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 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj č. 7/2014 

13. kolo – I. “A“ třída 

sobota 16. srpna 2014 

10 : 15 hod. 
 

www.blatnafotbal.cz 

www.tjblatna.cz 

 

Sobota 16/8:  Blatná – Žichovice 14.00 hod (35+)  

Neděle 17/8:  Sedlice – Blatná 15.00 hod. (muži B) 

   

Všem hráčům a celému realizačnímu týmu přejeme mnoho úspěchů v 1.A třídě. 

 

TJ BLATNÁ „A“ 

  - VIMPERK TJ ŠUMAVAN 

Utkání  řídí:  

Hlavní rozhodčí ……….. p. Jan Přibyl (Opařany) 

Asistenti ……………….. p. Petr Kotalík (Tábor) 

               ……………..… p. Jiří Křížovský (Tábor) 

Delegát  ………………. --- 
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Vítáme Vás na prvním mistrovském utkání „A“ týmu Blatné v podzimní  

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

zážitek.  

 

Pivní slavnosti: 

všechny zároveň srdečně zveme na Pivní slavnosti, které se konají 16/8 – 

17/8/2014 na zimním stadiónu v Blatné a pořádá je TJ Blatná. 

 

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

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

o přestávce mezi poločasy. Ze všech zpravodajů bude vylosováno pět, jejichž majitelé obdrží věcné 

ceny od našich sponzorů. Tentokrát jsou to firmy: 

„LEIFHEIT, s.r.o. Blatná“, „Budějovický Budvar n.p. – pan Tomáš 

Kratochvíl“, Construct Czech a.s., Dřevokov Blatná a.s., Autospol Čadek s.r.o. 
Všem sponzorům děkujeme. 

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

 

„TJ“ - nejdříve musím poděkovat Martinu Řískému, Františku Krejčímu a Hance 

Šourkové za perfektní práci a vedení Tělovýchovné jednoty v Blatné. Svou 

ochotou, prací a elánem jsou velkou pomocí všem oddílům TJ a díky nim jsou naše 

povinnosti a starosti mnohem snesitelnější. Ještě jednou díky. 

 

„VV FO“ - Jsem rád, že se stále nacházejí lidé, kteří jsou ochotni nést zodpovědnost za 

fotbalový oddíl, a doufám, že se nám podaří výkonný výbor doplnit do počtu 7 

členů. Výkonný výbor fotbalového oddílu se (zatím) skládá ze šesti členů: 

Předseda:  Michal  VANDUCH 

Místopředseda: Pavel  MÍKA 

Sekretář:  Petr  LINHART 

Pokladník:  Josef  HORNÁT 

Člen:   Miroslav  MAŠEK 

Člen:   Martin  BULKA 

 

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

stránkách:  

 

  www.blatnafotbal.cz 
 

 

 

 

 

http://www.blatnafotbal.cz/
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Muži „A“ 
 

Trenér:    Michal ČADEK 

Asistent:    Tomáš SÝKORA 

Asistent:    Josef SVOBODA 

Vedoucí mužstva:   Petr MIKOLÁŠEK 

Fyzioterapeut:   Jakub ZELENKA 

Cíl:     přední příčky tabulky, bavit fanoušky atraktivním fotbalem 

 

Širší kádr:   
Jaroslav Chlanda  

Jan Vlas 

Ondřej Sedláček - zároveň vypomáhá Belčicím (střídavý start)  

Petr Čadek  - hostování z Horažďovic do června 2015 

   Ondřej Křivanec - hostování z Horažďovic do června 2015 

   Štěpán Brynda  - návrat ze zahraničního angažmá 

   Lukáš Motyka  

   Štěpán Říha  

Michal Petrášek 

David Rubáš 

Jakub Nový 

Vladimír Kratochvíl 

Petr Prokopec 

Radek Peleška  

   Adam Pekárek  - zatím ve stavu zraněných 

   Martin Jiřinec  - hostování ze Lnář do června 2015 

Michal Mišiak  - návrat z hostování v Miroticích 

Ondřej Rubáš 

Tomáš Voborník  

Karel Martínek ml. 

