kteří se o ně příkladným způsobem starají. Požádal jsem zástupce mužstev o krátké 
shrnutí probíhající sezóny a zde jsou jejich hodnocení. 
 
Přípravka starší „A“ (autor Radek Habada) 

Áčko starší přípravky sehrálo v podzimní části sezóny řadu pěkných zápasů. Po fotbalové stránce se 
nám poměrně dařilo. Snad jen první zápas nenaplnil představy trenérů. Na omluvu zmateného výkonu lze 
podotknout, že šlo o první zápas na „velkém“ hřišti. Za zmínku stojí vyrovnaná bitva s opravdu 
fotbalovými Vodňany, která skončila nerozhodně. Až při penaltách neunesli naši hráči tíhu okamžiku a 
nezvládli je. Většinu zápasů předčíme soupeře po fotbalové stránce, jen na ty starší zatím nemáme (co se 
síly týče). Ale to přijde. 

 

 
Ležící:  Dan China Souček 
Spodní řada zleva:  Víťa Habada, Ben Jan Vonášek, Pepa Potůček, Štěpán Pícha, Lukáš a Tomáš Fořtů 
Prostřední řada zleva:  Řepa Pepa Šourek, Víťa Šelma Říha, Michal Štědronský, Fanda Outlý, Mates Saty  

  Paukner a Matouš Poskočil 
Horní řada zleva:  Míra Frankie Mašek, Pepa Šourek, Radek Habada, Petr Basten Švec 
 
Přípravka starší „B“ (autor Tomáš Uldrich)  

Letošní rok zahájili kluci hrající v týmu Blatná přípravka starší „B“ fantastickým 2. místem 
v regionálním kole republikového turnaje pro desetileté fotbalisty „E-on Junior Cup“. Navíc náš gólman 
Míša Šimůnek byl vyhlášen, zcela zaslouženě, nejlepším brankářem turnaje. Poté jsme jeli sbírat 
zkušenosti na mezinárodní turnaj do Německa (Schweinfurt), kde jsme obsadili, z cca pěti desítek 
účastníků, 30-34. místo. Po týdenním letním soustředění v domácím prostředí, jsme do podzimní sezóny 
vlétli jako uragán a od počátku se usadili na 1. místě.  Po odehraných 7 soutěžních kolech jsme nasbírali 
plný počet bodů 21 bodů (viz. tabulka) a úctyhodné skóre 54:1. Postupně jsme porazili Sedlici (10:0), 



Bavorov (11:0), Katovice (10:1), Blatnou „A“ (6:0), Volyni (6:0), Bělčice (8:0) a Vodňany (3:0). Navíc 
kluci jezdí reprezentovat okres Strakonice na meziokresní soutěž Jihočeského kraje. I zde si opět vedou, 
spolu s dalšími vybranými hráči z okresních týmu, velmi úspěšně. Za Blatnou se pravidelně účastní 
František Tvrdý, Jakub Antoš, Adam Hrádek, Michael Uldrich, Jonáš Maleček, Michal Šimůnek, Vojtěch 
Bláha. 

Na probíhající úspěšné sezóně se podílejí tito mladí fotbalisté: Michal Šimůnek, Adam Hrádek, 
Jakub Antoš, František Tvrdý, Michael Uldrich, Jonáš Maleček, Vojtěch Bláha, Jiří Bláha, Václav Brož, 
Maxim Braun, Matěj Vokurka a Patrik Gyevat. Odměnou za jejich vzornou  reprezentaci Blatné jsou jim, 
nejen spokojené a pyšné tváře rodičů, ale i  slíbená návštěva ligového utkání úřadujícího mistra ligy 
Viktorky Plzeň, kterou je za jejich výkony odměnili rodiče. 

