
 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj   č. 6/2012 

13. kolo – I. “B“ třída sk. „C“ 

sobota 18. srpna 2012 

17 : 00 hod. 
 

 

(www.blatnafotbal.cz) 

 

Jubileum p. Jana Pouzara – 80 let. 

 

 

BLATNÁ „A“ –    
   ŠTĚKEŇ „A“ 

 

Utkání řídí:  

 

Hlavní rozhodčí ……….. p. Pavel Pávec (Milevsko)          

Asistenti ……………….. p. Michal Ťupa (Čimelice) 

               ……………..… p. Hovorka (Strakonice) 

Delegát  ………………. --- 
 

          



 

 

Krásný pouťový den, 

 

jménem fotbalového oddílu Blatné Vás vítám na prvním podzimním zápase 
nové sezóny 2012/2013. V našem oddílu, se na konci minulé sezóny a v průběhu letní 
přestávky uskutečnila spousta změn. O těch nejdůležitějších bych Vás rád 
informoval. 

 

Než se k nim dostanu, rád bych na tomto místě zmínil důležité životní jubileum 

 

pana Jana Pouzara, 
 

 který tento rok oslavil 80-té narozeniny. Rodilý blateňák, který s aktivním 
sportem začal na střední obchodní škole v Písku jako atlet, kde běhal střední tratě. Na 
vojně i po ní hrál basketbal a s týmem Blatné se dostal až do II. Ligy. Dlouholetý 
fotbalista a následně také funkcionář, který se aktivně podílel na rozvoji TJ i FO a 
zasloužil se o vznik a realizaci mnoha důležitých projektů, bez kterých si dnešní 
fungování našich sportovišť dokážeme jen těžko představit: 

Předseda TJ v letech 1973 – 2001; 

2 roky předseda fotbalového oddílu; 

15 let člen ÚV ČSTV; 

Aktivní v představenstvu OV ČSTV; 

Pořízení chaty Zlatá Studna; 

Organizace pivních slavností   a další … 

 I v tomto požehnaném věku stále spolupracuje se svými o mnoho let mladšími 
nástupci, kterým nikdy neodmítne žádost o pomoc. V tomto roce (bohužel naposledy) 
ještě organizuje pivní slavnosti. 

Za fotbalový oddíl Blatné a všechny naše příznivce přeji hlavně pevné zdraví, 
ještě mnoho krásných roků strávených mezi svými přáteli a kamarády, a děkuji za 
celoživotní přínos sportu v Blatné. 

 

Díky moc ☺☺☺☺ 
 

Před mistrovským utkáním (cca 16.45 hod.) proběhne na travnatém hřišti krátké 
poděkování a předání darů. Poté bude proveden slavností výkop. 

 

 



 

A nyní k fotbalu 

Nejprve k vedení fotbalového oddílu. Jelikož na vlastní žádost skončili 2 členové 
hlavního výboru, Libor Slezák a Radek Habada, kterým patří velký dík za vše, co pro 
blatenský fotbal vykonali, museli jsme řešit jejich nahrazení. Jsem rád, že se našli lidé, kteří 
jsou ochotni nést zodpovědnost za fotbalový oddíl, a že se nám podařilo výkonný výbor 
nejen doplnit, ale ještě rozšířit o 2 členy. Výkonný výbor fotbalového oddílu se skládá ze   
sedmi členů: 

 

Předseda:  Michal  VANDUCH  

Místopředseda: Pavel  MÍKA  

Správce LS:  Milan  SYNEK 

Sekretář:  Petr  LINHART  

Pokladník:  Josef  HORNÁT 

Členové:  JUDr. Tomáš  ULDRICH  

    Miroslav  MAŠEK 

 

 

Všechny důležité informace (a ještě mnohem víc) můžete najít na našich internetových 
stránkách:  

