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 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj č. 2/2014 

18. kolo – I. “B“ třída 

sobota 19. dubna 2014 

17 : 00 hod. 
 

www.blatnafotbal.cz 

www.tjblatna.cz 

 

Neděle 20/4:  Prachatice - Blatná 10.00 hod. (dorost) 

  Meteor Tábor - Blatná 10.00 hod. (žáci) 

  Volyně – Blatná 10.00 hod. (přípravka st.A) 

 

TJ BLATNÁ „A“ 

    - ŠTĚKEŇ „A“ 
         (TJ Otavan) 

Utkání  řídí:  

Hlavní rozhodčí ……….. p. Daniel Petričák (Písek) 

Asistenti ……………….. p. Petr Hovorka (Cehnice) 

               ……………..… p. Milan Káník (Pracejovice) 

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

půdě v jarní části sezóny 2013/2014 a přejeme krásný (nevšední) a ničím 

nerušený fotbalový záţitek.  

„BLATNÁ  DO  TOHO“ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tento zpravodaj je opět slosovatelný (označený číslem na přední straně). Slosování proběhne 

o přestávce mezi poločasy. Ze všech zpravodajů bude vylosováno pět, jejichţ majitelé obdrţí věcné 

ceny od našich sponzorů. Tentokrát jsou to firmy „LEIFHEIT, s.r.o. Blatná“ a 

„Budějovický Budvar n.p. – pan Tomáš Kratochvíl“. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Muţi „A“ 
 

SK Čkyně - TJ Blatná   2:0 (1:0) 
Branky:  6´ Pinke, 61´ L. Provod 

Čkyně:  Holfeld - Turek V., Martan, Toman, Chalupa, Vondrášek, Kvapil, Duka, Kuneš, Provod, Pinke / 

Blaschko, Gerold, Turek M., Kainc.   

Blatná:  Vlas - Voborník, Křivanec „K“, Marek, Čadek P., Pekárek, Petrášek, Prokopec, Jiřinec (65´ Rubáš 

O.), Peleška, Rubáš D. (38´ Sýkora) / Sedláček. 

Blatná:  Další utkání, které opět neproběhlo podle našich představ. Dostáváme laciné góly a nejsme schopni 

proměňovat své šance. Soupeř se dostal brzy do vedení pohotovou střelou zpoza vápna. Klíčový okamţik 

nastal na konci prvního poločasu, kdy Radek Peleška neproměnil pokutový kop. Čkyně přidala ve druhé půli 

další branku, a jelikoţ zvládla zápas lépe takticky, mohla se radovat z vítězství.  

 

TJ Blatná – Fotbalový klub Laţiště „B“    1:3 (0:2) 
Branky:  69´ Petrášek - 13´ Matulka, 30´ Kotrch, 85´ Holub 

Blatná:  Chlanda - Rubáš O. (37´ Sýkora), Petrášek, Křivanec „K“, Čadek P., Peleška, Pekárek (51´ 

Voborník), Prokopec (37´ Motyka ), Jiřinec, Kratochvíl, Rubáš D.,  /  Martínek, Říha. 

Laţiště:  Hopfinger - Ketzer, Grametbauer, Vojta, Holub, Kučera, Matulka „K“, Stupár, Puchinger, Soukup, 

Kotrch  /  Mocek, Sabadka.  

Blatná: Od začátku zápasu jsme měli problém s kontrolou balonu. Míč nám neustále odskakoval a nebyli 

jsme schopni si díky tomu vytvořit převahu. První poločas byl z naší strany velmi tragický. Soupeř nás 

převyšoval v bojovnosti, coţ při našem laxním přístupu nebyl zase aţ tak sloţitý počin. Po našich 

individuálních chybách dokázal vstřelit 2 góly a do kabin odcházel s vedením 2:0. Druhá půle byla jiţ o něco 

málo lepší, nepřesností při zpracování a rozehrávce jsme se však zbavit nedokázali. Dobře hrající stopeři 

hostí sbírali veškeré naše přihrávky 

a centry a my se k šancím 

nedostávali. V 69. minutě jsme se 

konečně prosadili, kdyţ střelou 

zpoza vápna přesně zamířil k tyči 

Michal Petrášek. Od té doby jsme 

konečně začali hrát, vytvořili si 

tlak a brankové příleţitosti, které 

hosté někdy i se štěstím odvrátili. 