Zbývá doplnit, že na spanilé jízdě týmu mají velký podíl trenéři Josef Kratochvíl a Pavel Míka, kteří 
klukům vtiskli herní projev, na který se příjemně dívá. Tým předvádí pohledný útočný fotbal, samozřejmě 
se zajištěnou obranou (o čemž svědčí počet střelených branek a pouze jedna obdržená). Za jejich 
obětavou práci (občas i pevné nervy) jim patří velký dík. Nelze také opomenout práci Katky Malečkové, 
která se v týmu stará o veškeré mimofotbalové aktivity (soustředění, návštěva ligového utkání, dokopná 
apod.). V poděkování nelze opomenout rodiče, kteří pomáhají týmu se vším potřebným a sponzory: 
Pojišťovna Generali, Leifheit s.r.o., Tipsport Blatná a Blatenská tiskárna s.r.o.. 

Závěrem již zbývá klukům popřát, aby se jim dařilo i ve zbývající části sezóny, aby o fotbalové 
Blatné bylo slyšet minimálně v takovém rozsahu, jako doposud.  

 
OP starších přípravek 

 
 
Přípravka mladší „A“ (autor Ji ří Opava) 

Do naší přípravky v současné době dochází 12 kluků ročníku 2003, které doplňují dva o rok mladší 
šikulové. O tréninkové a zápasové dění se starají Radek Koptyš a Michal Hudeček. Organizační a 
administrativní záležitosti má v popisu práce Jiří Opava. 

Jarní část sezóny se nesla ve znamení přípravných přátelských utkáních s mužstvy z okolí. Přestože 
byli soupeři povětšinou o půl hlavy větší a výsledkově se nám moc nedařilo, nasbírali jsme velmi důležité 
zápasové zkušenosti. 

Do podzimní části jsme vstoupili už jako účastníci okresní soutěže. Po úvodním debaklu na hřišti 
hlavního favorita ze Štěkně, kde jsme si vybrali nováčkovskou daň, se stále zlepšujeme. Trvalý posun v 
tabulce vzhůru nás těší, ale prioritou je pro nás, aby kluky fotbal bavil a na hřiště se při utkáních dostali 
úplně všichni. Jsme moc rádi, že od začátku roku naše řady nikdo neopustil a účast na trénincích je 
skvělých 90%. 

V zimním období plánujeme účast na halových turnajích v Milevsku a Oseku, kde by jsme chtěli 
udělat dobré jméno blatenské kopané. Na hřišti se o to skvěle starají: František Turek, Jakub Opava, 
David Fiřt, František Slavíček, Ondřej Krátký, Pavel Říha, Jakub Bízek, Daniel Nachlinger, Jakub Kraus, 
Matyáš Brož, Dominik Filaus, Ondřej Velek, Pavel Šmat. 

Závěrem by jsem chtěl poděkovat majiteli pokrývačské firmy Prastřecha, panu Karlu Prachařovi z 
Kadova, který nám značnou částkou přispěl na pořízení souprav. Zapomenout nesmím ani na trenéry a 
správce stadiónu pana Milana Synka. Velké díky patří také rodičům za trpělivost a vlastní dopravu dětí na 
venkovní utkání. 
 
 
 



Přípravka mladší „B“ (autor Milan Drnek)  
Kádr současné mladší přípravky „B“ se zformoval v průběhu loňského podzimu. V důsledku 

vysokého počtu dětí jsme tehdy přikročili k rozdělení tehdejší předpřípravky na dvě party, podle ročníku 
narození. Těžištěm kádru jsou kluci narození v roce 2004, jež doplňují ročníky 2005 a 2006. Celkem to 
činí 15 hráčů. Nižší věk narození je naším zatím největším handicapem v mistrovské soutěži, do níž jsme 
vstoupili společně s áčkaři letos na podzim. V té se musíme prozatím vyrovnávat spíše s vyššími 
prohrami, nicméně již jsme oslavili i první výhru. Tím jsme zúročili hodiny tréninku, neboť radost kluků 
za to opravdu stála. Přesto však víme, že musíme být trpěliví. Přes zimu bychom rádi pokračovali 
v tréninku a zúčastnili se halového turnaje v Oseku. Rádi abychom se, v jarní části mistrovské soutěže, 
pokusili o ještě lepší výsledky než na podzim.  

