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Muži „A“ – I.B t řída, skupina C 
 

Sepekov – Blatná  2:2  (0:2) 
  
Branky Blatné:  Skuhravý, Brynda 
Blatná: Sedláček – Marek, Rubáš, Uldrich (Bulka J.), Nový  –  Skuhravý, Prokopec,  Peleška , Kratochvíl -

  Brynda, Motejzík (Martínek) 
Martin Bulka:   Na velice těžkém terénu nás nečekalo nic lehkého. První polovina byla však převážně v naší 
režii a toho jsme dokázali využít ke vstřelení dvou gólů. Nejdřív Skuhravý hlavou a pak Brynda dokázali 
prostřelit domácího brankáře. Do druhé půle jsme nastoupili s až moc velkým klidem a to se nám 
nevyplatilo. Brzy po přestávce domácí využili sporný pokutový a to je povzbudilo do zbytku zápasu. My 
jsme neproměnili několik svých možností, začali jsme zmatkovat, nebyli opět důrazní a nechávali domácím 
zbytečně moc prostoru pro hru. Za naši nekvalitu jsme byli potrestáni v závěru zápasu snížením na 
konečných 2:2. Chybí nám zkušený vůdce hry, který by hru usměrnil. Dvoubranková vedení bychom neměli 
ztrácet. 
  

Blatná – Bělčice  2:1 (1:1) 
  
Branky Blatné: 2x Nový 
Blatná: Sedláček – Marek, Rubáš, Bulka J., Uldrich – Merašický (71. Motejzík), Prokopec, Brynda, 

Kratochvíl - Nový, Jiřinec (63.Peleška) 
Martin Bulka:  O motivaci v tomto zápase jsem neměl obavy, přijel soupeř z Bělčic! První polovina byl 
převážně boj než fotbal, velké množství soubojů s míčem i bez míče. Šancí bylo k vidění minimum a ty se 
rodily spíš před naší brankou. Po hrubé chybě v rozehrávce naší obrany jsme byli potrestáni z rychlého 
protiútoku. My jsme využili jedinou naší příležitost střelcem zápasu Jakubem Novým, když míč propadl 
mezi stopery až k němu a on si s tím mazácky poradil. Druhá polovina byla z naší strany o dost 
fotbalovější, hra se ale přelévala z jedné strany na druhou a brankových příležitostí před golmany přibývalo. 
My jsme však měli to štěstí, že opět Jakub Nový jednu naší využil. Závěr už jsme si pohlídali a získali další 
důležité body. 

 
 

 



 

Muži „B“ - OP  
 

Blatná B  –  Sokol Doubravice A  1:1 (1:1)   
  
Branky:    14. Petr Kerndl – 35. Zdeněk Soukup 
Blatná:   Chlanda – Stejskal, Květoň, Peleška T. (78.Fišer), Krajzl, Sýkora (74.Písařík), Kerndl, Martínek, 

Šrámek Peleška R. (77.Sobota), Rubáš D. 
Doubravice:   Jirka – Černý, Raba (K), Kořán, Pecko M., Pecko P., Soukup, Sladký, Polan, Antony, Klečka 

(Kinkor, Beran, Prokopius) 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Soupeři si body rozdělili. Nerozhodný výsledek se zrodil po vyrovnaném 
průběhu utkání a je pro obě strany spravedlivý. Domácí se ujali vedení ve 14. minutě. Ve skrumáži se 
prosadil Kerndl a zblízka otevřel skóre. Rychlí a pohybliví hosté srovnali ve 35. minutě. Soukup potrestal 
nepozornost Blatenských a přehodil dorostence Chlandu v brance domácích. Do konce utkání už zůstal stav 
nezměněn, přestože si obě mužstva nějaké šance ke vstřelení branky vytvořila. Oba brankáři však své týmy 
podrželi. 
 

