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 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj  č. 1/2014 

16. kolo – I. “B“ třída 

sobota  5. dubna 2014 

16 : 30 hod. 
 

www.blatnafotbal.cz 

www.tjblatna.cz 

 

Sobota 5/4:  Blatná –  

Neděle 6/4:  Blatná – J.Hradec 10.30 hod. (ženy) 

 Blatná – Vodňany 14.00 hod. (přípravka st. B) 

 

TJ BLATNÁ „A“ 

     – LAŽIŠTĚ „B“ 
         (Fotbalový klub) 

Utkání  řídí:  

Hlavní rozhodčí ……….. p. Petr Dvořák  (…) 

Asistenti ……………….. p. Václav Nosek (Kestřany) 

               ……………..… p. Hodánek (OFS ST) 

Delegát  ………………. p. Václav Hejlek (Strakonice) 
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Vítáme Vás na prvním mistrovském utkání „A“ týmu Blatné na domácí 

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

nerušený fotbalový zážitek.  

„BLATNÁ  DO  TOHO“ 

 

 

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

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“ a 

„Budějovický Budvar n.p. – pan Tomáš Kratochvíl“. 

 

(V oblasti domácích potřeb má společnost LEIFHEIT u svých zákazníků důvěru již celá 

desetiletí. Společnost symbolizují vysoce kvalitní, funkční a důvěryhodné produkty pro čistý 

domov, voňavé prádlo a chytré kuchyně, které šetří Vás čas. LEIFHEIT nabízí i širokou škálu 

produktů vhodných pro přípravu pokrmů, vaření a skladování).  

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

 

Muži „A“ 
 

Poříčí – Blatná        0:2 (0:0) 
Branky:  57´ Peleška (pen.), 78´ Křivanec 

ČK:  58´ Nový 

Poříčí:  Kluiber - Pešek, Vojík, Krýsl, Podskalský st., Šrámek V., Strakoš, Brabec, Kovanda, Hanzlík, Papež  

/  Harenčák, Vápeník, Podskalský ml., Křiváni, Pešír, Pašava. 

Blatná:  Vlas - Rubáš O., Rubáš D., Nový, Kratochvíl, Křivanec ,,K“, Petrášek, Peleška (90´ Voborník), 

Prokopec, Jiřinec (90´ Sýkora), Pekárek (85´ Šejvar)  /  Sedláček, Martínek. 

Blatná:  Už od začátku bylo jasné, že utkání na místním hřišti nepřinese příliš fotbalové krásy. A první 

poločas tomu zcela odpovídal. Hrál se bojovný, vyrovnaný fotbal se spoustou nepřesností na obou stranách. 

Jako první zahrozili domácí, kteří po sérii standardních situací kolem našeho vápna stříleli jen těsně mimo. 

Po pár minutách se do šance dostal Jiřinec, ale ani on šanci neproměnil. Ke konci první půle jsme soupeře 

zatlačili na jejich polovinu, ovšem branku se nám vstřelit nepodařilo. Ve druhé půli byl v náš prospěch 

nařízen pokutový kop, po faulu na Ondru Křivance, a Radek Peleška jej s přehledem proměnil. O minutu 

později byl vyloučen náš hráč Jakub Nový (po nesmyslném oplácení) a šli jsme do deseti. Paradoxně nám 

toto vyloučení prospělo a od té doby jsme převzali kontrolu nad zápasem. Ač oslabeni, už jsme soupeře do 

ničeho nepustili. Naopak jsme v 78. minutě přidali další branku Ondrou Křivancem a zaslouženě vyhráli 2:0. 

Podali jsme velmi dobrý výkon, vybojovali 3 body a úspěšně tak vstoupili do jarní části soutěže. A to nám 

z různých důvodů chyběli 4 hráči základní sestavy.  

