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 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj č. 5/2014 

22. kolo – I. “B“ třída 

sobota 17. května 2014 

17 : 00 hod. 
 

www.blatnafotbal.cz 

www.tjblatna.cz 
 

 

Po minulém kole si náš „A“ tým vybudoval v čele tabulky nedostižný 

náskok, čímž si s předstihem zajistil postup do 1.A třídy. Všem hráčům a celému 

realizačnímu týmu gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do dalších zápasů.  

„H O Š I    D Ě K U J E M“ 
 

 

TJ BLATNÁ „A“ 

 - SOUSEDOVICE 
         (FC WESTRA) 

 

Neděle 18/5:  Blatná – Horní Bříza 10.30 hod. (ženy) 

  Chotoviny – Blatná 10.00 hod. (žáci) 

  Volyně – Blatná 10.30 hod. (přípravka mladší) 
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Vítáme Vás na dalším mistrovském utkání „A“ týmu Blatné na domácí 

půdě v jarní části sezóny 2013/2014 a přejeme krásný (nevšední) a ničím 

nerušený fotbalový zážitek.  

 

Utkání  řídí:  

Hlavní rozhodčí ……….. p. Michal Kokta (Písek) 

Asistenti ……………….. p. Tomáš Žemlička (Písek) 

               ……………..… p. Vít Šindelář (Strakonice) 

Delegát  ………………. p. Luděk Haviár (Ražice) 

 

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

Tento zpravodaj je opět slosovatelný (označený číslem na přední straně). Slosování proběhne 

o přestávce mezi poločasy. Ze všech zpravodajů bude vylosováno pět, jejichž majitelé obdrží věcné 

ceny od našich sponzorů. Tentokrát jsou to firmy „LEIFHEIT, s.r.o. Blatná“, 

„Budějovický Budvar n.p. – pan Tomáš Kratochvíl“, Construct Czech a.s., 

Dřevokov Blatná a.s., Autospol Čadek s.r.o. Všem sponzorům děkujeme. 

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

Muži „A“ 
 

TJ Sokol Bělčice - TJ Blatná „A“         0:5 (0:2) 
 

Branky:  8´ Nový Jakub, 20´ Čadek Petr, 46´ Jiřinec Martin, 48´ a 63´ Petrášek Michal. 

Bělčice:  Lehečka - Cibulka, Páca, Soldát, Hanzlík, Říský D., Hevera, Zeman, Nusl, Krameš Lukáš, Ježek  /  

Mach V., Suda, Sejkora, Ráž, Mach L., Říský J., Kočovský. 

Blatná:  Chlanda - Čadek P. „K“, Šejvar, Stulík, Nový, Peleška (80´ Martínek), Petrášek (70´ Prokopec), 

Říha (51´ Rubáš O.), Kratochvíl (29´ Jiřinec), Rubáš D., Motyka (77´ Sýkora)  /  Voborník. 

Blatná:  Dlouho očekávané derby v Bělčicích navštívilo téměř 500 diváků a již od začátku bylo na co 

koukat. Úvod vyšel o něco lépe domácím, avšak žádnou ze svých příležitostí nedokázali proměnit. My jsme 

poprvé udeřili v 8. minutě. Prosadil se Jakub Nový střelou zpoza vápna. Druhý gól přidal z trestného kopu, 

krásnou střelou do šibenice, kapitán Petr Čadek. Od té doby jsme určovali tempo hry a především v osobních 

soubojích jsme měli převahu. To vyústilo ve vyloučení domácího Adama Nusla. Do konce poločasu jsme si 

pohlídali dvoubrankový náskok. Vstup 

do druhé půle nám vyšel skvěle. Hned 

po minutě se prosadil Martin Jiřinec. 

