
V Blatné dne 18. prosince 2011 
 
 

Aktuality z TJ  
 
 

Vážení příznivci blatenského sportu a fotbalu především, 
 
v tomto roce se nejen ve fotbalovém oddílu Blatné, ale v celé tělovýchovné jednotě (TJ) odehrála 

spousta více či méně důležitých změn. O těch nejdůležitějších jsme Vás během roku informovali a rádi by 
jsme v tom pokračovali i nadále. Konec roku svádí k bilancování a hodnocení. Ani tento článek nebude 
výjimkou. Rád by jsem zde vyjádřil svůj vděk všem, kdož se podílí na zdárném fungování fotbalového 
oddílu a celé tělovýchovné jednoty. 

 Na tomto místě by jsem rád poděkoval celé redakci Blatenských listů, zejména pak Zdeňku 
Malinovi, který nám vyšel vždy vstříc. Právě díky článkům v Blatenských listech jste se v posledním roce 
mohli dozvědět novinky z dění TJ. Další velkým zdrojem informací jsou naše internetové stránky: 
www.blatnafotbal.cz a www.tjblatna.cz. Zde nesmím zapomenout na firmu KONET zastoupenou 
Miroslavem Jelenem a Martinem Drábem. Právě firma KONET se zásadní měrou podílela na vzniku 
našich stránek a stále se podílí na jejich udržování. Poděkování také zaslouží Pavel „Lampa“ Rakovan a 
Petr Linhart. Díky nim jsou stránky stále aktuální a rozšiřují se o nové rubriky. 

Vím, že se určitě budu opakovat, ale největší dík a uznání patří všem trenérům, asistentům, 
vedoucím, správcům, rodičům, fanouškům, sponzorům a hráčům za jejich ochotu, chuť a nadšení dělat 
něco pro sport v Blatné. Sport je nedílnou a velkou součástí života v Blatné a jsem přesvědčen, že právě 
poslední rok vedl k velkému růstu všech jeho odvětví. 

Velký podíl na tom má také nové vedení tělovýchovné jednoty v čele s Ing. Martinem Říským. 
Hodiny nelehké a důležité práce nesou své ovoce. Zvláště by jsem zdůraznil přínos pana Františka 
Krejčího, který působí jako tajemník a svou práci dělá zodpovědně a s nadšením. Pravidelně je 
k dispozici na zimním stadionu a velkou měrou přispívá k výbornému chodu TJ. Za zprůhledněním a 
zjednodušením finančnictví TJ stojí firma MAKO, zastoupená Hankou „Sandrou“ Šourkovou. Díky 
rozklíčování jednotlivých plateb a zavedení podvojného účetnictví, může TJ daleko efektivněji 
hospodařit. Informace a přehled o hospodaření TJ Vám přineseme v některém z dalších čísel Blatenských 
listů. 

Poslední poděkování by jsem rád směřoval všem našim sponzorům. Je jasné, že na tomto místě 
nemohu vyjmenovat všechny a tak se zaměřím na tři největší. Na prvním místě je to město Blatná, které 
se na chodu podílí jak finančně, tak podporou různých projektů. Jejich zástupci (starosta Mgr. Bohuslav 
Navrátil a místostarosta Bc. Pavel Ounický) se pravidelně účastní akcí pořádaných tělovýchovnou 
jednotou. Velmi mě těší, že i do budoucna můžeme počítat s jejich podporou. Na druhém a třetím místě 
jsou to firmy DURA a TESLA Blatná, jejichž finanční a materiálová podpora velkou měrou přispívá ke 
klidnému a důstojnému chodu jednotlivých sportovišť a fotbalu především. 

 
 

Fotbalové aktuality 
 

 
A teď trochu více k fotbalu. Nyní prožíváme klidnější část roku. Sezóna 2011/2012 má svou 

podzimní část za sebou a všichni si užívají zaslouženého odpočinku. Někteří aktivně formou halových 
turnajů, jiní o něco pasivněji sledováním zahraničních fotbalových lig. A celé vedení fotbalového oddílu 
čerpá síly na jarní přestupový boj. 

A jak nás vlastně jednotlivé oddíly na podzim reprezentovali? Pro Vaši představu uvádím krátký 
přehled: 
 
Muži „A“ - I.B t řída sk. B: 

- průběžné 2. místo ze 14-i týmů se ztrátou 5-i bodů na vedoucí Vimperk. Vzhledem k úplně 
novému týmu, panuje s umístěním spokojenost. Hráči se semkli a utvořili partu, která má na 
postup do I.A třídy. Mrzet mohou snad jenom tři domácí porážky. 



 

 
 

Muži „B“ - OP mužů: 
- průběžné 9. místo ze 14-i týmů se ziskem 16-i bodů. Nebýt dvou smolných remíz v posledních 

zápasech, mohlo být i lépe. Mužstvo se stále dává dohromady a v jarní sezóně si určitě bude chtít 
výsledkově i tabulkově polepšit. 