Sokol Střelské Hoštice – Blatná B             5:1 (3:1)  
 
Branka Blatné:   Josef Svoboda. 
Hoštice:   Švarc – Kokrda, Švihovec, Šíp Ji. (K), Boukal M., Kopecký, Šíp Jo., Strnad, Rejšek, Boukal J., 

Šilhan  /  Čížek, Paroubek, Červený, Pícha. 
Blatná:   Vlas – Stejskal, Květoň, Sobota, Fišer, Svoboda, Krajzl, Kerndl, Martínek, Šrámek (K),Písařík 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Hosté, opět pouze v jedenácti lidech, se od začátku bránili velkému náporu 
domácích. Ti otevřeli skóre z trestného kopu, když měl Vlas zakrytý výhled. Po celý první poločas se 
Blatenští urputně bránili a vynikající brankář Vlas přiváděl domácí hráče k zoufalství. Díky němu skončil 
poločas přijatelným skóre 3:1. Za hosty skóroval Svoboda po trestném kopu, který neudržel domácí gólman 
Švarc.  
Ve druhé půli už domácí nebyli tak hladoví, přesto přidali hostům na cestu dva góly. Oba týmy neproměnily 
po pokutovém kopu. Za hosty výborně zasáhl vynikající Vlas. Blatenský Kerndl pak poslal míč z penalty 
pouze do břevna, čímž nepotrestal vlastní sražení. Nesourodý Blatenský kolektiv zaostával za domácími a 
předváděl fotbal, který už na úroveň okresního přeboru nestačí. 
 

Ženy – III. Liga  
 

Horní Bříza – Blatná   2:2   (0:1) 
 
Branky:  Prokešová,Račáková 
Sestava: Nagyová – Kozáková, Velíšková, Tvrdá, Chárová (Tomanová) – Šebková, Račáková, Štychová, 

Klásková, – Prokešová, Vajsová 
K dalšímu mistrovskému utkání zajížděly Blateňačky do Horní Břízy, ale tentokrát se musely obejít bez 
zkušené golmanky Valíčkové, bohužel si zlomila malíček a nemohla nastoupit do utkání. 
Zápas, který měla Blatná zvládnout, skončil nakonec rozdělením po 1 bodu. 
Od začátku hry se Blatná tlačila do útoků s jasným cílem vstřelit branku, ale moc se jim nevedlo, všechny 
jejich šance končily kolem velkého vápna.  Na kopačky se lepila nepřesnost za nepřesností. A to dávalo 
šance domácím. Golmanka Nagyová se v bráně rozhodně nenudila. Ke konci prvního poločasu po autovém 
vhazování Blatné, krásně rozehrála míč Šebková, která vybídla Prokešovou ke skórování, Prokešová se 
šance zhostila na výbornou a vstřelila úvodní branku utkání 0:1. Do konce poločasu mohla Blatná zvýšit své 
vedení, ale bohužel již tradičně doplatila na koncovku. 
Ani v druhém poločase se hra nijak zvlášť neměnila… jen ke smůle Blatné odpískal rozhodčí nesmyslnou 
penaltu, kterou domácí proměnily a srovnaly stav na 1:1. 
Nucené střídání Chárové zamíchalo se sestavou, ale ani přesto se Blatná nechtěla smířit jen s remízou. V 75 
minutě napřáhla po odraženém míči na šestnáctce záložničce Blatné Račáková a nechytatelnou střelou 
zvýšila skóre na 2:1. I na dále se Blatná tlačila do útoku, ale gól nepřicházel. a tak přišlo potrestání ze strany 
domácích, zahrával se rohový kop, který si hráčka Blatné srazila do vlastní brány 2:2. 
Jan Klásek : Hra byla velice nepřesná i když se holky snažily kombinovat, opět jsme doplatili na svou 
pasivitu v koncovce. Nejvíce mě mrzí zdravotní potíže Chárové a Račákové,které zápas nedohrály, doufejme 
v brzké uzdravení. 



 

Blatná – Zlíchov    3:1  ( 0:1 ) 
 
Branky:  Račáková 2x, Štychová 
Sestava:Valíčková – Kozáková, Velíšková, Tvrdá, Chárová – Šebková, Račáková, Štychová, Klásková ( 

