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Vítáme Vás na třetím mistrovském utkání „A“ týmu Blatné na 
domácí půdě v jarní části sezóny 2012/2013 a přejeme krásný 
(nevšední) a ničím nerušený fotbalový zážitek.  

 

„BLATNÁ  DO  TOHO“  
 

Muži „A“  
 

Poříčí – Blatná  1:4 (1:1) 
Branky:  Pešír – vlastní Pešír, Brabec, Kilián, Bulka M. 
Sestava: Sedláček – Nový, Bulka J., Marek (Jiřinec) – Šlehuber, Bulka M. (Vlas), Kratochvíl, Prokopec 
(Brabec), Skuhravý – Kilán, Motejzík 
Martin Bulka:   Na těžkém terénu se soupeř od začátku pohyboval daleko lépe než my a v první půli byl 
jasně lepší. Štěstí pro nás bylo, že se prosadil jen jednou a pak nám ještě pomohl vlastním gólem do šatny. Po 
změně stran jsme zlepšili naši hru, hráli jsme více po zemi, drželi balon na svých kopačkách a vytvářeli si 
brankové příležitosti. Střídající Brabec si pohrál s obranou a suverénně zakončil na vzdálenější tyč. O další 
dvě branky se postaral Šlehubr, když dvakrát nahrával po individuální akci ze strany a jeho nabídky nešlo 
odmítnout. Kilián a Bulka M. uzavřeli skóre na konečných 1:4. Posledních patnáct minut už domácí vzdali a 
utkání se jen dohrávalo. 
 

Blatná – Sousedovice  1:2 (0:0) 
Branka Blatné: Nový 
Sestava: Sedláček – Skuhravý, Bulka M., Uldrich, Nový – Kilián, Kratochvíl (Brabec), Martínek, Prokopec 
(Bulka J.), Šlehuber – Jiřinec (Motyka) 
Martin Bulka:   Z podzimního zápasu jsme věděli o jak kvalitního soupeře jde a na jeho silné stránky se 
snažili připravit. První poločas se hrálo spíše ve středu hřiště, ale oba soupeři orazítkovali tyč a ještě 
zahrozili jednou větší šancí. Vstup do druhé poloviny jsme si nepohlídali a brzo inkasovali. Hra se pak 
přesunula před branku hostů z které pak vzešlo brankové srovnání po přímém kopu. Od té doby se hrál 
otevřený fotbal s větším počtem šancí a bylo jen otázkou času který ze soupeřů bude úspěšnější. Hosté svou 
šanci využili a nám už nezbývalo mnoho času na odpověď. Kdybychom po vyrovnávací brance tolik hru 
neotevřeli, možná bychom byli minimálně o jeden bod bohatší. Nezbývá nám nic jiného než za týden naplno 
venku bodovat. 
 
Tabulka „A“ týmu mužů: 

 
 
 
 
 



 

Muži „B“  
 

TJ Blatná B  –  TJ Sokol Bavorov              0:2 (0:1)   
Branky:    41´ a 59´ Carda 
Blatná:   Vlas – Rubáš, Květoň, Uldrich, Říha, Svoboda, Vanduch, Sýkora, Merašický, Šrámek (K), Krajzl  
/  Sobota, Krejčí, Nový. 
Bavorov:   Bauer – Eliáš, Folta, Carda, Zach, Koutský (K), Brych, Vondráček, Kautman, Řezáč,     Sluka F.  
/  Kůs, Sluka M., Valenta. 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Domácí poctivě bojovali, ale vítězství bral rychlý a pohyblivý soupeř. 
Blatenské předčil především v koncovce. Tentokrát bylo utkání vyrovnanější než v prvním kole, ale nula na 
kontě vstřelených branek varuje. S přehledem pískal sudí Hoch. 
  

Dražejov - Blatná B         6:0  (2:0) 
Blatná : Aleš - Stejskal, Marek, Šrámek, Rubáš O. - Krejčí, Kerndl, Merašický, Květoň - Říha,Svoboda 
střídali: 15. minuta Fišer za Kerndla, 71. Písařík za Stejskala 
Josef Hornát (trenér Blatné):  V prvním poločase jsme se drželi, šance byly na obou stranách, ovšem 
skórovali pouze domácí. Ve druhé půli nás domácí přehráli a skóre narůstalo. 
 

