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 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj č. 3/2014 

20. kolo – I. “B“ třída 

sobota 3. května 2014 

17 : 00 hod. 
 

www.blatnafotbal.cz 

www.tjblatna.cz 

 

Neděle 4/5:  Blatná - Vonoklasy 10.30 hod. (ženy) 

  SKP ČB - Blatná 10.30 hod. (dorost) 

  Roudné – Blatná 9.00 hod. (žáci) 

  Chelčice – Blatná 9.00, 11.00 hod. (přípravka st. A, mladší) 

TJ BLATNÁ „A“ 

         - STACHY 
         (TJ Sokol) 

Utkání  řídí:  

Hlavní rozhodčí ……….. p. Petr Kotalík (Tábor) 

Asistenti ……………….. p. Josef Karel (Tábor) 

               ……………..… p. Josef Jáchim (Strakonice) 

Delegát  ………………. --- 
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Vítáme Vás na dalším mistrovském utkání „A“ týmu Blatné na domácí 

půdě v jarní části sezóny 2013/2014 a přejeme krásný (nevšední) a ničím 

nerušený fotbalový zážitek.  

„BLATNÁ  DO  TOHO“ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tento zpravodaj je opět slosovatelný (označený číslem na přední straně). Slosování proběhne 

o přestávce mezi poločasy. Ze všech zpravodajů bude vylosováno pět, jejichž majitelé obdrží věcné 

ceny od našich sponzorů. Tentokrát jsou to firmy „LEIFHEIT, s.r.o. Blatná“ a 

„Budějovický Budvar n.p. – pan Tomáš Kratochvíl“. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Muži „A“ 
 

TJ Blaník Strunkovice nad Blanicí  – TJ Blatná         0:3 (0:0) 
Branky:  52´ Petrášek, 55´ Pekárek, 65´ Rubáš D. 

Strunkovice:  Váša – Kiš David, Záhorka Jan, Kiš Dominik, Pelech, Mottl, Beneš ,,K“, Brych, Uhlík, Klein, 

Kochma / Šanda, Kureš, Šabršula, Černý, Richter. 

Blatná:  Chlanda – Hrubý, Křivanec ,,K“ (80´ Martínek), Čadek P,. Nový, Pekárek (56´ Peleška), Petrášek, 

Říha (71´ Prokopec), Kratochvíl (89´ Voborník), Rubáš D., Motyka (84´ Sýkora) / Jiřinec. 

Blatná:  Po třech prohraných zápasech se nám na půdě Strunkovic podařilo konečně opět naplno bodovat. 

Navázali jsme na kvalitní a bojovný výkon z minulého zápasu a po dlouhé době jsme nastoupili v nejsilnější 

sestavě. Úvod utkání přinesl vyrovnaný fotbal s rychlým přechodem do útoku z obou stran a šancemi na 

obou stranách. V 10. minutě zlikvidoval jasnou šanci Chlanda, který výborně zasáhl po hezké akci domácích. 

Po úvodní čtvrthodině  jsme převzali iniciativu a zatlačili domácí na jejich polovinu. Z několika šancí jsme 

však gól vstřelit nedokázali. Ve 40. minutě odpískal sudí v náš prospěch prapodivnou penaltu, kterou ovšem 

náš kapitán Křivanec v duchu fair-play odevzdal do náruče domácího gólmana, a tak se šlo do kabin za 

nerozhodného stavu. Ve druhé půli jsme pokračovali v tlaku a konečně jsme se dočkali branky, kdy se přesně 

k tyči trefil Petrášek. Během následujících minut jsme přidali další góly Pekárkem a Rubášem. I ve zbytku 

zápasu jsme soupeře přehrávali, avšak žádnou z šancí jsme již nevyužili. Konečně jsme po 3 zápasech 

dokázali zvítězit a doufáme, že na tento výkon navážeme i v dalších zápasech.  

 

TJ Blatná – TJ Otavan Štěkeň    0:2 (0:1) 
Branky:  6´ a 82´ Poláček Stanislav 

Blatná:  Chlanda – Voborník, Petrášek, Křivanec „K“, Šejvar, Stulík (60´ Pekárek), Hrubý, Peleška, 

Prokopec (46´Jiřinec), Motyka (80´ Sýkora), Říha (82´ Rubáš O.). 

