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 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj č. 11/2014 

8. kolo – I. “A“ třída 

sobota 11. října 2014 

10 : 15 hod. 
 

www.blatnafotbal.cz 

www.tjblatna.cz 

 

Sobota 11/10:  Blatná – Volenice  15.00 hod. (přípravka starší B)       

Neděle 12/10:  Blatná – Zliv  9.30 hod. (žáci starší, mladší) 

          Blatná – Vodňany  13.30 hod. (přípravka mladší A) 

                   Blatná – Sedlice  15.00 hod. (přípravka mladší B) 

 Blatná – Bavorov  16.15 hod. (přípravka starší A) 

 

TJ BLATNÁ „A“ 

- 1. FC NETOLICE  

Utkání  řídí: 

Hlavní rozhodčí ……….. p. Passler David (Tábor) 

Asistenti ……………….. p. Karel Josef (Tábor) 

               ……………..… p. Fiala Milan (Tábor) 

Delegát …………………       --- 
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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 
 

SK Vacov - TJ Blatná  3:0 (2:0) 
 

Branky: 19´ Mach, 31´ Valta, 87´ Zitta 

Blatná: Chlanda - Petrášek, Šejvar Kr. (46´ Brynda), Viták, Peleška (78´ Stulík), Nový, Křivanec „K“, 

Motyka, Říha (46´ Kallműnzer), Mišiak, Rubáš D., / Sýkora, Voborník, Rubáš O. 

Blatná:  Do utkání jsme nastoupili aktivně a první čtvrthodinu jsme dělali domácím problémy. Po prvním 

gólu, který jsme obdrželi z penalty, šel ovšem náš výkon rapidně dolů a ze standardní situace jsme dostali 

další hloupý gól. Ve druhé půli jsme sice více drželi míč, ale za celý poločas jsme si dokázali vytvořit pouze 

jednu brankovou příležitost. Tu jsme ale opět nevyužili. Soupeř v závěru přidal, po rychlém brejku, třetí 

branku a uzavřel skóre na 3:0. Venkovní zápasy jsou pro nás zatím v této sezóně výsledkově zakleté, což je 

velká škoda. 

 

TJ Blatná - FK Olympie Týn n. Vltavou  2:2 (1:1) 
 
Branky: 32´ Motyka Lukáš z pen., 69´ Nový Jakub – 9´ Štos Radim, 56´ Plojhar Jakub. 

Blatná: Chlanda - Petrášek, Křivanec „K“ (88´ Mařík), Šejvar Kr., Nový, Čadek, Viták, Peleška (60´ Rubáš 

D.), Brynda, Říha (78´ Mišiak), Motyka / Kallműnzer. 

Týn n. Vltavou: Valtr - Šonka, Pomije „K“, Meidl, Kokeš, Houska, Vařil, Štos, Plojhar, Brom, Šálený 

Miroslav / Kníže, Šálený Michal, Červenka, Mezera. 

Blatná:  V zápase, který nepřinesl mnoho šancí, jsme začali aktivně. Bohužel po 10 minutách jsme dostali 

laciný gól po standardní situaci soupeře. Po půlhodině hry jsme dostali šanci zahrávat pokutový kop po faulu 

na Ondru Křivance. Lukáš Motyka penaltu s přehledem proměnil a srovnal na 1:1. Ve zbytku zápasu jsme 

bohužel vyřadili náš střed hřiště z kombinace a uchýlili se k nakopávání dlouhých balónů dopředu, které si 

kvalitní obrana soupeře s 

přehledem pohlídala. Druhý gól 

soupeře padl po přesné kolmici 

za naši obranu a následném 

přesném zakončení Jakuba 

Plojhara, kterému ve skórování 

nezabránil ani Jarda Chlanda. 

Čtvrt hodiny na to se nádherně 

trefil Jakub Nový a srovnal stav 

na 2:2. Ke konci zápasu měli ke 

vstřelení branky blíže hosté, ale 

stav se již nezměnil a ve 

vyrovnaném utkání došlo k dělbě 

bodů. Předvedená hra a nasazení 

obou týmů se divákům musely 

líbit a byly tou nejlepší 

pozvánkou na další zápasy. 

 

 

 



 - 3 - 

Muži B 
 

TJ Blatná – Sokol Malenice  2:4 (2:1) 
 

Branky: 25´ Martínek Karel, 31´ Bulka Josef – 13´ a 81´ Brabec Jiří, 82´ Hoško Jiří, 90‘ Kotous Martin. 

