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 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj č. 13/2014 

14. kolo – I. “A“ třída 

sobota 15. 11. 2014 

10 : 15 hod. 
 

www.blatnafotbal.cz 

www.tjblatna.cz 

 

Sobota 15/11:  Blatná  –         (Přípravka st.B)  

                     Blatná –           (Přípravka st. A)       

Neděle 16/11:  BLATNÁ B – Stř. HOŠTICE   14.00 HOD 

          Blatná            (Přípravka ml. A) 

                   Blatná –          (Přípravka ml. B) 

 

TJ BLATNÁ „A“ 

 - FK VODŇANY  

Utkání  řídí: 

Hlavní rozhodčí ……….. p. Polák Jiří 

Asistenti ……………….. p. Karel Josef 

               ……………..… p. Kotalík Petr 

Delegát…………………       p. Haviar Luděk 
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Vítáme Vás na dalším mistrovském utkání „Á“ 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:  Blatenská ryba s.r.o., Leifheit s.r.o. Blatná,  

prodejna knih Kanzelsberger Blatná. 

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

 

Muži      

TJ Hradiště - TJ Blatná 3:5 (1:2) 

Rozhodčí: Kotalík Petr, Třeštík Petr, Fiala Milan 

Branky: 54´ a 64´ Čítek, 19´ T. Žalud – 53´ a 83´ Mišiak Michal, 26´ Jiřinec Martin, 30´ Čadek Petr, 66´ Říha 
Štěpán. 

Hradiště: Kaška - Valach, Kalous „K“, Hosendl, Hronek, Žalud T., Hanus, Žalud P., Šteier, Hubička, Čítek / 
Výrostek, Mužík, Vepřovský, Šafárik, Matějka. 

Blatná: Chlanda – Křivanec „K“, Čadek, Viták, Nový, Brynda (90´ Šejvar), Petrášek, Říha (86´ Kallmünzer), 
Mišiak, Jiřinec, Motyka / Peleška, Hrubý, Kratochvíl. 

Blatná: V utkání plném branek se jako první gólově prosadili domácí. Zanedlouho jsme, po pěkné akci, 
dokázali vyrovnat Martinem Jiřincem. Chvíli na to jsme šli dokonce do vedení - po přesně zahraném 
trestném kopu Petra Čadka. Za stavu 1:2 se odcházelo do kabin. Ve druhé půli jsme rychle přidali 3 branku, 
když se prosadil Michal Mišiak. Minutu na to jsme ale inkasovali z rohového kopu a o 10 minut později 
domácí srovnali na 3:3, po rychlém protiútoku. V poslední půlhodině jsme ale prokázali větší touhu po 
vítězství a zaslouženě jsme vstřelili další 2 branky. Obě po vydařených akcích. Trefili se Štěpán Říha a 
podruhé Michal Mišiak. Podali jsme nejlepší venkovní výkon na podzim a svou bojovností jsme si došli pro 
důležité 3 body. 

FC DIMMPL Mirovice - TJ Blatná 2:2 (0:1) 

Rozhodčí: Koranda Tomáš 

Písek Martin 

Izugrafov Svyatoslav 

Delegát: Hejlek Václav 

Branky: 68´ Císař (pen.), 90´ Merta - 2´ vlastní, 65´ Rubáš David 

Mirovice: Vančát - Hřídel, Huleš, Mařík „K“, Převrátil J., Císař, Řezáč, Převrátil R., Peterka Kazák, Kuba / 
Jelínek, Obyt, Kvěch, Merta, Boukal. 

Blatná: Vlas – Šejvar, Křivanec „K“, Čadek, Viták, Nový, Brynda, Petrášek, Říha (85´ Mišiak), Rubáš D. (80´ 
Jiřinec), Motyka / Sedláček, Kallmünzer, Hrubý. 

Blatná: V úvodu zápasu při nás stálo štěstí, když si domácí po našem rohovém kopu srazili míč do vlastní 
sítě. Na těžkém hřišti pak probíhal spíše boj než fotbal. Přesto jsme si dokázali vytvořit několik šancí, avšak 
jako obvykle jsme žádnou z nich nedokázali proměnit. Ve druhé půli zvýšil David Rubáš naše vedení na 2:0. 
Chvíli na to ovšem dokázali domácí z penalty snížit a v nastaveném čase i vyrovnat na konečných 2:2. 

