
 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj   č. 7/2012 

2. kolo – I. “B“ třída sk. „C“ 

sobota 1. září 2012 

17 : 00 hod. 
 

 

(www.blatnafotbal.cz) 

 

Dnes „PARKÁNI“ - zimní stadion. 

 

 

BLATNÁ „A“ –    
    BŘEZNICE 

 

Utkání řídí:  

 

Hlavní rozhodčí ……….. p. Josef Ovčáček (Boršov / Vltavou) 

Asistenti ……………….. p. Luboš Zabilka (Č. Budějovice) 

               ……………..… p. Hejtmánek (OFS) 

Delegát  ………………. p. Jaromír Sebera st. (Vodňany) 
 

          



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

  www.blatnafotbal.cz 
 

Muži „A“ – I.B t řída 
 

Záhoří – Blatná  2:0 (0:0) 
 
Blatná:   Vlas – Marek, Rubáš D., Uldrich, Nový – Merašický (46´ Mišiak M.), Prokopec, Peleška R., 

Brynda, Kratochvíl (K) (57´ Hrubý) – Jiřinec (77´ Skuhravý). 
 
Martin Bulka, trenér Blatné:    Na hřiště „neznámého“ soupeře jsme jeli bodovat, ale ten byl proti. Během 
prvního poločasu bylo vidět obrovské množství zahozených šancí na obou stranách a spíše bojovný fotbal. 
Především ze strany domácích. Do druhé půle jsme nastoupili s odhodláním vyrovnat se domácím 
v nasazení, ale to se konalo pouze v poslední dvacetiminutovce. Což bylo již za nepříznivého stavu. 
Z jednoho protiútoku dotlačil soupeř míč silou vůle do naší sítě. Druhou branku jsme inkasovali v závěru 
utkání z pokutového kopu, když Uldrich zatáhl za záchrannou brzdu až v našem vápně. Chybělo nám 
nasazení, hlad po vítězství a již tradičně jsme měli problém s proměňováním šancí. 
 

Blatná – Štěkeň  3:1 (2:1) 
  
Branky Blatné:   Kratochvíl, Brynda (p), Skuhravý. 
Blatná:   Vlas – Marek, Rubáš, Bulka J., Uldrich, – Merašický (Nový), Peleška R., Brynda, Prokopec, 

Kratochvíl (K) (Skuhravý) – Jiřinec (Mišiak M.). 
Štěkeň:   Fiřt (K) – Kozlík, Sobolčík, Čížek V., Lojík, Čížek M., Hájek, Páník, Kovář, Cibulka, Kovanda. 
Na střídání: Poláček, Jariabka, Vachta, Prokeš. 
 
Martin Bulka, trenér Blatné:    Do zápasu jsme vstoupili velice aktivně a vytvořili si za prvních dvacet 
minut několik slibných možností ke skórování, které nebyly využity. Soupeř z ojedinělého protiútoku 
nezaváhal a šel do vedení. V tlaku jsme pokračovali a do půle stav otočili. Trefil se Kratochvíl a Brynda z 
penalty. Na začátku druhé půle jsme neproměnili několik obrovských šancí které nás postupem času obrali o 
sebevědomí a soupeř nás zatlačil před naši branku. Vysvobození pro nás přišlo až v nastaveném čase, s 
přehledem zakončil Skuhravý. Jsem spokojen s naší hrou, nikoliv však s řešením situací okolo branky 
soupeře, o vítězi mohlo být rozhodnuto o dost dříve! 
 
Výsledky 1. kola – 26/8/2012        Zápasy 2., 3., 4. kola 

 
 



 
 

 
 
Tabulka „A“ týmu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muži „B“ - OP  
 

Blatná – Dražejov 2:0 (1:0)  
  
Branky:    38´ Michal Brabec, 76´ Michal Čadek. 
Blatná:   Sedláček – Voborník, Čadek, Peleška T., Rubáš O. – Martínek, Vanduch (K), Brabec, Kerndl – 

Říha Z. (87´ Písařík), Svoboda (85´ Fišer). 
Dražejov:   Hrčka – Košatka, Šíp, Klečka, Mrkvička, Slavík, Liška (K), Holeček, Pojsl, Brabec, Cibulka. 
Na střídání:   Zelinka, Kacetl. 

