
 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj  č. 7/2013 

13. kolo – I. “B“ třída 

sobota  17. srpna 2013 

17 : 00 hod. 
 

www.blatnafotbal.cz 

www.tjblatna.cz 
 

Sobota 17/8:  PIVNÍ SLAVNOSTI  (pořádá TJ Blatná) 

Neděle 18/8:  PIVNÍ SLAVNOSTI  (pořádá TJ Blatná) 

  Blatná – Strakonice  10.00 hod. (35+) 

  Blatná - Hradiště  14.00 hod. (žáci mladší) 

 

TJ BLATNÁ „A“ 
   – FK CHELČICE 
 

Utkání  řídí:  
Hlavní rozhodčí ……….. p. Emil Hájek (Čestice) 

Asistenti ……………….. p. Jan Tůma (Čkyně) 

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

Delegát  ………………. --- 

 

          



 

Krásný pouťový den, 

jménem fotbalového oddílu TJ Blatná Vás vítám na prvním podzimním zápase 
nové sezóny 2013/2014. V našem oddílu, se na konci minulé sezóny a v průběhu letní 
přestávky uskutečnila spousta změn. O těch nejdůležitějších bych Vás rád 
informoval. 

 

„TJ“  - nejdříve ale musím poděkovat Martinu Řískému, Františku Krejčímu a Hance 
Šourkové za perfektní práci a vedení Tělovýchovné jednoty v Blatné. Svou 
ochotou, prací a elánem jsou velkou pomocí všem oddílům TJ a díky nim jsou naše 
povinnosti a starosti mnohem snesitelnější. Ještě jednou díky. 

 

„VV FO“  - a teď již k vedení fotbalového oddílu. Jelikož na vlastní žádost skončili 2 
členové hlavního výboru, Tomáš Uldrich a Milan Synek, kterým patří velký 
dík za vše, co pro blatenský fotbal vykonali a stále vykonávají, řešíme 
v současné době jejich nahrazení. Jsem rád, že se stále nacházejí lidé, kteří 
jsou ochotni nést zodpovědnost za fotbalový oddíl a doufám, že se nám podaří 
výkonný výbor doplnit do počtu 7 členů. Výkonný výbor fotbalového oddílu 
se (zatím) skládá z pěti členů: 

Předseda:  Michal  VANDUCH  

Místopředseda: Pavel  MÍKA  

Sekretář:  Petr  LINHART  

Pokladník:  Josef  HORNÁT 

Člen:   Miroslav  MAŠEK 

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

  www.blatnafotbal.cz 
 

„FO“  - 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 2012/2013: 

 



 
Pro zajímavost přikládám i přehledy, jak se našemu „A“ týmu vedlo doma, venku, na 

podzim a na jaře: 
  
Doma       Venku 

 

 
 
Podzim 2012      Jaro 2013 
 

 
 
 
 
Druhé místo by se někomu mohlo zdát jako výborný výsledek (a jistě není špatné), ale 

pro blatenský fotbal je to málo a do nové sezóny (a také do budoucna) máme jistě vyšší 
ambice. Tomu jsme se také snažili přizpůsobit přípravu a složení týmu, ve kterém došlo, 
k naší velké spokojenosti, ke znatelnému omlazení.  

 
 
 
 
 
 



 
Největším úspěchem a velkým přínosem pro blatenský fotbal je angažování zkušeného 

trenéra Michala Čadka, který má zkušenosti z krajského přeboru. Ten nahradil Martina 
Bulku, kterému tímto děkuji za práci, kterou u „A“ týmu odvedl (a že jí nebylo málo). 

Angažování Michal Čadka se během letní přípravy ukázalo jako velice dobrý tah a 
doufám, že se tréninkové nadšení kluků projeví také ve výsledcích. Zatím jsem s prací 
nového trenéra a přístupem všech kluků, kteří se do přípravy zapojili, nadmíru spokojen.  

Velice spokojen jsem také s novými posilami, které se nám podařilo pro nadcházející 
sezónu získat. Mezi nejvýznamnější patří Petr Čadek a Ondra Křivanec, kteří v loňské 
sezóně kopali krajský přebor v Horažďovicích – návraty našich velkých nadějí Lukáše 
Motyky a Štěpána Říhy – přestup nadějného gólmana Jana Vlase – zapojení dorostenců – a 
další, viz. níže.  

Přeji celému realizačnímu týmu a všem hráčům mnoho úspěchů a pevné zdraví. Nechť 
je fotbal baví, fotbalem baví své fanoušky a příznivce a podaří se jim vrátit do 1.A třídy. 