O dvě minuty později zvýšil parádní 

trefou Michal Petrášek. Po hodině hry 

zakončil tentýž hráč hlavou další 

povedenou akci. Jelikož další šance 

jsme neproměnili, ani my, ani soupeř, 

skončil zápas výsledkem 0:5 v náš 

prospěch. Tím pádem mohly začít 

oslavy postupu do 1.A třídy… Všem 

hráčům a celému realizačnímu týmu 

gratulujeme k dosaženému postupu a 

přejeme mnoho úspěchů v dalších 

zápasech a sezónách.        
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Josef Říský, vedoucí mužstva Bělčic: „Naše sebevědomí dostalo už v 7. minutě první ránu, když Nového 

střela po zemi z více než třiceti metrů skončila u levé tyče v naší brance. Laciný gól hosty nakopl. V 19. 

minutě už to bylo po trestném kopu Petra Čadka 0:2. Situaci nám dále zkomplikovalo ve 38. minutě 

vyloučení Nusla a těžko se dalo již pomýšlet na zvrat. Zbylé myšlenky na případný zvrat jsme pohřbili hned 

v první minutě druhého poločasu, když jsme prakticky darovali Jiřincovi třetí branku a navíc o tři minuty 

později po další sérii chyb Petrášek za šestnáctkou trefil přesně k tyči – 0:4. V 63. minutě jsme nezvládli 

vyřešit centr ve vápně a inkasovali jsme popáté, trefil se podruhé Petrášek. My jsme své příležitosti bohužel 

nevyužili." 

 

Něco málo z novin – po zápase v Bělčicích: 

Čtyři stovky diváků, šampaňské, vítězné chorály… Takhle to dnes odpoledne vypadalo na místním 

fotbalovém hřišti. Domácí však důvod k oslavám neměli, ale rival z nedaleké Blatné ano. Ten zvítězil hladce 

5:0 (2:0) a zajistil si tak postup do I. A třídy. Blatenští jsou vůbec prvním postupujícím v kraji. 

 

 

TJ Blatná - TJ Slavoj Husinec      6:0 (1:0) 
 

Branky:  19´ a 82´ Peleška Radek, 54´ Stulík Pavel, 72´ Pekárek Adam, 77´ Jiřinec Martin, 86´ Čadek Petr. 

Blatná:  Chlanda - Čadek „K“, Petrášek, Šejvar (82´ Voborník), Stulík (70´ Jiřinec), Pekárek (74´ Sýkora), 

Peleška, Prokopec, Motyka (80´ Sýkora), Nový, Kratochvíl (84´ Rubáš O.). 

Husinec:  Miklas - Maroušek, Červík „K“, Bláha, Ostádal, Brishten, Zelený M., Štrangret, Zelený P., Babka, 

Lukeš  /  Havlíček st., Rausher, Havlíček ml.  

Blatná:  Zápas začal velmi vyrovnaně a my měli problém Husinec přehrát a nějak výrazně ho ohrozit. Po 20 

minutách se z hranice vápna, přesně k tyči, trefil Radek Peleška a přinesl klid do našich řad. Možná až moc. 

V první půli jsme nastřelili už pouze tyč a do kabin se šlo za stavu 1:0. Ve druhém dějství jsme postupně 

získávali převahu, kterou jsme, oproti poslednímu domácímu zápasu, dokázali také góĺově potvrdit. 

Bojujícímu, ale vcelku neškodnému soupeři jsme vstřelili dalších 5 branek. Poprvé se za náš A tým trefil 

šikovný dorostenec Pavel Stulík, který měl už v prvním poločase několik slibných příležitostí. Aktivitou 

hýřil Adam Pekárek a byl za ni odměněn v 72. minutě. Krásnou střelou k tyči nedal soupeřovu brankáři 

šanci. Bohužel už o 2 minuty později opouštěl hřiště v ne fotbalové pozici. Doufáme, že zranění nebude 

příliš vážné a přejeme mu brzké uzdravení. Pár minut po svém příchodu na hřiště se prosadil Martin Jiřinec a 

zvýšil již na 4:0. Střelecky při chuti byl Radek Peleška a zaslouženě přidal svůj druhý gól v zápase. Na 

konečných 6:0 zvýšil v samém závěru hlavou kapitán Petr Čadek. Zaslouženě a s přehledem jsme si došli pro 

vysoké vítězství a přiblížili se tak vytouženému postupu.   