 

  www.blatnafotbal.cz 
 
 
Největšími změnami prošly týmy „A“ a „B“ mužů. Kdo sledujete blatenský fotbal 

pravidelně jistě víte, jak skončila minulá sezóna pro naše áčko. A pro ty co nevědí připojuji 
konečnou tabulku sezóny 2011/2012: 

 
1.   Šumavan Vimperk 26 18 3 5 62:26 57 
2.   FC DIMMPL Mirovice 26 16 5 5 75:38 53 
3.   TJ Blatná 26 15 2 9 55:36 47 
4.   Sokol B ělčice 26 14 3 9 55:43 45 

5.   FC Vlachovo B řezí 26 12 5 9 41:34 41 
6.   TJ Otavan Po říčí 26 12 4 10 53:55 40 
7.   FK Chel čice 26 11 5 10 53:53 38 
8.   FC WESTRA Sousedovice 26 9 10 7 56:48 37 

9.   Sokol Stachy 26 11 4 11 47:51 37 
10.   Blaník Strunkovice 26 9 8 9 51:48 35 
11.   FK Lažišt ě B 26 10 5 11 44:49 35 
12.   ZD Kest řany 26 7 2 17 36:66 23 

13.   Sokol Záblatí 26 5 6 15 34:62 21 
14.   Sokol Zdíkov 26 1 2 23 25:78 5 

 
 
 
 



Třetí místo jistě není špatné, ale do nové sezóny (a také do budoucna) máme jistě vyšší 
ambice. Tomu jsme se také snažili přizpůsobit přípravu a složení týmu.  

 

Muži „A“  
 

Trenér:     Martin BULKA 
Asistent:     Tomáš SÝKORA 
Vedoucí mužstva:   František PELEŠKA 
Fyzioterapeut a kondiční trenér: Jakub ŠIMEČEK 
 
Odchody:  Michal Petrášek - půlroční hostování ve Svéradicích 
   David Reguš  - půlroční hostování v Miroticích 
    
Posily:  Štěpán Brynda - návrat z hostování 
   Jan Vlas  - hostování z Plzně do června 2013 

Petr Prokopec - přestup ze Svéradic 
   Martin Jiřinec - hostování ze Lnář do června 2014 

Radek Peleška - vyšel z dorostu 
Karel Martínek ml. - vyšel z dorostu 
Adam Šorna  - vyšel z dorostu 
 

Přípravná utkání: 
 

Čimelice – Blatná  4:4 (1:3) Nedvěd 2, Vařenka, Hegenbart – M. Mišiak 3x, 
Prokopec 

 
Blatná: Vlas, Aleš, Marek, Bulka J., Rubáš D., Skuhravý, Merašický, Prokopec, Peleška R., Kratochvíl, 

Jiřinec, Mišiak M., Kerndl, Voborník, Martínek 
Věděli jsme že hrajeme s velice kvalitním soupeřem a proto jsme chtěli hrát ze zabezpečené obrany. Během 
prvního poločasu jsme Čimelice pustili pouze do dvou příležitostí a jedné gólové střele. Naopak my jsme se 
z rychlých protiútoků dostávali k zakončení častěji. Pokud by nás několikrát nezastavil domácí brankář a 
naše ofsajdové postavení, nezůstalo by poločasové skóre jen na třech brankách. Chtěli jsme pokračovat v 
naší hře i v druhém poločase, ale darovaná penalta ihned po přestávce domácí nakopla. My přestali na 
několik minut hrát, z čehož byly další dvě branky. Ukázali jsme ale pracovitost, naši sílu a konečné skóre 
vyrovnali. Kdybychom proměnili alespoň polovinu šancí bylo by to pro nás jednoznačné vítězství, ale i tak 
mě těší, že máme chuť pracovat a zlepšovat se. 
 