V závěru jsme vrhli všechny síly 

do útoku a soupeř nás rychlým 

brejkem do otevřené obrany 

potrestal třetím gólem. Po našem 

ostudném výkonu jsme v tomto 

utkání zaslouţeně ztratili první 

body v sezóně.    
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Ţeny 
 

ABC Braník – TJ Blatná   1:0 (1:0) 
Blatná:  Valíčková - Velíšková, Tvrdá, Chárová (Křivancová), Nagyová, Tomanová, Klásková, Šebková, 

Petrovicová (Bláhová), Štychová (Karlíková), Nezbedová. 

Braník:  Kalašová - Wolfová, Jedličková, Průchová, Fišerová, Jirsová, Chalupná, Reichmanová, Štvťová, 

Šimůnková, Červenková  /  Kahounová, H rubá, Jarolímková, Adámková, Josefová. 

Blatná tentokrát vyjíţděla ke svému zápasu ven, a to do Prahy na Braník. Braník šel se svými výsledky 

nahoru a není to uţ tým, který obývá konec tabulky. Momentálně se pohybuje kolem 4 místa. 

Hráčky Blatné do zápasu nastoupily ustrašené ze soupeřek a na hře to bylo vidět. Bylo tam hodně 

nepřesností a hráčky Braníku si s nimi dělaly, co chtěly. Hrálo se více na polovině hostujícího celku. Braník 

měl větší tlak, který bohuţel skončil gólem z 16 metrů - přehozením vyběhlé brankářky. Střílející hráčka 

nebyla nikým obsazená, takţe měla snadnou pozici. Blatná po obdrţeném gólu přidala ve své hře a hned to 

bylo poznat. Jeden z rohů, který prolétl šestnáctkou, neproměnila střílející Nagyová. V prvním poločase se 

uţ nic nestalo a tak šly do šaten spokojenější hráčky domácího celku. 

Do druhého poločasu vstoupila do hry jiná Blatná. Hráčky začaly plnit úkoly, které uţ dostaly do prvního 

poločasu, a hra se začala vyrovnávat. Více kombinovaly a ukazovaly, ţe umí hrát fotbal. Avšak jednou za čas 

šly na výlet domácí hráčky a vţdy to bylo nebezpečné. Buď přestřelily nebo míjely tyčky. Hráčky Blatné 

začaly ztrácet sílu a bylo to vidět na zakončení. Jedno takové měla  Šebková, která však střílela do náruče 

brankářky. Hrálo se za slunečného počasí a síly docházely o to rychleji. Blatná uţ neměla sílu na vyrovnání a 

tentokrát nepřivezla ani jeden bod. Je třeba říct, ţe Braník si to za svůj výkon zaslouţil. Byl lepší neţ Blatná 

a měl více šancí, které likvidovala dobře chytající Valíčková nebo dobře postavené tyčky. 

Hodnocení trenéra Blatné Davida Reguše: 

Dneska musíme uznat, ţe jsme prohráli zcela zaslouţeně. Proti urostlým holkám z Braníku jsme podali velmi 

ustrašený výkon a díky našim chybám jsme se sami dostali pod tlak. Ve druhém poločase naše holky setřásly 

respekt ze soupeře a hrály odváţněji, ale bohuţel  nám chyběla síla k dotaţení některých akcí. Holt  musíme 

dnešní výkon hodit za hlavu, pogratulovat soupeři a připravit se na další zápas se Zlíchovem. 

Hodnocení trenérky Braníku Ivy Mocové: 
Měly jsme co napravovat po minulém týdnu, tak jsme chtěly doma bodovat naplno. Blatná přijela s úplně 

jiným týmem, ale v bráně se zkušenou Valíčkovou, která byla i tentokrát velkou oporou hostů…z naší strany 

bylo dost nepřesností a hra nebyla podle mých představ. Podařilo se nám dát první gól a holky se trochu 

uklidnily, ale hosty drţela stále v pohodě chytající Valíčková. Blatná se prakticky k ohroţení naší branky 

pořádně nedostala, ale je to tím, ţe má spoustu mladých hraček a naše obrana si se všemi náznaky poradila. 

Trápení našich hráček v koncovce pokračovalo, proto výsledek zůstal jen takto. Soupeři přeji hodně štěstí a 

ať se daří… 

 

TJ Blatná – J.Hradec     1:0 (0:0) 
Branka Blatné:  Vajsová 

Blatná ve svém druhém utkání přivítala třetí tým tabulky J.Hradec. Tento tým byl na vítězné vlně, kdyţ 

porazil Libušín na své půdě 6:1. 

