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Sobota 8/6:  PARKÁNI (zábava pořádaná FO Blatná) 

Neděle 9/6:  Blatná – Čt. Dvory 09.30 hod. (dorost starší) 

 Blatná – Čt. Dvory 11.30 hod. (dorost mladší) 

 Katovice – Blatná 14.00 hod. (přípravka st. A) 

 

TJ BLATNÁ „A“ 
   – TJ BOŽETICE 
 

Utkání  řídí:  
Hlavní rozhodčí ……….. p. Milan Fiala (Tábor) 

Asistenti ……………….. sl. Hana Weidenthalerová (S. Ústí) 

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

Delegát  ………………. --- 

 

          



 

Vítáme Vás na posledním 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“  
 

Blatná – Bechyně  1:2 (1:0) 
  
Branka:  Šejvar R. 
Blatná:  Sedláček – Skuhravý, Uldrich, Marek, Šlehubr – Merašický, (Motejzík), Prokopec (Voborník), 
Kratochvíl, Motyka, Kilián – Šejvar R. 
Martin Bulka:   Díky nepříznivému počasí se odehrál tento zápas na umělé trávě a mnoho krásy nepřinesl. 
První poločas se hrál vyrovnaný fotbal, ale branku jsme vstřelili pouze my. Dorostenec Šejvar šel sám na 
brankáře téměř od poloviny hřiště a s přehledem svou příležitost využil. Po změně stran byly hosté lepším 
týmem. Po naší ztrátě míče uprostřed hřiště se dostali do přečíslení a srovnali po rychlé akci na 1:1. Poté 
jsme měli několikaminutovou výhodu díky zranění jednoho protihráče, ale ta nebyla využita.  Naopak 
Bechyně potrestala naši špatnou hru a deset minut do konce šla do vedení. Naše morálně volné vlastnosti v 
současné době nejsou na takové výši, abychom zápasy otáčeli a proto jsme zaslouženě prohráli. Na hráčích 
je vidět, že už nemají “o co hrát”. 
 

 
 
 

Muži „B“  
 

Doubravice – Blatná  odloženo na pá 21/6/2013, 17.00 hod. 
 
 

Dorost 
 

Český Krumlov – Blatná odloženo na st 12/6/2013, 14.30 a 16.30 hod. 
 
 
 
 



 

Starší žáci 
 

Blatná – Milevsko        1:2  (0:1)   
Branka Blatné: Hrádek 
Blatná:   Peroutka – Houzar, Hrádek, Mach, Kundrát – Hajíček, Sedláček, Jelínek, Linhart – Paukner, 
Chovanec 
Střídali:  Říha, Brož 
Hodnocení utkání: Toto utkání hrané na UMT za neustálého deště ukázalo, že kluci dokážou zabrat. Bez 5 
hráčů základní sestavy a za výrazné pomoci mladších žáků se hrál vyrovnaný zápas. Potěšující je, že jsme 
makali na všech postech. Branky jsme obdrželi bohužel po individuálních chybách. Kdyby kluci hráli 
v sezóně jako dnes, nemuseli se koukat na soupeře ze spodních pater tabulky. 

 
 

Mladší žáci 
 

TJ Blatná – ZVVZ Milevsko   2 – 8,  (2 – 2) 
Branky  Blatné:  Tvrdý z penalty, Uldrich 
Blatná:  Šimůnek– Hrádek, Tvrdý,  Bláha  V., – Antoš, Maleček, Jelínek, Chovanec 
Střídali   Vala,  Brož,  Ruchka , Uldrich, Mikeš Říha 
P. Míka(vedoucí ml. žáků Blatné) : V prvním poločase se dostali hosté do rychlého dvoubrankového 
vedení, které se nám povedlo smazat, když první gol dal hlavou Uldrich a z penalty vyrovnal Tvrdý. Ve 
druhém poločase nás soupeř již zcela přehrál a zaslouženě zvítězil. Chtěl bych pochválit a poděkovat čtyřem 
hráčům ml. žáků, kteří přesto, že měli v nohách zápas za starší, nechali na hřišti poslední zbytky sil. 

 
 



 

Přípravka starší „A“  
 

Blatná A – Štěkeň  13:3 (4:1)   
Branky Blatné : Šourek J. 3x, Pícha S. 2x, Potůček J. 2x, Říha V. 2x, Vonášek J., Habada V., Souček D. a 
Poskočil M. 
Branky hosté : Vondrák S., Sedláček J., Kynkor M. 
Blatná  1. pětka: Štědronský M. - Outlý F. a Vonášek Ben J. -  Habada V. – Šourek Řepa J. a Fořt L. 
Blatná  2. pětka:  Štědronský M.- Fořt T. a Paukner Mates M.- Pícha S.- Říha Šelma V. a Potůček J.,Poskočil 
M.,Souček Čína D. 
Radek Habada: Úvod zápasu nám vyšel a po několika minutách jsme vedli. Soupeř sice zanedlouho 
vyrovnal, ale to od něho bylo v prvním poločase vše. My jsme přidali ještě tři branky a měli jsme zápas pod 
kontrolou. Na začátku druhé půle jsme se štěstím přečkali dvě šance soupeře a sami jsme se začali gólově 
prosazovat. Po pohledných akcích jsme navyšovali skóre a užívali si zápas. 

 
 

Přípravka starší „B“  
 
 

Přípravka mladší 
 

Blatná – Volyně  odloženo na út 11/6/2013, 17.00 hod. 
 
 

Ženy 
 

TJ Blatná – Dukla Praha  0:1 (0:0) 
 Sestava: Valíčková, Kozáková, Trnková, Tvrdá, Swietoňová, Štychová, Pečená, Šebková, Velíškova 
(45.min Klásková), Vajsová (75.min Křivancová), Račáková, 
  
Zápas začal opatrně z obou stran, což vyznívalo lépe pro Blanou, pro domácí byl cil udržet čisté konto co 
nejdéle. Dukla okupuje přední příčky tabulky v minulém kole nadělila soupeřkám 10 :0) a je velkým 
favoritem na celkové vítězství, ale jakoby hosty zaskočila dobře hrající obrana domácích, a boj o míč se 
odehrával spíše uprostřed hřiště s občasnými náznaky útoku Blatné, bohužel šance nebyli dostačující ke 
vstřelení gólu, zatímco hostující hráčky zahodily v prvním poločase dvě vyložené šance, ve kterých vynikla 
gólmanka domácích Valíčková. 
Za deštivého počasí skončil první poločas 0:0. Do druhého poločasu vstoupila Dukla s více silami, sice se 
dařilo Blatné útoky Dukly odrážet, ale po špatně odkopnutém balónu z domácí šestnáctky, dokázaly hráčky 
Dukly udržet balón v šestnáctce a se štěstím překonaly domácí brankařku Valíčkovou, tudíž se v 80.min 
měnil stav na konečných 0:1. I na dále měly hostující hráčky více ze hry a především více gólových šancí, 
ale buď jim stála v cestě vynikající domácí gólmanka Valíčková a nebo obětavost kapitánky Kozákové, která 
vytěsnila míč z brankové čáry hlavou. 
Jan Klásek: Dukla byla fyzicky i herně lepším týmem, dlouho jsme sahaly po úspěchu v podobě remízy, ale 
nepodařilo se nám bezbrankový stav udržet a ani vyzrát na obranu hostí. 
 

 
 


