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 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj  č. 10/2013 

6. kolo – I. “B“ třída 

sobota  28. září 2013 

16 : 30 hod. 
 

www.blatnafotbal.cz 

www.tjblatna.cz 
 

Sobota 28/9:  Blatná – Příbram 12.30 hod. (ženy) 

Neděle 29/9:  Blatná A – Blatná B 10.00 hod. (přípravka st.) 

Blatná – Strakonice B 11.30 hod. (přípravka ml.) 

 

TJ BLATNÁ „A“ 
   – STRUNKOVICE 
       (TJ Blaník Strunkovice nad Blanicí) 

Utkání  řídí:  
Hlavní rozhodčí ……….. p. Zdeněk Kovařík  (Lišov) 

Asistenti ……………….. p. Luboš Zabilka  (Č. Budějovice) 

               ……………..… p. Skolek  (OFS ST) 

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

půdě v podzimní části sezóny 2013/2014 a přejeme krásný (nevšední) a ničím 
nerušený fotbalový zážitek.  

„BLATNÁ  DO  TOHO“  
 
 

Přejeme vše nejlepší všem Václavům a Michalům. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pro velký úspěch je opět tento zpravodaj slosovatelný (označený číslem na přední straně). 

Slosování proběhne o přestávce mezi poločasy. Ze všech zpravodajů budou vylosovány tři, jejichž 
majitelé obdrží věcné ceny od našich sponzorů. Tentokrát jsou to firmy „Halidrinks – p. Halgaš,  
MBM nápoje – p. Žíla,  COOP Blatná – pani Skuhravá“. 

Všem sponzorů srdečně děkujeme. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Muži „A“  
 

TJ OTAVAN Št ěkeň – TJ Blatná „A“                 0:4  (0:1) 
Branky:  33́  Jiřinec, 55´ Prokopec (z pen.), 62´ a 77´ Říha. 
Štěkeň:  Fiřt – Kuboušek, Sivera, Havránek, Sobolčík, Prokeš, Čížek V., Čížek M., Hájek, Páník, Jariabka  / 

 Póč, Macků, Michálek, Řezník. 
Blatná:  Vlas – Prokopec, Křivanec „K“, Uldrich (70´ Rubáš O.), Peleška (64´ Šlehubr), Nový, Pekárek (76´ 

Mišiak), Jiřinec (81´ Šejvar), Říha (81´ Sýkora), Hrubý, Motyka  /  Voborník. 
Blatná: Zápas jsme začali velmi rozpačitě a prvních 20 minut jsme se na hřišti hledali a nebyli jsme schopni 
dát si přesnou přihrávku a sami jsme tak dostávali soupeře do hry. Po této dvacetiminutovce jsme hru 
uklidnili, zlepšili kombinaci a zatlačili soupeře na jeho polovině. To ve 33. minutě vyústilo v naši branku, 
kdy důsledný Peleška vystihl soupeřovu malou domů a předložil míč před prázdnou branku Jiřincovi, který 
se nemýlil. Do poločasu se již nic nestalo a tak jsme odcházeli do kabin s jednogólovým náskokem. Druhá 
půle již probíhala celá v naší režii, drželi jsme balón a dobře kombinovali a soupeře k ničemu vážnému 
nepustili. Po faulu na Křivance proměnil pokutový kop Prokopec a zajistil nám tak dvoubrankové vedení. O 
pár minut později přidal další 2 góly Říha a upravil tak konečný výsledek na 0:4. Velké díky patří hráčům za 
velmi dobrý výkon i řadě blatenským fanouškům, kteří opět neváhali a přijeli podpořit náš tým.   
Štěkeň:  Ačkoliv to podle výsledku nevypadá, 
byl to jeden z nejlepších zápasů, co jsme 
předvedli. Blatná hrála velice dobře, ale byli 
jsme jim vyrovnaným soupeřem. První 
poločas jsme si dokázali vytvořit pár velkých 
šancí, ale nedokázali jsme žádnou proměnit, 
což je taky naše největší slabina v této sezoně. 
Před koncem prvního poločasu jsme v obraně 
udělali školáckou chybu a úplně lacino 
darovali soupeři vedení. Druhý poločas jsme 
chtěli odehrát minimálně stejně tak jako první, 
jenže do kolen nás srazilo, když rozhodčí 
pískla více než spornou a podle mého názoru i 
vymyšlenou penaltu, kterou hosté proměnili. 
Sice jsme se stále tlačili dopředu, ale k 
ničemu to nevedlo. Blatná přidala ještě dva 
góly a byla z toho bohužel pro nás, až krutá 
prohra 0:4. 
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TJ Blatná – SK Čkyně   3:1 (0:1) 
Branky:  51´ Pekárek, 59´ Mišiak, 66´ Křivanec – 31´ Kuneš z pen. 
Blatná:  Vlas – Křivanec, Uldrich, Čadek „K“, Nový, Pekárek (86´ Šejvar), Šlehubr (72´ Jiřinec), Mišiak, 

