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 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj č. 2/2019 

 

20. kolo – Ondrášovka KP mužů 

sobota 6. dubna 2019 

16:30 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 záţitků  

 

FANDÍME SLUŠNĚ  BLATNÁ DO TOHO 

 

TJ BLATNÁ „A“ 

 - TJ Jiskra TŘEBOŇ 

 

Utkání řídí:  

Hlavní rozhodčí:   Jan Krčín  (Rudolfov) 

Asistenti:    Jiří Krauskopf (Hrdějovice) 

Tomáš Ţemlička (Písek) 

Delegát:    Michal Urban (Protivín) 
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Vítáme všechny fanoušky blatenského fotbalu na 

dalším krajském (Ondrášovka KP muţů) domácím 

mistrovském utkání „A“ týmu Blatné v jarní  části 

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

nerušený fotbalový záţitek. 

 

 
 
 

Muţi „A“ 
 

Rudolfov – TJ Blatná 1:1 (0:0) 
 

Sestava: Burian – Sýkora, Šejvar, Nový, Jícha – Šilhavý, Prokopec, Křivanec, Míka – Mišiak (86. Stulík), 

Levý (58. Říha Jiří) 

Trenér: Remeš Roman  

 

Branky: 88. Pouzar – 70. Říha Jiří  

ŢK: 0:2 (Nový, Mišiak)   

Rozhodčí: Toucha Matěj - Hoch Karel, Lepič Jiří  

Delegát: Šnajder Vlastimil  

Diváků: 86  

Nejlepší hráči Blatné: Křivanec, Nový, Levý 

 

Hodnocení zápasu asistenta trenéra Romana Remeše:  

Nebudu zmiňovat, kolik hráčů nám chybělo a kolik nucených změn jsme museli v sestavě udělat. Díky 

fungující mládeţi máme ale stále ještě kam sáhnout. Týmový výkon nám tentokrát přinesl bod, musím ale 

konstatovat, ţe bohuţel jen jeden. V úvodu při první šanci domácích nás podrţel novic v naší brance Burian. 

Poté uţ jsme převzali otěţe zápasu my a byli pak po zbývající část utkání lepším muţstvem. Domácí brankář 

nám ale zlikvidoval některé střely aţ zázračným způsobem. V šedesáté minutě se po střetu hlavami volala 

pro našeho, do té doby výborně hrajícího dorostence Levého záchranka, odnesl to zlomeným nosem. 

Nahradivší ho další dorostenec Říha naši důvěru po deseti minutách splatil první brankou v áčku, kdy se 

prosadil hlavou po milimetrovém centru Křivance. I poté jsme pokračovali ve velmi dobrém výkonu, druhou 

branku se nám přesto vsítit nepodařilo. Trest pak přišel aţ v závěru zápasu, kdy se druhou střelou na naší 

branku prosadil domácí Pouzar. Věřím, ţe minimálně stejný výkon předvedeme domácím fanouškům příští 

týden proti Třeboni. 

 

TJ Blatná – TJ Osek  1:2 (0:1) 
 

Sestava: Chlanda – Sýkora, Šejvar, Sedláček, Nový – Šilhavý (79. Prokopec), Křivanec, Říha, Jícha (71. 

Motyka) – Mišiak, Machovský (37. Míka) 

Trenér: Michal Brabec 

 

Branky: 91. Motyka (pen.) - 27. Carda, 66. Říský  

ŢK: 4:5 (Křivanec, Říha, Nový, Sýkora – Kozlík, Carda, Kinkor, Maroušek, Lávička)   

ČK: 1:0 (90.+3 Motyka)  

Rozhodčí: Kroutil - Kaštánek, Herzog  

Delegát: Šafránek  

Diváků: 330  
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Hodnocení asistenta trenéra Romana Remeše: 

Po debaklu v minulém kole jsme tento zápas herně zvládli o poznání lépe, byť body stejně putují mimo 

Blatnou. Hráčům jsme s Michalem za předvedený výkon poděkovali, tentokrát zvládli odehrát to, co jsme po 

nich poţadovali. Nebylo v utkání moc věcí, kterými by mohli svým výkonem výsledek ovlivnit tak, aby 

neskončil prohrou. Mrzí nás zranění Machovského, které bude asi dlouhodobější. Doufáme, ţe 

,,nezaviněný“, střet kopačky hostujícího útočníka s brankářem Chlandou nezanechá v jeho tváři trvalé 

následky. 

 

 
 

Muţi „B“ 
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Dorost starší 
 

Blatná/Bělčice – Vodňany/Dříteň  3:0 (3:0)  
 

Branky: Král 2x, Juřica 

Sestava: Šimůnek - T . Fořt, Uldrich, Fous, Hrádek - Habada, Jelínek, Maleček, Juřica - Král, L. Fořt  

Střídali: Outlý, Potůček, V. Říha, Krátký, P. Říha  

Hodnocení: První mistrovské utkání jsme zvládli jak výsledkově tak herně. Zápas jsme rozhodli jiţ do 

poločasu. Dík patří celému týmu. 

 

 
 

 

 

 

 

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.  

 

Blatná do toho!!! 

Fandíme slušně!!! 

  

S přátelským pozdravem Michal Vanduch 

 

www.blatnafotbal.cz 

http://www.blatnafotbal.cz/

