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 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj č. 10/2014 

4. kolo – I. “A“ třída 

sobota 27. září 2014 

10 : 15 hod. 
 

www.blatnafotbal.cz 

www.tjblatna.cz 

 

Sobota 27/9:  Blatná – Junior B  13.30 hod. (přípravka st.A)  

                    Blatná – Vodňany  15.00 hod. (přípravka st.B)       

Neděle 28/9:  Blatná – Vodňany  9.30 hod. (žáci)          

Blatná – Sedlice  13.30 hod. (přípravka ml.A) 

 

TJ BLATNÁ „A“ 

  - TÝN n. Vltavou  

Utkání  řídí: 

Hlavní rozhodčí ……….. p. Kotlík Petr 

Asistenti ……………….. p. Pípal Pavel 

               ……………..… p. Passler David 

Delegát…………………       p. Zedník Zdeněk 
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Vítáme Vás na dalším mistrovském utkání „A“ týmu Blatné v podzimní  části sezóny 

2014/2015 a přejeme krásný (nevšední) a ničím nerušený fotbalový zážitek 

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

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

přestávce mezi poločasy. Ze všech zpravodajů budou vylosováni tři, jejichž majitelé obdrží věcné 

ceny od našich sponzorů. Tentokrát jsou to firmy: 

„LEIFHEIT,s.r.o. Blatná,  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Muži A                                                                                      
 
FK Protivín - TJ Blatná A    3:2 (2:1)  
 
Branky: 2´a 26´ J. Vorel, 46´Z. Vorel - 16´ Nový, 56´ Brynda  
 
Protivín: Hesoun, Štěpán, Veselý, Ruczkowski, Vorel J. ,,K", Vorel Z., Vojta R., Reidinger, Rothbauer, Vojta 
J., Prášil / Chalupa, Křištál, Bartuška  
Blatná: Chlanda - Petrášek (85´ Rubáš O.), Šejvar Kr., Peleška, Nový, Čadek ,,K", Motyka, Brynda, 
Kratochvíl (48´Kallműnzer), Mišiak, Rubáš D., / Prokopec, Stulík, Sýkora, Voborník  
 
Blatná: Utkání rozhodl dobrý vstup domácích do obou poločasů, kdy pokaždé po pár minutách hry dokázali 
skórovat. Na první gól jsme dokázali po čtvrthodině hry zareagovat brankou Jakuba Nového, který po ideální 
přihrávce mezi stopery od Davida Rubáše s přehledem skóroval. Do poločasu vstřelili domácí ještě jednu 
branku a do kabin se šlo za stavu 2:1. Ve 48. minutě, těsně po třetí domácí brance, došlo k přerušení hry, 
kvůli náhlé průtrži mračen. Po rozhodnutí rozhodčích pokračovat v zápase se odehrál druhý poločas za 
extrémních podmínek. Na podmáčeném hřišti jsme dokázali již pouze zkorigovat skóre Štěpánem Bryndou a 
vyšli jsme venku opět bodově naprázdno. 
 

TJ Blatná A - FK Olešník  1:0 (1:0) 
Branky: 37´ Jiřinec Martin 

Blatná: Chlanda - Petrášek, Křivanec „K“, Šejvar Kr., Nový, Peleška (87´ Kratochvíl), Brynda, Mišiak, Mařík 
(67´ Rubáš D.), Motyka, Jiřinec (88´ Stulík) / Sedláček, Rubáš O., Prokopec, Kallműnzer. 

Olešník: Švejda – Šíma Marek, Šteyer, Mert, Šíma Martin, Tressl, Červenka, Dudek, Studnička M., Nýdl, 
Hanousek „K“ / Hájek, Pícha, Salivar, Studnička J. 