Hrubý, Motyka (80´ Prokopec), Peleška. Na střídání                     Kurz, Medlín. 
Čkyně:  Holfeld – Turek, Martan, Chalupa, Vondrášek, Pinke, Duka, Kuneš, Provod R., Provod L., Král ,,K“ 

/ Blaschko, Uhlíř, Gerold. 
Blatná: Po 4 vítězných zápasech jsme doma přivítali těžkého soupeře ze Čkyně a nutno sportovně uznat, že 
zejména v první půli nám byl více než vyrovnaným soupeřem. Před plným hledištěm jsme chtěli získat další 
3 body a upevnit si první místo v tabulce. Ovšem v prvním poločase se nám nedařilo hrát naši hru. Zápas se z 
větší části odehrával ve znamení vyrovnaných osobních soubojů ve středu hřiště, bez výraznějších šancí na 
obou stranách. Soupeř se po půl hodině hry ujal vedení po proměněném pokutovém kopu a náskok do konce 
poločasu udržel. Do druhé půle jsme vlétli jako vyměnění s cílem poprat se o body a skvělí blatenští diváci 
nás hnali kupředu. Z velkého tlaku jsme již po 6 minutách druhého poločasu srovnali Adamem Pekárkem, 
který hlavou přesně zamířil do hostující branky. Pokračovali jsme v tlaku a další branky zanedlouho přidali 
Michal Mišiak s Ondrou Křivancem a odměnili tak diváky za jejich podporu. Ve zbytku zápasu jsme už 
soupeře k ničemu nepustili, zápas kontrolovali a došli si pro zasloužené 3 body. Všem hráčům patří velký dík 
za to, že utkání ani za nepříznivého vývoje v prvním poločase nezabalili a skvělým výkonem ve druhé půli 
zápas otočili. Pod vedením Michala Čadka se v Blatné vytvořila skvělá parta, což nás velice těší. 
 

Muži „B“  
 

SK Slavoj Volyně  –  TJ Blatná B              3:0 (0:0)   
Blatná:  Sedláček – Marek, Sýkora T., Šrámek (K), Rubáš O., Voborník, Martínek (Burian), Bulka M., 

Krajzl, Merašický, Sýkora T. 
Trenér Blatné J. Diviš:  Ve velmi nervózním zápase měli domácí velikou převahu, kterou ale dlouho 
nedokázali gólově využít. Až po změně stran a opravdu jasném přetížení naší obrany se dokázali prosadit a 
celkem zaslouženě vyhrát. 
 

Ženy 
 
Zlíchov Praha – Blatná   4:1 (2:0) 
  
Blatná: Vaňková, Chárová M. Tvrdá, Chárová N. (Eliášová), Swietoňová, Šebková, Kozáková, Klásková 

(Pečená), Tomanová, Nagyová (Křivancová) Vajsová. 
Do utkání nevstoupily blatenačky vůbec špatně a vypadalo to, že by mohl být zápas v jejich režii.bohužel jen 
do 16 minuty kdy nevyšel “ofsajd systém“ a domácí útočnice byla sama před brankou a měla jednoduchou 
střeleckou pozici a také proměnila. Od té doby byly vidět více zlíchovské holky. Ve 25 minutě zachraňovala 
samostatný nájezd blatenská golmanka  Vaňková a po chvíli po pravé lajně utíká zlíchovská útočnice, ale 
míjí branku. 32 opět Vaňková chytá střelu z vápna.  36 minutě měla velkou šanci Blatná, po rohovém kopu 
výborně hlavičkuje Vajsová ale bohužel trefuje golmanku domácích. 
Ve 40 minutě Blatnenská golmanka chytá balon za velkým vápnem do ruky a vysloužila si žlutou kartu, 
následoval trestný kop při kterém Zlíchov skóruje i za pomocí špatného postavení blatenské golmanky. 
V druhé půli došlo ke střídání, které se projevilo na ofenzivnější hře Blatné. v 50. min se po levé straně 
krásně uvolnila Vajsová, která přešla i přes domácí gólmanku, ale míč šel pouze do tyčky. A jak praví 
přísloví ,,Nedáš, dostaneš “  v 69 minutě srazila Tvrdá centrující míč do vlastní brány a byl z toho 3. gól pro 
domácí. Blatenské holky bojovaly, bohužel nedůraz u vlastní branky vedl k 4 gólu. Sympatické bylo, že 
Blatenačky nic nevzdávaly a snažily se se skórem něco udělat. A v 85 minutě se jim jejich snažení povedlo. 
Vajsová vybojovala na pravé straně hřiště balón, který naservírovala Tomanové krásně do vápna a ta se 
nemýlila a upravila konečné skóre na 4:1. 
Jan Klásek: Doufám, že se nám brzy vrátí marodka a budeme v plné síle, abychom se mohly poprat alespoň 
o nějaké body do tabulky. Tuto sobotu hostíme Příbram, se kterou to nebude vůbec lehké, ale doufám, že 
holky budou bojovat. 
článek napsala Honnerová Martina 
 