 

TJ Blatná - TJ Sokol Stachy    2:1(2:0) 
 

Branky: 14´ a 45´ Křivanec Ondřej - 60´ Hovorka 

Blatná:  Vlas - Petrášek, Křivanec „K“, Nový, Pekárek (82´ Prokopec), Hrubý, Peleška, Motyka (59´ Stulík), 

Rubáš D. (50´ Šejvar), Čadek, Kratochvíl  /  Chlanda. 

Stachy:  Sýs - Pěnek, Einger, Miko, Dvořák, Vozobule „K“, Švihel, Kraml, Švarc, Vrhel, Hovorka  /  

Voldřich, Marek, Pek. 

Blatná:  Do dalšího domácího zápasu jsme nastupovali s nelichotivou bilancí dvou proher ze dvou zápasů. 

Proto jsem chtěli konečně na jaře před domácím publikem uspět. První poločas zápasu se nám vcelku 

vydařil. Z několika šancí se nám podařilo uspět po 2 individuálních akcích kapitána Ondry Křivance. Ten své 

průniky do obrany hostů ozdobil 2 góly a do kabin se šlo za stavu 2:0 v náš prospěch. Ve druhé půli jsme 

chtěli přidat další branky, ovšem opět nás zradila, jako už mnohokrát na jaře, naše mizerná koncovka. 

Naopak v 60. minutě udeřil soupeř z protiútoku a vykřesal naději na zisk nějakého bodu. Začal útočit ve více 

lidech, hru otevřel, ale ani tak jsme nedokázali žádnou možnost využít. A že jich nebylo zrovna málo. Na 

druhou stranu jsme soupeře již do žádné větší šance nepustili a připsali si výhru 2:1, kterou bychom rádi 

potvrdili opět plným ziskem bodů ve čtvrteční domácí předehrávce proti Husinci. 
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Něco málo z novin – před sezónou: 

Druhé místo by se někomu mohlo zdát jako výborný výsledek (a jistě není špatné), ale pro blatenský 

fotbal je to málo a do nové sezóny (a také do budoucna) máme jistě vyšší ambice. Tomu jsme se také snažili 

přizpůsobit přípravu a složení týmu, ve kterém došlo, k naší velké spokojenosti, ke znatelnému omlazení. 

Největším úspěchem a velkým přínosem pro blatenský fotbal je angažování zkušeného trenéra 

Michala Čadka, který má zkušenosti z krajského přeboru. Ten nahradil Martina Bulku, kterému tímto děkuji 

za práci, kterou u „A“ týmu odvedl (a že jí nebylo málo). Angažování Michal Čadka se během letní přípravy 

ukázalo jako velice dobrý tah a doufám, že se tréninkové nadšení kluků projeví také ve výsledcích. Zatím 

jsem s prací nového trenéra a přístupem všech kluků, kteří se do přípravy zapojili, nadmíru spokojen. 

Velice spokojen jsem také s novými posilami, které se nám podařilo pro nadcházející sezónu získat. 

Mezi nejvýznamnější patří Petr Čadek a Ondra Křivanec, kteří v loňské sezóně kopali krajský přebor v 

Horažďovicích – návraty našich velkých nadějí Lukáše Motyky a Štěpána Říhy – přestup nadějného gólmana 

Jana Vlase – zapojení dorostenců – a další, viz. níže. 

Přeji celému realizačnímu týmu a všem hráčům mnoho úspěchů a pevné zdraví. Nechť je fotbal baví, 

fotbalem baví své fanoušky a příznivce a podaří se jim vrátit do 1.A třídy. 

 

Jak šel čas s Michalem Čadkem – před sezónou: 

 

1) S jakými ambicemi jdete do nové sezóny? 

Loni se Blatná pokoušela o postup do I. A třídy, ale čtyři body jí scházely k tomu, aby postoupila. Letos 

nejsou cíle jiné. A to, že to myslíme s návratem do I. A vážně, ukazuje tabulka návratů a comebacků 

v blatenském mužstvu. 

2) Jaké změny se udály přes léto v týmu? 