 
Josef Hornát, trenér Blatné:  Hosté začali s chutí a 15 minut domácí přehrávali. Pak začala Blatná přebírat 
iniciativu a do konce poločasu byla lepší. Šance však na obou stranách nepřibývaly. Pouze zkušený Michal 
Brabec se zastřeloval. Uhodilo až ve 38. minutě. Brabec převzal na půli balón, prošel středem hřiště, a 
přesnou ranou poslal domácí do vedení. Do druhé půle vlétli hosté jako pokropeni živou vodou. Zatlačili 
domácí a vyrovnání vyselo ve vzduchu. Ti se štěstím odolali a 76. minutě zvýšili skóre na 2:0. To se trefil 
další veterán v dresu domácích Michal Čadek. Z úhlu bombou nedal hostujícímu brankáři šanci. Zejména 
díky skvěle chytajícímu Ondřeji Sedláčkovi už do konce zápasu gól nepadl. Domácí podali velmi dobrý 
týmový výkon a proti bojovnému a fyzicky vyspělému soupeři vyhráli. 
 

Lnáře – Blatná  8:1 (1:0) 
 
Branka Blatné:   Brabec. 
Blatná:   Aleš - Sobota, Čadek M., Sýkora, Voborník - Merašický, Šorna, Hrubý, Kallmünzer - Martínek, 

Svoboda. 
Střídali:    Brabec, Písařík, Fišer. 
 
Josef Hornát, trenér Blatné:   V prvním poločase jsme stačili odolávat natěšenému nováčkovi a hráli 
vyrovnanou partii. O přestávce  jsme však museli vystřídat unavené dorostence kteří podali dopoledne i 
odpoledne výborný výkon.Po zahájení druhé půle odstoupil zraněný Šorna a naše hra v deseti lidech se 
zhroutila jako domeček z karet. Domácí přidávali další branky a béčko si odvezlo pořádný debakl. Z 
nejrůznějších důvodů chyběli  Sedláček, Krajzl, Kerndl, Šrámek, Stejskal, Vanduch, Říha. 
 

Ženy – III. Liga  
 
Trenér:    Jan Klásek 
Vedoucí mužstva:  Monika Mlí čková, Michaela Braunová 
 
Svůj první mistrovský zápas sezóny 2012/2013 sehrají tuto sobotu 1/9/2012 od 16.00 hod. na hřišti Mořiny. 
Také druhý zápas sehrají venku, tentokrát v sobotu 8/9/2012 od 10.45 hod. na hřišti Ďáblic. První domácí 
utkání čeká „blatenské fotbalové ženy“ v neděli 16/9/2012 od 15.00 hod. proti ženám Bráníku. 



 

Starší dorost - KP 
 

Loko ČB – Blatná 8:0 (3:0)   
  
Blatná:   Chlanda – Šějvar K. (30´ Tvrdý), Hrubý, Burian – Linhart, Voborník (K), Karban, Motyka, Petráš – 

Janota, Mišiak. 
 
David Reguš, trenér Blatné:   Tímto vystoupením v dnešním utkáním jsme si velmi pokazili reputaci. I 
když nám chyběli z různých důvodů Šejvar R., Písařík, Čejka, Kallmünzer a Stejskal. Naše vystupování na 
hřišti by bohužel nestačilo ani na tým okresního přeboru… Mysleli jsme si, že to přijde samo (po dvou 
vydařených utkáních), ale bohužel tomu tak nebylo. Chyběl nám pohyb, důraz při osobních soubojích a 
hlavně jsme dost často chybovali v rozehrávce. Tím pádem jsme se sami dostávali pod tlak, ze kterého 
pramenily chyby a soupeř si pohodlně dokráčel pro vítězství. 
  

Břilice – Blatná  1:3 (0:2)   
  
Branky Blatné:   3x Písařík. 
Blatná:   Chlanda – Šejvar K., Hrubý, Burian – Šejvar R., Voborník (K), Karban, Mišiak, Kallmünzer – 

Linhart, Písařík. 
 
David Reguš, trenér Blatné:   V prvním poločase jsme hráli velmi dobře kombinačně a soupeře jsme za 
první poločas skoro do ničeho nepustili. Jen ke střelám z dálky a s těmi si poradil Chlanda. Naopak my jsme 
byli směrem do předu nebezpečnější a dokázali jsme si vytvořit několik brankových příležitostí a dvě z toho 
se nám podařilo proměnit. Ve druhé půli jsme opět zaspali úvod poločasu a soupeř nás zatlačil. Ale i přes 
naší neaktivitu se nám podařilo přidat třetí branku. V zápětí se domácím podařilo snížit - po naší chybě. My 
jsme dokázali vyrovnat hru a dokonce zápasu se hrál vyrovnaný fotbal s šancemi na obou stranách. 
  