Blatná – Bráník    0:2 (0:1)  J.Hradec – Blatná   4:1 (3:0) 
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Starší dorost 
 

Blatná – Prachatice  2:0 (1:0)  
Sestava: Kurz – Petráš, Hrádek, Šejvar, Burian – Janota, Kallmünzer, Stulík, Medlín, Cvach – Chlanda.  
Střídali: Písařík, Kalous, Kareš. 
Hodnocení : V tomto utkání jsme se konečně dočkali plného bodového zisku. Do utkání jsme vstoupili 
aktivně a ve 14 minutě jsme se dostali do vedení po krásné kombinační akci, kterou zakončil přesnou střelou 
Janota po přihrávce Medlína. Do konce prvního poločasu se hra odvíjela mezi vápny. Ve druhé půli hosté 
přidali na důrazu, ale do vážnějších šancí jsme je nepouštěli. Konečnou podobu výsledku dali střídající hráči, 
když Kalous vyhrál hlavičkový souboj a Písařík ukázkově přeloboval hostujícího brankáře. 
 

Roudné – Blatná   10:1 (6:1)  
Sestava: Kurz – Burian, Hrádek, Mach, Kalous – Šána, Sedláček, Kareš, Cvach - Voříšek, Stulík. 
Střídali:  Tvrdý, Chlanda, Hajíček, Linhart, Hejl. 
Hodnocení : K utkání jsme odjeli pouze s pěti staršími dorostenci a podle toho zápas dopadl. Naší branku 
vstřelil Cvach, pochvalu zaslouží pouze brankář Kurz, který nás svým výkonem uchránil od většího přídělu. 
 

Mladší dorost 
 

Blatná – Prachatice  3:1 (2:0) 
Sestava: Peroutka – Chlanda, Sedláček, Stulík, Kalous – Hajíček, Hrádek, Mach, Voříšek – Hejl, Míka. 
Střídali: Linhart, Kareš. 
Hodnocení: Mladší dorostenci navázali na výkon staršího týmu. Soupeře jsme přehrávali od úvodního 
hvizdu a odměnou nám byl gól Hrádka ze 14 minuty. Druhou branku přidal ve 32 minutě Stulík. Do druhé 
půle jsme vstoupili opět aktivně, ale bez koncovky. Třetí branku přidal v 68 minutě po samostatné akci 
Sedláček. Hosté dali branku až dvě minuty před koncem. Jiří Peroutka vedoucí obou týmů Blatné. 
 

Roudné – Blatná   8:2 (7:1)  
Sestava: Hajíček – Mach, Hrádek, Kalous, Chlanda – Sedláček, Voříšek, Hejl, Kareš – Linhart, Stulík. 
Hodnocení: Do utkání jsme nastoupili z různých důvodů pouze s jedenácti hráči bez možnosti střídání. První 
gól jsme inkasovali v 1 . minutě. Celý tým odehrál zápas za starší tým a chyběla nám síla. Ve druhé půli 
domácí prostřídali sestavu a hra se vyrovnala. Naše branky dali Sedláček a Voříšek. Jiří Peroutka vedoucí 
obou týmů Blatné. 
 