Z kádru neodešel nikdo, naopak příchodů je požehnaně: Lukáš Motyka (Písek dorost), Štěpán Říha 

(Příbram dorost), Michal Mišiak, Jakub Hrubý (Blatná dorost), Adam Pekárek (Lom), Ondřej Křivanec, 

Petr Čadek (Horažďovice). Ke změnám došlo i v realizačním týmu: trenér Michal Čadek, asistenti Tomáš 

Sýkora, Josef Svoboda, trenér brankářů Michal Šimek, masér Jakub Zelenka. 

3) Jak probíhala příprava na sezónu? 

Příprava probíhala za účasti 18-20 lidí na tréninku. Sehráli jsme sedm utkání s bilancí čtyři výhry, dvě 

remízy a jedna porážka při skóre 20:5. Takže příprava byla přesně podle našich představ. Byl bych 

alibista, kdybych s tímto kádrem nechtěl postoupit, rád bych, aby se od nové sezóny vrátil i větší počet 

diváků na blatenský stadion. Věřím, že v červnu budeme slavit postup do I. A třídy. Nic jiného nás totiž 

v klubu nezajímá. 

 

Jak šel čas s Michalem Čadkem – v polovině sezóny: 

 

1) S jakým cílem jdete do jara? 

Cíl je jednoznačný a z poloviny splněný, a to po třech letech postoupit zpět do I. A třídy. Ostatně s tím 
jsme se všichni do Blatné vraceli. 

2) Jaké změny se udály v týmu v zimě? 

Ke změně došlo jediné, vrátil se Michal Petrášek. Ale na druhou stranu jsme pustili Říhu a Motyku na 

junior start do Čimelic a první jejich vystoupení nám ukazují, že jsme udělali dobře. Naopak se uzdravili 

kluci, kteří na podzim moc nehráli, a ti budou chtít dokázat, že do základu patří. Síla bude, doufám, opět 

na I. B třídu velká. 

3) Jak jste byli spokojeni s přípravou? 

Příprava asi byla až moc dlouhá a na našem turnaji jsme výsledkově propadli. Ale pak jsme předvedli 

dobré výkony s účastníky krajského přeboru, takže je vidět, že v chlapcích něco je. Jenom si to musí 

srovnat v hlavě. Mrzí mě, že nebyl žádný sníh. 

4) Co vám ukázaly přípravné zápasy? 

Odehráli jsme doma turnaj na umělce, prakticky bez zájmu mladších fotbalistů  o lepší výsledek. Ale 

když přišel kvalitnější soupeř, všechno se otočilo. Věřím, že herní pohodu z těchto duelů přeneseme i do 

zápasů o mistrovské body a uspějeme. 

 

Jak šel čas s Michalem Čadkem – po sezóně: 

 

Nechme se překvapit. Rozhovor s ním přineseme v posledních jarních trefách za 14 dní. 
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Oslovili jsme Ty, kdož se přímo podíleli na postupu do 1.A třídy a položili jim 4 otázky:  

 

1) Jak bys zhodnotil právě probíhající sezónu? 

2) V čem je největší síla a slabina současného týmu? 

3) Jaké má tento tým šance v 1.A třídě? 

4) Jaké jsou Tvé fotbalové plány do budoucna? 

 

A zde jsou jejich odpovědi: 

 

Ondřej KŘIVANEC: 

1) Tato sezóna se hodnotí velmi snadno. Myslím, že dosažené výsledky, předváděná hra i samotná tabulka 

hovoří za vše. Nejlepším ukazatelem pro pozitivní hodnocení této sezóny pro mě je určitě návštěvnost 

domácích zápasů a také nemalý počet nejvěrnějších fanoušků, kteří nás podporovali i při venkovních 

zápasech. To určitě hovoří o tom, že se na nás dalo koukat. Na druhou stranu je třeba zohlednit fakt 

celkové kvality týmu, tudíž postup z 1.B třídy není zas takový úspěch a tento tým má potenciál určitě 

větší.  

2) Parta, která se v tomto týmu letos vytvořila, je určitě naší nejsilnější stránkou. Naopak jako slabinu 

vidím přístup k tréninkům a další podobné „nefotbalové“ návyky.  

