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Muži „A“ – I.B t řída, skupina C 
 

Smetanova Lhota – Blatná  0:3 (0:1) 
 
Branky Blatné: Brynda, Merašický, Nový 
Blatná: Sedláček – Marek, Uldrich (46. Rubáš D.), Bulka J., Nový – Prokopec, Brynda, Peleška 

(60. Merašický), Kratochvíl (K) - Bulka M. (82. Květoň), Jiřinec 
Martin Bulka:  První poločas byl jasně v naší režii, hrálo se pouze na jednu branku a domácí se před tu naší 
dostávali velice sporadicky. Náš tlak však znamenal pouze jednobrankové vedení z přímého kopu 
Bryndy. Do druhé půle vstoupili domácí s velkým odhodláním stav zápasu změnit a téměř se jim to povedlo. 
Měli jsme obrovské štěstí, že jsme neinkasovali a také nás podržel vynikající Sedláček. Začali jsme hrát až 
po dvaceti minutách, když nás uklidnil gól Merašického. Do konce zápasu jsme měli ještě několik slibných 
příležitostí, ale prosadil se už jen Nový. Ztráta koncentrace by se nám příště nemusela vyplatit! 
 

Blatná – Kestřany  2:3 (0:2) 
 
Branky Blatné: Kratochvíl, Mišiak M. 
Blatná: Vlas – Marek, Uldrich, Bulka J., Nový (67. Bulka M.) – Skuhravý (28.Mišiak), Prokopec, 

Rubáš D., Peleška, Kratochvíl (K) – Brynda 
Martin Bulka:  Soupeře jsme od začátku podcenili! Nekombinovali jsme, byli jsme nepřesní a ztráceli 
mnoho míčů. Dvě střely na naší branku skončili v síti, my nastřelili pouze tyč a jeden gól nám nebyl uznán 
pro ofsajdové postavení. Naše hra v druhé půli se zlepšila, drželi jsme míč na soupeřově polovině, ale stačilo 
to pouze na snížení skóre 2:1 a konečné 3:2. Jsem zklamán přístupem hráčů k utkání! Chybí nám důraz v 
osobních soubojích, hlad po vítězství a teď už i fotbalovost. Rozhodně máme co zlepšovat! 
 

Muži „B“ - OP  
 

Blatná B  –  Lom          4:0 (2:0)  
 
Branky:    21´ Jan Merašický, 32´ Petr Kerndl, 50´ Jaroslav Krajzl, 61´ Karel Martínek. 
Blatná:   Sedláček – Stejskal, Květoň (57´ Sobota), Říha (46´ Mišiak M.), Krajzl, Sýkora, Kerndl, Martínek, 

Šrámek (K), Merašický, Peleška R. 
Lom:    Murárik – Šuba, Šorna, Chaloupka, Mišiak R., Peltrán, Pekárek, Týma, Mišjak, Mikeš (K), Zelenka. 

Na střídání:   Vylita, Vonášek, Mišiak L., Jiskra. 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Na rozmoklý a kluzký terén si prvních dvacet minut nemohli hráči obou 
týmů zvyknout. Vázla kombinace i zpracování. Po úniku Merašického, který otevřel skóre, se hosté 
pokoušeli srovnat. Ovšem podruhé inkasovali. Po kombinační akci z kopačky Kerndla. Do druhé půle vtrhli 
Lomští s elánem, ale domácí, kteří tentokrát vynikali v koncovce, je do otevřené obrany potrestali Krajzlem a 
Martínkem. Do konce utkání kralovali na hřišti hosté. Blatenskou rezervu nepustili přes půlku, ale domácího 
gólmana Sedláčka se jim překonat nepodařilo. Výše prohry je pro hosty poněkud krutá. Domácí odpovědně 
bránili a hosty předčili v proměňování šancí. 
 

Sokol Sedlice B – Blatná B          1:1 (2:1)  
  
Branka Blatné:   17´ Tomáš Květoň. 
Sedlice:   Přech – Šavrda (K), Vlk, Šiška, Vaněk, Lávička, Köhler, Musil, Štolba, Klíma V.,  Hornát P. 

