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Neděle: Blatná – Kaplice 15.00 hod. (ženy) 

Blatná – Katovice 12.00 hod. (ml. přípravka) 

 

BLATNÁ „A“ –    
    KESTŘANY 

 

Utkání řídí:  

 

Hlavní rozhodčí ……….. p. Václav Šíma (Rudolfov) 

Asistenti ……………….. p. Tomáš Koranda (Č. Budějovice) 

               ……………..… p. Chvosta (OFS) 

Delegát  ………………. --- 
 

          



 

Muži „A“ – I.B t řída, skupina C 
 

Mirotice – Blatná  0:2 (0:1) 
 
Branky Blatné:  Rubáš David 
Blatná:  Sedláček – Marek (87. Mišiak M.), Uldrich, Rubáš D., Nový – Skuhravý, Prokopec, Brynda (77. 

Svoboda), Kratochvíl (46. Peleška R.) – Bulka J., Jiřinec 
ČK: 0:1 Jiřinec 
Martin Bulka:  Čekalo nás další těžké utkání, protože Mirotičtí doma ještě nebodovali a ani nevstřelili 
branku. Nám se však skvěle povedl začátek zápasu, když Rubáš překvapil golmana již v první minutě – 0:1. 
Pak začal spíše boj na velice těžkém terénu. Několikrát jsme měli velké štěstí, když nás zachránil Sedláček a 
nebo střela minula branku. Domácí byli jasně lepší až do druhé inkasované branky v 70. minutě. David 
Rubáš vyslal nechytatelnou střelu z 35 metrů a o vítězi bylo rozhodnuto. Domácí nás jasně přehrávali, byli 
bojovnější, ale branky jsme dávali my. 
 

Blatná – Poříčí    3:2 (2:1) 
 
Branky Blatné:  Brynda,  Jiřinec, Uldrich 
Blatná:  Vlas - Nový (83. Marek), Bulka J., Uldrich, Skuhravý - Mearašický (46. Prokopec) , Peleška,  

Rubáš, Kratochvíl – Brynda, Jiřinec (72. M. Mišiak) 
Martin Bulka, trenér Blatné:    Od první minuty jsme hráli velice špatný, ustrašený fotbal. Z ojedinělé 
šance se však trefil Brynda a doufali jsem že se náš výkon zlepší. Opak byl pravdou a srovnání skóre na sebe 
nenechalo dlouho čekat. Do poločasu bylo vidět několik zajímavých situací před oběmi brankami, ale 
jedinou využit těsně před koncem Jiřinec. Po přestávce jsme začali náporem, ale o změnu výsledku se 
postarali hosté. Než jsme se stačili vzpamatovat z rozhodnutí rozhodčího byl stav skóre 2:2. Nepolevili jsme 
a za několik minut zvýšil Uldrich nádhernou střelou z trestného kopu. V závěru jsme se ještě báli o výsledek, 
ale 3 body zůstali doma. 
 

Muži „B“ - OP  
 

Blatná B  –  Sokol Cehnice A              1:4 (0:4)  
  
Branky:    Michal Vanduch (pen.) – Vladimír Vaněk 3x, Tomáš Herzig 
Blatná:   Vlas – Sobota (46´Bulka M.), Vanduch, Nový, Krajzl, Sýkora, Peleška, Prokopec (28´ Stejskal, 68´ 

Fišer), Šrámek (K), Merašický, Martínek. 
Cehnice:   Kouba – Martínek O., Sadlak, Frčka M., Vaněk, Příbramský, Mára, Frčka R., Herzig (K), 

Martínek M., Turek. 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Po nečekaném bodovém zisku z Katovic jsme nastoupili proti 
nebezpečnému soupeři s příliš velkým klidem a rozvahou. Ten se s námi nijak nemazlil a první tři balóny 
skončily v síti bezmocného Vlase. Rychlost a důraz hostujících hráčů dělaly těžkopádným domácím 
obrovské problémy. Hosté přidali do konce poločasu ještě jednu branku a druhý poločas už pouze dohrávali. 
Domácí korigovali Vanduchem z nařízené penalty. Vítězství hostů je zcela zasloužené a po právu odvážejí 
z Blatné všechny body. 
 