30min.Tomanová), – Vajsová, Nagyová ( 45.min Petrovičová) 
Před zápasem měla obě družstva stejný počet 9 bodu. Zapas, sliboval vyrovnaný boj se snahou získat body 
na svoji stranu a tím i 6 místo v tabulce. 
Tým Blatné nastupoval o 10 hráčkách a až asi po 10 minutách se kádr doplnil o útočníci Vajsovou. 
Od první minuty zápasu byly vidět spíše hráčky Zlíchova. První největší šanci v 10 minutě měli Zlíchovské 
hráčky, kdy šla sama na bránu útočnice, ale se štěstím pro Blatenské netrefila branku. Dále měly více ze hry 
Zlíchovské hráčky. V 25. minutě po kombinaci  hostujícího týmu ve vápně a nepřesnému zakončení byl stav 
pořád 0:0. V zápětí v 27. Minutě  se opět zlíchovská útočnice ocitla ve vápně sama a golmanka ať se 
natahovala, jak mohla na střelu nedosáhla 0:1. Zlíchov ještě zahrozil z trestného kopu, který však skončil nad 
brankou. Blatná jakoby se terpve dostávala do hry, začala kombinovat a to přinášelo úspěchy. Do šance se 
dostala po rohovém kopu domácí Račáková, která trefila pouze připravenou gólmanku hostí. I další šance 
tytéž záložničce neskončila gólem v cestě tentokrát stála domácí útočnice Nagyová, která střelu vytěsnila 
mimo tyče. 
Do druhého poločasu nastoupila jiná Blatná, hru měla ve své režii a snaha vyrovnat utkání a ještě lépe ho 
otočit na svojí stranu se vyplatila. Místo Nagyové nastoupila Petrovicová. V 55 minutě po autovém 
vhazovaní a posunutí míče na Račákovou, která vzala zodpovědnost na sebe a po pohledném sólu, přes skoro 
půlku hřiště s klidem zakončila a golmance nasadila jesličky 1:1.  Blatná nejvíce ohrožovala soupeře po 
výborně zahrávaných rohových kopech, kdy se jich s bravurou ujala Velíšková. V 63. Minutě naservírovala 
míč do vápna, kde hostující brankářka stačila pouze roh vyrazit před sebe, kde stála připravená Račáková a 
zvyšovala skóre na 2:1. Podobná situace nastala v 70. minutě, opět po rohovém kopu a zmatku před 
golmankou dorazila Štychová do branky na 3:1.  Zlíchov v zápětí zahrozil šancí, ale střela mířila mimo a 
domácí golmanka jen s přehledem kontrolovala. Dále se šance rodili na blatenských kopačkách. V 80. 
Minutě po faulu Štychové na půlce a viděla žlutou kartu. Nenápadný útok zlíchova, kdy nepovedená střela 
mířila na bránu, zachraňovala kapitánka Kozáková těsně před brankovou čarou. 
Blatenské ženy si hru pohlídaly a do konečného hvizdu se nic zvláštního nestalo. 
Jan Klásek: Musím holky pochválit za druhý poločas, kdy opravdu makaly. Po prvním poločase bylo v 
kabině opravdu dusno,které díky bohu padlo na úrodnou půdu a díky tomu máme cenné 3 body. 
 
 

Starší dorost - KP 
 

Blatná – SKP ČB       1:1 (0:1)   
  
Branka Blatné: Kallmünzer 
SKP ČB: Hejníček – Smějsík, Severa, Švepeš, Bartoš, – Studnička, Kodras, Hazmuka, Mata – Vařák, Kebl 
Blatná:   Chlanda – Šejvar K, Hrubý, Karban, Burian – Mišiak, Motyka, Kallmunzer, Linhart 
Voborník, – Šejvar R 
Střídali:  Písařík, Petráš, 
David Reguš (trenér Blatné): Utkání začalo ve vysokém tempu. V prvním poločase měli navrch hosté. 
Přesto jsme si dokázali vytvořit dvě tutové šance. V prvním případě nedokázal Kallmünzer usměrnit míč do 
odkryté branky a v druhém případě Richarda Šejvara vychytal hostující brankář. Poté udeřili hosté a dokázali 
využít zaváhaní v naší defenzivě. Po křídelní akci šli do vedení. 
V druhém poločase se převážně hra odehrával mezi vápny a byl tam doslova boj o každý balón. Asi 
v polovině poločasu jsme zbrkle chodili do útoků a kazili rozehrávku. Hosté se dostali do třech šancí, ale 
vždy nás podržel Chlanda. Kluci makali a chtěli vyrovnat a povedlo se jim to asi deset minut před koncem 
z rohového kopu po nacvičeném signálu J V 90.minutě vybojoval Střídající Petráš balón a postupoval sám na 
brankáře, ale ještě hledal lépe postaveného Mišiaka . Bohužel tomu před nohou ukopl míč vracející se 
obránce. 
V tomto zápase jsme mohli vyhrát, ale zároveň i prohrát. Remíza je pro oba celky zasloužená J 
  
 
 
 
 



 

Prachatice – Blatná       8:0 (4:0)   
  