Jakub Sýkora   

Jakub Hrubý  - vyšel z dorostu 

Richard Šejvar  - vyšel z dorostu 

Kryštof Šejvar  - návrat z hostování v Písku (dorost) 

Pavel Stulík  - hráč dorostu 

 

    

První kolo: 

 
 

Příprava: 

 

Horažďovice „A“ - Blatná „A“         1:3  (0:2) 
 

Datum:  19.7.2014,   17.00 hod. 

Branky Blatné:  Josef Svoboda, Martin Jiřinec, Michal Mišiak 

Blatná:  Sedláček (46´ Chlanda) - Nový, Rubáš D., Voborník, Martínek, Brynda, Motyka,   Mišiak, Sýkora, 

Jiřinec, Svoboda 
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Blatná:  V extrémním horku jsme měli k dispozici pouze 11 hráčů. Do zápasu jsme vstoupili aktivně a hned 

ve 4. minutě nás poslal do vedení, parádní trefou, kondiční trenér Josef Svoboda, který zacelil díru v sestavě. 

Po celou dobu prvního poločasu jsme si drželi převahu a přidali další branku Martinem Jiřincem. Ve druhé 

půli přidal, po povedené akci, další trefu navrátilec Michal Mišiak. Ke konci zápasu už nám začaly docházet 

síly, hra se vyrovnala a soupeř korigoval výsledek na konečných 3:1 v náš prospěch. 

 

TJ Blatná – SK Klatovy 1:6 (1:2) 
 

Datum:  23/7/2014, 18:00 hod. 

Rozhodčí:  Kračmer Marek 

  Rod Miroslav 

  Hornát Josef 

Branky:  28´ Nový - 3´ Krejčí, 18´ Sýkora, 67´, 79´ a 83´ z pen. Lukeš, 71´ Gyorgy.  

Blatná:  Vlas – Voborník, Čadek P., Nový, Kallmunzer, Motyka, Brynda, Křivanec, Mišiak, Rubáš D., 

Stulík  /  Chlanda, Rubáš O., Martínek, Říha, Burian. 

Trenér:  Michal Čadek 

Klatovy:  Rojík – Žáček, Blažek, Meszároš, Procházka, Jůda, Sýkora, Kadlec, Gyorgy, Lukeš, Krejčí  /  Opl, 

Vítovec, Janda, Štengl, Dolanský, Kohout, Krásný, Cibulka. 

Trenér:  Jiří Jakš 

Blatná:  Za krásného fotbalového počasí se, na výborně připraveném hřišti v Blatné, střetly dva týmy, které 

v loňské sezóně postoupily o soutěž výše. Klatovy budou bojovat v divizi a Blatná v 1.A třídě. Do Blatné se 

z angažmá v Německu vrátil šikovný Brynda, který by měl svými zkušenostmi a přehledem týmu pomoci.  

Hosté začali aktivně a těžili převážně z chyb domácích a rychlých protiútoků. Takto padly první dvě branky, 

které vstřelili Krejčí a Sýkora. Poté se hra vyrovnala a ke slovu se dostali i blatenští. Po krásné akci Bryndy 

se k balónu dostal Nový a do prázdné brány snížil na 1:2. Tímto výsledkem také první poločas skončil.  

Začátek druhého poločasu se nesl v podobném duchu, jako konec prvního. Postupně se ale začala projevovat 

větší kvalita hostujícího týmu, který převzal otěže zápasu. Pěknými kombinacemi přehrával domácí, z čehož 

pramenili další branky. 3x se během 16-ti minut trefil kapitán Lukeš. Čistý hattrick mu překazil čtvrtou 

brankou Gyorgy. A to ještě několik šancí chytil brankář Chlanda. Domácí se do protiútoků dostávali 

sporadicky a žádnou větší šanci si nevypracovali. Zápas skončil výsledkem 1:6 a zaslouženou výhrou hostí.  

Rád bych poděkoval rozhodčím za spravedlivé řízení utkání a popřál oběma týmům mnoho úspěchů 

v nadcházející sezóně. 

