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 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj č. 6/2014 

24. kolo – I. “B“ třída 

sobota 31. května 2014 

17 : 00 hod. 
 

www.blatnafotbal.cz 

www.tjblatna.cz 
 

Přijďte se všichni bavit! Blatenský fotbal se vrací po 3 letech zpět do         

I.A třídy a celý tým si pro vás připravil akci, na kterou se bude hodně dlouho 

vzpomínat. Kde: hospoda na Vinici. Vstupné: dobrovolné. Dres kód: fotbalový 

dres (jakýkoliv, i historický). Přijďte všichni! 

Všem hráčům a celému realizačnímu týmu gratulujeme a přejeme mnoho 

úspěchů do dalších zápasů.  

„H O Š I    D Ě K U J E M“ 
 

 

TJ BLATNÁ „A“ 

-    TJ OSEK „B“ 
          

 

Neděle 1/6:  Blatná – Milevsko 10.00 hod. (žáci) 

 Blatná – Bělčice 13.30 hod. (35+) 
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Vítáme Vás na posledním mistrovském utkání „A“ týmu Blatné na domácí 

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

nerušený fotbalový zážitek.  

 

Utkání  řídí:  

Hlavní rozhodčí ……….. p. Michal Kokta (Písek) 

Asistenti ……………….. p. Jan Rinth (Čížová) 

               ……………..… p.  Jakub Skolek (Volyně) 

Delegát  ………………. --- 

 

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

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“, 

„Budějovický Budvar n.p. – pan Tomáš Kratochvíl“, Construct Czech a.s., 

Dřevokov Blatná a.s., Autospol Čadek s.r.o. Všem sponzorům děkujeme. 

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

Muži „A“ – rozhovor s trenérem Michalem Čadkem 
 

1) Jak bys zhodnotil právě probíhající sezónu? 

Sezóna probíhala podle našich představ. Hlavně ta podzimní. Za pomoci FO jsme sestavili kvalitní tým. 

V létě hoši makali tak, jak bych si představoval, a za pomoci velké konkurence, šla hra i výsledky nahoru. 

Zima mě trošku zklamala. Hlavně zimní turnaj. Přístup některých hráčů byl špatný, hlavně těch, kteří 

vypadli kvůli posílení ze základu pro podzimní část. Jaro jsme začali tak, jak zima skončila. 

Nedisciplinovanost nás stála body. Ale je tu mladý tým, a kdo si myslel, že to bude bez ztráty kytičky, tak 

se spletl. Dneska máme o 16 bodů víc, než druhý v pořadí. Kdo by to byl loni po losu řekl 

 

2) V čem je největší síla a slabina současného týmu? 

Je tady mladý tým a to je zároveň na jednu stranu slabina. V 1.B třídě to není tak vidět, ale ve vyšší 

soutěži to může být problém. A síla ? Ti kluci drží při sobě. Když to tak vydrží (zdraví, štěstí) a budou 

jim vytvářeny podmínky, tak se budou zabývat jen fotbalem a můžou dojít daleko - motory na to mají. 

 

3) Jaké má tento tým šance v 1.A třídě? 

Nemůžeme si myslet, že tento kádr není třeba doplnit. To je omyl. Pokud se kádr doplní vhodně tak, aby 

hráči zapadli do  tohoto procesu, budou hrát nahoře. Ale musí hrát fotbal s láskou (nic jiného jim ani 

nezbývá) a musí mít úctu ke každému soupeři - tu správnou úctu  

 

4) Jaké jsou Tvé fotbalové plány do budoucna? 

Trenérská budoucnost se nedá naplánovat  Když budou hráči chtít, potopí tě  Ale můžu říct jen to, že 

udělám vše proto, aby BLATNÁ v 1.A třídě nedělala ostudu. 

 

 

 