Blatná:   Chlanda – Voborník, Drůba, Karban, Burian – Mišiak, Kallmunzer , Petráš, R,Písařík, Linhart 
David Reguš (trenér Blatné): Bohužel jsme k utkání nastoupili jen v z deseti hráči v poli L Obrovské 
uznání a pochvalu od celého týmu zaslouží Jan Petráš a Miloš Drůba, kteří s námi šli hrát i když měli 
v nohách zápas za mladší.. 
I Když jsme obdrželi 8 branek tak jsme mohli vstřelit asi tři branky. Bohužel jsme bud jsme akci špatně řešili 
nebo jsme selhali v koncovce jako Miloš Drůba v poslední minutě poločasu..Musíme pochválit celé mužstvo 
že bojovali až dokonce a nic nevypouštěli  ani za nelichotivého výsledku… HOŠI DĚKUJEM J 
 

Mladší dorost - KP 
 

Blatná – SKP České Budějovice „B“  2:3 (2:1)   
  
Branka Blatné: Formánek, Solar 
Blatná: Kurz – Cvach, Tvrdý, Drůba, Kalous – Maňaska, Petráš, Stulík, Janota, Solar - Formánek 
Střídali: Hejl, Říský 
Jan Janota: Začátek zápasu nám vyšel super a po pěkných akcích jsme se ujali v 18. minutě vedení 2:0. To 
trenér hostů už nerozdýchal, otočil se na lavičku a vystřídal najednou sedm „silnějších koní“ /soupeř přivezl 
21 mladších dorostenců/. Značně posílený tým začal získávat převahu ale pouze nějakých deset minut, ve 
kterých, proměnil pokutový kop a poté se hra opět srovnala. V 55. minutě odstoupil Solar a o chvíli později 
pro zranění Stulík. Tyto dva hráče jsme nedokázali nahradit a to se ukázalo jako rozhodující moment zápasu. 
Soupeř se trefil ještě dvakrát ze standardních situací a my bohužel tři stoprocentní šance nedokázali uklidit 
za záda budějovického brankáře. A tak si hosté se štěstím odvezli všechny body. 
 

Prachatice – Blatná    2:0 (2:0)   
  
Blatná: Kurz – Cvach, Kalous, Drůba, Říský – Maňaska, Janota, Hovanec, Petráš – Formánek, Hejl 
Jan Janota: Celý první poločas naši hráči prospali a ve druhém se probrali jen někteří. Vyzdvihnout musím 
výkon Kurze, který svým výkonem nedopustil aby skóre bylo větší 
 
 

Starší žáci - KP 
 

Blatná – Chotoviny    2:2  (0:1)  3-4p.  
 
Branky Blatné:   Sedláček, Kareš 
Blatná: Burian  – Míka, Hrádek,Voříšek, Houzar – Linhart,  Kareš, Sedláček, Chovanec -  Chladna, Paukner 
Střídali: Jelínek, Čapek, Kundrát, Vala,  Peroutka 
Hodnocení utkání :  V prvním poločase se hrálo zejména ve středu hřiště i když více ze hry měl soupeř a 
mírnou převahu potvrdil vedoucí brankou. Druhý poločas přinesl z naší strany lepší podívanou se snahou o 
vyrovnání. Když však Sedláček křižnou střelou vyrovnal, kluci opět přenechali aktivitu hostům. Ty nás 
potrestali po závaru před naší brankou, když nikdo nebyl schopen důrazně míč odkopnout. Když už se 
soupeř viděl vítězi utkání, prodral se důrazně Kareš před branku hostů a prostřelil gólmana. Po následném 
penaltovém rozstřelu si Chotoviny odvážejí 2 body. 
 

Bechyně – Blatná  0:2 (0:1)   
 
Branky Blatné: Chlanda, Sedláček 
Blatná:   Peroutka – Houzar, Voříšek, Hrádek, Míka – Burian, Kareš, Sedláček, Linhart – Chlanda, Paukner 
Střídali: Jelínek, Čapek, Kundrát, Chovanec 
Hodnocení utkání: V tomto kole jsme zavítali na hřiště posledního týmu soutěže a chtěli znovu bodovat. Od 
začátku jsme byli lepším týmem, ale vstřelit branku byl hrozný problém. Ten prolomil až Chlanda v závěru 
poločasu. Ve druhém poločase jsme chtěli náskok navýšit a v klidu dohrát zápas. Ale festival zahazování 
vyložených brankových příležitostí pokračoval. Ještě že soupeř utkání nezdramatizoval, když Hrádek 
vykopával balón směřující do sítě z brankové čáry. Druhý gól přidal po rohu zaslouženě Sedláček. Doufám, 
že v příštích zápasech budeme produktivnější. 



