
Fotbalové aktuality 
 

14 dní uběhlo jako voda a my Vám opět přinášíme zajímavé informace kolem dění ve 
fotbalovém oddílu Blatné. Soutěže jsou již v plném proudu (o čemž se můžete přesvědčit na našich 
internetových stránkách www.blatnafotbal.cz), ale já bych se rád vrátil k tomu, co jim předcházelo. 
A to je příprava. Jsem totiž přesvědčen, že by byla škoda nevyužít příspěvků jednotlivých zástupců 
týmů, které jsem posbíral. 

Ještě než tak učiním, rád bych na tomto místě vzpomenul člověka, který toho pro současný 
mužský fotbal dělá opravdu hodně, a který se velkou měrou podílí na jeho vzestupu. Tím pro mě je 
Martin Bulka. Před sezónou přišel k B týmu Blatné a obdivuhodným způsobem jej dokázal dát 
dohromady. Přes zimu úspěšně absolvoval trenérskou licenci B a na konci zimní přípravy přešel k A 
týmu, kde vytvořil sehranou a zatím vítěznou trojici s Pepou Hornátem a Fandou Peleškou. Velmi 
populární jsou také jím pořádané akce, které slouží ke stmelování kolektivu (viz. dokopná nebo 
retro párty na Vinici). Můžeme si jen přát, aby takových lidí bylo stále víc. Pokud by někdo chtěl 
následovat jeho vzoru a rád by se aktivně zapojil do sportovního dění v Blatné budeme jen rádi.  

Ale zpět k přípravě. V posledních letech pořádá fotbalový oddíl zimní turnaj mužů a dorostu. 
Ani letos tomu nebylo jinak. Letos však poprvé pod záštitou firmy TESLA Blatná, a. s. O jeho 
oblíbenosti svědčí pravidelná účast mnoha týmů a také dotazy, zda jej budeme pořádat i příští rok. 
Velký úspěch mělo letos předávání cen, které byly oproti loňskému roku značně obměněny (díky  
přispění p. Jana Kalouse generálního ředitele firmy TESLA Blatná a. s.). Uzené z Drahenic, 
blatenská hruškovice, míče, krásné dárkové koše (za jejichž zhotovení děkuji paní Skuhravé 
z Labutě) a originální diplomy z dílny Radka Habady, důstojným a vřelým způsobem zakončily 
letošní turnaj a vyvolaly pozitivní reakce všech zúčastněných. 

Za zdárný průběh turnaje děkuji všem pořadatelům – především Davidu Regušovi, Milanu 
Synkovi, Liboru Slezákovi a Josefu Hornátovi. Také všem rozhodčím, kteří korektním způsobem 
řídili utkání (p. Mašek, p. Linhart, p. Stejskal, p. Hoch, p. Bernas, p. Baloun, p. Kostka) a všem 
týmům za slušnou hru a předvedené výkony.  
 
Tabulky zimního turnaje mužů a dorostu: 
 
 
 vložit přiložený soubor TESLA Blatná CUP 2012 – výsledky. 
 
 
Dorost - příprava: 
 
Halový turnaj v malé kopané – Osek 2011/2012. 
Blatná – Osek 4:3 branky: Mišiak, Karban, Hrubý, Kallmünzer 
Blatná – Vacov 3:1 branky: Karban, Hrubý, Peleška 
Blatná – Sedlice 2:2 branky: Peleška, Mušák 
Blatná – Vl. Březí 8:1 branky: Peleška 3x, Mišiak 2x, Karban 2x, Hrubý 
            