 
 

TJ Blatná  A - FC ZVVZ Milevsko „B“ 1:2 (1:1) 
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Datum: 25.10.2014, 10:15 hod. 

Rozhodčí: Pípal Pavel 

Karel Josef 

Fiala Milan 

Branky: 10´ Motyka Lukáš - 9´ a 46´ Tupý Martin. 

Blatná: Chlanda - Křivanec „K“, Šejvar Kr., Nový, Viták, Čadek, Kallműnzer (80´ Stulík), Brynda, Mišiak, Říha 
(22´ Prokopec), Motyka / Sedláček, Sýkora, Martínek, Voborník. 

Milevsko: Dvořák - Mácha, Fara, Málek „K“, Suchan, Čanda, Šimák, Koutník, Tupý, Komárek, Růzha / 
Tvrzký, Smrčina. 

Blatná: Proti soupeři ze stejných pater tabulky jsme chtěli udržet domácí neporazitelnost a bodovat. Bohužel, 
předváděná hra tomu vůbec neodpovídala a naše domácí herní pohoda byla ta tam. První se v utkání trefili 
hosté. V 9. minutě se prosadil Martin Tupý. Na tuto trefu jsme ještě dokázali bleskově odpovědět a hned po 
minutě se křižnou střelou trefil Lukáš Motyka. Ve 22. minutě se bohužel zranil Štěpán Říha a my museli 
sáhnout ke střídání. Do druhé půle jsme vstoupili ještě hůře než do té první a ve 46. minutě dal svou druhou 
branku Martin Tupý. I na tuto branku jsme mohli bleskově zareagovat, ale Jakub Nový trefil z malého vápna 
pouze tyč. Přes veškerou snahu a dvojnásobnou početní převahu (od 72. minuty) jsme už gól vstřelit 
nedokázali. A že šance byly!! Opět jsme totálně selhali v útočné činnosti a tentokrát se k tomu přidal i 
nepřesvědčivý výkon v defenzivě. Po našem tragickém výkonu a neuvěřitelném množství nepřesností jsme 
si dnes body brát nezasloužili. Utkání s přehledem řídila trojice rozhodčích v čele s p. Pípalem. 

TJ Blatná B – Tělovýchovná jednota Dražejov 2:0 (1:0) 

Datum: 8.11.2014, 14.00 hod. 

Rozhodčí: Abraham Josef 

Bala Petr 

Lojík Václav 

Branky: 24´ Peleška Radek, 83´ Bulka Josef 

Blatná: Chlanda – Rubáš O., Křivanec J., Sýkora J., Mišiak, Voborník, Kallmünzer, Prokopec, Martínek (K), 
Kratochvíl, Peleška / Burian, Bulka J., Merašický, Marek, Šána. 

Dražejov: Drnek – Hrčka (K), Vítovec, Mrkvička, Janus, Brázda, Slavík, Suda, Šulda, Oberreiter, Cibulka / 
Hynek, Pojsl, Halama. 

Blatná: V zápase s velmi kvalitním týmem Dražejova jsme měli mírně navrch a z mnoha šancí jsme dokázali 
2 proměnit. Po krásné kombinaci Michala Mišiaka a Radka Pelešky otevřel druhý jmenovaný ve 24. minutě 
skóre zápasu. Oba týmy hrály pohledný fotbal, a nedaly si nic zadarmo. Klid na naše kopačky přinesla až 83. 
minuta. Samostatný únik s přehledem proměnil náš podzimní střelecký objev Josef Bulka a uzavřel tak skóre 
zápasu na konečných 2:0. Konečně jsme dokázali dotáhnout slibně rozehrané utkání až do konce a získat 
před domácím publikem 3 body. S výsledkem i předvedenou hrou jsme spokojeni. Mrzí nás zranění Jakuba 
Sýkory a neproměněný pokutový kop ze samého závěru utkání. 