ČK: 79´ Šána Jan (Blatná) 

Blatná: Reguš – Šána, Hanousek, Bulka J. (K), Voborník, Prokopec, Jiřinec, Martínek, Merašický, 

Kratochvíl, Bulka M. / Marek, Sobota, Říha, Písařík. 

Malenice: Hoško P. – Brabec, Štětina, Jůzek, Hoško J., Lukeš, Slepička, Hoško O., Uhlíř, Vilánek, Kotous / 

Hoško J., Řezáč, Vopalecký. 

Blatná:  Proti vedoucímu týmu z Malenic jsme nezačali moc dobře a především vlastními chybami jsme 

dostávali soupeře do šancí. Ten naštěstí dokázal využít pouze jednu. Postupně jsme se uklidnili a začali se 

dostávat do šancí také my. Dvě z nich jsme dokázali využít a poločasové skóre bylo příznivější pro nás. Ve 

druhém poločase nás hosté zatlačili na naši polovinu a vytvořili si několik slibných šancí, které končily 

mimo bránu nebo na našem brankáři. Pro nás se naopak otvíraly příležitosti k rychlým protiútokům do 

otevřené obrany. Žádnou z šancí jsme v gól proměnit nedokázali. Naději na dobrý výsledek jsme drželi do 79 

minuty. Posledních 11 minut zápasu pro nás ale bylo jako ze špatného snu. Vše začalo faulem Honzy Šány 

ve vápně, po kterém následovalo vyloučení a pokutový kop. Ten ještě dokázal David Reguš zlikvidovat. Z 

následného rohu prošel míč nepochopitelně malým vápnem a zcela osamocený útočník hostů pohodlně 

skóroval. O minutu později přehodili hosté vyběhnuvšího gólmana a otočili skóre na svou stranu. Otevřeli 

jsme hru a ještě jednou inkasovali. Hosté předvedenou hrou potvrdili, že patří na špici OP. Díky zraněním 

jsme bohužel museli ve druhém poločase míchat sestavou a to se na výsledku určitě také podepsalo. Nelehké 

utkání s přehledem řídila trojice rozhodčích, v čele s panem Hodánkem.                                                                 

 

TJ Lom – TJ Blatná B  0:5 (0:2) 
 

Branky: Mišiak Michal 2x, Sýkora Jakub 2x, Martínek Karel 

Blatná: Reguš – Křivanec J., Kallmünzer, Rubáš O., Voborník, Martínek, Bulka M., Sýkora J., Prokopec, 

Bulka J. „K“, Mišiak / Burian, Šána, Sobota, Svoboda, Merašický. 

Blatná:  Do zápasu jsme vstoupili aktivně a již ve druhé minutě jsme vedli 0:1. Po celý první poločas jsme 

byli lepší a skóre ještě o jeden gól navýšili. Do druhé půle jsme vstoupili stejně, jako do té první a hned 

skórovali. Poté jsme zápas již v poklidu dohrávali a navýšili skóre až na konečných 0:5. S výkonem, 

výsledkem i předvedenou hrou jsme spokojeni. 

 

Ženy 
 

TJ Blatná – Vonoklasy  4:0 (1:0) 
 

Branky: Kozáková 2x, Vajsová, Cíglbaureová z pen. 

Sestava Blatné: Nagyová – Křivancová, Cíglbauerová, Tvrdá, Chárová (58. Petrovicová), Šebková (K), 

Klásková (46. Gillová), Kozáková, Tomanová, Vajsová, Nezbedová. 

Připraveni: Swietoňová 

Hodnocení utkání:  Dnes k nám zavítal papírově slabší soupeř z Vonoklas. Chtěli jsme odčinit venkovní 

porážku ze Zlíchova. Začali jsme dobře a hned v 8. minutě jsme se dostali do vedení díky Kozákové, která 

nedala technickou střelou zpoza vápna brankářce šanci - 1:0. Bohužel jsme pak přestali hrát a začali se 

přizpůsobovat hře hostujícímu celku. Do konce poločasu to byl boj o balón mezi vápny bez žádné vážnější 

šance na obou stranách. 

Ve druhém poločase jsme jasně ovládli hru a hostující hráčky jsme jen sporadicky pouštěli z jejich poloviny. 

Bohužel jsme se trápili v koncovce. Hlavně Vajsová, která dokázala trestuhodně zahodit tři samostatné 

úniky. Vysvobození přišlo až v 70. minutě. Cíglbauerová proměnila pokutový kop za faul na Vajsovou - 2:0. 

