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 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj č. 4/2014 

25. kolo – I. “B“ třída 

čtvrtek 8. května 2014 

17 : 00 hod. 
 

www.blatnafotbal.cz 

www.tjblatna.cz 

 

Sobota 10/5:  Bělčice - Blatná 17.00 hod. (muži A) 

Neděle 11/5:  Blatná - Strakonice 10.00 hod. (žáci) 

Blatná - Strakonice 14.30 hod. (přípravka st. A) 

Blatná - Malenice 17.00 hod. (muži B) 

TJ BLATNÁ „A“ 

       - HUSINEC 
         (TJ Slavoj) 

Utkání  řídí:  

Hlavní rozhodčí ……….. p. Tomáš Plaček (Kluky u Písku) 

Asistenti ……………….. p. Jiří Novotný (Písek) 

               ……………..… OFS ST 

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 Blatná - TJ Sokol Stachy    2:1 (2:0) 
 

Branky: 14´ a 45´ Křivanec - 60´ Hovorka 

 

Blatná:  Vlas - Petrášek, Křivanec „K“, Nový, Pekárek (82´ Prokopec), Hrubý, Peleška, Motyka (59´ Stulík), 

Rubáš D. (50´ Šejvar), Čadek, Kratochvíl  /  Chlanda. 

 

Stachy:  Sýs - Pěnek, Einger, Miko, Dvořák, Vozobule „K“, Švihel, Kraml, Švarc, Vrhel, Hovorka  /  

Voldřich, Marek, Pek. 

 

Blatná:  Do dalšího domácího zápasu jsme nastupovali s nelichotivou bilancí dvou proher ze dvou zápasů. 

Proto jsem chtěli konečně na jaře před domácím publikem uspět. První poločas zápasu se nám vcelku 

vydařil. Z několika šancí se nám podařilo uspět po 2 individuálních akcích kapitána Ondry Křivance. Ten své 

průniky do obrany hostů ozdobil 2 góly a do kabin se šlo za stavu 2:0 v náš prospěch. Ve druhé půli jsme 

chtěli přidat další branky, ovšem opět nás zradila, jako už mnohokrát na jaře, naše mizerná koncovka. 

Naopak v 60. minutě udeřil 

soupeř z protiútoku a 

vykřesal naději na zisk 

nějakého bodu. Začal útočit 

ve více lidech, hru otevřel, 

ale ani tak jsme nedokázali 

žádnou možnost využít. A 

že jich nebylo zrovna málo. 

Na druhou stranu jsme 

soupeře již do žádné větší 

šance nepustili a připsali si 

výhru 2:1, kterou bychom 

rádi potvrdili opět plným 

ziskem bodů ve čtvrteční 

domácí předehrávce proti 

Husinci. 

 

 

 

 

„ Sportu ZDAR a fotbalu zvlášť “ 


