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 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj  č. 12/2013 

10. kolo – I. “B“ třída 

sobota  26. října 2013 

14 : 30 hod. 
 

www.blatnafotbal.cz 

www.tjblatna.cz 
 

Sobota 26/10: Blatná – Katovice 9.30 hod. (přípravka ml.) 

Neděle 27/10: Blatná – SKP ČB 10.00 hod. (žáci st.) 

   Blatná – SKP ČB 11.45 hod. (žáci ml.) 

   Blatná – VS Plzeň 14.30 hod. (ženy) 

 

TJ BLATNÁ „A“ 
         – ZÁBLATÍ 
       (Tělovýchovná jednota Sokol) 

Utkání  řídí:  
Hlavní rozhodčí ……….. p. Jaroslav Hnilička  (ČB) 

Asistenti ……………….. p. Káník  (OFS ST) 

               ……………..… p. Krejčík  (OFS ST) 

Delegát  ………………. Karel Hoch st.  (Osek) 
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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“  
 
 

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

Slosování proběhne o přestávce mezi poločasy. Ze všech zpravodajů vylosujeme několik 
„šťastlivců“, kteří obdrží věcné ceny od našich sponzorů. Tentokrát jsou to firmy „Blatenská ryba 
s.r.o. a Budějovický Budvar n.p. – pan Tomáš Kratochvíl“. 

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

Muži „A“  
 

FC Westra Sousedovice – TJ Blatná         0:1 (0:0) 
Branky:  82´ Čadek Petr 
Sousedovice:  Šilhan – Hůzl, Rom, Jalůvka, Rataj, Glazunov, Kacetl, Duba M., Hrach, Behenský, Duba L. 

(K)  /  Vávra, Křížek, Jeneš, Jarolím, Věneček. 
Blatná:  Chlanda – Křivanec (K), Uldrich, Čadek P., Nový, Pekárek (87´ Rubáš O.), Prokopec (84´ Šlehubr), 

Říha (90´ Voborník), Peleška, Šejvar (68´ Jiřinec), Motyka  /  Vlas, Sýkora. 
Blatná:  Ve šlágru kola jsme zavítali na hřiště druhých Sousedovic. Šlo o zápas dvou doposud neporažených 
týmů a došlo zároveň ke střetu prozatím nejlepšího útoku s nejlepší obranou soutěže. První poločas se nesl 
ve znamení pevných a dobře fungujících obran na obou stranách. Sousedovice ve své šanci branku přestřelily 
a ani my jsme z několika málo šancí skórovat nedokázali. Ze své mírné převahy v první půli jsme nic 
nevytěžili. O co méně gólových šancí bylo, o to více bylo v zápase osobních soubojů a ostrých zákroků z 
obou stran. Druhá půle přinesla o něco více vzrušení a brankových příležitostí. Úvod vyšel více hráčům 
Sousedovic. Byli důraznější v osobních soubojích, zatlačili nás na naši polovinu a vytvořili si několik 
příležitostí. Výborně chytající Jarda Chlanda ale všechny pokusy kryl. Po této úvodní čtvrthodince jsme se 
srovnali a začali být lepším týmem. Kontrolovali jsme balón, vytvářeli tlak na soupeře a pokusy Sousedovic 
o protiútoky jsme včas zastavovali. Především v těchto chvílích držel domácí jejich gólman Šilhan, který 
odchytal velmi dobré utkání. V 82. minutě taktéž skvěle vyrazil umístěnou střelu Lukáše Motyky, ale 
odražený balon předložil 
Jakub Nový před branku 
Petru Čadkovi a ten vstřelil 
vítězný gól. V závěrečném 
tlaku domácích jsme již 
komplikace nepřipustili a 
dotáhli utkání do vítězného 
konce. Před velkým počtem 
blatenských fanoušků 
podali naši hráči kvalitní a 
zodpovědný výkon, 
korunovaný dalšími 3 body. 
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TJ Blatná – Tělocvičná jednota Sokol Bělčice           2:1 (0:0) 
Branky: 50´ Křivanec Ondřej, 93´ Čadek Petr – 48´ Hanzlík Karel 
Blatná: Chlanda – Křivanec „K“, Uldrich, Čadek P., Nový, Pekárek (67´ Šlehubr), Prokopec (78´ Šejvar), 