Starší žáci 
 

TJ Blatná – Meteor Tábor  0:6 (0:1) 
Blatná:  Peroutka – Bláha, Uldrich, Jelínek, Hrádek – Říha, Kundrát, Maleček, Tvrdý – Chovanec, Paukner 
Střídali:  Antoš, Vala, Kundrát, Šimůnek 
Hodnocení:  Musíme si otevřeně přiznat, že na některé soupeře nestačíme ani fyzicky, ani herně. Můžeme 
jen soupeři pogratulovat k zaslouženému vítězství. P. Míka, vedoucí týmu Blatné 
 

Táborsko B – TJ Blatná  2:1 (1:1) 
Branky  Blatné: Chovanec 
Blatná: Peroutka, Šimůnek, Uldrich, Jelínek, Hrádek – Říha, Kundrát, Maleček, Tvrdý – Chovanec, Paukner 
Střídali:  Antoš, Mikeš 
Hodnocení: Už při čtení soupisky domácích nám bylo jasné, že utkání bude pro nás těžké. 9 hráčů r. 1999 a  
7 hráčů r. 2000. Na naší straně 6 hráčů r. 2001 z toho ještě musel hrát i gólman Šimůnek. Začátek utkání 
tomu také odpovídal, když jsme již v 10 min. prohrávali. Z rychlého brejku se nám ovšem povedlo brzy 
vyrovnat. Věděli jsme, že druhý poločas bude o naší vůli nedostat moc gólů. Obrovská smůla, přesto, že 
kluci nechali na hřišti nejen veškeré síly, ale i srdce, že druhý gól padl snad 10 vteřin před koncem. O 
výkonu našich chlapců nejlépe vypovídají slova hlavního rozhodčího,, Již  dlouho jsem neviděl takhle 
bojovně a obětavě hrající tým, přesto že hraje proti staršímu a i herně vyspělejšímu soupeři“. Takže i za nás 
za trenéry – HOŠI DĚKUJEM. P.Míka, vedoucí týmu Blatné 
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Mladší žáci 
 

TJ Blatná – FK Meteor Tábor    2:11 (0:6)   
Branky Blatné: 36. Řiha V. a  43. Potůček J. 
Branky hosté: 7.,10.,35.,38. a 52.Flachs M.,26.,30.,60. Štrouf M.,13. a 14.Sedláček V., 53.Ammer N. 
Blatná:  Šimůnek M. - Outlý F.,Říha Š.,Kučera Š. – Šourek J.,Habada V.,Fořt L. – Potůček J. (Říha V.,Pícha 

Š., Fořt T.,Poskočil M.,Vonášek J.,Souček D.,Paukner M.) 
Radek Habada: Soupeř z Tábora nás přehrával na všech frontách a zaslouženě si odvezl všechny body.  
Zvlášť výšková převaha soupeře byla nad naše síly, i když naši kluci dělali co mohli. 
 

FC MAS Táborsko – TJ Blatná   9:2 (5:0)   
Branky Blatné: 46. Řiha V. a  60. Potůček J. 
Branky domácí: 15.,20.,34. Bursík M.,25.,44.,51. Bursík J.,11.,47. Ondráček T. a 17. Ťoupalík J. 
Blatná:  Souček D. - Outlý F.,Kučera Š.,Paukner M. – Šourek J.,Vonášek J.,Fořt L. – Potůček J. (Říha 

V.,Pícha Š., Fořt T.,Říha Š.) 
Radek Habada: Naši kluci statečně vzdorovali, ale fotbalovější soupeř byl nad jejich síly. Celý zapas jsme 
tahali za kratší konec a proto všechny body zůstali v Táboře. 
 

Přípravka starší „A“  
 

TJ Blatná A   -  FK Vodňany    9:0 (4:0) 
Branky:  Brož 4, Filaus 2, Šmat 2, Fiřt 1 
Blatná:  Filaus©,Turek, Šmat, Brož, Říha, Fiřt, Krátký, Slavíček 
Vodňany:  Samko R.©, Mach, Perner, Pekař, Špatný, Buchtele, Hesoun, Samko A., Malkus 
Blatná:     Dnes jsme nastoupili proti mužstvu Vodňan, a i když měl soupeř hodně šancí, nepodařilo se mu 
žádnou proměnit. Zato na naší straně to sítě spadlo hned 9x. Kluci předvedli pěkný fotbal a to jak obrana, tak 
útok. 
 

Osek – TJ Blatná A      0:7 (0:3) 
Branky :  Filaus 2, Brož 2, Krátký 1, Opava 1, Šmat 1 
Dnes jsme odehráli zápas v Oseku a i když nám nepřálo počasí dokázali jsme s přehledem vyhrát bez 
inkasované branky. 
 