Na střídání:  Klíma M., Kylberger, Hrouda, Hornát J., Rod. 
Blatná:   Sedláček – Fišer, Květoň (46´ Hanousek), Sobota, Říha, Karban (46´ Merašický), Krajzl, Sýkora, 

Peleška, Šrámek (K), Martínek. 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Proti posíleným domácím udrželi hosté poločasovou remízu. Domácí se ujali 
vedení hned z prvního útoku, po centru uniknuvšího Hornáta. Po dlouhé pauze hrající Květoň pěknou střelou 
z 25 metrů srovnal. Hra byla v první půli vyrovnaná a výsledek zasloužený. Ve druhém poločase už domácí 
získali převahu. V týmu hostí se začal projevovat nedostatek kondice a domácí dotáhli své úsilí do vítězného 
konce. To se v 83. minutě domácí hráč prokličkoval od rohového praporku do vápna a nedal Sedláčkovi 
šanci. Zase jsme nastoupili v neúplné sestavě. V tomto složení budeme mít problémy se střílením branek. 
Neúspěšní jsme také v soubojích jeden na jednoho. 
 



 

Ženy – III. Liga  
 

Vonoklasy – Blatná   2:3  ( 1:1 )  
 
Branky:  Vajsová 2x, Nagyová 
Sestava: Valíčková – Kozáková, Velíšková, Tvrdá, Chárová – Šebková, Račáková, Štychová, Klásková – 

Vajsová, Tomanová ( 45.min Nagyová ) 
V 6 utkání jely Blateňačky na pudu Vonoklas, kde trávník připomínal spíše bažinu a né fotbalové hřiště, 
bohužel celý den pršelo tak byl trávník čím dál horší, a tudíž pohyb a kombinační  hra na hřišti byla dost 
obtížná. 
Oba celky nastupovali do utkání s jasným cílem –  vyhrát a ani na chvilku nebyl na hřišti klid. 
Vedení se sice ujaly domácí hráčky, a to ve 20. min. kdy vypadl hostující golmance balon z rukou a po 
zaspaní obrany uklidila domácí útočnice míč do brány. 
Ale hráčky Blatné to nerozhodilo a čím dál tím víc se tlačily do útoku. Přímí kop Velíškové se ještě neujal, 
domácí gólmanka byla připravená, ale po pravé straně  v 34 minutě utekla záložničce Klásková a předložila 
krásný centr do vápna přesně na hlavu Vajsové 1:1. 
Přestože blatenské holky tlačily a domácí team přehrávaly, skóre se už do poločasu neměnilo, ale ani obrana 
se nenudila aValíčková musela hasit několik slibných šancí Vonoklas, která dosti bolestivě odnášela, jelikož 
domácí útočnice si pletly fotbal s ragby a do soubojů s gólmankou šly snad i s úmyslem někoho zranit. 
V druhém poločase byla hra více na kopačkách Blatenských v 55. Minutě si vzala míč Vajsová a utekla přes 
celé hřiště a chladnokrevně zakončila. Už to vypadalo, že Blatenské utkání nepustí, jenže propad obrany a 
nedůrazné odkopnutí míče od obránců zapříčinilo vyrovnávací gól na 2:2 v 80 minutě. 
V 85 minutě se po centru zastavil míč v kaluži vody na brankové čáře a nikým nehlídaná Nagyová snadno 
dopravila míč do branky na konečných 3:2 pro hostující hráčky. 
Jan Klásek: Dneska jsme si výhru zasloužily, holky i přes nepřízeň počasí a jednogólovou ztrátu makaly. 
Mrzuté na celém zápase bylo nasazení ,,černé hráčky “ze strany Vonoklas z Příbrami B. Myslím si, že v naší 
soutěži to není třeba, ale asi se mýlím. 
Článek připravila Martina Honnerová. 
 

