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 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj č. 1/2019 

 

18. kolo – Ondrášovka KP mužů 

sobota 23. března 2019 

15:00 hod. 
 

www.blatnafotbal.cz 

 

   

Všem hráčům a celému realizačnímu týmu přejeme vydařenou sezónu 

2018/2019  

Všem fanouškům a příznivcům blatenského fotbalu děkujeme za neutuchající  

přízeň a přejeme mnoho krásných sportovních zážitků  

 

FANDÍME SLUŠNĚ  BLATNÁ DO TOHO 

 

TJ BLATNÁ „A“ 

        - TJ 0SEK  

 

Utkání řídí:  

Hlavní rozhodčí:   Vít Kroutl  (Rudolfov) 

Asistenti:    Libor Kaštánek (Písek) 

Radek Herzog (Dvory nad Lužnicí) 

Delegát:    Josef Šafránek (České Budějovice) 
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Po dlouhé zimní pauze vítáme všechny fanoušky 

blatenského fotbalu na prvním krajském (Ondrášovka 

KP mužů) mistrovském utkání „A“ týmu Blatné v jarní  

části sezóny 2018/2019 a přejeme krásný (nevšední) a 

ničím nerušený fotbalový zážitek. 

 

 

 

 

 

Miroslav „Frenki“ Mašek 

V sobotu 24/11/2018 nás navždy opustil náš 

kamarád a přítel Míra „Frenki“ Mašek, který byl 

nedílnou součástí sportovního života v Blatné, zejména 

pak fotbalového oddílu. 

Frenkovu památku uctíme minutou ticha na 

začátku dnešního utkání. 
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Muži „A“ 
 

Trenér:    Michal Brabec 

Asistent:    Roman Remeš 

Trenér gólmanů:   Jiří Prokeš 

Vedoucí mužstva:   Jana Machovská, Petr „Mlsoun“ Jícha 

Cíle:    umístění v klidném středu tabulky, 

hrát atraktivní, ofenzivní fotbal, 

umístění do třetího místa v tabulce slušnosti. 

 

Odchody: Zdeněk Mikeš (Sedlice) 

           Michal Petrášek (Sedlice) 

           Michal Kůst (Lom u Tábora) 

            

Příchody: Štěpán Říha (Milevsko) 

 

Tabulka 

 
 

 

ZVVZ Milevsko – TJ BLATNÁ 7:1 (4:0) 
 

Sestava:  Chlanda – Machovský (76. Bláha), Šejvar, Nový (65. Sýkora), Sedláček (76. Houzar) – Mišiak, 

Motyka, Šilhavý, Křivanec – Říha (65. Levý), Míka (46. Jícha).  

Trenér:  Michal Brabec.  

 

Branky: 6´, 42´ a 67´ (pen.) Barda, 12´ Petr, 41´ Dvořák, 75´ Paták, 90´ Marvan – 81´ Křivanec.  

ŢK: 2:2 (Komárek, Marvan – Mišiak, Říha).   

Rozhodčí: Hoch - Toucha, Novotný  

Delegát: Urban  

Diváků: 110  
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Hodnocení asistenta trenéra Romana Remeše: 

Po deseti minutách, resp. po dvou střelách domácích, skončil míč v naší brance. Kdyţ jsme se 

z úvodního šoku probudili a začali trochu hrát, tak jsme dvakrát během pěti minut nastřelili, bohuţel, jen 

břevno domácí branky. To ale bylo v zápase vše, co jsme předvedli. Do poločasu nás pak domácí dorazili 

dalšími dvěma brankami. Druhý poločas jsme se snaţili napravit aspoň trochu výsledek toho prvního. To se 

nám ale ani trochu nepovedlo a zápas tak pro nás, uţ podruhé v sezoně, skončil debaklem.  

 

 

Příprava: 

 

Westra Sousedovice – TJ Blatná 2:1 (0:0) hráno na UMT ve Strakonicích 
 

Sestava: Šimůnek – Motyka, Sedláček, Šejvar, Nový – Sýkora, Šilhavý, Prokopec, Mišiak – Křivanec, Říha 

Střídali: Burian, Míka, Levý, Peleška, Houzar, Stulík 

Branka: 78. Hrach, 82. Linhart – 58. Míka 

Rozhodčí: Šedivý 

Hodnocení asistenta trenéra Romana Remeše: 

Kdyţ nebudu koukat na výsledek utkání, na který víceméně v přípravě moc nekoukáme, jsme s předvedenou 

hrou spokojeni. To co jsme chtěli, tak jsme si během šedesáti minut vyzkoušeli. Bohuţel ani tentokrát jsme 

nebyli kompletní, otazníky v sestavě tak budeme řešit podle zdravotního stavu hráčů aţ v týdnu. Doufáme, 

ţe se všem zahojí bolístky a v neděli do Milevska budeme v plné síle.  

 

Hradiště – TJ Blatná 3:5 (3:2) hráno na UMT v Písku 

 

Sestava: Šimůnek – Motyka, Sedláček, Nový, Sýkora – Šejvar – Šilhavý, Machovský, Prokopec, Křivanec – 

Říha Štěpán 

Střídali: Peroutka, Míka, Levý, Říha Jiří 

Branka: 23. Kubička, 31. Červeňák (PK), 35. Čejka – 4. a 85. Křivanec, 42. a 57. Sýkora, 66. Machovský 

Hodnocení asistenta trenéra Romana Remeše: 

Zápas byl vesměs v naši reţii, brzy jsme šli do vedení, pak jsme neproměnili tři jasné tutovky a následně 

soupeři nabídli po individuálních chybách tři příleţitosti, které na rozdíl od nás dovedl zuţitkovat. Druhý 

poločas jsme uţ zlepšili hru především v obraně a dařilo se nám i více v koncovce. Ke konci uţ byla na 

Hradišti znát únava po absolvovaném soustředění, čehoţ jsme dokázali vyuţít. 

 

 

 

 

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

činovníkům fotbalového oddílu a celé TJ, hlavně pevné zdraví, mnoho 

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

a sport. Nechť se zde příští rok opět všichni setkáme. 

 

Blatná do toho!!! 

Fandíme slušně!!! 

  

S přátelským pozdravem Michal Vanduch 

 

www.blatnafotbal.cz 

http://www.blatnafotbal.cz/