3) Samotná zimní příprava nám ukázala, že se nám hraje lépe proti kvalitnějším soupeřům z vyšších tříd, 

tudíž si myslím, že bychom mohli hrát v horní polovině tabulky. Pokud tým zůstane stejný a po 2-3 

letech se sehraje, mohlo by se nám podařit postoupit i do krajského přeboru. I když všichni víme, jak 

těžké je postoupit z takovéto soutěže, čímž je svědkem i samotná 1.B. třída, kdy se Blatná vrací do 

I.A, myslím, po dlouhých 3 letech. 

4) Dostat se s Blatnou do krajského přeboru! Pak přidám Davidu Rubášovi polovinu peněz na „kopačky“ 

(jestli se to tak dá nazvat) NIKE Magista a já v poklidu skončím s fotbalovou kariérou  

 

Michal PETRÁŠEK: 

1) Jelikož jsem v Blatné podzimní část sezóny nehrál a to kluci neprohráli ani jeden zápas a vypracovali 

si nedostižný náskok 18 bodů, tak mé hodnocení je snad jen poděkování, že jsem s nimi mohl slavit 

postup do 1.A třídy    

2) Jako slabinu by jsem řekl nezkušenost a přístup k zápasům některých hráčů. 

3) Pokud zůstane tým pohromadě, budeme všichni makat naplno a vyhnou se nám zranění, tak vyšší patra 

tabulky. 

4) Už nejsem nejmladší tak jen snad zahrát si pěkný fotbal v 1.A třídě  

 

Vladimír KRATOCHVÍL: 

1) Sezónu hodnotím z pohledu týmu samozřejmě maximálně pozitivně. Podařilo se vybudovat mužstvo, 

které splnilo vytčený cíl, tedy postoupilo do vyšší soutěže. Pro mě osobně to byla bohužel sezóna plná 

zranění. Mrzí mě, že jsem nemohl klukům pomoci ve více zápasech, na druhou stranu oni mou pomoc 

vůbec nepotřebovali a propluli soutěží naprosto suverénním způsobem.  

2) Největší síla je určitě v perspektivní budoucnosti, protože tým je v současném složení poměrně mladý, 

takže se může i nadále herně a výkonnostně zlepšovat a konkurovat mužstvům ve vyšších soutěžích. 

Na tom má určitě zásluhu trenér, který dokázal přivést několik kvalitních a zkušených hráčů, kteří tým 

doplnili maximálně vhodným způsobem, a také vybudoval, za přispění několika důležitých lidí kolem, 

perfektní zázemí (od asistenta, přes kondičního trenéra až po maséra a zdravotníka v jedné osobě). To 

se projevilo jak na výsledcích mužstva, tak i na atraktivitě zápasů pro fanoušky. Snad jedinou slabinou 

týmu, která mě napadá, může být nedostatečná produktivita v důležitých momentech, tedy 

proměňování šancí tehdy, když je to potřeba pro zisk vedení v zápase nebo pro potvrzení průběžného 

výsledku. 

3) Šance týmu v 1. A třídě jsou podle mě velmi dobré. Nepochybuji o tom, že by se měl pohybovat v 

horní polovině tabulky a v nejbližších sezónách atakovat špičku. Kvalitou hráčů i zázemím na to 

rozhodně má. 

4) Rád bych ještě několik sezón u fotbalu vydržel a odehrál za blatenský tým co nejvíce zápasů, ve 

kterých bych byl týmu prospěšný. Pokud to zdraví a čas dovolí, udělám vše pro to, aby se tyto plány 

splnily. 
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Jakub NOVÝ: 

1) Myslím si že v téhle sezóně nám šlo hlavně o to se už konečně vrátit zpět do I. A třídy a to se nám 

povedlo. Proto pro tuhle sezónu mám jen samé pozitiva. Určitě stojí za zmínku, že se nám povedlo 

udělat nejen dobrej tým, ale také skvělou partu, která si ten postup nejen zasloužila, ale také v duchu 

fair-play vykopala. 

2) Největší síla si myslím je v tom, že nemáme jen skvělé fotbalisty, ale také tu partu, která se v těch 

horších chvílích dokáže semknout. 