Blatná: Opět před výbornou návštěvou jsme nastoupili k dalšímu domácímu utkání. Přijel k nám silný soupeř 
z horních pater tabulky a celé utkání probíhalo velice vyrovnaně. V úvodu zápasu jsme měli více ze hry i 
více šancí, avšak gólově jsme se neprosadili. Po 20 minutách se hosté, po hezké kolmici, dostali do úniku, 
ale náš brankář Jaroslav Chlanda včasným 
výběhem šanci zlikvidoval. Ve 37. minutě se, po 
výborné přihrávce Ondřeje Maříka, prosadil 
Martin Jiřinec a šli jsme do vedení. Druhá půle 
mnoho šancí nepřinesla. Hosté hrozili hlavně ze 
standardních situací a jedinou svou šanci ze 
hry jim opět zlikvidoval vynikající Jaroslav 
Chlanda. Ve druhé půli jsme se zaměřili 
především na defenzivu a do útoku jsme se 
dostávali pouze sporadicky. Závěrečný tlak 
hostů byl 10 minut před koncem přerušen 
podivným rozhodnutím sudího, který vyloučil 
hostujícího hráče. Do konce zápasu jsme už 
soupeře do ničeho nepustili a náš bojovný 
výkon byl odměněn dalším domácím vítězství. 
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Muži B                                                                                      

                                                                       

TJ Blatná B – Sokol Bavorov   1:0 (1:0) 
Datum: 21.9.2014, 16.30 hod. 

Branky: 43´ Kratochvíl Vladimír 

Blatná: Reguš – Rubáš O., Křivanec J., Bulka J. (K), Voborník, Sýkora J., Prokopec, Svoboda, Kratochvíl, 
Bulka M., Kallmünzer / Šána, Hanousek, Sýkora T, Burian, Merašický. 

Bavorov: Bauer – Jaroš, Brych T., Folta, Sluka M., Koutský (K), Vondráček, Kautman, Řezáč, Sluka F., Calta 
/ Holman, Kůs, Brych L., Valenta. 

Blatná: S kvalitním soupeřem z Bavorova jsme 
sehráli vyrovnané utkání. Bohužel s minimem střel 
a brankových příležitostí na obou stranách. Hra se 
odehrávala převážně mezi velkými vápny. V první 
půli jsme byli ale přeci jen o něco lepší, ale své 
šance nedokázali proměnit Martin Bulka, Josef 
Bulka ani Dan Kallmünzer. Na konci poločasu 
všem ukázal Vladimír Kratochvíl, jak se má naložit 
s šancí. Po krásné přihrávce nezaváhal a z velkého 
vápna chladnokrevně zakončil k tyči. Ve druhém 
poločase začali přebírat iniciativu hosté. Jejich 
převaha vrcholila posledních 10 minut utkání, ale 
naštěstí pro nás na tom byli střelecky ještě hůře. 
Jsme moc rádi, že kluci už podruhé za sebou 
dokázali urvat 3 body i přesto, že se stále trápíme v 
koncovce. 

 

Sokol Kladruby – TJ Blatná B    0 : 1  (0 : 1) 
Branky: vlastní. 

Blatná: Reguš – Křivanec J., Kallmünzer, Marek, Voborník, Martínek, Kratochvíl, Sýkora J., Prokopec, Bulka 
J. „K“, Merašický / Hanousek, Burian, Šána, Sobota. 

Blatná: Na těžkém a hodně podmáčeném terénu se hrál fotbal plný osobních soubojů. Celý zápas byl více o 
bojovnosti, než o nějaké fotbalové kráse. Rozhodnutí padlo po malé domů a zaváhání domácího brankáře. 
Tým odvedl bojovný a zodpovědný výkon a zaslouženě si připsal první tříbodový zisk v této sezóně. Jen tak 
dál. 

 

Ženy 
 

TJ Blatná – ABC Braník   3:2 (2:2) 
Branky: 2x  Velíšková, Vajsová 

Sestava Blatné : Nagyová - Tvrdá, Cíglbaureová,Křivancová, Šebková ©, Klásková, Gillová(60.Nezbedová), 
Praizlerová(80.Swietoňová), Kozáková, Velíšková, Vajsová(70. Braunová) 

K dnešnímu zápasu k nám přicestoval Braník, se kterým jsme poslední čtyři vzájemné střetnutí vždy 
odcházeli s prázdnou. Věděli jsme, že nás dnes nečeká žádný lehký zápas. 

