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BLATNÁ „A“ 
  – SOUSEDOVICE 
 

Utkání  řídí:  
Hlavní rozhodčí ……….. Hana Weidenthalerová  (Sezi. Ústí)  

Asistenti ……………….. p. Jan Přibyl  (Opařany) 

               ……………..… p. Káník   

Delegát  ………………. ---  
 

          



 

Vítáme Vás na druhém mistrovském utkání „A“ týmu Blatné na 
domácí půdě v jarní části sezóny 2012/2013 a přejeme krásný 
(nevšední) a ničím nerušený fotbalový zážitek.  

 

„BLATNÁ  DO  TOHO“  
 

Muži „A“  
 

Blatná  – Mirovice    1:0 (1:0) – poslední podzimní kolo 
Branka Blatné:  Uldrich 
Blatná:  Vlas  – Marek , Uldrich , Bulka J., Nový -  Skuhravý,  Brynda (67. Prokopec), Peleška R., 
Motejzík (79. Mišiak M.),  Bulka M. (46. Motyka)  Jiřinec 
Martin Bulka:    Vedoucí tým tabulky si přijel pro navýšení náskoku, ale my jsme jim nechtěli dát nic 
zadarmo. Od začátku to byl boj, s množstvím osobních soubojů a strkanic. Hosté měli více ze hry, ale šance 
byly na obou stranách. Šli jsme do vedení z nepřímého kopu, kdy Uldrich zahrál míč do malého vápna a ten 
propadl v nepřehledné situaci až do branky. Mirovičtí psychicky nezvládli vývoj zápasu a jejich 
neadekvátní reakce byly potrestány dvěma červenými kartami. Do druhé půle jsme měli jasný cíl neobdržet 
branku. Soupeř hrozil ze standardních situací, po našich zbytečných faulech a my dobývali devíti členou hráz 
před soupeřovým vápnem. Několik našich slibných příležitostí nebylo využito, ale mohli jsme však i 
inkasovat. Důležité vítězství na závěr podzimní části nám zachovalo naději, že bude na jaře ještě o co hrát. 
 

Blatná – Záhoří  2:2 (2:1) – první jarní kolo  
Branky Blatné: Nový, Uldrich 
Sestava: Vlas – Skuhravý, Bulka M., Uldrich, Nový – Motejzík, Kratochvíl, Martínek, Prokopec, Šlehuber – 
Jiřinec 
Martin Bulka:   Začátek zápasu jsme prospali a dostali se pod velký tlak hostí. To vše vyvrcholilo asi po 
dvaceti minutách, kdy jsme si nepohlídali rohový kop a osamoceného hráče na zadní tyči nechali v klidu 
hlavou zakončit. Až jednobranková ztráta nás probrala do reality a začali se pokoušet o srovnání stavu. 
Nastřelili jsme dvě tyče a připravili několik horkých chvil soupeři. Srovnání jsme se dočkali po hezké akci ze 
strany hřiště a Nový zakončoval z brankové čáry. Tlak pokračoval a minutu do poločasu jsme dostali šanci z 
přímého kopu, kterou nekompromisně využil Uldrich. Druhý poločas jsme si dali za úkol odehrát co nejvíce 
času na polovině soupeře a popřípadě zvýšit skóre. Dlouho se nám to tak dařilo, několikrát jsme zahrozili, 
nastřelili jsme opět tyč, ale k brance to nevedlo. S přibývajícím časem jsme však začali pouštět hráče Záhoří 
před naši branku a zbytečnými fauly se nechali dostat pod tlak. Když byl vyloučen hostující hráč po druhé 
žluté kartě, zdálo se že už vítězství uhrajeme. Bohužel poslední míč do našeho vápna nám byl osudný a 
soupeř srovnal stav několik vtěřin před koncem zápasu! Několikrát jsem zdůrazňoval neztrácet zbytečně 
body, ale opět jsme se neponaučili! 

 
 



 

Starší dorost 
 

Hluboká n. Vltavou – TJ Blatná                4:2 (2:1) 
Branky: Motyka, Kallmünzer 
Blatná: Do utkání jsme vstoupili velmi dobře. Dostali jsme se do vedení a 20.minut jsme domácí skoro 
nepustili s jejich poloviny. Poté jsme přestali hrát a domácí díky našim chybám otočili skóre ve svůj 
prospěch. V druhém poločase jsme opět přitlačili domácí na jejich polovinu, ale nedařilo se nám prolomit 
obraný val domácích před jejich vápnem a když už se nám to povedlo,tak jsme selhali v koncovce.Až díky 
chybě domácího brankáře se nám podařilo vyrovnat. Ale ve snaze otočit průběh utkání v náš prospěch nám 
bohužel dvakrát utekli domácí z brejku a k naší smůle byli v koncovce 100% … Přesto došlo ke zlepšení o 
proti minulým utkání ale naše vlastní chyby nás sráží na kolena a připravují nás o body… 
Sestava:  Chlanda – Petráš, Voborník, Karban, Burian(65.Maňaska) – Kallmünzer, Mišiak, Motyka, Písařík 
(70.Janota) – Linhart , Šejvar 
  