Kluky musíme pochválit za přístup k tréninkům, docházka je u drtivé většiny hráčů perfektní. Na 
klucích je každým zápasem vidět zlepšení v ovládání míče, přihrávkách, střelbě. Jsou vidět i první 
náznaky kombinační hry. A hlavně kluci tvoří partu kamarádů, tak jim držte palce. Děkujeme rodičům a 
ostatním fanouškům za podporu. 

Přípravku mladší „B“ skvěle reprezentují tito mladí borci: Adam Bulka, Aleš Bláha, Vojtěch Bláha, 
Dominik Bulka, Ondřej Drnek, Michal Fejtl, Štěpán Flandera, Lukáš Kareš, Vojtěch Koman, Zdeněk 
Merhaut, Jakub Outlý, Jakub Šurát, Jakub Sedláček, Daniel Vondruška, Michal Žižka. 

Trenér: Milan Drnek, vedoucí mužstva: Petr Bulka. 
 

OP mladších přípravek 

 
 
Předpřípravka:  

Své první tréninkové dávky začali tento podzim polykat naši začátečníci. Zatím sice nehrají žádnou 
soutěž, ale pravidelná účast na trénincích je na nich znát. Nadšení ze hry, tvořící se parta a podpora rodičů 
jsou velkým příslibem do budoucna. Pod vedením Zdeňka Viktory se pravidelně 2x týdně schází tito 
mladí borci: Adam Šejvar, Tomáš Bezouška, Vít Hůrka, Šimon Vávra, Matěj Slavíček, Adam Jareš, 
Jakub Škanta, Vojtěch Dráb. Kéž by jim jejich zapálení pro fotbal vydrželo a dokázali jím třeba nakazit i 
své kamarády.  
 
 

Takto vidí své týmy jejich vedoucí a trenéři. Doufám, že se nám aspoň z části povedlo dokázat, že 
fotbal v Blatné má budoucnost; že má cenu se o kluky starat a vytvářet jim co nejlepší podmínky pro 
jejich další fotbalový i osobnostní růst. Nejenom hrát fotbal se zde kluci učí, ale především úctě 
k druhému (ať k soupeři nebo mezi sebou); vztahům k autoritám (trenéři, vedoucí …); vytvářejí si první 
party; snaží se dodržovat pravidla fair-play apod.. To vše jsou vlastnosti a věci, které pro ně jednou 
mohou být mnohem důležitější, než celá fotbalová kariéra. Samozřejmě, že pokud se toto vše povede 
skloubit a podaří se nám z kluků vychovat výborné fotbalisti a zároveň přispět k tomu, že z nich vyrostou 
správní a féroví lidé, tak budeme nadmíru spokojeni. 

Velice důležité je nevidět ve všech hned Nedvědy, Hašky nebo Jágry. Ale především kluky a holky, 
kteří chtějí sportovat, kteří chtějí dělat něco, co jim přináší radost. Vždy budou někteří lepší a někteří 
méně dobří. My ale musíme dát každému jednomu najevo, že je pro nás důležitý, že s ním počítáme, že 
k nám patří. Každý tým má své „lídry, kapitány, střelce, hvězdy“, ale Ti by nikdy nebyli tak vidět bez 
těch, kteří makají pro tým, odvádějí tzv. „černou práci“ a na první pohled nejsou tak výrazní. Třeba za pár 
let zjistíme, že je ten náš svěřenec šikovnější v jiném sportu (já to bohužel zjistil až v 33 letech, že jsem se 
měl věnovat radši kuželkám než fotbalu!). Třeba bude běhat rychleji než ostatní a začne se věnovat 
atletice; nebo mu to půjde s hokejkou a začne hrát hokejbal, nebo bude silnější a skvěle se uplatní v judu. 



To vše se může stát. A pokud budou cítit podporu rodičů, trenérů, vedení, fanoušků – tak je velká šance, 
že to někam dotáhnou. Poznámka: za námět k tomuto odstavci děkuji Radkovi Karešů. 