Jiřinec, Říha, Peleška, Motyka (73´ Mišiak)  /  Kallmünzer. 
Blatná: Před výbornou návštěvou, čítající více než 400 diváků, se derby proti Bělčicím hrálo ve skvělé 
atmosféře, kterou vytvořili fanoušci obou týmů. V tomto důležitém a prestižním zápase se nám bohužel příliš 
nedařilo a předvedli jsme zatím nejhorší výkon v sezóně. Nutno také sportovně uznat, že hosté předvedli 
skvělý bojovný výkon a byli nám více než vyrovnaným soupeřem. Začátek zápasu přinesl několik příležitostí 
na obou stranách. Větší gólovky si ovšem vytvořili hosté z Bělčic, kteří byli v první půli důraznější a 
aktivnější. Začátek druhého poločasu přinesl již více vzrušení. Hosté šli hned ve 3 minutě druhé půle do 
vedení. Po pěkné akci se trefil Karel Hanzlík a s námi to vypadalo všelijak. Naštěstí hned 2 minuty poté jsme 
dokázali odpovědět a srovnali skóre Ondřejem  Křivancem. Ten z úhlu prostřelil hostujícího gólmana. Druhý 
poločas už byl z naší strany o něco lepší a na klucích byla vidět snaha vstřelit vítězný gól. Soupeře jsme 
zatlačili, ale několik šancí na vstřelení branky jsme nevyužili. Bělčice hrozily rychlými brejky po získání 
balonu a dokonce nastřelily i břevno. Skvělým zákrokem proti chytré střele Luboše Krameše se ukázal 
gólman Jaroslav Chlanda. V zápase, kterému by více slušela remíza, se nakonec štěstí přiklonilo na naší 
stranu. V poslední minutě nastavení se nejlépe ve vápně zorientoval Petr Čadek a vystřelil nám důležitou 
výhru. Kluci opět prokázali, že se nevzdávají za žádného stavu. Skvělým krokem bylo angažování obou posil 
z Horažďovic. Oba dnešní střelci dokáží zúročit své zkušenosti a umění, jsou správnými tahouny mužstva a 
dokáží rozhodovat těžké zápasy. Jen tak dál…. 
 

Muži „B“  
 

Sokol Lnáře  –  TJ Blatná B   0:1 (0:1)   
Branky:   Jakub Sýkora 
Blatná:  Sedláček – Marek, Šrámek (K), Sýkora T., Rubáš O., Krajzl, Bulka M., Voborník, Sobota (Kerndl), 

Bulka J., Sýkora J. (Písařík). 
Trenér Blatné J. Diviš:  Nový vedoucí mužstva Karel Martínek přinesl týmu kýžené štěstí a důležité 3 body. 
V zápase plném nepřesností jsme byli šťastnějším týmem a z horké lnářské půdy jsme si odvezli plný 
bodový zisk. I když jsme nebyli lepším týmem, kluci bojovali a výhru si zasloužili. 
 

Ženy 
 
Blatná – Libušín    7:0 (2:0)  
  
Blatná: Valíčková – Chárová ( Nagyová ), Kozáková, Swietoňová, Braunová ( Hanzlíková ) – Klásková, 

Račáková, Šebková, Štychová, Šimáková ( Velíšková), Pečená ( Vajsová ) 
V 8. kole hostila domácí Blatná Libušín, který se nachází na 6. místě tabulky. S tímto soupeřem před lety 
Blatná hrávala, ale je tomu už několik let, a tak nikdo nevěděl, co od soupeře očekávat. Blatná vstoupila do 
utkání o mnoho aktivněji a taky to bylo znát. V 10. minutě utekla Šimáková po pravé lajně, ale bohužel 
minula branku (tato hráčka je na střídavý start z Hradiště Písek). V krátkém sledu Blatná kopala už 3 rohový 
kop, ale balón opět jen proletěl vápnem. O chvilku později autové vhazování, míče se ujala Račáková, ale  
z 20 metrů trefila břevno. V další šanci se ocitla dobře hrající Klásková, ale vystřelila jen do náruče 
gólmanky. V 19. minutě dobře zahraný rohový kop a z první mířila Štychová do gólmanky. Soupeř zahrozil 
ve 21. minutě, kdy prošel míč na útočnici, ta udělala kliku a utíkala na gólmanku. Naštěstí se balón jen otřel 
o tyčku. Ve 26. minutě to vzala na sebe Denisa Pečená, krásnou kličkou se zbavila obrany a vstřelila gól 
k levé tyči - 1:0. 40. minuta - trestný kop a Račáková i za pomoci teče hostující obrany propasírovala míč až 
do brány - 2:0. S tímto výsledkem se šlo do kabin. 
Druhý poločas se odehrával ve stejném duchu jako první. Blatná měla míč na kopačkách a kontrolovala 
zápas. Ve 48. minutě zatáhla Šebková míč do vápna a po chybě obrany krásným lobem přehodila gólmanku 
hostí - 3:0. V 70. minutě, po rohovém kopu míjí Račáková i Vajsová, ale Pečená mířila přímo do vingle - 4:0. 
Střídající Velíšková byla hned v první akci faulována ve vápně a nařízenou penaltu Kozáková proměnila - 
5:0. V 75. minutě  byla v akci opět Velíšková. Za faul zezadu dostává hostující hráčka zaslouženou červenou 
kartu. Trestného kopu se domácí hráčky ujaly s bravurou, sehrály nacvičený signál a mohly oslavovat 6 gól 
utkání, který vstřelila Račáková. V 80. minutě utekla Pečená, předložila krásnou přihrávku pod sebe do 
vápna a Šimáková nekompromisně zavěsila pod víko - 7:0. 
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Jan Klásek a David Reguš:  Zápas byl dneska z Blatenské strany v naprostém pořádku. Nutno dodat, že 
jsem se sešli v kompletní sestavě, včetně hráček na střídavý start z Hradiště a Protivína, které jsou pro náš 
tým bezesporu posilami. Konečně je znát zlepšení blatenských holek. Zůstáváme pořád na předposledním 
místě tabulky, ale věříme, že pomalu budeme stoupat tabulkou. 
článek připravila Honnerová Martina 
 