Starší dorost 
 

Meteor Tábor – TJ Blatná                   0:2 (0:2) 
Branky:  Kallmünzer, Mišiak 
Blatná: K utkání jsme cestovali po čtyřech porážkách v řadě, kdy nás jasně přehrál jen Jindřichův Hradec. 
Proto jsme se v týdnu rozhodli, že utkání jako hlavní trenér povede Josef Svoboda a to se později ukázalo 
jako rozhodující faktor za první jarní výhrou… 
Utkání jsme začali dobře a celý poločas jsme domácí prakticky do ničeho nepustili. Kluci hráli dobře 
kombinačně a hlavně soupeři nedávali prostor na rozehrávku dobrým napadáním. Asi ve 20. minutě jsme se 
dostali do vedení dobře zahraným přímým kopem z rohu velkého vápna, kdy Voborník stříleným centrem 
prověřil gólmana, ale ten pouze vyrazil míč před sebe, kde byl osamocený Kallmünzer a zavěsil do odkryté 
branky. Hráči pokračovali v nasazení a po krásné akci zvýšili na 2:0 díky Mišiakovi, které ho našel 
Kallmünzer ve vápně a ten nedal hlavou brankáři šanci… 
V druhém poločase jsme nebyli tolik aktivní v napadání a tím pádem měli domácí více ze hry. Hlavně střední 
záložníci dávali moc prostoru domácím hráčům a z toho pramenili jejich šance. Při kterých se několikrát 
zaskvěl Chlanda. Nám se bohužel nepovedlo přidat pojistku v podobě třetího gólu. A šance na to byli. Buď 
jsme zbytečně hledali ještě lépe postaveného hráče a nebo jsme nepřesně zakončili… 
Přesto musíme všechny hráče do jednoho pochválit za týmovou hrou a předvedený výkon po celý zápas. 
Sestava:  Chlanda – Petráš, Mach, Karban, Stulík (60.Formánek) – Kallmünzer, Mišiak, Voborník, Linhart, 
Sýkora – Šejvar (88.Tvrdý). 
  

TJ Blatná – FC MAS Táborsko a.s. „B“              3:9 (1:5) 
Branky:   Mišiak , Voborník z pen.., vlastní… 
Blatná:  V dnešním zápase se asi nedá klukům v poli nic vytknout!! Asi jen to, že musí myslet taky na zadní 
vrátka. Protože směrem dopředu jsme každým zápasem lepší a lepší. Bohužel nás trápí velká marodka. 
Museli jsme opět nastoupit v kombinované sestavě a v zápase to bylo znát, hlavně směrem do zadu… Soupeř 
z každé vážnější situace skóroval. Zejména Hráč Bosnyak se zaskvěl 5 brankami a naším hráčům se ho 
nepodařilo eliminovat po celý zápas. V každém poločase jsme se dostávali do tlaku, ale bohužel jsme 
nedokázali proměnit šance a za to nás vždy hosté potrestali… 
Sestava:  Kurz – Chlanda, Petráš, Mach, Písařík, Sýkora, Voborník, Kallmünzer, Mišiak, Šejvar, Hovanec 
(30. Stulík, 60.Formánek). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mladší dorost 
 

Meteor Tábor – TJ Blatná  3:2 (1:2)   
Branky: 19. Petráš,  37. Trčka 
Blatná:  Peroutka /ž/ – Hovanec, Tvrdý, Drůba, Stulík – Míka /ž/, Petráš, Trčka, Hrádek /ž/ – Formánek, 
Janota  /Hejl, Kareš /ž/, Sedláček /ž/, Cvach/ 
Jan Janota: Tentokrát jsme v zápase z nejslabším soupeřem soutěže předvedli absolutně trapný fotbalový 
výkon. Hned v první minutě jsme po nedorozumění v obraně inkasovali velice laciný gól. Do poločasu se 
nám podařilo skóre otočit ale to bylo vše co jsme v tomto utkání předvedli. Z naší strany se nedá hovořit o 
fotbalu jako o kolektivním sportu. Někdo si hrál sám se sebou, někdo se celý zápas nedokázal srovnat se 
špatným terénem, někdo celý zápas diskutoval s rozhodčím, se soupeři, někdo zase vyhledával zápasnické 
souboje /pokud by se zápas odehrával v ringu zřejmě by jsme měli bodů víc/, někdo pospával a těšil se na 
konec, jedním slovem fotbalová katastrofa. Soupeř vyrovnal osm minut před koncem ze standardní situace a 
čtyři minuty před koncem jsme Meteoru darovali všechny body vlastním gólem. Žákům, kteří za nás 
nastoupili chci však poděkovat /ž 
  

