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 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj č. 3/2019 

 

11. kolo – Ondrášovka KP mužů 

sobota 19. října 2019 

15:30 hod. 
 

www.blatnafotbal.cz 

 

   

Všem hráčům a celému realizačnímu týmu přejeme vydařenou sezónu 

2019/2020  

Všem fanouškům a příznivcům blatenského fotbalu děkujeme za neutuchající  

přízeň a přejeme mnoho krásných sportovních záţitků  

FANDÍME SLUŠNĚ  BLATNÁ DO TOHO 

 

TJ BLATNÁ „A“ 

- FK Junior STRAKONICE  

 

Utkání řídí:  

Hlavní rozhodčí:   Jiří Polák  (Sezimovo Ústí) 

Asistenti:    Petr Kotalík (Slapy) 

Adam Ondřej (Soběslav) 

Delegát:    Josef Vrzal  (Sezimovo Ústí) 
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Vítáme všechny fanoušky blatenského fotbalu na 

dalším krajském (Ondrášovka KP muţů) mistrovském 

utkání „A“ týmu Blatné v podzimní  části sezóny 

2019/2020 a přejeme krásný (nevšední) a ničím 

nerušený fotbalový záţitek. 

 

 
 
 

 

Muţi „A“ 
 

FK Olešník – TJ Blatná  4:1 (0:0) 
 

Sestava:  Chlanda – Hrádek, Šejvar, Motyka, Nový – Sýkora (60. Prokopec), Sedláček, Kůst (82. Hlaváč), 

Křivanec (37. Míka), Jícha (60. Mišiak) – Čadek (73. Levý) 

Trenér:  Michal Brabec  

 

Střelci:  48. Šejvar (vl.), 53. Pecka, 86. Dudek, 90. Lafata – 63. Mišiak  

ŢK:  3 – 1 (Šálený, Kalášek, Toth – Kůst) 

Rozhodčí: Lovětínský – Havlík, Herzog  

Delegát: Němeček Karel 

Diváků:150  

Nejlepší hráč: celý tým 

 

Hodnocení asistenta trenéra Romana Remeše:  Odehráli jsme hodně dobré utkání. Olešník je sice lídrem 

soutěţe, ale krom závěru utkání jsme s ním drţeli krok a byli jsme mu více neţ vyrovnaným soupeřem. 

Prohra o tři branky je pro nás tentokrát docela krutá. Kluky musím pochválit, ţe utkání zvládli především po 

taktické stránce. Krom malých drobností konečně zase dokázali hrát to, co jsme po nich poţadovali, byť to 

pro ně bylo hodně fyzicky náročné. Domácím gratuluji k zisku tří bodů. 

 

FK Laţiště – TJ Blatná  6:1 (1:0) 
 

Sestava:  Šimůnek – Hrádek, Šejvar, Hlaváč (32. Sedláček), Nový – Prokopec, Kůst (70. Machovský), 

Motyka (63. Sýkora), Křivanec – Čadek, Jícha (46. Mišiak) 

Trenér:  Michal Brabec  

 

Střelci:  5. a 80. Sedláček, 58. a 82. Rauscher, 51. Vokatý, 63. Albert - 87. Sýkora  

ŢK:  4 – 3 (Vokatý, Bízek, Sedláček, Rauscher – Čadek, Nový, Kůst) 

Rozhodčí: Izugrafov – Peterka, Lepič  

Delegát: Urban Michal. 

Diváků:150  

Nejlepší hráč: Hrádek, Kůst 

 

Hodnocení asistenta trenéra Romana Remeše:  Ohraná písnička z předešlých zápasů. První poločas 

vyrovnaný, šance na obou stranách a poločas prohráváme o branku od úvodu zápasu. Ten druhý uţ si 

jednoduše necháme nasázet pět branek, koukáme jeden na druhého a hledáme viníka, kdo za to můţe. 

Domácí muţstvo si pak s námi v závěru pohrálo i s veterány v sestavě a zcela zaslouţeně vyhrálo. 
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TJ Blatná – FC MAS Táborsko B  0:5 (0:0) 
 

Sestava:  Chlanda – Sýkora (55. Míka), Motyka, Hlaváč Hrádek – Mišiak (77. Stulík), Prokopec (55. 

Prokopec), Čadek (82. Říha), Jícha (72. Jícha) – Kůst, Nový  

Trenér:  Michal Brabec  

 

Střelci:  48. Laszák, 51. Větrovský, 57. Štefl, 76. Radosta, 83. Pavlík  

ŢK:  1 – 2 (Nový – Mikuláštík, Postřihač) 

Rozhodčí: Toucha, Ţemlička, Lepič.  

Delegát: Kučera 

Diváků: 100  

Nejlepší hráč: Hrádek, Kůst 

 

Hodnocení asistenta trenéra Romana Remeše:  Chtěli jsme konečně doma vyhrát a potvrdit i body 

z venkovního zápasu v minulém kole. Věděli jsme, co na mladíky z Táborska platí, jak mají nebezpečné 

standardky a především, ţe je to trénované muţstvo ambiciózních mladíků. Soupeř nás tak víceméně neměl 

čím překvapit. První poločas jsme odehráli nejlépe ze všech utkání v tomto ročníku. Byli jsme krom pár akcí 

ve všem lepší, nebezpečnější, jednoduše jsme se dostávali i do zakončení, fungovalo všechno jak má, tedy 

krom nejdůleţitějšího a to vstřelení gólů. Vyloţených šancí na vstřelení první branky jsme měli minimálně 

pět! Ani jedna však neskončila v brance hostí. O poločase jsme si vše zopakovali a pochválili se, coţ byla asi 

velká chyba. Druhá minuta druhého poločasu, popáté stejně rozehraný rohový kop a my si z něj dáme vlastní 

branku!!! Za dalších deset minut nás mladíci dorazili dalšími dvěma brankami a po zbytek druhé půle uţ jen 

svůj koncert dohráli sami, jak kdyby většina naši hráčů po poločase ani nevylezla z kabiny. Kluci si i sami na 

vlastní kůţi vyzkoušeli, jaký je rozdíl mezi trénovaným a netrénovaným muţstvem. Snad po dalším debaklu 

pochopí, ţe s jedním tréninkem v pátek se tato soutěţ hrát nedá a hlavně, ţe i nadále budou dělat ostudu sami 

sobě. 
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Víkendová utkání týmů Blatné: 

Dorost:   Blatná – Vacov  So 19/10, 10.00 hod. 

Muţi B:   Poříčí – Blatná  So 19/10, 12.00 hod. 

Přípravka ml. OP:  Blatná – Katovice  So 19/10, 12.30 hod. 

Ţáci st.:   Blatná – Sedlec  Ne 20/10, 10.00 hod. (pouze starší) 

Přípravka ml. + st. KP: SKP ČB – Blatná  Ne 20/10, 14.00 hod. (hřiště Prachatice) 

    Prachatice – Blatná  Ne 20/10, 16.00 hod. (hřiště Prachatice) 

Ţeny:    Domaţlice – Blatná  Ne 20/10, 15.00 hod. 

  

 

 

 

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/

