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 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj  č. 13/2013 

14. kolo – I. “B“ třída 

sobota  16. listopadu 2013 

13 : 30 hod. 
 

www.blatnafotbal.cz 

www.tjblatna.cz 
 

Sobota 16/11: Dokopná A a B týmů na stadiónu 

Neděle 17/11: Blatná – J. Hradec 9.30 hod. (dorost st.) 

   Blatná – J. Hradec 11.30 hod. (dorost ml.) 

 

TJ BLATNÁ „A“ 
  – ZD KESTŘANY 
       (Tělovýchovná jednota) 

Utkání  řídí:  
Hlavní rozhodčí ……….. p. David Passler  (Tábor) 

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

               ……………..… p. Rynda  (OFS ST) 

Delegát  ………………. --- 
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Vítáme Vás na dalším mistrovském utkání „A“ týmu Blatné na domácí 

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

Rád bych poděkoval všem funkcionářům, rodičům, sponzorům a 
fanouškům za podporu fotbalového oddílu TJ Blatná a pevně doufám, že se po 
krátké pauze zase všichni ve zdraví sejdeme. Díky moc. 

„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 „Česká 
spořitelna a.s. a Auto-moto p. Jiří Chvátal. 

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

Obrovskou změnou prošel A tým mužů. Předváděná hra a dosažené 
výsledky hovoří za vše. Gratuluji celému realizačnímu týmu a všem hráčům ke 
skvělému úspěchu v podzimní části sezóny, kterou prošli bez jediného zaváhání a 
přeji jim mnoho úspěchů v té jarní. 
 

Muži „A“  
 

TJ Slavoj Husinec – TJ Blatná ,,A”             0:3 (0:2) 
Branky:  5´ Mišiak Michal, 45´ Mišiak Michal, 60´ Peleška Radek. 
Blatná:  Chlanda – Křivanec (K), Uldrich (67´ Šlehubr), Čadek, Nový, Pekárek (60´ Šejvar),  Mišiak, Jiřinec 

(65´ Rubáš O.), Peleška77´                   Sýkora), Prokopec, Motyka. 
Blatná:  Zápas v Husinci jsme začali velmi aktivně a vypracovali jsme si několik příležitostí. Hned v 5. 
minutě se z jedné z nich urodil první gól. Po centru Lukáše Motyky se ocitl sám před brankářem Michal 
Mišiak a zkušeně proměnil. Po čtvrthodině hry se nám naskytla možnost na zvýšení stavu. Ve vápně byl 
faulován Lukáš Motyka a sudí nařídil pokutový kop. Petr Prokopec bohužel nabídnutou příležitost nevyužil. 
Od té doby se výkon našeho týmu zhoršil – chyběl nám pohyb, důslednost v obraně a klid v rozehrávce. 
Husinec si svým kvalitním přechodem do útoku vypracoval několik přečíslení a vytvořil šance na vstřelení 
branky. My jsme hrozili především střelbou z dálky. V těchto chvílích se vyznamenávali gólmani na obou 
stranách, kteří zabránili mnoha gólům a podrželi své týmy. V poslední minutě poločasu se parádní ranou z 
hranice vápna trefil opět Michal Mišiak a svým druhým gólem nám zajistil poločasové vedení 0:2. Do 2. 
půle jsme vstoupili zodpovědně, drželi balon na svých kopačkách, zbytečně nechybovali, rozvážně 
kombinovali kupředu a za celý poločas jsme soupeře k ničemu nepustili. Od 60. minuty jsme navíc hráli 
proti deseti, když byl 
vyloučen domácí hráč. Ihned 
poté se nám podařilo početní 
výhodu využít. Nekrytý 
Radek Peleška z hranice 
pokutového kopu uklidil míč 
do sítě a zvýšil stav na 0:3. 
Zbytek utkání jsme již hru 
kontrolovali a před početnou 
skupinou skvělých 
blatenských fanoušků si tak 
došli pro další 3 body do 
tabulky. Jsme všichni moc 
rádi, že se nám povedlo projít 
podzimní částí sezóny bez 
ztráty bodu. 
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TJ Osek „B“ – TJ Blatná „A“            1:2 (1:1) 
Branky:  18́  Kešner – 35´ Pekárek Adam, 62´ Jiřinec Martin 
Osek:  Kahovec – Mareš, Mráz, Diviš, Tomášek, Čapek, Hoch, Pavlovič, Kešner, Linhart, Komrska / Uher, 