Krátce poté se trefila i Vajsová, která konečně dokázala prolomit střeleckou smůlu a zvýšila na 3:0. Skóre 

zápasu uzavřela Kozáková, která se trefila opět střelou z poza vápna - 4:0. Díky zlepšené hře ve druhém 

poločase zůstaly všechny body zaslouženě doma. 
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FK Zlíchov 1914 - TJ Blatná  1:0 (1:0) 
 

Sestava Blatné: Brožová – Křivancová, Kozáková, Tvrdá, Chárová M., Šebková (K), Klásková, Nagyová, 

Šimáková, Chárová N. (60. Vajsová), Nezbedová. 

Připraveni: Honnerová, Chlumanová 

Hodnocení utkání:  K dnešnímu utkání jsme zavítali do Zlíchova. Čekal nás souboj s taky doposud 

neporaženým týmem v soutěži. Dorazili jsme v oslabené sestavě, protože s námi nemohlo přicestovat z 

různých důvodů pět hráček. Tak se za dnešní výkon stydět nemusíme. Sehráli jsme vyrovnanou partii s 

domácím celkem. Jediné, co nás může mrzet, je inkasovaný gól a neproměněné šance, do kterých jsme se 

dostali. Zápasu by spíše slušela remíza, ale bohužel fotbal se hraje na góly. A v tom byli lepší domácí, proto 

odjíždíme domů s prázdnou. 

                                                                . 

Sezimovo Ústí – TJ Blatná  0:1 (0:0) 
 

Branky: Šebková 

Sestava Blatné: Brožová – Chárová (30. Kozáková), Petrovicová (55. Gillová), Tvrdá, Braunová, Šebková 

(K), Klásková, Křivancová, Šimáková (65. Tomanová), Velíšková, Nagiová (60. 

Vajsová) 

Hodnocení utkání:  K dohrávce jsme nastoupili v pozměněné sestavě. Kvůli zranění Cíglbauerové a 

Praizlerové z domácího zápasu s Braníkem. 

Do utkání jsme vstoupili velmi špatně a celý první poločas jsme se sami dostávali pod tlak. Kvůli špatné a 

zbrklé rozehrávce. Domácí byli všude o krok dříve a díky tomu v prvním poločase jasně dominovali na 

hřišti. Nám se to podařilo ustát do poločasu bez inkasované branky. Ale stálo při nás i štěstí, když domácí 

hráčka netrefila hlavou odkrytou branku. 

V poločase proběhla v kabině bouřka, protože takhle kdybychom pokračovali i v druhém poločase, tak 

bychom odtud odjeli s prázdnou. Musím říct, že rázná domluva naší hře v druhém poločase jen prospěla. 

Projev naší hry vypadal o mnoho líp, než v prvním poločase. Pořád jsme se sice velmi těžko dostávali do 

šancí, hlavně díky tvrdé hře domácích hráček, ale také kvůli prapodivnému posuzování situací hlavního 

arbitra. Ale musíme holky pochválit, že to ustály, i když je to stálo mnoho sil. Hlavně těch psychických, 

protože bylo těžké udržet nervy na uzdě. Asi v 80. minutě si Klásková s Tvrdou vyměnily balon narážečkou 

a prvně jmenovaná našla stříleným centrem před vápnem Vajsovou, která sklepla balón na Šebkovou. Ta 

vystřelila z první a nedala domácí brankářce šanci - 1:0. V posledních minutách domácí ještě více přiostřili 

hru. Hlavně v osobních soubojích, až to vyústilo podkopnutím naší brankářky, za které měla být domácí 

hráčka vyloučena. Bohužel do kabin šla naše hráčka za to, že bránila naší brankářku. I přes hororový závěr 

utkání jsme rádi za velmi cenné body ze soupeřova hřiště. 

 

Dorost 
 

Blatná – Volyně  10:1 (4:0) 
 

Branky: Sedláček 2, Stulík 2, Míka 2, Cvach 2, Zíka, vlastní. 

Sestava: Peroutka - Kalou , Hrádek, Mach, Cvach - Hejl, Stulík, Janota, Míka - Sedláček, Zíka. Střídali: 

Chlanda, Medlín, Chovanec. 

Hodnocení:  Zápas s předposledním týmem tabulky jsme zvládli, jak výsledkově, tak i herně.  Soupeře jsme 

přehrávali od první minuty. Hoši dík.  

 

Strunkovice/Bavorov - Blatná  0:3 (0:2) 
 

Branky: Sedláček, Hejl, Kareš. 

Sestava: Peroutka - Houzar, Kareš, Hrádek, Cvach - Hejl, Janota, Sedláček, Míka – Mach, Chlanda. 

Střídal: Chovanec. 

