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Neděle 19/5: 

E.ON Junior Cup 2013 – po celý den 

(za Blatnou se účastní přípravka starší B) 
 

 

BLATNÁ „A“ 
– SOKOL SEPEKOV 

 

Utkání  řídí:  
Hlavní rozhodčí ……….. p. Petr Kotalík (Tábor) 

Asistenti ……………….. p. Milan Fiala (Tábor) 

               ……………..… p. Hodánek (OFS ST) 

Delegát  ………………. p. Václav Hejlek (Strakonice) 
 

          



 

Vítáme Vás na dalším mistrovském utkání „A“ týmu Blatné na domácí 
půdě v jarní části sezóny 2012/2013 a přejeme krásný (nevšední) a ničím 
nerušený fotbalový zážitek.  

 

„BLATNÁ  DO  TOHO“  
 

Muži „A“  
 

TJ Sokol Bělčice – TJ Blatná   5:3 (3:3) 
Branky Blatné: Bulka M. 2x, Šlehubr 
Sestava: Sedláček – Marek, Bulka J., Rubáš, Uldrich – Merašický (Brabec), Prokopec (Motejzík), Motyka, 
Šlehubr (Kratochvíl) – Bulka M., Kilián 
Martin Bulka:   Tradiční derby přineslo přestřelku. Na promočeném terénu se od prvních minut hrálo téměř 
bez obran a brankáři se v brankách rozhodně nenudili. V první půli jsme využili 3 obrovské hrubky 
domácích, na které do několika minut Bělčice okamžitě odpověděli. Poločas 3:3 čekal málo kdo. Po změně 
stran se hra nezměnila, ale trefovali se již jen domácí, kteří prokázali svou bojovnost a chuť zvítězit. 
S těžkým terénem se vyrovnali daleko lépe než my a zaslouženě vyhráli. Stále nám chybí důraz v osobních 
soubojích, někteří hráči si jen přijdou zahrát fotbal a to bohužel k úspěchu nestačí! 
  
TJ Blatná – AFK Smetanova Lhota   1:2 (0:0) 
Branka Blatné: Kilián 
Sestava: Sedláček – Nový, Bulka J., Uldrich, Marek – Šlehubr (Mišiak), Kratochvíl, Martínek (Prokopec), 
Rubáš, Skuhravý (Brabec) – Kilián 
Martin Bulka  Hned v úvodu utkání jsme si vytvořili mírný tlak, ale šancí z něho vyplynulo minimum. Hosté 
se snažili útočit z rychlých útoků, ale také nebyli moc úspěšní. Po změně stran byl cíl hosty více přitlačit 
před jejich branku, ale nedařilo se nám téměř nic. Naopak jsme udělali hrubku v rozehrávce, kterou 
Smetanova Lhota dokázala využít. Nezbývalo nic než vrhnout všechny síly do útoku a snažit se zvrátit skóre 
zápasu. Kilián si naskočil na přesný centr a bylo vyrovnáno. Chtěli jsme využít převahy v útoku, ale 
nepohlídali jsme rychlý protiútok soupeře deset minut před koncem. Na opětovné vyrovnání jsme však 
dostali pouhé 3 minuty, když rozhodčí ukončil utkání k údivu všech o sedm minut dříve. To však není hlavní 
důvod porážky, utkání jsme odchodili a měli o výsledku rozhodnout již během odehraných 83 minut hry. 
 
Tabulka „A“ týmu – 1.B třída, skupina C 
 

 
 
 
 
 