 

 

Muži „B“ 
 

Trenér:    Josef DIVIŠ 

Vedoucí mužstva:  Karel MARTÍNEK 

Cíl:    posun do horních příček tabulky OP; stabilizace kádru; 

adekvátní podpora pro „A“ tým 

 

Ženy 
 

Trenér:    David REGUŠ 

Asistent:   Jan KLÁSEK 

Vedoucí mužstva:  Vlaďka KOZÁKOVÁ, Martina HONNEROVÁ 

 

 

35+ 
 

Vedoucí mužstva:  Pavel RAKOVAN 

 

Ani v této sezóně nebyl tento tým přihlášen do soutěže. Nicméně jste srdečně zváni na jejich 

přátelský pouťový zápas, který se uskuteční na hřišti v Blatné, v sobotu 16/8/2014 od 14.00 hod.  
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Dorost  
 

Trenér:    Martin BULKA 

Asistent:   Radek ULDRICH 

Vedoucí mužstva:     Jiří PEROUTKA 

Cíl:    výchova a příprava hráčů pro mužský fotbal     

 

 

Starší žáci 
 

Trenér:      Josef KRATOCHVÍL 

Asistent:   Zdeněk HRÁDEK 

Asistent:   František ŠVEJDA 

Vedoucí mužstva:  Jan JELÍNEK 

Cíl:    výchova a příprava hráčů pro další kategorie 

 

Mladší žáci 
 

Trenér:    Radek HABADA 

Asistent:   Miroslav MAŠEK 

Vedoucí mužstva:  Petr ŠVEC 

Cíl:    výchova a příprava hráčů pro další kategorie 

 

 

Přípravka starší „A“ 
 

Trenér:    Petr BULKA  

Asistent:   ??? 

Vedoucí mužstva:  ??? 

Cíl:    výchova našich fotbalových nadějí; důraz na individuální schopnosti; 

    stejná šance a přístup ke všem, kdož mají o fotbal zájem; 

    není důležitý výsledek, ale zapojení všech a chuť pracovat na sobě; 

    trenér = vzor 

 

Přípravka starší „B“ 
 

Trenér:    František VÁVRA  

Vedoucí mužstva:  Pavel BULKA  

Cíl:    výchova našich fotbalových nadějí; důraz na individuální schopnosti; 

    stejná šance a přístup ke všem, kdož mají o fotbal zájem; 

 není důležitý výsledek, ale zapojení všech a chuť pracovat na sobě; 

trenér = vzor 

 

Přípravka mladší „A“ 
 

Trenér:    Michal HOVORKA  

Vedoucí mužstva:  Miroslav KOSTOHRYZ 

Cíl:    výchova našich fotbalových nadějí; důraz na individuální schopnosti; 

    stejná šance a přístup ke všem, kdož mají o fotbal zájem; 

není důležitý výsledek, ale zapojení všech a chuť pracovat na sobě; 

trenér = vzor 
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Přípravka mladší „B“ 
 

Trenér:    Miroslav VANĚČEK  

Asistent:   Štěpán BRYNDA 

Asistent:   Martin FIŠER 

Vedoucí mužstva:  Martin ČÍŽEK  

Cíl:    výchova našich fotbalových nadějí; důraz na individuální schopnosti; 

    stejná šance a přístup ke všem, kdož mají o fotbal zájem; 

 není důležitý výsledek, ale zapojení všech a chuť pracovat na sobě; 

trenér = vzor 

 

 

Předpřípravka 
 

Trenéři:    Karel JIŘINEC,  Jiří MATĚJKA 

Asistent:   Martin SLANEC 

Vedoucí mužstva:  Michal VANDUCH 

Cíl:    výchova našich sportovních (fotbalových) nadějí; 

    stejná šance a přístup ke všem, kdož mají o sport (fotbal) zájem; 

fotbal hrou; 

trenér = vzor 

 

 

 

 

 

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. Nechť se zde příští rok opět všichni setkáme. 

     

Blatná do toho !!! 

     

Krásnou pouť a Pivní slavnosti. 
  

    S přátelským pozdravem Michal Vanduch 
 

 

 

 
 

 
 