 

Mladší žáci - KP 
 

Blatná – Chotoviny  2 – 2 ( 2 – 1 )  pen. 3 – 2 
 
Branky  Blatné:  Hrádek, Vala 
Blatná:  Šimůnek – Hrádek, Jelínek, Bláha V.- Tvrdý, Maleček, Uldrich – Vala 
Střídali  –  Mikeš,  Antoš, Říha,  Bláha J., Uldrich 
P. Míka ( vedoucí týmu Blatné):  V oboustranně vyrovnaném zápase jsme šli do vedení po krásně 
rozehraném rohu, kdy se trefil parádní hlavičkou Hrádek. Po uklouznutí našeho golmana soupeř vyrovnal a 
po další vydařené akci, jsme šli opět do vedení zásluhou gólu Valy. Ve druhém poločase jsme opět vyrobily 
chybu a soupeř nás potrestal. V závěru měl velkou šanci rozhodnout v náš prospěch J. Bláha, ale brankář 
soupeře skvěle zasáhl. Při pokutových kopech nás skvěle podržel gólman Šimůnek, když chytil soupeři 3 
penalty. Naši rozhodující penaltu proměnil F. Tvrdý a tak alespoň 2 body zůstali doma 
 

Bechyně – Blatná  1 – 0  (0 – 0) 
 
Blatná:  Šimůnek – Hrádek, Jelínek, Bláha V.- Tvrdý, Maleček, Uldrich – Chovanec 
Střídali  –  Mikeš,  Antoš, Říha,  Bláha J. 
P. Míka ( vedoucí týmu Blatné):  I přesto, že jsme měli po celý zápas herní převahu, nevezeme ze hřiště 
soupeře ani bod. Je až neskutečné, jaké šance dokážeme zahodit.  Jen v prvním poločase jsme měli 3 
vyložené šance, kdy ani Tvrdý nadvakrát, Uldrich a Maleček domácího brankáře nepřekonali a ve druhé půli 
přišel z ojedinělého brejku domácích trest. 
 
 

Přípravka starší „A“ - OP  
 

Blatná A – Bělčice     26:0 (11:0)   
  
Branky Blatné : Vonášek Ben J. 7, Říha Šelma V. 5 ,Potůček J. 5 , Šourek Řepa J. 4 , Habada V. 3 ,Outlý 

F. a Fořt Luky L. 
Blatná  1. pětka: Souček Číňan D. - Paukner Mates M. a Outlý F. -  Habada V. – Šourek Řepa J. a Potůček J. 
Blatná  2. pětka:  Souček Číňan D. – Fořt T. a Pícha Š.  – Fořt L. – Říha Šelma V. a Vonášek Ben J. 
Radek Habada: V malém derby jsme hostům z Bělčic nedali žádnou šanci na zdramatizování zápasu jako 
loni v Bělčicích.Od začátku jsme na soupeře nastoupili a ve 27 vteřině jsme vstřelili vítěznou branku. Ve 3 
min. jsme vedli 3:0 a soupeř rezignoval. Naši kluci si užili zápas, který jim ale moc nedal. Většinu akcí 
vodili až do kuchyně a před zívající bránou jsme ještě vymýšleli. Někdy ke škodě,někdy až srdce 
zaplesalo.Jen našemu golmanovi se nepovedl zápas,nechytil ani jednu střelu. 
  

Blatná A - Chelčice     12:2 (7:1)   
  
Branky Blatné :  Šourek Řepa J.6, Potůček J. 2, Říha Šelma V. ,, Pícha Š., Poskočil M. a Fořt Luky L. 
Blatná  1. pětka: Souček Číňan D. - Paukner Mates M. a Outlý F. -  Habada V. – Šourek Řepa J. a Potůček J. 
Blatná  2. pětka:  Souček Číňan D. – Fořt T. a Pícha Š.  – Fořt L. - Říha Šelma V. a Poskočil M. 
Radek Habada: S třetím týmem naší souteže jsme opravdu zvládli začátek neboť ve 3 . minutě jsme vedli 
3:0. Byli jsme na koni a kluci si “dovolovali” čím dál tím víc. Některé akce na jeden dotek potěšili jak nás 
trenéry ,tak i slušně zaplněný “pešunk”. Celý zápas jsme měli pod kontrolou a zaslouženě zvítězili. 
 
