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 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj č. 32/2016 

25. kolo – I. “A“ třída 

sobota 11. června 2016 

17 : 00 hod. 
 

www.blatnafotbal.cz 

www.tjblatna.cz 
 

Vítáme Vás na posledním mistrovském utkání „A“ týmu Blatné na domácí 

půdě v jarní části sezóny 2015/2016 a přejeme krásný (nevšední) a ničím 

nerušený fotbalový zážitek.  

 

Všem hráčům, jejich realizačním týmům, rodičům a fanouškům děkujeme 

za skvělou reprezentaci a podporu fotbalového oddílu TJ BLATNÁ z.s. v sezóně 

2015/16 a přejeme mnoho úspěchů v těch nadcházejících.  

 

TJ BLATNÁ „A“ 

-    FC CHÝNOV 
          

 

Neděle 12/6:  Blatná – Vacov 9.30 hod. (žáci st. + ml.) 

  Blatná – Lnáře 17.00 hod. (muži B) 
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Utkání  řídí:  

Hlavní rozhodčí ……….. p. Formánek Luboš 

Asistenti ……………….. p. Tauber Lukáš 

               ……………..… p. Trčka Dominik 

Delegát  ………………. --- 

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

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

o přestávce mezi poločasy. Ze všech zpravodajů bude vylosováno několik šťastlivců, kteří obdrží 

věcné ceny od našich sponzorů. Tentokrát jsou to firmy „LEIFHEIT, s.r.o. Blatná“ a 

fotbalový oddíl TJ BLATNÁ z.s. Všem sponzorům děkujeme. 

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

Muži „A“ 
 

TJ BLATNÁ z.s. A – TJ Osek B  0:2 (0:1) 
 

Rozhodčí:  Tauber Lukáš, Jevčák Martin, Petričák Daniel 

Delegát:  --- 

Branky:  8´ Mráz Josef, 64´ Hájek Jan. 

ČK:  63´ Čadek Petr (B). 

 

Blatná:  Chlanda – Křivanec „K“, Čadek, Říha, Sýkora, Kůst, Šejvar, Jícha, Mišiak, Peleška, Motyka / 

Šilhavý, Svoboda, Stulík. 

Trenér: Čadek Michal 

Osek:  Chaluš – Kuneš, Krejčí, Carda, Brabec, Mráz, Frček „K“, Roubin, Hájek Jiří, Tomášek, Hájek Jan / 

Diviš, Hřebíček, Lízal, Hromek, Komrska, Mareš. 

Trenér: Voříšek Marcel 

 

Blatná:  V zápasu s rezervou Oseku vyvrcholil náš jarní zmar a trápení. Odehráli jsme další zápas, ve kterém 

jsme byli herně lepším týmem, ale výhru a 3 body si odnesl soupeř. Za vše hovoří naše bilance vstřelených 

gólů, kdy jsme v 10 

zápasech vstřelili pouze 9 

branek. Zápas s Osekem 

byl od začátku velice 

bojovný, vyhecovaný a 

plný tvrdých zákroků, často 

až za hranicemi pravidel. 

Hráči obou týmů více 

diskutovali, než hráli fotbal 

a fanoušek trpěl. Když už 

se oba týmy věnovaly hře, 

bylo vidět, že fotbal hrát 

umí. My jsme opět 

neproměnili ani ty 

nejvyloženější šance, a 

s tím se prostě zápasy 

vyhrávat nedají. Tímto zápasem se se svou bohatou fotbalovou kariérou loučil skvělý hráč a výborný 

kamarád Petr Čadek. Po vzoru Zinedina Zidana sice červenou kartou, ale to nijak nesnižuje jeho fotbalové 

umění. Touto cestou mu děkujeme za vše, co pro fotbal udělal a přejeme mnoho úspěchů v dalším životě.  
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Muži „B“ 
 

TJ BLATNÁ z.s. B – Otavan  Poříčí  1:1 (1:0) 
 

Rozhodčí:  Šindelář Vít, Poklop Luboš, Hejtmánek Jiří 

Branky:  40´ z pen. Uldrich Radek - 54´ Brabec Michal. 

 

Blatná:  Peroutka – Chlanda, Křivanec, Ito, Uldrich, Voborník, Šilhavý, Míka, Zíka, Martínek „K“, Sýkora / 

Hlaváč, Levý, Merašický, Soukup, Písařík. 

Trenér: Diviš Josef 

Poříčí:  Baloun – Civáni, Podskalský st., Podskalský ml., Pešek „K“, Smejkal, Kahuy, Brabec, Hanzlík, 

Vápeník, Pešír / Presl, Harenčák, Zdychynec, Krýsl, Strakoš. 

Trenér: Sedláček Miloš 

 

Blatná:  Stejný 

problém, jako má 

náš „A“ tým, už 

máme také. Již 

několikátý zápas, 

ve kterém jsme 

byli lepším 

týmem, ale díky 

naší střelecké 

impotenci jsme 

vyhrát nedokázali. 

Někdy je až 

neuvěřitelné, jaké 

příležitosti 

dokážeme 

neproměnit a jak 

moc se nadřeme 

na každý gól. 

Zápas tentokrát hrubě ovlivnili svým výkonem rozhodčí  

 

Dorost 
 

Blatná - Vacov 0:0 (PK: 0:3) 
Sestava: Peroutka - Hrádek , Mori Ito , Mach , Jelínek - Zíka , Kareš , Stulík , Míka - Říha , Sedláček. 

Střídal: Houzar, Levý, 

Sejkora, Šilhavý. 

Hodnocení: Zápas třetího s 

prvním přinesl velmi 

zajímavé utkání, ale 

bohužel bez brankového 

efektu. Blatná nastřelila 

jednou břevno a jednou 

tyč! Hosty vychytal 

spolehlivý brankář 

Peroutka. O bodu na víc 

musely rozhodnut pokutové 

kopy, ve kterých jsme 

totálně zklamali! Hosté 

proměnili všechny pokusy 

a u našeho týmu se střelec 

bohužel nenašel! 
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Žáci mladší 
 

TJ Blatná - Kat./Strakonice    
Blatná: Říha P., Sedláček - Opava, Šmat, Fiřt, Bulka, Outlý, Krátký, Říha V., Šejvar, Bláha, Vaněčková, 

Drnek, Vondruška, Turek. 

 

Byl to slušný zápas týmů z popředí tabulky. Strakonice přivezli silný výběr, se kterým jsme odehráli 

vyrovnanou partii. Škoda, že jsme dnes nevstřelili žádnou branku (ani s penalty). Více ale takových zápasů a 

budeme se jenom zlepšovat. S míčem umíme hezké věci, ale to v těžkých zápasech nestačí. 

 

Přátelské utkání 

Bělčice - TJ Blatná      
Branky Blatné: Outlý 3x, Říha V. 3x, Bláha 

Blatná: Sedláček - Opava, Fiřt, Šmat, Šejvar - Krátký, Bulka, Outlý, Vaněčková - Říha V., Turek  (Bláha, 

Říha P.). 

 

Hráli jsme náš první zápas na velkém hřišti v počtu 10+1 (2x35min). Prvních deset minut jsme hráli bídně a 

zaslouženě prohrávali. Postupně, jak jsme si zvykali na velké hřiště, jsme hru vyrovnali a do poločasu dali 

dvě branky. Nakonec jsme jich dali sedm a některé po docela hezkých kombinacích. Po celý zápas jsme 

nebyli líný na krok, nabízeli jsme se a i jsme se dobře vraceli do defenzívy. Tak za dnešek pochvala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