Ježek, Hromek, Hájek. 
Blatná:  Chlanda -  Křivanec „K“, Uldrich, Čadek, Nový, Pekárek (90´ Šlehubr), Mišiak (88´ Sýkora), 

Jiřinec (86´ Šejvar), Peleška,                             Prokopec (65´ Říha), Motyka / Sedláček, Rubáš O. 
Blatná:  I přes nepřízeň počasí se v nedělním dopoledni vydalo do nedalekého Oseka velké množství 
blatenských fanoušků, kteří výrazně přečíslili fandy Oseka a vytvořili nám takřka domácí atmosféru. Zápas 
se odehrával za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek a za neustálého deště, takže bylo jasné, že na 
těžkém terénu neuvidíme příliš líbivý fotbal a rozhodovat bude hlavně bojovnost a nasazení. První poločas 
začal velmi svižně. Často docházelo ke ztrátám míče ve středu hřiště od obou týmů, a tak se hra přelévala ze 
strany na stranu. V 18. minutě se po jednom rychlém přechodu do útoku prosadil domácí Kešner a zajistil 
vedení pro svůj tým. Ve 35. minutě vytvořil Radek Peleška svým napadáním prostor pro Adama Pekárka, 
který přešel jeden na jednoho přes obránce, překonal brankáře a vyrovnal. Do konce poločasu se již nic 
zajímavého nestalo a do kabin se šlo za vyrovnaného stavu. Ve druhé půli jsme si vytvořili několik 
příležitostí na vstřelení gólu. Především Martin Jiřinec se dobře uvolňoval a neustále ohrožoval branku 
soupeře. V 62. minutě se dokázal prosadit i gólově, když po excelentním pasu Radka Pelešky prostřelil 
gólmana a vstřelil vítězný gól pro náš tým. Další šance jsme již bohužel nevyužili. Jediný náznak šance 
soupeře v druhé půli zlikvidoval Jarda Chlanda, a tak jsme zápas dotáhli do vítězného konce a zaslouženě si 
odvezli 3 body.       
 

TJ Blatná – Tělovýchovná jednota Sokol Záblatí             5:1 (4:0) 
Branky:  32´, 38´, 88´ Jiřinec Martin, 3´ Křivanec Ondřej, 35´ Nový Jakub – 57´ Kneifl Zdeněk 
Blatná:  Chlanda – Křivanec „K“, Uldrich, Čadek P., Nový, Mišiak (46´ Pekárek), Jiřinec, Šejvar (46´ 

Šlehubr), Motyka, Prokopec                                (46´ Rubáš), Peleška (46´ Sýkora). 
Záblatí:  Pakeš – Čížek, Sova V., Kolda, Sarauer „K“, Kneifl, Lachkovič, Halounek, Rosenbaum, Had, 

