
 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj  č. 1/2011 

16. kolo – I. “A“ třída 

neděle  10. dubna 2011 

16 : 30 hod. 
 

 

 

 
BLATNÁ „A“ 
        – OSEK 
 

Utkání  řídí:  
Hlavní rozhodčí ……….. p. Michal Vrkoč  (Sepekov)  

Asistenti ……………….. p. Vladislav Linhart  (Čimelice) 

               ……………..… p. Tomáš Žemlička  (Bernartice) 

Delegát  ………………. p. Jiří Veltruský  (Březnice) 
 

 

          



 

Vítáme Vás na prvním mistrovském utkání „A“ týmu Blatné na 
domácí půdě v jarní části sezóny 2010/2011 a přejeme krásný 
(nevšední) a ničím nerušený fotbalový zážitek.  

 
 

„BLATNÁ  DO  TOHO“  
 
 

Muži „A“  
 

Olešník – Blatná 3:0  (1:0)   
 
Sestava:   Fiřt – Skuhravý, Petrášek, Rubáš D., Uldrich – Kratochvíl, Vanduch, Brynda (K), Říský 

(Rubáš O.), Motejzík – Nový (Polan) 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  „Pohled na tabulku nás nemůže naplňovat optimismem, proto jsme 

do Olešníku přijeli alespoň pro bod. Utkání bylo vyrovnané s šancemi na obou stranách. Více 
klidu v zakončení nakonec rozhodlo o zaslouženém vítězství domácích. Skóre otevřeli domácí 
již v 10. minutě. Po chybě Rubáše následovala série centrů zakončená první brankou. Druhá rána 
pro nás přišla v 16. minutě. Nový postupoval sám na brankáře, ale při zakončení si poranil sval a 
musel být střídán Polanem. Srovnat skóre jsme mohli ve 34. minutě. Gólovou hlavičku Petráška 
bohužel vyrazil (z brankové čáry) Říský. 
Ve druhé půli jsme hrozili hlavně střelami z trestných kopů, které výborně zahrával Rubáš. V 61. 
a 67. minutě musel zasahovat domácí brankář, v 70. minutě pak zastavila střelu tyč. Domácí 
nikam nepospíchali a v 61. a 78. minutě nás, po kombinačních akcích, potrestali. Naši hráči 
bojovali, ale soupeř byl rychlejší a pohyblivější. Naši hru výborně režíroval kapitán Brynda. 
Pochvala patří také rozhodčím, v čele s p. Bumbou, kteří výborně řídili hru a zajistili tak klidný 
průběh utkání.“ 

 
 

Muži „B“  
 

Štěkeň – Blatná 1:0  (1:0) 
 
Sestava:  Fiřt - Slezák, Šrámek, Říský, Rubáš O. - Krajzl (K), Petrášek, Polan V., Poláček, - Nový, 

Peterka (73´ Doležal) 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  „Z menší tvrdé umělé trávy, na které jsme strávili zimu, jsme 

nastoupili na obří travnaté hřiště ve Štěkni. První čtvrthodinu jsme se hledali a soupeř toho 
využil k vedení 1:0. Poté se hrál zápas, kdy se střídaly gólové šance na obou stranách. Zápasu by 
slušel spíše výsledek 4:4, střelci se však ze zimního spánku neprobudili. Byl to bojovný, slušně 
vedený duel.“ 

 
 

Blatná – Sokol Bavorov 1:0  (0:0)  Šrámek  
 
Sestava:  Reguš – Slezák (46´ Stejskal V.), Hanousek, Šrámek, Rubáš O., - Krajzl (K), Bulka J., 

Petrášek, Peleška T. - Polan V. (55´ Doležal), Peterka (70´ Mikolášek P.) 
 



 
Josef Hornát (trenér Blatné):  „Před slušnou diváckou návštěvou se hrál první poločas ve svižném 

tempu, bez vyložených šancí. Pouze těsně před poločasovým odchodem do kabin hlavičkoval 
v ideální pozici Michal Petrášek nad branku. Jediná branka utkání padla hned na začátku druhé 
půle, kdy dlouhé autové vhazování usměrnil hlavou do branky Karel Šrámek. S přibývajícím 
časem tempo utkání postupně upadalo. Domácím se již vedení ze žádné šance navýšit 
nepodařilo, a když ani hosté, z nebezpečných rohových kopů, nepřekonali domácího gólmana 
Davida Reguše, skončilo utkání těsnou výhrou Blatné 1:0. Ve slušně hraném utkání bylo stinnou 
stránkou zranění Davida Eliáše ve druhé půli.“ 

 
 

Starší dorost 
 

Slávie ČB – Blatná 2:0  (2:0)                                                                               
 
Sestava:  Sedláček – Šejvar, Peleška T., Mišiak.– Kallmünzer, Prokopec, Peleška R., Polan, 

Merašický – Jiřinec, Varhan   
Střídali:   Voborník, Stejskal, Karban 
 
Hodnocení:  Utkání jsme ztratili v prvním prohospodařeném poločasu. Hráli jsme nedůrazně a 

špatně obsazovali protihráče. Hlavně na kraji hřiště, kde po pěkných akcí domácích padli obě 
dvě branky. Ve druhém poločase došlo k podstatnému zlepšení. Většina hráčů, bohužel ne 
všichni, přistoupili ke hře zodpovědně. Dokonce jsme se dostali do dvou šancí, které jsme ale 
bohužel neproměnili…  

 
 

Mladší dorost 
 

Slávie ČB – Blatná 2:2  (2:1)   Kallmünzer, Varhan          
 
Sestava:  Chlanda – Burian, Šejvar K., Mišiak, Stejskal – Karban, Kallmünzer, Voborník, Písařík –  

Šejvar R., Linhart                            
 
Hodnocení:  Po nedůsledném obsazování jsme obdrželi dva laciné góly, na které jsme příkladnou 

tvrdou prací na hřišti dokázali odpovědět.. 
 
 

Starší žáci 
 

Blatná – SK Slavia ČB  4:1  (2:0)  Medlín 3x, Pinc  
 
Sestava:  Kurz, Říský, Tvrdý, Petráš, Kalous, Maňaska, Kůst, Janota, Solar, Medlín, Pinc 
                    
Střídání:  Mázl, Cvach, Hejl, Stulík, Müller 
 
Hodnocení:  Vzhledem k nepovedené přípravě, kdy jsme ani v jednom ze zápasů nezvítězili a stále 

se  potýkali s  nedostatkem  hráčů, jsme  se na první mistrovské utkání sešli téměř  kompletní  a 
na hře  to  bylo  znát. Hned  ve druhé minutě  zápasu jsme se  ujali vedení  a o sedm  minut  
později  zvýšili na 2:0. Za tohoto stavu se šlo  do druhého  poločasu. Opět  se  nám  povedl  
začátek  a výborně hrající Medlín zkompletoval svůj hattrick. Hosté po naší chybě v obraně 
dokázali snížit a skóre  zápasu  uzavřel  Pinc. Vstup do soutěže se nám povedl ale je to pouze 
první  krok  na  velice  těžké  cestě za  záchranou. Pochvala patří všem hráčům. 



 

Mladší žáci 
 

Blatná – SK Slavia ČB  1:0  (0:0)  Míka 
 
Sestava:   
Střídali:    
 
Hodnocení:  Tři body za výhru jsou jedinou věcí, se kterou můžeme být, po nepřesvědčivém 

výkonu, spokojeni. 
 
 

Ženy 
 

Blatná – Inferno Praha  4:1 (2:0)  Humpálová 2x, Račáková, Mlíčková 
 
Sestava:  Valíčková - Braunová, Honnerová, Tvrdá, Danielová - Štychová, Mlíčková, Račáková, 

Humpálová - Kinkorová, Klásková 
Střídaly:  Vajsová, Tomanová 
 
Hodnocení:  V prvním mistrovském utkání jsme přivítali hráčky z Inferna Praha, kterým jsme měli 

z podzimní části co vracet. Do utkání byly holky velice motivované a těšily se na trávník, jelikož 
celá zimní příprava se odehrála na umělé trávě. Tam jsme bohužel přišli o zraněnou 
Swietoňovou. 
V 11. minutě přišlo svalové zranění udrzavené Štychové, kterou musela nahradit Tomanová. Od 
začátku utkání byla vidět chuť vstřelit branku. V 15. minutě byla vyzvána ke gólu, po ukázkové 
přihrávce od Račákové, hráčka Humpálová, která tentokrát hostující gólmanku nepřekonala. 
Další šance na sebe nenechala dlouho čekat. Po faulu na Hupálovou se kopal přímý kop, kterého 
se zhostila Račáková. Tu se štěstím vychytala brankářka. Na první gól jsme si počkali do         
20. minuty, kdy zahrávala rohový kop Mlíčková a přesně mířila Humpálová. O necelých            
10 minut později našla v dobré střelecké pozici Danielová Humpálovou, která se nemýlila a 
přidala druhou branku utkání. Do kabin se šlo za stavu 2:0. 
Druhý poločas zamkla domácí děvčata hráčky Inferna na jejich polovině a snažily se 
kombinovat. Po brejku Inferna a chybě domácí brankářky, dokázaly hostující hráčky snížit stav 
na 2:1. To bylo ze strany Inferna vše, krom faulů a tvrdých zákroků. V 60. minutě přidala gól 
domácích Račáková a v 75. minutě, po přímém kopu, Mlíčková. Do konce utkání se na stavu nic 
neměnilo a domácí slavili první jarní výhru 4:1. 

 
Asistent trenéra Jan Klásek:  „S výsledkem a předvedenou hrou jsem spokojen. Doufám, že se 

nám brzy uzdraví marodka a dojde k proměňování gólových šancí. 
 
 

 



 

 
 

                                                                                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 

„B“ tým  
 
Okresní přebor mužů 

„A“ tým  
 
1.A  třída mužů sk.“ A“  

Dorost - starší 
 
Krajský p řebor 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dorost - mladší 
 
Krajský p řebor 

Žáci - starší 
 
Krajský p řebor 

Žáci - mladší 
 
Krajský p řebor 



 

 
 
 
 
 

 



 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj   č. 2/2011 

18. kolo – I. “A“ třída 

neděle 24. dubna 2011 

17 : 00 hod. 
 

 

 

 
 

BLATNÁ „A“ –    
       PROTIVÍN 
 

Utkání řídí:  
Hlavní rozhodčí ……….. p. Karel Kříž          (Třeboň)  

Asistenti ……………….. p. František Bumba (Suchdol/Luž.) 

               ……………..… p. Radovan Hynek   (Lomnice/Luž.) 

Delegát  ……………….  
 

 

          



Muži „A“  
 

Blatná - Osek     3:0  (1:0)  vlastní, Rubáš 2x  
 
Sestava:  Fiřt – Skuhravý, Petrášek, Rubáš D., Uldrich – Vanduch, Brynda (K), Kratochvíl         

(50´ Šrámek), Motejzík – Řezáč (74´ Mikolášek), Nový (36´ Jiřinec) 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  „V prvním poločase nás soupeř přehrával, hrozil hlavou po 

centrech. Naštěstí branku míjel, nebo zasáhl výborný brankář Fiřt. Ve 28. minutě, po důrazném 
napadání Kratochvíla, obránce Krenk odkopával tak nešťastně, že trefil vlastní branku. 1:0. Tato 
branka nás postavila na nohy. Hru jsme vyrovnali a hrozili z brejků. 
Na začátku druhé půle postupoval, střídající dorostenec Jiřinec, sám na gólmana, branku však 
minul. V 59. minutě proměnil trestný kop, krásnou střelou k tyči, Rubáš. O čtyři minuty později se 
skóre opět měnilo. Po rohu Vanducha, tentokrát levou nohou, skóroval Rubáš podruhé. Poté se 
utkání jen dohrávalo. Před solidní návštěvou podali domácí zodpovědný výkon, plnili přesně 
taktické pokyny. Odměnou jim bylo pěkné vítězství nad silným a fotbalovým soupeřem. 
S přehledem řídila autkání trojice rozhodčích. 

 

Sedlice – Blatná   5:0  (3:0) 
 
Sestava:  Chlanda – Skuhravý, Bulka, Šrámek, Uldrich – Kratochvíl, Vanduch (16´ Jiřinec,          

47´ Mikolášek), Brynda (C), Rubáš D., Motejzík – Řezáč. 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Na aktivní a velmi důraznou hru domácích jsme nenalezli 

protizbraň a vysoko prohráli. V 10. minutě se, po střetu s protihráčem, zranil Vanduch a než jsme 
stačili situaci vyhodnotit, dostali jsme gól na 1:0. Domácí pokračovali v náporu a vytvářeli si 
spoustu standardních situací. Ve 24. minutě, po rohovém kopu, dal Svoboda na 2:0. Vzápětí 
napřáhl domácí kapitán Mikeš a nechytatelnou střelou vymetl pavučinky v horním rohu Chlandovi 
branky. 3:0. Domácí byli i nadále aktivní a vytvářeli si další šance. Především agilní Hornát mohl 
z malého vápna zvýšit náskok, ale přestřelil. Druhý poločas probíhal beze vzruchu až do 85. 
minuty (pokud tedy nepočítám neustálé a zcela zbytečné dohady našich hráčů s hlavním 
rozhodčím). V 85. minutě zahrál Rubáš trapnou malou domů a pro Našince nebyl problém zvýšit 
skóre na 4:0. V nastaveném čase ještě fauloval Šrámek domácího útočníka a z nařízené penalty 
upravil Mikeš na konečných 5:0.Svůj debut v A týmu si odbyl gólman mladšího dorostu Jaroslav 
Chlanda, kterému je 16 let. Na obdržených brankách nenese žádnou vinu, naopak ještě v několika 
nebezpečných momentech svůj tým podržel. Bohužel naše nově složená obrana mu moc 
nepomohla a nedokázala ubránit hlavičkáře domácích. Citelně chyběl stoper Petrášek! 

 

Muži „B“  
 

Malenice - Blatná ,,B“  4:1  (2:0)  Polan 
 
Sestava:  Reguš – Slezák, Stejskal (46´ Peleška T.), Petrášek, Rubáš O. – Krajzl (K), Říský, Bulka 

J., Polan-  Peterka , Merašický 
 
Trenér Martin Říský:  „Na malém tvrdém malenickém hřišti se hrálo za ideálního fotbalového 

počasí. Domácí projevili větší touhu po vítězství. Hosty z Blatné předčili především důrazem a 
bojovností, což jim do poločasu zajistilo dvoubrankové vedení. 
Ve druhé půli začali hosté aktivněji, ale gól padl opět do blatenské sítě ze zbytečné penalty. Asi 
v 70. minutě se podařilo blatenským snížit na 3:1 Václavem Polanem. Domácí nepolevovali 
v důrazu a nasazení, což jim přineslo zvýšení stavu na 4:1. Těsně před koncem Blatná kopala 
penaltu, ale David Reguš neproměnil. Nezbývá než malenickým poblahopřát k vítězství a pečlivěji 
se připravit na další zápasy.“ 



 

Blatná „B“ – Katovice ,,B“  0:0  (0:0)  
 
Sestava:  Fiřt – Slezák, Říský, Peleška T., Rubáš O., - Krajzl (K), Bulka J., Mikolášek (60´Kerndl), 

Polan V. - Merašický (65´ Doležal), Peterka 
 
Josef Hornát:  „Po celý první poločas a ve druhém poločase, po vyloučení hráče Katovic Frühaufa 

v 70. minutě, měla Blatná převahu. Výsledkem útočného snažení domácích byly pouze dvě 
nastřelené tyče Josefem Bulkou a Václavem Peterkou. Většinu útočných akcí jsme řešili nepřesně, 
nebo zbrkle. Soupeř si proto odváží bod.“ 

 
 

Starší dorost 
 

Blatná – Loko ČB   3:1  (0:1)   Jiřinec 3x                                                                          
 
Sestava:  Sedláček – Mišiak, Peleška T, Šejvar K., - Voborník, Karban, Peleška R., Prokopec, Polan 

– Jiřinec,Varhan 
Střídali:     Merašický, Kallmünzer 
 
Hodnocení:   Sehráli jsme zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním byli lepší hosté a zaslouženě 

šli do vedení po střele za vápnem. Ve druhém poločase se obraz hry změnil ve prospěch domácích 
a díky Jiřincovi, který zaznamenal hattrick, jsme otočili vývoj zápasu v náš prospěch a zaslouženě 
vyhráli… 

 
 

J. Hradec – Blatná   1:0  (0:0) 
 
Sestava:  Chlanda – Karban, Peleška T., Mišiak.– Kallmünzer, Prokopec, Peleška R., Polan, 

Merašický – Jiřinec, Varhan 
Střídali:   Voborník 
 
Hodnocení: Po celý zápas se hrál vyrovnaný fotbal. Dokázali jsme si vytvořit pět vyložených šancí 

na vstřelení branky. Bohužel, naším laxním přístupem v zakončení jsme se připravili o radost 
z branky a minimálně o bod odvezený ze hřiště soupeře. Domácí se dostali do dvou šancí za zápas 
a udělili nám lekci z produktivity. Proto tři body zůstaly v J. Hradci… 

 
 

Mladší dorost 
 

Blatná – Loko ČB   1:4  (1:3)   Kallmünzer    
 
Sestava:  Chlanda – Burian, Mišiak, Šejvar K, Stejskal – Kallmünzer, Karban, Linhart, Voborník – 

Varhan, Šejvar R.                       
Střídali:   Medlín, Hrubý, Písařík   
 
Hodnocení:  Proti prvnímu týmu tabulky jsme byli nedůrazní a obdrželi tři zbytečné góly. S hrou 

soupeře jsme se nevyrovnali a zaslouženě prohráli… 
 
 
 
 



J. Hradec – Blatná  5:1 (2:1) Písařík 

 
Sestava:  Varhan – Burian, Šejvar K, Mišiak, Češka – Karban, Kalmünzer, Voborník, Linhart  –  

Písařík 
 
Hodnocení:  V deseti lidech základní sestavy jsme, po trpělivém úvodu, proměnili šanci a ujali se 

vedení, o které jsme bohužel do poločasu, šťastnými góly soupeře, přišli. Ve druhé půli jsme si 
přidali vlastní gól a tím se připravili o slušný výsledek. 

  
 

Starší žáci 
 

Roudné - Blatná   5:2  (2:1)   Solar,  Stulík  
 
Sestava:  Kurz, Říský, Tvrdý, Petráš, Kalous, Müller, Stulík, Janota, Solar, Maňaska, Mázl 
                    
Střídání:  Cvach, Hejl, Sedláček, Burian, Hrádek 
 
Hodnocení:  V prvních minutách zápasu nás Roudné dostalo pod tlak. Byla to ale Blatná, kdo 

otevřel skóre, po individuální akci Solara. Soupeř však ještě do konce poločasu otočil vedení na 
svou stranu. Ještě v 62. minutě svítil na ukazateli stav 3:2. Ovšem pak přišla „smrtící“ rána v  
podobě penalty, kterou sice brankář Kurz bravurně zlikvidoval, ale při dorážce naše mužstvo 
fatálně zaspalo. Na konečných 5:2 upravili roudenští 3 minuty před koncem. I přes porážku musím 
hráče pochválit za maximální nasazení. Bohužel nám ztráta bodů opět ztížila záchranářské práce 
v KP. 

 

Blatná – Loko ČB   8:0  (5:0)  Mázl 2x, Medlín, Pinc, Cvach, Kůst, 
Janota, Solar 

 
Sestava:  Kurz, Říský, Tvrdý, Petráš, Kalous, Mázl, Kůst, Janota, Solar, Medlín, Pinc 
 
Střídání:  Cvach, Hejl, Stulík, Müller 
 
Hodnocení:  V utkání jsme soupeře jednoznačně přehráli. Kvalita hry byla na našich kopačkách.                 

To se projevilo i na skóre zápasu a to mohlo být vzhledem k množství šancí o hodně                   
větší. Pochvala celému týmu. 

 
 

Mladší žáci 
 

Roudné – Blatná   3:0  (3:0) 
 
Sestava:  Burian – Linhart, Hrádek, Vinter – Voříšek, Sedláček, Kareš, Míka – Paukner 
Střídali:   Peroutka, Chlanda, Houzar 

Trenér Jiří Peroutka:  „Po úvodních třech šancích, které jsme nevyužili, jsme v polovině první 
půle třikrát inkasovali během šesti minut po individuálních chybách v obraně. Ve druhém poločase 
jsme přeskupili řady a začali jsme soupeře místy přehrávat, ale bohužel bez brankového efektu. 
Střelecky se nám bohužel nedařilo, což potvrdila neproměněná penalta. Za druhý poločas bych 
chtěl pochválit celý tým za to, že zápas nezabalil a hrál až do konce.“ 

 



 

Blatná – Loko ČB   0:7  (0:4) 
 
Sestava:  Burian – Houzar, Hrádek, Vinter – Peroutka, Paukner, Sedláček, Linhart – Dráb 
Střídali:   Chladna, Kareš 
 
Hodnocení : Tento zápas se klukům vůbec nepovedl. Hned v první minutě jsme inkasovali, což 

poznamenalo další průběh zápasu. Neúplný kádr nestačil na soupeře, který byl po celé utkání 
lepším týmem. Většina branek padla po nedůrazu před vlastní brankou. Nastřelená tyč ve druhém 
poločasu byla pouze zábleskem, po kterém již nehřmělo. Snad se klukům bude více dařit v příštích 
zápasech. 

 
 

Mladší přípravka 
 

Sedlice – Blatná   4:10  Šourek 2x, Štědronský 2x, Habada 2x, Potůček,  
Poskočil 

 

Ženy 
 

Pavlíkov – Blatná   0:3  (0:0)  Račáková 2x,  Mlíčková 
 
Sestava:  Valíčková - Braunová, Honnerová, Tvrdá, Prokešová - Danielová, Račáková, Mlíčková, 

Vajsová - Humpálová, Velíšková 
Střídaly:  Tomanová, Kinkorová 
 
Hodnocení:  K e druhému mistrovskému utkání jsme zajížděly na horkou půdu do Pavlíkova, kde 

nás nečekal jednoduchý zápas, jelikož Pavlíkov atakuje přední příčky tabulky. První poločas se 
odehrával především na naší polovině, kde holkám pomohla tyčka, kterou nastřelila hráčka 
Pavlíkova. Za bezbrankovou remízu o poločase vděčíme hlavně gólmance Valíčkové. 

 Ve druhém poločase se hra vyrovnala a přišly slibné šance strhnout vedení na naší stranu. To se 
povedlo v 60. minutě Račákové, které přihrávala Velíšková. To nás velice povzbudilo a hráčky 
Pavlíkova zlomilo. Holky zklidnily hru a začaly kombinovat. Druhá branka tak na sebe nenechala 
dlouho čekat. Mlíčková zahrávala přímý kop, který namířila přesně do šibenice 0:2. Skóre 
uzavřela v 80. minutě dobře hrající Račáková 0:3. 

 
Asistent trenéra Jan Klásek:  Holky musím pochválit především za trpělivost v prvním poločase, 

a za houževnatost v poločase druhém. Jen tak dál!. 
 
 

Blatná – Mořina   4:3  (1:0)  Račáková, Danielová, Honnerová,  
Humpálová 

 
Sestava:  Valíčková - Braunová, Honnerová, Tvrdá, Prokešová - Danielová, Račáková, Mlíčková,   

Kinkorová - Humpálová, Velíšková 
Střídaly:  Tomanová, Křivancová, Vajsová 
 
Hodnocení:  V podzimní části jsme hrály v Mořině 0:0 a chtěly jsme napravit svou reputaci. Utkání 

začalo velice slibně. V 10. minutě šla sama na branku Račáková, kterou ale vychytala brankářka 
hostů. O 2 minuty později se ocitla ve stejné pozici Humpálová, která mířila pouze do brankářky. 
Nápor dále sílil, ale jakoby branka Mořiny byla prokletá. To i v 35. minutě, kdy po závaru před 
brankou Humpálová mířila vedle. 



 
Prokletí se podařilo zlomit ve 38. minutě Račákové, které nahrávala Danielová. A tak byl 
poločasový výsledek 1:0. 
Do druhé půle jsme šly s cílem zlepšit hru a proměnit šance. Ve 47. minutě si vzala míč Vajsová a 
mířila na branku. V pokutovém území byla faulována a byl nařízen pokutový kop. Danielová 
nedala brankářce žádnou šanci a bylo to 2:0. 
Hra se odehrávala převážně na polovině hostů. V 50. minutě napřáhla Honnerová a domácí už 
chtěli slavit gól, ale na brankové čáře zasahovala hostující stoperka. To se ale naší hráčce nelíbilo 
a tak v 63. minutě opět vystřelila a tentokrát její střela skončila v brance - 3:0. O několik minut 
později centrovala Humpálová a její centr si srazila brankářka Mořiny do vlastní sítě - 4:0. Gól si 
na své kopačky chtěla připsat i střídající Klásková, ale brankářka hostí ji vychytala. 
To jakoby bylo ze strany Blatné vše. Po rychlém brejku a chybě domácí brankářky došlo ke 
snížení stavu na 4:1. To hráčky Mořiny velice povzbudilo a během 10. minut se jim povedlo po 
hrubých chybách v obraně snížit stav na konečných 4:3. 

 
Jan Klásek asistent trenéra:  Opět se nám nepodařilo proměnit vyložené šance a v druhé půli jsme 

málem přišli o vítězství. Musíme zapracovat na komunikaci v obraně a prosazování se střelecky. 
 