Do utkání jsme vstoupili s odhodláním přerušit vítěznou šňůru z našich vzájemných střetnutí. Od začátku 
jsme dobře kombinovali a soupeři jsme balon moc nepůjčovali. Do první šance se dostala Velíšková, která 
postupovala po dobrém vysunutí sama na golmanku, ale zvolila špatné zakončení. Ve 14.minutě se už 
změnilo skóre, kdy Šebková vybídla Velíškovou, která nedala křižnou střelou hostující golmance šanci 1:0. 
Bohužel z vedoucí branky jsme se moc dlouho neradovali. V 17. minutě jsme nezachytili rychlé rozehrání 
hostující golmanky. Hráčky Braníku si s nabídnutou šancí poradily bravurně a krásnou střelou pod břevno 
vyrovnaly na 1:1. Bohužel jsme opět začali zmatkovat po obdržené brance. Začali jsme kazit rozehrávku a 
tím jsme pustili Braník do tlaku. Díky zaváhaní naší golmanky se dostali zaslouženě do vedení 1:2. Naštěstí 
nás druhá branka nepoložila a ve 42. minutě se nám podařilo vyrovnat ze standardní situace. 
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Cíglbaureová poslala do vápna střílený centr,který prodloužila Vajsová na úplně volnou Velíškovou, která 
přehodila vyběhnutou golmanku 2:2. 

O přestávce jsme si s holkami museli vyjasnit pár věcí kvůli kterým jsme zbytečně ztratili naše vedení a 
musím holky pochválit,protože je v druhé půli dodržovali do puntíku. Sice herně na tom byl lepší Braník, ale 
my jsme pozorně bránili. Za druhý poločas jsme až na standardní situace do ničeho soupeře nepouštěli. 
Naše defenzíva pracovala spolehlivě a všechny závary před bránou jsme přežili bez úhony. My jsme naopak 
mohli podnikat nebezpečné protiútoky do otevřené obrany. 

Z nabídnutých šancí se ujala jen ta v 67.minutě, kdy Praizlerová vybídla dobrým pasem za obranu Vajsovou, 
která stačila ještě posunout balón okolo vyběhnuté brankářky než srazila naši střelkyni vítězného gólu 3:2. 
Bohužel si moc oslav neužila, protože musela opustit hřiště pro zranění . S vypětím všech sil se nám 
podařilo udržet vedení do konce zápasu. 

 

Sezimovo Ústí – TJ Blatná 
Odloženo pro špatný terén. 

 

Dorost 

Blatná : Kovářov   5 : 0 ( 3 : 0 ) 

Branky : Cvach , Janota , Medlín , Stulík , Tkadlec . 

Sestava : Peroutka – Hrádek , Mach , Stulík , Cvach – Míka , Janota , Sedláček , Hejl – Medlín , Zíka . Střídali : Chlanda 

, Houzar , Tkadlec . 

Hodnocení : Do zápasu jsme vstoupili aktivně , 

soupeře jsme prakticky nepouštěli na naší 

polovinu , ale střelecky se nám příliš nedařilo . 

První branku jsme dali až ve 14 . minutě . 

Soupeř přijel pouze z jedenácti hráči a po 

zranéní dohrával o deseti .  Bohužel jsme 

nedokázali proměnit více šancí .  

 
Vacov – TJ Blatná 

Odloženo 
pro špatný terén 

 

 

Žáci starší 
 

SK Vacov - TJ Blatná  1 – 5 ( 1 – 1) 
Branky Blatné: M.Chovanec 2x, J.Říha, J.Antoš, J.Maleček 

Blatná: Šimůnek – Bláha, Jelínek, Tvrdý, Hrádek , – Vala, Maleček, Mikeš, Antoš 

- Chovanec, Říha Střídali: T.Fořt, L.Fořt, D.Souček 

Hodnocení: Do utkání jsme vstoupili aktivně a soupeře v prvních 20 minutách nepustili na naší polovinu. Po 
nepromění řady šancí skóre otevřel v 21 min. střelou z velkého vápna Maleček. Pokračovali jsme dál v naší 
hře, bohužel v určitých pasážích s velmi slabou koncovkou. Na konci prvního poločasu po sporné situaci se 
dostal do úniku hostující útočník, který srovnal stav zápasu na 1:1. Do druhého poločasu domácí vsadili vše 
na hru na naší branku, to se jim ale vymstilo, kdy po rychlých protiútocích zvýšil Chovanec a Říha již na 1:3. 
V tento okamžik již bylo rozhodnuto a další branky přidali Antoš a opět Chovanec. 
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TJ Blatná - AFK Písek/Hradiště „B“  12 – 0 ( 6 – 0) 
Branky Blatné: M.Chovanec 4x, F.Tvrdý 4x, J.Antoš 2x, D.Vala, T.Fořt 