Sokol Cehnice - TJ Blatná B 5:3 (2:1) 

Datum: 1.11.2014, 14.00 hod. 

Rozhodčí: Zábranský Václav 

Tesař Jiří 

Kolář Václav 

Branky Blatné: Prokopec Petr (pen.), Peleška Radek, Martínek Karel 

Cehnice: Přech – Kraus, Poddaný, Frčka M., Vaněk, Příbramský, Duba, Mára, Frčka R. (K), Herzig, Turek / 
Čech L., Čech J., Chvosta, Kuric. 
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Blatná: Chlanda – Rubáš O., Hanousek, Marek, Bulka J. (K), Voborník, Sýkora J., Prokopec, Martínek, 
Kratochvíl, Peleška / Šána, Sobota, Burian, Merašický, Písařík. 

Blatná: V prvním poločase jsme byli fotbalovější, ale bohužel jsme si nepohlídali 2 standardní situace a 
prohrávali 2:0. Až v poslední minutě prvního poločasu snížil Petr Prokopec z nařízeného pokutového kopu. 
Do druhé půle jsme sice vstoupili aktivně, ale bez efektu. Soupeř trestal naše individuální chyby a tak se 
skóre zápasu zastavilo až na konečných 5:3. Klukům nelze upřít bojovnost, ale opět jsme dojeli na 
neproměňování šancí a velké množství ztracených míčů. 

TJ Čestice – TJ Blatná B 3:6 (1:2) 

Branky Blatné: Bulka Josef 3x, Kratochvíl Vladimír 2x, Prokopec Petr. 

Blatná: Reguš – Hanousek, Nový, Marek, Voborník, Kratochvíl, Prokopec, Martínek, Merašický, Bulka J., 
Bulka M. / Burian, Šána, Sobota. 

Blatná: Prvních 20 minut jsme se sžívali s těžkým terénem a bohužel obdrželi branku. Obdržená branka nás 
probrala k větší aktivitě a vzápětí se nám podařilo vyrovnat. O minutu později jsme dokonce už vedli 1:2. Tak 
také skončila první půle. Do té druhé jsme vlétli jako uragán a v 60. minutě jsme vedli 1:6. To nám umožnilo 
prostřídat sestavu. Soupeř ještě zabojoval a podařilo se mu snížit na konečných 3:6. Náš výkon připomínal 
zápas v Lomu a nasazení hráčů a hra odpovídala našim představám. Pochvalu zaslouží všichni hráči. Pevně 
doufáme, že předzápasové lepení sestavy a obvolávání bylo pouze výjimkou, a že příště už se vše vrátí do 
zaběhnutých kolejí. 

Ženy 

Dukla Jižní Město - TJ Blatná 5:1 (4:1) 

Branky: Nagyová 

Sestava Blatné : Brožová – Swietoňová, Cíglbauerová, Tvrdá (60.Filková), Praizlerová, Tomanová, Šebková 
©,Velíšková, Gillová (75.Vajsová), Nagyová, Petrovicová (46.Šimáková 

Do zápasu jsme vstoupili dobře a šli jsme hned z první šance do vedení. Bohužel posledních 20 minut 
prvního poločasu jsme přestali hrát a domácí otočili skóre zápasu ve svůj prospěch na 4:1 a bylo více méně 
po zápase. My jsme ale nic nevzdali a v druhém poločase přišlo z naší strany zlepšení. Bohužel jsme opět 
inkasovali z brejku. Dokázali jsme si vytvořit šance. Na zkorigování výsledku to ale nestačilo, nedokázali 
jsme proměnit šance. 

TJ Blatná – VŠ Plzeň 1:2 (1:1) 

Branky: Velíšková 

Sestava Blatné : Brožová – Chárová(50.Nezbedová) , Kozáková,Swietoňová, Křivancová, Tomanová, 
Nagyová, Šebková, Klásková(55.Cíglbauerová), Velíšková(70.Karlíková), Petrovicová(55.Filková) 

Hodnocení utkání: 

Dovolím si říct, že v dnešním zápase jsme byli lepším týmem na hřišti. Bohužel nám chybí lehkost a 
jednoduchost ve hře směrem dopředu a tím nás dnes předčil soupeř z Plzně. Ten hrál ze zabezpečené 
obrany a nám dělalo velký problém se prosadit proti dobře fungující defenzívě hostujícího týmu. Nám 
nezbývá nic jiného než se připravit na další utkání s Duklou a pokusit se přivést nějaký ten bod. I když víme, 
že to pro nás bude velmi těžké.. 