Blatná – FK Jindřichův Hradec 1910  4:3 (3:1) 
  
Branky Blatné:   43´ a 75´ Mišiak, 19´ Písařík, 24´ Kallmünzer. 
Hradec:   Hrubý – Kučera, Slavíček, Princ, Votava, Cejtl, Janeček, Grošek, Volfel (K), Mencel, Sussenbeck. 
Na střídání:   Peterka, Maxa, Reisner, Razima. 
Blatná:   Chlanda – Čejka, Hrubý, Burian – Linhart, Voborník (K), Karban, Mišiak, Kallmünzer – Stejskal 

(46´ Petráš), Písařík (75´ Janota). 
 
David Reguš, trenér Blatné:   V prvním kole k nám zavítal velmi silný soupeř z Hradce. V prvním poločase 
jsme hráli dobře. Hlavně v prvních 30. minutách, kdy jsme dobře napadali ve středu hřiště a povedlo se nám 
využít chyb soupeře a vytvořit si vedení 2:0. Posledních 15 minut jsme ale ustoupili od naší hry a soupeř 
toho využil a snížil. V posledních minutě poločasu se nám povedlo opět odskočit do dvoubrankového vedení. 
Ve druhém poločase jsme hráli mizerně a soupeř nás dostal pod tlak a povedlo se mu srovnat na 3:3. Po 
vyrovnávacím gólu udělal rozhodčí pauzu na občerstvení a to byl myslím klíčový okamžik zápasu. Pač se 
nám povedlo zklidnit hráče a 15 minut před koncem se nám povedlo dát vítězný góĺ zásluhou Mišiaka. A 
pomalu jsme mohli jít slavit vydařený vstup do sezóny. 
 
 

Mladší dorost - KP 
 

Břilice – Blatná  6:2 (2:1) 
  
Branky Blatné:   Stulík, Petráš. 
Blatná:   Hejl – Říský, Stulík, Kalous, Hosperger – Sedláček, Petráš (K), Kareš, Hovanec – Janota. 
 
Jan Janota, trenér Blatné:   Do zápasu jsme nastoupili pouze v deseti, ale hlavně bez brankáře (první 
poločas chytal Hejl, druhý Hosperger), což se ukázalo jako zásadní. I v menším počtu jsme se soupeřem 
dokázali držet krok, ale inkasovali jsme laciné góly. V utkání jsme se museli obejít bez osmi hráčů (Kurz, 
Formánek, Drůba, Tvrdý, Michálek, Solar, Maňaska, Cvach). Jsem přesvědčen, že pokud bychom nastoupili 
v jedenácti, a hlavně s brankářem, tak jsme tentokrát bodovali. 



 

Blatná – FK Jindřichův Hradec 1910 1:4 (0:2) 
 
Branka Blatné:   Janota. 
Blatná:  Blovský – Říský, Petráš (K), Kalous, Hosperger – Cvach, Maňaska, Janota, Solar – Stulík, Sedláček 

(Kareš, Hejl). 
 
Jan Janota, trenér Blatné: V průběhu celého zápasu se projevovala na hráčích velká nerozehranost. 
Vzhledem k účasti na přípravných zápasech a trénincích to ani jinak vypadat nemohlo. Opět jsme bojovali 
s nedostatkem hráčů, ať už z důvodu zranění nebo dovolené… (Kurz, Formánek, Drůba, Tvrdý, Michálek, 
Hovanec). Museli proto nastoupit hráči ze starších žáků Kareš a Sedláček, které musím za nasazení a 
předvedenou hru pochválit. Věříme, že až se nám všichni hráči uzdraví a budeme v plné sestavě, začneme v 
průběhu podzimní části předvádět pohlednější fotbal než v prvním kole. 
 
 

Starší žáci - KP 
 

Blatná – Slavoj Český Krumlov  1:0 (1:0) 
 
Branka:    Paukner 
Blatná:   Peroutka – Houzar, Hrádek, Sedláček, Míka – Burian, Kareš, Kundrát, Linhart – Paukner, Chladna. 
Střídali:   Jelínek, Dráb, Čapek, Říha, Karlíková. 
Č. Krumlov: Krupka – Filip, Troják, Pavelka, Křížek – Malát, Ješina, Harvan, Dvořák – Kutlák, Fuciman. 
Střídali:    Antl, Maxa, Trapl, Štěpán, Čekan. 
 