TJ Blatná – Táborsko     3:0 (2:0)   
Branky: 12. Maňaska, 34. Formánek, 65. Trčka 
Blatná:  Kurz – Michálek, Tvrdý, Drůba, Kalous – Hovanec, Stulík, Trčka, Maňaska – Formánek, Petráš 
 /Hejl/ 
Jan Janota: Z naší strany povedené utkání. První v jarní části , kdy jsme mohli využít možnosti střídání a 
vzhledem k tomu , že pět hráčů nastoupilo za starší dorost tak to bylo potřeba. Do sestavy se po delší pauze 
vrátili Drůba a Kalous a vynikajícím výkonem pomohli týmu ke třem bodům. Soupeř se dostával do šancí 
výjimečně a ty vždy spolehlivě zlikvidoval Kurz. Z naší strany to byl opět malý festival zahozených 
gólových příležitostí ale tři jsme dali, tak spokojenost. I přes již zřejmé problémy  se sestavou do dalšího 
zápasu /nebude – Kalous, Maňaska, Stulík, Hejl, Michálek, Drůba?, Říský?/, se chceme s pomocí starších 
žáků pokusit navázat na kvalitní hru a bodový zisk. 
 

Starší žáci 
 

Blatná – Strakonice       1:0 (1:0) 
Branka Blatné: Sedláček 
Blatná:   Peroutka – Houzar, Mach, Hrádek, Linhart – Hajíček, Kareš, Sedláček, Míka – Chlanda, Paukner 
Střídali: Chovanec, Jelínek, Říha, Vala 
Hodnocení utkání: Poprvé jsme nastoupili na domácím hřišti na přírodní trávě. Soupeř měl v úvodu velkou 
šanci, ale naštěstí neproměnil. Poté se hra přesunula do středu hřiště a hrál se vyrovnaný fotbal s minimem 
příležitostí. Jednu z možností po individuální akci zakončil brankou Marek Sedláček. Po změně stran měli 
strakoničtí opět obrovskou příležitost, když jejich útočník šel sám na brankáře Peroutku, který potvrdil 
vynikající formu a přízemní střelu vyrazil. I po zbytek druhého poločasu byli hosté aktivnější, ale naše 
obrana všem náporům odolala. Všichni hráči zaslouží pochvalu.  
 

LOKO ČB – Blatná       8:0  (6:0)   
Blatná:   Peroutka – Sedláček, Mach, Voříšek, Míka – Hajíček, Kareš, Chlanda ,Linhart – Jelínek, Říha 
Střídali:  Ruchka, Brož, Vala 
Hodnocení utkání : Soupeř jasně dominoval celému utkání a proměňoval příležitosti. Naším jediným 
ohrožením soupeřovi branky byl přímý kop, z něhož Mach trefil břevno. Při absenci několika hráčů si utkání 
zahráli i mladší žáci. Přísnější měřítko snesou pouze brankař Leoš Peroutka a z pole Matyáš Hajíček. 
 

Mladší žáci 
 

TJ Blatná – Junior Strakonice  0:7 (0:5) 
Blatná:  Šimůnek– Hrádek, Tvrdý,  Bláha V.- Vala, Uldrich, Jelínek, Chovanec 
Střídali:  Brož, Bláha J., Antoš, Říha, Mikeš, Ruchka 
Hodnocení – V dalším mistrovském utkání jsme přivítali vedoucí tým soutěže. V tomto zápase dostali kluci 
lekci, jak z bojovnosti, tak z herního projevu. Nezbývá, než soupeři pogratulovat k zaslouženému vítězství. 
Pokud se nezmění přístup některých hráčů jak v tréninku tak i při zápasech, lepší výsledky budeme těžko 
uhrávat. P. Míka – ved. týmu Blatné. 