Blatná – Kaplice   0:2 (0:2) 
  
Sestava: Valíčková – Kozáková, Honnerová ( 65.min Chárová),Trvdá, Velíšková, – Šebková, Račáková, 

Vajsová, Klásková, Petrovičová, Tomanová ( 65.min. Nagyová) 
Ve svém druhém domácím zápase přivítala Blatná rivala z Kaplice, a dal se čekat bojovný fotbal a velké 
nasazení z obouch stran. 
Blateňačky nastoupily v provizorní sestavě, kdy jim citelně chyběla středopolařka Štychová a Swietoňová v 
obraně. Od začátku zápasu byly vidět více hostující hráčky na hřišti a zaměstnávaly domácí obranu, ta 
vzdorovala až do 20 minuty, kdy se štěstím odrazil míč po rohovém kopu k hostující hráčce a ta přes chumel 
v brankovišti míč prostřelila do brány. Bohužel všechny náznaky blatenských byly hned v zárodku obranou 
Kaplice zlikvidovány. Po školácké chybě domácích, které hodily aut přímo na kopačku hráčce Kaplice, která 
krásnou přihrávkou vybídla svou spoluhráčku k rychlému brejku, která střelou k tyči zvýšila vedení na 2:0. 
Do konce poločasu se skóre už neměnilo, ale jen ojediněle se dostávali Blatenské hráčky do útoku, ovšem 
když už nějaká šance byla, tak pohořela na zakončení. 
Do druhé půle jakoby šla jiná Blatná, domácí začaly kombinovat a zrychlily hru. V 60min. střílela kapitánka 
Kozáková zpoza půlící čáry, ale hostující gólmanka se štěstím míč chytila, i na dále se Blatná tlačila do 
útoku, kdy se před branku tlačila nejen Račáková, ale i Vajsová s Velíškovou, ale bohužel neúspěšně. V 6. 
min. přišla pro Blatnou špatná zpráva, hráčka v obraně Honnerová se zranila a musela střídat. Do konce 
druhé půle se skóre neměnilo i díky výborné domácí gólmance Valíčkové. 
Jan Klásek: Kaplice vyhrála zasloužené, jen kdyby se vyvarovala ostrých a zbytečných faulů. Bohužel nám 
nepřeje štěstí v proměňování šancí a tak nepadly žádné góly. Nejvíce nás mrzí zranění Honnerové, která patří 
ke stálícím a oporám v obraně. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Starší dorost - KP 
 

Blatná - Rudolfov     2:0 (1:0)   
 
Branky Blatné: Mišiak 2x 
Blatná:   Chlanda – Voborník, Šejvar K, Karban, Burian – Mišiak, Motyka, Kallmunzer – Šejvar R,Stejskal, 

Linhart 
Střídali:   Písařík, Janota, Petráš 

David Reguš (trenér Blatné): Sehráli jsme s Rudolfovým vyrovnanou partii. První poločas jsme měli více 
ze hry my a druhý poločas zase hosté. Přesto se hra většinou odehrávala mezi vápny. Naše vítězství bylo 
doslova vydřené, protože nám chyběla lehkost v kombinaci, ale přesto jsme to zvládli a dokázali naplno 
bodovat před domácím publikem. Hráče musíme pochválit za bojovnost a odhodlání protrhnout smůlu 
z předešlých utkání, hlavně v proměňování šancí. 
 

Milevsko – Blatná      2:1 (1:1)   
  
Branka Blatné: Šejvar Richard 
Blatná:   Chlanda – Šejvar K, Hrubý, Karban, Burian – Mišiak, Voborník, Motyka – Šejvar R,Písařík, 

Stejskal 
Střídali:  Linhart, Janota, Petráš 

David Reguš (trenér Blatné): Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a hned ve 4. minutě jsme se dostali do 
vedení díky R. Šejvarovi. Celý první poločas byl vyrovnaný a domácí se dostali k jediné střele za první 
poločas, která bohužel skončila v síti za přispění našeho gólmana. 
V druhém poločase jsme domácí přehrávali, ale bohužel se zase projevila naše slabina s posledních zápasů a 
to je proměňování šancí. Tato naše slabina nás opět stála body, protože v 90. minutě jsme inkasovali. Po 
sporné situaci, kdy balon už byl v zámezí a domácí pomezní dělal, jako že nic neviděl… Hráči přestali hrát a 
domácí dali tím pádem branku, která byla uznána. Nezbývá nám nic jiného, než v dalším zápase protrhnout 
střeleckou smůlu a bodovat!! 
 