Jiří Peroutka, trenér Blatné:   První utkání sezóny se hrálo za příjemného počasí. V prvním poločase se 
hrálo poměrně vyrovnané utkání, v němž jsme si vypracovali jednu brankovou příležitost, kterou s klidnou 
hlavou zakončil Paukner. Soupeř byl nebezpečný, ale jasnou šanci si nevypracoval. Ve druhé části zápasu nás 
Krumlov přehrával a několik tutovek, buď zakončil mimo branku, nebo nás podržel bezchybný brankář 
Peroutka, nejlepší blatenský hráč. 
 
 

Mladší žáci - KP 
 

Čtyři Dvory – Blatná  2:2 (1:1)  penalty  2:0 
  
Branky Blatné:   13´ Uldrich, 35´ Tvrdý (p.). 
Blatná:   Šimůnek – Maleček, Jelínek, Bláha V. – Tvrdý, Hrádek, Uldrich – Říha. 
Střídali:   Karlíková, Antoš, Bláha J. 
 
Pavel Míka, vedoucí týmu Blatné:   K dalšímu utkání jsme zajeli do Českých Budějovic. Tentokrát si kluci 
zaslouží jenom pochvalu. Byli jsme téměř po celý zápas lepším týmem. Škoda jen nevyužitých šancí 
 

Blatná – Český Krumlov 1:3 (1:1) 
 
Branka Blatné:   13´ Uldrich. 
Blatná:   Šimůnek – Maleček, Jelínek, Bláha V. – Tvrdý, Dráb, Uldrich – Říha. 
Střídali:   Karlíková, Antoš, Hrádek, Bláha J. 
 
Pavel Míka, vedoucí týmu Blatné:   K prvnímu utkání v krajském přeboru nastoupili kluci s přehnaným 
respektem ze soupeře. Ujali jsme se sice vedení, když nadvakrát zakončil svůj samostatný únik Uldrich. 
Hostům, kteří byly po celý zápas fotbalovější, se do poločasu podařilo vyrovnat, a ve druhé půli dvakrát 
potrestat naši nedůslednost v obranné hře. Přesto musíme kluky za předvedený výkon v utkání pochválit. 
 
 
 
 
 



 

Přípravka starší „A“ - OP  
 
Trenér:   Radek HABADA 
Asistent:  Miroslav MAŠEK 
Vedoucí mužstva: Petr ŠVEC   
 
Svůj první mistrovský zápas sezóny 2012/2013 sehrají tuto neděli 2/9/2012 od 10.00 hod. na hřišti Vodňan. 
První domácí utkání čeká „naše mladé talenty“ v sobotu 8/9/2012 od 10.00 hod. proti Bavorovu. 
 
 

Přípravka starší „B“ - OP 
 
Trenér:   Radek KOPTYŠ 
Asistent:  Štěpán BROŽ 
Vedoucí mužstva: Pavel KRÁTKÝ  
 
Svůj první mistrovský zápas sezóny 2012/2013 sehrají tuto sobotu 1/9/2012 od 14.30 hod. na hřišti Čestic. 
První domácí utkání čeká „naše mladé talenty“ v sobotu 8/9/2012 od 12.00 hod. proti Dražejovu. 
 
 

Přípravka mladší - OP 
 
Trenér:   Milan DRNEK 
Vedoucí mužstva: Petr BULKA  
 
Svůj první mistrovský zápas sezóny 2012/2013 sehrají tuto sobotu 1/9/2012 od 10.00 hod. na hřišti 
Dražejova. První domácí utkání čeká „naše mladé talenty“ v sobotu 8/9/2012 od 14.00 hod. proti Bavorovu. 
 
 

Předpřípravka 
 
Trenér:   František VÁVRA 
Vedoucí mužstva: Michal HOVORKA  
 
Naši nejmladší zatím soutěž nehrají. Dle možností hrají přátelská utkání, ve kterých mohou porovnat své síly 
s jinými soupeři.  
Pravidelně, vždy v úterý a ve čtvrtek od 16.30 hod., se scházejí na trénink a je radost na ně koukat. Kéž by 
jim (i trenérům) vydržel elán a nadšení co nejdéle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(www.blatnafotbal.cz) 
 


