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Blatenské trefy 
Fotbalový zpravodaj č. 20/2015 

13. kolo – I. “A“ třída 

sobota 15. 8. 2015 

17 : 00 hod. 
 

www.blatnafotbal.cz 

www.tjblatna.cz 

 

Všem hráčům a realizačním týmům přejeme mnoho úspěchů v nové sezóně. 

 

Sobota 15/8 10.00 Blatná – Horaţďovice (dorost) - přátelák 

Neděle 16/8 13.00 Ţeny – Starší ţáci - přátelák 

17.00 Blatná „B“ – Sedlice „B“ (muţi B) Hoch, Hornát, Novotný 

                                              

TJ BLATNÁ „A“ 

- VIMPERK (TJ Šumavan) 

Utkání  řídí: 

Hlavní rozhodčí ………..  p. Rinth Jan     

Asistenti ………………..  p. Linhart Vladislav  

               ……………..…  p. Lepič Jiří 

Delegát………………….  --- 
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Vítáme všechny příznivce blatenského SPORTU a FOTBALU zvláště na prvním 

domácím mistrovském utkání „Á“ týmu Blatné v nové sezóně 2015/2016 a přejeme krásný 

(nevšední) a ničím nerušený fotbalový záţitek. Blatná do toho ! 

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

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

o přestávce mezi poločasy. Ze všech zpravodajů budou vylosováni šťastlivci, kteří obdrží věcné 

ceny od našich sponzorů. Tentokrát je to firma: Budějovický Budvar. 

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

Pivní slavnosti: 

všechny zároveň srdečně zveme na Pivní slavnosti, které se konají 15/8 – 

16/8/2015 na zimním stadiónu v Blatné a pořádá je TJ Blatná. 

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

„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 jsem rád, že se nám podařilo doplnit výkonný výbor 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 

Člen:   Pavel  KRÁTKÝ 

 

Všechny důležité informace, včetně nového rozpisu na podzim 2015 – zápisů z akcí 

pořádaných FO (a ještě mnohem víc), můžete najít na našich internetových stránkách:  

  www.blatnafotbal.cz 
 

Vytištěný aktuální rozpis je také k dispozici v hospůdce na letním stadiónu. 
 

 

Muţi „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 

 

 

 

http://www.blatnafotbal.cz/
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Konečné tabulky uplynulé sezóny: 

 

 
 

Muţi „B“ 
 

Trenéři:    Josef DIVIŠ, Michal VANDUCH 

Vedoucí mužstva:  Karel MARTÍNEK 

Cíl:    udrţení nastaveného trendu; aktivní spolupráce s A týmem a dorostem 

 

Konečná tabulka 

uplynulé sezóny: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35+ 
 

Vedoucí mužstva:  Pavel RAKOVAN 

 

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

přátelské zápasy, které se uskuteční v průběhu podzimu 2016.  
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Ţeny 
 

Trenér:    David REGUŠ 

Asistent:   Jan KLÁSEK 

Vedoucí mužstva:  Vlaďka KOZÁKOVÁ, Martina HONNEROVÁ 

 

 

Konečná tabulka uplynulé 

sezóny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorost  
 

Trenér:   Martin BULKA 

Asistent:  Vladislav SEJKORA 

Vedoucí mužstva:    Jiří PEROUTKA 

Cíl:   výchova a příprava 

hráčů pro muţský fotbal   

  

 

 

 

 

Starší ţáci 
 

Trenér:     Josef KRATOCHVÍL 

Asistent:  František ŠVEJDA 

Vedoucí mužstva: Zdeněk HRÁDEK 

Cíl:   výchova a příprava hráčů 

pro další kategorie 

 

 

Mladší ţáci 
 

Trenér:   Petr BULKA 

Vedoucí mužstva: Michael HUDEČEK 

Cíl:   výchova a příprava hráčů 

pro další kategorie 

 

 

 

 

 

 

Více informací k jednotlivým týmům (včetně přípravek) přineseme v dalších trefách, 

případně je najdete na našich internetových stránkách:  www.blatnafotbal.cz 

http://www.blatnafotbal.cz/