 

Příprava: 

 

Katovice – Blatná    3:0 (2:0)  
Sestava Blatné: Chlanda- Voborník, Nový, Rubáš D., Pekárek, Křivanec, Kratochvíl, Peleška, Prokopec, 

Sýkora, Petrášek / Jiřinec, Motyka, Říha 

Utkání probíhalo velmi vyrovnaně až do 20. minuty kdy domácí fotbalisté vstřelili branku. Od té doby 

domácí převzali iniciativu a určovali vývoj hry. My se dlouhými nákopy nedokázali prosadit přes dobře 

fungující domácí obranu. Katovice do konce poločasu přidali další branku a potvrdili tak své vedení. Druhý 

poločas nám už vyšel lépe. Drželi jsme si téměř celou dobu mírnou převahu, avšak příliš mnoho brankových 

příležitostí jsme si nevypracovali. Domácí naopak proměnili jednu se svých šancí, stanovili tak konečný 

výsledek 3:0 a zaslouženě vyhráli. 
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TJ Blatná  - TJ Žichovice    0:2 (0:1) 
Blatná: Sedláček – Nový, Petrášek, Čadek, Uldrich, Křivanec, Prokopec, Kratochvíl, Peleška, Pekárek, 

Jiřinec / Vlas, Chlanda, Sýkora, Motyka, Říha, Voborník, Rubáš O. 

Žichovice: Rojík, Mourek, Šimáček, Frýzek, Štěpán, J.Beneš, Bálek, R.Beneš, Biněda, Butnaru, Špírek 

/Šumpík 

V celém zápase jsme sice drželi míč častěji na kopačkách, ale nebyli jsme schopni si vytvořit žádnou 

příležitost či ohrozit hostujícího brankáře střelou. Soupeř zahrál kvalitně v defenzivě a vyrážel do rychlých 

protiútoků, ze kterých vstřelil 2 góly. Naše hra byla naopak velmi bídná ve všech směrech a díky naší 

nemohoucnosti vytvořit si příležitosti v ofenzívě a neplnění předzápasových pokynů v defenzivě jsme 

zaslouženě prohráli. 

 

Sedlice – Blatná   2:4 (2:2) 
Vstup do  zápasu  se nám nevydařil úplně přesně podle našich představ, hodně jsme ztráceli míče kombinaci 

na středu hřistěa dávali tak soupeři možnost nebezpečných přečíslení, které ovšem nevyužil. Po těchto 

úvodních pár minutách jsme přebrali otěže hry a drželi většinu času balón. Domací Sedlice ovšem udeřila 

jako první ve 25. minutě po rohovém kopu. Ihned po pár minutách jsme ale odpověděli umístěnou střelou 

Křivance. Zanedlouho šla Sedlice ale opět do vedení, kdy domácí hráč dorazil brankářem vyražený balon do 

sítě. Zase jsme ale ihned dokázali bleskurychle odpovědět Říhou, který střelou z hranice vápna překonal 

domácího gólmana. I ve druhé půli jsme soupeře přehrávali a potvrdili jsme to 2 góly. Nejprve v 60. minutě 

se po pár vteřinách na hřišti prosadil Jiřinec a o deset minut později se po povedené akci trefil hlavou Peleška 

a uzavřel tak skóre zápasu na 4:2 v náš prospěch. 

 

TJ Blatná – TJ Osek   1:7 (0:1) 
Branky: 59. D. Rubáš – 78., 86. a 90. Carda, 29. Uher, 49. Novák, 69. Pavlovič, 75. Blažečka. 

Blatná: Sedláček (30. Sedláček, 60. Vlas) – Nový, P. Čadek, Hrubý, O. Rubáš – Sýkora, Motyka, D. Rubáš, 

Martínek – Jiřinec, Šejvar. Střídali Uldrich, Křivanec, Říha, Pekárek a Voborník. 

Osek: Chaluš – Rybák, Krejčí, Benedikt, Kovárna – Blažečka, Pavlovič, Schánělec, Benda – Uher, Novák. 

Střídali Carda a Linhart. 

  

 

 
 

 

 

Ženy 
 

Blatná - Bohemians 1905    0:0 
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Muži „B“ 
 

TJ Blatná – TJ Lom   4:0 (3:0) 
Branky:  Uldrich Radek 2x, Martínek Karel, Říha Zdeněk 

Blatná:  Chlanda – Uldrich, Marek, Bulka, Voborník, Sýkora, Říha, Křivanec, Šrámek „K“, Martínek, 

Motyka  /  Sobota, Hanousek, Pekárek, Kerndl. 