TJ Blatná-A   –  SK Slavoj Katovice      7:3 (4:3)    
Branky:  Brož 4,Filaus 3    Hosté: Hejtmánek 1,Kašpírek 1,Kabele 1. 
Dnes jsme sehráli velice pěkný zápas s Katovicemi. Sice jsme hned v prvních minutách inkasovali, ale jako 
by to kluky nakoplo a obratem vyrovnali. Do kabin jsme šli s lehkým náskokem jedné branky a v druhém 
poločase jsme soupeře převálcovali. Musím dnes velice pochválit pěknou hru jak útoku, tak obrany, ale 
hlavně brankáře, který nás dnes velice podržel. 
 

Bavorov  -  TJ Blatná A     0:18 (0:6) 
Branky:   Brož 8,Filaus 6,Krátký 2,Opava 2. 
Dnes jsme nastoupili proti mužstvu z Bavorova a i když jsme nehráli doma, tak jsme předvedli pěknou 
kombinační hru, která byla korunována 18 góly. I když se soupeř snažil, tak nepronikl obranou. Celý tým 
dnes plnil pokyny na jedničku a za to kluky velice chválím. 
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Přípravka starší „B“  
 

Blatná – Štěkeň        1:10 (1:6) 
Branky Blatné:   Dominik Bulka 
Přihrávky na gól:   Jakub Šurát 
Sestava Blatná:  Jakub Sedláček –  Adam Šejvar, Daniel Vondruška, Michal Fejtl, Ondřej Drnek, Michal 

Žižka, Štěpán Flandera, Jakub Šurát, Zdeněk Merhaut, Dominik Bulka, Vojtěch Bláha 
Milan Drnek (trenér Blatné): Utkání s jedním z lídrů soutěže a proti povětšinou víc jak o rok starším 
klukům jsme chtěli odehrát se ctí a věděli jsme, že jedině bojovností a obětavosti toho můžeme docílit. 
Myslím, že se nám to víceméně podařilo, a nebýt těch pár tyčí, které se postavily balonu do cesty, mohl být 
výsledek ještě sympatičtější. Naši kluci tak po právu obdrželi trenérskou pochvalu. 
  

Volenice – Blatná        3:10 (0:6) 
Branky Blatné:  Michal Fejtl 4x, Štěpán Flandera 2x, Jakub Šurát, Ondřej Drnek, Daniel Vondruška, Adam 
Šejvar 
Přihrávky na gól:   Daniel Vondruška 2x, Michal Fejtl, Štepán Flandera, Adam Šejvar 
Sestava Blatná:  Vojtěch Bláha  –  Adam Šejvar, Daniel Vondruška, Michal Fejtl, Ondřej Drnek, Štěpán 

Flandera, Jakub Šurát, Zdeněk Merhaut, Dominik Bulka, Jakub Sedláček 
 

Sedlice – Blatná         2:7 (2:3) 
Branky Blatné:   Jakub Sedláček 2x, Jakub Šurát, Michal Žižka, Michal Fejtl, Adam Šejvar, Dominik Bulka 
Přihrávky na gól:   Michal Fejtl 3x, Daniel Vondruška 
Sestava Blatná:  Vojtěch Bláha  –  Adam Šejvar, Daniel Vondruška, Michal Fejtl, Ondřej Drnek, Štěpán 

Flandera, Jakub Šurát, Michal Žižka, Zdeněk Merhaut, Dominik Bulka, Jakub Sedláček 
Petr Bulka (trenér Blatné): V derby, které se hrálo v Doubravici, jsme měli od začátku převahu. Domácí 
hrozili z pouze brejkových situací. Gólů mohlo a mělo být daleko víc, ale bohužel ta střelba… Kluci se 
snažili hrát kombinačně a nakonec zápas v klidu dovedli do vítězného konce. 
   

Blatná - Strakonice      5:4 (1:3) 
Branky Blatné:   Adam Bulka 2x, Štěpán Flandera, Daniel Vondruška, Michal Fejtl 
Přihrávky na gól:  Daniel Vondruška 
Sestava Blatná:  Jakub Sedláček, Vojtěch Bláha  – Adam Bulka, Adam Šejvar, Daniel Vondruška, Michal 

Fejtl, Ondřej Drnek, Štěpán Flandera, Jakub Šurát, Michal Žižka, Zdeněk Merhaut, 
Dominik Bulka 

Milan Drnek (trenér Blatné): Rezerva Junioru jsou tak jako my 2004. A tak jsme byli svědky vyrovnaného 
utkání, i když jsme po většinu času dotahovali náskok soupeře. V závěru utkání kluci vystupňovali tlak a jak 
je již naší malou tradicí v samém závěru vstřelili rozhodující branku. 
 

Přípravka mladší 
 
Bohužel – zápisy z utkání našich nejmenších nadějí nemám k dispozici !!! 
 

 
 