Starší dorost 
 

Blatná : FK MAS Táborsko ” B ,, / Chotoviny 0 : 10 ( 0 : 3 )  
Sestava : Linhart – Tvrdý , Kallmünzer , Šejvar , Burian – Šána , Janota , Medlín , Cvach – Písařík , Petráš . 
Střídali : Hrádek , Kareš , Sedláček , Stulík , Hajíček . 
Hodnocení : Do zápasu jsme nastoupili bez brankáře, z hráčem z pole, což se zákonitě projevilo a bylo 
otázkou výše skóre. Brankostroj hostí se zastavil na desítce, více k zápasu není co dodat. 
 

Strakonice : Blatná   9 : 0 ( 4 : 0 ) 
Sestava : Kurz – Tvrdý, Karban, Kallmünzer, Burian – Petráš , Šejvar , Janota , Linhart – Písařík , Sedláček . 
Střídali :  Kareš , Šána , Hrádek , Cvach , Stulík . 
Hodnocení : Okresní derby se od začátku odvíjelo v režii domácího týmu . V zápase nelze najít nějaké 
pozitivum a ještě jsme přišli v průběhu prvního poločasu o dva zraněné hráče . Utkání nedokončil brankář 
Kurz a stoper Karban ( oba zraněné koleno ) což pro náš tým byla obrovská ztráta , kterou jsme nedokázali 
nahradit. 
 

Mladší dorost 
 

Blatná : FK MAS Táborsko ” B ,, / Chotoviny   1 : 8 ( 1 : 0 ) 
Sestava : Říský – Kalous , Sedláček , Stulík , Chlanda – Hajíček , Hrádek , Kareš , Míka – Mach , Voříšek .  
Střídal :  Linhart 
Hodnocení : Stejně jako starší dorost jsme nastoupili bez klasického brankáře a opět chytal hráč z pole . V 
prvním poločase jsme drželi hosty na uzdě a dokonce jsme se ve 28 . minutě dostali do vedení po výstavní 
střele Kareše který trefil nádherně šibenici hostující branky . O druhé půli nemá smysl asi nic psát , dopadla 
jako předchozí poločasy třech posledních zápasů , to znamená že jsme dostali 8 gólů . Jiří Peroutka vedoucí 
obou týmů Blatné . 
 

Strakonice : Blatná   6 : 0 ( 1 : 0 ) 
Sestava : Hajíček – Kalous , Sedláček , Hrádek , Chlanda – Voříšek , Mach , Stulík, Linhart , Hovanec , Hejl  
Střídal : Kareš . 
Hodnocení : Do zápasu jsme vstoupili bez klasického brankáře . Do branky se postavil Matyáš Hajíček pro 
kterého to byl teprve druhý ostrý start v brance !!! Zejména v prvním poločase si počínal jako zkušený 
mazák a dovolil domácím pouze jediný gólový úspěch . Druhý poločas jsme jako už v minulých zápasech 
odpadli fyzicky a domácí se prosadili ještě pěti brankami . Jiří Peroutka vedoucí obou týmů 
 