  

LOKO Č. Budějovice – TJ Blatná    2:1 (0:0) 
Branky  Blatné: Chovanec 
Blatná:  Říha– Maleček, Tvrdý,  Bláha V.- Vala, Uldrich, Jelínek, Chovanec 
Střídali   Brož, Bláha J., Antoš 
Hodnocení – Dalšímu mistráku jsme zajeli na LOKO Č. Budějovice. Po vyrovnaném prvním poločase jsme 
se ve druhé půli dostali do vedení po pěkné akci, kterou zakončil parádní střelou z dálky Chovanec. Soupeř 
ale brzy vyrovnal a ze sporné penalty jsme dostaly druhý rozhodující gol. I přes prohru musíme kluky 
pochválit a to jak za bojovnost tak za předvedenou hru. Jen krátká poznámka – pokud se nezlepší 
rozhodování rozhodčích a jejich kontrola při zápasech, těžko se nám všem co se věnujeme výchově mladých 
fotbalistů povede vychovat z mladých kluků hráče, kteří budou na 100%  přesvědčeni o tom, že o výsledku 
rozhoduje opravdu jen momentální forma obou týmů a síla soupeře. P. Míka ved. Týmu. 
 
 

Přípravka starší „A“  
 

Štěkeň – Blatná A     2:13 (0:8)   
Branky Blatné : Šourek Řepa J. 3x, Říha Šelma V. 4x ,Fořt Luky L. 2x, Poskočil M. 2x, Paukner 
Mates M. a Outlý F. 
Blatná  1. pětka: Štědronský M. - Outlý F. a Paukner Mates M. -  Habada V. – Šourek Řepa J. a 
Potůček J. 
Blatná  2. pětka:  Fořt T. ,Fořt L., Říha Šelma V. a Poskočil M. 
Radek Habada: Na soupeře jsme tentokrát “vlítli” hned od začátku a první gól na sebe nenechal 
dlouho čekat. V první půli jsme se z gólu radovali ještě 7 krát, což oslabeného soupeře zlomilo. V 
druhé půli jsme přidali po zdařilých kombinacích ještě pět kousků a bylo vymalováno. Za velké 
plus považujeme to, že o 13 branek se podělilo 6 střelců. 
  
Blatná A – Volyně     6:4 (1:3)   
Branky Blatné : Brož M. 2, Šourek Řepa J., Vonášek Ben J., Říha Šelma V. a Habada V. 
Blatná  1. pětka: Souček Číňan D.(2. pol. Štědronský M.) - Outlý F. a Vonášek Ben J. -  Habada V. 
– Šourek Řepa J. a Brož M. 
Blatná  2. pětka:  Souček Číňan D.(2.pol. Štědronský M.) - Fořt T. a Paukner Mates M. – 
Štědronský M. – Říha Šelma V. a Poskočil M. 
Radek Habada: Do zápasu jsme nastoupili opět volněji za co nás Volyňští už ve 2. min. potrestali 
gólem. V první půli hosté přidali ještě dvě branky i když hra tomu už neodpovídala. My jsme 
stačili zkorigovat pouze na 1:3. Do druhé půle jsme nastoupili s Michalem v brance neboť Dan si 
odnesl z první půle zranění ruky, což ho ale neomezovalo ve hře v poli. Přidali jsme na důrazu a náš 
druhý gól zapůsobil jako živá voda. Co živá, jako ohnivá voda. Volyně je sice silný soupeř, ale 
jakmile jsou naši kluci politi ohnivou vodou, nikdo je nezastaví. I proto jsme dokázali zápas otočit a 
dotáhnout do vítězného konce. Jen, kdyby to šlo i bez ohnivé vody. 
 

Přípravka starší „B“  
 

Osek – Blatná  13:5 (8:2)  
Sestava:  Dominik Filaus, Ondřej Krátký (C), František Turek, David Fiřt, Ondřej Velek, Pavel Šmat, 
Matyáš Brož, Jakub Opava, František Slavíček 
Branky Blatné: Brož 2x, Filaus 3x 
Branky Osek: Kříž 1x, Vachulka 2x, Brož 10x 
Klukům patří veliký dík že dnes nevzdali hru proti známému soupeři hrajícímu ,,bum bum ” JZD fotbal” ani 
pro tentokrát nezklamal.I přes vysoké skóre které nehovořilo pro náš prospěch si kluci zachovali svoji tvář a 
snažili se hrát fotbal tak jak se má,kombinačně a po zemi.Dnešní prohra není sice pro nás radostná ale 
všechny naše góly jsme vstřelili zásluhou kombinačního fotbalu celého týmu a ne pouze z ,,bum bum,, 
autové střely nakopnuté jedním silným hráčem do naší branky. 
  