 

Přípravka starší „B“ - OP 
 

Blatná – Bavorov      2:9 (1:2) 
 
Sestava:Pavel Říha,Dominik Filaus (C),Jakub Opava,Ondřej Krátký,David Fiřt,Pavel Šmat,František Turek 
Branky  Blatné:,Dominik Filaus 1x,David Fiřt 1x 
Branky Bavorov: Pícha 4x,Martínek 3x,Podlahová 1x,Kulík 1x 
  



 

Volyně – Blatná ,,B,,      9:1 (5:1) 
 
Sestava:Matyáš Brož ,Jakub Opava,Ondřej Krátký( C ),František Slavíček,František Turek,David Fiřt 
Branky  Blatné:Matyáš Brož 1x 
Branky Volyně: Typanic 3x,Hrubeš 2x,Kubal Filip 1x,Chvosta 1x,Růžička 1x,Božka 1x 
 

Bělčice – Blatná       7:9(1:1) 
 
Sestava:Pavel Říha,Dominik Filaus,Matyáš Brož ,Jakub Opava,Ondřej Krátký,David Fiřt,Adam 
Jareš,František Turek(C),Pavel Šmat,František Slavíček 
Branky  Blatné: Dominik Filaus 5x,Jakub Opava 1x,Matyáš Brož 3x 
Branky Bělčice: Vejšický 2x,Holub 2x,Průcha 1x,Mucha 2x 
 
 

Přípravka mladší - OP 
 
Přátelské utkání 

Písek - Blatná         32:8   (10:1, 5:1, 9:2, 8:4) 
 
Branky Blatné: Adam Bulka 2x, David Fiřt 2x, Daniel Vondruška, Adam Šejvar,Michal Fejtl, Zdeněk 
Merhaut 
Sestava Blatná: Jakub Sedláček, Vojtěch Bláha  – Adam Bulka, Ondřej Drnek, Adam Šejvar, Daniel 
Vondruška, Michal Fejtl, Štěpán Flandera, Zdeněk Merhaut, Jakub Šurát, Michal Žižka, David Fiřt 
 
V Písku jsme sehráli utkání možná s nejlepším týmem jižních Čech a na hřišti to bylo znát. Hrálo se 
souběžně na dvou hřištích systémem 4+1. Kluci se snažili, ale na dobře kombinujícího soupeře neměli. 
Utkání nám ukázalo na čem musíme zapracovat. Nás trenéry potěšilo, že naše góly nepadli náhodně, ale že si 
na góly kluci dokázali přihrát. 
  

Vodňany – Blatná        4:4 (2:2)  penalty 1:4 
 
Branky Blatné: Daniel Vondruška 2x, Adam Bulka, Ondřej Drnek 
Sestava Blatná:  Jakub Sedláček – Adam Bulka , Ondřej Drnek, Adam Šejvar, Michal Fejtl, Daniel 
Vondruška, Zdeněk Merhaut, Jakub Šurát, Michal Žižka, Štěpán Flandera, Vojtěch Bláha 
Milan Drnek (trenér Blatné):    Dali jsme: čtyři góly a taky čtyři penalty z pěti, tři tyče a sobě jednoho 
vlastňáka (čistýho). Soupeř byl houževnatý, dobře bránil a vyrážel do nebezpečných protiútoků, takže ani 
naše zlepšená kombinace vítězství v normální hrací době nepřinesla. No, kdyby Kanička nebyl Janek, a 
Rukavice byl jistý od začátku tak třeba… Ale dobře zahráli i ti z druhé pětky třeba Myšák se Šňůrkou, Šťáva 
také poctivě makal nebo i Medvěd v roli zachránce. 
 

Blatná – Chelčice        2:6 (0:2) 
 
Branky Blatné: Daniel Vondruška 2x 
Branky Chelčic: Tlapa J. 4x, Krampl 2x 
Sestava Blatná:  Jakub Sedláček – Ondřej Drnek, Adam Šejvar, Michal Fejtl, Daniel Vondruška, Zdeněk 
Merhaut, Jakub Šurát, Vojtěch Bláha, Štěpán Flandera, Dominik Bulka, Michal Žižka 
Petr Bulka (trenér Blatné):   Střetnutí s lídrem soutěže přineslo zajímavý zápas, v němž hosté dokázali 
efektivněji zúročit své šance. Kromě proměňování šancí, nám vázne i kombinace a důraz v osobních 
soubojích. Suma sumárum máme na čem makat! 
  
 

 (www.blatnafotbal.cz) 
 
 
 
 



 
Starší dorost:       Mladší dorost: 

 
Starší žáci:       Mladší žáci: 
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