Čimelice: S poslední přípravou před soutěží  nemůžeme být vůbec spokojeni. V podstatě jsme hráli pouze 25 
minut a to ve druhém poločase. První poločas jsme odchodili. Vůbec jsme nedohrávali souboje, chyběla 
bojovnost, vůle a touha ukázat oprávněnost základní sestavy. Ve druhém poločase se hra rapidně zlepšila. 
Otočili jsme skóre. Ale pak jsme opět vyklidili pole a nechali hrát soupeře, který šel snad5x sám na naší 
branku. I my jsme měli šance, ale musím uznat, že soupeř měl příležitosti vyloženější. Jediné pozitivum je, 
že  se hráči  po prvním zbabraném poločase dokázali otřepat a výsledek otočit. To je, ale málo. Já chci aby se 
hráči dokázali více semknout, hecnout a tahali za jeden provaz. Snad senám herní nedostatky podaří co 
nejdříve odstranit. 
 

Blatná – Sedlice  1:4 (0:1) 
   
 Blatná: Sedláček, Vlas, Marek, Uldrich, Nový, Bulka J., Rubáš O., Merašický, Prokopec, Brynda, 

Kratochvíl, Jiřinec 
Sedlice: Drnek, Svoboda, Čabrádek, Hornát, Kuneš, Čapek, Musil, Běloušek, Němec, Šimonovský, Charvát, 

Hrouda, Kohler, Šavrda, Štolba, Mikeš 
 
 
První poločas se hrál velice opatrně a s minimem šancí na obou stranách. Jedinou gólovou střelou byl lob na 



vlastního bránkáře který precizně provedl Mikeš. 
V druhé půli jsme hráli koncentrovaně pouze 30min a ve zbývajícím čase Sedlice využila našich nepřesností. 
Již třetí zápas v řadě je naším problémem, že nedokážeme hrát soustředěně celých 90 minut. 
  

Turnaj Čimelice - 28.7.2012 
  

Tochovice – Blatná 4:1 (1:0) 
Velice vyrovnaný první poločas s ojedinělými příležitostmi. V druhé polovině jsme udělali několik hrubých 
chyb po kterých jsme inkasovali. 
  
Votice – Blatná 3:3 (3:0) pen. 5:4 
Po dlouhé pauze mezi zápasy jsme vstoupili do zápasu velice ospale a brzo prohrávali o 3 góly. Soupeř byl 
první poločas jasně lepší. 
Hra v druhé půli se vyrovnala a konečně jsme začali hrát to co jsme chtěli. Srovnali jsme na 3:3 a dokonce 
jsme mohli jít i do vedení. Na penalty však by šťastnější soupeř.Hráli jsme turnaj v 17 lidech, hodně jsme se 
sestavou točili a každý si tak vyzkoušel několik míst v sestavě. 
 
Sestava: Sedláček, Aleš, Stejskal, Svoboda, Rubáš D., Uldrich, Bulka J. Nový, Voborník, Merašický, 

Prokopec, Brynda, Peleška R., Kerndl, Krajzl, Sobota, Šlehuber 
  

Turnaj v Blatné  
 
Za účasti dvou zástupců z Pošumaví, FK Svéradice s FK Horažďovice, se uskutečnil fotbalový turnaj mužů v 
Blatné. Zatímco Horažďovice svoji roli favorita potvrdily a zaslouženě si odvezly pohár pro vítěze, 
Svéradice, potýkající se stále s neúčastí několika hráčů, se kterými chce nováček 1. A třídy vyrazit do 
podzimních bojů této soutěže, obsadily v Blatné poslední 4. místo. 
 