Lom:  Murárik – Šuba, Šorna, Mišiak R., Mikeš „K“, Vylita, Krám, Jiskra, Vierer, Zelenka, Nový  /  Peltán, 

Šavrda, Týma, Mišiak L., Mišiak M. 

Blatná:  Od začátku utkání jsme si vytvořili územní převahu. Tu jsme v prvním poločase dokázali potvrdit 

třemi góly. Ve druhém poločase se hra velice znepřesnila. Přesto jsme přidali další branku a celkem 

jednoznačně a zaslouženě jsme zvítězili. Jsme rádi, že nám vstup do jarní části vyšel a pevně doufáme, že 

v podobné hře a výsledcích budeme pokračovat. Rádi bychom do horních pater tabulky. 

 

 
 

 

Starší dorost 
 

Blatná – Milevsko  4:1 (1:0) 
Sestava:  Písařík – Hrádek , Tvrdý, Šejvar, P. Burian – Šána, Kallmünzer, Janota, Petráš, Cvach – Stulík. 

Střídali:  Formánek, Šmat, Kareš. 

Hodnocení:  Zápas, který jsme odehráli proti Milevsku, byl oproti minulému zápasu jako den a noc. Hráči si 

sáhli na dno svých sil a odměnou jim byla výhra nad třetím týmem tabulky. Zápas byl v první půli 

vyrovnaný. Ve 13. minutě sice neproměnil domácí kapitán Šejvar penaltu, ale přesto jsme šli do šaten s 

náskokem jednoho gólu. Ve 45. minutě se z otočky trefil Cvach. Ve druhé půli jsme brzy přidali druhou 

branku z kopačky agilního Stulíka. Poté hosté snížili, ale domácí si výhru vzít nenechali a přidali ještě dvě 

branky, které dávali Stulík a Janota. 

 

Blatná - Lomnice nad Lužnicí  1:6 (0:2) 
Sestava:  Písařík – P. Burian, Tvrdý, Sedláček, Hrádek – Šána, Janota, Petráš, Cvach – Medlín, Stulík. 

Střídali:  Šmat, Formánek, Mach, Kareš. 

Hodnocení:  Do zápasu jsme vstoupili aktivně, bohužel jsme naše první dvě šance neproměnili a soupeř nás 

do poločasu dvakrát potrestal ze standardních situací. Ve druhé půli jsme chtěli zápas otočit, ale nedařilo se 

nám střelecky, čehož soupeř využil k navýšení skóre až na hrozivých 0:5 ! V 60. minutě snížil Kareš, ale ani 

to nás do hry nedostalo. V 80. minutě brankář Písařík zneškodnil penaltu. Hosté v 90. minutě dali na 

konečných 1:6. 
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Hluboká - Blatná   1:1 (1:0)  pokutové kopy 3:4 
Sestava:  Písařík – Hrádek, Tvrdý, Šejvar, Burian – Šána, Janota, Kallmünzer, Cvach – Stulík, Sedláček. 

Střídání:  Formánek, Míka. 

Hodnocení:  K zápasu jsme odjížděli s obavami, ale ty se naštěstí nepotvrdili a hráči podali kvalitní výkon. 

Utkání jsme začali aktivně, bohužel jsme nedokázali proměnit šance a ve 27. minutě, po nedorozumění 

brankáře s obranou, inkasovali gól. Druhou půli jsme prostřídali útočníky a dostali jsme domácí pod tlak, ale 

opět jsme byli neúspěšní v koncovce. V 85. minutě jsme stáhli hru na tři obránce a na hrot se vysunul stopér 

Šejvar, který  v 86. minutě, po ukázkovém centru Formánka, z přehledem vyrovnal a dovedl zápas k 

penaltám. Při pokutových kopech jsme měli pevnější nervy a po zásluze jsme získali bod na víc. 