Katovice B – Blatná B              1:1 (0:0)  
 
Datum:   16. září 2012,  16.30 hod. 
Branka Blatné:   51´ Stanislav Sobota 
Blatná:   Vlas – Marek, Sýkora, Šrámek (K), Stejskal – Kerndl, Bulka M., Vanduch, Sobota – Svoboda, 

Martínek. 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Pouze 11 hráčů odjíždělo k velmi těžkému utkání do Katovic. Ti se však 
svého úkolu zhostili se ctí. Tápající domácí drželi daleko od Vlasovi branky a několikrát ohrozili branku 
domácích. Šance Kerndla a Martina Bulky byly z kategorie vyložených. Do druhé půle vlétli domácí s chutí 
a chtěli strhnout vedení na svoji stranu. Čáru přes rozpočet jim udělal hostující Standa Sobota, který bombou 
z dvaceti metrů, odrazem od břevna, nedal domácímu gólmanovi šanci. Vzápětí postupoval sám na gólmana 
Bulka, ale neuspěl. 
 



 
Domácí zvýšili úsilí a podařilo se jim vyrovnat po individuální akci domácího útočníka. Chvíli na to 
nastřelili břevno. Hosté odpověděli stejnou mincí smolařem utkání Martinem Bulkou. Zápas se dohrával za 
stálé převahy domácího týmu, který zahazoval své šance. Hosté se štěstím uhájili remízu. U blatenských 
vynikla spolehlivá obrana v čele s bezchybným gólmanem Vlasem. 
 

Ženy – III. Liga  
 

Příbam B – Blatná  2:1 (1:0)  
Branka Blatné: Vajsová 

Sestava: Valíčková, Kozáková,Honnerová, Tvrdá, Chárová ( 43. Křivancová), – Šebková, 
Račáková, Štychová, Klásková, – Velíšková, Vajsová 

Neproměnění šancí blatenské stálo body. 
Ve 4.kole se utkání odehrávalo na hřišti zkušeného teamu z 2 ligi Příbrami. a také to byla na hřišti znát, od 
první minuty začaly domácí hráčky tlačit a blatenačky byly docela zaskočené a dlouho trvalo než se dostaly 
teké do hry. V 7 minutě střílela Velíškova přímí kop, ale povedená střela míjela těsně bránu. Hodně času se 
hrálo před bránou hostujících hráček, obrana a gólmanka Valíčková zachraňovala, co se dalo. Ve 20 minutě 
domácí hráčky zahrávaly rohový kop, míč prolétl vápnem a tam volná hráčka zakončovala na zadní tyč. 
Ve 32 minutě vybídla Velíšková útočnici Vajsovou a ta neproměnila vyloženou šanci, následný rohový kop 
skončil málem gólem, ale míč se odrazil od Kláskové, která stála v bráně. Do konce poločasu měly více ze 
hry domácí, ale skoré se už neměnilo. 
V druhé půlce začaly opět tlačit domácí a Valíčkova se od první minuty nenudila, ale z následného útoku, 
kdy šla Vajsova sama na bránu bohužel trefila jen připravenou golmanku Pilouskovou. Blatenačky se 
dostávaly více do hry, ale přesto musely být na pozoru, jelikož hráčky Příbrami hrály velice pěkný 
kombinační fotbal, i když útočná hra příbrami už nebyla tak silná. Největší šance Velíškové, to když 
zahrávala volný přímý kop skončil bohužel jen na břevně branky . Posledních 10 minut daly hostující hráčky 
všechno do útoku, to když se vytáhla kapitánka Kozáková, Blatná začala hodně zlobit a domácí hráčky 
musely tahat za záchrané brzdy v podobě obraných faulů. V 88.min se, se štěstím odrazil balón na dotírající 
domácí útočnici a ta s potřebným štěstím přidala druhý gól Příbrami. Jakoby tento gól pustil hostujícím 
hráčkám krev do žil, a gól na sebe nedal dlouho čekat, to když si na středu hřiště převzala míč Kozáková, 
přešla do útoku, kde vybídla k jasné šanci Vajsovou, která tentokrát mířila přesně 2:1. Bohužel na časomíře 
nezbývalo potřebného času a tak se už na skóre nic nezměnilo. 
Jan Klásek, trenér: Příbram zaslouženě vyhrála, podávala lepši a kombinační fotbal, se kterým měly holky 
velké problémy. ale i tak se dostávaly slibnych šancí, jen škoda ze je nedokázaly proměnit.Holky musím 
pochválit za bojovnost a že to nevzdávaly do posleni minuty. Po dlouhé době jsme sehrály utkání s kvalitním 
soupeřem. Teď se musíme soustředit na domácíc zápas ve kterém budeme hostit kvalitní tým z Kaplice. 
článek připravila Honnerová Martina  
 