 
 



 

Blatná – Čestice   8:6 (5:3) 
Sestava: Dominik Filaus (C), Ondřej Krátký, František Turek, David Fiřt, Ondřej Velek, Pavel Šmat, Matyáš 
Brož, Říha V., Habada V., Vonášek J. 
Branky Blatné: Brož 2x, Filaus1x, Fiřt 2x, Habada 2x, Říha 1x 
Branky Čestice: Krejčí 3x, Rezek 1x, Dolíška 2x 
 
 

Přípravka mladší – přátelská utkání 
 

Junior Strakonice - Blatná      22:19   (11:8, 11:11) 
Sestava Blatná: Jakub Sedláček  – Adam Bulka, Adam Šejvar, Daniel Vondruška, Michal Fejtl, Ondřej 
Drnek, Jakub Šurát, Dominik Bulka, Matyáš Brož, David Fiřt, Vojtěch Bulka 
Odveta se hrála ve Strakonicích na dvou hřištích (3x20min, 4+1). Opět výborná příprava. Ale… spoustu toho 
musíme zlepšit, víme o tom a zamakáme na tom…   
  

Blatná – Junior Strakonice       4:12 
Branky Blatné:    Adam Šejvar 2x, Michal Fejtl 2x 
Přihrávky na gól:    Adam Bulka 2x, Daniel Vondruška 
Sestava Blatná: Jakub Sedláček, Vojtěch Bláha  – Adam Bulka, Adam Šejvar, Daniel Vondruška, Michal 
Fejtl, Štěpán Flandera, Dominik Bulka 
První utkání venku na výborně připraveném hřišti a hned kvalitní soupeř, který nás řádně prověřil.  Kluci se 
snažili hrát fotbal, ne žádnou nakopávanou a to nás těší… 
 
 

Ženy 
 

Blatná – Ďáblice Praha   2:0  (1:0)  
Branky:  Honnerová, Vajsová 
Sestava: Valíčková – Kozáková, Tvrdá, Hanzlíková, (Chárová)( Vajsová ) - Braunová, Trnková, Račáková, 
Klásková, Šebková, Honnerová, Nagyová 
Ve svém druhém mistrovském utkání hostily hráčky Blatné pražský tým Ďáblice, a jelikož počasí moc 
nepřálo, muselo se utkání odehrát na umělé trávě. 
Od počátečního hvizdu bylo utkání v plném nasazení, a ani rozhodčí se nenudil. Ze začátku hry měly míč na 
svých kopačkách více Blateňačky, ale k žádné větší akci to nevedlo. Až ve 20. minutě domácí útočnice 
Nagyová na sebe natáhla  2 obránkyně, dokázala udržet balón a posunout na volnou Honnerovou, která do 
protipohybu gólmance nedala šanci, a domácí mohly být o něco klidnější 1:0. 
Bohužel přibývalo tvrdších soubojů a jeden z nich odnesla v domácí obraně Hanzlíková, po pádu si silně 
narazila koleno a musela odstoupit z utkání. A ani střídající Chárová nebyla zdravotně úplně fit, ale jelikož 
byla jediná střídající musela do hry. Dokonce prvního poločasu se již skóre neměnilo. 
Druhá půle byla podobná jako ta první, samý souboj a poměrně i hodně nepřesností. V 71. minutě se ve 
středu hřiště povedlo vybojovat domácím balón a Račáková vyslala přesnou milimetrovou přihrávku mezi 
obranu Ďáblic na Vajsovou, která si popotáhla míč do malého vápna a chytrou střelou překonala gólmanku a 
tím upravila na konečný stav 2:0. 
Samozřejmě musíme poděkovat domácí gólmance Valíčkové, která team zachraňovala svými sebejistými 
zákroky, naštěstí Ďáblice ohrožovali branku z větší dálky, a když se míč prošel přes malé vápno a otřel se o 
tyčku stálo při Blatíčkách i štěstí. 
 Jan Klásek a David Reguš : Holky bojovaly celý zápas a hrály jako jeden tým. Trápí nás hodně marodka a 
tak jsme rádi, že se holky do soupeře zakously a nezalekly se hostujících hráček, které díky střídavým 
startům běžně nastupují za týmy v I. lize. I my máme v týmu hráčku na střídavý start, která je hráčkou 
Protivína (Krajský přebor). Doufejme v brzké uzdravení marodů a v co největší počet bodů v následujících 
utkání. 
Článek připravila. Honnerová Martina 
 
 