 
Ženy - III. ČLŽ sk. D: 

- průběžné 1. místo o 3 body před Kaplicí. Pouze 1 (nespravedlivá) porážka na podzim z 11-i  
odehraných utkání. Skóre 65:8. Ženy nám dělají opravdu radost, a kdo se chodí dívat na jejich 
fotbal musí uznat, že většinu týmů převyšují minimálně o třídu.  

 

 
 
Dorost – KP staršího dorostu: 

- průběžné 13. místo z 16-i týmů se ziskem 11-i bodů. Před sezónou došlo ke sloučení některých 
soutěží a Blatná se dostala do velice silného krajského přeboru. I přes úzký kádr, neustále 
doplňovaný o mladší hráče, odehráli spoustu pěkných utkání. Některá bohužel nedokázali 
dotáhnout do vítězného konce. Doplnění dorostu je velkým úkolem před jarní sezónou.  

 
Dorost – KP mladšího dorostu: 

- průběžné 14. místo z 16-i týmů se ziskem 6-i bodů. Kvalitní hráči a velké naděje blatenského 
fotbalu. Bohužel na podzim dopláceli na úzký kádr staršího dorostu, za který museli nastupovat.  

 
Žáci – KP starších žáků: 

- průběžné 8. místo ze 14-i týmů se ziskem 19-i bodů. Ve velmi kvalitní soutěži bojují naši žáci jako 
lvi a za klidný střed tabulky se nemusí vůbec stydět.  

 
Žáci – KP mladších žáků: 

- průběžné 11. místo ze 14-i týmů se ziskem 10-i bodů. Kluky je třeba pochválit za nasazení a 
bojovnost. Výsledkově to zatím není ono, ale pevně doufáme, že naváží na poslední podzimní 
kolo a vysokou výhru 5:0 v Táboře.  

 



 
Přípravka „A“– OP starších přípravek: 

- průběžné 3. místo z 11-i týmů se ziskem 20-i bodů.  
 
Přípravka „B“– OP starších přípravek: 

- průběžné 1. místo z 11-i týmů se ziskem 30-i bodů. Zatím procházejí soutěží bez ztráty bodu 
s úctyhodným skóre 83:2. 

 

 
 
Přípravka „A“– OP mladších přípravek: 

- průběžné 4. místo z 9-i týmů se ziskem 15-i bodů.  
 
Přípravka „B“– OP mladších přípravek: 

- průběžné 8. místo z 9-i týmů se ziskem 3 bodů. Své prozatím jediné vítězství si ale dokázali 
pořádně užít. Nadšení kluků neznalo hranic. 

 

 
 
Předpřípravka: 

- hledáme trenéra pro naše nejmenší. Neradi bychom, aby se opakovala situace z podzimu. Pevně 
věřím, že během zimy najdeme kvalitního kouče. 

 
To je rychlý přehled jednotlivých týmů a jejich podzimní účasti v soutěžích. 
První velkou akcí v novém roce bude fotbalový turnaj mužů a dorostu TESLA Blatná CUP. 
Turnaj mužů vypukne 11. února 2012 a zúčastní se ho 6 týmů: Blatná, Bělčice, Milín, Měčín, 

Březnice a Střelské Hoštice. 
Turnaj dorostu vypukne 12. února 2012 a zúčastní se jej také 6 týmů: Blatná, Březnice, Bělčice, 

Chanovice, Měčín a Nepomuk. 
Turnaj se odehraje systémem každý s každým. Zápasy proběhnou na umělé trávě a oficiální začátky 

utkání jsou v 9.00, 11.00 a 13.00 hod. Zveme tímto všechny fanoušky. Možnost občerstvení v Salůůůůnu 
Milana Synka. V případě nepříznivého počasí (sněžení) upozorňuji všechny členy fotbalového oddílu na 
pořádání sněhových brigád, kterým se většina zatím velice úspěšně vyhýbala. Podrobný rozpis zápasů 
včetně pravidel turnaje naleznete opět na našich internetových stránkách. Kde se mimo jiné také můžete 
zapojit do naší diskuse. 

 
Námětů na další články je spousta (od pravidel, přes podrobnější představení jednotlivých týmů, 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. 



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 ☺ 

 
Jménem tělovýchovné jednoty Blatná a fotbalového oddílu Blatná přeji všem krásné a klidné 

svátky vánoční, bohatého Ježíška a do nového roku mnoho zdraví štěstí a úspěchů, jak v rovině 
profesní, tak především v rovině osobní. 

 
Brzy neshledanou. 
 
     Michal Vanduch 
     Předseda FO Blatná 
 
 
 