 
Ženy 

 
 
 
Muži „A“  
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Utkání řídí:  
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Asistenti ……………….. p. Jan Rinth (Čížová) 

               ……………..… p. Miroslav Plaček (Písek) 

Delegát  ……………….  
 

 

          



Muži „A“  
 

Blatná – Protivín   2:2 (2:2)  Motejzík, Skuhravý 
 
Sestava:   Fiřt – Řezáč, Petrášek, Šrámek (60´ Bulka M.), Uldrich – Skuhravý, Vanduch, Brynda 

(K), Motejzík – Nový, Jiřinec 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  „Ve velice důležitém utkání jsme prospali začátek zápasu. Soupeř 

se v 10. minutě ujal Čechem vedení, po perfektně sehraném rohovém kopu. 1:0. To nás zaskočilo 
a dvacet minut jsme se hledali. Na nohy nás postavil vyrovnávací gól Motejzíka z 31. minuty. Pak 
jsme začali přebírat iniciativu a soupeře přitlačili na jeho polovinu. Z ojedinělého protiútoku jsme 
propadli a soupeř přesnou ranou Vorla překvapil Fiřta v domácí brance. Opět jsme se vrhli do 
útoku a ve 45. minutě agilní Skuhravý srovnal skóre – 2:2. Ve druhé půli začali hosté bránit 
remízu. Ani domácí však nechtěli udělat chybu. Zápas probíhal beze vzruchu do 80. minuty, kdy 
tým Blatné přitlačil hosty před jejich branku. Míče létaly do vápna, ale domácí hráči díky 
nerozhodnosti a nepřesnosti kýžený gól nevstřelili. Protivín odváží z Blatné bod za remízu. 
S přehledem řídila trojce rozhodčích.“ 

 
 

SK Vacov – Blatná   2:0 (0:0) 
 
Sestava:   Fiřt – Vanduch, Petrášek, Rubáš, Uldrich – Skuhravý, Bulka, Kratochvíl, Motejzík – 

Polan, Brynda (K) 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  K důležitému utkání do Vacova jsme odjížděli pouze s 11 hráči. 

Z různých důvodů scházeli Šrámek a Nový (zranění), Řezáč (v zahraničí). Hráči „B“ týmu byli 
zaneprázdněni nebo vůbec nezvedali telefon…Naše taktika vzala za své už v 8. minutě, kdy si 
poranil sval stoper Petrášek. I přesto však utkání obětavě dohrál v útoku. V prvním poločase se na 
hřišti nestalo nic, co by stálo za zaznamenání. Naše náznaky šancí jsme řešili špatně a branku jsme 
neohrozili. Domácí měli jednu gólovou šanci ve 45. minutě. Jejich útočník těsně přestřelil. Jinak 
jejich pokusy daleko míjeli naši branku. 
Druhou půli začali domácí dobrou kombinací uprostřed hřiště. My jsme kontrovali dlouhými 
nákopy stopera Rubáše za obranu domácích. Po několika závarech před brankou Vacova jsme 
zaútočili ve více lidech a zapomněli na obranu. Soupeř vyrazil do odkryté obrany, šikovně nás 
prokombinoval a připravil gólovku pro Blahouta. 58. minuta, první střela mezi tyče, 1:0. Poté 
jsme přeskupili řady a začali hrát vabank. Tlačili jsme se před branku domácích, ale gól jsme 
vstřelit nedokázali. Zákonitě přišel trest. V 87. minutě překonal domácí Mach, druhou střelou mezi 
tyče, bezmocného Fiřta. Vítězství domácích je zasloužené. Dokázali si vytvořit 3 vyložené šance a 
2 z nich proměnili. My jsme v koncovce zklamali 

 
 

Muži „B“  
 

Cehnice – Blatná   1:0 (0:0)  
 
Sestava:  Fiřt – Slezák, Říský, Hanousek, Rubáš O., - Květoň (46´ Peleška T.), Krajzl (K), Polan V., 

Prokopec (Peleška R.) – Merašický, Doležal 
 
Trenér Josef Hornát:  „Na tvrdém cehnickém hřišti jsme nastoupili s několika dorostenci 

v sestavě. První poločas proběhl bez výrazných šancí na obou stranách. V typicky remízovém 
zápase si domácí v závěru vytvořili několik gólových šancí. Těsně před závěrečným hvizdem se 
jim, v 92. minutě, podařilo vstřelit vítězný gól.“ 

 



 

Blatná – Volyně ,,A“   1:3 (0:2) Krajzl 
 
Sestava:  Chlanda (20´ Peleška T.) – Krajzl (K), Šrámek, Petrášek, Rubáš O., - Kerndl, Říský, 

Bulka J., Polan V. – Bulka M., Peterka 
 
Josef Hornát:  „Ve velice tvrdém utkání se již v 15. minutě, v souboji s volyňským Věnečkem, 

zranil dorostenecký brankář Chlanda a do branky musel hráč z pole Petrášek. Ještě kulhajícího 
gólmana překonal, střelou z první, hostující Chochol. 0:1. Hosté ovládli hru a svojí aktivitu 
korunovali ve 40. minutě brankou Prihary – 0:2. Do poločasu musel vystřídat i hráč hostí 
Věneček, který si ze střetu s domácím gólmanem odnesl zranění. V poslední minutě poločasu 
obdržel hostující hráč Chochol červenou kartu za oplácení. Do druhé půle nastoupili hráči Blatné  
s elánem. Do vyložených šancí se však nedostávali. Hosté blatenským udělili lekci z produktivity. 
V 74. minutě Ryba hlavou překonal domácího brankáře. Do konce zápasu Blatná stačila již pouze 
korigovat na 1:3 Krajzlem, který se prosadit také hlavou. Hosté odváží zasloužené vítězství.“ 

 

Blatná – TJ Dražejov   1:2 (0:0) Kerndl 
 
Sestava:  Sedláček – Květoň (75´ Říský), Hanousek, Peleška T., Rubáš O., - Kerndl, Krajzl (K), 

Bulka J., Polan T. – Polan V., Synek 
 
Trenér Martin Říský:  „V prvním poločase se hrál fotbal nahoru dolů. Oba týmy si vytvořily velké 

množství šancí, nastřelily po tyčce, ale skóre se do poločasu nezměnilo. Do vedení šli domácí po 
zahrání rohového kopu. Úspěšně hlavičkoval Kerndl. Zhruba po deseti minutách domácí ztratili 
míč na velkém vápně, čehož využil hostující Mrkvička a tečovanou střelou vyrovnal. Domácí se 
snažili strhnout vítězství na svoji stranu, zapomněli však na zadní vrátka. Po dalším nedorozumění 
v zadních řadách domácích, obešel hostující Hrčka brankáře Sedláčka a gólem do prázdné branky 
stanovil konečné skóre 1:2.“ 

 
 

Starší dorost 
 

Blatná – Vodňany   7:1 (4:1)   2x Jiřinec, Merašický, Mišiak, Varhan, 
Peleška R., Peleška T.                                                                          

 
Sestava:  Chlanda – Karban, Peleška T, Šejvar K.,- Mišiak, Karban, Peleška R., Prokopec, Polan – 

Jiřinec,Varhan   
Střídali:     Voborník, Kallmünzer, Písařík 
 
Hodnocení:   Sehráli jsme nejlehčí utkání v tomto ročníku. Do 70. minuty bylo vidět na hřišti 

prakticky jen jedno mužstvo. Hosté nám usnadnili cestu ke třem bodům. Za stavu 7:1 jsme 
polevili koncentraci a hosté se dostali do pěti šancí, při kterých nás podržel dobře chytající 
Chlanda… 

 

FK Tábor – Blatná      6:0 (5:0) 
 
Sestava:  Chlanda – Karban, Peleška T., Šejvar K.,- Mišiak, Karban, Peleška R., Prokopec, Polan – 

Jiřinec,Varhan, 
Střídali:   Voborník, Stejskal, Písařík 
 
Hodnocení:  V dnešním zápase nebylo na co koukat. Hrál se fotbal plný ostrých zákroků. Rozhodčí 

to bohužel pouštěl a netrestal kartami ani z jedné strany. Domácí nás ve hře nepřehráli, ale ze 
standardních situací hrozili o mnoho více a proto nám vstřelili 6 branek a zaslouženě vyhráli… 



 

Mladší dorost 
 

Blatná – Vodňany   6:3 (2:1)   Kallmünzer 3x, Varhan, Voborník, Linhart                                              
 
Sestava:  Chlanda – Burian, Mišiak, Šejvar K., Šejvar R. – Písařík, Karban, Linhart, Voborník  – 

Varhan, Kallmünzer                       
 
Hodnocení:  Proti početně slabšímu soupeři jsme se prosadili ihned v úvodu zápasu, avšak stejně 

jako na podzim v zápase s Rudolfovem, jsme zapomněli na defenzívu a inkasovali po rychlém 
protiútoku gól. Při nedodržování pokynů v zadních řadách to mohlo být náhle 1:2. Naštěstí 
v druhé půli byla znát početní převaha a výsledek odpovídal počtu lidí na hřišti.. 

 

FK Tábor – Blatná   8:2 (3:2)   Šejvar R., Šejvar K. 
 
Sestava:  Stejskal – Burian, Šejvar K., Mišiak, Češka – Karban, Varhan, Voborník, Linhart –  

Písařík, Šejvar R. 
 
 

Starší žáci 
 

Břilice – Blatná   3:0 (1:0)   
 
Sestava:  Kurz, Říský, Tvrdý, Petráš, Kalous, Jícha, Kůst, Janota, Solar, Pinc, Mázl 
Střídání:   Cvach, Stulík, Müller 
 
Hodnocení:  Vzhledem k postavení obou týmů v tabulce bylo jasné, že utkání bude boj o                    

záchranu v KP. Po celé utkání měl soupeř mírně navrch a to především díky větší fyzické vyspělosti 
některých hráčů. Tentokrát to na bodový zisk nebylo. 

 

Blatná – Tábor „B“   5:2 (1:2)   Medlín 2x, Pinc, Solar, Stulík 
 
Sestava:  Kurz, Říský, Tvrdý, Petráš, Kalous, Jícha, Kůst, Janota, Solar, Pinc, Medlín 
Střídání:  Cvach, Stulík, Mázl, Müller 

    
Hodnocení:  Utkání mělo od začátku výbornou atmosféru, jak na hřišti tak v hledišti. Pro nás                     

výhra znamená nejen velice důležité tři body k záchraně, ale hlavně kluci ukázali obrovskou touhu po 
vítězství a za to musím celý tým pochválit. 

 
 

Mladší žáci 
 

Břilice – Blatná   4:0 (2:0) 
 
Sestava:  Peroutka – Vinter, Hrádek, Linhart – Voříšek, Kareš, Sedláček, Burian – Paukner 
Střídali:   Houzar, Chlanda, Kůst, Pinc 
 
Trenér Jiří Peroutka:  Zápas se hrál na UMT v Třeboni za velkého horka. Kluci působili unaveně 

a soupeř z Dynama ČB nás přehrával po celé utkání. 
 
 



 

Blatná – Tábor „B“   4 :1 (2:0)   Kareš, Linhart, Burian, Vo říšek 
 
Sestava:  Burian – Vinter, Hrádek, Sedláček – Peroutka, Kareš, Voříšek, Linhart – Paukner 
Střídali:   Dráb, Houzar, Chlanda, Míka 
 
Hodnocení:  Za krásného jarního počasí se nám zápas povedl. Tým hrál poprvé na jaře 

v kompletním složení. Od prvních minut se kluci snažili hrát aktivně, což se projevilo brzy i na 
ukazateli skóre. V 16. minutě jsme vedli 2:0 a zápas kontrolovali. Ve druhém poločasu jsme 
přidali ještě 2 branky a zápas dotáhli do vítězného konce. Všem hráčům bych chtěl poděkovat za 
předvedenou hru. 

 
 

Ženy 
 

Blatná – Kaplice   4:1 (4:1)   Danielová 3x, Velíšková 
 
Sestava:  Valíčková - Braunová, Honnerová, Tvrdá - Prokešová, Danielová, Mlíčková, Vajsová - 

Humpálová, Velíšková, Račáková 
Střídaly:  Křivancová, Chárová 
 
Hodnocení:  K jihočeskému derby do Blatné přijela kaplická děvčata na poslední chvíli. Domácí 

hráčky chtěly soupeřkám z Kaplice oplatit podzimní vysokou prohru na jejich hřišti, když Spartak, 
v domácím prostředí, deklasoval Blatnou vysoko 7:2. 
I proto byly hráčky Blatné v zápase favoritkami. Na jaře mají velmi dobrou formu a body sbírají 
jak na běžícím páse. Díky tomu se již výrazně dotáhly na čelo tabulky a v ní již předstihly i své 
soupeřky z kaplického Spartaku. Zlepšenou formu dokázaly prodat i v tomto střetnutí. Již během 
prvního poločasu si dokázaly vypracovat dvoubrankový náskok. 
Po přestávce se začaly prosazovat i hostující hráčky Spartaku a netrvalo dlouho a podařilo se jim 
vstřelit kontaktní branku. Vocedálková přesným pasem za obranu našla rozběhnutou kapitánku 
Křivovou, která dokázala vybíhající gólmanku soupeře přelobovat – 2:1. Svůj den tentokráte 
neměla brankářka Spartaku Petržalová, která nepůsobila vůbec jistým dojmem. První tři branky 
Kapličandy inkasovaly po standardních situacích. Prosadila se výborně hrající Danielová. 
Centrované balóny do malého vápna hostující brankářka nedokázala vyřešit a domácí hráčky toho 
dokonale využily. Nejkrásnějším momentem celého utkání pak byl čtvrtý gól v kaplické síti. To se 
jedna z fotbalistek Blatné – Velíšková – na hranici velkého vápna z voleje opřela do míče a 
povedená křížná střela zapadla přesně pod břevno. Fotbalistky Blatné byly po většinu zápasu 
lepším celkem, takže jejich výhra v poměru 4:1 je naprosto zasloužená. Navíc díky dalšímu 
tříbodovému zisku se nadále drží na čtvrté příčce, ze které ztrácejí na první Zlíchov pouhé tři 
body, takže jsou stále ve hře o případný postup do vyšší soutěže. 

 
 
 

Braník – Blatná   1:9 (0:2)   Humpálová 3x, Račáková 2x, Velíšková,  
Danielová, Křivancová, vlastní 

 
Sestava:  Valíčková - Tvrdá, Braunová, Honnerová - Kinkorová, Štychová, Danielová, Mlíčková - 

Humpálová, Velíšková, Račáková  
Střídaly:  Chárová, Křivancová 
 
 
 
 



 
Hodnocení:  V pátém jarním kole zavítaly fotbalistky Blatné do Prahy, kde se utkaly s mužstvem 

Braníka. Holky z Blatné mají na jaře dobrou formu. Tu také v Praze potvrdily a domácí porazily 
vysoko 9-1. Brankostroj hostí načala už v 1. minutě zápasu Danielová, která zužitkovala dobře 
zahraný rohový kop Velíškové. 0-1. V 7. minutě to bylo 0-2. Centr Velíškové si srazila domácí 
hráčka do vlastní sítě. Holky z Braníka jen bránily a na polovinu Blatné se dostávaly jen 
sporadicky. Ve 42. minutě přidala třetí gól Račáková, která využila přesnou přihrávku od 
Mlíčkové. 0-3. Za tohoto stavu skončil první poločas. 
Ve druhé půli hostující hráčky ještě více spřesnily hru a domácí gólmanka nestačila lovit míče ze 
své sítě. V 60. minutě utekla Humpálová a tvrdou střelou nedala brankářce šanci. 0-4. V 62. 
minutě přidala pátý gól Račáková, když využila pěknou přihrávku od Danielové. 0-5. Po tomto 
gólu hostující hráčky trochu polevily a toho domácí využily. V 68. minutě vstřelily hráčky Braníku 
svoji jedinou branku. 1-5. Pak už střílely jen hráčky Blatné. Svůj hattrick zkompletovala 
Humpálová. Další gól přidala Křivancová a vše zakončila v 84. minutě Velíšková. 1-9. Nutno 
dodat že nebýt výborné gólmanky domácích, která svůj tým několikrát podržela, mohlo být 
vítězství blatenských děvčat dvojciferné.  

 
Trenér Blatné Pišinger L.  Holky musím pochválit, hlavně za výkon ve druhém poločase, kdy 

hrály opravdu dobře a na výborně připraveném hřišti domácí hráčky jasně přehrály. Dnes nám 
vycházelo i zakončení, které se nám v předešlých zápasech moc nedařilo. 

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

E.ON  Junior  CUP  2011 
(regionální kolo největšího celorepublikového turnaje mládeže pořádaného dne 30/4/2011 v Blatné) 
 
 
Nečekaný úspěch mladých fotbalistů:  V sobotu, 30. dubna 2011 se na letním stadionu v Blatné 

hrálo regionální kolo E.ON JUNIOR CUPu. K naší velké radosti si tuto příležitost, podívat se na 
naše mladé fotbalové talenty, nechalo ujít jen málo lidí a fotbalový areál praskal po celý den ve 
švech. Kromě fotbalu bylo připraveno také spoustu dovednostních soutěží a tak se během dne 
určitě nikdo nenudil. 
Po nečekaně dobrých výsledcích ve skupině, kde jsme utrpěli pouze jedinou porážku od mužstva 
Strakonic, jsme se umístili na druhém místě. V semifinále jsme narazili na vítěze posledních dvou 
ročníků – tým ZVVZ Milevska. Po prvním poločase jsme vedli gólem Hrádka 1:0. Ve druhé půli 
se soupeři podařilo vyrovnat a došlo na pokutové kopy. Tam nás podržel výborně chytající           
M. Šimůnek, který také získal cenu pro nejlepšího gólmana celého turnaje. A byli jsme ve finále, 
kde nás opět čekal tým Strakonic. Na ně jsme ale již fyzicky nestačili a získali tím pádem krásné 
druhé místo. 
Chtěl by jsem poděkovat všem klukům za ukázkovou reprezentaci blatenského oddílu a 
předvedené výkony. Musím také vyzdvihnout výkony J. Šourka (našeho nejlepšího střelce) a        
V. Habady, kteří nám velkou měrou pomohli k nečekanému úspěchu. 
Poděkování si také zaslouží všichni Ti, kteří se podíleli na organizaci a hladkém průběhu tohoto 
turnaje. Od trenérů našich reprezentantů až po jejich rodiče. Především pak JUDr. Tomáš Uldrich, 
který měl celou tuto akci na starosti, a který se hlavní měrou podílel na tom, že se tento malý 
svátek mladého fotbalu uskutečnil právě v Blatné.  

 
Pavel Míka 
Michal Vanduch 

 



 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj   č. 4/2011 

22. kolo – I. “A“ třída 

neděle 22. května 2011 

17 : 00 hod. 
 

 

 

 
 

BLATNÁ  –    

NETOLICE 
 

Utkání řídí:  
Hlavní rozhodčí ……….. p. Mach Jan (Hluboká/Vltavou)           

Asistenti ……………….. p. Eibl Jiří (Hluboká/Vltavou) 

               ……………..… p. Zabilka Luboš (České Budějovice) 

Delegát  ………………. p. Švarc Alois (Písek) 
 

 

          



 

Muži „A“  
 

Blatná - Zliv     1:0 (0:0) Kratochvíl  
 
Sestava:   Fiřt – Vanduch, Petrášek, Šrámek, Uldrich – Skuhravý (50´ Motejzík), Rubáš D.          

(33´ Chaloupka), Řezáč, Kratochvíl – Bulka M. (70´ Bulka J.), Brynda (K) 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Tvrdé utkání, plné nečistých zákroků z obou stran, nepřineslo 

pohledný fotbal. Domácí se dopustili několika chyb, které soupeř naštěstí nepotrestal (i díky 
výborně chytajícímu Fiřtovi). Aktivita byla, po většinu utkání, na domácích kopačkách, ale opět 
selhávala finální fáze. Kýžený gól vstřelil aktivní Kratochvíl ve 49. minutě. Přesným pasem přes 
polovinu hřiště jej našel stoper Petrášek a „Kráťa“ si už věděl rady. 1:0. Nutno podotknout, že to 
byl už jeho druhý gól v zápase, ale první nebyl pro ofsajd uznán. Pojišťovací druhý gól stále 
nepřicházel a proto se domácí obávali o výsledek až do závěrečného hvizdu. Důležité tři body 
zůstaly v Blatné. Nelehké utkání s přehledem odřídila trojice sudích v čele s Tomášem Kostkou. 

 

Katovice - Blatná   2:1 (0:0) Řezáč 
 
Sestava:  Fiřt – Skuhravý, Uldrich, Petrášek, Nový, Vanduch (K), Jiřinec, Motejzík, Řezáč,                

Kratochvíl, Bulka M 
Střídali:   Bulka J., Rubáš O. 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  „Domácí začali náporem. Prosazovali se rychlostí, přímočarostí a 

kombinací. Jejich dlouhé pasy nacházely nabíhající záložníky i ofenzívní obránce. My jsme, 
s potřebnou dávkou štěstí, odolávali a postupně přežili i nebezpečné standartky domácích. 
Výborně chytal brankář Fiřt. Už v 15. minutě musel střídat nedoléčený Skuhravý a naše, již tak 
oslabená sestava, zaznamenala další ránu. 

Stejný obraz hry nabídla i druhá půle. V 63. minutě jsme, po nádherné kombinaci po ose Řezáč, 
Bulka M., Nový a zakončující Řezáč, otevřeli skóre. V 78. minutě, po standartní situaci, vyhrál 
bývalý hráč Blatné Kálal hlavu pro Januse, a ten z blízka vyrovnal. Domácí vycítili šanci a 
v poslední minutě strhli vítězství na svou stranu.  

Podali jsme statečný výkon a výsledek je pro nás velkým zklamáním. Domácí prokázali kvalitu a 
velkou touhu po vítězství. 

 
 

Muži „B“  
 

Chelčice - Blatná   6:1 (2:1) Kerndl  
 
Sestava:  Sedláček – Říský, Hanousek, Petrášek., Rubáš O., - Kerndl, Krajzl (K), Polan V., 

Prokopec – Reguš 
 
Josef Hornát:  „V první půli jsme byli favoritu důstojným soupeřem. Domácí útočili proti deseti do 

plných, hosté kontrovali rychlými brejky. První gól jsme obdrželi z penalty nařízené po ruce 
Krajzla. Druhý po rohovém kopu. Do poločasu Kerndl, po samostatné akci, snížil na 2:1. Další 
šance hostí i domácích zůstaly nevyužity. 
Ve druhém poločase blatenští, po chybách v obraně, obdrželi několik zbytečných gólů. Domácí 
vytáhli skóre na konečných 6:1 a mohli se radovat z titulu „přeborníka okresu“. K tomuto úspěchu 
jim blahopřejeme! Všem hráčům Blatné patří dík, že i přes organizační chybu, dokázali na 
poslední chvíli odjet na tento sobotní zápas.“ 

 



 

Blatná – Lom   0:0 (0:0)  
 
Sestava:  Reguš – Říský, Hanousek, Peleška T., Rubáš O., - Polan T., Krajzl (K), Nový, Prokopec  

– Doležal, Synek 
 
Josef Hornát:  „Vzhledem k probíhajícímu utkání o 3. místo na MS v ledním hokeji, se hrál fotbal 

před slabou návštěvou. Oba týmy se snažili o pohledný, korektně vedený, kombinační fotbal 
slušné úrovně OP. Více ze hry měl po celý zápas domácí tým, který dobře kombinoval, ale 
nedokázal využít několika vyložených gólových situací ke změně skóre zápasu. Hosté za celý 
zápas vážně zahrozili pouze z několika akcí. I proto se oba týmy po devadesáti minutách, se 
vzájemným respektem, rozešly remízou 0:0. Příslibem pro další fungování blatenského B týmu je 
kvalitní výkon tří dorostenců.“ 

 
 

Starší dorost 
 

Blatná – Písek „B“   1:1 (0:1)     Šejvar 
 
Sestava:  Sedláček – Karban, Šejvar K., Voborník - Mišiak, Kallmünzer, Peleška R., Prokopec, 

Polan – Merašický, Varhan   
Střídali:   Stejskal, Petrášek, Martínek   
 
Hodnocení:  V derby s Pískem se hrál vyrovnaný fotbal. V prvním 30. minutách byli lepší hosté a 

po zásluze se ujali vedení, které vydrželo do poločasu (i přes neproměněnou penaltu). V druhém 
poločase se karta obrátila a vytvořili jsme si několik šancí na vstřelení branky, ale vždy nám stál 
v cestě brankář hostí. V 80. minutě se nám podařilo vyrovnat. Remíza je spravedlivá pro oba 
týmy… 

 

Břilice – Blatná   2:0 (1:0) 
 
Sestava:  Sedláček – Karban, Šejvar K., Voborník - Mišiak, Kallmünzer, Peleška R., Prokopec, 

Polan – Merašický, Chlanda 
Střídali:   Varhan, Stejskal, Šejvar R. 
 
Hodnocení:  Předvedli jsme asi nejhorší výkon v tomto ročníku. Soupeř nás přehrál větším 

důrazem a větší touhu po vítězství. Zaslouženě vyhrál. 
 