 

Muži „A“  
 

Trenér:    Michal ČADEK 
Asistent:    Tomáš SÝKORA 
Asistent:    Josef SVOBODA 
Vedoucí mužstva:  Petr MIKOLÁŠEK 
Cíl:     postup do 1.A. třídy 
 
Posily:  Petr Čadek  - hostování z Horažďovic do června 2014 
   Ondřej Křivanec - hostování z Horažďovic do června 2014 

Jan Vlas  - přestup z Plzně do Blatné 
   Lukáš Motyka - návrat z ligového dorostu Písku 
   Štěpán Říha  - návrat z ligového dorostu Příbrami 

Radek Peleška - návrat z hostování v Písku 
   Adam Pekárek - hostování z Lomu do června 2014 
   Milan šlehubr - hostování ze Lnář do prosince 2013 
   Martin Jiřinec - hostování ze Lnář do června 2014 

Jaroslav Chlanda - vyšel z dorostu 
Michal Mišiak - vyšel z dorostu 
Tomáš Voborník - vyšel z dorostu 
Jakub Sýkora  - vyšel z dorostu 
Jakub Hrubý  - hráč dorostu 
Richard Šejvar - hráč dorostu 
 

Odchody:  Michal Petrášek - hostování ve Svéradicích do prosince 2013 
   David Reguš  - hostování v Miroticích do června 2014 
   Adam Šorna  - hostování v Miroticích do prosince 2013 

  Brynda Štěpán - angažmá v Německu 
   Kryštof Šejvar - hostování v Písku do června 2014 
   Michal Brabec - hostování v Poříčí do prosince 2013 
   Jiří Motejzík   - návrat do Písku 
   Ladislav Kilián - návrat do Oseka 
   Václav Skuhravý - ukončení kariéry 
   Josef Bulka  - pokračuje v „B“ týmu Blatné 
    
 



 
 

Muži „B“  
 

Trenér:   Josef DIVIŠ 
Vedoucí mužstva:  Tomáš KVĚTOŇ 
Cíl:    posun do horních příček tabulky okresního přeboru; 
    stabilizace kádru; 

adekvátní podpora pro „A“ tým 
 

Ženy 
 

Trenér:   Jan KLÁSEK 
Vedoucí mužstva:  Monika MLÍ ČKOVÁ, Vla ďka KOZÁKOVÁ 

 

35+ 
 
Vedoucí mužstva:  Pavel RAKOVAN 

 
Bohužel ani v této sezóně nebyl tento tým přihlášen do soutěže. Nicméně jste 

srdečně zváni na jejich přátelský pouťový zápas, který se uskuteční na hřišti v Blatné, 
v neděli 18/8/2013 od 10.00 hod.  
 

Starší a mladší dorost  
 

Trenér:   Martin BULKA 
Asistent:   Josef HORNÁT 
Vedoucí mužstva:     Jiří PEROUTKA 
Pomoc při zápasech: Jan JANOTA 
    Míra PETRÁŠ 
Cíl:    výchova a příprava hráčů pro mužský fotbal; 
    udržení krajského přeboru dorostu 

 

Starší a mladší žáci 
 

Trenér SŽ:     Josef KRATOCHVÍL 
Asistent:   Leoš PEROUTKA 
Asistent:   František ŠVEJDA 
Vedoucí mužstva:  Pavel MÍKA  

 
Trenér MŽ:   Radek HABADA 
Asistent:   Miroslav MAŠEK 
Vedoucí mužstva:  Petr ŠVEC 

 
Cíl:    udržení krajského přeboru žáků; 
    výchova a příprava hráčů pro další kategorie 
 

 
 



 

Přípravka starší „A“  
 

Trenér:   Radek KOPTYŠ 
Asistent:   Pavel ŘÍHA 
Vedoucí mužstva:  Štěpán BROŽ 
Cíl:    výchova našich fotbalových nadějí; 
    stejná šance a přístup ke všem, kdož mají o fotbal zájem; 
   není důležitý výsledek, ale zapojení všech a chuť pracovat na sobě; 
    trenér = vzor 

 

Přípravka starší „B“  
 
Trenér:   Milan DRNEK 
Vedoucí mužstva:  Petr BULKA  
Cíl:    výchova našich fotbalových nadějí; 
    stejná šance a přístup ke všem, kdož mají o fotbal zájem; 

není důležitý výsledek, ale zapojení všech a chuť pracovat na sobě; 
trenér = vzor 

 

Přípravka mladší 
 
Trenér:   František VÁVRA 
Vedoucí mužstva:  Michal HOVORKA  
Cíl:    výchova našich fotbalových nadějí; 
    stejná šance a přístup ke všem, kdož mají o fotbal zájem; 

není důležitý výsledek, ale zapojení všech a chuť pracovat na sobě; 
trenér = vzor 

 

Předpřípravka 
 

Trenéři:   Miroslav VANĚČEK,  Michal VANDUCH 
Asistent:   Štěpán BRYNDA 
Asistent:   Martin FIŠER 
Cíl:    výchova našich fotbalových nadějí; 
    stejná šance a přístup ke všem, kdož mají o fotbal zájem; 

fotbal hrou; 
trenér = vzor 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
Jménem fotbalového oddílu TJ Blatná přeji všem, kdož se jakýmkoliv způsobem 

podílejí na chodu fotbalového oddílu a celé TJ, hlavně pevné zdraví, mnoho 
sportovních i osobních úspěchů a v dnešní hektické době také čas na odpočinek a 
sport. Nechť se zde příští rok opět všichni setkáme. 

     
Blatná do toho !!! 

    Krásnou pouť a Pivní slavnosti. 
    S přátelským pozdravem Michal Vanduch 