Hráčky Blatné vlétly do utkání jako uragán. Měly větší tlak neţ soupeřky. Tlak Blatné se ukázal uţ ve 14. 

minutě, kdy Vajsová orazítkovala břevno. Ve 31. minutě posílala Kozáková rozběhnutou Vajsovou, která 

bohuţel míč nestihla. Tuto akci zopakovala tato dvojce o minutu později, opět však se stejným výsledkem. 

Ve 40. minutě se dočkaly i soupeřky své útočné akce, která skončila u domácí brankářky. O dvě minuty 

později měla  na svých kopačkách míč Blatná a to jmenovitě Petrovicová, která ho vedla přes půl hřiště. 

Přihrávku do vápna na Vajsovou uklidila do bezpečí protihráčka. Hráčky Jindřichova Hradce se dostaly do 

dalších útočních akcí aţ na konci poločasu a to díky chybám hráček Blatné, které 2x za sebou faulovaly. 

Tímto daly soupeřkám moţnost zahrávat přímé kopy. Oba dva pokusy naštěstí pro Blatnou skončily 

nezdarem. Poločas skončil nerozhodně. 

Do druhého poločasu šla Blatná s tím, ţe dá soupeři gól a nenechá si vzít body. Hráčky Blatné opět přitvrdily 

a plnily pokyny trenéra. Ve 47. minutě se i ţlutilo. Za faul dostala kartonek Klásková. V 50. minutě vystřelila 

Tomanová na branku, chybělo však pár centimetrů, aby se Blatná konečně radovala za své odvedené úsilí. V 

51. minutě centrovala Klásková, na centr si naskakovala Vajsová, které chybělo pár centimetrů, aby míč 

dopravila do branky. 

V 54. minutě se zase jednou dostaly k míči soupeřky, ale jejich střela nebyla nebezpečná a nevešla se ani 

mezi 3 tyče. V 59. minutě zahrávaly hostující hráčky přímý kop, který odhlavičkovala domácí obrana. 
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V 68. minutě se konečně dočkala Blatná a mohla se radovat. Po střele Vajsové zpoza vápna se zavlnila síť. 

Blatná nadále zlobila své soupeřky a tlačila se do zakončení. Bohuţel ne a ne přidat další gól a uklidnit se. 

Do konce zápasu se Blatná snaţila udrţet jednogólový náskok a nechat si na své půdě tři body. 

Hra byla ze strany Blatné mnohem lepší, neţ v předcházejícím zápase. Byla bojovná, kombinační a kaţdá 

hráčka nechala na trávníku vše. Tento zápas byla lepší Blatná a zaslouţeně vyhrála. 

Komentář k utkání trenéra Davida Reguše: 
Dneska k nám zavítal soupeř, který budil respekt výsledkem z minulého kola, kdy vyhrál 6:1. My jsme 

udělali o proti minulému zápasu několik změn. A bylo tam vidět zlepšení ve všech směrech. Sice jsme se 

trápili v rozehrávce, kdy nám míč 

buď odskakoval od nohy, nebo jsme 

zbrkle odkopli balon, ale holky vše 

nahradily svojí bojovností a soupeři 

nedarovaly nic zadarmo. Díky tomu 

jsme soupeře skoro k ničemu 

nepustili. I kdyţ nerad chválím, 

protoţe máme pořád co zlepšovat, za 

dnešní výkon zaslouţí všechny 

holky velkou pochvalu. 

 

 

 

 

 

Muţi „B“ 
 

TJ Blatná „B“ – FK Vodňany „B“            4:1 (2:1) 
Branky Blatné:  Bulka Josef 2x, Uldrich Radek, Písařík Filip 

Blatná:  Sedláček – Rubáš O., Petrášek, Uldrich, Bulka J., Sýkora T., Kerndl, Křivanec J., Šrámek „K“, 

Motyka, Pekárek  /  Marek, Sobota, Písařík. 

Vodňany:  Šmíd – Filip, Marinov, Färber, Šottner, Benedikt, Zlatohlávek, Budín, Staněk T., Jirouš, Staněk J. 

„K“  /  Víšek, Brůţek. 

Blatná:  Domácí na hřišti dominovali po celou dobu utkání. Díky silné středové řadě výborně kombinovali a 

soupeře k ničemu nepustili. Paradoxně šli ale hosté do vedení, kdyţ potrestali jedinou chybu domácích 

v zápase a otevřeli tak skóre.  Domácí se rychle vrátili do utkání a dvěma slepenými góly Josefa Bulky 

otočili skóre. Ve druhém poločase potvrzovali svou převahu a Radek Uldrich s Filipem Písaříkem dokázali 

přidat ještě dvě branky. Přestoţe další šance zůstaly nevyuţity, diváků se předvedená hra musela líbit. 