3) Myslím si že 1.A třída bude něco jinýho, než si kluci připouští, ale věřím, že se nám bude dařit a podaří 

se nám kýžený postup do Krajského přeboru. 

4) Nebudu tvrdit, že sem neměl nabídky odejít, ale rozhodl jsem se zůstat v Blatné a tím je to pro mě 

uzavřené. 

 

Lukáš MOTYKA: 

1) Tuto sezónu jsme měli jasný a jediný cíl a to postup do 1.A třídy. Toto se povedlo díky skvělé parte a 

realizačnímu týmu. Tím pádem tuto sezónu hodnotím za skvěle odvedenou a chci poděkovat všem, co 

se na tom podíleli. 

2) Největší naše síla je v tom, že máme skvělou partu v kabině + úžasné fanoušky, kteří nás chodí 

podporovat v hojném počtu. Tímto bych jim chtěl poděkovat a doufám, že i nadále budou chodit na 

blatenské Áčko. Co se týče slabin, ty samozřejmě žádné nejsou, a jestli jo, tak je poznáme v 1.A třídě. 

„smich“ 

3) Naše šance v 1.A třídě budou dost velké, pokud zůstaneme všichni spolu a nikdo nebude mít vážnější 

zranění  

4) Moje fotbalové plány jsou dotáhnout Blatnou do kraje a co bude dál se uvidí  

 

Štěpán ŘÍHA: 

1) Do probíhající sezóny se šlo s jasným cílem a to postoupit do 1.A třídy. To jsme splnili a navíc jsme si 

dokázali vytvořit super partu.  

2) Soupere přehráváme hlavně touhou po vítězství a také tím, že každý hráč, co jde na hřiště, udělá vše 

proto, abychom zvítězili. A slabiny žádný   

3) Pokud budeme hrát s nasazením jako jsme hráli např. poslední zápas proti Bělčicím, tak šance máme 

velké a myslím, že i tým na 1.A máme kvalitní. 

4) Nejdříve bych chtěl postoupit s Blatnou do divize. Poté plánuji jít do Sparty, odkud si mě vyhlédnou z 

Barcelony  

 

Petr MIKOLÁŠEK: 

1) Celý průběh sezóny byl parádní, navíc okořeněný postupem, takže co víc si přát.  

2) Největší sílu i slabinu zároveň vidím v našem mladém kádru. Máme mladé, šikovné, perspektivní 

hráče, na druhou stranu je naše mužstvo logicky ne příliš zkušené, což bude ovšem rok od roku lepší a 

lepší. 

3) Věřím, že budeme hrát významnou roli i v 1. A třídě. 

4) Vyhrávat i nadále. 

 

Názor předsedy: 

1) Skvělé zázemí + skvělý realizační tým + výborná parta + věrní fanoušci = vytoužený postup do 1.A 

třídy. Po dlouhé době sezóna, na kterou můžeme být hrdí.  

2) Velkou silou i slabinou je relativně nízký věkový průměr hráčů. Kluci dokázali, že fotbal hrát umí a 

chtějí a dokázali vytvořit skvělý tým táhnoucí za jeden provaz. Ani nám se nevyhýbají různé excesy 

některých hráčů, ale s těmi si vždy dokázal poradit trenér Michal Čadek. A právě on, se svým 

profesionálním přístupem, je pro mě největší silnou stránkou stávajícího týmu. 

3) Pokud se podaří udržet realizační tým a hráče pohromadě (případně vhodně doplnit), máme určitě na 

přední příčky 1.A třídy. Co bude dál je v rukách osudu a nohách hráčů  

4) Vytvořit odpovídající podmínky a příjemné prostředí všem týmům hrajícím fotbal v Blatné tak, aby jej 

hráli s chutí a rádi. Rád bych, aby zde hráli převážně „blateňáci“, kteří mají k tomuto místu vztah. Rád 

bych, aby předváděný fotbal bavil nejen hráče, ale také fanoušky a sponzory, a aby do našich řad 

přitáhl další talenty a lidi, kteří mají chuť sport v Blatné povznést o kus výše. 

 

„Sportu ZDAR a fotbalu zvlášť“ 