Horní Bříza – TJ Blatná 0:0 (0:0) 

Sestava Blatné : Brožová – Chárová N.(70.Swietoňová),Chárová M., Tvrdá, Křivancová(60.Šimáková), 
Tomanová, Nagyová(65.Karlíková), Šebková, Klásková, Velíšková, Vajsová 

Hodnocení utkání: 

K dnešnímu zápasu jsme zavítali do Horní Břízy, a to k poslednímu celku v tabulce. Po celý zápas jsme měli 
herní převahu. Domácí jsme za celý zápas pustili k jedné střele, se kterou si poradila naše brankářka. 
Bohužel nám se nepovedlo vstřelit žádný gól. V cestě nám stála domácí brankářka nebo branková  
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konstrukce či domácí hráčky, které zastoupily domácí bránkářku. Proto se musíme spokojit jen s jedním 
bodem. A snažit se prolomit naši smůlu v koncovce v příštím zápase v domácím prostředí proti VŠ Plzeň 

Dorost. 

Blatná : Sedlice 3 : 0 ( 1 : 0 )  

Branky : Sedláček , Stulík , Janota .  

Sestava : Houzar - Hrádek , Stulík , Mach , Chlanda - Hejl , Janota , Formánek , Míka - Sedláček , Zíka . 
Střídal : Kalous  

.Hodnocení : Poslední domácí zápas bylo derby ze Sedlicí . Utkání jsme zvládli pouze výsledkově ! První 
branku dal ve 20 . minutě Sedláček a do šaten jsme šli z jednobrakovým náskokem . Druhou půli jsme přidali 
na bojovnosti a odměnou nám byli dvě branky v rozmezí tří minut , když se v 57 . minutě trefil Stulík a v 60 
.minutě uzavřel skore Janota přímo z rohového kopu . V dalším průběhu utkání jsme už bohužel žádnou 
branku nepřidali .  

Zdíkov / Stachy : Blatná 2 : 3 ( 1 : 3 ) 

 Branky : Stulík , Mach , Cvach  

.Sestava : Peroutka - Hrádek , Sedláček , Mach , Cvach - Houzar , Janota , Formánek , Míka - Zíka , Stulík . 
Střídali : Kalous , Tkadlec . 

 Hodnocení : Do zápasu jsme vstoupili aktivně a v 16 . minutě nás poslal do vedení Stulík . Druhou branku 
přidal ve 21 . minutě Mach po nedorozumění domácí obrany . Poté , ale přišel problém , když nám rozhodčí 
vyloučil brankaře Peroutku ( 29 . minuta ) . Na štěstí než si domácí uvědomili že hrají v početní převaze dal 
Cvach ve 40 . minutě třetí branku , která se nakonec ukázala jako vítězná . Do branky se dobrovolně postavil 
Houzar a i přes dvě obdržené branky jsme utkání dovedli do vítězného konce . Hoši dík . 

 

Blatná.: Protivín 3 : 0 ( 1 : 0 )  

 
Branky – Kareš 2, Medlín 
Sestava : Peroutka - Hrádek , Kareš , Stulík , Cvach - Hejl , Janota , Zíka , Míka - Mach , Medlín . Střídání : 
Houzar , Chladna 
 
 Hodnocení : Zápas z prvním týmem tabulky jsme zvládli na výbornou . V první půli jsme soupeře zatlačili ,  
ale nemohli jsme se dostat do kvalitního zakončení . První branku vstřelil Kareš po zaváhání hostujícího 
brankáře až 42 . minutě . Druhá půle pro nás začala o poznání lépe , když se ve 48 . minutě opět prosadil 
Kareš . Poté se hra vyrovnala a několikrát nás podržel brankář Peroutka . Třetí branku přidal v 77 . minutě 
Medlín , který byl o deset minut po druhé žluté kartě vyloučen . Hoši dík . 
 