 Blatná Sedlice Vacov Vl. Březí Osek převod skóre body 

Blatná xxxxxx 2 : 2 3 : 1 8 : 1 4 : 3  17 : 7 10 

Sedlice 2 : 2 xxxxxx 2 : 2 0 : 1 1 : 1  5 : 6 3 

Vacov 1 : 3 2 : 2 xxxxxx 2 : 1 3 : 6  8: 12 4 

Vl. Březí 1 : 8 1 : 0 1 : 2 xxxxx 0 : 2  3: 12 3 

Osek 3 : 4 1 : 1 6 : 3 2 : 0 xxxxx  12 : 8 7 
 
Blatná – Lnáře muži 4:3 (2:1) branky: Šorna, Peleška, Karban, Kallmünzer 



Sestava: Chlanda - Burian, Hrubý, Čejka – Stejskal, Peleška, Voborník, Karban, Petráš – Mišiak, 
Šorna.  Střídání: Písařík, Kallmünzer. 
Hodnocení: Hrálo se vyrovnané utkání. V prvním poločase jsme byli o něco lepší a poločas vyhráli 
2:1. Ve druhé půli jsme pomalu odcházeli fyzicky a Lnářští dokázali vyrovnat na 3:3 ze stavu 3:1. 
Ke konci zápasu rozhodl o našem vítězství kapitán Karban.  
 
Blatná – Mirotice muži 3:1 (0:0) branky: Mišiak 2x, Peleška 
Sestava: Chlanda - Mazan, Šejvar K., Písařík – Šejvar R., Peleška, Voborník, Karban, Petráš – 
Mišiak, Šorna.  Střídání: Tvrdý, Kalmünzer, Polan, Hrubý. 
Hodnocení: V prvním poločase jsme si dokázali vytvořit několik brankových příležitostí, které se 
nám bohužel nepovedlo proměnit. Do druhého poločasu vstoupily lépe Mirotice a díky našim 
chybám se dostali do vedení. Naši hráči nic nevzdali a vývoj zápasu otočili ve svůj prospěch. 
 
Žáci mladší – příprava: 
 
Přehled hráčů: Peroutka Leoš, Karlíková Adéla, Houzar David, Chovanec Miroslav, Kundrát Patrik, 
Dráb Matěj, Říha Jiří, Mikeš Ondřej, Vonášek Jakub, Paukner Jakub, Burian Matouš, Čapek Daniel. 
Tréninky jsme zahájili 8.1.2012. Do konce únoru v tělocvičně školy ZŠ JAK. Účastnilo se 6 - 10 
hráčů, dle zdravotního stavu. 
V sobotu 28.1.2012 halový turnaj v Milevsku. Obsadili jsme 9 místo se skórem 5:25. 
V neděli 29.1.2012 halový turnaj v Nepomuku. Sedmé místo po remíze 1:1 se Sušicí. Na penalty 
1:0. Proměnil Paukner. Náš Leoš Peroutka všechny 3 penalty soupeře chytil. 
 
Přípravka starší A: 
 
Přípravu jsme zahájili v listopadu loňského roku pásmem tří na sebe navazujících turnajů 
v nedalekém Oseku. Turnajů se zúčastnil, vedle našich dvou týmů, ještě domácí Osek, Vacov a 
suverén turnaje Vimperk. Celkem jsme obsadili 4. a 5. místo, ale zápasy s Vacovem i Osekem byly 
vyrovnané bitvy, kde nás soupeř přetlačil většinou jen silou. Hlavní přínos pro nás bylo maximální 
vytížení všech hráčů. Do každého zápasu jsme nastupovali se sedmi hráči. Při hracím systému 4+1 
(1 x 25 minut) si každý zahrál až běda. V prosinci jsme zakončili loňský rok turnajem v Příbrami. 
Zúčastnilo se 10 týmů, mimo jiné Dukla Praha, Kladno, 1. F.K. Příbram, Milevsko atd. V 
konkurenci „minirepublikových“ týmů jsme bohužel neobstáli. Sice jsme vybojovali dvě vítězství, 
ale ta byla s týmy druhé kategorie. Na ostatní týmy jsme ztráceli, jak v technice, tak i v pohybu bez 
míče. Přesto je 9. místo zklamáním. 
Od ledna jsme začali každou středu dojíždět na tréninky do multifunkční haly v Záboří, kde jsme 
také pořádali, dne 10.3.2012 Blatenský Cup 2012. Obě mladší přípravky se od listopadu střídali o 
dvě hodiny v ekonomce a každou sobotu se kluci vyblbli v tělocvičně Komenské školy. 
Na přelomu ledna a února jsme se zúčastnili dvou turnajů na umělce v Oseku. Tentokrát se 
zúčastnilo celkem 8 týmů. Opět jsme přihlásili dva celky, se kterými jsme obsadili 4. a 7. místo. 
Mimo již zmiňovaného Blatenského Cupu, nás ještě čekal turnaj ve Strakonicích pořádaný OFS, 
který se konal 25.2.2012 za účasti všech týmů OP + domácí účastník krajského přeboru. 
 