 

 
 

 

Mladší dorost 
 

Blatná - Milevsko   0:2 (0:0) 
Sestava:  M. Burian – Kalous, Hrádek, Mach, Chlanda – Formánek, Kareš, Stulík, Míka – Michálek 

Hodnocení:  Do zápasu jsme ze zdravotních důvodů nastoupili pouze s deseti hráči, ale kluci makali a v 

první půli nebyla početní výhoda soupeře vůbec znát. Ve druhé půli na naše hráče začala doléhat  únava, ale 

kluci zápas odjezdili po zadku. Hosté se prosadili pouze dvěma šťastnými góly. 

 

Blatná - Lomnice nad Lužnicí  1:0 (1:0) 
Sestava:  M. Burian – Chlanda, Hrádek, Mach, Kalous – Hajíček, Míka, Kareš, Hejl – Formánek, Stulík. 

Střídal:  Sedláček. 

Hodnocení:  Zápas jsme začali rozpačitě, ale ve 13. minutě, po chybě hostující obrany, nás dostal do vedení 

Stulík, který ukázkově přehodil  gólmana a prakticky rozhodl o osudu utkání. V dalším průběhu utkání se 

hosté dostali více do hry, což jim umožnil větší počet hráčů na střídání. Jen výborný výkon brankaře Buriana 

nám zachránil tři body. 

 

Hluboká – Blatná   2:1 (2:1)  
Sestava:  M.Burian – Chlanda, Mach, Hrádek, Kalous – Hejl, Sedláček, Míka, Hajíček – Stulík, Formánek. 

Hodnocení:  Zápas jsme z různých důvodů museli odehrát bez střídání. První branku jsme dostali v 8. 

minutě. Druhou branku jsme dostali ve 21. minutě. Poté jsme přebrali aktivitu a zápas jsme začali 

kontrolovat. V 38. minutě, po faulu domácího obránce na Stulíka, proměnil pokutový kop z přehledem 

Kalous. Druhou půli jsme byli lepším týmem, ale bohužel jsme nedokázali proměnit žádnou šanci a domácí 

výhru udrželi.  
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Starší žáci 
 

TJ Blatná – Břilice/Třeboň   3:0 (1:0) 
Branky Blatné:  Dráb, Paukner, Houzar 

Blatná:  Peroutka – Bláha, Houzar, Tvrdý, Hrádek – Maleček, Říha, Uldrich, Dráb - Jelínek, Chovanec. 

Střídali:  Antoš, Paukner 

Hodnocení:  V první jarním zápase splnili kluci na 100 % to, co jsme si řekli před zápasem. V prvním 

poločase se prosadil, po rychlém brejku z pravé strany, tečovanou střelou Dráb. Ve druhém přidal druhou 

branku po samostatném úniku Paukner a pak se prosadil důrazem po rohu Houzar. Naše vítězství bylo 

zasloužené. 

 

 
 

 

Mladší žáci 
 

TJ Blatná – Spol. TJ Slovan Břilice + TJ Jiskra Třeboň    3:5 (3:3) 
Branky Blatné:  19. a 20. Šourek J., 6. Habada V. 

Branky hosté:  32. a 40. Činčura, 2. Rešl, 3. Šupák a 13. Cikán 

Blatná:  Štědronský M. - Outlý F., Průcha D., Paukner M., Fořt T., Říha Š., Kučera Š. – Pícha Š., Vonášek J., 

Habada V., Fořt L., Souček D. – Říha V. a Šourek J. 

Spol. TJ Slovan Břilice + TJ Jiskra Třeboň:  Michal J., Zavadil J., Malec M., Bicenc O., Bartlová T., 

Prokešová V., Márovec J., Meškan J., Cikán V., Macho J. a Panský J. 

Radek Habada: Úvod zápasu nám nevyšel a po několika minutách jsme prohrávali o dvě branky. 

Zanedlouho jsme sice také skórovali, ale soupeř nám zase odskočil o dvě branky. Náš gól kluky nabudil a do 

přestávky stačili vyrovnat. Bohužel úvod druhé půle jsme zaspali a soupeř nás zato potrestal rozhodujícím 

gólem. I v druhé půli jsme si vytvořili gólové šance, ale štěstíčko se přiklonilo k soupeři, který nám tak 

oplatil naše podzimní vítězství na jeho hřišti. 

 

 

 

 

 

 

„Sportu ZDAR a fotbalu zvlášť“ 