TJ Blatná – TJ Slovan Břilice            0:2 (0:1) 
Blatná:  Dnešní utkání se mi moc dobře nehodnotí, protože náš výkon byl hodně špatný a propadli jsme ve 
všech směrech a za celý zápas jsme si dokázali vypracovat jen jednu brankovou příležitost. Ale Mišiak 
nedokázal překonat hostujícího Brankáře. Hosté si zaslouženě odvážejí tři body za svůj velmi dobrý výkon. 
Nám nic jiného nezbývá než zabrat v následujících zápasech… 
Sestava:  Kurz – Burian, Hrubý, Karban, Petráš, Kallmünzer, Mach, Voborník, Ježek, Mišiak, Janota. 
Střídali:  Stulík 
 

FK Jind řichův Hradec 1910 – TJ Blatná                 6:3 (3:1) 
Branky:   Šejvar Richard, Motyka z pen., Mišiak 
Blatná: Utkání jsme odehráli na nejmenším hřišti. Co se týče parametrů hřiště. A to nám dělalo po celý 
zápas velké problémy spolu s rozestavěním domácího celku 4-3-3. Díky dobrému napadání jsme dělali 
spoustu chyb a domácí naše chyby dokázali několikrát potrestat. I přes to jsme si dokázali vytvořit dost 
brankových příležitostí, aby na straně hostů svítilo jiné číslo než tři. Bohužel jsme nebyli tak přesní 
v zakončení jako domácí. Všichni jsme byli po zápase za jedno,že mužem zápasu na naší straně byl Libor 
Kurz, který nás několikrát podržel výbornými zákroky. Sice udělal jednu chybu ale na první start za Starší 
dorost předvedl výborný výkon a velmi dobře zastoupil zraněného Chlandu.. 
Sestava:  Kurz – Petráš, Hrubý, Karban, Burian – Ježek, Mach, Motyka, Voborník – Linhart (30.Šejvar), 
Mišiak 
 

Mladší dorost 
 

Hluboká nad Vltavou – TJ Blatná    8:1 (2:0)    
Branky:   Formánek  
Blatná:  Kurz – Hovanec, Tvrdý, Petráš, Mach - Stulík, Janota, Trčka, Maňaska – Formánek, Hejl  
Jan Janota:  Na Hlubokou jsme odjeli s výpomocí Ládi Macha /st. žák/ alespoň v jedenácti. Bylo jenom 
otázkou času, kdy se nedostatečný počet hráčů otočí proti nám. Bohužel to přišlo již v tomto zápase. V 1. 
minutě /zraněn Janota/ a ve 12. minutě /zraněn brankář Kurz/. Díky špatné disciplíně /neúčast na trénincích 
ale i zápasech/ některých mladších dorostenců se potýkáme zatím celou jarní část  s nedostatkem hráčů. 
Určitě bych uvítal větší ochotu spolupracovat od starších žáků, bez jejich pomoci nebudeme schopni na jaře 
„hrát fotbal“. Každý zápas vypomáhají mladší dorostenci starším s naprostou samozřejmostí, stejně bych 
uvítal spolupráci od žákovské kategorie. Před hráči, kteří zápas dohráli musím smeknout , jezdili až do konce 
zápasu. Utkání nechci rozebírat výsledek hovoří za vše. „Bude líp“ ?!?!?  
 
Blatná – Břilice      2:3 (1:2) 
Branka Blatné:  Formánek 2 
Blatná: Kurz – Hovanec, Petráš, Mach, Stulík,– Míka, Kareš, Trčka, Janota – Hejl, Formánek 
Jan Janota: V zápase jsme byli herně lepším týmem, bohužel jsme pohořeli v zakončení. Hosté z pěti střel 
3x uklidili míč do branky. Opět jsme hráli bez možnosti střídání. Jedenáct nás bylo jenom díky výpomoci 
starších žáků /Mach, Kareš, Míka/, kteří předvedli výborný výkon a opravdu byli posilou. Pokud se nezlepší 
přístup některých dorostenců /neúčast na trénincích a zápasech/ budeme se stále pohybovat ve spodních 
patrech tabulky. 
 