Blatná – ABC Braník   2:0 (1:0)  
  
Branky: Velíšková, Račáková 
Sestava: Valíčková, Kozáková, Honnerová, Trvdá, Swietoňová (  35min.Chárová, 70.min Nagyová ) – 

Šebková, Račáková, Štychová, Klásková, – Velíšková, Vajsová 
V prvním domácím zápase hostila Blatná hráčky Braníku,který měl stejný počet bodů jako domácí. A tak se 
očekával bojovný fotbal. Blatenské devčata si chtěly po minulém prohraném zápase s Dablicema zpravit 
chuť a nastoupily s odhodláním vyhrát. 
Vědělo se, že se nesmí nic podcenit, braník sice přišel do nové sezony s 2 posilama s pravidelnýma tréninky 
a naběhané kilometry vzbuzovaly respekt. 
Ale už v 6 minutě se k odráženému balónu dostala Velíšková a měla dost času si připravit střelu  z poza 
velkého vápna,která jí sedla na výbornou , mířila přímo do šibenice. Gól Velíškové přivedl potřebný na 
kopačky domácích. Hra byla celkem vyrovnaná, hrálo se ve středu hřiště.V polovině prvního poločasu se 
srazila domácí hráčky s hostující útočnicí, bohužel se tento střet neobešel bez zranění a pro domácí 
Swietoňovou zápas skončil, doufejme v brzké uzdravení.Po velké hrubce domácí obrany šly hostující 
útočnice na domácíc gólmanku Valíčkovou samy, naštěstí jakoby se zalekly své šance a míč odevzdaly do 
náruče připravené gólmanky. 
V druhém poločase byla hra podobná, bylo vidět více kombinačního fotbalu a spřesnění přihrávek. 
Blateňačky nepolevovaly ze svého úsilý vyhrát a přidat nějakou branku, ale opět nás zradila koncovka a 
přesnost. Na druhý gól čekaly domácí až do 70.min,kdy zahrávala Velíšková přímý kop, který uklidila do 
branky hlavou Račáková. 



 
Braník se talčil to útoku, ale domácí stoperka Kozáková zastavovala krajní útočnice na výbornou a nedala 
šanci pustit Braník do nějaké slibnější situace.A tak mohla Blatná slavit první domácí 3body. 
Jan Klásek, trenér: Hra bylo mnohem lepší než minulý zápas, ale teď nás čeká těžký soupeř Příbram, a 
pokud nebudem proměňovat vydřené šánce, mohlo by nás to hodně mrzet. Na hřišti Příbrami to bude jiskřit 
mnohem více než celkem poklidné utkání s ABC Braník. 
článek připravila Martina Honnerová 
 

Ďáblice – Blatná   2:1 (1:1)  
  
Branka Blatné: Klásková 
Sestava: Valíčková – Kozáková,Honnerová, Tvrdá, Chárová ( 20.min Hanzlíková ), Šebková, Račáková, 

Štychová, Klásková – Křivancová ( 65min.Nagyová), Velíšková 
Ke druhému mistrovskému zápasu odjížděly Blatenské hráčky do Dáblic. 
Od první minuty zápasu bylo vidět, že Blatná není v ideální formě, odchod a zranění zkušených hráček, je 
bohužel na blatenských velmi znát.Přestože hra byla celkem vyrovnaná, tak gólových šancí byla jak 
šafránu.Ale přesto se podařilo Blatné skórovat a to v 25 minutě se po krásném centru Kozákové,přes 
Štychovou do vápna,kde se trefila Klásková když nakopla míč z voleje přímo do brány a nedala gólmance 
šanci. Blatná vedla 1:0 ale to bylo vše… nevýrazný výkon Blatenským hráčkám dal ránu, když v poslední 
minutě 1. poločasu snižovaly Dáblice na 1:1. 
V kabině to bouřilo, ale na hřišti opět mizerný výkon, ďáblice hrály přesnější fotbal. A v 64 minutě se se 
štěstím dostala k dorážce domácí útočnice a Valíčková už nemohla zasáhnout. V posledních 15 minutách se 
blatenské pustily z poledních sil do vyrovnávacího tlaku, který sice byl znát,ale děvčata byla neúspěšná i 
přesto, že se do 100% šance dostala 2x Nagyová tak obrana dokázala míč odvrátit. A tak výsledek byl 2:1 pro 
domácí úlevou.V zápase nebyl jasný favorit, domácí měli 2 šance a ty využili a hostující hráčky bohužel 
neměly síly na to si vytvořit více šancí aby mohly nepříznivý výsledek otočit. 
Jan Klásek, trenér: Hrály jsme špatný fotbal. Bohužel na co jsme byli zvyklý už není, musíme se vyrovnat 
s odchodem hráček. Teď už každý zápas bude těžký, když vám chybí 5 holek ze základu tak to musí být 
někde určitě znát, ale věříme, že se náš výkon zlepší a budeme podávat dobré výsledky. Ještě bych chtěl 
dodat, že výkon rozhodčích ( hlavní a 2x pomezní ) byl hodně mizerný. Nechat hrát domácí hráčky na 
registrace mužů o něčem svědčí. 
  