Kolafa  /  Sova M., Carda. 
Blatná:  Krásné sobotní odpoledne a předváděná hra našeho A týmu přitáhly na stadion v Blatné opět velké 
množství fanoušků. Těm se hráči odvděčili pěti góly v soupeřově brance a dalšími třemi body do tabulky. 
Byť skóre vypadá jednoznačně, celý zápas až tak jasný nebyl a zejména druhá půle se chvilkami dohrávala 
jakoby z povinnosti. Do zápasu jsme vlétli velice slibně a již ve 3. minutě otevřel skóre kapitán Ondra 
Křivanec tečovanou střelou z hranice velkého vápna. Poté jsme povolili a k šancím se dostali hosté, kteří je 
ale nedokázali proměnit. O utkání jsme rozhodli na konci poločasu. V rozmezí šesti minut jsme se trefili 
hned 3x a bylo pozápase. Své útočné kvality a důraz ve vápně předvedl 2x Martin Jiřinec a Jakub Nový. 
Škoda, že své šance nedokázali proměnit Richard Šejvar a Petr Prokopec. Skóre mohlo být ještě veselejší. 
Do druhé půle přišli na hřiště 4 nové tváře a obraz hry se změnil. Více se bojovalo mezi oběma vápny a šancí 
také ubylo. Zato přibylo nepřesností. Hosté dokázali v 57. minutě snížit na 4:1, ale to bylo z jejich strany vše. 
My jsme se sice tlačili do šancí, ale proměnit se nám je nedařilo. Jak se dá přestřelit brána ze dvou metrů 
předvedl Adam Pekárek, který musel být ke konci zápasu ošetřován s tržnou ranou na hlavě. A tak si opět 
vzal slovo Martin Jiřinec a v 88. minutě zkompletoval svůj hattrick. Za zmínku stojí určitě skvělý výkon 
Lukáše Motyky, který hýřil aktivitou a 3 góly pro své spoluhráče připravil. 
Z týmu hýří sebevědomí, touha postoupit a hrát pěkný fotbal. Kluci, včetně realizačního týmu, vytvořili 
skvělou partu a doufáme, že jim to vydrží co nejdéle. Svou 100% úspěšnost budeme v příštím kole hájit na 
horké půdě Oseka, kde nás čeká jistě nelehké utkání. 
 

Muži „B“  
 

TJ Blatná B – Dražejov               0:2 (0:1)   
Branky:   Kacetl Václav, Janus Petr. 
Červené karty:  Krajzl Jaroslav – Janus Petr. 
Blatná:  Sedláček – Rubáš O., Marek, Šlehubr, Voborník, Peleška T., Kerndl, Kallmünzer, Sýkora, Krajzl 

(K), Bulka M. / Martínek, Sobota, Burian, Písařík. 
Dražejov:  Drnek – Gumuliauskas, Oberreiter, Vítovec, Mrkvička, Janus, Kacetl, Slavík, Liška (K), Halama, 

Cibulka / Řezáč, Hynek. 
Trenér Blatné J. Diviš:  V oboustranně nepřesném zápase měli hosté více ze hry a své šance dokázali 
využít. Naše střelecká nemohoucnost bohužel pokračuje. Je to jedna z věcí, na které musíme v zimní 
přestávce zapracovat. 
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Sokol Cehnice A  –  TJ Blatná B  1:1 (0:1) 
Branky:   44´ Krajzl Jaroslav – 82´ Vaněk Vladimír 
Cehnice:  Přech – Solus, Martínek O. (K), Vaněk, Příbramský, Mára, Frčka R., Herzig, Chod, Turek, 

Dohanič  /  Frčka M., Chvosta, Martínek M. 
Blatná:  Vlas – Sobota, Marek, šlehubr, Voborník, Kerndl, Burian, Sýkora J., Šrámek, Svoboda, Krajzl (K)  / 

 Bulka M. 
Trenér Blatné J. Diviš:  V první půli se hrál velmi nervózní zápas. Přesto jsme do kabin šli s mírným 
náskokem my. Ve 44. minutě vstřelil kapitán Jarda Krajzl trochu kuriózní gól přímo z rohového kopu. Po 
přestávce jsme se většinu 
času pouze bránili. Domácí 
kopali v 60. minutě 
pokutový kop, který ale 
skvěle chytající Jan Vlas 
zneškodnil. Naději na plný 
bodový zisk jsme drželi až 
do 82. minuty, kdy se trefil 
Vladimír Vaněk a stanovil 
tak konečné skóre 1:1. S 
bodem ze hřiště Cehnic 
jsme spokojeni. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ženy 

 
 
 