 

Žáci starší 

TJ Blatná - FK Protivín 7 – 1 ( 3 – 1) 

Branky Blatné: Chovanec 2x, Říha 2x, Tvrdý, Maleček, Vala 

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

- Chovanec, Říha  -  Střídali: Antoš, Kareš, Průcha 

Hodnocení: V posledním zápase podzimní sezóny jsem přivítali tým z Protivína, který se aktuálně nacházel 
na předposledním místě v tabulce naší skupiny. Tušili jsme ale, že nás bude čekat houževnatý soupeř, který 
se bude spoléhat na pevnou obranu a rychlé protiútoky, Začátek zápasu byl vlažný a z obou stran bez 
větších šancí. V 10 min. jsme ale po nenápadné akci otevřeli skóre – 1:0. 2 min. Po této brance se ale 
hostům podařilo vyrovnat a chvíli to vypadalo, že jsme dostali hostující hráče na koně. Kluci se ale 
vzpamatovali a přidali další branky a pečetili tím podzimní část výsledkem 7:1. Děkujeme tímto klukům za  



 - 6 - 
 

dobrou reprezentaci blatenského fotbalu a zároveň i aktuálnímu 3.místu ve skupině B-1.A třídy po podzimní 
části. Za trenérský tým – J.Kratochvíl, Z.Hrádek, Fr.Švejda, J.Jelínek 

TJ Hradiště „A“ - TJ Blatná 0 – 6 ( 0 – 5) 

Branky Blatné: Chovanec 4x, Maleček, Říha J. 

Blatná: Šimůnek – Bláha, Jelínek, Tvrdý, Hrádek , – Vala, Maleček, Uldrich, Mikeš - Chovanec, Říha 

Střídali: Antoš, Kareš, Průcha 

Hodnocení: Na hřiště týmu Hradiště jsme přijeli se zdravým respektem, protože soupeř byl v tabulce pouze o 
1 bod za námi. Kluci si uvědomovali důležitost tohoto utkání. Při pohledu na soupisku jsme zjistili, že hráči 
domácích nastupují pouze s ročníkem 2000, ale pouze v 8 hráčích a to výrazně ovlivnilo výsledek zápasu. V 
prvním poločase s námi domácí chtěli hrát fotbal a přes nás důraz a vydařené kombinace jsme vstupovali do 
druhého dějství za stavu 0:5 a to nutno podotknout, že pokud by to bylo po poločase 0:10, tak by se tomu 
nikdo nedivil. Do druhého poločasu domácí nastoupili s taktikou uzavřít vlastní obrannou polovinu hřiště a 
ani se nepokoušet o žádný náznak breakové situace. Bohužel se nám celý druhý poločas vůbec nedařilo 
tento obranný val provalit, když jsme se nechali ukolíbat hrou soupeře. Jedinou branku v druhém dějství 
vsítil Míra Chovanec, který pečetil konečné skóre 0:6 a zároveň potvrdil svou famózní střeleckou formu na 
podzim. Důležité 3 body jsme získali, i když druhý poločas nebyl z naší strany z těch nejlepších. 

Žáci  mladší 

TJ Blatná – FK Protivín 6:4 (4:4) 

Branky Blatné :14.Cheníček F.,16.Říha V.,19. Potůček J.,21. Outlý F.,44.Fořt L.,50. Průcha D. 

Branky hosté : 5.Nečas L.,12. Branštýl V.,17. Sochora V.,22. Urban M. 

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

Habada Radek: V zápase s prvním týmem tabulky se dvěma góly ujali vedení hosté,ale my jsme dokázali 
dvěmi slepenými brankami srovnat. Do přestávky padli ještě dvě branky na každé straně. V druhé půli šli 
naši kluci více za vítězstvím a i přes neproměněnou penaltu dosáhli svého a potvrdili, že z Blatné se body 
nevozí. 

TJ Hradiště - TJ Blatná 1:3 

Branky Blatné :18. a 59. Krátký O.,36 Turek F. 

Branky hosté : 53.Roučka L. 