 

SK Otava Katovice „B“ – TJ Blatná  „B“        2:2 (1:1) 
Branky Blatné:  Bulka Martin 2x 

Blatná:  Chlanda – Křivanec J., Sýkora T., Šrámek „K“, Pekárek  M., Voborník, Hanousek, Bulka J, 

Martínek, Petrášek, Bulka M.  /  Svoboda, Sobota. 

Blatná:  Ve velice pohledném a vyrovnaném utkání jsme měli více šancí, které jsme bohuţel nedokázali 

proměnit. Remíze je nakonec 

spravedlivá. Jsme velice rádi, ţe jsme 

dokázali navázat na kvalitní výkon 

z prvního kola a potvrdili jsme vzrůstající 

formu. 
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35+ 
 

Sedlice SG – TJ Blatná 35+     2:4 (0:3) 
Branky Blatné:  Jiří Datel Říha 2x, David Šprcka Flandera, Tomáš Sigi Hanousek 

Sestava:  Šavrda (Sedlice) - Hanousek, Sobota, Pýcha, Martínek, Diviš J. -Rakovan, Říský, Kerndl, Hornát, 

Květoň - J.Říha, Flandera. 

Děkuji soupeři a zároveň i spoluhráčům ze Sedlice za zapůjčení nejlepšího gólmana J. Šavrdy, který byl 

velkou oporou blatenské SG. Naše nádherné góly by jen těţko zachytily kamery po ročním putování v první 

lize. Datel dvakrát, Sigi a nakonec i Šprcka !!! Já Rakovan Pavel nedal penaltu !!! 

 

Kasejovice SG – TJ Blatná 35+    1:1 (0:1) 
Branka Blatné:  Petr Bulka 

Sestava: Čadek - Müller, Drnek, Hanousek, Martínek, Diviš, Rakovan, Kerndl, Kerndl ml., Říský, Bulka, 

Flandera, Sobota, Šimeček, Koptyš. 

 

 

Starší dorost 
 

TJ Blatná – Roudné   0:5 (0:4) 
Sestava:  Písařík – Hrádek, Kallmünzer, Tvrdý, P. Burian – Šána, Janota, Petráš, Cvach – Medlín, Stulík. 

Střídání:  Mach, Šmat, Míka. 

Hodnocení:  První poločas tohoto utkání nám vůbec nevyšel. Ve 14. minutě jsme dostali první branku a do 

poločasu inkasovali ještě 3x. Druhá půle byla herně lepší, ale bohuţel jsme nevyuţili ţádnou šanci a tak nás 

soupeř v 80. minutě potrestal ještě jedním gólem. 

 

Břilice – TJ Blatná  4:1 (3:0) 
Sestava:  Písařík – Hrádek, Tvrdý, Šejvar, Burian – Šána, Kallmünzer, Petráš, Janota, Cvach – Stulík. 

Střídání:  Šmat, Tkadlec. 

Hodnocení:  Do utkání jsme vstoupili 

vlaţně. První střela na naši branku ve 3. 

minutě znamenala vedení domácích. 

Branku nám vstřelil domácí kapitán, 

který se do půle trefil ještě 2x. Ve druhé 

půli jsme přeskupili řady a výsledkem 

byl gól Petráše. Domácí ale dobře 

bránili a v 73. minutě přidali čtvrtý gól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladší dorost 
 

TJ Blatná – Roudné   4:3 (0:3) 
Sestava:  M. Burian – Hejl, Mach, Hrádek, Chlanda – Linhart, Kareš, Sedláček, Míka – Formánek, Stulík. 

Střídali:  Hajíček, Tkadlec, Michálek. 

Hodnocení:  Do tohoto utkání jsme konečně nastoupili v kompletní sestavě, ale zaspali jsme začátek a ve 

čtvrté minutě jsme prohrávali 2:0. Do poločasu se nám střelecky nedařilo a soupeř přidal třetí branku. Ve 

druhé půli se nám povedl neskutečný obrat, kdyţ jsme čtyřmi góly otočili výsledek utkání. Ve 42. minutě 

sníţil Tkadlec. Druhou branku přidal dalekonosnou střelou v 50. minutě Kareš. O vyrovnaní se v 56. minutě 

zaslouţil Linhart a rozhodující branku přidal v 63. minutě opět dalekonosnou střelou Kareš. 
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Břilice – TJ Blatná   5:3 (2:2) 
Sestava:  Michálek – Chlanda, Hrádek, Mach, Hejl – Tkadlec, Kareš, Míka – Stulík. 