Štěkeň:  Fiřt – Poláček, Sobolčík, Sivera, Prokeš, Čížek M. „K“, Páník, Čížek V., Macků, Kovář  /  Žák, 

Řezník, Šimon. 

Blatná:  Co napsat k tomuto utkání. 

Doufal jsem, že ze mne po pár dnech 

pocity bezmoci, marnosti a vzteku 

vyprchají, ale bohužel. Po celou dobu 

utkání lepší domácí nezaslouženě prohráli. 

Líto je mi především fanoušků (kteří se na 

to museli koukat), hráčů (kteří to museli na 

hřišti vytrpět) a členů realizačního týmu 

(kteří tomu věnují svůj volný čas). 

„Představení“ začalo v páté minutě, kdy 

byl, po faulu na unikajícího hráče Štěkně, 

vyloučen Richard Šejvar. Následný přímý 

kop Stanislava Poláčka vyhlavičkoval 

z brankové čáry do břevna Ondra 

Křivanec. 
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 Míč se obloukem vrátil za malé vápno a zdálo se, že hra může pokračovat. K upřímnému zděšení všech 

fanoušků i hráčů, ale sudí odpískali gól. Následovala dosti nezáživná a nervózní pasáž plná nepřesností, 

žlutých karet a prapodivných výroků rozhodčích. Domácí se hnali za vítězstvím, hosté bránili. Druhý šok na 

sebe nenechal dlouho čekat. Po skrumáži ve vápně dokázali domácí vstřelit vyrovnávací gól. Ten ale pro 

změnu uznán nebyl… Po zbytek zápasu domácí, i v deseti, soupeře přehrávali, ale kýžené branky se 

nedočkali. Nutno podotknout, že přes dobře organizovanou obranu se dostávali velice krkolomně a 

vyložených šancí si moc nevytvořili. A když už se něco za obranu dostalo, byl vždy na správném místě 

spolehlivý Martin Fiřt. Hosté měli míč na kopačkách minimálně a sporadicky podnikali rychlé brejky do 

otevřené obrany. Jeden takový využil 82. minutě opět Stanislav Poláček a svým druhým gólem vzal vítr 

z plachet domácím a rozhodl o výhře Štěkně. 

Jarní bodová bída Blatné pokračuje, ale my pevně věříme, že se vše v dobré obrátí. Fanoušky, hráče i 

realizační tým na to rozhodně máme. 

 

Ženy 
 

TJ Blatná – Fotbalový klub Zlíchov 1914,o.s.          3:4 (0:1) 
Branky Blatné:  Pečená 2x, Nezbedová. 

Sestava:  Valíčkova – Křivancová, Chárová, Tvrdá, Tomanová, Velíšková, Nezbedová, Šebková, Kozáková 

(K), Klásková, Vajsová. 

Střídaly:  Pečená, Petrovicová, Bláhová. 

V tomto utkání jsme zvládly vstupy do obou poločasů a vytvořily si několik příležitostí ke vstřelení branky. 

V prvním poločase jsme nedokázaly své příležitosti proměnit především kvůli své vlastní zbrklosti. 

Několikrát jsme zbytečně střílely a přitom jsme mohly pokračovat do lepšího zakončení. V závěru poločasu 

jsme špatně rozehrály a k míči se dostala stoperka hostí. Napřáhla asi z 35 metrů a naše brankářka na balón, 

umístěný pod břevno, nedosáhla. Proto jsme šly do kabin za stavu 0:1. 

