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 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj č. 4/2018 

 

11. kolo – Ondrášovka KP mužů 

sobota 20. října 2018 

15:30 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“ 

- TJ SOKOL LOM 

 

Utkání řídí:  

Hlavní rozhodčí:   Martin Havlík  (Dačice) 

Asistenti:    Daniel Lovětínský (Český Rudolec) 

Karel Dunovský  (Strakonice) 

Delegát:    Miroslav Brož  (Horní Pěna) 
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Muži „A“ 
 

Cíle:    umístění v klidném středu tabulky, 

hrát atraktivní, ofenzivní fotbal, 

umístění do třetího místa v tabulce slušnosti. 

 

 

FK Slavoj Český Krumlov – TJ BLATNÁ z.s.  0:2 (0:1)  
 

Sestava:  Chlanda – Machovský, Šejvar (76. Petrášek), Sedláček, Nový – Mišiak (84. Sýkora), Mikeš, 

Prokopec (64. Šilhavý), Křivanec – Kůst (82. Stulík), Míka (78. Motyka).  

Trenér:  Michal Brabec.  

 

Branky:  39. Šejvar, 56. Míka.  

ŢK:  2:4 (Persán, Tůma – Křivanec, Mikeš, Kůst, Prokopec).   

Rozhodčí:  Reisner – Vican, Klátil. 

Delegát:  Eibl.  

Diváků:  105.  

 

Hodnocení asistenta trenéra Romana Remeše:  Podali jsme v tomto zápase výborný výkon, proměnili jsme 

vytvořené šance, byť gólů mohlo být i víc. Domácí hráče jsme, krom jedné šance, k ničemu nepustili a 

obětavým výkonem jsme utkání dovedli do vítězného konce. Odváţíme si z Krumlova cenné, ale zcela 

zaslouţené tři body, byť to je asi pro většinu velké překvapení. Celému muţstvu patří pochvala za 

předvedený výkon. 

 

TJ Dražice – TJ BLATNÁ z.s.  4:2 (3:0) 
 

Sestava:  Chlanda – Motyka, Machovský, Šejvar, Nový (73. Jícha) – Mišiak, Šilhavý (46. Čadek), Mikeš, 

Křivanec – Kůst, Míka. 

Trenér:  Michal Brabec. 

 

Branky:  24. a 78. Hojdar, 13. Horka, 31. M. Stuchlík – 60. Šejvar, 90. Jícha.  

ŢK:  2:4 (D. Štecher, Veselý – Chlanda, Mišiak, Šilhavý, Kůst).   

Rozhodčí:  Kroutl – Peterka, Macko. 

Delegát:  Janíček.  

Diváků:  123.  

 

Hodnocení asistenta trenéra Romana Remeše:  První poločas jsme projeli na plné čáře, tam nás domácí 

přehrávali ve všech herních činnostech a to především díky důrazu v osobních soubojích. O přestávce jsme si 

zopakovali to, co jsme chtěli hrát a zápas vypadal úplně jinak. Vstřelili jsme brzy i branku, aktivní hrou jsme 

domácí dokázali přehrávat, dát kontaktní gól se nám ale nepodařilo, byť šance na to byly. Čtvrtá branka 

v naší síti byla rozhodující, my uţ jsme pak výsledek jen korigovali v poslední minutě zápasu.  

 

TJ BLATNÁ z.s. – Hluboká nad Vltavou  1:1 (0:0) 
 

Sestava:  Chlanda – Motyka, Sedláček, Machovský (46. Petrášek), Nový – Mišiak, Šilhavý (73. Čadek), 

Mikeš (90+2 Stulík), Křivanec – Kůst, Míka. 

Trenér:  Michal Brabec. 

 

Branky:  87. Nový – 72. Legdan. 

ŢK:  4:4 (Křivanec, Mišiak, Míka, Mikeš – Říha, Antoš, Šiller, Lovička).   

ČK:  16. Sedláček. 

Rozhodčí:  Klátil – Kaštánek, Ţemlička.  

Delegát:  Šnajder.   