Hodnocení:  Nedělní utkání jsme hráli po sobotní dohrávce ve Vacově. V zápasu se na nás projevila únava, 

ale výsledkově jsme utkání zvládli. V první půli jsme se prosadili až v závěru ve 42. a 45. minutě, poslední 

branka padla v 69. minutě. 
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Vacov – Blatná   1:9 (1:7)  
 

Branky: Medlín 3, Mach 2, Janota, Hejl (PK), Houzar, Zíka. 

Sestava: Peroutka - Cvach, Hrádek, Sedláček, Houzar - Míka, Janota, Kareš, Hejl - Medlín, Mach. Střídali: 

Kalous, Zíka. 

Hodnocení:  Zápas jsme nezačali dobře a ve 13. minutě jsme dostali gól. Do zápasu nás dostal vyrovnávací 

brankou Mach v 17. minutě, a pak už se utkání neslo v našich notách a do poločasu jsme přidali dalších šest 

branek. Do druhého poločasu jsme prostřídali sestavu a na výkonu to bylo znát. Poslední dvě branky 

zaznamenal Medlín, a to ještě neproměnil pokutový kop. 

 

Žáci starší 
 

TJ Blatná - FK Vodňany   2:5 (1:1) 
 

Branky Blatné: J. Říha 2x 

Blatná: Šimůnek – Bláha, Jelínek, Tvrdý, Hrádek – Horký, Maleček, Uldrich, Antoš - Chovanec, Říha. 

Střídali: T. Fořt, L. Fořt, D. Souček, K. Kareš 

Hodnocení:  Začátek zápasu byl rozpačitý z obou stran. Oba týmy věděly, že hrají o čelo tabulky. V 8. 

minutě se dostali hosté, po individuální akci, do vedení 0:1. Netrvalo ale dlouho a po krásném úniku srovnal 

stav na 1:1 Říha. To bylo do přestávky vše. Na začátku druhé půle hosté zvýšili střelou z 30 metrů na 1:2 a 

vypadalo to, že zápas již bude v jejich režii. V 50. minutě se nám opět podařilo vyrovnat po krásné 

přímočaré akci, kde na jejím konci stál opět Říha - 2:2. V tento okamžik ještě vypadalo vše nadějně…. V 55. 

min hosté kopali přímý kop a zvýšili na 2:3 a tento okamžik se ukázal jako zlomový. Kluci bojovali, ale 

soupeři se opět podařilo navýšit skóre na 2:4 po naší hrubé chybě, kterou jsme si zasadili ránu do vazu. 

Utkání jsme již dohrávali s povinnosti, kdy ještě v poslední minutě soupeř pečetil z rohu konečný stav 2:5. 

Nutno kluky pochválit za bojovný výkon, protože dle obrazu hry se nám zatím po 6. kole postavil nejlépe 

hrající soupeř. I když jsme pár chyb udělali, je nutno zvednout hlavy a bojovat dál. Chybami si člověk učí 

jak v životě, tak i ve fotbale. 

 

Žáci mladší 
 

TJ Blatná – FK Vodňany   5:0 (2:0) 
Branky Blatné: 27. a 44. Souček D., 15. Říha Š., 33. Fořt L. a 50. Outlý F. 

Blatná: Říha P. – Turek F., Outlý F., Pícha Š. – Říha Š., Potůček J., Fořt L. – Říha V. (Opava J., Šmat P., 

Krátký O., Souček D., Poskočil M.). 

Radek Habada:  Do zápasu jsme vstoupili aktivně, ale naše bídná koncovka nám zajistila pouze 

dvoubrankové vedení. Ve druhé půli se obraz hry neměnil. My jsme hráli a soupeř pouze bránil. Bylo jen 

otázkou času, kdy začneme proměňovat naše šance. 

 

Starší přípravka A 
 

Volenice  – TJ Blatná  1:14 (1:6) 
Sestava Blatná:  Vojtěch Bláha – Jakub Sedláček, Adam Šejvar, Dominik Bulka, Michal Žižka, Adam Bulka, 

David Fiřt, Jakub Šurát, Lubomír Janků. 

Branky Blatné:   Adam Š. 4x, Domča 3x, David 2x, Kuba S. 2x, Adam B. 2x, Kuba Š. 

Ve Volenicích chvilku trvalo, než se kluci začali prosazovat. Pochvala pro kluky za některé moc 

hezky vypracované góly.   

 

TJ Blatná  –  Strakonice B 3:5 (1:4) 
Sestava Blatná:  Jakub Sedláček – Vojtěch Bláha, Daniel Vondruška, Adam Šejvar, Dominik Bulka, Michal 

Žižka Adam Bulka, David Fiřt, Jakub Šurát, Lubomír Janků. 