O přestávce jsme si s holkami vyjasnily některé věci, které jsme dělaly špatně. Na hře to bylo hned vidět a 

soupeře jsme prvních 20 minut druhého poločasu k ničemu nepustily. Dokonce jsme dokázaly otočit skóre 

zápasu na 3:1 v náš prospěch. Náš první gól vstřelila Nezbedová, která na třetí pokus překonala hostující 

brankářku. Další dvě trefy přidala Pečená, která vystřídala zraněnou Vajsovou. U první dorazila balón 

odražený od břevna (po střele Velíškové z přímého kopu). Při druhé trefě si poradila přehozením vyběhlé 

brankářky. Vše směrovalo k tomu, že utkání zvládneme a dovedeme k vítěznému konci. Proti byla hostující 

kapitánka, která se, za nepříznivého stavu pro její tým, vysunula z pozice stopera do záložní řady. V 75. 

minutě se dostala ke střele z dálky a snížila stav utkání na 2:3. Vymetla všechny pavučiny z růžku naší 

branky. Od té doby byl na hřišti jen jeden tým. Hostující hráčky byly najednou všude a my jsme nevěděly, 

jak se vymanit z rostoucího tlaku. V 88. minutě dovršila hostující kapitánka hattrick. Trefila se hlavou ze 

standardní situace a srovnala skóre na 3:3. V nastaveném čase dokonaly soupeřky velký obrat a zasadily nám 

úder K.O. vstřelením čtvrtého gólu do naší odkryté branky. 

Hodnocení trenéra: Dnešní utkání se hodnotí velmi těžko. Především proto, že jsme měli vyhrát. Bohužel 

se tak nestalo. Holkám se prakticky nedá nic vyčíst. Škoda, že jsme nezvládli závěr utkání, ve kterém jsme 

nedokázali přidržet míč na svých kopačkách, a zkušené hráčky Zlíchova toho dokázaly využít. 

Nesmíme z toho dělat žádnou tragédii, protože tu máme plno mladých holek, které ještě nemají tolik 

zkušeností s těžkými zápasy. Nezbývá nám nic jiného, než na sobě stále pracovat a zdokonalovat se, 

abychom v tak vyrovnaných zápasech zbytečně nepřicházeli o vybojovaný náskok. 

 

Muži „B“ 
 

TJ Blatná – SK Slavoj Volyně A         0:2 (0:2) 
Branky:  Malina Martin, Chvosta Michal z pen. 

Blatná:  Vlas – Rubáš O., Petrášek, Hanousek, Uldrich, Marek, Bulka, Voborník, Sýkora, Martínek, Šrámek 

„K“  /  Kerndl, Křivanec, Pekárek, Krajzl. 

Volyně:  Pasler – Žák L., Dvořák, Myslivec, Rojík, Malina, Havlíček, Mack, Chvosta „K“, Škopek, Kubeš  /  

Pikolon, Žák P., Frk. 

Blatná:  V prvním poločase byla hra vyrovnaná. Větší štěstí měl soupeř, kterému se podařilo 2x skórovat. 

Druhá půle byla oboustranně nervózní a spíše než fotbal to byl boj s velkým množstvím nepřesností. Bohužel 

jsme si nedokázali vytvořit žádnou gólovou šanci a tak jsme prohráli. Soupeř prokázal svou kvalitu a 

zaslouženě míří do 1.B třídy. Pro nás je škoda, že jsme nedokázali zopakovat výborný výkon z posledního 

domácího utkání. 



 - 4 - 
 

TJ Sokol Střelské Hoštice – TJ Blatná       2:0 (0:0) 
Hoštice:  Pikl – Kokrda „K“, Švihovec, Šíp Ji., Náhlík, Marek, Kopecký, Šíp Jo., Hládeček, Rejšek, 

Paroubek  /  Šušlík, Červený, Kejda, Bálek, Pícha. 

Blatná:  Sedláček – Pekárek, Hanousek, Uldrich, Marek, Bulka J., Bulka M., Kerndl, Křivanec, Šrámek 

„K“, Krajzl  /  Sobota, Martínek, Písařík, Burian. 

Blatná:  Ve velice nervózním zápase jsme udělali více individuálních chyb, a proto jsme utrpěli první jarní 

porážku. Přestože by utkání více slušela remíza. 

 

 

Starší dorost 
 

TJ Blatná – Rudolfov  2:2 (0:2)  PK  1:4  
Sestava:  M. Burian – Šána, P. Burian, Kallmünzer, Chlanda – Formánek, Petráš, Janota, Cvach – Písařík, 

Stulík   /  Míka, Linhart. 