Přípravka starší B: 
 
Halový turnaj starších přípravek v Milevsku. Účast - ZVVZ Milevsko I, ZVVZ Milevsko II, Tatran 
Prachatice, FC Písek, SKP České Budějovice a TJ Blatná. Výsledky Blatné: Prachatice - Blatná 2:1, 
ZVVZ II - Blatná 0:6, Blatná - SKP Č. B. 2:0, ZVVZ I - Blatná 2:0, Blatná - FC Písek 1:1. Finále 
ZVVZ I - ZVVZ II 3:1. O třetí místo Prachatice - Blatná 3:1. O páté místo SKP Č. B. - FC Písek 
2:1. Celkové pořadí: 1. ZVVZ I, 2. ZVVZ II, 3. Tatran Prachatice,        4. Blatná, 5. SKP Č. B., 6. 
FC Písek.  
Další přátelské utkání jsme sehráli na půdě Březnice, kde jsme vyhráli 3:7. 



 
Přípravka mladší B: 
Podzimní část sezóny jsme zakončili v mistrovské soutěži s jedním vítězstvím na kontě. Ještě 
v listopadu jsme využívali možnost chodit každé úterý do tělocvičny JAK a nepravidelně v pátek na 
hodinu do haly ekonomky. Rozběhl se nám také turnaj v Oseku rozdělený na tři hrací půldny. 
Během nich bylo vidět zlepšování naší hry, tréninky přinášely první ovoce v podobě vyrovnaných 
utkání, zejména s protivníkem z Horažďovic. Ale i proti ostatním celkům s o rok staršími hráči jsme 
odehráli dost utkání se ctí. Ve výsledku jsme dosáhli sice jen na dva body, ale větším kladem je 
trvale vzestupná fotbalovost všech hráčů. Dalším prubířským kamenem byl turnaj OFS ve 
Strakonicích. Zde se nám povedl husarský kousek, kdy jsme v prvním utkání základní skupiny 
přehráli soupeře z Volyně, v čele s pozdějším králem střelců celého turnaje - a to poměrem 1:0. 
Poté, kdy jsme ve skupině porazili oba další soupeře z Bavorova a Katovic, zahráli jsme si ve 
finálové skupině o první místo. Tady se nám již tolik nevedlo. Kvalita soupeřů a patrně i únava 
hráčů vykonali své. Každopádně 3. místo v konkurenci 11 celků z okresu je výrazným úspěchem a 
povzbuzením nejen do jarní sezóny, ale i do budoucna. 

 
Soupiska: Bláha Aleš, Bláha Vojtěch, Bulka  Adam, Bulka Dominik, Drnek Ondřej, Fejtl Michal, 
Flandera Štěpán, Koman Vojtěch, Kareš Lukáš, Merhaut Zdeněk, Outlý Jakub, Sedláček  Jakub, 
Šurát Jakub, Vondruška Daniel, Žižka Michal, Šejvar Adam. 
 
 
 
 
Za 14 dní na stránkách „Blatenských listů“ opět nashledanou. 
 
Michal Vanduch 
Předseda FO Blatná 