  

FK Jind řichův Hradec 1910 – Blatná    4:0 (1:0)   
Blatná:  Kurz – Hovanec, Tvrdý, Stulík, Říský – Cvach, Petráš, Trčka, Janota – Hejl, Formánek 
Jan Janota:  První poločas z naší strany nebyl špatný, nechybělo nasazení a chuť „hrát fotbal“. Bohužel ve 
druhém poločase se naplno projevilo že jsme přijeli pouze z jedenácti hráči a nemohli střídat. Ze zdravotních 
a jiných důvodů chyběli /Maňaska, Michálek, Drůba, Kalous, Solar/. Některým hráčům vzhledem k malé 
docházce v zimní přípravě chyběla fyzička, dva hráči nebyli zdravotně úplně v pořádku. A tak ve druhém 
poločase došly síly a dohrávalo se v naprosté režii domácích, kteří ještě neproměnili dva pokutové kopy. 
Přesto jsme spokojeni z výkonem hráčů alespoň v prvním poločase. Jsme rádi že se znovu k fotbalu vrátil 
Patrik Hovanec a že jsme získali novou posilu Dominika Trčku z FC Písek. Bohužel největší nepříjemností 
ze zápasu je zranění hráče Tvrdého /výron v kotníku/. 
 

Starší žáci 
 

Blatná – Břilice      2:5  (1:1)   
Branky Blatné:  Mach, Paukner 
Blatná:  Peroutka – Houzar, Mach, Hrádek, Míka – Hajíček, Kareš, Sedláček, Chlanda – Paukner, Kundrát 
Střídali:  Linhart 
Hodnocení utkání : Podobné utkání, jaké jsme odehráli minulé kolo, jen s horším koncem, Fotbalovější 
soupeř měl herně navrch, ale jeho kombinační akce jsme dokázali v prvním poločase bojovností eliminovat. 
Jediný gól prvního poločasu jsme inkasovali po hrubé chybě v obraně. Mach ale brzy odpověděl parádním 
gólem z přímáku. Bohužel v úvodu druhé půle jsme brzy inkasovali, což soupeře uklidnilo a za chvíli přidal 
další branku. Na tu jsme ještě našli odpověď, když Paukner uklidil míč do sítě po jednom z mála závarů před 
brankou soupeře. Břilice ale dotáhla další kombinace k dalším 2 brankám a zaslouženě zvítězila. Závěrem 
bych rád poděkoval Matyášovi Hajíčkovi, který i přes zdravotní problémy odehrál celé utkání.   
 

Český Krumlov – Blatná      1:1 (0:0)  2:3 p.k.   
Branky Blatné: Mach, rozh.p.k. Míka 
Blatná:   Peroutka – Houzar, Mach, Voříšek, Sedláček – Hajíček, Kareš, Hrádek, Míka – Paukner, Chladna 
Střídali: Linhart 
Hodnocení utkání : Utkání se hrálo za mrazivého počasí na UMT. Domácí tým měl celý zápas více ze hry a 
byl i nebezpečnější. Jediná branka domácích padla v úvodních minutách druhého poločasu, po přísně 
nařízeném pokutovém kopu. My vyrovnali výstavním gólem z přímého kopu, když se trefil Mach asi z 30 
metrů. Jinak naše hra byla neurovnaná, i když se postupem času zlepšovala. Po remízovém výsledku se 
kopaly penalty, ve kterých jsme měli více štěstí, a  odvážíme si bod navíc. Nejlepším hráčem Blatné byl 
brankář Peroutka, který náš tým několikrát podržel a chytil i 2 penalty v rozstřelu. 
 

Mladší žáci 
 

Blatná – Břilice   1 – 1 (0 – 1) pen.  4 – 2 
Branky  Blatné: Uldrich 
Blatná:  Antoš– Hrádek, Tvrdý,  Bláha V.- Vala,  Maleček, Jelínek – Uldrich 
Střídali:  Brož, , Ruchka, Bláha J. 
Hodnocení – V dalším mistrovském utkání jsme opět po hrubé chybě inkasovali první gol. Po zlepšeném 
výkonu se nám po pěkné kombinační akci povedlo ve druhém poločase vyrovnat. Velká škoda dalších  
neproměněných šancí. Naše penalty proměnili Uldrich, Bláha J., Jelínek a Tvrdý. V penaltovém rozstřelu nás 
podržel golman Antoš, který chytil 2 penalty. P. Míka – ved. Týmu. 
  
Č. Krumlov – Blatná  6 – 2 (5 – 0) 
Branky  Blatné: Ruchka, Tvrdý 
Blatná:  Šimůnek – Hrádek, Tvrdý,  Bláha V.- Říha,  Maleček, Antoš – Uldrich 
Střídali:  Brož, Mikeš, Ruchka 
Hodnocení – V prvním mistrovském utkání, ve kterém jsme nastoupily bez několika hráčů základní sestavy, 
kluci totálně zaspali začátek zápasu a po deseti minutách jsme prohrávali o tři branky. Ve druhém poločase 
po zlepšeném výkonu se již s náskokem soupeře nedalo moc dělat, i když šance na zkorigování výsledku 
byly. I tak si kluci zaslouží pochvalu. P. Míka, ved. Týmu. 
 
 