 

Mladší dorost 
 

Blatná – Písek „B“   3:3 (1:2)   Varhan 3x                                                                   
 
Sestava:  Chlanda – Burian, Mišiak, Šejvar K, Šejvar R. – Varhan, Kallmünzer, Linhart, Voborník  

– Písařík, Karban                       
Střídali:   Stejskal, Češka 
 
Hodnocení:  Ve vyrovnaném zápase jsme se dokázali prosadit až ve druhém poločase proti 

náhradnímu brankáři. O vedení jsme bohužel přišli v závěru zápasu, kdy jsme dohrávali v deseti.. 
 
 
 



 

Břilice – Blatná   4:2 (1:1)   Písařík 2x 

    
Sestava:  Chlanda – Burian, Karban, Mišiak, Stejskal – Písařík, Varhan, Voborník, Šejvar R. –  

Linhart, Kallmünzer 
 
Hodnocení : Aktivní hrou jsme se v úvodu utkání ujali vedení. Poté náš tlak na soupeře ustál a o 

vedení jsme přišli. Ve druhé půli vedla naše nedisciplinovanost k obdržení dalších branek. I přes 
herní převahu jsme nedokázali využít spoustu šancí a utkání prohráli.. 

 
 

Starší žáci 
 

Blatná - Strakonice   3:3 (2:1)  Pinc 2, Solar 
 
Sestava:  Stulík, Maňaska, Tvrdý, Petráš, Drůba, Mázl, Kůst, Janota, Solar, Medlín, Pinc 
                    

Střídání:   Hejl, Müller, Kalous, Říský 
 
Hodnocení:  Bohužel nemoc ještě nepustila mezi tyče brankáře Kurze a tak jsme opět museli na tomto 

postu improvizovat. Tentokrát se do branky  postavil poprvé v kariéře útočník Stulík. Na jeho výkonu 
to bylo samozřejmě znát, ale vzhledem k tomu, že také Strakonice nepřijeli v optimální sestavě, 
bojovali jsme o tři body až do konce zápasu. 

 
 

Mladší žáci 
 

Vodňany – Blatná   0:5 (0:1)  Míka 2x, Kareš, Paukner, Sedláček 
 
Sestava:  Peroutka – Houzar, Hrádek, Sedláček – Burian, Voříšek, Kareš, Míka – Paukner 
Střídali:   Dráb, Chlanda, Kundrát, Vinter 
 
Trenér Jiří Peroutka:  „Další povedené utkání. Kluci byli po celé utkání jednoznačně lepším 

mužstvem. Během prvního poločasu soupeř naši branku vůbec neohrozil. I přes neproměněnou 
penaltu, jsme odcházeli do kabin s jednobrankovým náskokem. Ve druhé části zápasu se obraz hry 
nezměnil. 43. minuta nabídla nejhezčí moment utkání. Kareš napřáhl z 15 metrů a vymetl šibenici 
domácí branky. V závěrečných 3 minutách jsme korunovali výborný výkon třemi brankami.. 

 

Blatná – Strakonice   4 :1 (2:0)  Míka 2x, Peroutka, Sedláček 
 
Sestava:  Burian – Houzar, Hrádek, Sedláček – Voříšek, Kareš, Linhart, Míka – Paukner  
Střídali:   Chlanda, Kundrát, Peroutka 
 
Hodnocení:  Za podmračeného počasí se hrálo bojovné utkání se spoustou osobních soubojů. Od 

začátku zápasu jsme byli aktivnějším týmem, což potvrdil Míka v 15. minutě přesnou střelou z 
přímého kopu. Pět minut před přestávkou se podařilo dát druhý gól, jemuž pravděpodobně 
předcházel ofsajd. Druhá část zápasu přinesla klidnější hru. Během deseti minut jsme přidali, po 
rohu a z přímáku, další branky. Poté kluci ubrali plyn a pouštěli soupeře do nebezpečných 
protiútoků. V předposlední minutě jsme dostali branku z penalty.  

 
 
 



 

Starší přípravka 
 
Vodňany – Blatná   1:4 (0:3)   Říha 3x, Tvrdý 

Blatná – Bavorov   5:4 (3:2)   Říha 3x, Dráb, Uldrich 
 
 

Mladší přípravka 
 

Blatná – Dražejov   10:0 (1:0)   Šourek 4x, Štědronský 2x, Habada, 
Souček, Potůček, Paukner 

 
 

Ženy 
 

Blatná - Příkosice   3:3 (1:1)   Tomanová 2x, Vajsová 
 
Sestava:  Valíčková - Braunová, Honnerová, Prokešová, Chárová - Kinkorová, Račáková, 

Humpálová, Vajsová - Velíšková, Tomanová 
Střídaly:  Nagyová 
 
Hodnocení:  V domácím zápase jsme usnuly na vavřínech a nechaly soupeřky z Příkosic nejen 

vstřelit první branku, ale především srovnat vedení 3:1 na konečný výsledek 3:3. 
 

 

Holoubkov - Blatná   2:2  Vajsová, Velíšková 
 
Sestava:  Valíčková - Tvrdá, Braunová, Honnerová, Prokešová, Vajsová, Štychová, Račáková, 

Mlíčková - Humpálová, Velíšková 
Střídaly:  Chárová, Klásková 
 
Hodnocení:  Do zápasu jsme šly s jediným cílem, a to udržet svojí jarní neporazitelnost. To se nám 

také povedlo. 
 
 
Muži „A“:  

 



 
Muži „B“:  

 
 
 
Dorost starší: 

 
 
Žáci starší: 

 
 
 



 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj   č. 5/2011 

23. kolo – I. “A“ třída 

neděle 29. května 2011 

17 : 00 hod. 
 

 

 

 
 

BLATNÁ  –    

  VODŇANY 
 

Utkání řídí:  
Hlavní rozhodčí ……….. p. Nosek Václav (Kestřany)           

Asistenti ……………….. p. Dunovský Karel (Strakonice) 

               ……………..… p. Matyš Jakub (Písek ) 

Delegát  ……………….  
 

 

          



 

Muži „A“  
 

Blatná - Netolice   0:5  (0:1)  
 
Sestava:  Fiřt – Vanduch, Petrášek, Uldrich, Hanousek – Kratochvíl, Brynda (K), Řezáč, Motejzík –  

Nový, Bulka 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  „Výsledek, pro nás velice důležitého zápasu, hovoří za vše. Soupeř 

nám nastavil zrcadlo a ukázal, jak se hraje o záchranu. Naše těžkopádná hra kontrastovala s 
kombinační lehkostí soupeře. Nezvládli jsme především hru jeden na jednoho. V prvním 
poločase jsme se zmohli jen na pár centrů, které vyřešil hostující gólman. Ve druhé půli jsme 
otevřeli hru a soupeř nemilosrdně trestal naše chyby v defenzivě. Skóre narůstalo v náš 
neprospěch a my jsme propadali malomyslnosti, neboť jsme nedokázali proměnit ani vyložené 
šance. V zápase jsme selhali především jako tým. Nebýt výborného Fiřta v bráně, mohl být 
rozdíl ve skóre ještě vyšší.“ 

 
 

Muži „B“  
 

Osek ,,B“ - Blatná ,,B“   9:1 (4:0)  Doležal 
 
Sestava:  Sedláček – Slezák, Reguš, Květoň, Rubáš O., - Rakovan P., Říský, Bulka J., Polan T., – 

Doležal, Synek 
 
Trenér Martin Říský:  „Díky velké marodce, nedělnímu zápasu „A“ týmu a dorostu, jsme měli 

opět problémy se sestavou. Utkání jsme začali velice vlažně, po několika minutách jsme 
inkasovali z postupného útoku – 1:0. Domácí byli rychlejší, důraznější, lépe se v teplém počasí 
pohybovali a kombinovali. Vzhledem k předvedenému výkonu není divu, že se skóre zastavilo 
na konečných 9:1. Tento zápas nám jasně ukázal, že bez trénování, to dál nepůjde……..“ 

 
 

Starší dorost 
 

Blatná – Soběslav   2:1 (0:0)     Písařík, Jiřinec 
 
Sestava:  Sedláček – Šejvar K., Mišiak, Voborník - Prokopec, Peleška T., Peleška R., Varhan, Polan 

– Jiřinec, Kallmünzer   
Střídali:   Písařík, Karban, Šejvar R. 
 
Hodnocení:  Do 70. minuty jsme působili ospalým dojmem. Hosté měli menší převahu a po zásluze 

se ujali vedení v zápase. Po obdržené brance nastal zlom a karta se obrátila. V zápětí se nám 
podařilo vyrovnat zásluhou Písaříka. Chvilku poté se nechal vyloučit Prokopec, ale i přesto se 
nám, v oslabení, podařilo otočit vývoj zápasu v náš prospěch. Vydřené vedení jsme si do konce 
utkání pohlídali. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Mladší dorost 
 

Blatná – Soběslav   4:1 (3:1)   Písařík, Šejvar K., Kallmünzer, Varhan                                                            
 
Sestava:  Chlanda – Burian, Stejskal, Šejvar K., Petráš – Varhan, Kallmünzer, Linhart, Voborník  – 

Písařík, Janota                       
Střídali:   Tvrdý, Mišiak 
 
Hodnocení:  Všichni hráči plnili své úkoly a v celém zápase jsme jasně dominovali, což potvrzuje 

výsledek.  
 
 

Starší žáci 
 

Soběslav - Blatná   3:1 (2:0)  Stulík 
 
Sestava:  Kurz, Maňaska, Tvrdý, Drůba, Kalous, Mázl, Petráš, Janota, Kůst, Stulík, Pinc 
                    

Střídání:  Hejl, Hrádek, Müller 
 
Hodnocení:  V tomto zápase nebyli hráči Blatné ochotni odevzdat maximum a tak darovali 

Soběslavi všechny tři body. Soupeř určitě nebyl herně lepší, ale podařilo se mu vstřelit góly ze 
standardních situací. Více nemá cenu zápas hodnotit. Pokud chceme udržet Krajský přebor, musí 
se přístup hráčů k zápasům, ale i tréninkům výrazně změnit. 

 
 

Mladší žáci 
 

Soběslav – Blatná   6:2 (2:1)   Paukner, Míka 
 
Sestava:  Peroutka – Houzar, Hrádek, Linhart – Burian, Voříšek, Kareš, Míka – Paukner 
 
Střídali:   Dráb, Kundrát 
 
Hodnocení:  Zápas jsme, za velkého horka, začali chybou gólmana a inkasovanou brankou v          

1. minutě. I když po 10 minutách vedl soupeř o 2 branky, byli jsme to my, kdo udával tempo 
zápasu. Do poločasu se nám podařilo snížit. Po levé straně hřiště se prokličkoval Míka a 
předložil tutovku Pauknerovi, který se nemýlil. I do druhé části utkání nastoupili kluci s chutí co 
nejdříve vyrovnat, což se povedlo po 15 minutách Míkovi, nejlepšímu hráči utkání. Bohužel pak 
přišlo uspokojení z vyrovnání, které domácí potrestali čtyřmi brankami. Výsledek zdaleka 
neodpovídá průběhu hry. Více než půl zápasu jsme byli lepším mužstvem, ale hraje se na góly a 
těch Soběslav dala více. 

 
 

Starší přípravka 
 

Blatná – Chelčice   4:1 (3:1)   Říha, Tvrdý, Hrádek 
 
 
 



 
 

Mladší přípravka 
 

Volyně – Blatná   5:5 (5-0) na penalty 0-3   Šourek 5x 
 

Penalty proměnili:   Habada, Štědronský, Paukner 
 
 

Ženy 
 

Blatná – Horní Bříza   10:0 (3:0)   Klásková 2x, Račáková 2x, 
Vajsová 2x, Velíšková 2x,  
Štychová, Humpálová 

 
Sestava:  Valíčková - Braunová, Honnerová, Tvrdá - Mlíčková, Račáková, Danielová, Štychová - 

Velíšková, Humpálová 
Střídaly:  Tomanová, Vajsová, Křivancová 
 
Hodnocení:  V domácím zápase jsme se konečně prosadily i střelecky. Holky si zahrály, 

kombinovaly. 
 

 
 
Přípravka starší: 
 

 
 
 
Přípravka mladší: 
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BLATNÁ „A“ –    

  FC ZVVZ „B“ 
 

Utkání řídí:  
Hlavní rozhodčí ……….. p. Šafránek František (Rudolfov)           

Asistenti ……………….. p. Dunovský Karel (Strakonice) 

               ……………..… p. Průchová Nikola (Budějovice) 

Delegát  ………………. p. Veltruský Jiří (Březnice) 
 

 

          



 

Muži „A“  
 

Blatná - Vodňany   1:1 (0:1)   Nový 
 
Sestava:  Fiřt – Rubáš O., Uldrich (69´ Rubáš D.), Nový, Bulka, Brynda (K) (9´ Reguš,                

45´ Petrášek), Motejzík, Řezáč, Kratochvíl, Chaloupka, Peleška T. 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  „Proti vedoucímu týmu tabulky jsme opět lepili sestavu. Do utkání 

zasáhli nedoléčení Brynda a Rubáš David. Zápas nedohrál Nový, který si opět natáhl sval a 
posledních 12 minut jsme dohrávali o desíti. Pro zranění chyběli Vanduch a Skuhravý. Pro 
pracovní povinnosti se těsně před utkáním omluvil Šrámek, a Petrášek dorazil až během první 
půle. Přes tyto nesnáze jsme se semkli a vedoucímu týmu tabulky jsme byli vyrovnaným 
soupeřem. Ve 40. minutě špatně odkopl Nový a Vodňany šli Tomášem Vokatým do vedení. Do 
druhé půle už naskočil Petrášek. Začali jsme se více prosazovat a v 70. minutě vyrovnal velmi 
aktivní Nový. Tentýž hráč musel 12 minut před koncem odstoupit a my jsme dohrávali v deseti. 
Přesto jsme si vytvořili tlak a v závěru zahodili "super šanci" - hosty podržel brankář Novák a 
odražený míč poslal zraněný David Rubáš nad břevno. Hosté v Blatné nepotvrdili své suverénní 
postavení v tabulce a byli rádi za bod. 
Všem hráčům děkuji za bojovnost a předvedený výkon.“ 

 
 

Strakonice “B“ - Blatná   3:3 (2:2)   24´ Petrášek, 28´ Skuhravý, 
80´ Synek 

 
Blatná:  Fiřt - Skuhravý, Krajzl, Petrášek, Bulka M. (77´ Rubáš O.), Vanduch, Motejzík, Řezáč, 

Kratochvíl, Chaloupka (68´ Bulka J.) Jiřinec (46´ Synek) 
 
Strakonice:  Rojík, Cibulka, Rybák, Uher, Tomášek, Frk, Kovárna, Kohout, Koubek, Linhart, 

Chalupa 
  
Blatná (Josef Hornát – trenér):  Proti domácím,kteří nastoupili s hodně mladým mužstvem, jsme 

začali náporem. Dostávali jsme se do šancí (Chaloupka 3x, Jiřinec, další zákrok na Jiřince 
v pokutovém území zaváněl penaltou). Do vedení však šli domácí. Nutno říci, že po pěkných 
fotbalových akcích (10 minuta 1:0, 15 minuta 2:0), kdy vyšachovali naší nově složenou 
obranu. Vrhli jsme se do útoku. Ve 24. minutě Petrášek hlavou snížil a ve 28. minutě Skuhravý, 
po rohu, vyrovnal. 
Ve druhé půli se dlouho nic nedělo. Oba soupeři se hlídali a ve velkém teplu začali domácím 
ubývat síly (většina dorostenců hrála dopoledne). Síly docházely i nám a museli jsme střídat. 
V 80. minutě debutující Synek zachytil pas Řezáče, šel do vápna a poslal Blatnou do vedení. 
Domácí se však vzepjali k závěrečnému náporu a ač oslabeni, stačili v poslední minutě vyrovnat. 
My jsme prohospodařili další koncovku. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Muži „B“  
 

Blatná B – Lnáře B  5:1 (2:1)   Bulka M. 2x, Polan T., Doležal,  
                                                                               Synek 
 
Sestava:  Reguš – Slezák, Hanousek, Květoň (57´ Říský), Rubáš O. - Šrámek, Bulka M. (45´ Polan 

T.), Bulka J. (K), Nový – Doležal, Synek 
 
Trenér Josef Hornát: 
„Zápas o jistotu setrvání v OP se hrál na mokré trávě s rychlým skluzem míče. Domácí začali 
aktivněji, hosté pozorně bránili větším počtem hráčů. V 15.min lnářský Hrubeš rozehrál „přímák“ 
z vlastní poloviny dlouhým nákopem, který díky nedorozumění v zadních řadách Blatné skončil 
k úžasu všech v domácí síti. – 0:1. Domácí se aktivní hrou snažili o změnu skóre. V 28. min pěknou 
střelou k tyči a ve 44. min. hlavičkou přes celou branku otočil vývoj utkání Martin Bulka. Ve 
druhém poločase skórovali pouze domácí: v 62. min. Tomáš Polan po presinku lnářských zadáků 
hezkou individuální akcí a střelou k tyči, v 73. minutě Václav Doležal střelou do proti pohybu 
gólmana dobře chytajícího Zelenky. Závěr utkání dohrávali hosté po odstoupení zraněného Floriána 
o deseti. Z několika útoků do otevřené obrany Lnář na konečných 5:1 upravil v 85. minutě Roman 
Synek. “ 
 

Blatná B – Sokol Sedlice B   5:0 (3:0) Bulka Josef 2x, Petrášek Michal,             
                                                                                  Kratochvíl Vladimír 2x 
 
Sestava: Reguš – Říský, Hanousek, Petrášek, Rubáš O. - Polan T., Krajzl (K), Bulka J., Kratochvíl  

– Doležal, Synek 
 
Trenér Martin Říský: 
„Hosté hráli od začátku aktivněji, ale do vyložených šancí se nedostávali. Domácí tentokrát byli 
velmi efektivní v koncovce. Při prvním gólu našel Kratochvíl nádhernou přihrávkou rozběhnutého 
Josefa Bulku, který nazaváhal. V 27. minutě Petráškovu střílenou přihrávku zblokoval za záda 
hostujícího brankáře sedlický zadák. Těsně před přestávkou překvapil hostujícího brankáře 
technickou střelou Vladimír Kratochvíl. I ve druhém poločase se hrál korektní vyrovnaný 
kombinační fotbal, ale branky opět padaly jen do Sedlické sítě. Na 4:0 zvýšil lobem přes 
vyběhnutého brankáře Josef Bulka a na konečných 5:0 upravil skóre krásnou technickou střelou do 
pravé šibenice Vladimír Kratochvíl“. 
 
 
Starší dorost 
 

Blatná – Sezimovo Ústí B   4:0 (3:0)   Jiřinec 3x, Peleška T. 
 
Sestava:  Sedláček – Karban, Peleška T., Voborník - Kallmünzer, Mišiak, Šejvar K., Varhan, Polan 

– Jiřinec, Petrášek   
Střídali:     Písařík, Merašický, Šejvar R.   
 
Hodnocení:   Celý zápas se odehrával převážně mezi vápny. V prvním poločase měl soupeř sice 

více ze hry ale my jsme zase dokázali proměňovat naše vytvořené šance. V druhé půli jsme 
dokázali hned ze začátku vstřelit čtvrtý gól a bylo rozhodnuto. Poté se už jen zapas dohrával 
v poklidném tempu a body zůstaly zaslouženě doma.. 

 
 



 

Rudolfov – Blatná   2:1 (0:1)   Varhan 
 
Blatná:  Sedláček – Karban, Sedláček, Voborník - Mišiak, Kallmünzer, Peleška R., Varhan, Polan – 

Jiřinec, Vocelka    
Střídali:   Písařík, Šejvar R. 
 
Hodnocení: K utkání jsme přicestovali s požděním kvůli autonehodě na cestě. Do utkání jsme šli 

bez rozcvičení a to se projevilo na vývoji utkání. Domácí na nás nastoupili velkým náporem a 
vytvořili několik jasných příležitostních ke střelení branky. V cestě jim vždy stál výborný 
Chlanda. Ke konci poločasu jsme se dostali do vedení zásluhou Varhana, který se trefil 
z přímého kopu. V druhém poločase se hrála už vyrovnaná partie s šancemi na obou stranách,  
ale domácí je dokázali proměnit a proto jsme odjížděli z Rudolfova bez bodů… 

 
 

Mladší dorost 
 

Blatná –  Sezimovo Ústí B   2:6 (2:2)   Kallmünzer, Voborník                                                                  
 
Sestava:  Chlanda – Burian, Stejskal, Šejvar K., Šejvar R. – Varhan, Kallmünzer, Linhart, Voborník  

– Písařík, Češka                       
Střídali:   Karban, Mišiak 
 
Hodnocení:  V těžkém utkání proti kvalitnímu soupeři jsme dokázali držet pouze první poločas. 

Ve druhém poločase ukázali svoji herní vyspělost a zaslouženě vyhráli.. 
 
 

Rudolfov – Blatná   3:6 (1:3)   Varhan 2x, Voborník 2x, Mišiak, Karban 
 
Blatná:  Chlanda – Burian, Šejvar R., Mišiak, Linhart – Kallmünzer, Varhan, Voborník, Šejvar K. –  

Karban, Písařík 
 
 

Starší žáci 
 

Blatná – Č. Krumlov   4:2 (3:0)   Medlín 2x, Pinc, Mázl 
 
Sestava:  Kurz, Kalous, Tvrdý, Petráš, Drůba, Cvach, Kůst, Janota, Solar, Medlín, Pinc 
                    

Střídání:  Müller, Maňaska, Říský, Stulík, Mázl 
 
Hodnocení:  První poločas patřil jednoznačně blatenským hráčům. Celých 35 minut jsme soupeře 

jasně přehrávali. Po přestávce soupeř přepnul na vyšší obrátky ale byli jsme to my, kdo ve 
druhém poločasu první upravoval skóre. Krumlovští ani za stavu 4:0 nesložili zbraně a až do 
konce zápasu bojovali o přijatelnější výsledek. S předvedenou hrou jsem velice spokojen ale 
hlavně s nasazením, to bylo fantastické. Super výkon. 

 
 
 
 
 
 



 
 

SKP Č. Budějovice - Blatná   4:2 (2:0)   Medlín, Pinc 
 
Sestava:  Kurz, Maňaska, Tvrdý, Petráš, Drůba, Jícha, Kůst, Janota, Solar, Medlín, Pinc 
 
Střídali:   Stulík, Mázl, Cvach 
 
Hodnocení:  V tomto utkání se nám nedařila přechodová fáze a chybovali jsme i v defenzivě. 

Zbytečně moc nepřesných míčů nahrávalo dobře kombinujícímu soupeři. Rozhodující moment 
utkání přišel již v sedmé minutě, kdy soupeř proměnil penaltu a tím se ujal vedení 2:0. Klukům 
rozhodně nechybělo, až do konce utkání odhodlání s nepříznivým stavem něco udělat ale 
tentokrát to prostě nešlo, soupeř z Budějovic byl nad naše síly. 

 

 

Mladší žáci 
 

SKP ČB - Blatná   4:0 (2:0) 
 
Sestava:  Burian – Houzar, Hrádek, Sedláček – Peroutka, Kareš, Linhart, Míka – Paukner 
 
Střídali:   Chlanda, Kundrát 

Hodnocení:  Z Českých Budějovic jsme žádné body nepřivezli. Soupeř byl po celé utkání lepším 
mužstvem a jen díky několika skvělým zákrokům brankáře Buriana nebylo skóre vyšší. Snaha 
sice našim klukům nešla upřít, ale kvalita byla na kopačkách domácích. 

 
 

Blatná – Č. Krumlov   3:2 (2:0)   Linhart 2x, Kareš 
 
Sestava:  Peroutka – Houzar, Hrádek, Sedláček – Burian, Kareš, Míka – Paukner, Linhart 
 
Střídali:  Dráb, Chlanda, Kundrát, Vinter 
 
Hodnocení: Tentokrát se nehrál moc pohledný fotbal. Ve vyrovnaném zápase jsme se dostali do 

vedení v 9. minutě po chybě gólmana. Druhou branku jsme přidali před koncem poločasu po 
individuální akci Kareše. Několikrát nás podržel brankář Peroutka, který vyřešil několik 
složitých situací. Ve druhé části utkání se obraz hry nezměnil. Krumlov brzy snížil, ale po druhé 
brance Linharta jsme soupeři znovu odskočili o dva góly. Závěr patřil hostům, ale šťastné 
vítězství jsme si již vzít nenechali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ženy 
 

Zlíchov – Blatná   3:1 (1:1)   Ondrášková 
 
Sestava:  Valíčková - Tvrdá, Braunová, Honnerová - Ondrášková, Račáková, Danielová, Mlíčková 

- Klásková, Velíšková, Humpálová 
Střídaly:  Tomanová, Vajsová, Křivancová 
 

Hodnocení:  K poslednímu zápasu sezóny zajížděly ženy Blatné do hlavního města, kde se utkaly s 
mužstvem FK Zlíchov. V souboji o konečnou druhou příčku Jihočešky selhaly v koncovce a 
musely se spokojit s umístěním na čtvrté příčce. Naopak Zlíchov se mohl po zaváhání 
Holoubkova radovat z postupu do druhé ligy. Domácí hráčky byly průběžně na druhém místě a 
Blatenské na čtvrtém, takže se čekal vyrovnaný zápas. Opak byl ale pravdou. Hostující Blatná od 
začátku zápasu přišpendlila domácí na jejich půlku. Bohužel vrcholem jejich výrazné převahy 
byl pouze jediný gól v domácí síti, který dala ve 14. min. Ondrášková. Další šance zůstaly 
nevyužity. To zlíchovským hračkám stačil jediný protiútok za celý první poločas, který využily 
ke vstřelení vyrovnávacího gólu. Do druhého poločasu domácí vystřídaly několik hráček a zápas 
byl tak o něco vyrovnanější. Stále se ale hrálo jako většina zápasu na domácí polovině. Bohužel 
potřebné góly ale dávaly domácí hráčky, které po dvou brejcích v 60. a v 75. min. upravily na 
konečných 3:1 pro Zlíchov.  