Hodnocení:  Do zápasu jsme nastoupili pouze s devíti hráči, ale ty zasluhují obdiv a uznání za výkon, který 

předvedli. Domácím byli po celý zápas rovnocenným soupeřem. Bohuţel jsme neměli brankáře, tak musel 

nastoupit hráč z pole. Začátek zápasu 

tomu odpovídal a ve 4. minutě jsme 

prohrávali 2:0! Poté jsme se 

neuvěřitelně zvedli a v 8. minutě Stulík 

sníţil.  Ve 21. minutě Mach po rohu 

dokonce vyrovnal ! Ve druhé půli jsme 

si nepohlídali začátek a domácí nám 

opět odskočili na rozdíl dvou branek. V 

55. Minutě, po rychle rozehrané 

standardce, Míka sníţil na rozdíl 

jediného gólu. V posledních 15. 

minutách šel kapitán Stulík dvakrát sám 

na brankáře domácích, ale bohuţel 

neuspěl. Poslední gól jsme dostali v 

poslední minutě. Jiří Peroutka, vedoucí 

obou týmů Blatné. 

 

 

 

Starší ţáci 
 

TJ Blatná – MAS Táborsko B   2:0 (1:0) 
Branky Blatné:  Chovanec, Hrádek 

Blatná:  Peroutka – Říha, Uldrich, Houzar, Tvrdý, Hrádek – Maleček, Dráb, Jelínek - Chovanec, Šimůnek 

Střídali:  Antoš 

Hodnocení:  V  domácím zápase jsme soupeře nepustili do ţádné váţnější akce. V prvním poločase se 

prosadil, po krásné nahrávce od Šimůnka, Chovanec. Ve druhém, šťastnou střelou z dálky, potvrdil naše 

vítězství Hrádek. 

 

Loko Č. Budějovice – TJ Blatná  5:0 
Blatná:  Peroutka – Bláha, Houzar, Tvrdý, Hrádek – Maleček, Říha, Uldrich - Jelínek, Chovanec. 

Střídali:  Vala, Štědroňský 

Hodnocení: S marodkou pěti hráčů jsme neměli v Budějovicích šanci na úspěch. Od 60. minuty musel, po 

zranění gólmana Peroutky, který i tak chytal s výronem kotníku, chytat gólman mladších ţáků Štědroňský, 

kterému tímto za pomoc děkujeme. P. Míka, vedoucí starších ţáků Blatné. 
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Mladší ţáci 
 

TJ Blatná - FC MAS Táborsko B   2:6 (2:2) 
Branky Blatné:  9. Říha V. a 29. Štědronský M. 

Branky hosté:  1.,33.,43. Bursík M., 32. Bursík J., 25. Hořčička P. a 36. Šustr L. 

Blatná:  Souček D. - Outlý F., Průcha D., Fořt T. – Vonášek J., Fořt L. – Potůček J., Štědroňský M. (Říha V., 

Pícha Š., Říha Š., Kučera Š., Paukner M.) 

Radek Habada:  Naši kluci statečně vzdorovali a v první půli byli pro táborský tým rovnocenným 

soupeřem. Na začátku druhého poločasu jsme se však dopustili hrubých chyb v obraně, které soupeř dokázal 

potrestat. Šance jsme si sice vypracovali, ale gól jsme uţ neslavili. Za výkon si naši kluci zaslouţí pochvalu. 

 

TJ Lokomotiva Č. Budějovice - TJ Blatná   6:0 (2:0) 
Branky domácí:  28. a 34. Janů J., 42. a 44. Djurov N., 4. Dudy R., 56. Chrástka. 

Blatná:  Štědronský M. - Outlý F., Průcha D., Paukner M., Fořt T., Říha Š., Kučera Š. – Pícha Š., Vonášek J., 

Habada V., Fořt L., Souček D. – Říha V. a Šourek J. 

TJ Lokomotiva Č. Budějovice:  Kadlec M., Vaněk P., Wenzl M., Skála L., Dudy R., Chrástka M., Djurov 

N., Svoboda V., Veselý O., Tomášek J., Wenzl J., Vondruška K., Janů J., Martinec J., Kuchař 

J., Bartoš J., Spurný M. 