Starší žáci 
 

TJ Blatná – Chotoviny     2 – 1, ( 0 – 0) 
Branky  Blatné: Jelínek, Houzar 
Blatná:  Peroutka – Bláha,  Uldrich,  Jelínek,  Hrádek – Říha,  Houzar, Vala, Tvrdý – , Paukner , Maleček 
Střídali:  Antoš,Šimůnek, Dráb 
Hodnocení:  V domácím zápase jsme si se štěstím připsali 3 body. Soupeř nedokázal proměnit snad pět 
samostatných úniků na našeho brankáře. Až v 15 minutě druhé půle se dostal do vedení, ale naštěstí jsme po 
chvilce dokázali vyrovnat zásluhou H. Jelínka. Pak nevyužili oba týmy několik šancí ,  až minutu před 
koncem rozhodl o našem vítězství přesnou střelou k tyči D. Houzar. P. Míka, vedoucí týmu Blatné 
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Strakonice – TJ Blatná     2 – 0, ( 2 – 0) 
Blatná:  Peroutka – Bláha, Uldrich, Jelínek,  Hrádek – Říha,  Houzar, Maleček, Tvrdý – Chovanec, Paukner 
Střídali:  Antoš, Vala, Dráb 
Hodnocení:  Zápas ve Strakonicích si díky výkonu hlavního rozhodčího nezaslouží žádný komentář. Smutné 
 je, že i trenér domácích ohodnotí zápas slovy ,, ca chcete, to jste si ještě za ta léta co sem jezdíte nezvykli?“. 
Jediné pozitivum, je návrat  dlouhodobě zraněného Matěje Drába.  P. Míka, vedoucí týmu Blatné. 
 

Mladší žáci 
 
Zápisy z posledních utkání jsem bohužel nenalezl. 
 

Přípravka starší „A“    
 

TJ Blatná A – FC Volenice 2013    11:0  (8:0) 
Branky:   domácí:  Filaus 1, Brož 4, Opava 3, Krátký 2, Fiřt 1 
Blatná A:   Filaus©,Turek, Šmat, Brož, Říha, Fiřt, Krátký,Slavíček, Opava 
Volenice: Abrham(C),Vinický Pavel,Biněda,Potužník Michal,Potužník Martin,Vinický Petr, Procházka, 

Beneš, Duraj, Slavíček, Jungwirth, Krotkovský, Štoger 
Poslední zápas před zimní pauzou jsme sehráli opět doma a soupeře jsme vysokým skóre přehráli bez 
inkasované branky. Moc děkuji všem klukům za jejich skvělé výkony, které podali v podzimní sezóně. 
Doufám, že na jaře nastoupíme v plné síle a budeme bojovat o titul. S pozdravem trenér Radek Koptyš. 
 

TJ Blatná A – Sedlice    12:0  (6:0) 
Branky:   domácí:  Filaus 4, Brož 4, Šmat 2, Krátký 1, Fiřt 1 
Blatná A:   Filaus©,Turek, Šmat, Brož, Říha, Fiřt, Krátký, Opava 
Sedlice:  Kohout, Bašta, Podsklan, Šuba, Novák, Jelen,Soukup, Klenovec, Bláhovec 
Dnes jsme na domácí půdě nastoupili proti mužstvu Sedlice a protože soupeř z důvodu nedostatku hráčů 
nastoupil jen v pěti, rozhodli jsme se po dohodě s rozhodčím, že nastoupíme ve stejném počtu. I tak jsme 
měli nad soupeřem herní převahu a již od prvních minut jsme sázeli jeden gól za druhým. I když šancí jsme 
měli bezpočet, dvanáctkrát jsme proměnili a připsali jsme si další výhru. 
 

Junior Strakonice   –  TJ Blatná A     6:9 (3:5) 
Branky:   domácí:  Banbásek 3,Vírostek 2, Štěch 1 
                hosté:     Filaus 4, Brož 2, Fiřt 2 Dráb 1, 
Blatná A:   Filaus©,Turek, Šmat, Brož, Říha, Fiřt, Krátký, Slavíček, Opava, Dráb 
Strakonice:  Voleš, Hračný, Štěch, Vlasák, Banbásek, Vírostek, Jáchym, Halama, Janáček 
Sehráli jsme další úspěšný zápas, tentokrát ve Strakonicích. Jako obvykle jsme ze začátku zápasu inkasovali, 
což bylo pro naše mužstvo impulsem, aby zabrali a to se také stalo. Chtěl bych vyzdvihnout hlavně 
Dominika Filause, který svojí fotbalovou technikou a hráčským přehledem dokázal otočit zápas a neméně 
zásluh má i obránce Ondra Krátký a samozřejmě gólman Fanda Turek, který se zápas od zápasu zlepšuje. 
 