 
 
 
 

Za uplynulou sezónu děkuji všem trenérům, asistentům a vedoucím 
mužstev, bez jejichž výborné práce by fotbalový oddíl nemohl fungovat. 

 
Velký dík patří také všem sponzorům, rodičům, fanouškům a příznivcům 

blatenského fotbalu za jejich nemalou podporu. 
 

Zvláštní poděkování patří Milanu Synkovi a Evičce za příkladnou práci pro 
fotbalový oddíl (správa letního stadionu). 

 
 
 
 
Pro všechny, kdo mají zájem o dění ve fotbalovém oddíle Blatná, jsme připravili 
internetové stránky (informace o jednotlivých mužstvech, aktuality, plánované 

akce, diskuse atd.): 
 

www.blatnafotbal.cz 
 
 

Za vedení fotbalového oddílu přeje mnoho úspěchů v osobním i sportovním 
životě 
  Michal Vanduch 
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BLATNÁ „A“ –    
STRUNKOVICE 

 

Utkání řídí:  

 

Hlavní rozhodčí ……….. Hana Weidenthalerová (Sez. Ústí)          

Asistenti ……………….. Petr Kopačka (Tábor) 

               ……………..… dodá OFS Strakonice 

Delegát  ………………. --- 
 

          



 

Krásný pouťový den, 

 

jménem fotbalového oddílu Blatná Vás vítám na prvním podzimním zápase nové 
sezóny 2011/2012. Tak jako v celé TJ, tak i v našem oddílu, se na konci minulé sezóny a 
v průběhu letní přestávky stala spousta změn. O těch nejdůležitějších by jsem Vás rád 
informoval. 

Začnu vedením tělovýchovné jednoty, kde došlo ke změně celého vedení a stanov, 
kterými se nyní řídíme. Stanovy zde citovat nebudu, pouze se zmíním o složení nového 
5členného výboru: 

 

Předseda:  Ing. Martin Říský 

Místopředseda: Radek Kareš 

Členové:  Ing. Josef Mašek 

    Zdenek Svačina 

    Michal Vanduch 

 

Tajemník:  František Krej čí 

Účetní:   Hana Šourková  (firma MAKO)  

Zlatá Studna:  Petr Vinter  

 

Jednotlivým oddílům byly dány větší pravomoci a měly by být soběstačné. 

 

TJ Blatná - fotbal 

A teď už k fotbalovému oddílu. Na základě změn ve vedení TJ došlo ke změnám i ve 
vedení fotbalového oddílu. Výkonný výbor fotbalového oddílu se skládá z 5-ti členů: 

 

Předseda:  Michal Vanduch 

Místopředseda: Radek Habada 

Členové:  JUDr. Tomáš Uldrich 

    Milan Synek 

    Libor Slezák 

Správce LS:  Milan Synek (a Evička) 

Sekretář:  Libor Slezák 

 

Všechny důležité informace (a ještě mnohem víc) můžete najít na našich internetových 
stránkách:  

  www.blatnafotbal.cz 



Největšími změnami prošly týmy „A“ a „B“ mužů. Kdo sledujete blatenský fotbal 
pravidelně jistě víte, jak neslavně skončila minulá sezóna pro naše áčko. Sestup do 1.B třídy 
nám jasně ukázal, že tudy cesta nevede. Chceme-li hrát pohledný fotbal, být obávanými 
soupeři a vybojovat si zpět své místo v 1.A třídě, musíme změnit svůj přístup k fotbalu. A 
ani umístění „B“ týmu Blatné ve spodních příčkách tabulky nenaznačovalo lepší zítřky.  

 

Muži „A“  
 

Trenér:     Josef Hornát 
Vedoucí mužstva:   František Peleška 
Fyzioterapeut a kondiční trenér: Jakub Šimeček 
 
Odchody:  Martin Fiřt  - přestup do Štěkně 
   Karel Řezáč  - ukončil hostování z Písku 
   Jiří Motejzík  - ukončil hostování z Písku 
   Štěpán Brynda - půlroční hostování v Horšovském Týně 
   Tomáš Chaloupka - půlroční hostování v Horšovském Týně 
   Václav Polan  - půlroční hostování ve Svéradicích 
   Martin Bulka  - ukončení kariéry v A týmu 
   Radek Uldrich - ukončení kariéry v A týmu 
    
Posily:  Tibor Mišiak  - půlroční hostování z Mirotic 
   Pavel Marek  - půlroční hostování ze Svéradic 
   Petr Prokopec - roční hostování ze Svéradic 
   Martin Jiřinec - roční hostování ze Lnář 

František Příhoda - roční hostování z Písku ??? 
David Reguš  - přeřazen z B týmu 
Ondřej Sedláček - vyšel z dorostu 
Tomáš Peleška - vyšel z dorostu 
Jan Merašický - vyšel z dorostu 

 
Přípravné zápasy: Blatná – Zduchovice 5:2 
    Hradešice – Blatná  0:6 
    Blatná – Sedlice  0:0 
 
Předpokládaná sestava:  Reguš – Marek, Rubáš D., Peleška, Rubáš O. – Vanduch, 

Petrášek, Prokopec, Hanousek – Jiřinec, Merašický 
 

 



 

Muži „B“  
 
Trenér:     Martin Bulka 
Vedoucí mužstva:   Josef Diviš ml. 
Fyzioterapeut a kondiční trenér: Jakub Šimeček 
 
Přípravné zápasy: Lnáře – Blatná  4:3 
    Blatná – Horažďovice B 2:4 
    Sedlec – Blatná  5.3 

 

 
 

Ženy 
 
Trenér:     Jan Klásek 
Vedoucí mužstva:   Monika Mlí čková 
 

 
 
 

35+ 
Bohužel, tým této věkové kategorie byl pro letošní sezónu rozpuštěn a nepřihlášen 

do žádné soutěže. Nicméně jste srdečně zváni na jejich přátelský pouťový zápas, který se 
uskuteční na hřišti v Blatné, v neděli 21/8/2011 od 11.00 hod.  
 
 



 

Starší a mladší dorost 
 
Trenér SD:    David Reguš 
Vedoucí mužstva:   Karel Martínek 
 
Trenér MD:    Jan Janota 
Vedoucí mužstva:   Pavel Sedláček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starší a mladší žáci 
 
Trenér SŽ:     Petr Linhart 
Vedoucí mužstva:   Jiří Peroutka 
 

Letní přípravu jsme zahájili ve středu 20. července. Celý následující týden jsme 
trénovali dvoufázově. Účast na trénincích byla 80 %. Zatím jsme sehráli jedno přípravné 
utkání s Horažďovicemi. Prohráli jsme 2:3 (2:3). Obě branky Stulík. 
 
Trenér MŽ:    František Švejda 
Vedoucí mužstva:   Leoš Peroutka 
 

Trénujeme středa, pátek od 15.30 do 17.00 hod. Zatím chodí 8 dětí. 
 

 
 



 

Starší přípravka 
 

Trenér SP „A“: Radek Habada  Trenér SP „B“: Josef Kratochvíl 
Asistent:  Miroslav Mašek 
Vedoucí mužstva: Petr Švec   Vedoucí mužstva: Pavel Míka 

 
Pavel Míka: Přípravu jsme zahájili v posledním červencovém týdnu soustředěním. To 
proběhlo na našem stadionu, kde jsme trénovali dvoufázově. Mimo to si děti také zahrály 
kuželky a bowling. Zpestřením byla projížďka na koních parkem. Poděkování patří paní 
Malečkové, která se ujala organizace celého soustředění a také panu Synkovi a jeho ženě 
Evě. Na závěr soustředění jsme sehráli dva přátelské zápasy. Doma jsme porazili 
Horažďovice 8:1 a v Kasejovicích jsme za stálého deště vyhráli 18:1. 
 

 

 
 
 

Mladší přípravka 
 

Trenér SP „A“: Radek Koptyš  Trenér SP „B“: Milan Drnek 
Asistent:  Michal Hudeček 
Vedoucí mužstva: Jiří Opava   Vedoucí mužstva: Petr Bulka 
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BLATNÁ „A“ –    
  LAŽIŠTĚ „B“ 

 

Utkání řídí:  

 

Hlavní rozhodčí ……….. Milan Fiala (Tábor)          

Asistenti ……………….. Stanislav Trkovský (Čimelice) 

               ……………..… Jaroslav Hodánek (Volyně) 

Delegát  ………………. Jiří Veltruský (Březnice) 
 

          



Muži „A“  
 

Blatná  –  Blaník Strunkovice n. Bl.  3:1 (2:1)   
 
Branky:   2´ Jiřinec, 33´ Reguš (p), 80´ Šorna - 27´ Kureš 
   
Blatná:   Reguš – Marek (46´ Nový, 70´ Peleška R.), Petrášek, Krajzl, Rubáš O. – Skuhravý, 

Peleška T. (63´ Šorna), Prokopec, Vanduch (C) – Jiřinec, Merašický 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Silně omlazený blatenský tým splnil základní úkol a zvítězil. Také 
díky probíhající pouti si na první podzimní utkání našlo cestu mnoho fanoušků, a tak se hrálo před 
plným hledištěm. 
Začátek zápasu byl slibný. Už ve 2. minutě udeřil Jiřinec. Využil váhavé rozehrávky soupeře a 
krásnou střelou z 20-ti metrů otevřel skóre. Očekávané uklidnění týmu to však nepřineslo. Nepřesná 
a nervózní hra nedovolila kombinaci a dlouhé nákopy pohodlně sbírali vysocí hráči soupeře. Ti 
začínali zlobit a nás několikrát podržel výborný Reguš. Trest přišel ve 27. minutě. Po rychlé akci 
Strunkovic, vyrovnal Kureš. Tento stav se opět změnil ve 33. minutě. Gólman Reguš na dvakrát 
proměnil pokutový kop za faul na Merašického. 
Druhá půle přinesla stejný obraz hry. Domácím se nedařila přihrávka a hra upadala do podprůměru. 
Vysvobodil nás až střídající dorostenec Šorna, který v 80. minutě uzavřel skóre zápasu na 3:1. Naše 
sestava nebyla optimální. Z nejrůznějších příčin chyběli Mišiak, Sedláček a Petrášek L. Se 
zraněními laborují Nový, Rubáš D. a Kratochvíl. 
 

FC Vlachovo Březí – Blatná 1:1 (1:0)   
 
Branky:   25´ Polanský (p) - 75´ Jiřinec 
   
Blatná:   Reguš – Marek (46´ Vanduch), Petrášek (C), Peleška, Rubáš O. – Krajzl, Mišiak, Prokopec 

(65´ Šorna), Příhoda – Jiřinec, Merašický 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Celý první poločas jsme hledali způsob, jak čelit nezvyklému 
prostředí a jednoduché, avšak důrazné hře domácích. Našemu mladému týmu se hra nedařila. Vázla 
kombinace a k ohrožení soupeřovi branky jsme se dostávali velice sporadicky. Jedinou gólovou 
šanci měl Jiřinec. Ve 38. minutě postupoval z úhlu sám na gólmana, ale ten jej včasným vyběhnutím 
vychytal. To už domácí vedli 1:0. Ve 25. minutě proměnili Polanským pokutový kop.  
Po přestávce jsme přeskupili sestavu a „z kopce“ jsme domácí zatlačili. Výborný domácí brankář 
Uher však odolával a při hlavičkách Jiřince domácí výrazně podržel. V 75. minutě konečně Jiřinec 
vyrovnal. Po krásném průniku Mišiaka a jeho zpětné nahrávce, z blízka nezaváhal. V závěru utkání 
došlo před oběma brankami k několika závarům a pro tvrdé fauly se také nechodilo daleko. Mladý 
nezkušený rozhodčí však nenašel odvahu k přísnějším trestů a tak se výsledek utkání již nezměnil. 
Jasné vyloučení domácího hráče po druhé žluté kartě a neodpískaný pokutový kop po ruce ve vápně 
v nás zanechali hořkou jednobodovou příchuť. 
 
 

Muži „B“  
 

Štěkeň – Blatná 3:0 (2:0) 
 
Martin Bulka (trenér Blatné):   Nastoupili jsme na hřiště favorita a od začátku to bylo znát. Díky 
naší nepřesné rozehrávce nás soupeř zatlačil a než jsem se stihli vzpamatovat prohrávali jsme v       
7. minutě 2:0. Pak se naše hra zlepšila, drželi jsme víc míč a dostali jsme se i do slibné 
příležitosti. Míč však skončil nad brankou. Soupeř měl šancí o dost víc a míč naštěstí skončil buď 
mimo branku nebo ho chytil skvěle chytající dorostenec Chlanda. 



 
Druhá půle pro nás začala o dost lépe a několikrát jsme z brejku ohrozili soupeřovu branku. 
Výsledkem ale bylo jen dvakrát nastřelené břevno. 10 minut do konce, po naší chybě v obraně, 
jsme dostali třetí gól. Štěkeň vyhrála zaslouženě a potvrdila roli favorita. 
 

Blatná  – Cehnice  1:2 (0:0) 
  
Branka Blatné:   65´ Libor Petrášek 
 
Blatná:   Sedláček – Slezák, Uldrich, Sýkora, Sobota – Mišiak, Petrášek, Šrámek, Říský – Říha A., 

Peterka 
Střídali:   Voborník, Bulka M. 
    
Martin Bulka (trenér Blatné):   Od začátku se hrál opatrný fotbal s minimem šancí na obou 
stranách. První příležitost měla ve 32. minutě Blatná. Po krásné přihrávce dorostence Mišiaka se ze 
strany dostal ke střele Adam Říha, ale nastřelil pouze hostujícího gólmana. Jediná větší možnost na 
skórování zůstala nevyužita a tak se do kabin šlo za stavu 0:0. 
Ihned po začátku druhé půle, ve 49. minutě, udělala domácí obrana obrovskou hrubku a nahrála 
soupeři ke střele z hranice velkého vápna – 0:1. Domácí neměli co ztratit, tak se vydali do útoku. To 
se vyplatilo v 65. minutě. Říha vybojoval ztracený balon a přihrál na velké vápno Petráškovi. Ten 
neváhal a krásně uklidil míč pod břevno branky hostí - 1:1. Blatná chtěla doma 3 body a její tlak se 
zvyšoval. Cehničští zahrozily z brejku, který blatenská obrana zastavila pouze faulem. Z následného 
nepřímého kopu vstřelili hosté vítěznou branku - 1:2. Domácí se dostali ještě do několika slibných 
příležitostí, ale nepodařilo se jim vyrovnat. Skóre se tedy nezměnilo, i když by si za svou bojovnost 
alespoň bod zasloužili. 
 
 

Ženy 
 

Blatná - Zlíchov „B“  4:1 (2:0) 
 
Branky Blatné:   Danielová, Štychová, Humpálová 2x   
 
Blatná:   Valíčková – Braunová, Honnerová (85´ Chárová), Tvrdá, Prokešová – Račáková, 

Danielová, Štychová, Mlíčková – Velíšková (70´ Tomanová), Humpálová 
 
Ploutef (Blatná ženy):   V prvním mistrovském utkání jsme hostily pražský tým Zlíchov B. V 
prvním poločase jsme se ujaly vedení 2:0 zásluhou Danielové a Štychové. Obě zakončovaly hlavou 
po rohových kopech. 
V poločase druhém jsme polevily a tím dovolily snížení stavu na 2:1. Poté jsme se tlačily před 
branku hostů, ale bohužel jsme neproměnily jasné gólové šance, kterých bylo nespočet. V poslední 
10minutovce se prosadila agilní Humpálová a přidala 2 góly. 
 
 

Dorost starší 
 

Blatná – Loko ČB  3:3 (2:2) 
 
Branky Blatné:   Šorna 2x, Hrubý 
 
Sestava:   Chlanda – Burian, Stejskal, Karban – Šorna, Peleška, Hrubý, Mišiak, Voborník – Písařík, 

Petráš 
Střídali:   Tvrdý, Janota 



 
David Reguš (trenér Blatné):   Začátek utkání byl z naší strany velmi špatný a hosté nás za to 
potrestali z penalty. Po obdržené brance jsme začali hrát a zásluhou Šorny se nám povedlo vývoj 
zápasu otočit. Hosté bohužel stačili před poločasem vyrovnat po naší chybě ve středu hřiště. 
Ve druhém poločase jsme se díky Hrubému dostali opět do vedení. Po vstřelené brance jsme se 
zbytečně zatáhli a začali bránit výsledek. Hosté přebrali iniciativu a podařilo se jim vyrovnat na 
konečných 3:3. Do konce zápasu si obě mužstva vytvořily několik brankových příležitostí, ale své 
týmy vždy podrželi dobrými zákroky brankáři. 
 

Jindřichův Hradec – Blatná 6:3 (3:2) 
 
Branky Blatné:   Hrubý 2x, Šorna z pen. 
 
Sestava:   Chlanda – Burian, Hrubý, Karban – Šorna, Peleška, Kallmünzer, Mišiak, Voborník – 

Polan, Petráš 
Střídali:   Tvrdý, Linhart, Kurz 
 
David Reguš (trenér Blatné):   Se soupeřem jsme dokázali držet krok jenom první poločasu. 
Domácí vyhráli zaslouženě… 
 
 

Dorost mladší 
 

Blatná – Loko ČB  2:5 (2:1) 
 
Branky Blatné:   Písařík 2x 
 
Sestava:   Kurz, Tvrdý, Drůba, Karban, Burian, Linhart, Petráš, Janota, Solar, Stulík, Písařík 
Střídali:   Cvach, Češka 
 
Jan Janota:   Do utkání jsme vstoupili dobře a brzy se ujali vedení. Vzhledem k tomu, že někteří 
hráči již měli v nohách část zápasu za starší dorost, nám s přibývajícím časem začaly docházet síly a 
soupeř nás postupně začal zcela přehrávat. Což bylo patrné na kvalitě naší hry a projevilo se to také 
na konečném výsledku. 
 

Jindřichův Hradec – Blatná 4:1 (2:1) 
 
Branka Blatné:   Karban 
 
Sestava:   Kurz, Tvrdý, Kallmünzer, Karban, Burian, Cvach, Hrubý, Petráš, Janota, Linhart, Stulík 
Střídali:   Drůba 
 
Jan Janota:   Vzhledem k tomu, že osm hráčů nastoupilo i do zápasu za starší dorost a byli již 
fyzicky unaveni, byl soupeř lepším týmem. 
 
 

Žáci starší 
 

SKP ČB – Blatná  3:1 (1:0) 
 
Branka Blatné:   Stulík 
 



 
Sestava:   Blovský – Hrádek, Kalous, Drůba, Sedláček – Říský, Müller, Maňaska, Kareš, Míka – 

Stulík 
Střídali:   Chlanda, Linhart, Voříšek 
 
Jiří Peroutka (trenér Blatné):   V prvním zápase nové sezóny jsme zavítali na hřiště jednoho 
z favoritů soutěže, týmu SKP České Budějovice. Soupeř nás od prvních minut přehrával 
kombinační hrou, kterou jsme eliminovali bojovností. Před koncem prvního poločasu jsme 
inkasovali z rohu po jednom ze signálů. Ve druhé části utkání jsme se přeskupením řad pokusili 
domácí překvapit. Bohužel to byli budějovičtí, kteří přidali další dvě branky. V závěru utkání se 
nám podařilo skórovat, když Maňaska krásně uvolnil Stulíka a ten přehodil gólmana. Vítězství 
domácích bylo zasloužené, do dalších zápasů máme co zlepšovat. 
 

Blatná – Slavia ČB 1:2p  (0:0) 
 
Branka Blatné:   Formánek 
 
Sestava:   Peroutka – Hrádek, Kalous, Drůba, Sedláček – Müller, Maňaska, Kareš, Míka – Říský, 

Stulík 
Střídali:   Hejl, Formánek, Chlanda, Linhart, Voříšek 
 
Jiří Peroutka (trenér Blatné):   Hrál se vyrovnaný zápas, ve kterém se z větší části bojovalo ve 
středu hřiště. V prvním poločasu jsme hostům umožnili být o něco aktivnějším týmem. Druhá část 
byla z naší strany vydařenější. Odměnou byl gól Formánka, který se individuálně uvolnil na hranici 
šestnáctky a „angličanem“ poslal náš celek, v 65. minutě, do vedení. Když už se zdálo, že body 
zůstanou doma, hosté, po přesně zahraném přímém kopu v poslední minutě, vyrovnali. 
V následujících penaltách měli slávisté na kopačkách více štěstí. 
 
 

Žáci mladší 
 

SKP ČB – Blatná  7:0 (4:0) 
 
Sestava:   Peroutka – Chovanec, Houzar, Říha – Vonášek, Dráb, Burian – Paukner 
 
Leoš Peroutka (vedoucí mužstva Blatné):   V prvním zápase nové sezóny jsme zavítali na hřiště 
jednoho z favoritů soutěže, týmu SKP České Budějovice. Jelikož jsme dorazili s osmi žáky, přesila 
soupeře byla očekávaná. Jako tradičně jsme dostali první gól hned ve čtvrté minutě. Nehráli jsme 
špatně, avšak soupeř byl herně lepší. Díky gólmanovi, který vychytal spoustu dalších střel, výsledek 
nebyl vyšší. 
 

Blatná – Slavia ČB 1:2 (1:0) 
 
Branka Blatné:   Paukner 
 
Sestava:   Peroutka – Karlíková, Houzar, Říha – Vonášek, Dráb, Kundrát – Paukner 
Střídali:   Chovanec, Šafařík 
 
Leoš Peroutka (vedoucí mužstva Blatné):   První poločas tohoto zápasu se vyvíjel velice příznivě 
pro náš tým. V 15. minutě vstřelil Paukner první gól. Škoda, že jsme toto vedení neudrželi i 
ve druhém poločase. Po závaru před naší bránou jsme, v polovině druhého poločasu, dostali 
srovnávací gól. A po několika neproměněných šancích jsme ve 27. minutě dostali druhý gól.   
 



 

Přípravka starší 
 
Přípravka mladší 
 
 

Soutěžní zápasy přípravek začínají o tomto víkendu. 
 
 
 
Tabulka „A“ týmu:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.blatnafotbal.cz 
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BLATNÁ „A“ –    
   KESTŘANY 

 

Utkání řídí:  

 

Hlavní rozhodčí ……….. David HOLZER (Doubravice ČB)          

Asistenti ……………….. Jan MÁDL (České Budějovice) 

               ……………..… p. URBAN 

Delegát  ………………. --- 
 

          



Muži „A“  
 

Blatná  –  FK Lažiště B 1:2 (0:1)   
 
Branky:    70´ Mišiak – 32´ a 79´ Soukup 
   
Blatná:   Sedláček – Marek, Vanduch (K), Peleška T., Krajzl (46´ Rubáš D.) – Merašický, Petrášek, 

Prokopec (72´ Peleška R.), Příhoda (46´ Nový) – Jiřinec, Mišiak 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  První poločas probíhal převážně mezi oběma šestnáctkami. První 

velká šance hostí přišla ve 13. minutě. Po nedorozumění v domácí obraně postupoval sám na 
gólmana hostující útočník, ale gól vstřelit nedokázal. Pět minut na to postupoval na druhé straně 
sám na bránu Jiřinec, ale také neuspěl. Ve 32. minutě poprvé zaúřadoval hostující kapitán Soukup, 
který prošel středem hřiště a přes padajícího Sedláčka otevřel skóre. 0:1. Za tohoto stavu se šlo do 
kabin. 
Do druhé půle naskočili uzdravující se David Rubáš  a Jakub Nový. A bylo to znát. Domácí zvýšili 
úsilí a soupeře uzamkli na jeho půli. Výsledkem bylo několik velice slibných šancí a vyrovnávací 
gól Mišiaka. Ten v 70. minutě s přehledem prostřelil Vaculku a dal domácím naději na slušný 
výsledek. Tu jim však v 79. minutě vzal Soukup. Krásnou bombou ze 40-ti metrů zaskočil 
domácího Sedláčka a rozhodl o zisku tří bodů pro svůj tým. Zaskočení domácí se již na nic 
nezmohli a chytře hrajícímu soupeři podlehli.  