 
Nedílnou součástí fotbalového života je správce Milan Synek a jeho žena Evička. Bez přehánění 

mohu napsat, že bez nich by fotbalový oddíl snad ani nemohl fungovat. Za vše co pro fotbal dělají jim 
patří obrovský dík. Nechť jim zdraví a chuť do práce pro fotbal i TJ vydrží co nejdéle. Osobně možno 
poděkovat v Salóóónu na letním stadionu. 

Námětů na další články je spousta (od pravidel, přes seznámení s dalšími týmy, po informace z TJ) 
a tak se i v budoucnu můžete těšit na další várku informací, které se Vám snažíme nenásilnou a doufám 
srozumitelnou formou předkládat. 

 
Na závěr jedna důležitá informace z TJ. Změna úředních hodin a telefonního čísla: 
 

                    

  Ú ř e d n í   h o d i n y   TJ   

  ( l i s t o p a d  -  d u b e n )   

  k a ž d é   ú t e r ý   

   14 00  -  16 00    

  Kontaktní osoba pro případ nutnosti:     

  pan František Krejčí  -  731936644.   

  Nové telefonní číslo na TJ  -  384971166.   

                    

 
 
Pevně věřím, že jsme se vydali správným směrem, a že se nám podaří dosáhnout všech cílů, které 

jsme si předsevzali. Nechť je Vám fotbal zábavou a návštěva fotbalového stadionu i ostatních sportovišť 
zážitkem ☺ 

 
S pozdravem 
     Michal Vanduch 
     Předseda FO Blatná 
 
 
 

Víkendová utkání 22/10 – 23/10/2011: 
 
Muži „A“  Mirovice – Blatná  3:2 (2:0) Jiřinec, Vanduch (p) 
Muži „B“  Blatná – Osek B   
Ženy   Mořina – Blatná  0:16 (0:8) Danielová 4x, Velíšková 3x, 

Mlíčková 2x, Vajsová 2x,  
Račáková, Štychová, Tomanová, 
Kinkorová, Humpálová 

Dorost st.  Blatná – Milevsko  2:3 (1:1) Mišiak 2x 
Dorost ml.  Blatná – Milevsko  1:1 (0:0) Maňaska 



Žáci st.   Strakonice – Blatná  3:1 (2:1) Mázl 
Žáci ml.  Strakonice – Blatná   3:0 (3:0) 
Přípravka st. „A“ Osek – Blatná   3:0 (3:0)   
Přípravka st. „B“ Chelčice – Blatná  0:13 (0:5) Uldrich 3x, Maleček 3x, Tvrdý 2x, 
         Vokurka 2x, Bláha V. 2x, Hrádek  
Přípravka ml. „A“ volno 
Přípravka ml. „B“ Chelčice – Blatná  11:0 (6:0) 
 
Víkendová utkání 15/10 – 16/10/2011: 
 
Muži „A“  Blatná – Sousedovice  2:1 (1:1) Mišiak T., Vanduch (p) 
Muži „B“  Doubravice– Blatná  0:2 (0:0) Příhoda, Bulka J. 
Ženy   Blatná – Pavlíkov  4:0 (3:0) Danilová, Humpálová, Štychová, 

Račáková 
Dorost st.  Prachatice – Blatná  3:0 (1:0) 
Dorost ml.  Prachatice – Blatná  7:1 (0:1) Kallmünzer 
Žáci st.   Blatná – Milevsko  6:1 (3:0) Formánek 3x, Mázl 2x, Kalous (p) 
Žáci ml.  Blatná – Milevsko  0:0 (3:4 pen.) 
Přípravka st. „A“ Blatná – Bělčice  3:3 (2:2) Šourek, Pícha, Vonášek 
Přípravka st. „B“ Blatná – Vodňany  3:0 (3:0) Uldrich, Maleček, Hrádek 
Přípravka ml. „A“ Blatná – Katovice  5:0 (2:0) Filaus 3x, Krátký, Opava 
Přípravka ml. „B“ Blatná – Vodňany  2:1 (1:1) Vondruška, Kareš 