TJ Blatná A – Čestice    5:6 (3:2) 
Branky:  domácí:  Filaus 3, Dráb 1, Fiřt 1 

    hosté:     Bártík M. 5, Vlášek 1 
Blatná A:  Filaus©,Turek, Šmat, Brož, Říha, Fiřt, Krátký, Slavíček, Opava, Dráb 
Čestice:  Bártík J., Vlášek, Kotál, Krejčí, Petr, Bártík M., Stropnický 
Dnes jsme na domácí půdě sehráli zápas s Česticemi. Začátek zápasu začal slibně a hned na začátku jsme 
vstřelili soupeři 3 branky. Ten se však vzpamatoval a do poločasu dal 2 góly.Ve druhém poločase měl soupeř 
převahu a naše chyby v obraně a sólování tvrdě trestal a nejenže srovnal, ale v závěru utkání navýšil skóre a 
do kabin jsme šli s prohrou 5:6. Musím bohužel podotknout, že toto utkání nebylo ve sportovním duchu. 
Surové fauly  a nesportovní chování na straně soupeře podporované i jejich trenérem se mi nelíbilo. 
 
 
 
 



 - 6 - 
 

Přípravka starší „B“     
 

Chelčice - Blatná       7 : 2     (3:1) 
Branky Blatné:   Adam Bulka, Štěpán Flandera 
Přihrávky na gól:   Michal Fejtl 
Sestava Blatná:  Jakub Sedláček, Vojtěch Bláha – Adam Bulka, Adam Šejvar, Michal Fejtl, Ondřej Drnek, 

Michal Žižka, Štěpán Flandera, Jakub Šurát, Zdeněk Merhaut, Dominik Bulka  
  

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

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

  

Osek – Blatná       3 : 2     (2:1) 
Branky Blatné:   Adam Bulka 2x 
Přihrávky na gól:   Adam Šejvar, Michal Žižka 
Sestava Blatná:  Jakub Sedláček, Vojtěch Bláha – Adam Bulka, Adam Šejvar, Daniel Vondruška, Michal 

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

Petr Bulka (trenér Blatné): Na drnovišti v Oseku se kluci snažili hrát kombinačně a šlo jim to pěkně. Šancí 
bylo dost, ale síť jsme rozvlnili bohužel jenom dvakrát. Určitě jsme si prohru nezasloužili. Prohráli jsme, 
vem to ďas, ve středu to hrajem zas…  
  

Blatná – Katovice       5 : 8     (1:5) 
Branky Blatné:   Adam Bulka 3x, Adam Šejvar, Daniel Vondruška 
Přihrávky na gól:   Adam Šejvar, Adam Bulka 
Sestava Blatná:  Jakub Sedláček, Vojtěch Bláha – Adam Bulka, Adam Šejvar, Daniel Vondruška, Michal 

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

Milan Drnek (trenér Blatné): V utkání o 5. místo v tabulce jsme herně moc dobrý výkon nepodali a tak si 
soupeř zaslouženě odvezl 3 body. 
 

Přípravka mladší 
 

Vodňany - Blatná    5:6 (4:5) 
Branky Blatná: 6x Jakub Outlý. 
Trenér domácích Michal Hovorka: Do zápasu jsme vstoupili hodně pasivně, až ospale a během chvíle 
prohrávali 2:0. Poté si kluci začali věřit a obrátili vývoj prvního poločasu. Druhý poločas byl velmi 
vyrovnaný a v závěru utkání nás podržel výbornými zákroky Kuba Potůček. Kluci celkově dřeli, jen by to 
chtělo více střel na bránu a více střelců. Díky za bojovnost a chuť poprat se o výsledek, i když se ne příliš 
daří. 
 

Blatná - Chelčice    5:8 (4:4) 
Branky Blatná: 3x Jakub Outlý, 1x Aleš Bláha, 1x Natálka Kostohryzová. 
Trenér domácích Michal Hovorka: Utkání začalo velmi vyrovnaně. Na gól hostů jsme dokázali vždy brzy 
odpovědět. Při přestávce jsme kluky upozornili na hostujícího hráče s číslem 2, který dal všechny  góly hostů 
1. poločasu. Bohužel se nám tohoto hráče nepodařilo uhlídat ani ve druhém poločase a svými góly a 
výkonem rozhodl o výhře hostů. Na další góly jsme už nenašli odpověď. I tak patří díky za bojovnost a 
zlepšené kombinace. 
  
 