Mladší dorost - KP 
 

Blatná – Rudolfov     10:2 (6:2)   
  
Branky Blatné: Formánek 4, Janota 2, Maňaska 2, Hejl, Petráš 
Blatná: Kurz – Kalous, Tvrdý, Drůba, Michálek – Cvach, Petráš, Říský,Janota, Solar – Maňaska, 

Formánek           
Střídali:  Hejl, Říský, Burian 

Jan Janota: Soupeře, který přijel pouze v devíti, blatenští hráči ze začátku zápasu podcenili a tak s námi 
dokázal držet dvacet minut krok /2:2/. Když kluci zjistili, že zápas se sám nevyhraje, zabrali a početní 
převaha byla hned znát. Tentokrát s hrou moc spokojeni nejsme, ale výsledek bereme. 
  

Milevsko – Blatná     1:0 (0:0)   
  
Blatná: Kurz -  Cvach, Tvrdý, Drůba, Hovanec – Maňaska, Formánek, Petráš, Janota – Hejl 
Jan Janota: Opět pouze v jedenácti, opět bez bodů, opět spokojenost s hrou………..Pořád stejná písnička. 
 

Starší žáci - KP 
 

Blatná – MAS Táborsko B    3:2 (1:1)   
 
Branky Blatné: Kareš 2x, Sedláček 
Blatná:   Peroutka – Houzar, Voříšek, Hrádek, Míka – Burian, Kareš, Sedláček, Chlanda – Linhart, Paukner 
Střídali: Jelínek, Čapek, Kundrát, Karlíková 
Hodnocení utkání: Za hustého deště se hrálo kvalitní utkání. Soupeř začal aktivněji a za deset minut po 
nádherné střele vedl. Kluci ale na těžkém terénu bojovali. K vyrovnání nám pomohla chyba hostujícího 
gólmana, když pří vyběhnutí nezkrotil míč a Kareš dával z 25 metrů do prázdné branky. 



 
Ve druhé půli to byl znovu soupeř, kdo se dostal do vedení. Vyrovnání se zrodilo o chvíli později po přímém 
kopu, táborský brankář nezkrotil Karešovu střelu, která skončila v síti. Pak se hrálo nahoru-dolu, oba týmy 
chtěli vyhrát. Vítězný gól zaznamenal Sedláček, jež se na hranici šestnáctky uvolnil, a přízemní střelou nedal 
brankáři šanci. Hosté se ke konci snažili vyrovnat, ale buď mířili mimo branku, nebo situaci vyřešil skvěle 
chytající Peroutka. Za předvedenou hru v těžkých podmínkách bych chtěl všem zúčastněným poděkovat i 
proto, že za soupeře nastoupilo 8 hráčů táborského áčka. KLUCI DÍKY. 
 

Trhové Sviny – Blatná    4:2  (1:2)   
 
Branky Blatné: Hrádek, Jelínek 
Blatná:   Burian – Kundrát, Voříšek, Hrádek, Míka – Čapek, Kareš, Sedláček, Chlanda – Linhart, Jelínek 
Střídali: Chovanec, Říha, Paukner, Vala 
Hodnocení utkání : Úvod utkání patřil domácím, kteří byli výrazně aktivnější a několikrát ohrozili naši 
branku. Postupně se hra vyrovnala. V 18. minutě Hrádek zakončil rychlou akci brankou. O 5 minut později 
to bylo již 0:2, když se nadvakrát prosadil Jelínek. Bohužel domácí v posledních vteřinách první části hry po 
rohu snížili. Do druhého poločasu vstoupili domácí opět lépe, ale tentokrát během 10 minut otočili skóre ve 
svůj prospěch. Kluci ale nesložili zbraně a snažili se o vyrovnání. Když už jsme zvedali ruce ze vstřelení 
branky, nebyla uznána pro „údajné“ postavení mimi hru, které viděl pouze domácí pomezní rozhodčí. Vše 
posvětil na obě strany nepřesný sudí Písek. Kluci se do posledních chvil snažili o srovnání, ale hru na riziko 
potrestali domácí čtvrtou brankou. Přesto bych chtěl kluky pochválit za bojovnost do posledních vteřin 
zápasu. 
 