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

Habada Radek: Úvod zápasu patřil nám, ale skóre se měnilo až ke konci první půle a to v náš prospěch. Z 
kraje druhého poločasu se nám podařilo vstřelit druhou branku,což paradoxně nastartovalo domácí. Soupeř 
nás přitlačil, ale mi jsme odolávali i díky skvělým zákrokům našeho brankáře. Postupně jsme sice srovnali 
hru ,ale domácí přesto snížili na rozdíl jedné branky. Dělbu bodů jsme odmítli třetím gólem, bohužel až na 
samém konci zápasu. 

Starší přípravka,, A‘‘ 

Blatná A – Blatná B     8 : 3    (4:1) 

Rozhodčí:  Novotný 

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

Žižka, Adam Bulka, David Fiřt, Jakub Šurát 



 - 7 - 

 

Branky Blatné:    Dan 2x, David 2x,  Adam B. 2x, Dominik, Adam Š. 

V derby za krásného počasí se oba týmy prezentovali slušným fotbalem, za který jim diváci s chutí zatleskali. 

 Hoštice/Sousedovice –  TJ Blatná ,,A‘‘   4 : 12    (1 

Rozhodčí:  Káník 

Sestava Blatná:   Vojtěch Bláha – Daniel Vondruška, Adam Šejvar, Dominik Bulka, Michal Žižka, Adam Bulka, David 

Fiřt, Jakub Šurát, Jakub Sedláček 

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

V chladném počasí hráli kluci aktivně hned od začátku a celkem slušně vypracované šance přibývali. I ve druhém 

poločase jsme se snažili dostat do šancí kombinačně a nakonec i přidali nějaké góly.  

Starší přípravka ,,B‘‘ 

TJ Osek - TJ Blatná „B“ 0 – 14 (0 – 6) 

Branky Blatné: Flandera 4, Fejtl 4, Drnek 2, Bláha, Bulka, Prokopius, Vávra 

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

Hodnocení: Základní cíl pro tuto sezonu splněn, po dnešku je jistá horní polovina tabulky, a na jaře nás čeká 
jeden těžký zápas za druhým. V těchto zápasech kluci určitě získají více zkušeností, než v zápasech 
podobných dnešnímu. Dnes jsme vyhráli snadno, výsledek byl jen otázkou skóre. Gratulujeme Vojtovi k 
udržené nule, chválíme kluky za kombinační fotbal a přesnou mušku. 

TJ Blatná „B“ - TJ Dražejov 2 : 4 (1 : 1) 

Branky Blatné: Drnek, Bláha 

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

Hodnocení: Po prvním poločase jsme věřili v udržení domácí neporazitelnosti, vedli jsme, hosté přijeli bez 
nejlepší hráčky, nemohli střídat, ale ve druhém poločase si vítězství vybojovali. I naše kluky musíme 
pochválit za bojovný výkon do poslední sekundy. 

Mladší přípravka,, A‘‘     

TJ Volenice - TJ Blatná A 1:10 (1:5) 

Branky Blatné A: 6x Jakub Outlý, 2x Pavel Krátký, 1x Adam Hovorka, 1x Natálie Kostohryzová 

Sestava Blatné A: Jakub Potůček - Vít Hůrka, Natálie Kostohryzová, Pavel Krátký, Jakub Outlý (K), Adam 
Hovorka, Prokop Říha, Vojtěch Mikeš 

Trenéři Blatné: Poslední zápas podzimní části jsme sehráli na hřišti Volenic. Soupeře jsme jasně přehrávali 
a jen díky "našemu přístupu" k zápasu a neproměněným šancím se skóre u soupeře měnilo jen desetkrát. 
Výkon našeho týmu stačil k výhře, ale trenéry a diváky neuchvátil. 