Diváků:  250.  
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Hodnocení asistenta trenéra Romana Remeše:  Chtěli jsme doma potvrdit tři body z minulého kola a nakonec 

jsme rádi i za ten jediný. Průběh zápasu hodně ovlivnilo brzké vyloučení našeho stopera Sedláčka. Hluboká 

pak měla dvě slepené tutovky za sebou, jedna skončila na břevně a jedna nad Chlandovo brankou. To při nás 

stálo štěstí. Do druhého poločasu jsme šli s novou stoperskou dvojicí, aby se nám dařilo eliminovat 

nebezpečné standardky a centry do pokutového území, ze kterých hosté hodně těţí. To se nám vcelku dařilo, 

a byť nás bylo v poli o jednoho méně, odehráli jsme s Hlubokou vyrovnanou partii. Vytvořili jsme si i dvě 

velké šance Kůstem. Nejprve jeho střela z úhlu skončila na břevně, samostatný únik pak uhasil hostující bek, 

všemi dostupnými prostředky, aţ v poslední moţné chvíli. Hosté se následně ujali vedení po rohovém kopu. 

Nám se podařilo srovnat tři minuty před koncem z kopačky Nového, kdy se jeho střela z vápna odrazila od 

tyče za bezmocného Šillera. Hráčům patří dík za to, jak makali, dřeli, nevzdávali se a i v deseti dovedli s tak 

silným a zkušeným soupeřem jakým Hluboká je, drţet krok a s podporou skvělých fanoušků srdíčkem 

vybojovat nakonec aspoň ten bod. 

 

 

Představení hráčů A týmu mužů (pokračovat budeme v dalších číslech tref): 

 

Jméno:    Václav Šilhavý 

Přezdívka:   Sosi 

Narozen:   12/9/1998 

Váha:    64 

Výška:    174 

Číslo dresu:   9 

Post (oblíbený):   střed a kraj zálohy 

Začátky s fotbalem:  SK Březnice 1918 

První trenér:   Fait 

Oblíbený tým v ČR:  FC Viktoria Plzeň 

Oblíbený zahraniční tým: Arsenal FC 

Oblíbený hráč – vzor:  Mesut Özil 

Oblíbené jídlo:   kebab 

Oblíbené pití:   cola 

Blondýnky nebo brunetky: brunetky 

Léto nebo zima:  léto 

První sex:   dobrej 

První kocovina:   nepamatuji se 

 

 

 

Jméno:    Ondřej Míka 

Přezdívka, oslovení:  Ondra 

Narozen:   3/9/1998 

Váha (kg):   78 

Výška (cm):   187 

Číslo dresu:   13 

Post (oblíbený):   záloha 

Začátky s fotbalem:  TJ Blatná 

První trenér:   Vonášek 

Oblíbený tým v ČR:  FC Viktoria Plzeň 

Oblíbený zahraniční tým: FC Barcelona 

Oblíbený hráč – vzor:  Neymar Júnior 

Oblíbené jídlo:   pizza 

Oblíbené pití:   rum 

Blondýnky nebo brunetky: blondýnky 

Léto nebo zima:  léto 

První sex:   na hovno 

První kocovina:   dobrá 
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Jméno:    Zdeněk Mikeš 

Přezdívka, oslovení:  Miki 

Narozen:   11/1/1986 

Váha (kg):   86 

Výška (cm):   187 

Číslo dresu:   14 

Post (oblíbený):   útok 

Začátky s fotbalem:  Sokol Sedlice 

První trenér:   děda 

Oblíbený tým v ČR:  AC Sparta Praha 

Oblíbený zahraniční tým: Arsenal FC 

Oblíbený hráč – vzor:  Tomáš Rosický 

Oblíbené jídlo:   knedlo, vepřo, zelo 

Oblíbené pití:   sodovka 

Blondýnky nebo brunetky: hezký 

Léto nebo zima:  léto 

První sex:   asi v šestnácti 

První kocovina:   asi dříve neţ sex 

 

 

Jméno:    Luboš Machovský 

Přezdívka, oslovení:  Machy 

Narozen:   20/12/1997 

Váha (kg):   není 

Výška (cm):   175 

Číslo dresu:   8 

Post (oblíbený):   kraj zálohy 

Začátky s fotbalem:  FC Písek 

První trenér:   Martin Zeman 

Oblíbený tým v ČR:  AC Sparta Praha 

Oblíbený zahraniční tým: Chelsea FC 

Oblíbený hráč – vzor:  Antoine Griezmann 

Oblíbené jídlo:   všechno nekalorické 

Oblíbené pití:   rum 

Blondýnky nebo brunetky: oboje 

Léto nebo zima:  léto 

První sex:   na pračce 

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/