Mladší žáci - KP 
 

BLATNÁ – MAS TÁBORSKO ,,B‘‘   2 – 0 (1-0) 
 
Branky  Blatné:  Chovanec, Maleček 
Blatná:  Šimůnek – Hrádek, Jelínek, Bláha V.- Tvrdý, Maleček, Uldrich – Chovanec 
Střídali:  Mikeš, Brož, Vala, Hovanec, Antoš, Říha, Karlíková, Bláha J. 
P. Míka ( vedoucí týmu Blatné):  Za stálého deště jsme přehráli soupeře hlavně bojovností. Škoda 
nevyužitých šancí, výsledek mol být ještě lepší. I tak je třeba kluky za předvedený výkon pochválit. 
 

TRHOVÉ SVINY – BLATNÁ   0 – 1 ( 0 – 0 ) 
 
Branka  Blatné:   Antoš 
Blatná:  Šimůnek – Hrádek, Jelínek, Bláha V.- Tvrdý, Maleček, Uldrich - Chovanec 
Střídali:  Mikeš, Brož, Vala, Hovanec, Antoš, Říha 
P. Míka ( vedoucí týmu Blatné):  V dalším zápase jsme zavítali na hřiště jednoho z neporažených týmů 
soutěže.Kluci naprosto dokonale zvládli zápas po taktické stránce, kdy jsme se zaměřili na bránění a na 
rychlé brejky. Celý tým si zaslouží pochvalu za předvedený výkon, i když musíme sportovně přiznat, že 
soupeř byl fotbalovější. 
 

Přípravka starší „A“ - OP  
 

Dražejov – Blatná A     3:13 (1:5)   
Branky Blatné : Vonášek Ben J. 4, Potůček J. 3, Říha Šelma V. 2, Šourek Řepa J., Pícha Š., Poskočil M. a 

vlastní 
Blatná  1. pětka: Souček Číňan D. - Paukner Mates M. a Outlý F. -  Habada V. – Šourek Řepa J. a Vonášek 

Ben J. 
Blatná  2. pětka:  Souček Číňan D. – Fořt T. a Pícha Š.  – Fořt L. – Potůček J. a Říha Šelma V. /střídající 

Poskočil M. 
Radek Habada: Na hřiště posledního celku naší soutěže jsme odjížděli s respektem poučeni nezdarem 
našich mužů. Kluci si od začátku zodpovědně plnili “svoje” a o nějakém podcenění nemohla být 
řeč.Pohlednými akcemi jsme se dostávali před branku domácích a výraznějšímu brankovému rozdílu 
zabránil jejich pohotový gólman a pro nás příliš malá branka. 
  
  



 

Osek – Blatná A     2:10 (2:6)   
  
Branky Blatné : Šourek Řepa J.5, Habada V. 2, Fořt T., Outlý F. a Vonášek Ben J. 
Blatná  1. pětka: Souček Číňan D. - Paukner Mates M. a Outlý F. -  Habada V. – Šourek Řepa J. a Vonášek 

Ben J. 
Blatná  2. pětka:  Souček Číňan D. – Fořt T. a Pícha Š.  – Fořt L. – Potůček J. a Říha Šelma V. /střídající 

Poskočil M. 
Radek Habada: Do Oseka jsme odjížděli s respektem neboť osecký ” JZD fotbal” na nás vždy platil. 
Většina našich kluků se oseckých siláků vždy bála. S radostí můžeme konstatovat ,že oseckého komplexu 
jsme se zbavili už v 5. min, kdy jsme vstřelili náš třetí a vítězný gól. Kluci si strkali míč po zemi a to dělalo 
soupeři hrajícímu bum bum fotbal problémy. Skóre se zastavilo na 10 což byla pro naše kluky jistá 
satisfakce. 
  

Blatná A – Sedlice     7:3 (4:3)   
  
Branky Blatné: Šourek Řepa J.3 ,Habada V. 3 a Outlý F. 
Blatná 1. pětka: Štědronský M. - Paukner Mates M., Outlý F. - Habada V. - Vonášek Ben J. a Šourek Řepa J. 
Blatná 2. pětka: Štědronský M. – Fořt T. a Pícha Š. – Fořt L. – Potůček J. a Říha Šelma V. /střídající Souček 

Číňan D.a Poskočil M. 
Radek Habada: S tradičním soupeřem jsme se přetahovali o výsledek pouze 1. poločas.V druhém si všichni 
naši hráči začali plnit důsledněji obrané úkoly a míče ze sítě lovil jen soupeřův gólman. 
  