 

Sokol Zdíkov – Blatná  1:3 (1:3)   
 
Branky:    24´ Schvarz - 7´ Skuhravý, 18´ Nový, 35´ Merašický 
   
Blatná:   Reguš – Marek, Vanduch (C), Rubáš D. (70´ Prokopec), Peleška T. – Skuhravý, Petrášek, 

Nový – Mišiak (80´ Rubáš O.), Jiřinec, Merašický (46´ Šorna) 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Na prosluněné Šumavě začali hosté náporem. Domácí vůbec 

nepouštěli na vlastní polovinu a skóre se začalo rychle měnit. V 7. minutě jej otevřel Skuhravý, 
který se po dvou zápasech vrátil do sestavy. Nejlépe se zorientoval ve skrumáži před domácí 
brankou a střelou k tyči nedal Cardovi šanci. V 18. minutě už to bylo 2:0. Hostující kapitán 
Vanduch našel Novýho, který se uvolnil a střelou zpoza obránce zvýšil vedení hostí. Domácí 
gólman stihl pouze suše konstatovat „nevidím“. Zdálo se, že utkání bude pouze otázkou skóre. Až 
do 24. minuty. Při standardní situaci zaspala hostující obrana v čele s gólmanem Regušem a 
domácí kapitán Schvarz pohodlně skóroval hlavou. 1:2. Týmem Blatné gól otřásl a jeho tlak se 
začal postupně rozplývat. Zdíkov si vypracoval několik standardních situací a Blatná hrozila 
z rychlých protiútoků. Ve 35. minutě jeden vyšel. Po levé straně unikl, na podzim výborně hrající, 
Jiřinec a přesným centrem našel Merašického, který uzavřel skóre poločasu. 
Druhá půle byla strašná. Na hřišti se odehrával duel, ve kterém se hráči okopávali, provokovali a 
pokřikovali. Fotbal plakal. Všechny vysvobodil až závěrečný hvizd rozhodčího. Hosté splnili úkol 
a přivezli tři body. 

 
 

Muži „B“  
 
 

Volyně – Blatná 1:0 (0:0)    
 
Blatná:   Reguš – Slezák, Sýkora (70´ Kerndl), Hanousek, Sobota – Rubáš O., Bulka J., Petrášek, 

Šorna – Říha, Uldrich (46´ Bulka M.) 
 



Martin Bulka (trenér Blatné):    Hrálo se velice tvrdě, zvláště z domácí strany. Do příležitostí se 
dostávaly obě strany velice sporadicky, a když už byla možnost k zakončení, míč skončil v náruči 
brankářů, nebo mimo branku. Domácí sice měli více ze hry, ale blatenská obrana si vedla velice 
dobře. A to i přesto, že většina zákroků domácích byl a na hranici únosnosti pravidel. Vydržela to 
ale pouze do 80. minuty, kdy se po centru ze strany dostali Volyňští do vedení. Z následující snahy 
o vyrovnání se nic neurodilo a tak Volyně získala všechny 3 body. 

 

Blatná – Bavorov  2:0 (2:0) 
 
Branky:    Bulka J., Nový   
 
Blatná:   Sedláček – Slezák (Kerndl), Sýkora, Hanousek, Uldrich – Krajzl, Petrášek, Šrámek, Šorna   

(Peterka) – Bulka J., Nový (Říha A.) 
 
Martin Bulka (trenér Blatné):   Od začátku jsme nastoupili s tím, že chceme poprvé bodovat a na 

hřišti to bylo znát. Od začátku zápasu jsme měli několik možností ke vstřelení branky a soupeři 
jsme nedovolili téměř nic. Za naší snahu a bojovnost jsme byli odměněni ve 28. minutě. Po velice 
pěkné kombinaci ze strany hřiště, nám Krajzl, Nový a střelec branky Josef Bulka zařídili vedení 
1:0. V převaze jsme pokračovali a za 7 minut se opět měnil výsledek. Po centru Krajzla se na 
zadní tyči opřel do míče Nový a do šaten jsem šli s dvoubrankovým náskokem. 
Hru ve druhé půli poznamenalo vyloučení domácího Sýkory a hostujícího hráče. Od té chvíle se 
na hřišti pouze bojovalo a fotbal se vytratil. Když už se schylovalo k závěru zápasu a my chtěli 
vítězně zvednout ruce nad hlavu, došlo, bohužel, k nepříjemnému zranění Peterky. Ten si, po 
jednom souboji s protihráčem, zlomil nohu… „Vendo držíme ti palce a přejeme brzké uzdravení“. 
Klukům chci poděkovat za kvalitní výkon, převážně v prvním poločase. 

 
 

Ženy 
 

Ďáblice – Blatná 0:3 (0:2) 
 
Branky:    Humpálová, Velíšková, Danielová 
 
Blatná:   Valíčková – Braunová, Honnerová, Tvrdá, Prokešová – Mlíčková, Štychová, Danielová, 

Račáková – Velíšková (50´ Klásková), Humpálová 
 
Ploutev (ženy Blatná):  Ke druhému mistrovskému utkání zajížděla Blatná do Prahy, kde si na ní 

brousil zuby nováček soutěže Ďáblice. Pro ně to bylo zároveň i první domácí utkání, které 
slavnostně zahájily místní mažoretky. 
Od prvních minut měla převahu Blatná, která se v 15. minutě, zásluhou Humpálové, ujala vedení 
0:1. Na další gól se čekalo pouhých 10 minut. Ve 25. minutě střílela přesně Velíšková - 0:2. A to 
jakoby Blatné stačilo. Přišlo spousta dalších šancích, které nebyly bohužel neproměněny, a tak  
zůstal stav 0:2. 
Ve druhém poločase se hrálo pouze na polovině domácích Ďáblic. Hráčky Blatné obstřelovaly 
branku domácí gólmanky. Třetí a zároveň poslední gól tohoto utkání vstřelila, po přihrávce  
Honnerové, agilní Danielová a stav se měnil na konečných 0:3.  

  
Jan Klásek (trenér Blatné):  Opět musím holkám vytknout neproměňování gólových šancí. 

Důležité 3 body do tabulky jsme si ale přivezli a tak mohu být mírně spokojen. Teď nás čekají 
Příkosice, kde by nás neproměňování šancí mohlo velice mrzet. 

 
 
 
 



 

Blatná – Příkosice  3:0 (2:0) 
 
Branky:    Račáková, Velíšková, Ondrášková 
 
Blatná:   Valíčková – Braunová, Ondrášková, Honnerová, Tvrdá – Prokešová (Vajsová), Danielová 

(Kinkorová), Štychová, Račáková (Křivancová), Velíšková (Klásková), 
Humpálová 

 
Ploutev (ženy Blatná):  V dalším podzimním utkání hostila Blatná hráčky z Příkosic, které útočí na 

přední příčky tabulky. Od prvních minut, bylo znát obrovské nasazení hostujících hráček a jen 
zřídka kdy se podařilo domácí Blatné odvrátit brejky. Ale domácí hráčky nepolevovaly a hrály s 
nasazením jím vlastním, což přineslo své ovoce. První branku utkání vstřelila Račáková, po přesné 
přihrávce od Ondráškové. Jakoby se tím hra ze strany Blatné uklidnila a šance se začaly tvořit i 
domácí straně. Hra se přelévala z jedné poloviny na druhou. Brzy se začala projevovat únava 
hostujících hráček. Tu využila Velíšková, která přesnou střelou k tyči uzavřela poločasový 
výsledek na 2:0. 
Ve druhém poločase tlak domácích sílil, ale branky nepřicházely a toho chtěly využít hostující 
hráčky Příkosic. Po nedorozumění jim šanci naservírovala domácí obrana. Se štěstím ale 
neinkasovaly. A tak přišel 3 gól domácích. Ten přidala Ondrášková a tím uzavřela skóre zápasu. 

  
Jan Klásek (trenér Blatné):  Musím holky pochválit. Přesto musíme zapracovat na obrané fázi a 

zlepšit koncovku. 
 
 

Dorost starší 
 

Blatná – Strakonice 2:3 (1:0) 
 
Branky:    Polan, Šejvar R. 
 
Sestava:   Chlanda – Stejskal, Peleška, Karban – Šorna, Hrubý, Mišiak, Šejvar, Voborník – 

Kallmünzer, Polan 
Střídali:    Mazan, Písařík 
 
David Reguš (trenér Blatné):  Hned ve druhé minutě jsme se dostali do vedení díky Polanovi. Po 

vstřelené brance jsme nedokázali udržet míč na kopačkách a zbytečně jsme se sami dostávali pod 
narůstající tlak hostí. Přesto jsme udrželi do poločasu čisté konto. A to i díky neproměněnému 
pokutovému kopu hostí. Ve druhém poločase jsme se sami připravili o vedení. Po našich chybách 
dokázali hosté otočit vývoj zápasu na 1:3. Podařilo se nám ještě snížit a v závěru nám byl upřený 
jasný pokutový kop. Dva hráči hostů faulovali Hrubého, ale rozhodčí Kostka, který pochází ze 
Strakonic, pokutový kop nenařídil. 

 

Sezimovo Ústí – Blatná 8:1 (1:0) 
 
Branky:    Peleška z pen. 
 
Sestava:   Chlanda – Mazan, Peleška, Karban – Šorna, Mišiak, Kallmünzer, Hrubý, Voborník – 

Stejskal, Polan 
Střídali:    Linhart, Petráš 
 
 
 



David Reguš (trenér Blatné):  Sice jsme hned v úvodu inkasovali, ale přesto jsme hráli dobře a 
dokázali jsme si vytvořit dvě šance. Bohužel jsme se nedokázali prosadit. Ve druhém poločase 
jsme sehráli nejhorší poločas této sezóny. Náš výkon byl nekompaktní a díky našim chybám 
v defenzívě jsme umožnily domácím, aby si vylepšili skóre. Přesto jsme si vytvořili několik šancí. 
Po jedné z nich byl odpískán pokutový kop za faul na Hrubého, který dokázal proměnit Peleška. 

 

Dorost mladší 
 

Sezimovo Ústí – Blatná 4:1 (2:0) 
 
Branky:    Kallmünzer 
 
Sestava:   Kurz, Kallmünzer, Karban, Burian, Hrubý, Petráš, Janota, Linhart 
 
Jan Janota:  Utkání jsme vzhledem k mnoha absencím odehráli pouze s osmi hráči. Z toho jich 

šest nastoupilo také za starší dorost. Do zápasu se kluci vrhli s obrovským nadšením. Byla na nich 
vidět chuť a odhodlání poprat se o co nejlepší výsledek. I přes velké fyzické vyčerpání celé utkání 
důstojně dohráli. Celý tým si zaslouží pochvalu za předvedený výkon. 

 
 

Žáci starší 
 

LOKO ČB – Blatná  3:1 (3:1) 
 
Branky:    Maňaska 
 
Sestava:   Peroutka – Říský, Hrádek, Drůba, Sedláček – Müller, Maňaska, Voříšek, Míka – Stulík, 

Linhart 
Střídali:    Burian, Formánek, Hejl, Paukner, 
 
Petr Linhart (trenér Blatné):   Utkání na Lokomotivě se nám herně vůbec nepodařilo. První gól 

jsme inkasovali ve 4. minutě. Soupeř nás přehrával ve všech herních činnostech. Po půl hodině 
jsme dostali, po téměř identických situacích, 2 branky v rozmezí dvou minut. Přesto se nám 
podařilo ihned snížit Maňaskou, který zužitkoval centr Drůby. Druhý poločas byl z obou stran více 
bojem, bez vyložených gólových příležitostí na obou stranách. Z našeho mužstva bych chtěl 
vyzdvihnout výkony Peroutky, Drůby a Maňasky. 

 

Blatná – Český Krumlov 3:4 (1:1) 
 
Branky:    Mázl 3x 
 
Sestava:   Peroutka – Hrádek, Kalous, Drůba, Sedláček – Říský, Maňaska, Kareš, Míka – Mázl, 

Stulík 
Střídali:    Burian, Formánek, Hejl, Chlanda, Linhart, Peroutka, Voříšek 
 
Petr Linhart (trenér Blatné):   Dnešní utkání nabídlo pořádné drama plné zvratů se šťastným 

koncem pro hosty. První gól jsme inkasovali už po 15 sekundách, když soupeř využil k rychlému 
brejku špatnou rozehrávku a skóroval. Branka dostala hosty na koně a byli aktivnější. Postupně se 
hra vyrovnala a ve 20. minutě přešel Mázl snad přes 5 hráčů a chladnokrevně zakončil. Do 
druhého poločasu se nám podařilo vstoupit o poznání lépe a po čtvrthodině jsme po dalších 2 
brankách Mázla vedli 3:1. Bohužel krumlovští rychle odpověděli a snížili. Závěr utkání jsme 
vůbec nezvládli. Hlavně se nám nepodařilo ubránit nejlepšího hráče hostů Tichovského, který 
v posledních minutách dvěma góly otočil skóre. 



 

Žáci mladší 
 

LOKO ČB – Blatná 7:1 (2:1) 
 
Branky:    Kundrát 
 
Sestava:   Peroutka – Karlíková, Houzar, Burian – Vonášek, Kundrát, Dráb – Paukner 
Střídal:   Chovanec 
 
Leoš Peroutka (vedoucí mužstva Blatné):  V prvním poločase jsem drželi s domácími krok. 

Ve druhém poločase nás domácí herně i fyzicky přehráli. Vyzdvihnout snad můžeme především 
gólmana, který odchytal celé zápasy za starší i mladší žáky. Uznání v  podobě pochvaly obdržel 
také od rozhodčího obou zápasů. 

 

Blatná – Český Krumlov 2:7 (1:3) 
 
Branky:    Paukner, Burian 
 
Sestava:   Peroutka – Karlíková, Burian, Chovanec – Vonášek, Kundrát, Dráb – Paukner 
Střídali:    Šafařík 
 
Leoš Peroutka (vedoucí mužstva Blatné):  V dnešním zápasu byl jasný favorit, který nás přehrál 

po fyzické i herní stránce. Oba poločasy byly téměř stejné, což ukazuje výsledek. 
 
 

Přípravka starší 
 

Katovice – Blatná „A“  2:4 (0:3) 
 
Branky:    Paukner Mates, Šourek Řepa Pepa, Pícha Štěpán, hlavou Říha Šelma Vítek 
 
Sestava:   Potůček Pepa – Souček Dan, Outlý Fanda, Šourek Řepa Pepa, Habada Víťa, Vonášek 

Ben Honza, Paukner Mates, Štědronský Michal, Pícha Štěpán, Říha 
Šelma Vítek, Poskočil Matouš 

 
Radek Habada (trenér Blatné):  Úvodní zápas jsme sehráli v Katovicích. Byl to teprve náš druhý 

zápas na polovinu hřiště systémem 7+1. Kluci se na větším hřišti ještě hledají ,ale pár akcí už bylo 
dle představ trenérů. Katovičtí nás začali ohrožovat až ve druhé polovině, ale většinu jejich útoků 
zlikvidoval svými bravůrními zákroky Pepa Potůček. Všichni hráči si zaslouží pochvalu za 
nasazení, ale na přihrávkách a technice musíme ještě zapracovat. 

 
 

Přípravka mladší 
 

Štěkeň – Blatná „A“  15:3 (9:2) 
 
Branky:    Říha Pavel 2x, Filaus Dominik 
 
Blatná:   Dominik Filaus (C), David Fiřt, Pavel Říha, Ondřej Krátký, Jakub Opava, František 

Turek, Matyáš Brož, František Slavíček, Jakub Kraus, Daniel Nachlinger 
 



 
Radek Koptyš (trenér Blatné):  Náš první mistrák měl být naší velkou zkouškou, ve které jsme ale 

bohužel naprosto vyhořeli. Kluci byli až neuvěřitelně nervózní a většina z nich míč na hřišti ani 
nechtěla. Proti běhavějšímu soupeři jsme neměli nárok. 

 

Blatná „A“ – Sedlice  9:1 (6:0) 
 
Branky:    Dominik Filaus 4x, Jakub Kraus 3x, Ondra Krátký, David Fiřt 
 
Sestava:   Dominik Filaus (C), David Fiřt, Pavel Říha, Ondřej Krátký, Jakub Opava, František 

Turek, Matyáš Brož, František Slavíček, Jakub Kraus, Daniel Nachlinger, Jakub Bízek 
 
Radek Koptyš (trenér Blatné):  Po nepovedeném utkání ve Štěkni jsme se poprvé představili před 

domácím publikem. Zápas jsme začali s velkou chutí a do soupeře jsme se pořádně „zakousli“. Za 
prvních deset minut stihl Dominik Filaus hattrick, kterým nás dostal do správné fotbalové pohody. 
Po změně stran jsme polevili a soupeř začal vystrkovat růžky. Přesto jsme měli hru pod kontrolou. 
Jediné vážné chyby v obraně jsme se dopustili až dvě minuty před koncem, kdy po samostatném 
uniku vstřelil čestný úspěch soupeře David Soukup. 

 

Blatná „B“ – Dražejov  0:2 (0:0) 
 
Sestava:   Josef Potůček, Jakub Šurát, Zdeněk Merhaut, Michal Fejtl, Daniel Vondruška (C), Ondřej 

Drnek, Adam Bulka, Dominik Bulka 
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BLATNÁ „A“ –    
      BĚLČICE 

 

Utkání řídí:  

 

Hlavní rozhodčí ……….. Karel HOCH  ml.  (Osek) 

Asistenti ……………….. Karel HOCH  st.  (Osek) 

               ……………..… Václav ZÁBRANSKÝ 

Delegát  ………………. --- 
 

          



 

Muži „A“  
 

Sokol Stachy – Blatná 0:7 (0:2)   
 
Branky:    24´, 41´, 46´ Jiřinec, 50´ Mišiak T., 76´ Petrášek, 77´ Merašický, 90´ Rubáš D. 
   
Blatná:   Reguš – Skuhravý, Petrášek, Rubáš D., Rubáš O. – Merašický, Vanduch (K), Prokopec 

(75´Bulka M.), Příhoda – Mišiak T. (55´ Marek), Jiřinec (79´ Mišiak M.) 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Stejně jako v Poříčí jsme začali utkání náporem. Tentokrát jsme se 

vyvarovali chyb v obraně a poměrně brzy otevřeli skóre Jiřincem. Následující šance jsme ale opět 
trestuhodně zahazovali. Postupně neuspěli Mišiak, Jiřinec, opět Mišiak a Příhoda. Odskočit na 
dvoubrankové vedení se nám podařilo až ve 41. minutě díky výborně hrajícímu Jiřincovi. Ten 
svou aktivitou zaměstnával celou obranu domácích.  
Na začátku druhé půle dovršil Jiřinec hattrick a utkán se změnilo v jasnou záležitost. Skóre jsme 
vytáhli až na konečných 0:7. Branky dávali Mišiak T., Petrášek, Merašický a Rubáš D. A to mohlo 
být skóre ještě vyšší, ale zbylé šance jsme už proměnit nedokázali. Některé dosti neuvěřitelným 
způsobem. Domácí hrozili pouze ze standardních situací, ze kterých nastřelili 2x tyč. Utkání 
s přehledem řídil hlavní rozhodčí Plaček.  

 

Otavan Poříčí  –  Blatná  3:4 (3:2)   
 
Branky Blatné:   24´ Jiřinec, 36´ Merašický, 51´ Vanduch (p), 70´ Skuhravý 
   
Blatná:   Sedláček – Skuhravý, Rubáš D., Marek, Rubáš O. (56´ Prokopec) – Merašický, Petrášek, 

Vanduch (K), Nový – Jiřinec, Mišiak (56´ Bulka) 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Na hřišti, které se hodí spíše na utkání odborářských týmů, se 

odehrávalo nevídané drama. Pro nás začalo utkání jako z hororového filmu. V 15. minutě byli 
domácí podruhé v našem vápně a po hrubých chybách naší obrany vedli 2:0. Naše tutové šance, 
které jsme si vytvářeli od začátku zápasu, ke kýženému cíly bohužel nevedly. Postupně své šance 
neproměnili Skuhravý, Mišiak a Jiřinec. Až ve 24. minutě se protáhl aktivní Merašický po pravé 
straně a připravil gól pro Jiřince. 2:1. Náš tlak se stupňoval a v 36. minutě Merašický vyrovnal. 
Dvě minuty nato jsme propadli, domácí vyrazili do brejku a byla z toho penalta. Tu z přehledem 
proměnili a šli opět do vedení.  
Do druhé půle jsme vlétli aktivně a po faulu na Jiřince si vynutili pokutový kop. Ten s přehledem 
proměnil kapitán Vanduch. Díky střídajícímu Prokopcovi a jeho skvěle zahrávaným standardním 
situacím, jsme si vytvářeli řadu slibných šancí. V 70. minutě, po rohu a velkém závaru před 
domácí bránou, dotlačil míč do sítě Skuhravý. 3:4. Poprvé v zápase jsme šli do vedení, které jsme 
nakonec udrželi. 
Celému týmu patří poděkování za bojovný výkon a neutuchající snahu během nepříznivě se 
vyvíjejícího utkání. Odměnou je vítězství proti statečně bojujícím domácím. Varováním však 
zůstávají neproměněné šance a lacino inkasované góly.  

 

Blatná  –  ZD Kestřany  0:1 (0:0)   
 
Branky:    57´ Pekárek 
   
Blatná:   Sedláček – Marek, Vanduch (K), Rubáš O. – Skuhravý, Petrášek, Peleška T. (46´ Rubáš 

D.), Prokpec, (46´ Merašický) – Jiřinec, Mišiak (75´ Peleška), Nový 
 
 



 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Na úvod by se slušelo omluvit se všem fanouškům fotbalu, kteří si 

v deštivém počasí našli cestu na stadion Blatné. To co se odehrávalo na hřišti mělo pramálo 
společného s pěkným fotbalem. 
V prvním poločase se na hřišti vůbec nic nestalo. Ani jedno mužstvo si nevytvořilo gólovou šanci 
a proto se brankáři  i fanoušci nudili. 
Ve druhém poločase chtěli domácí rozhodnout a tlačili se do útoku. Bohužel jejich nemohoucnost 
a neschopnost řešit jednoduché fotbalové činnosti jim nedovolila vážněji ohrozit branku hostí. Ti 
nikam nepospíchali a čekali na chyby soupeře. A v 57. minutě se dočkali. Chybu v rozehrávce 
blatenských využil šikovný kapitán hostí Pekárek a rozhodl o zisku tří bodů pro svůj tým. 
Závěrečný nápor Blatné už byl bez efektu.  

 
 

Muži „B“  
 
Blatná B –Malenice  2:2 (1:1) 
  
Datum:   25.Září 2011,  16.00 hod. 
Branky:   Čadek M., Petrášek L. 
Blatná:  Chlanda – Slezák (Svoboda), Hanousek, Čadek M., Uldrich – Říha A. (Mišiak M.), 
Petrášek L., Šrámek, Krajzl – Bulka, Příhoda (Kerndl) 
Malenice: 
Martin Bulka (trenér Blatné):  Na soupeře jsme doslova vlétli a už ve 2 min. vstřelili branku. 
Michal Čadek po rohovém kopu z hranice velkého vápna prostřelil vše co mu stálo v cestě - 1:0. 
Místo zesilujícího tlaku a navýšení skóre však přišel kolaps a neproměnili ani šance z malého 
vápna. Obrovské množství našich zkažených přihrávek dávalo soupeři možnosti ke hře a 
k zakončení. V poslední minutě prvního poločasu jsme se “dočkali“. Při standardní 
situaci osamocený hráč před naší brankou pohodlně hlavou skóroval. Z prvního poločasu jsme se 
nepoučili a stále se hrál fotbal s velkým množstvím nepřesností. Bojovnost hostí byla odměněna v 
70min. Po jedné nepřesné rozehrávce naší obrany jsme vybídnuli malenického útočníka k 
zakončení a ten nezaváhal – 1:2. Až za tohoto stavu jsme začali konečně hrát a zatlačili hosty před 
jejich branku, několikrát jsme trefili brankáře a nebo tyč branky. V 83 min. hokejový zámek před 
malenickou brankou zakončil střelou Libor Petrášek a brankář na střelu nedosáhl – 2:2. Náš 
zvýšený tlak ke změně výsledku nevedl a tak jsem doma ztratili 2 body. 
   
Katovice B – Blatná B 5:2 
  
Datum:   18.Září 2011,  16.00 hod. 
Branky:     A. Říha, M. Bulka 
Blatná:  Chlanda – Slezák, Uldrich (M.Bulka), Hanousek, Řiský – Polan T.(Svoboda), Šrámek, J. 
Bulka,      Šorna – Příhoda, A Říha (Voborník) 
Bavorov: 
Martin Bulka (trenér Blatné):  Začali jsme velice špatně, po chybné rozehrávce na půli hřiště jsme 
museli hasit brejk pouze faulem. Po následného standardní situaci šli domácí do vedení 1:0. Z 
rychlé branky jsme se nebyli schopni vzpamatovat a následně byli opět potrestáni nádhernou střelou 
z 25 metrů 2:0. Před branku Katovic jsem se dostávali velice zřídka a když už jsme se dostali na 
dostřel, naše koncovka selhala. Museli nám pomoci domácí, kdy po rohovém kopu došlo k 
nepřehledné situaci v malém vápně se kterou si obránci neporadili a my snížili A. Říhou na 2:1 
silou vůle. Druhý poločas začal podobně jako ten první, brzo jsem inkasovali 2 branky které byli 
snad přes kopírák. Špatné vyběhnutí našeho golmana a přehození už za hranicí velkého vápna 4:1. 
Chtěli jsem výsledek alespoň zkorigovat což se nám na chvíli podařilo když jsem z penalty snížili 
na 4:2 – M. Bulka. Na konci zápasu jsme opět chybovali a Katovice trestali, naše špatné řešení 
situace na hranici vápna znamenalo konečný výsledek 5:2. Musíme se poučit s našich 
obrovských chyb a odčinit tuto porážku proti Malenicím. 
 