Blatná: Šimůnek – Bláha, Jelínek, Tvrdý, Hrádek , – Vala, Maleček , Horký , Uldrich 

- Chovanec, Říha Střídali: Antoš, Mikeš, T.Fořt, L.Fořt 

Hodnocení: Ve 4.kole jsem přivítali na 
domácím hřišti zatím poslední tým tabulky 
AFK Písek/Hradiště „B“. Postavení 
soupeře v tabulce odpovídalo dění na 
hřišti. Hostující tým jsme nepustili do 
žádné šance a jednoznačně jsme zvítězili. 
Kluci si zahráli pohodový a kombinační 
fotbal. Děkujeme tímto i za pomoc hráčů z 
mladších žáků, kde i jednou trefou do 
branky soupeře pomohl k vysokému skóre 
Tomáš Fořt. 

 
 
Žáci mladší 
 

SK Vacov – TJ Blatná   3:6 (1:5) 
Branky Blatné : 11. a 28. Fořt L.,8. Souček D., 17. Krátký O.,25. Opava J. a 43. Outlý F. 

Branky Vacov : 10. a 40. Švarc M. a 41.Albrecht F. 

Blatná : Říha P. – Turek F.,Outlý F.,Fořt T. – Krátký O.,Potůček J.,Fořt L. – Souček D. (Opava J.,Šmat 
P.,Pícha Š.,Slavíček F.) 

Radek Habada: Zápas dvou rozdílných poločasů jsme sice zvládli, ale samotná hra nám vadne. V první půli 
jsme sice proměňovali šance, ale v druhém poločase už nám kombinace vázla a opět jsme se přizpůsobili 
hře soupeře. 

 

TJ Blatná – AFK Písek + TJ Hradiště B   5:3(2:2) 
Branky Blatné :,38. a 50. Průcha D.,16. Potůček J.,23. Outlý F., 59. Opava J. 

Branky hosté : 2. a 44.,Kasík T.,8. Zelenka S., 

Blatná : Souček D. – Turek F.,Outlý F.,Fořt T. – Říha Š.,Potůček J.,Fořt L. – Průcha D. (Slavíček F.,Říha 
P.,Opava J.,Šmat P.,Krátký O.,Pícha Š.) 

Petr Švec: Na velmi těžkém terénu to 
byl spíše boj než fotbal. Hosté hrozili 
pouze z brejků,ale ty spolehlivě vychytal 
“Šaman“ Dan . Naši kluci měli více ze 
hry a spoustu šancí, ale řešení bylo 
dosti žalostné. Přesto byla větší touha 
vyhrát na naší straně a to nakonec 
rozhodlo o třech bodech pro nás. 
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Starší přípravka A 

Vodňany – Blatná      2 : 13    (2:6) 

Sestava Blatná:  Jakub Sedláček - Vojtěch Bláha, Daniel Vondruška, Adam Šejvar, Dominik Bulka, Adam Bulka, Jakub 

Šurát, Lubomír Janků 

Branky Blatné:   Dominik 4x,  Adam B. 3x, Jakub Š. 3x, Dan 2x, Adam Š. 

Do utkání jsme vstoupili aktivně, ale chybami jsme domácím nabídli šance, které proměnili. Chvilku to bylo 

2:2, ale pak už jsme dávali góly jenom my.  Kluci se po celý zápas snažili hrát fotbal a za to je třeba 

pochválit. 

TJ Blatná – Osek    8 : 0    (4:0) 

Sestava Blatná:  Jakub Sedláček / Vojtěch Bláha – Daniel Vondruška, Adam Šejvar, Dominik Bulka, Adam Bulka, David 

Fiřt, Jakub Šurát 

Branky Blatné:   Adam B. 4x, Dan 2x, Jakub S., David  

Zápas kluci odehráli slušně. Kličkami a přihrávkami se dostávali do velkého množství šancí, osm gólů tam padlo, ale síť 

musíme příště rozvlnit víckrát. 