Blatná A – Blatná B     16:1 (8:0)   
  
Branky Blatné A:  Outlý F. 4,Habada V. 2,Pícha Š. 2,Říha Šelma V. 2,Poskočil M.,Šourek Řepa J., Vonášek 
Ben J.,Paukner Mates M. ,Fořt L. a vlastní 
Blatná A 2. pětka: Souček Číňan D.  - Štědronský M.  a Šourek Řepa J. - Habada V. – Paukner Mates M. a 

Outlý F. 
Blatná A 1. pětka:  Souček Číňan D. – Fořt T. a Potůček J.  - Fořt L. – Poskočil M. a Říha Šelma V. 

/střídající Pícha Š. a M.Vonášek Ben J. 
Radek Habada: V derby jsme naše béčko přehráli i přestříleli a zaslouženě zvítězili. 
  

Volyně – Blatná A     3:4 (1:1)   
  
Branky Blatné: Šourek Řepa J.2 a Vonášek Ben J.2 
Blatná 1. pětka: Štědronský M. - Paukner Mates M., Outlý F. - Habada V. - Vonášek Ben J. a Šourek Řepa J. 
Blatná 2. pětka: Štědronský M. – Fořt T. a Pícha Š. – Fořt L. – Potůček J. a Souček Číňan D. 

/střídající Poskočil M. 
Radek Habada: Zápas se spolufavoritem soutěže se proměnil v bitvu o každou píď hřiště. Většinu osobních 
soubojů s nabuzeným soupeřem jsme ustáli a z divokého prostředí jsme si odvezli všechny body.Pochvalu si 
zaslouží všichni hráči za nasazení a bojovnost. 
  

Blatná A – Štěkeň     8:6 (2:3)   
  
Branky Blatné: Šourek Řepa J.7 a Potůček J. 
Blatná 1. pětka: Štědronský M. – Paukner Mates M. a Outlý F. - Habada V. – Vonášek Ben J.  a Šourek 

Řepa J. 
Blatná 2. pětka: Štědronský M. – Fořt T. a Pícha Š. – Fořt L. – Říha Šelma V. a Potůček J.  /střídající 

Souček Číňan D. a Poskočil M. 
Radek Habada: Zaspali jsme začátek zápasu a během pár minut jsme prohrávali o 2 branky.Chyběl nám 
důraz před oběma brankama.Laciné góly jsme dostávali a  ”loženky” neproměňovali. Do konce první půle 
jsme se sice dotáhli na dostřel (2:3) ,ale v 35.min už to bylo dokonce o 3 branky – 2:5. Zdvojenou obranou 
na jediného střelce hostí a famozní šnůrou jsme zápas otočili a dovedli do vítězného konce. 
 
 
 
 
 



  

Blatná A – Bavorov     15:3 (8:1)   
  
Branky Blatné: Šourek Řepa J.,Vonášek Ben J.,Habada V.,Outlý F. 
Blatná 1. pětka: Souček Číňan D. - Štědronský M., Outlý F. - Habada V. - Vonášek Ben J. a Šourek Řepa J. 
Blatná 2. pětka: Souček Číňan D. – Fořt T. a Pícha Š. – Fořt L. – Potůček J. a Říha Šelma V. 

/střídající Poskočil M. 
Radek Habada: Hosté přijeli s úzkým kádrem a na to dojeli. Vypracovali jsme si řadu pohledných akcí a jen 
pohotový bavorský brankář zachránil hosty od větší pohromy. 
  