 

Ženy 
 

Blatná  -Vonoklasy  2:0 (0:0) 
  
Datum: 18.září 2011  ,10:30 hod. 
Branky:  Šebková, Račáková 
Blatná: Valíčková, – Braunová, Honnerová, Prokešová, Chárová ( Hanzlíková ), – Mlíčková, 
Račáková, Štychová, Vajsová ( Klásková ), – Humpálová, Velíšková ( Šebková ) 
Ploutev  (Blatná ženy) V dalším mistrovském utkání Blatná přivítala na svém hřišti nováčka 
soutěže Vonoklasy, kterým patří v tabulce 9.místo. Po předchozím zápase, kdy Blatná deklasovala 
Horní Břízu 17:0 nikdo nepochyboval nad hladkým průběhem zápasu. 
Opak byl, ale pravdou. Hostující hráčky vlétly na hřiště s chutí a chtěly Blatenským fotbalistkám 
uštědřid tvrdou lekci z pasivity. Jakoby blateňačky čekaly, že góly přijdou sami. Po 10min se Blatná 
vzchopila a začla hrát, vytvořila slibné a jasné gólové šance, ale bohužel do branky se jim míč 
dopravit nepodařilo a tak byl poločasový výsledek 0:0. 
O přestávce si v kabině vzal slovo trenér a bylo znát veliké napětí, které panovalo v kabinách. Do 
druhé půle naskočily domácí v plné polní a začly kombinovat, ale ani to jim ke gólu nepomohlo. 
Hra se odehrávala především na polovině soupeře a ve středu hřiště. 
Po necelých 20min se k zakončení dostala nová posila Blatné Klára Šebková a s klidnou hlavou 
uklidila míč do sítě Vonoklas. I na dále docházelo k obstřelování branky hostů a to přineslo i druhý 
gól utkání a to když se trefila Račáková. Šancí měla Blatná nespočet, ale žádná neskončila v brance. 
A jak se říká: nedáš dostaneš, tak to zůstalo i v případě Blatné pravidlem. Po tečované střele domácí 
hráčkou překonala hráčka Vonoklas domácí brankářku a stav se změnil na 2:1. Tento stav zůstal do 
konce utkání. 
 Jan Klásek,trenér : Opět jsme neproměnili jasné gólové šance, což nás mohlo stát vítězství a 3 
body. 

 
Horní Bříza – Blatná  0:17 (0:7) 
  
Datum: 18.září 2011  ,10:30 hod. 
Branky:  Danielová 6,Račáková4,Štychová4,Humpálová,Ondrášková,Velíšková 
Blatná: Valíčková, – Braunová, Ondrášková, Honnerová(60.Chárová), Tvrdá(46.Hanzlíková), 
Mlíčková, Danielová , Štychová, Račáková , Velíšková (46.Vajsová), Humpálová(60.Klásková) 
Ploutev  (Blatná ženy) Ve 4.kole soutěže zajížděly hráčky Blatné na půdu Horní Břízy. Od prvních 
minut bylo na hřišti znát,kdo tento duel povede. Už ve 4.minutě přišel první gól Blatenských, který 
jim přinesl potřebný klid na kopačky a mohl začít brankostroj. Do poločasu přišlo dalších 6gólů, a 
tak se šlo do kabin za stavu 0:7. Do druhé půle naskočila děvčata z lavičky Blatné, ten kdo by si 
myslel, že tím tlak Blatné poklesl spletl se, v druhé polovině utkání přišlo branek 10. 
Jan Klásek,trenér : Jsem spokojen s předvedenou hrou a snad se nám konečně povedlo protrhnout 
smůlu v proměňování gólových šancí. 
 
 

Dorost starší 
 

Blatná  –  Čt. dvory  0 : 1    ( 0: 1 ) 
 
Hosté se ujali vedení hned v 6.minutě po rohovém kopu. Poté jsme měli celý zápas převahu ale ve 
finální fázi jsme vždy pokazili rozehrávku a proto jsme nedokázali překonat velmi zhuštěnou 
obranu hostů… 
 
Sestava : Chlanda – Karban, Hrubý, Mazan, - Kallmunzer , Peleška, Voborník, Písařík, Šejvar, – 



Mišiak, Polan 
Střídali : Stejskal 
Branky :    
 

Břilice – Blatná  1 : 3    ( 0: 2 ) 
Do utkání jsme vstoupili v oslabené sestavě, ale přesto jsem našim hráčům věřil, že toto utkání 
zvládneme. Hráči mi moji důvěru oplatili velmi dobrým výkonem. Zejména v prvním poločase, kdy 
jsme předváděli velmi dobrý kombinační fotbal a z toho pramenily šance, které dokázal proměnit 
Polan, Voborník a Mišiak. Když už se dostali domácí do šance, tak nedokázali vyzrát na Chlandu. 
Hráče bych chtěl pochválit za bojovnost, týmovou a předvedenou hru..  HOŠI DĚKUJI !!!! 

Sestava : Chlanda – Tvrdý, Kallmunzer, Karban, – Šorna , Peleška, Stejskal, Janota, Voborník, – 
Mišiak, Polan 

Střídali : 

Branky :  Mišiak, Polan, Voborník 

 
Blatná – Soběslav 5 : 2    ( 2 : 0  ) 
Hosté nás překvapily v úvodu aktivní hrou a s toho vyplynuli dvě tutové šance při kterých nás 
podržel Chlanda. Poté se naše hra uklidnila a dokázali jsme si do poločasu vytvořit dvou gólový 
náskok diky Polanovi, který využil zaváháni hostujícího golmana a Mišiaka. 

Hned v úvodu druhé půle se nám podařilo vstřelit gól na 3:0, kdy se trefil z dálky Peleška. Poté 
jsme se zbytečně zatáhli a hosté se dostávali více do hry. Při šancích, které si vytvořili ale 
 nedokázali vyzrát na Chlandu. Povedlo se jim to až z pokutového kopu, který byl nařízen po 
zbytečném faulu Šorny. Na branku se nám podařilo odpovědět v zápětí Peleškou. Hosté se dokázali 
opět vrátit do zápasu, když dokázali potrestat zaváhání jinak výborně chytajícího Chlandy.. Ale i na 
tohle jsme brzy dokázali odpovědět zásluhou Šorny. Který si dokázal vybojovat míč ve středu hřiště 
a svůj unik dokázal proměnit v gól na konečných 5:2 J   

Sestava : Chlanda – Mazan, Šejvar, Karban, – Šorna , Peleška, Kallmunzer, Hrubý, Voborník, – 
Mišiak, Polan 

Střídali : Písařík, Stejskal, Petráš 

Branky :  Peleška 2x, Mišiak, Polan, Šorna 

 

Dorost mladší 
 
 
 

Žáci starší 
 
Blatná – Malše Roudné  2 : 0    ( 1 : 0 ) 
V tomto utkání jsme chtěli potvrdit body přivezené z Bechyně. Zápas se nám ale herně moc 
nevydařil. Hrálo se vyrovnané utkání. První branka padla po jedné z mála našich kombinačních akcí 
v první půli. Roudenští hrozili rychlými protiútoky, které většinou končily na hranici šestnáctky.  
Druhý poločas byl z naší strany trochu kvalitnější, avšak navýšit skóre se povedlo až v závěru 
utkání  po závaru před  soupeřovou brankou. 
Sestava : Peroutka – Říský, Kalous, Drůba, Sedláček – Formánek, Maňaska, Hejl, Míka – Mázl, 
Stulík 
Střídali : Burian, Chlanda, Linhart, Voříšek 



Branky :  Maňaska, Mázl 
 
Bechyně – Blatná   0 : 2    ( 0 : 1  ) 
Do zápasu jsme proti domácímu ambicióznímu týmu nastoupili v hodně improvizované sestavě. 
Hrálo se vyrovnané utkání, ve kterém se opět prosadil Mázl dvěma brankami. Nejprve dorazil 
vyraženou penaltu, když Maňaska trefil pouze brankáře a ve druhé půli zakončil kombinaci střelou 
na přední tyč. Za předvedenou hru a bojovnost bych chtěl klukům poděkovat. 
Sestava : Burian – Hejl, Drůba, Kalous, Hrádek – Formánek, Maňaska, Kareš, Stulík, Linhart – 
Mázl 
Střídali : Chlanda, Paukner, Peroutka 
Branky :  Mázl 2x 
 

Žáci mladší 
 
Blatná – Malše Roudné   1 : 3  ( 1: 1 ) 
V dnešním utkání jsme začali dobře. V sedmnácté minutě jsme střelili první gól. Po neodpískaném 
ofsajdu, nás soupeř zaskočil vyrovnávacím gólem. V následujícím poločase jsme dostali dva góly. 
Rozhodčí nám neodpískal ruku ve vápně, nebyli jsme spokojeni s jeho výrokem. 
Sestava: Peroutka – Chovanec, Houzar, Říha – Dráb, Burian, Kundrát – Paukner 
Střídali:  Vonášek 
Branky:  Paukner 
 
Bechyně – Blatná 1 : 4  (0 : 0) 
V tomto kole jsme přijali na hřiště nováčka a možná právě to nám přineslo konečně štěstí. Na 
začátku druhého poločasu brankář chytil penaltu a po rychlém rozehrátí dal útočník první gól do 
prázdné brány. Pak nám vycházely rychlé protiútoky. 
Sestava: Peroutka – Karlíková, Houzar, Chovanec – Dráb, Burian, Kundrát – Paukner 
Střídali:  Vonášek, Mikeš 
Branky:  Paukner 3x, Burian 
 
 

Přípravka starší 
 
Blatná „A“ : Čestice  7 : 2    ( 4 : 1  ) 
Utkání ovlivnila naše rychlá branka (4.min).Bylo znát ,že hosté s mistrovskými zapasy nemají moc 
zkušeností. Nám se hra  po zemi celkem dařila a některé akce už i lahodily oku.K vyjímečně 
zdařilým akcím nám ,ale napomohla i nezkušenost soupeře.Zápas nás dost bolel neboť soupeř hrál 
velmi od podlahy,ale … „Fotbal bolí “ 
  
Sestava domácí : Pepa Potůček – Dan China Souček,Outlý Fanda,Šourek Řepa Pepa,Habada 
Víťa,Vonášek Ben Honza,Paukner Mates,Štědronský Michal,Pícha Štěpán,Říha Šelma Vítek, 
Poskočil Matouš,Fořt Lukáš a Tomáš 
Branky domácí : Štědronký Michal 3,Šourek Řepa Pepa 2,Habada Víťa a Vonášek Ben Jan 
  
Blatná „B“ : Blatná  „A“   6 : 0    ( 4 : 0  ) 
Blatenské derby se odehrálo za vydatné divácké podpory rodičů a rodiných příslušníků. Švestičky z 
Šourků zahrádky nepomohly a mlaďounký rozhodčí opravdu nepochopil odkud švestičky jsou.Na 
hřišti se odehrála napínavá bitva se štastnějším koncem pro vážného abonenta na celkového vítěze 
celé soutěže.Béčko nás přetlačilo silou,ale né hlavou a technikou. Myslím ,že to byla naše poslední 
vzájemná porážka. 
Sestava : Dan Souček – Pepa Potůček,Outlý Fanda,Šourek Řepa Pepa,Habada Víťa,Vonášek Ben 
Honza,Paukner Mates,Štědronský Michal,Pícha Štěpán,Říha Šelma Vítek, Poskočil Matouš,Fořt 
Lukáš a Tomáš 
  



Blatná „A“ : Slavoj Volyn ě   5 : 2    ( 1 : 1  ) 
Blatenské áčko vstoupilo do utkání směle, už v úvodu si vypracovalo celkem slušné příležitosti a 
jednu z nich proměnili již v 6.minutě v úvodní gól. Další šance domácí v první půli nevyužili  a 
tudíž přišel trest v podobě vyrovnávací branky hostí . Proto se šlo do kabin za nerozhodného stavu. 
Do druhé půle nastoupili domácí s větší chutí po vítězství než hosté,což se odrazilo i na dění na 
hřišti. Některé povedené akce (v pohybu) by našim mladym mohli závidět i chlapi z Áčka.Volyňští 
se stáhli na vlastní polovinu a vyráželi jen do ojedinělých protiútoků. Narůstající převaha domácích 
vyústila v až čtyřbrankový náskok, který hosté zkorigovali až v poslední minutě utkání.Za výkon v 
tomto zápase musíme chválit všechny,ale prim hrál Fanda Outlý. Alves se musí začít třást 
o flek. Jen tak dál. 
Sestava : Dan Souček – Pepa Potůček,Outlý Fanda,Šourek Řepa Pepa,Habada Víťa,Vonášek Ben 
Honza,Paukner Mates,Štědronský Michal,Pícha Štěpán,Říha Šelma Vítek, Poskočil Matouš,Fořt 
Lukáš a Tomáš 
  
Branky domácí : Habada Víťa 2,Šourek Řepa Pepa,Potůček Pepa a Štědronský Michal 
Branky hosté : Tipanic,Bujňák 
 
 
 

Přípravka mladší 
 
Blatná B – Blatná A 1:8 (0:6) 
V městském derby proti až o dva roky mladším hráčům naší rezervy jsme měli značnou výškovou i 
váhovou převahu, kterou proměnil hned z prvního útoku David Fiřt ve vedoucí gól. První část 
poločasu nám vyšla výborně a brzy jsme si vybudovali několikagólový náskok.Po změně stran 
dostali více času na hřišti i kluci kteří se v minulosti do hry tolik nedostávali. Druhá půle, nám už 
tolik nevyšla. Soupeř pozorně bránil a vyrážel do nebezpečných protiútoků. Perličkou dnešního 
utkání jsou góly obou brankařů (Pepíka Potůčka a Jakuba Krause) po výkopech od brány. 
Sestava: Dominik Filaus(C), David Fiřt, Pavel Říha, Ondřej Krátký, Jakub Opava, František Turek, 
Matyáš Brož, František Slavíček a Jakub Kraus  
Branky :Jakub Opava 3x,Dominik Filaus 2x,David Fiřt,Jakub Kraus,Pavel Říha 
Branky soupeře: Josef  Potůček 
  
Blatná A -Volyně 3:7(2:5) 
Klíč k dnešnímu úspěchu závisel na tom, jak se dokážeme vypořádat s vodňanským Tipanicem, 
který nastoupil i za starší přípravku před naším utkáním.Tam se mu podařilo i jednou skórovat. 
Přestože jsme si na něho chtěli dávat velký pozor, hned v úvodu nás strestal třikrát z dálky. Když na 
konci první půle zavelel Dominik Filaus dvěma góly k obratu, přesunuli vodňanští svého lídra do 
obrany. V druhé půli jme měli chvílemi i herně navrch, ale pozorně bránící soupeř si už výhru 
ohlídal. 
Sestava: Dominik Filaus(C), David Fiřt, Pavel Říha, Ondřej Krátký, Jakub Opava, František Turek, 
Matyáš Brož, František Slavíček, Jakub Kraus a Daniel Nachlinger 
  
Branky :  Dominik Filaus 3x 
  
Branky hostů: Tipanic5x,Carda 2x 
 
Blatná B  – Blatná A 1:8   (0:6) 
Sestava:  Josef Potůček, Jakub Šurát, Štěpán Flandera, Zdeněk Merhaut, Michal Fejtl, Michal 
Žižka, Daniel Vondruška, Adam Bulka, Ondřej Drnek, Vojtěch Bláha, Dominik Bulka, Lukáš Kareš 
Branky:  Josef Potůček 
Hlavně zpočátku se projevil roční odstup mezi áčkaři a béčkaři, z čehož vyplynul výsledek prvního 
poločasu. Díky zvýšené bojovnosti ve druhém poločase se nám podařilo výsledek udržet v 
přijatelných mezích. 
  



Štěkeň – Blatná B   16:2   (6:1) 
Sestava:  Jakub Sedláček, Jakub Šurát, Štěpán Flandera, Zdeněk Merhaut, Michal Fejtl, Michal 
Žižka, Daniel Vondruška, Adam Bulka, Ondřej Drnek, Vojtěch Bláha, Dominik Bulka 
Branky:  Daniel Vondruška, Adam Bulka 
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BLATNÁ „A“ –     
    SOUSEDOVICE 
 

Utkání řídí:  

 

Hlavní rozhodčí ……….. Hana Weidenthalerová  (Sez. Ústí) 

Asistenti ……………….. Milan Fiala  (Tábor) 

               ……………..… p. Anšlág 

Delegát  ………………. Václav Hejlek  (Strakonice) 
 

          



Muži „A“  
 
FK Chelčice  –  Blatná 0:1 (0:1) 40´ Jiřinec 
 
Blatná:   Reguš – Skuhravý, Rubáš D., Petrášek, Rubáš O. (56´ Marek) – Merašický, Prokopec   

(77´ Peleška), Vanduch (K), Nový – Jiřinec, Mišiak T. (58´ Mišiak M.) 
 
Josef Hornát (Blatná):  Lépe začali domácí. Chytrou kombinací drželi střed hřiště. Jejich vyspělí a 

zkušení hráči snadno vyhrávali souboje a naše mladíky školili v práci s balónem. Zhruba ve 20. 
minutě se začal obraz hry měnit. Naše spolehlivě pracující obrana začala nacházet rychlé krajní 
záložníky, Nového s Merašickým, a Ti začínali pronikat před domácí branku. Jejich přihrávky 
však ke gólu nevedly. Už se zdálo, že se do kabin půjde za nerozhodného stavu, když poslal 
vysoký míč do vápna Vanduch. Ten prošel obranou, minul jej i vybíhající gólman a Jiřinec ve 
skluzu otevřel skóre. 
Druhou půli začali domácí opět aktivně. Do větších šancí se však přes naši obranu nedostávali. 
Hostující protiútoky připomínaly dětskou hru na zaháněnou a střelecké pokusy ničily úrodu 
v přilehlých zahradách. Utkání jsme nakonec dovedli do vítězného konce a to i díky skvěle 
chytajícímu Regušovi, který na podzim podává výborné a spolehlivé výkony. S přehledem řešil 
centry domácích a v 81. minutě chytil největší šanci Chelčic. Náš výkon nebyl optimální, přesto 
jsme úkol splnili a soupeře, který především v domácím prostředí podává výborné výkony, 
porazili. Utkání s přehledem zvládla trojice rozhodčích, v čele s Michalem Ťupou. 

  
Blatná  –  Sokol Bělčice 1:0 (1:0) 33´ Mišiak T. 
 
Blatná:   Reguš – Skuhravý, Petrášek, Rubáš D., Rubáš O. (84´ Bulka) – Merašický (71´ Mišiak 

M.), Vanduch (K), Prokopec (63´ Marek), Nový – Jiřinec, Mišiak T. 
 
Josef Hornát (Blatná):  S napětím očekávané derby začalo lépe pro nás. Už v 6. minutě neudržel 

Kočovský skákavý balon a Mišiak T. otevřel pohotově skóre. 1:0. Před vynikající diváckou 
kulisou lépe kombinovali hosté, ale my, v čele s vynikajícím Petráškem, jsme nepouštěli hosty do 
šancí. Zkoušeli jsme se prosadit přes rychlého Jiřince, ale hostující obrana, dirigovaná zkušeným 
Sudou, navýšení skóre nepřipustila. 
Ve druhé půli měli lepší mezihru opět hosté, ale vzadu dělali chyby. Po Kočovského nepřesných 
odkopech nastřelil domácí kapitán Vanduch z půle břevno. Mišiakovo přehození gólmana 
vyhlavičkoval z brankové čáry hostující obránce. Obě mužstva hrála do konce s plným nasazením. 
My jsme pozorně bránili a vyráželi k rychlým brejkům. Obětavě jsme hráli až do konce utkání a 
dovedli důležitý zápas do vítězného konce. Na hřišti se několikrát zajiskřilo, ale trojice 
rozhodčích, vedená Karlem Hochem ml., utkání s přehledem zvládla. Emoce zavládly i v hledišti, 
ale oba divácké tábory se nakonec rozešly v přátelské atmosféře. Derby sledovalo uctihodných 
500 diváků. 

 
 

Muži „B“  
 
Blatná – Lom  2:1 (2:0) Uldrich, Čadek M. 
 
Blatná:   Sedláček – Slezák (Příhoda, Sýkora), Čadek M., Peleška T., Hanousek – Krajzl, Říský, 

Bulka M., Šorna (Sobota) – Bulka J., Uldrich 
 
Martin Bulka (Blatná):  Utkání o velice důležité body jsem začali lépe a hned při první příležitosti 

jsem se prosadili. Po přesném centru Krajzla a hlavičce M. Bulky, dotlačil míč do branky Uldrich 
– 1:0. V aktivitě jsme pokračovali a brzo se dočkali i odměny. Čadek chytře využil špatně 
postavené zdi při standardní situaci a šli jsem do dvoubrankového vedení – 2:0. Lom neměl již co 
ztratit, začal hrát odvážně dopředu a ještě do konce poločasu několikrát zahrozil. 



Ve druhé půli hosté zvýšili svůj tlak díky našim nepřesnostem v rozehrávce, zbytečným ztrátám 
míče a celkovém chaosu v naší hře. Lom nás donutil k chybám a po jedné z nich snížil skóre. 
Ukvapeně rozehraný balon ve vápně M. Bulka nastřelil do atakujícího útočníka, od kterého se 
odrazil do našíotevřené branky - 2:1. Tato naprosto zbytečná branka nás přitlačila ještě více do 
defenzivy, z které jsme se dostávali k ojedinělým brejkovým situacím. Tlak hostí a naše brejky již 
branky nepřinely a tak tři body zůstali doma. Nutno podotknout že pouze díky velice dobré první 
dvacetiminutovce zápasu. 

   
Dražejov – Blatná 2:0 (0:0) 
  
Blatná:   Sedláček – Slezák, Čadek M. (Bulka M.), Hanousek, Krajzl – Šorna, Bulka J., Uldrich 

(Mazan), Kerndl – Příhoda, Merašický 
 
Martin Bulka (Blatná):  Začátek utkání se pozdržel kvůli nepřítomnosti rozhodčího Klečky, 

kterého nahradil příchozí rozhodčí pan Holman. Ten však hrubě ovlivnil začátek utkání. Při 
procházce ve středovém kruhu přehlédl 3 penaltové zákroky na blatenské útočníky – a to v 
průběhu prvních 15-i minut. Po této křivdě se naše hra velice zhoršila, přestali jsme kombinovat, 
nedrželi balon a hráli absolutně bez pohybu. První poločas skončil 0:0 jen díky skvěle chytajícímu 
Sedláčkovi v naší brance. Ihned po změně stran skončilo několik našich útoků na soupeřovu 
branku nepřesným zakončením. Protože se náš pohyb ani přesnost nezlepšily, byli jsme za to 
potrestáni v závěru zápasu ze dvou brejkových situací – 2:0. Do příštího týdne musíme změnit 
hlavně přístup k zápasu, protože hrajeme hluboko pod naše možnosti! 

 
 

Ženy 
 
Holoubkov – Blatná  2:4 ( 1:2 ) Humpálová 2x, Račáková, Velíšková 
 
Blatná:   Valíčková – Tvrdá, Braunová, Honnerová, Chárová – Račáková (80´ Vajsová), Danielová, 
Štychová, Mlíčková – Humpálová, Velíšková (70´ Šebková) 
 
Ploutev (Blatná):  V dalším mistrovském utkání zajížděly hráčky Blatné na horkou půdu 

favorizovaného Holoubkova. Role favorita se potvrdila hned od prvních minut, kdy byl tlak 
holoubkovských opravdu silný. Po chvíli se hra přelévala ze strany na stranu a šance přicházely na 
obouch stranách. Efektivnější v útoku byl Holoubkov, který přesnou střelou otevřel skóre utkání. 
1:0. Kdo by si myslel, že tento gól hráčky z Blatné zlomí, pletl se, ba naopak. Blatná začala hrát 
kombinační fotbal a to přineslo vyrovnávací gól, který do branky dovezla hráčka Humpálová. 1:1. 
I nadále bylo tempo hry velice ostré a obě mužstva makala. Před koncem poločasu se dostala k 
míči hostující hráčka Mlíčková, která naservírovala gólovou přihrávku Račákové. Ta mířila 
přesně. 1:2. Tak skončil i první poločas. 
Ve druhém poločase se nepolevilo ani na jedné straně a hrál se kvalitní fotbal. Hostující hráčky 
zahrávaly rohový kop, který do branky uklidila Velíšková. 1:3. Domácí začaly zvyšovat tempo a 
po standardní situaci faulovala, dle rozhodčího, hostující Mlíčková a byla nařízena penalta. Tu 
domácí proměnily. 2:3. I přesto měly konečné slovo hráčky z Blatné. Svůj druhý gól v zápase 
přidala Humpálová a završila tak výsledek na 2:4. Blatná zde předvedla zatím svůj nejlepší 
fotbalový výkon a zaslouženě si odvezla všechny 3 body na jih. 

 
Jan Klásek (Blatná):  Musím holky pochválit za hru. Zatím nejlepší fotbal. Doufám, že nám tato 

fotbalová forma zůstane i do dalších zápasů. 
 