Hodnocení:  Do zápasu jsme vstoupili poněkud vlažně a první gól hostů na sebe nenechal dlouho čekat - v 

8. minutě jsme prohrávali 0:1 po trestném kopu z hranice vápna. Druhá branka přišla v polovině první půle 

po nedorozumění v obraně. Po přestávkové domluvě v kabině jsme zlepšili pohyb a výsledkem byl kontaktní 

gól kapitána Písaříka, který z hranice vápna ukázkově trefil šibenici hostující branky. Vyrovnat se nám 

podařilo 15 minut před koncem zápasu, trefil se Stulík. Do konce zápasu se skóre nezměnilo a tak na řadu 

přišly penalty, které jsme nezvládli a tak bod navíc bral soupeř. 

 

Prachatice – TJ Blatná  7:3 (2:2) 
Sestava:  M. Burian – Petráš, P. Burian, Písařík, Chlanda – Formánek, Janota, Kareš, Cvach – Stulík, 

Tkadlec  /  Hejl, Kalous, Míka, Mach. 

Hodnocení:  Zápas jsme začali aktivně, ale bez brankového vyjádření. Hra se vyrovnala a ve 23. minutě 

jsme šli do vedení, trefil se Tkadlec. Domácí přidali na důrazu a ve 33. a 38. minutě otočili vedení na svoji 

stranu. Přesto jsme šli do kabin za vyrovnaného stavu, když do šatny vyrovnal Kareš. Ve druhé půli jsme 

opět zaspali začátek a soupeř nám v 58. minutě odskočil již na rozdíl tří gólů. V 62. minutě ještě snížil na 5:3 

Stulík, ale domácí si vedení pohlídali a přidali ještě dvě branky. 

 

 

Mladší dorost 
 

TJ Blatná – Rudolfov  4:1 (2:1) 
Sestava:  M. Burian – Kalous, Mach, Stulík, Chlanda – Hejl, Linhart, Míka – Formánek. 

Hodnocení:  Kdo nebyl zápasu přítomen jen těžko uvěří, nastoupili jsme, jak už je asi tradicí, jen v devíti 

hráčích a to někteří měli v nohou celé utkání za starší tým ! Do vedení jsme šli v 9. minutě - trefil se Linhart. 

Hosté vyrovnali ve 13. minutě, ale nás to překvapivě nakoplo a po sólu přes celé hřiště dal kapitán Stulík 

konečnou podobu první půle. Ve druhém poločase jsme se soustředili na pozorné bránění a vyráželi do 

rychlých brejků, ve kterých dominoval zejména Formánek. Právě tento hráč určil svými dvěma góly konečný 

stav utkání. Za zmínku stojí ještě nastřelená tyč a břevno hostujícího týmu. HOŠI DÍK. Jiří Peroutka vedoucí 

obou týmů Blatné. 

 

Prachatice – TJ Blatná  12:2 (5:2) 
Sestava:  Šíp – Kalous, Mach, Stulík, Chlanda – Hejl, Kareš, Míka, M. Burian – Formánek, Tkadlec. 

Hodnocení:  Zápas jsme odehráli v jedenácti bez možnosti střídání a to většina hráčů hrála za starší tým. 

Domácí tým šel do brzkého vedení a v 8. minutě jsme prohrávali 2:0. Poté jsme zabrali a Formánek dvěma 

góly vyrovnal. Bohužel nám začali docházet síly a soupeř do poločasu třemi góly vytáhl vedení na 5:2. 

Druhá půle pro nás byla jenom boj o to, abychom dostali co nejméně branek, ale bohužel jsme ještě sedmkrát 

inkasovali. Jiří Peroutka vedoucí obou týmů Blatné. 
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Starší žáci 
 

TJ Blatná – Č. Krumlov     0 – 8 (0 – 2) 
Blatná:  Peroutka – Bláha, Houzar, Tvrdý, Hrádek – Burian M., Maleček, Dráb, Jelínek - Chovanec, Uldrich 

Střídali:  Antoš, Vala, Říha, Šimůnek 

Hodnocení: S  prvním týmem tabulky jsme hráli celkem vyrovnanou partii jen prvních 20 minut, kdy jsme 

neproměnili dvě velké brankové příležitosti. Přesto musíme kluky pochválit, nedali svoji kůži zadarmo. 

