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 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj č. 3/2018 

 

6. kolo – Ondrášovka KP mužů 

sobota 15. září 2018 

16:30 hod. 
 

www.blatnafotbal.cz 

 

 

Vítáme všechny fanoušky a příznivce fotbalu na letním stadiónu v Blatné a 

přejeme mnoho krásných sportovních zážitků při sledování dalšího domácího 

zápasu Ondrášovka KP mužů  

FANDÍME SLUŠNĚ  BLATNÁ DO TOHO 

 

TJ BLATNÁ „A“ 

  - FK PROTIVÍN  

 

Utkání řídí:  

Hlavní rozhodčí:   Karel Albert  (Dolní Třebonín) 

Asistenti:    Karel Dunovský  (Strakonice) 

Karel Hoch   (Strakonice) 

Delegát:    Jiří Pečenka  (České Budějovice) 
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Muži „A“ 
 

Cíle:    umístění v klidném středu tabulky, 

hrát atraktivní, ofenzivní fotbal, 

umístění do třetího místa v tabulce slušnosti. 

 

 

Třeboň – TJ Blatná  2:0 (0:0) 
 

Sestava: Chlanda – Sedláček, Petrášek, Šejvar (62. Sýkora), Machovský (65. Peleška) – Mišiak, Křivanec, 

Šilhavý (81. Prokopec) – Čadek (65. Stulík), Nový, Kůst 

Trenér: Michal Brabec  

 

Branky: 76. Růţička, 77. Vávra 

ŢK: 1:2 (Pučejdl – Křivanec, Nový)   

Rozhodčí: Macko – Albert, Krauskopf  

Delegát: Urban 

Diváků: 150 

 

Hodnocení asistenta trenéra Romana Remeše:  Jak my, tak i domácí mají problémy s koncovkou a především 

v prvním poločase to bylo hodně vidět. Byť se hrál z obou stran hodně ofenzivní fotbal, veškeré vypracované 

příleţitosti zlikvidovali výborně chytající gólmani na obou stranách, nebo míče lítaly všude okolo branek. 

Domácím se nakonec podařilo dotlačit míč, po jedné ze standardních situací, za Chlandovo záda a o 

výsledku utkání tak bylo rozhodnuto. O minutu později nás pak ještě z dálky, nechytatelnou střelou, dorazil 

Vávra. Ani v pátém utkání jsme se ze hry střelecky neprosadili, tudíţ nemůţeme pomýšlet na vítězství. 

 

 

TJ Blatná – Rudolfov 0:1 (0:0) 
 

Sestava TJ Blatná: Chlanda – Motyka, Šejvar, Petrášek, Machovský – Mišiak, Mikeš, Jícha (65. Míka) – 

Křivanec, Nový, Peleška (70. Prokopec) 

Trenér: Michal Brabec 

 

Branky: 87. Maxa 

ŢK: 4:1 (Mikeš 2, Mišiak, Jícha – Šindelář)  

ČK: 1:0 (83. Mikeš)   

Rozhodčí: Koranda – Krauskopf, Ţemlička  

Delegát: Řezáč  

Diváků: 200  

 

Hodnocení asistenta trenéra Romana Remeše:  Ani v tomto utkání jsme nebyli horším týmem. Sráţí nás 

neproměňování šancí a chybí nám pořád i ta kapka štěstí. Peleška byl během třiceti minut dvakrát sám před 

brankářem a neuspěl. Ve druhém poločase tři střely za sebou z hranice vápna trefí soupeře. A kdyţ uţ 

Nového střela míří od jedné tyče do druhé a ven z brány, jdou na vás mrákoty. Klukům není moc co vyčítat, 

hrají to, co po nich poţadujeme. V trénincích na koncovce intenzivně pracujeme, v zápasech měníme 

rozestavení, připravujeme se na soupeře zápas od zápasu, tak nám nezbývá nic víc neţ věřit, ţe třeba uţ 

v neděli v Třeboni, bude štěstí na naší straně. 
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Představení hráčů A týmu mužů (pokračovat budeme v dalších číslech tref): 

 

 

Jméno:    Michal Mišiak 

Přezdívka:   Plešoun 

Narozen:   25/8/1994 

Váha:    68 

Výška:    170 

Číslo dresu:   10 

Post (oblíbený):   záloha 

Začátky s fotbalem:  TJ Blatná 

První trenér:   Martin Mišiak 

Oblíbený tým v ČR:  nemám 

Oblíbený zahraniční tým: Real Madrid CF 

Oblíbený hráč – vzor:  Eden Hazard 

Oblíbené jídlo:   tuňák 

Oblíbené pití:   pivo 

Blondýnky nebo brunetky: brunetky 

Léto nebo zima:  léto 

První sex:   s pěknou 

První kocovina:   to nevím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno:    Lukáš Motyka 

Přezdívka, oslovení:  Motyčka 

Narozen:   28/5/1994 

Váha (kg):   62 

Výška (cm):   170 

Číslo dresu:   28 

Post (oblíbený):   záloha 

Začátky s fotbalem:  TJ Blatná 

První trenér:   Martin Mišiak 

Oblíbený tým v ČR:  TJ Blatná 

Oblíbený zahraniční tým: Liverpool FC 

Oblíbený hráč – vzor:  Phulippe Countinho 

Oblíbené jídlo:   česnečka 

Oblíbené pití:   pivo 

Blondýnky nebo brunetky: brunetky 

Léto nebo zima:  zima 

První sex:   nikdy 

První kocovina:   asi v patnácti 
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Jméno:    Michal Kůst 

Přezdívka, oslovení:  Kůstě 

Narozen:   20/4/1998 

Váha (kg):   73 

Výška (cm):   187 

Číslo dresu:   15 

Post (oblíbený):   střed zálohy 

Začátky s fotbalem:  TJ Blatná 

První trenér:   Jan Janota 

Oblíbený tým v ČR:  Bohemians Praha 1905 

Oblíbený zahraniční tým: FC Barcelona 

Oblíbený hráč – vzor:  Lionel Messi 

Oblíbené jídlo:   svíčková 

Oblíbené pití:   cola 

Blondýnky nebo brunetky: brunetky 

Léto nebo zima:  léto 

První sex:   panic 

První kocovina:   v patnácti 

 

 

 

 

 

Jméno:    Kryštof Šejvar 

Přezdívka, oslovení:  Šejvi 

Narozen:   21/12/1995 

Váha (kg):   86 

Výška (cm):   192 

Číslo dresu:   3 

Post (oblíbený):   stoper 

Začátky s fotbalem:  TJ Blatná 

První trenér:   Martin Mišiak 

Oblíbený tým v ČR:  nemám 

Oblíbený zahraniční tým: Manchester City FC 

Oblíbený hráč – vzor:  táta 

Oblíbené jídlo:   pizza 

Oblíbené pití:   cola 

Blondýnky nebo brunetky: ale je to jedno 

Léto nebo zima:  léto 

První sex:   v patnácti 

První kocovina:   v patnácti 

 

 

 

 

Jménem fotbalového oddílu TJ BLATNÁ z.s. přeji všem fanouškům mnoho 

sportovních i osobních úspěchů a v dnešní hektické době také čas na odpočinek 

a sport.  

 

Blatná do toho!!! 

Fandíme slušně!!! 

 

www.blatnafotbal.cz 

http://www.blatnafotbal.cz/