PODZIMNÍ HODNOCENÍ:Je čas i na krátké zhodnocení podzimní části. Klukům patří velké poděkování za 
výkony na podzim, nasazení, chuť hrát fotbal a hlavně, čehož si nejvíce ceníme kolektivního přístupu a 
bojovaní za TÝM. Z dvanácti odehraných zápasů jsme 10x zvítězili v normální hrací době a 2x na penalty a 
nepoznali jsme hořkost porážky. Úctihodné (i když mohlo být vyšší) je vstřelení 122 gólů (o které se podělilo 
8 hráčů), což je průměrně lehce přes 10 gólů za zápas. Díky tomu jsme nejen na 1. místě v tabulce, ale také 
nejlépe střílející tým podzimu. 
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TJ Blatná A - TJ Sokol Bělčice 12:5 (6:1) 

Branky Blatné A: 6x Pavel Krátký, 4x Jakub Outlý, 1x Adam Hovorka, 1x Natálie Kostohryzová 

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

Trenéři Blatné: Zápas s Bělčicemi byl náš poslední domácí zápas podzimní části. První poločas byl z naší 
strany výborný, kluci předvedli krásné kombinace a zaslouženě vedli o pět branek. Druhý poločas už nebyl v 
takovém tempu a po některých chybách jsme inkasovali. I tak bylo utkání pod naší kontrolou a kluci uhájili 
podzimní domácí neporazitelnost. Poslední zápas celého podzimu zakončíme ve Volenicích, kde můžeme 
uhájit neporazitelnost i venku a stát se tak jediným týmem přeboru mladších přípravek, který zůstane na 
podzim neporažen. 

Mladší přípravka ,,B‘‘      
 
TJ BLATNÁ B - FK VODŇANY 12:2 (7:2) 
 
Sestava Blatná: Hanousek David - Vohryzka Jakub, Šimeček Luboš, Vaněček Miroslav (C), Šimůnek Filip, 
Fejtl Matěj - Fišer Martin, Říha Tomáš, Čížek Marek, Brynda Matyáš,  
 
Branky Blatné: 3x Čížek Marek, 2x Fišer Martin, 2x Říha Tomáš, Vohryzka Jakub, Šimeček Luboš, Vaněček 
Miroslav, Fejtl Matěj, Brynda Matyáš 
 
Do Blatné dnes zavítal soupeř z Vodňan. Hned ve druhé minutě nás zaskočil, když po rozehraném rohovém 
kopu skóroval. Kluci se dostávali do zápasu hodně pozvolna. Dokázali jsme však soupeře přinutit k chybám 
a zároveň je potrestat. Poločas jsme tak vyhráli 7:2. Ve druhém poločase jsme udělali vzhledem k 
průběžnému skóre pár změn a zkusili proházet útok s obranou. Né vše se povedlo dle představ, ale i tak se 
podařilo přidat dalších pět gólů a vzadu už neinkasovat. Navíc tři krát "zvonila" branková konstrukce hostí. 
Zápas tak skončil naší výhrou v poměru 12:2. Jako obrovské plus je pro nás to, že se dokázalo prosadit a do 
střeleckých statistik zapsat osm hráčů. Díky kluci. Svoji premiérovou trefu zaznamenal Luboš Šimeček. 

 A2A - I.A třída mužů sk."A" 

  TABULKA 
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 
 

1. Olešník 13 9 1 3 35: 11 28  ( 7) 
 

2. Katovice 13 8 4 1 33: 17 28  ( 10) 
 

3. Lažiště 13 8 1 4 42: 23 25  ( 4) 
 

4. Vodňany 13 7 3 3 27: 14 24  ( 3) 
 

5. Týn 13 7 3 3 30: 19 24  ( 3) 
 

6. Milevsko"B 13 6 3 4 24: 22 21  ( 3) 
 

7. Bernartice 13 6 2 5 17: 16 20  ( -1) 
 

8. Protivín 13 6 1 6 25: 27 19  ( -2) 
 

9. Blatná 13 5 2 6 18: 25 17  ( -1) 
 

10. Vimperk 13 4 2 7 23: 28 14  ( -7) 
 

11. Vacov 13 4 2 7 21: 35 14  ( -4) 
 

12. Hradiště 13 3 1 9 26: 43 10  ( -8) 
 

13. Mirovice 13 2 3 8 20: 42 9  ( -9) 
 

14. Netolice 13 1 2 10 13: 32 5  (-13) 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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.  
                                                                                            Předseda  FO Michal  Vanduch 