 

Starší přípravka B 

 

SK Slavoj Volyně - TJ Blatná „B“   7 – 3 (5 – 2) 
Branky Blatné: Drnek 2, Fejtl 1 

Blatná: Koman – Bláha, Prokopius, Fejtl, Drnek (K), Bulka, Flandera, Barabáš, Vávra 

Hodnocení: Kluci zabrali až po prvních 15ti minutách, které jsme prohráli 0 - 5, pak už byl zápas vyrovnaný. 

Ale s dnešním výkonem se na víc myslet nedalo. 

                                                                  

TJ Blatná „B“ - SK OTAVA Katovice  11 – 2 (4 –2) 
Branky Blatné: Fejtl 5, Drnek 3, Bulka 2, Prokopius 

Blatná: Koman – Bláha, Prokopius, Fejtl, Drnek (K), Bulka, Flandera, Merhaut, Vávra 

Hodnocení: Po dalším velmi dobrém výkonu jsme porazili vysoko Katovice. V deštivém počasí měli těžkou 
úlohu brankáři, náš si s ní poradil ale velmi dobře. Kluci měli velkou chuť hrát, přihrávali si, a dost 
zaměstnávali brankáře Katovic, a to v dnešním zápase mělo velký efekt 

 
 

TJ Blatná „B“  -  TJ Otavan Štěkeň   7 – 1 (4 – 0)    
 
Branky Blatné: Fejtl 4, Drnek 3 
Blatná:  Koman – Bláha, Prokopius, Fejtl, Drnek (K), Bulka, Barabáš, Flandera, Merhaut, Vávra 
 
Hodnocení: Prohra ze Sedlice byla napravena výborným výkonem a vysokým vítězstvím. Velká pochvala 
patří všem klukům, byly vidět pěkné přihrávky, pěkné střely i obranné zákroky. Skvělý výkon předved brankář 
Vojta Koman. Dlouho držel stav 0-0, za tohoto stavu nám párkrát útočníci Štěkně utekli, a zápas by se mohl 
vyvíjet jinak, když by Vojta nechytil. Ale od 13. minuty začaly padat góly do branky Štěkně, a zápas jsme 
v klidu vyhráli.                                                                 
Pavel Bulka, vedoucí st. přípravky „B“ Blatné  
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Mladší přípravka A 
 

TJ Blatná B - TJ Blatná A  4:14 (3:5) 
Branky Blatné A: 6x Jakub Outlý, 4x Natálie Kostohryzová, 2x Pavel Krátký, 1x Adam Hovorka, 1x Prokop 
Říha 

Sestava Blatné A: Jakub Potůček - Vít Hůrka, Natálie Kostohryzová, Jakub Outlý, Pavel Krátký, Adam 
Hovorka, Prokop Říha, Tomáš Obleser, Martin Kafka, Jan Hejl, Vojtěch Mikeš 

Trenéři Blatné: Jako "hosté" jsme sehráli v Blatné utkání proti našim mladším nadějím. Od zápasu se 
očekávala velká divácká podpora obou týmů Blatné a také, že A tým uplatní zkušenosti z minulé sezony. 
Obě očekávání se vyplnila a připsali jsme si další vítězství. Oba týmy zaslouží pochvalu za kombinace a 
nasazení, se kterým šli do zápasu. Díky patří také divákům za podporu obou týmů. 