Petr Švec:  V první půli jsme s domácími ještě drţeli krok, ale po změně stran nás přehrávali a zaslouţeně 

vyhráli. Kluky musíme pochválit za bojovnost. 

 

 
 

 

Starší přípravka „A“ 
 

TJ Blatná – Katovice  6:4 (5:2) 
Branky domácí:  Dominik Filaus 3x, David Fiřt 1x, Jakub Opava, František Slavíček 

Branky hosté:  Ondřej Kavka, Vojtěch Novák, Tomáš Kabele, Jakub Kašpírek 

Sestava:  Pavel Říha, Pavel Šmat, Dominik Filaus (C), Jakub Opava, Ondřej Krátký, František Turek, 

František Slavíček, David Fiřt. 

 

Bělčice – TJ Blatná    1:5 (0:4) 
Branky domácí:  Vejšický 

Branky hosté:  Fiřt 2x, Opava 2x, Krátký 

Dnes jsme hráli v Bělčicích a sehráli jsme pěkné utkání. Hned na začátku se soupeř rozjel, ale strefil jenom 

břevno. To naše kluky nakoplo a první poločas jsme s přehledem přehráli soupeře. Ve druhém poločase jsme 

po chybě v obraně jednou inkasovali, vzápětí jsme navýšili vedení a zápas dotáhli do vítězného konce. 
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TJ Blatná – Čestice    3:3 (1:1)  po penaltách 3:4 
Branky:  Filaus, Šmat, Říha 

První dubnový den jsme sehráli první zápas s Česticemi. Herně jsme byli lepší, avšak gólově jsme měli 

smůlu. Míč jakoby se bráně vyhýbal. Do šatny jsme šli za stavu 1:1 a ve druhém poločase to bylo podobné. 

Nakonec zápas skončil 3:3. Při penaltách měl soupeř větší štěstí a na penalty vyhrál. 

 

 

Starší přípravka „B“ 
 

Draţejov – TJ Blatná   5:6 (2:3) 
Branky Blatné:  Adam Šejvar 2x, Adam Bulka 2x, Matyáš Broţ, Michal Fejtl 

Sestava Blatná:  Jakub Sedláček, Vojtěch Bláha – Daniel Vondruška, Štěpán Flandera, Ondřej Drnek, Adam 

Šejvar, Dominik Bulka, Michal Ţiţka, Adam Bulka, Michal Fejtl, Zdeněk Merhaut, Jakub 

Šurát, Matyáš Broţ, Lubomír Janků 

V dramatickém souboji jsme se prosazovali, jak střelbou z dálky, tak i z blízka. Kluci se snaţili hodně střílet, 

bohuţel nám to lítalo vedle nebo míče lapil brankář. Ale kdo nevystřelí, nemůţe dát gól. Škoda několika 

pomalých a nepřesných přihrávek, mohli to být pěkné kombinace. 

 

TJ Blatná – Vodňany  9:4 (3:0) 
Branky Blatné:  Matyáš Broţ 5x, Zdeněk Merhaut, Adam Šejvar, Jakub Šurát, Adam Bulka 

Sestava Blatná:  Jakub Sedláček, Vojtěch Bláha – Daniel Vondruška, Štěpán Flandera, Ondřej Drnek, Adam 

Šejvar, Dominik Bulka, Michal Ţiţka, Adam Bulka, Michal Fejtl, Zdeněk Merhaut, Jakub 

Šurát, Matyáš Broţ, Lubomír Janků 

Do zápasu jsme vstoupili aktivně a chtěli hned rozhodnout. Podpořil to i Kuba skvěle chycenou penaltou. 

První mistrák za nás odehráli Maty a Luboš. 

 

 

Mladší přípravka 
 

TJ Blatná - Volyně   4:12 (2:7) 
Branky Blatná: 2x Jakub Outlý, 1x Aleš Bláha, 1x Natálka Kostohryzová 

Trenér domácích Michal Hovorka:  Zápas jsme začali aktivně a vstřelili první branku zápasu. Poté 

iniciativu převzal soupeř a my byli všude pozdě. Chyběla agresivita a chuť výsledek otočit. Ve druhém 

poločase se nám vydařily některé akce, škoda, ţe jsme nevstřelili víc branek. Snad nás úvodní prohra 

nakopne, jako tomu bylo na podzim. 

 

 

 

 

 

 

 

„Sportu ZDAR a fotbalu zvlášť“ 