Horažďovice – Blatná 3:1 (1:1; branky za Horažďovice: Chod, Beránek a Kotrba , Blatná: Nový ).  
S kvalitním soupeřem jsme šli do vedení z ojedinělého brejku, soupeř měl více ze hry a srovnal skóre těsně 
před přestávkou. 
Druhý poločas Horaždovice prostřídali sestavu a bylo to znát. My jsem mohli vyrovnat, ale řešení našich 
střeleckých příležitostí nebylo kvalitní. Náš tým podal velice zodpovědný výkon dozadu. 
Blatná: Sedláček, Vlas, Aleš, Stejskal, Rubáš D., Bulka J., Uldrich, Nový, Merašický, Peleška R. Brynda, 
Prokopec, Šlehuber, Brabec, Šorna 
 
Svéradice – Hradiště 2:3 
Zápas dvou účastníků 1.A třídy plzeňského a jihočeského kraje skončil těsnou výhrou Jihočechů. Střelci 
branek neuvedeni. 
 
Utkání o 3. 4. místo: 
Blatná – Svéradice 3:0 (1:0) Branky: Bulka J., Brabec, Peleška R. 
S nováčkem 1.A. jsme od začátku prokazovali chuť po vítězství a vinou neproměněných šancí byl poločas 
jen 1:0. V druhé půli jsme však skóre navýšili a zaslouženě vyhráli.Náš herní projev během turnaje nebyl 
špatný, ale stále je co zlepšovat.Celý turnaj hodnotím jako velice povedený a věřím že se všem hostům 
nedělní odpoledne také líbilo. 
 
Finále: 
Horažďovice – Hradiště 7:1 (3:1)  Mičkal 2x, Beránek 2x, Říský, Melka, Cihlář. 
Vítězné Horažďovice absolvovaly turnaj v Blatné s tímto hráčským kádrem: Kozlík(Macoun) Čadek, 
Forman J., Pintíř, Šafanda, Šedivý, Cihlář, Křivanec, Nauš,Jůda, Kotrba, Beránek, Řiský, Melka, Mičkal, 
Chod.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Muži „B“  
 
Trenér:     Josef HORNÁT 
Vedoucí mužstva:   Josef DIVIŠ 
Fyzioterapeut a kondiční trenér: Jakub ŠIMEČEK 
 
Přípravné zápasy: Lnáře – Blatná  7:2 (Kerndl, Vanduch) 
    Blatná – Hvožďany  2:2 (Kerndl, Brabec) 

 

 
 
 
 
 



 

Ženy 
 

Trenér:    Jan Klásek 
Vedoucí mužstva:   Monika Mlí čková, Michaela Braunová 

 

 
 
 

35+ 
Bohužel ani v této sezónu nebyl tento tým přihlášen do soutěže. Nicméně jste 

srdečně zváni na jejich přátelský pouťový zápas, který se uskuteční na hřišti v Blatné, 
v neděli 19/8/2011 od 10.00 hod.  
 
 
 

Starší a mladší dorost  
 

Trenér SD:    David REGUŠ 
Vedoucí mužstva:   Josef SVOBODA 
 
 
 
Trenér MD:    Jan JANOTA 
Vedoucí mužstva:   Míra PETRÁŠ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Starší a mladší žáci 
 
Trenér SŽ:   Jiří PEROUTKA 
Asistent:  Leoš PEROUTKA 
Asistent:  František ŠVEJDA 
Vedoucí mužstva:  Petr LINHART  
 
 
Trenér MŽ:  Josef KRATOCHVÍL 
Vedoucí mužstva:  Pavel MÍKA  
 

. 
 

 
 
 

Přípravky 
 

Přípravka starší „A“ 
Trenér:  Radek HABADA 
Asistent:  Miroslav MAŠEK 
Vedoucí mužstva: Petr ŠVEC   

 
Přípravka starší „B“ 
Trenér:  Radek KOPTYŠ 
Asistent:  Štěpán BROŽ 
Vedoucí mužstva: Pavel KRÁTKÝ  

 
Přípravka mladší 
Trenér:  Milan DRNEK 
Vedoucí mužstva: Petr BULKA  
 
 

 
 

Předpřípravka 
 

Trenér:  František VÁVRA 
Vedoucí mužstva: Michal Hovorka  