 

TJ Blatná A - FK Chelčice  7:7 (4:3) na penalty 4:2 
Branky Blatné: 3x Vít Hůrka, 2x Pavel Krátký, 1x Adam Hovorka, 1x Jakub Outlý 

Rozhodující penalta Blatné: Jakub Outlý 

Sestava Blatné: Jakub Potůček - Vít Hůrka, Natálie Kostohryzová, Jakub Outlý, Pavel Krátký, Adam 
Hovorka, Tomáš Obleser, Martin Kafka, Jan Hejl, Vojtěch Mikeš 

Trenéři Blatné: Začátek zápasu se odehrával v naší režii a šli jsme do vedení 3:1. Do poločasu soupeř zápas 
zdramatizoval, díky skvěle hrajícímu hráči hostů. Tento hráč nám dělal neustálé problémy a kluci ho přes 
veškerou snahu nedokázali uhlídat. Vstřelil pět gólů hostů a dva připravil. V závěru utkání se přiklonilo štěstí 
na naší stranu, kdy Pavel Krátký krásným přímým kopem vyrovnal. Celý zápas skvěle chytal Kuba Potůček, 
který nakonec opět vychytal penalty a tím jsme porazili "jednoho" hráče Chelčic. Klukům patří poděkování za 
nasazení a bojovnost na dost těžkém terénu. 

 

TJ Katovice - TJ Blatná A  3:11 (2:6) 
Branky Blatné: 6x Jakub Outlý, 4x Pavel Krátký, 1x Tomáš Obleser 

Sestava Blatné: Jakub Potůček - Vít Hůrka, Natálie Kostohryzová, Jakub Outlý, Pavel Krátký, Adam 
Hovorka, Prokop Říha, Tomáš Obleser, Martin Kafka, Jan Hejl, Vojtěch Mikeš 

Trenéři Blatné: Celé utkání v Katovicích mělo jednoznačný průběh. Pouze díky menším brankám, kterými 
nás soupeř zaskočil, a díky "přizpůsobení" se soupeřovu tempu nedostali domácí větší gólový příděl. 

 
Mladší přípravka B 

 
ŠTĚKEŇ - TJ BLATNÁ B  5:6 (1:3) 

 
Sestava Blatné: Fiřt Šimon - Vohryzka Jakub, Šimeček Luboš, Vaněček Miroslav (C), Fejtl Matěj, Mázdra Jiří 
- Fišer Martin, Říha Tomáš, Čížek Marek, Sýbková Agáta, Hamplová Anežka - Hanousek David                                                                           
Branky Blatné: 4x Říha Tomáš, 2x Fišer Martin 
 
Do dnešního zápasu jsme šli s tím, že nás nečeká lehká práce. Celé utkání bylo hodně bojovné a 
vyrovnané. Kluci makali až do závěrečného hvizdu.  
Vzhledem k hrací ploše, která byla hodně podmáčená jsme rádi nejen za výhru, ale hlavně za to, že na tak 
těžkém terénu se nikdo nezranil. 
S pozdravem Martin Čížek (vedoucí týmu) 
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FC VOLENICE 2013 - TJ BLATNÁ B   3:16 (1:7) 

 

Sestava Blatné: Fiřt Šimon - Vohryzka Jakub, Šimeček Luboš, Vaněček Miroslav (C), Fejtl Matěj - Fišer 

Martin, Říha Tomáš, Čížek Marek, Brynda Matyáš, Kůča Roman - Hanousek David 

Branky Blatné: 5x Fišer Martin, 4x Říha Tomáš, 4x Čížek Marek, 2x Vaněček Miroslav, 1x Kůča Roman 

 

Do dnešního zápasu kluci nastoupili plní elánu a bylo jich plné hřiště. V prvním poločase jsme ukázali pár 

slibných akcí a zároveň je dokázali proměnit. Soupeře jsme k ničemu nepouštěli a do kabin se tak odcházelo 

za stavu 1:7.  

Ve druhém poločase jsme v nasazení a bojovnosti nepolevili. Kluci si s chutí zastříleli a odměnou jim bylo 

další vítězství na soupeřově hřišti.  

Kluky je třeba pochválit za celkově předvedenou hru v dnešním utkání. 

S pozdravem Martin Čížek (vedoucí týmu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jménem fotbalového oddílu TJ Blatná přeji všem, kdož se jakýmkoliv způsobem 

podílejí na chodu fotbalového oddílu a celé TJ, hlavně pevné zdraví, mnoho 

sportovních i osobních úspěchů a v dnešní hektické době také čas na odpočinek a 

sport.  

     

Blatná do toho !!! 
  

    S přátelským pozdravem Michal Vanduch 
 

 

 

 
 

 
 