Branky Blatné:   David, Michal, Adam B. 

První poločas se nám moc nepovedl. Nebyli jsme tak aktivní, hosté hrozili pouze ze standardních situací a po 

nich nám dávali góly. Druhý poločas se odehrával na polovině hostů, kluci měli velkou snahu zápas otočit, 

ale nepovedlo se to. I tak, ale díky za výkon. 
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Starší přípravka B 
 

FK Junior Strakonice „B“ - TJ Blatná  8:1 (5:0) 
Branky Blatné:  Bulka 

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

Hodnocení: Bojovný výkon stačil jen na to, abychom neutržili hodně velký debakl. Soupeř byl výrazně lepší. 

 

TJ Blatná - FK Vodňany   8:2 (5:0) 
Branky Blatné: Fejtl 3, Drnek 2, Prokopius, Bláha, Bulka 

Branky Vodňan: Schwarz, Perner 

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

Hodnocení: Pár hezkých fotbalových momentů se našlo, ale jinak zápas moc pohledný nebyl. Na lepší 

soupeře by takový výkon nestačil, ale dnes jsme si 3 body pohlídali snadno. 

 

Mladší přípravka A 
 

Volyně – TJ Blatná   4:5 (1:3) 
Branky Blatné:  2x Jakub Outlý, 1x Natálie Kostohryzová, 1x Prokop Říha, 1x Tomáš Obleser 

Sestava Blatné:  Jakub Potůček - Vít Hůrka, Natálie Kostohryzová (K), Pavel Krátký, Jakub Outlý, Adam 

Hovorka, Prokop Říha, Tomáš Obleser, Martin Kafka 

Trenéři Blatné:  Utkání ve Volyni bylo nejtěžším a zároveň nejlepším utkáním podzimní části. Celý zápas se 

bojovalo nadoraz a skóre se přelévalo z jedné strany na druhou. Po poločasovém vedení jsme v průběhu 

druhého poločasu prohrávali 4:3, ale na závěr zápasu jsme zmobilizovali síly a utkání ještě dokázali otočit. 

Všem patří dík za přístup k zápasu, bojovnost a touhu zvítězit. Skvělé utkání odehrála obranná dvojice 

Natálka Kostohryzová a Víťa Hůrka. 

 

TJ Blatná  – Sedlice/Doubravice   3:1 (0:0) 
Branky Blatné:  2x Pavel Krátký, 1x Natálie Kostohryzová 

Sestava Blatná:  Jakub Potůček – Vít Hůrka, Natálie Kostohryzová, Pavel Krátký  (K), Adam Hovorka, 

Prokop Říha, Tomáš Obleser, Martin Kafka 

Trenéři Blatné:  Utkání proti Sedlici/Doubravici bylo velmi vyrovnané. My jsme se museli obejít bez našeho 

nejlepšího střelce a první poločas se nesl v duchu neproměněných šancí, kdy jsme trefili 3x brankovou 

konstrukci. Heslo, nedáš-dostaneš, platilo doslova a  na začátku druhého poločasu jsme dostali gól a hosté šli 

do vedení. Vzápětí jsme se ale dokázali také prosadit a kluci si začali víc věřit. Přidali jsme další dva góly, a 

ač oslabeni, kluci dřeli a utkání zvládli.    

 

Mladší přípravka B 
 

TJ Blatná - Hoštice/Sousedovice  3:7 (0:3) 
Sestava Blatná:  Fiřt Šimon - Vohryzka Jakub, Šimeček Luboš, Vaněček Miroslav (C), Fejtl Matěj, Šimůnek 

Filip, Mázdra Jiří - Fišer Martin, Říha Tomáš, Čížek Marek, Brynda Matyáš, Sýbková 

Agáta, Hamplová Anežka, Kůča Roman - Hanousek David 

Branky Blatné: 1x Fišer Martin, 1x Čížek Marek, 1x Sýbková Agáta 

Od začátku utkání jsme na soupeře nestačili. Dneska hráli kluci pod svoje možnosti. První poločas jsme se 

vůbec nedostali do tempa. O přestávce jsme si řekli, co musíme zlepšit. Z kraje druhého poločasu to 

vypadalo nadějně, to když se nám povedlo snížit na rozdíl jednoho gólu. Soupeř poté přidal další góly a kluci 

zbytek utkání doslova odchodili. Víc než prohra nás mrzí, že jsme dneska nepřevedli týmové pojetí hry, což 

je nám vlastní. Je to pro nás ponaučení do dalších zápasů. S pozdravem Martin Čížek (vedoucí týmu). 

 