P.  Míka, vedoucí st. žáků Blatné. 

 

Meteor Tábor – TJ Blatná   8 – 1 (5 – 0) 
Branky Blatné:  Uldrich 

Blatná:  Peroutka – Říha, Uldrich, Houzar, Tvrdý, Hrádek – Maleček, Dráb, Jelínek - Chovanec, Šimůnek 

Střídali:  Antoš, Vala, Bláha 

Hodnocení: Zápasy, kdy má soupeř kompletní tým složený z hráčů r. 1999, čili o dva roky starší, lze brát 

jako skvělý  kondiční trénink a to převážně bez míče. I tak je nutno kluky pochválit za to, že nedali kůži 

lacino, i když  výsledek tomu nenapovídá. P. Míka, vedoucí st. žáků Blatné. 

 

 

Mladší žáci 
 

TJ Blatná - Č. Krumlov  4:0(2:0) 
Branky Blatné:  24. Habada V., 29. Průcha D., 32. Potůček J. a 44. Fořt L. 

Blatná:  Štědronský M. - Kučera Š., Průcha D., Fořt T. – Habada V., Vonášek J., Potůček J. – Šourek J. 

(Říha V., Pícha Š., Fořt L., Souček D., Říha Š.) 

Radek Habada:  Do zápasu naši kluci vstoupili o poznání zodpovědněji, než do předešlých utkání. I proto 

jsme v úvodu neinkasovali, jak je naším neblahým zvykem a po vyrovnaném začátku jsme se mi ujali 

vedení. Do konce první půle jsme přidali ještě jednu branku a zaskočený soupeř odcházel do kabin už 

nalomený. Po přestávce se krumlovští chtěli pokusit o zvrat, ale nasazení a bojovnost našich kluků jim to 

neumožnily. Navíc jsme v druhé půli ještě dvakrát slavili a potvrdilo se nám, že i proti starším máme šanci 

uspět. 

 

FK Meteor Tábor – TJ Blatná  9:1 (3:1) 
Branka Blatné:  26. Šimůnek M. 

Branky domácí:  2. Kubart T., 4. Kupka D., 9.,31. Michalec P., 32., 39., Velek D., 42.,Koliandr J., 46. 

Běhoun T., 49. Štrouf M. 

Blatná:  Souček D. - Outlý F., Průcha D., Fořt T. – Habada V., Fořt L., Potůček J. – Říha V. (Kučera Š., 

Štědronský M., Bláha V., Maleček J. a Šimůnek M.) 

Radek Habada:  Táborští nás stejně jako v podzimním mači přehrávali a trestali naše chyby v obraně. V 

první půli jsme sice ještě statečně vzdorovali, ale začátek druhé jsme zase nezvládli a bylo po zápase. 

 

 

Starší přípravka „A“ 
 

TJ Blatná – Štěkeň     13:2  (3:2) 
Branky domácí:  Filaus 3, Fiřt 3, Vonášek 3, Slavíček 2, Krátký 1, Opava 1 

Branky hosté:  Kynkor Michal 1, Kynkor Martin 1 

Dnes jsme sehráli překvapivé utkání se Štěkní. Hned na začátku jsme sice dostali gól, ale vzápětí dali kluci 3 

rychlé branky a do kabin jsme šli za stavu 3:2. To, co se dělo druhý poločas překvapilo nejednoho z nás. 

Kluci nepustili Štěkeň k žádné pořádné akci a nasázeli soupeři dalších 10 gólů. Musím dnes pochválit nejen 

hráče za pěknou kombinační hru, při které dokázali soupeře rozebrat, ale zároveň i brankáře, který naše 

mužstvo skvěle podržel. 
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Volyně – TJ Blatná A   3:2  (1:1) 
Branky:  Fiřt, Říha 

Dnes jsme odehráli utkání ve Volyni. Zápas se hned od začátku vyvíjel v náš neprospěch. Nehráli jsme 

jenom proti soupeři ale i proti rozhodčímu, který hned od začátku pískal všechno proti nám. Za celý zápas 

nám neodpískal jedinou standardní situaci. Na konec jsme odjeli se ctí. Kluci i tak do zápasu dali všechno a 

uhráli dobrý výsledek. Za to jim děkuji a mají ode mě velkou pochvalu. 