 
 
 
 
 



Blatná – Dukla Jižní Město  2:0 (2:0) Klásková, Velíšková 
 
Blatná:   Valíčková – Braunová, Prokešová, Tvrdá, Honnerová – Mlíčková, Štychová, Humpálová, 

Šebková – Velíšková, Klásková 
 
Ploutev (Blatná):  Hned první minuta utkání přinesla domácím radost. To hráčka Klásková 

přelobovala hostující gólmanku. 1:0. Rychlý gól znamenal uklidnění v řadách Blatné, která se 
pokoušela i nadále útočit. To se jí vyplatilo ve 14. Minutě, kdy se prosadila Velíšková. 2:0. To 
jakoby domácím hráčkám stačilo. Hra se kouskovala a nedařilo se zakončit. Proto zůstal 
poločasový výsledek 2:0. 
Do druhého poločasu vlétla Blatná v plném tempu, ale bohužel branka hostující gólmanky byla 
pro zakletá. Jasné gólové šance neproměnila Velíšková ani Klásková, a tak zápas skončil 2:0. 

 Jan Klásek (trenér):  Se zápasem nemohu být spokojen, musíme proměňovat jasné gólové šance! 
 
 

Dorost starší 
 
Vodňany – Blatná 2:1 (1:1) Mišiak,  
 
Sestava:   Chlanda – Šejvar, Kallmünzer, Stejskal - Šorna, Peleška, Karban, Písařík, Mazan – 

Mišiak, Polan 
Střídali:    Linhart, Petráš 
 
David Reguš (Blatná):  V prvním poločase jsme hráli docela vyrovnaný zápas. Díky našim 

chybám nás domácí dostali do tlaku a následně šli do vedení. Do poločasu jsme ještě stačili 
vyrovnat. Druhý poločas jsme se začali dohadovat a nesoustředili se na hru. Toho soupeř  dokázal 
využít…  

 
Blatná – Roudné 0:6 (0:2) 
 
Sestava:   Chlanda – Karban, Kallmünzer, Stejskal - Šorna, Peleška, Voborník, Písařík, Šejvar – 

Mišiak, Polan 
Střídali:    Mazan 
 
David Reguš (Blatná):  Narazili jsme na zatím nejsilnějšího soupeře v této soutěži. Hosté nás 

přehráli ve všech směrech a zaslouženě vyhráli…  
 
 

Dorost mladší - není k dispozici… 
 
 

Žáci starší 
 
Blatná – Břilice 2:1 (2:0) Formánek, Mázl 
 
Sestava:   Blovský – Hrádek, Kalous, Drůba, Sedláček – Formánek, Maňaska, Kareš, Hejl – Mázl, 

Stulík 
Střídali:   Chlanda, Linhart, Peroutka, Říský, Voříšek 
 
Petr Linhart (Blatná):   Zápas jsme začali dobře a v 7.minutě skóroval Formánek po křídelní akci 

Mázla. Ten poté přidal druhý gól po individuální akci. Soupeře jsme přehrávali a nedovolili mu 
ohrozit naši branku. Do druhé půle jsme nastoupili nekoncentrovaní a nechali hrát soupeře, který 
mohl okamžitě snížit. Naše hra se nepochopitelně zhoršila, čehož Břilice využila až v závěru 
zápasu a zaslouženě snížila. Důležité body nakonec zůstaly doma.    



 
Soběslav – Blatná 4:1 (3:1) Formánek 
 
Sestava:   Peroutka – Hrádek, Kalous, Drůba, Sedláček – Müller, Kareš, Stulík, Míka – Formánek, 

Říský 
Střídali:    Burian, Chladna, Hejl, Linhart, Voříšek 
 
Petr Linhart (Blatná):   V utkání v Soběslavi se nám herně nedařilo. Soupeř využíval rychlosti 

obou útočníků a dvěma rychlými góly nás srazil do kolen.  Našemu týmu chyběla bojovnost, čímž 
jsme domácím cestu za 3 body velmi usnadnili. 

 
 

Žáci mladší 
 
Blatná – Břilice 3:1 (1:1) Dráb (p), Vonášek, Paukner 
 
Sestava:   Peroutka – Chovanec, Říha, Karlíková – Kundrát, Houzar, Dráb – Paukner 
Střídali:  Vonášek, Mikeš 
 
Leoš Peroutka (Blatná):  V dnešním utkání jsme si vypracovali hned na začátku několik šancí, 

které jsme neproměnili. Po nepřehledné situaci před naší bránou jsme si dali vlastní gól. Do konce 
prvního poločasu jsme alespoň vyrovnali z pokutového kopu. Druhý poločas probíhal podobně 
jako první, obě mužstva měli spoustu příležitostí. Nám se podařilo dvě šance proměnit. 

 
Soběslav – Blatná 5:2 (4:2) Dráb, Paukner 
 
Sestava:   Peroutka – Chovanec, Houzar, Karlíková – Dráb, Burian, Kundrát – Vonášek 
Střídali:    Mikeš, Paukner 
 
Leoš Peroutka (Blatná):  Ve vyrovnaném zápase jsme měli častěji balón na kopačkách. Soupeř ale 

dokázal, na rozdíl od nás, proměňovat své příležitosti a proto zůstaly body domácímu týmu. 
 
  

Přípravka starší 
 
Chelčice – Blatná „A“ 1:13 (1:5) Šourek Řepa Pepa 4x, Pícha Štěpán 2x, 

Habada Víťa 2x, Vonášek Ben Jan 2x,  
Paukner Saty Mates, Štědronský Michal, Fořt Lukáš 

 
Sestava:   Potůček Pepa – Souček China Dan, Outlý Fanda, Šourek Řepa Pepa, Habada Víťa, 

Vonášek Ben Honza, Paukner Saty Mates, Štědronský Michal, Pícha 
Štěpán, Říha Šelma Vítek , Fořt Lukáš a Tomáš 

 
Radek Habada (Blatná):  Utkání nám sedlo, hlavně souhra středové osy (Víťa-Ben-Řepa) lahodila 

oku. Soupeř nám nekladl příliš velký odpor, což nám ulehčilo tento „výlet“. Káždý gól v síti 
domácího gólmana posiloval sebevědomí našich kluků, což se projevovalo na fotbalové drzosti 
některých hráčů. Poprvé se oslavoval gól doma u Fořtů, kdy si z gólovkou poradil Lukáš a mohlo 
se slavit ještě déle, neboť Tomášovi chyběl k premiérové trefě opravdu kousek. Jen tak dál kluci. 

  
Blatná „A“ – Vod ňany 2:2 (2:0) Šourek Řepa Pepa 2x 
 
Sestava:   Dan China Souček – Pepa Potůček, Outlý Fanda, Šourek Řepa Pepa, Habada Víťa, 

Vonášek Ben Honza, Paukner Mates, Štědronský Michal, Pícha 
Štěpán, Říha Šelma Vítek, Poskočil Matouš, Fořt Lukáš a Tomáš 



 
Radek Habada (Blatná):  První říjnový víkend k nám zavítali Fotbalisté z Vodňan. S velkým F, 

protože tito kluci jsou vedeni opravdu k fotbalu. Do zápasu jsme vstoupili lépe než hosté a rychlý 
gól nás posadil na koně. Gólovky se střídaly na obou stranách, ale nás podržel svými hbitými 
zákroky Dan China Souček. Ke konci první půle se nám podařilo odskočit o dvě branky. Ve druhé 
půli pokračoval napínavý mač, kořeněný šancemi na obou stranách. Nám se nepodařilo přidat třetí 
branku a proto hosté dotáhli zápas do penaltového rozstřelu. Naganské objetí nám při penaltách 
nepomohlo a hosté si odvezli o bod víc. Za nasazení a předvedenou hru musíme pochválit celý 
mančaft. 

 
 

Přípravka mladší 
 
Chelčice – Blatná „A“ 6:3 (5:1) Koberna 5x, Pícha - David Fiřt 2x, Jakub Kraus 
 
Sestava:   Dominik Filaus (C), David Fiřt, Ondřej Krátký, Jakub Opava, František Turek, Matyáš 

Brož, František Slavíček, Jakub Kraus, Daniel Nachlinger, Pavel Šmat a Ondřej Velek 
 
Radek Koptyš (Blatná):  V chladném počasí na nás čekal soupeř s malinkým, ale výborným 

gólmanem. Bohužel, na konci prvního, naprosto vyrovnaného poločasu, jsme úplně vypadli ze hry 
a inkasovali tři góly do šatny. Ve druhé půli jsme vše vsadili na útok. Proto se hrál hodně otevřený 
fotbal s mnoha šancemi na obou stranách. Druhý poločas jsme vyhráli, ale náskok soupeře už jsme 
nedohnali. 

  
 
Blatná „A“ – Vod ňany 9:1 (5:0) Dominik Filaus 5x, David Fiřt 3x, Jakub Kraus  
 
Sestava:   Dominik Filaus(C), David Fiřt, Pavel Říha, Ondřej Krátký, Jakub Opava, František 

Turek, Matyáš Brož, František Slavíček, Jakub Kraus, Daniel Nachlinger a Jakub Bízek 
 
Radek Koptyš (Blatná):  Dnešní utkání proti soupeři ze dna tabulky jsme začali znovu skvěle a 

rozhodli ho hned v úvodu. Ačkoliv protihráči nebyli rozhodně odevzdaným soupeřem, dnes jsme 
měli svůj den. Tentokrát jsme ve druhém poločase nezvolnili a v poklidu dovedli utkání do 
vítězného konce. 

 
Blatná „B“ – Sedlice  2:7 (0:4) Daniel Vondruška, Štěpán Flandera 
 
Sestava:  Jakub Sedláček, Jakub Šurát, Štěpán Flandera, Zdeněk Merhaut, Michal Fejtl, Michal 

Žižka, Daniel Vondruška, Adam Bulka, Ondřej Drnek, Vojtěch Bláha, Dominik Bulka, 
Lukáš Kareš 

 
Milan Drnek (Blatná):   Tentokrát jsme branku hned po rozehrání neobdrželi a se soupeřem jsme 

drželi krok. Co je to platné, když jsme stejně obdrželi laciné branky. Ve druhém poločase jsme 
chvíli živili naději na dobrý výsledek a dotáhli soupeřův náskok na dvě branky. Pátá branka v naší 
síti naše naděje zhatila a soupeř si v klidu dokráčel pro vítězství. 

  
Volyně – Blatná „B“  15:4 (8:0) Adam Bulka 3x, Daniel Vondruška 
 
Sestava:  Jakub Sedláček, Jakub Šurát, Štěpán Flandera, Zdeněk Merhaut, Michal Fejtl, Daniel 

Vondruška, Adam Bulka, Ondřej Drnek, Vojtěch Bláha, Dominik Bulka, Lukáš Kareš 
 
Milan Drnek (Blatná):   Jak je naší velmi špatnou tradicí, obdrželi jsme branku hned z prvního 

útoku soupeře. Jeho hlavní hvězda Tipanic nám, díky své dobré kopací technice, většinu dalších 
přidal. Přes nepříznivý výsledek kluci ve druhém poločase zabojovali, a i když tomu výsledek 
druhé půle nenasvědčuje, místy vyrovnávali hru a vstřelili i branky. 
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BLATNÁ „A“ –     
           VIMPERK 
 

Utkání řídí:  

 

Hlavní rozhodčí ……….. Vítězslav Tůma  (ČB – Srubec) 

Asistenti ……………….. Josef Ovčáček  (Boršov/Vltavou) 

               ……………..… p. Urban 

Delegát  ………………. Pavel Božovský  (Prachatice) 
 

          



 

 Uctění památky Jana Pavlíka 
 
 

 
 
 
Před mistrovským utkáním „A“ týmu Blatné dne               

6. listopadu 2011, uctíme minutou ticha památku bývalého 
aktivního fotbalisty, trenéra, hlasatele, kronikáře a pamětníka 
blatenského fotbalu Jana Pavlíka, který zemřel dne 31. října 
2011 po delší nemoci ve věku 84 let. 

 
 
Upřímnou soustrast všem pozůstalým. 
 
 
 
 
 
V tomto týdnu uctíme památku všech zemřelých. Vzpomeňme i na další kamarády, přátele, 

funkcionáře a příznivce blatenského fotbalu, kteří běhali po blatenských fotbalových hřištích a nyní 
sledují naše kroky z pomyslného fotbalového nebe. 

 
Děkujeme. 

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

 
 
 

Muži „A“  
 
Sokol Záblatí – Blatná 0:3 (0:1)  
  
Branky:    6´ a 86´ Nový, 85´ Jiřinec 
 
Blatná:   Reguš – Skuhravý, Rubáš O., Šorna (46´ Mišiak M.), Nový, Petrášek (K), Jiřinec, 

Merašický (46´ Prokopec), Peleška R., Rubáš D., Peleška T. 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Proti soupeři z dolní poloviny tabulky jsme potřebovali vyhrát, 

abychom udrželi kontakt s Vimperkem, který v sobotu porazil Mirovice. Už v 6. minutě načechral 
šikovný dorostenec Radek Peleška trestný kop na hlavu Nového a ten se nemýlil. Ve 14. minutě 
pak sám jen těsně minul tyč. Do půle jsme ještě promarnili dvě tutovky, když Jiřinec nedokázal 
přetavit v branky své úniky. 
Na začátku druhé půle jsme přežili dvě šance domácích a po celý zbytek zápasu jsme dobývali 
domácí branku. Naši převahu jsme stále nedokázali brankově využít. Naše akce ztroskotávali ve 
finální fázi na zbrklosti a nepřesnosti. Postupně neuspěli Tomáš Peleška a Jiřinec. Domácí se 
snažili vyrovnat a my jsme podnikali rychlé protiútoky do otevřené obrany. Převážně díky 
Novému a Jiřincovi. Posledně jmenovaný se konečně trefil v 85. minutě. V zápětí jsme 
vyšachovali obranu domácích a Nový s přehledem uzavřel skóre na 3:0. Naše vítězství bylo 
zasloužené. Hrálo se ve velmi pěkném areálu za ideálního slunečného počasí. Utkání velmi přesně 
a s přehledem řídil rozhodčí Šnajder. 

 



FC DIMMPL Mirovice – Blatná 3:2 (2:0)   
 
Branky:    25´ Dolejš (p), 43´ a 56´ Jelínek – 46´ Jiřinec, 48´ Vanduch (p) 
 
Blatná:   Reguš – Skuhravý, Rubáš D., Petrášek, Rubáš O. – Merašický (65´ Peleška R), Prokopec 

(77´ Mišiak M.), Vanduch (K), Nový – Mišiak T. (46´ Peleška T.), Jiřinec 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Ze zápasu v Mirovicích jsme měli obavy, které se nakonec 

potvrdily. Věděli jsme, že nás čeká velice bojovný tým, který na svém hřišti body neztrácí. Nutno 
podotknout, že hřiště svou polohou, rozměry a povrchem připomíná školní areál, na který školník 
nemá mnoho času. Domácí začali aktivně, vyhrávali souboje a naše hráče zatlačili do defenzivy. 
Přesto jsme měli první šanci, ale Jiřinec z úhlu přestřelil Čejdíkovu branku. Ve 20. minutě vytáhl 
Reguš skvělý reflexní zákrok proti hlavičce domácích z hranice malého vápna. Skóre se poprvé 
měnilo ve 25. minutě. Faulovali jsme na půlce a přestali hrát. Toho soupeř využil a při ponechané 
výhodě rychle zaútočil. Domácí útočník se dostal do kontaktu s Regušem a nařízenou penaltu 
Mirovičtí s přehledem proměnili. Velice špatný poločas jsme prohráli 2:0. Ve 43. minutě zvýšili 
domácí hlavou. 
Nástup do druhé půle patřil nám. Z rohového kopu nastřelil Nový hlavou břevno a odražený balon 
dopravil do sítě Jiřinec. Hned za dvě minuty byl v pokutovém vápně faulován Skuhravý a kapitán 
Vanduch srovnal skóre na 2:2. Místo, abychom z následných šancí dokázali jít do vedení, nechali 
jsme, po chybě naší obrany, vstřelit domácí třetí gól. Vítězství domácích 3:2 je zasloužené. 
Příkladným způsobem bojovali a naše hráče na malém hřišti přetlačili.  

  
Blatná  –  FC Westra Sousedovice  2:1 (1:1)   
  
Branky:    11´ Mišiak T., 56´ Vanduch (p) – 30´ Glazunov 
 
Blatná:   Reguš – Skuhravý, Petrášek, Rubáš D. (46´ Peleška T.), Rubáš O. – Merašický, Vanduch 

(K), Prokopec (63´ Peleška R.), Nový – Jiřinec, Mišiak T. (Mišiak M.) 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Začali jsme náporem. Naše nákopy létaly za hostující obranu a 

Nový s Jiřincem se tlačili do vápna. Ve 21. minutě vyhrál Jiřinec souboj na velkém vápně a volně 
ležící míč poslal, krásnou technickou střelou k tyči, Mišiak T. do hostující sítě. 1:0. Dále jsme byli 
aktivní, ale bohužel jsme chybovali v zadu. Po chybné rozehrávce hasil nebezpečí Rubáš D. jen za 
cenu žluté karty. Ve 30. miutě odcentroval Nový na naše velké vápno, soupeř si šikovně narazil a 
Glazunov nádhernou střelou do šibenice překonal Reguše. 1:1. Tak skončil i poločas. 
Do druhé půle jsme nastoupili opět aktivně. V 55. minutě, po břevně Jiřince, vzniknul před 
hostující brankou závar. K míči se dostal aktivní Mišiak T. a po faulu na něj se kopala penalta. 
Domácí kapitán Vanduch poslal míč s přehledem do protipohybu hostujícího gólmana a bylo to 
2:1. Soupeř se s prohrou nehodlal smířit a po pěkné křídelní akci nás podržel Reguš. Zakončoval 
opět Glazunov. Na hřiště se dostali také naši dorostenci Mišiak M. s Peleškou R. a Ti naši hru 
výrazně oživili. Soupeř hru otevřel a my jsme podnikali rychlé protiútoky do otevřené obrany. 
Z toho pramenící šance jsme ale bohužel zahazovali jako na běžícím páse. Postupně neuspěli 
Peleška R. 2x, Merašický a Jiřinec. Díky naší špatné koncovce jsme nakonec byli rádi za utrápené 
vítězství 2:1. 

 
 

Muži „B“  
 
Pražák – Blatná 1:2 (1:2) 
 
Branky:    Tibor Mišiak, Michal Vanduch 
 
Blatná:   Sedláček – Slezák, Sýkora, Čadek, Uldrich – Krajzl, Bulka M., Kratochvíl, Říský – 

Vanduch, Mišiak T. (Sobota, Brabec) 



 
Martin Bulka (trenér Blatné):   Na velice těžkém terénu se, od samého začátku,  nehrál pohledný 

fotbal. Míč byl více ve vzduchu než na kopačkách aktérů utkání. První branka přišla už v 10. 
Minutě, kdy jsme při rohovém kopu neuhlídali domácího hráče na malém vápně a ten pohodlně 
vstřelil vedoucí branku Pražáku. Naše odpověď přišla už po pěti minutách. Na centr ze strany si 
naskočil Mišiak a hlavou zakončil pod břevno domácí branky. O dalších deset minut později se 
nám podařila velice hezká kombinace po zemi, na jejímž konci byl Vanduch. Technickou střelou 
nám vystřelil vedení – 1:2. Zbytek poločasu se hrála hra s množstvím nepřesností, a tak se do 
poločasu již skóre nezměnilo. Do druhé půle vstoupili hráči Pražáku s velkým odhodláním 
zkorigovat skóre a nebezpečně ohrožovali naši branku. Jeden z útoků zastavil Sýkora až za cenu 
červené karty a my jsme dohrávali utkání v 10 hráčích. Za druhý poločas jsme si vypracovali 
pouze 2 příležitosti, jednu nám zastavil domácí brankář a druhou rozhodčí neodpískaným 
penaltovým zákrokem. Domácí neproměnili obrovské množství šancí a my jsme si, i díky velké 
porci štěstí, odvezli 3 body. 

 
Blatná – Osek B 1:1 (1:0) 
  
Branky:   Adam Šorna 
 
Blatná:   Sedláček – Hanousek, Sýkora, Čadek (Krajzl), Říský – Mišiak T., Uldrich, Šrámek, Šorna 

– Merašický (Sobota), Příhoda (Mišiak M.) 
 
Martin Bulka (trenér Blatné):   Do zápasu jsme vstoupili velice dobře, když už první akce před 

soupeřovu brankou skončila v síti. Dorostenec Šorna zamířil za vápnem na vzdálenější tyč a jeho 
přízemní střela znamenala vedení 1:0. Brzké vedení nás ale přibrzdilo a iniciativu převzali hosté. 
Díky velice jistě chytajícímu Sedláčkovi jsme udrželi vedení do přestávky. Druhá půle 
pokračovala podobně. Neudrželi jsme balon na svých kopačkách a kazili i snadnou rozehrávku. 
Přesto jsme si vytvořili několik slibných příležitostí, které však končili nepřesně. Snaha hostí byla 
odměněna 10 minut před koncem, když nešťastný odraz vybídl hostujícího útočníka k zakončení 
před zcela odkrytou brankou – 1:1. Zápasy bychom měli hrát s větším nasazením, toto nám na 3 
body nestačí! 

  
Doubravice – Blatná  0:2 (0:0) 
  
Branky:   Příhoda, Bulka J. 
 
Blatná:   Sedláček – Hanousek, Marek, Sýkora, Uldrich – Kerndl (Mazan), Bulka J. (Bulka M.), 

Krajzl, Říský – Polan T. (Příhoda), Šorna 
 
Martin Bulka (trenér Blatné):   Jeli jsme k utkání oslabeni o několik hráčů. Museli jsme tedy 

doplnit sestavu dorostenci a k jejich cti to nebylo vůbec znát. První poločas se nám hra ještě 
nedařila. Pouštěli jsme soupeře k zakončení a měli velké štěstí, že nás za to domácí nepotrestali. 
Naše útoky většinou končili hodně mimo branku soupeře. Druhý poločas byl z naší strany o moc 
lepší a hra zodpovědnější. V 56. minutě šel důrazně za míčem Kerndl. Vyhrál souboj s domácím 
brankařem a předložil míč Příhodovi, který měl jednoduchou úlohu a dopravil míč do sítě – 0:1. 
Zanedlouho jsme opět zahrozili. Dlouhý míč za obranu doběhl Bulka J. a skluzem ho usměrnil 
okolo vyběhnutého brankaře. Snaha obránce vykopnout míč mimo branku byla marná – 0:2. 
Posledních 20 minut zápasu se nám dařilo držet míč daleko od branky a doubravické jsme pouštěli 
před naší branku velice sporadicky. Zodpovědný výkon ve druhém poločase nám zajistil plný 
počet bodů, ale spokojenost nám kazí dva zranění hráči. 

 
 
 
 
 



Ženy 
 
Blatná – ABC Bráník 7:0 (5:0) 
 
Branky:    Helča 2x, Paři 2x, Coolna, Zajda, Monča 
 
Sestava:   Valíček – Terka, Nikča, Míša, Mahony (80´ Ivana) – Monča (80. Mája), Paři, Zajda, 

Vajska (70´ Verča) – Coolna (55´ Klára), Helča 
 
Baník Mořina – Blatná 0:16 
 
Blatná – Pavlíkov  4:0 (3:0) 
 
Branky:    Danielová, Štychová, Humpálová, Račáková 
 
Blatná:   Valíčková – Braunová, Tvrdá (Chárová), Honnerová, Ondrášková – Mlíčková, Štychová, 

Danielová, Humpálová (Teklberry) – Velíšková (Vajsová), Račáková (Šebková) 
 
Ploutev (Blatná ženy):  V dalším mistrovském utkání přivítaly blatenské hráčky sokyně z 

Pavlíkova, které jim nepříjemně dýchaly na záda v tabulce. Dal se očekávat boj o každý metr 
hřiště a o každý balon. A to se také potvrdilo. Od první minuty se hrál kvalitní fotbal. I proto první 
gól domácích na sebe nenechal dlouho čekat. To když se levou nohou téměř do šibenice trefila 
Danielová – 1:0. Za několik málo minut přidala druhý gól utkání Štychová, která míč umístila 
přesně k tyči, a tím nedala gólmance hostí šanci – 2:0. Tento gól přinesl klid na kopačky 
domácích. Do konce prvního poločasu se měnilo skóre ještě jednou. Přesně po rohu mířila 
Humpálová – 3:0. 
Do druhého poločasu šly domácí hráčky s cílem vybojovat vítězství, a to se jim také dařilo, i když 
přibývalo faulů ze strany hostů. Domácí se tím ale nenechaly vyprovokovat a hrály pořád férový 
fotbal. Hostující hráčky si vytvořily jedinou gólovou šanci, a to po standardní situaci, kdy 
nastřelily tyč. A to bylo ze strany Pavlíkova, krom faulů vše. A tak přišel čtvrtý a zároveň poslední 
gól utkání, to když Račáková nasadila gólmance Pavlíkova jesličky – 4:0. Blatná se zaslouženě 
radovala z cenných bodů a vítězství, které jim pomohlo udržet první místo v tabulce, právě před 
svými víkendovými soupeřkami. 