Starší dorost 
 

LOKO České Budějovice : Blatná   10 : 2 ( 9 : 1 ) 
Sestava : Tvrdý - Hrádek , Kallmunzer ,Písařík , Burian - Šána , Kareš , Janota - Formánek , Stulík. 
Střídali : Sedláček , Chlanda , Hajíček , Mach , Kalous 
Hodnocení : Do zápasu jsme opět nastoupili bez klasického brankáře. První půle se nám hrubě nepovedla a 
dostali jsme devět branek. Do druhého poločasu jsme postavili jiného gólmana a hra se zlepšila, výsledkem 
je, že jsme dostali už pouze jednu branku. Naše branky dali Janota a Šána.  
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Blatná : SK Slavia České Budějovice  1 : 1 ( 1 : 1 ) pokutové kopy 5 : 4  
Sestava: Kurz – Tvrdý, Šejvar, Hrádek, Burian – Šána, Janota, Kallmünzer, Cvach – Medlín, Petráš 
Střídali : Stulík , Kareš 
Hodnocení : Po třech zápasech jsme měli konečně gólmana a také se to na naší hře projevilo. Zápas byl ze 
začátku vyrovnaný, ale do vedení šel soupeř ve 12 . minutě po naší chybě v obraně. Vyrovnat se nám 
podařilo ve 28. minutě kdy Kallmünzer tečoval střelu z trestné kopu. Do konce první půle se již nic vážného 
neudálo. Druhý poločas jsme získali převahu, ale bez gólového vyjádření a tak na řadu  přišli pokutové kopy, 
ve kterých se nám podařilo získat bod na víc. Rozhodující penaltu proměnil gólman Kurz. 
 

Mladší dorost 
 

LOKO České Budějovice : Blatná   0 : 0 ( 0 : 0 )  PK ( 5 : 4 ) 
Sestava: Burian - Chlanda, Hrádek, Sedláček, Kalous - Hajíček, Stulík, Mach, Míka - Formánek, Voříšek. 
Střídali : Hejl , Říský. 
Hodnocení : Na zápas s námi poprvé v sezóně odjel brankář starších žáků Matouš Burian a podal velice 
kvalitní výkon, čehož výsledkem je první nula v sezóně. Hra byla vyrovnaná z mírnou převahou Blatné. 
Bohužel jsme nezvládli penaltový rozstřel, ale bod je dobrý. Jiří Peroutka vedoucí obou týmů Blatné. 
 

Blatná : SK Slavia České Budějovice  1 : 3 ( 1 : 0 ) 
Sestava : Šíp – Hejl , Hrádek , Mach , Chlanda – Hajíček , Kareš , Stulík , Míka – Formánek , Voříšek 
Střídal : Říský 
Hodnocení : Do zápasu jsme stejně jako starší tým měli konečně brankáře, ale bohužel nám to bodový zisk 
nepřineslo. Utkání jsme začali převahou, ale prosadili jsme se pouze jednou po důrazu Formánka, který 
vstřelil ve 35. minutě náš jediný gól zápasu.  Druhý poločas už nemá cenu komentovat, stejně jako v 
několika předchozích zápasech jsme ho prochodili a darovali jsme soupeři body. Kladem utkání byl návrat 
dlouhodobě zraněného Formánka, který byl jednoznačně nejlepším hráčem našeho týmu. Dík také patří 
brankáři Šípovi. Jiří Peroutka vedoucí obou týmů Blatné. 
 

Starší žáci 
 

TJ Blatná – Slávia Č. B.    0 – 1  (0 – 0) 
Blatná:  Peroutka – Bláha,  Uldrich,  Jelínek,  Hrádek – Říha,  Houzar, Dráb, Tvrdý – , Paukner , Chovanec 
Střídali:  Antoš,Šimůnek 
Hodnocení: V posledním domácím zápase podzimní části jsme si proti poslednímu týmu nedokázali vytvořit 
ani jednu pořádnou šanci a nabídli tak soupeři tři body. Přístup některých hráčů k zápasům a to nejen v tomto 
zápase je opravdu tragický. Takhle se v krajském přeboru nebojuje. P. Míka, ved. týmu Blatné. 
  
Milevsko – TJ Blatná    3 – 0  (2 – 0) 
Blatná:  Peroutka – Bláha, Uldrich, Jelínek, Hrádek – Říha, Houzar, Maleček, Tvrdý –  Paukner, Chovanec 
Střídali:  Antoš,Šimůnek 
Hodnocení:  Na hřišti v Milevsku jsme hráli rovnocennou partii jen prvních 20 minut. Pak jsme inkasovali 
dva slepené góly a ve druhém poločase se zápas již jen dohrával. P. Míka, ved. týmu Blatné. 
 