Vodňany – Blatná A    1:18 (1:8)   
  
Branky Blatné: Šourek Řepa J.8,Vonášek Ben J.3,Potůček J.3, Habada V., Pícha Š., Fořt L., a Outlý F. 
Blatná 1. pětka: Souček Číňan D. -Štědronský M. a Outlý F. - Habada V. – Vonášek Ben J. a Šourek Řepa J. 
Blatná 2. pětka: Souček Číňan D. – Fořt T. a Pícha Š. – Fořt L. – Potůček J. 
Radek Habada: Na hřiště našeho tradičního rivala  jsme jeli s respektem a očekávali jsme tuhou bitvu o 
první body. Soupeř,ale omladil mančaft a jeho nezkušenost jsme využili v jednoznačné vítězství. Góly 
padaly jak po střelbě z dálky tak po akcích “do kuchyně” . 
 

Přípravka starší „B“ - OP 
 

Blatná – Štěkeň      3:5 (1:2) 
 
Sestava: Pavel Říha,Dominik Filaus,Matyáš Brož ,Jakub Opava,Ondřej Krátký,David Fiřt,Adam 

Jareš(C)František Slavíček,Pavel Šmat 
Branky  Blatné: Dominik Filaus 2x,Jakub Opava1x 
Branky Štěkeň: Sedláček,Vondrák,Kynkor,Pavlík,Kynkor M. 
 
Blatná - Katovice   7:7 (2:3) penalty 6:5 
 
Sestava: Pavel Říha,Dominik Filaus,Matyáš Brož ,Jakub Opava,Ondřej Krátký,František Turek,David 

Fiřt,Adam Jareš,František Slavíček (C) 
Branky Blatné: Matyáš Brož 3x,Dominik Filaus 3x,Jakub Opava1x 
Branky Katovice: Viktora 3x,Pešek 2x,Štajner 1x,Kuncl 1x 
 
 

Přípravka mladší - OP 
 

Volyně – Blatná        6:6 (3:1)  penalty 2:3 
 
Branky Blatné: Adam Šejvar 4x, Adam Bulka, Ondřej Drnek 
Sestava Blatná:  Vojtěch Bláha – Adam Bulka , Ondřej Drnek, Adam Šejvar, Michal Fejtl, Daniel 

Vondruška, Zdeněk Merhaut, Jakub Šurát, Jakub Sedláček, Štěpán Flandera 
Milan Drnek (trenér Blatné):   Podzime, podzime už zas nosíš deště… Fuj, to byla slota a první půle z naší 
strany taky nic moc. Díky zlepšené kombinaci ve druhé půli jsme vyrovnali skóre a chvíli i vedli, nicméně 
zaúřadoval bombarďák domácích, který stejně jako poslední branku domácích dal tři góly střelou od 
vlastního vápna. A to Čáryfuk podal výborný výkon, který završil chycenou penaltou. Škoda jen, že Šťáva 
nerozhodl pět vteřin před koncem utkání… 
  
Přátelské utkání 

Blatná - Horažďovice        4:5  
 
Branky Blatné: Adam Bulka 2x, Adam Šejvar, vlastní 
Sestava Blatná:  Vojtěch Bláha – Adam Bulka,  Ondřej Drnek, Adam Šejvar, Michal Fejtl, Daniel 

Vondruška, Michal Žižka, Zdeněk Merhaut, Jakub Šurát 
 
 
  



 

Blatná - Katovice        8:7 (2:6)   
 
Branky Blatné: Daniel Vondruška 5x, Adam Šejvar, Michal Fejtl, Adam Bulka 
Branky Katovic: Tomáš Kabele 3x, Pavel Hejtmánek 3x, Jakub Kuncl 
Sestava Blatná:  Vojtěch Bláha – Adam Bulka , Ondřej Drnek, Adam Šejvar, Michal Fejtl, Daniel 

Vondruška, Michal Žižka, Zdeněk Merhaut, Jakub Šurát 
Petr Bulka (trenér Blatné):  Bylo to drama. Ale tak to má být, góly jsou kořením fotbalu. Poté, co naši 
hráči v prvním poločase spíce přihlíželi gólům soupeře, nastalo hromobití v kabině a ve druhém poločase se 
bouřlivá atmosféra přenesla i na pešunk mezi přihlížející příznivce. Což působilo jako živá voda na naše 
hráče a ti díky své bojovnosti nakonec mohli slavit sladké vítězství. 
  
 

 (www.blatnafotbal.cz) 
 
Muži „A“ – tabulka:  
 

 
 

 