 
 

Dorost starší 
 
Rudolfov – Blatná  3:2 (2:2) 
 
V prvním poločase se hrál fotbal nahoru dolů bez obran. Kdyby to skončilo 6:6 tak se nemohl nikdo 

divit. Ve druhé půli se hrál vyrovnaný fotbal s šancemi na obou stranách. Hrubý a Peleška 
nastřelili tyčku. Zápas se chýlil pomalu ke konci a vypadalo, že utkání skončí spravedlivou 
remízou Soupeř ale využil naší nepozornosti. Rychlou rozehrávkou rohového kopu se uvolnil hráč, 
který dokázal překonat výborně chytajícího Chlandu (na dvakrát). A proto všechny body zůstaly 
na Rudolfově…    

 
Sestava:   Chlanda – Kallmünzer, Šorna, Voborník – Janota , Peleška, Hrubý, Karban, Petráš – 

Mišiak, Polan 
Střídali:    Tvrdý 
Branky:    Mišiak, Janota 
 
 
 
 



Blatná – Milevsko  2:3 (1:1) 
 
Sice jsme hned v úvodu zápasu inkasovali, ale povedlo se po chvilce vyrovnat. Do poločasu jsme si 

vytvořili ještě několik šancí. Neměli jsme potřebný klid v koncovce, a proto poločas skončil 
smírně. Ve druhém poločase jsme vyrobili dvě chyby a soupeř nás za to potrestal. Nám se už jen 
podařilo výsledek zkorigovat v závěru utkání… 

 
Sestava:   Chlanda – Čejka, Šorna, Šejvar K. – Hrubý, Peleška, Voborník, Karban, Kallmünzer  – 

Mišiak, Polan 
Střídali:    Mazan, Stejskal, Písařík, Šejvar R. 
Branky:   2x Mišiak 
 
Prachatice – Blatná  3:0 (1:0) 
 
V prvním poločase jsme byli více než vyrovnaným soupeřem. Ale vždy když se dostaneme před 

branku, tak zpanikaříme a za naší nerozhodnost nás vždy soupeř potrestá. A my se s tím do konce 
zápasu nedokážeme vyrovnat. Musíme jít zápas od zápasu a doufat, že se nám to podaří překonat a 
pak věřím, že se vrátí potřebný klid na naše kopačky. Bohužel nás to stojí potřebné body… 

 
Sestava:   Chlanda – Čejka, Karban, Stejskal – Šorna, Peleška, Voborník, Kallmünzer, Linhart – 

Mišiak, Polan 
Střídali:    Mazan, Písařík 
 
 

Dorost mladší 
 
Rudolfov – Blatná  1:4 (0:3) 
 
První vítězství v sezóně jsme vybojovali pouze v deseti hráčích. A to ještě nemohl do druhého 

poločasu pro zranění nastoupit Cvach. Celý zápas jsme byli fotbalovější. Musím poděkovat 
starším žákům (Říský, Stulík) za výpomoc v tomto zápasu. 

 
Sestava:   Kurz, Říský, Karban, Stulík, Tvrdý, Petráš,  Hrubý, Janota,  Cvach, Kallmünzer 
Branky:    Kallmünzer, Karban /p/, Hrubý, Janota 
 
Blatná – Milevsko  1:1 (0:0) 
 
V tomto utkání na sebe narazili týmy z opačných konců tabulky. Kluci věděli, že v zápase nemají co 

ztratit, mohou pouze překvapit a to se jim také povedlo a soupeře zaskočili  kvalitní důraznou 
hrou. Výborně bránili, ale ani v ofenzivě rozhodně nepropadli. Hosté zahrávali dva pokutové kopy 
z toho jednou skórovali, druhou penaltu náš brankář bravurně zlikvidoval. Celý tým musím za 
výkon velice pochválit. Jedno jméno musím vyzdvihnout obzvlášť a tím je brankář Kurz, který 
v brance celý zápas doslova čaroval. 

 
Sestava:   Kurz, Říský, Tvrdý, Písařík, Petráš, Linhart, R. Šejvar, Janota, Solar, Maňaska, Cvach 
Střídali:    Karban 
Branky:    Maňaska 
 
Prachatice – Blatná  7:1 (4:1) 
 
Utkání se nám vůbec nepovedlo, již ve dvacáté minutě jsme prohrávali 3:0 a prakticky bylo po hře. 

Kluci nedokázali najít fyzické ani psychické síly, aby se zápasem dokázali ještě něco udělat. 
Patnáct minut před koncem navíc odstoupil ze zápasu kvůli křečím Kallmünzer, a tak jsme 
dohrávali v deseti. Zbytek utkání, už to bylo z naší strany pouze čekání na konečný hvizd 
rozhodčího, aby ukončil naše fotbalové trápení. 



 
Sestava:   Kurz, Češka, Tvrdý, Kallmünzer, Karban, Cvach, Petráš, Janota, Solar, Linhart, Písařík 
Branky:    Kallmünzer 
 
 

Žáci starší 
 
Blatná – Trhové Sviny 3:1 (0:1) 
 
V posledním podzimním domácím utkání jsme chtěli bodovat. Začátek utkání byl vyrovnaný. 

Postupem času se klukům přestalo dařit, nebyli schopni si vícekrát přihrát, a když jsme se už 
dostali před soupeřovu bránu, chyběl klid v zakončení. Do šaten se odcházelo za stavu 0:1, 
hostující tým skóroval po jednom z rychlých brejků. Po bouři v kabině nastoupilo do druhého 
poločasu úplně jiné mužstvo. Najednou nás bylo všude plno, kluci bojovali, nabízeli se a hlavně 
začali střílet góly. Po dvou brankách Mázla se parádně trefil Stulík. Za druhý poločas jsme si 
vítězství zasloužily. 

 
Sestava:   Blovský – Hrádek, Kalous, Stulík, Sedláček – Říský, Maňaska, Kareš, Míka – Mázl, 

Formánek 
Střídali:    Drůba, Chlanda, Linhart, Peroutka, Voříšek 
Branky:    Mázl 2x, Stulík 
 
Strakonice – Blatná  3:1 (2:1) 
 
Ve Strakonicích jsme tahali za kratší konec. I když domácí byli po celý zápas lepším týmem, 

obdržené branky mrzí, jelikož padli po velkých chybách v obraně. My hrozili pouze ze 
standardních situací, když po jedné z nich odražený míč dorazil do branky hlavou Mázl. 

 
Sestava:   Blovský – Hrádek, Kalous, Stulík, Sedláček – Říský, Maňaska, Kareš, Míka – Mázl, 

Formánek 
Střídali:    Chlanda, Linhart, Müller, Voříšek, Peroutka 
Branky:    Mázl 
 
Blatná – Milevsko  6:1 (3:0) 
 
V utkání s Milevskem jsme odehráli nejlepší zápas podzimní části. Soupeře jsme v prvním poločase 

přehrávali a dokázali se prosadit i střelecky. Nejprve se prosadil Formánek krásnou střelou po 
přihrávce Říského, poté se ve skrumáži nejlépe orientoval Mázl a třetí přidal Kalous bezpečně 
proměněnou penaltou. Vstup do druhé části utkání nám usnadnil hostující brankář, jehož chybu 
potrestal Formánek. Pak se zápas herně vyrovnal, ale kluci zápas kontrolovali a hrozili z brejků. 
Jeden z nich úspěšně dotáhl Formánek a zkompletoval svůj hattrick. Šestou branku  přidal Mázl. 
Všem klukům bych chtěl za předvedenou hru poděkovat. 

 
Sestava:   Blovský – Hrádek, Kalous, Stulík, Sedláček – Říský, Maňaska, Kareš, Míka – Mázl, 

Formánek 
Střídali:    Chlanda, Linhart, Peroutka, Voříšek 
Branky:    Formánek 3x, Mázl 2x, Kalous (p) 
 
 
 
 
 
 



Žáci mladší 
 
SK Strakonice 1908 – Blatná 3:0 (3:0) 
 
V nedělním utkání jsme celý zápas hráli pouze v osmi hráčích. V prvním poločasu jsme v desáté 

minutě dostali první gól, ve čtrnácté druhý a hned v patnácté minutě třetí, vlastní gól. Tím jsme si 
to asi vybrali a v druhém poločasu jsme po zranění Pauknera dohrávali hru v sedmi hráčích. Gól 
jsme neinkasovali, ani nedali. 

 
Sestava:   Peroutka – Chovanec, Houzar, Karlíková – Dráb, Kundrát, Vonášek – Paukner 
 
Blatná – FC ZVVZ Milevsko 0:0 (PK 3:4) 
 
V dnešním utkání jsme narazili na jednoho ze silnějších soupeřů. Soupeř měl více ze hry, ale 

zásluhou našeho gólmana jsme získali jeden bod. Druhý bod jsme ztratili v pokutových kopech. 
Mužstvo musíme pochválit za odvedený výkon. 

 
Sestava:   Peroutka – Chovanec, Houzar, Karlíková – Dráb, Kundrát, Vonášek – Paukner 
Střídali:    Říha 
 
 

Přípravka starší 
 
Osek – Blatná „A“  3:1 (1:0) 
 
S jezeďáckým nakopáváním statných ogarů máme pořád problém. Buď se jich bojíme nebo 

neukopneme poctivě napumpovanou merunu. V první půli jsme se přizpůsobili jejich holomajzně, 
ve druhé už jsme hráli fotbal. Paradoxem je, že my jsme hráli a domácí dávali branky. Bohužel 
jim čtyři střely na bránu stačily na vítězství. 

 
Sestava:   Potůček Pepa, Souček China Dan, Outlý Fanda, Šourek Řepa Pepa, Habada Víťa, 

Vonášek Ben Honza, Paukner Saty Mates, Štědronský Michal, Pícha Štěpán, Říha 
Šelma Vítek, Fořt Lukáš a Tomáš 

Branka:    Vonášek Ben Jan 
 
Blatná „A“ – B ělčice  3:3 (2:2) 
 
Toto malé derby nám herně vyšlo. Bělčický jediný trumf, v podání statného běžce, se nám podařilo 

spacifikovat. Lépe řečeno Saty ho celkem vymazal a když už nestačil Saty, tak doslova zaskočil 
svými skluzy Víťa. Dostal povolení zab… a  bylo to zase ono. Vedle toho stíhal i rozdávat míče na 
další kluky. Fotbalově to z naší strany klapalo, což potvrdil svým podílem na všech našich gólech 
Šelma. Čuch na góly má po tátovi, jen to proměňování mu snad půjde líp. S klidem můžu tvrdit, 
že jen v modrožlutých dresech hráli fotbalisti. 

 
Sestava:   Souček China Dan, Potůček Pepa, Outlý Fanda, Šourek Řepa Pepa, Habada Víťa, 

Vonášek Ben Honza, Paukner Saty Mates, Štědronský Michal, Pícha Štěpán, Říha 
Šelma Vítek, Fořt Lukáš a Tomáš 

Branky:    Šourek Řepa Pepa, Pícha Štěpán, Vonášek Ben Jan 
 
 
 
 
 
 



Blatná „B“ – Češtice  8:0 (4:0) 
 
Branky:    Tvrdý 4x, Hrádek 2x, Bláha Jiři, Brož 
 
Kluci zvládli s přehledem i poslední podzimní zápas a přezimují na prvním místě tabulky. Chtěl 

bych jim tímto poděkovat za vzorný přístup, jak k zápasům, tak k tréninkům po celou podzimní 
sezónu. 

  
Osek – Blatná „B“  1:8 (0:4) 
 
Branky:    Bláha Jiří 3x, Tvrdý 2x, Maleček 2x, Braun 
 
I předposlední zápas zvládli kluci s přehledem a zaslouženě si upevnili první místo v tabulce. 

Musím poděkovat především Fandovi Tvrdých, který nastoupil v tomto důležitém zápasu i přesto, 
že měl ráno vysokou teplotu. 

 
Chelčice – Blatná „B“ 0 :13 (0:5) 
 
Sestava:   Šimůnek – Bláha V., Antoš – Tvrdý, Hrádek, Uldrich – Maleček, Vokurka (Brož, Braun, 

Bláha J., Geywat) 
Branky:    Uldrich 3x, Maleček 3x, Tvrdý 2x, Vokurka 2x, Bláha Vojtěch 2x, Hrádek 
 
Zvládli jsme další podzimní utkání a pokračujeme v soutěži bez ztráty bodu. Kluci zaslouží 

pochvalu hlavně za zlepšený herní projev ve druhé půli. 
 
Blatná „B“ – Vod ňany 3:0 (3:0) 
 
Branky:    Uldrich, Maleček, Hrádek 
 
V důležitém utkání o první místo v tabulce jsme doma porazili Vodňany, po výborném výkonu 

v prvním poločasu, který jsme vyhráli 3:0. O branky se postarali Uldrich, Maleček a po nejhezčí 
akci celého utkání Hrádek. Ve druhém poločasu se soupeř zaměřil na bránění a rychlé brejky, 
takže bylo těžké se prosadit. Pochválit musím celý mančaft za přístup k utkání a to nejenom 
v tomto utkání. 

 
 

Přípravka mladší 
 
Blatná „A“ – Dražejov 6:1 (3:0) 
 
Na poslední podzimní kolo k nám přijeli vrstevníci už z dobře známého Dražejova. Soupeř měl v 

tabulce stejně bodů, proto jsme očekávali těžký zápas. Jeho výkon ale nenaplnil naše očekávání. 
Od vyšší porážky ho zachránilo to, že jsme čtyřikrát stříleli jen do tyče. 

 
Sestava:   Dominik Filaus (C), Ondřej Krátký, Jakub Opava, Matyáš Brož, František Slavíček, 

Pavel Šmat, Ondřej Velek, Pavel Říha a David Fiřt 
Branky:   Dominik Filaus 3x, David Fiřt, František Slavíček, Brož Matyáš 
Branka soupeře:   Švecová Nella 
 
Horaždovice – Blatná „A“ 3:3 (0:2, 1:0, 2:1)  pen. 4:5 - přátelské utkání 
  
V letošním asi nejvyrovnanějším měření sil nám patřila hlavně první třetina utkání, v které jsme 

byli důraznější a díky trefě Ondry Krátkého jsme vsítili náš první gól hlavou. Celozápasové 
vedení jsme ztratili až v závěru ve kterém nám už očividně docházely síly. 

 



Sestava:   Dominik Filaus (C), Ondřej Krátký, Jakub Opava, František Turek, Matyáš Brož, 
František Slavíček, Pavel Šmat, Ondřej Velek, Pavel Říha, Jakub Bízek a Jakub Kraus  

Branky:   Dominik Filaus 2x, Ondřej Krátký  
Branky soupeře:   Rada, Polena, Dvořák 
  
Blatná „A“ – Katovice 5:0 (2:0) 
  
Kvůli absenci brankářské jedničky jsme se dnes chtěli soustředit hlavně na obranu. Proto se první 
čtvrthodina nesla ve znamení urputného boje ve středu hřiště bez jediné šance na obou stranách. 
Přestože jsme nakonec odcházeli do kabin s dvougólovým náskokem, nebylo zdaleka nic 
rozhodnuto. V druhé půli jsme znovu pozorně bránili a čekali na rychlé protiútoky. Hlavně díky 
100% práci naší obrany jsme poprvé uhájili čisté konto a zaslouženě zvítězili. 

  
Sestava:   Dominik Filaus(C), Ondřej Krátký, Jakub Opava, František Turek, Matyáš Brož, 

František Slavíček, Daniel Nachlinger, Pavel Šmat, Ondřej Velek, Pavel Říha a Jakub 
Bízek 

Branky:   Dominik Filaus 3x, Ondřej Krátký, Jakub Opava 
Branka soupeře:   poprvé žádná  
 
Blatná „B“ – Katovice 0:11 (0:5) 
 
Sestava:   Jakub Sedláček, Jakub Šurát, Štěpán Flandera, Michal Fejtl, Michal Žižka, Daniel 

Vondruška, Adam Bulka, Ondřej Drnek, Vojtěch Bláha, Dominik Bulka, Lukáš Kareš 
Branky:   Hejtmánek 7x, Kuncl 3x, Novák 
 
V posledním zápase podzimu jsme herně naprosto propadli. Hráči byli duchem patrně stále na 

prázdninách oproti soupeři, který si přijel fotbal skutečně zahrát. 
 
Chelčice – Blatná „B“ 11:0 (6:0) 
 
Sestava:   Jakub Sedláček, Jakub Šurát, Štěpán Flandera, Zdeněk Merhaut, Michal Fejtl, Michal 

Žižka, Daniel Vondruška, Adam Bulka, Ondřej Drnek, Vojtěch Bláha, Dominik Bulka 
 
Za chladného počasí domácí potvrdili svoje postavení v tabulce a celý zápas nás přehrávali. V 

prvním poločase jsme ohrozili branku hlavně ze střel z dálky. Po změně stran kluci začali hrát 
aktivněji. Nějaké šance jsme si vypracovali, ale nula na našem kontě už zůstala. 

Blatná „B“ – Vod ňany 2:1 (1:1) 
 
Sestava:   Jakub Sedláček, Jakub Šurát, Štěpán Flandera, Zdeněk Merhaut, Michal Fejtl, Daniel 

Vondruška, Adam Bulka, Ondřej Drnek, Vojtěch Bláha, Dominik Bulka, Lukáš Kareš 
Branky:   Daniel Vondruška, Lukáš Kareš 
 
Tentokrát jsme branku nedlouho po rozehrání konečně také jednou dali my a chvíli diktovali tempo 

hry. Poté se hra vyrovnala a hosté srovnali skóre. I po změně stran se hrálo vyrovnané utkání, 
které jsme díky šťastné trefě Lukyho a několika výborným zákrokům gólmana Kuby dotáhli do 
vítězného konce. 

 
 

www.blatnafotbal.cz 
 
 
Tabulky všech týmů přineseme v příštím čísle. 
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BLATNÁ „A“ –     
            STACHY 
 

Utkání řídí:  

 

Hlavní rozhodčí ……….. Tomáš Koranda  (Č. Budějovice) 

Asistenti ……………….. Jaromír Sebera ml.  (Vodňany) 

               ……………..… p. Jáchim 

Delegát  ………………. --- 
 

          



 

Něco na úvod 
 

V posledním podzimním zápasu přivítají hráči blatenského „A“ týmu hosty ze Stach. Jelikož 
stále bojují o přední příčky tabulky a návrat do I.A třídy, věříme, že se s podzimní sezónou rozloučí 
vítězně.  

Rád by jsem na tomto místě poděkoval všem, kdož se starají o chod blatenského fotbalu a 
jednotlivých týmů, za výbornou práci a popřál jim do zimní přípravy a jarní části mnoho sil, 
nadšení a úspěchů. Zároveň děkuji všem rodičům a fanouškům za jejich podporu, bez které se 
žádný oddíl neobejde.  
 
 

Muži „A“  
 
Blatná  –  Šumavan Vimperk 1:2 (0:1)   
  
Branky:    78´ Rubáš D. – 35´ Blahout, 79´ Málek 
 
Blatná:   Reguš – Skuhravý, Petrášek, Rubáš D., Rubáš O. – Merašický, Vanduch (K), Prokopec 

(46´ Peleška), Šorna (60´ Mišiak) – Nový, Jiřinec 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  V utkání o první místo jsme měli o motivaci navíc. Vedoucí 

mužstav František Peleška slavil životní jubileum a tak jsme mu všichni chtěli dát dárek v podobě 
vítězství. Oba týmy začaly opatrně. Nikdo nechtěl udělat první chybu a hra se odvíjela mezi vápny 
bez sebemenšího vzruchu. Ve 35. minutě jsme polevili v ostražitosti a soupeř naši nedůslednost 
okamžitě potrestal. Blahout 1:0. Propadli jsme panice a otevřeli obranu. Pouze díky gólmanu 
Regušovi nenavýšil hostující útočník, ze samostatného úniku, skóre. S úlevou jsme se dočkali 
přestávky. 
Druhá půle nabídla divákům velké drama se šťastným koncem pro hosty. Po prostřídání jsme se 
vrhli do útoku a před brankou hostí přibývalo rušných situací. V době největšího tlaku však 
chyboval gólman Reguš, Skuhravý zatáhl za záchrannou brzdu a byl vyloučen. Oslabení nás 
nepoznameno. Naopak tým se semkl. Odměnou nám bylo vyrovnání v 78. minutě. Nechytatelnou 
bombou z poza vápna vyronal Rubáš D. Naše oslavy po vyrovnání však narušil hostující útočník 
Málek, který potrestal naši nekoncentrovanost a opět přivedl hosty do vedení. Oba týmy se ještě 
snažily o změnu skóre a tak diváci viděli kvalitní souboj o první místo v tabulce. Zkušení a 
fotbaloví hosté náskok udrželi a odvezli si z Blatné cenné vítězství, které si zejména za první půli 
zasloužili. Svůj tým mohu pochválit za velké nasazení ve druhé půli, kdy hráči nechali na hřišti 
všechny síly. Utkání s přehledem a bez chyb řídila trojice sudích v čele s p. Tůmou.  

 

 



Muži „B“  
 
Sedlice – Blatná 3:3   (1:1) 
 
Branky:    Kratochvíl, Písařík, Čadek 
Blatná:   Sedláček - Slezák (Šrámek), Uldrich, Marek, Sobota (Brabec) - Voborník, Čadek, 

Kratochvíl, Říský - Polan, Písařík (Bulka M.) 
Martin Bulka (trenér Blatné):   Zápas začal tlakem domácích, který jsme jim ulehčili snadnými 

ztrátami míče. Z ojedinělého útoku dal naší vedoucí branku Kratochvíl, když se z hranice velkého 
vápna střelou k tyči nemýlil - 0:1. Sedličtí ze svého tlaku proměnili jedinou příležitost. Střelou za 
hranicí penalty – 1:1. Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit aktivněji, což se nám podařilo a 
po 15 minutách prostřelil, brankářem odražený míč, do sítě dorostenec Písařík 1:2. Druhý poločas 
měl opačný vývoj než ten první, tentokrát jsme zahazovali šance my a tak nám pomohl domácí 
gólman. Podběhl balon z přímého kopu – 1:3. Uspokojeni vedením jsme zapoměli, že se fotbal 
hraje 90 minut a tak 2 útoky před naší branku v 88. a 90. minutě znamenaly dělbu bodů – 3:3. I 
přes tento nepříjemný konec zápasu musím poděkovat našim dorostencům za jejich velice kvalitní 
výkon. 

 
Ženy 
 
FK Spartak Kaplice – Blatná 4:3 (3:1) 
 
Branky:    Štychová, Račáková 2x 
Sestava:   Valíček – Helča, Nikča (25´ Verča), Míša, Mahony – Monča, Paři, Zajda, Vajska – 

Coolna, Petra 
Jan Klásek (trenér Blatné):  První minuta 1:0,17 minuta 2:0, 25 minuta 3:0, 30 minuta 3:1,         

62 minuta 3:2, 85 minuta 3:3. V 93. minutě vymyšlený faul a následně 4:3. Nezasloužená prohra. 
 

 



Dorost starší 
 
Blatná – Český Krumlov  1:1 (0:1) 
 
Branka:    Šorna 

 
Dorost mladší 
 
Blatná - Český Krumlov  3:7 (0:2) 
 
Hosté se již v desáté minutě ujali vedení po proměněné penaltě. Celý první poločas se nám nedařilo 

dostat do hry. Hned na začátku druhého poločasu šli hosté do tříbrankového vedení. Kluci 
nesložili zbraně a dvěma góly se dostali zpět do zápasu. S tím se však soupeř nehodlal smířit a 
opět odskočil na rozdíl dvou branek. S přibývajícím časem se začala na některých hráčích 
projevovat únava z předešlého utkání staršího dorostu (7 hráčů nastoupilo do utkání starších) a 
režii převzal Krumlov. Tentokrát jsme se zbytečným množstvím chyb v defenzivě připravili o 
možnost dohrát zápas důstojně. Vyzdvihl bych výkon Solara, který se podílel na všech brankách. 

 
Sestava:   Kurz, Stulík, Karban, Písařík, Tvrdý, Linhart, Petráš, Janota, Solar, R. Šejvar, Mázl 
Střídali:    Hrubý, Kallmünzer, Cvach 
Branky:    Solar, Janota, Mázl 
 

 



Žáci starší 
 
Čtyři Dvory – Blatná 4:1 (2:1) 
 
Na hřišti aktuálně druhého týmu tabulky se překvapení bohužel nekonalo. Domácí byli celý zápas 

aktivnější, ale do vedení jsme šli my po krásné akci, po ose Kalous, Formánek, Drůba, když 
posledně jmenovaný skóroval hlavou. Do poločasu se však výsledek otočil, když zejména druhý 
gól mrzí. Ve druhé části zápasu jsme bojovali, dlouho drželi těsné skóre. Další branky jsme 
obdrželi v závěru utkání, kdy si z důvodu zranění zahrála celá lavička včetně gólmana. Vítězství 
domácích je zasloužené. 

Sestava:   Blovský – Hrádek, Kalous, Stulík, Sedláček – Formánek, Maňaska, Kareš, Míka – Mázl, 
Drůba 

Střídali:    Hejl, Chlanda, Linhart, Müller, Peroutka, Říský 
Branky:    Drůba 

 
 

Žáci mladší 
 
Čtyři Dvory – Blatná 2:1 (1:1) 
 
V tomto zápasu jsme v prvním poločasu hráli se soupeřem vyrovnaně. Asi ve dvacáté minutě jsme 

dostali první gól. Hned během další minuty jsme skóre vyrovnali.  Druhý gól z pokutového kopu 
nám soupeř dal deset minut před koncem. Výsledek se nám už nepodařil změnit. 

Sestava:   Peroutka – Chovanec, Houzar, Karlíková – Vonášek, Kundrát, Dráb – Paukner 
Střídali:    Mikeš, Říha 
Branky:   Paukner 

 



 

Přípravka starší 
 

 
 
 

Přípravka mladší 
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