Mladší žáci 
 

TJ Blatná – SK Slavia Č. Budějovice  3:2 (1:0)   
Branky Blatné : 25. Říha Š., 32. Šourek J.(p), 42. Poskočil M. 
Blatná :  Šimůnek M. - Outlý F.,Fořt L.,Paukner M. – Říha Š., Potůček J., Habada V. – Šourek J.( Fořt 

T.,Pícha Š.,Kučera Š.-Souček D.,Vonášek J., Poskočil M. – Říha V.) 
Radek Habada: V prvním poločase jsme kombinační hrou soupeře přehrávali, ale branku jsme vstřelili 
pouze jednu. Slávisti hrozili pouze svým „Dinem“, který se podobal našemu nejlepšímu střelci naštěstí jen 
postavou. Ve druhé půli naši kluci přidali ještě dva góly a zaslouženě dotáhli zápas do vítězného konce. 
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FC ZVVZ Milevsko – TJ Blatná   7:1 (3:1)   
Branky domácí : 15.,38. a 40.Brůžek L., 1. a 10. Kahoun M.,43. Bečka V.,48. Květ D. 
Branka hosté : 9. Vonášek J. 
Blatná :  Šimůnek M. - Outlý F.,Průcha D.,Kučera Š. – Habada V.,Potůček J. ,Říha Š. – Šourek J.(Pícha Š., 

Fořt T.,Fořt L.,Vonášek J.,Poskočil  M.,Říha V.,Souček D.,Paukner M.) 
Petr Švec : V prvním poločase jsme s o rok starším soupeřem drželi krok. Zlom zápasu přinesla naše 
neproměněná penalta za stavu 2:1. Po změně stran a po dvou slepených gólech bylo po zápasech. 
 

Přípravka starší „A“    
 

Přípravka starší „B“     
 

Přípravka mladší 
 
 
STK oznamuje ukončení podzimní části soutěže PS a PM. Jarní část bude odehrána dle ustanovení RS 
dvoukolově takto: 
 
Přípravka starší skupiny 1-8 a 9-15 
 
 1. Volyně  14 13 0 1 143 : 25 39 ( 18) 
 2. Štěkeň  14 13 0 1 203 : 55 39 ( 18) 
 3. Chelčice 14 11 0 3 128 : 45 34 (  9) 
 4. Blatná A 14 11 0 3 142 : 45 33 (  9) 
 5. Čestice  14 10 0 4 93 : 52 30 ( 12) 
 6. Bělčice  14 6 2 6 87 : 66 22 ( -1) 
 7. Katovice 14 7 1 6 108 : 74 22 (  1) 
 8. Junior  14 6 2 6 72 : 80 21 ( -1) 
 9. Blatná B 14 6 1 7 60 : 81 20 (  1) 
 10. Vodňany 14 5 1 8 48 : 110 17 ( -5) 
 11. Dražejov 14 4 4 6 82 : 113 17 ( -2) 
 12. Osek  14 4 1 9 41 : 75 13 (-11) 
 13. Sedlice  14 1 1 12 29 : 120 4 (-14) 
 14. Bavorov 14 1 0 13 15 : 156 3 (-21) 
 15. Volenice 14 0 1 13 21 : 175 2 (-20) 
 
Přípravka mladší skupiny 1-5 a 6-10 
 
  1. Štěkeň  8 7 1 0 69 : 29 23 ( 10) 
 2. Chelčice 8 6 1 1 68 : 31 20 (  7) 
 3. Blatná  8 6 0 2 63 : 38 18 (  3) 
 4. Volyně  8 5 1 2 58 : 25 16 (  4) 
 5. Junior A 8 3 1 4 48 : 39 10 (  1) 
 6. Vodňany 8 3 0 5 60 : 36 9 (  0) 
 7. Katovice 8 2 0 6 39 : 52 6 ( -6) 
 8. Dražejov 8 2 0 6 37 : 63 6 ( -6) 
 9. Sedlice  0 0 0 0 0 : 0 0 (  0) 
 10. Junior B 8 0 0 8 10 : 139 0 (-15) 
 
 