 

 

Starší přípravka „B“ 
 

Bavorov – TJ Blatná      4 : 12    (1:8) 
Branky Blatné:  Matyáš Brož 3x,  Dominik Bulka 2x, Adam Bulka 2x, Jakub Šurát 2x, Daniel Vondruška, 

Jakub Sedláček, Adam Šejvar 

Sestava Blatná:  Jakub Sedláček, Vojtěch Bláha – Daniel Vondruška, Štěpán Flandera, Ondřej Drnek, Adam 

Šejvar, Dominik Bulka, Adam Bulka, Michal Fejtl, Zdeněk Merhaut, Jakub Šurát, Matyáš 

Brož, Lubomír Janků 

   

Sedlice – TJ Blatná      2 : 14    (1:4) 
Branky Blatné:  Adam Bulka 3x, Matyáš Brož 3x, Štěpán Flandera 3x, Jakub Šurát 2x, Daniel Vondruška 

2x, Adam Šejvar 

Sestava Blatná:  Jakub Sedláček, Vojtěch Bláha – Daniel Vondruška, Štěpán Flandera, Ondřej Drnek, Adam 

Šejvar, Dominik Bulka, Adam Bulka, Michal Fejtl, Zdeněk Merhaut, Jakub Šurát, 

Matyáš Brož, Lubomír Janků 

V derby se kluci snažili hrát kombinační fotbal a pokoušet se o častou střelbu. První poločas, ale nebyl úplně 

podle našich představ. Mělo to být ve větším herním tempu a kluci vědí, že už jsou jej schopní. 

  

TJ Blatná - Osek      11 : 1    (3:0) 
Branky Blatné:   Matyáš Brož 4x, Adam Bulka 2x, Michal Fejtl 2x, Jakub Šurát, Lubomír Janků, Jakub 

Sedláček 

Sestava Blatná:  Jakub Sedláček, Vojtěch Bláha – Daniel Vondruška, Štěpán Flandera, Dominik Bulka, 

Michal Žižka, Adam Bulka, Michal Fejtl, Jakub Šurát, Matyáš Brož, Lubomír Janků 

Kluci měli velké útočné choutky a nakonec byli i odměněni slušnou porcí gólů. 

 

 

Mladší přípravka 
 

TJ Blatná - Štěkeň    9:6 (4:2) 
Branky Blatná:  4x Jakub Outlý, 2x Aleš Bláha, 2x Natálka Kostohryzová, 1x Prokop Říha 

Trenér domácích Michal Hovorka: Čekal nás těžký zápas s týmem, na jehož hřišti jsme na podzim 

prohráli. Kluci navázali na skvělý výkon z minulého kola a svou bojovností předčili soupeře a po zásluze 

oplatili podzimní porážku stejným výsledkem. Dobře zachytal náhradní brankář Vojta Koman, který v brance 

nastoupil ke svému prvnímu soutěžnímu zápasu za nemocného Kubu Potůčka. 

 

Junior Strakonice A – TJ Blatná     0:5 (0:3) 
Branky Blatná: 4x Jakub Outlý, 1x Aleš Bláha 

Trenér Michal Hovorka:  Od začátku jsme diktovali tempo hry. Kluci dřeli, bojovali a odměnou jim bylo 

poločasové vítězství 3:0. Druhý poločas se odehrál ve stejném duchu a konečný výsledek 5:0 byl pro kluky 

odměnou. Po celý zápas kluci dodržovali pokyny trenérů a nedovolili soupeři utkání zdramatizovat. Výborně 

nám zahráli obránci, a když už se soupeř dostal do šance, zlikvidoval ji skvěle chytající Kuba Potůček. 

 

 

 

„Sportu ZDAR a fotbalu zvlášť“ 