Baník Mořina – Blatná   1:4 (0:3) 
 
Branky:  Velíšková, Vjasová 2x, Honnerová 
Sestava: Valíčková – Kozáková (85.min Chárová), Velíšková, Tvrdá, Swietoňová, – Honnerová, Račáková, 

Štychová, Šebková, – Klásková ( 75min.Tomanová), Vajsová 
K prvnímu podzimnímu zápasu musely hráčky Blatné zajíždět do Mořiny. Papírově slabší soupeř se nesměl 
podcenit, v teamu Blatné je mnoho změň a jen čas ukáže jak se s tím team dokáže vyrovnat. 
Zápas se odehrával na mokrém a velmi špatně připraveném hřišti, což se hlavně projevovalo na kombinaci. 
Domácí hráčky působily od první minuty velmi zaskočeně a to hrálo do karet blatenačkám, které v 5. minutě 
daly svůj první gól, který do sítě naservírovala po krásném rohovém kopu RačákovéVělíšková. Hra se 
odehrávala především na polovině Mořiny, ale bohužel jak je u Blatenských známo ,chybí jim dostatečné 
štěstí a přesnosti v zakončení tutových šancí,to však trvalo jen do 18.min kdy stoperka Kozáková vybídla ke 
kombinaci Račákovou se Štychovou, které předaly balón na kopačky útočnice Vajsové, která míč uklidila s 
přehledem do šibenice.Domácí hráčky podávaly sympatický výkon o snaze hrát fotbal, ale na blatenské 
hráčky to nestačilo a když už se dostaly před hostující branku byla Valíčková proti. Do konce poločasu se 
měnilo skóre ještě jednou a to v 25.min,kdy odražený míč od domácí gólmanky dotlačila do sítě opět 
Vajsová. 
V druhém poločase, jakoby Blateňačky zaspaly a pouštěly domácí více k míči. Hra byla plná nepřesností a 
přelévala z jedné poloviny na druhou až do 66.min,kdy se před brankou hostí nejlépe zorientovala hráčka 
Honnerová a přidala 4.gól Blatné. V 70.min se podařilo domácím dostat před branku Blatné,kde rozhodčí 
posoudil souboj domácí útočnice s gólmankou Blatné jako faul a kopala se penalta, kterou hráčka Mořiny 
proměnila a korigovala výsledek na konečných 1:4. 
Jan Klásek, trenér: Blatná je ráda, že se zápas povedl, ale je jim známo, že je ještě co zlepšovat. Vstup do 
sezóny je vdycky těžký, tak doufámé že se rozehrajem k výkonům jako minulé sezoně . 
 
 
 
 



Starší dorost - KP 
 

Roudné – Blatná       4:0 (4:0)   
  
Blatná:   Chlanda – Šejvar K, Karban, Karban, Burian – Mišiak, Voborník, Petráš – Šejvar R., Linhart, 

Stejskal 
David Reguš (trenér Blatné): Do utkání jsme vstoupily dobře a bez respektu ze soupeře. Ale bohužel jsme 
udělali několik chyb a domácí nás za to potrestali vždy gólem. Po celý zápas byli domácí lepším celkem, a 
kdybychom proměnily šance, které jsme si vytvořili tak by výsledek nebyl tak jednoznačný. Musíme 
pochválit naší obranu, která po celý zápas pracovala pod vedením Kubou Hrubým velmi dobře. 
  

Blatná – Meteor Tábor      0:3 (0:1)   
  
Blatná:   Chlanda – Stejskal, Karban, Písařík, Burian – Petráš, Voborník, Kallmunzer, Šejvar, Karban – 

Mišiak 
David Reguš (trenér Blatné):  Před utkáním jsme měli hodně velké problémy se sestavou. Utkání bylo po 
celý zápas vyrovnané se šancemi na obou stranách. My jsme si dokázali vytvořit 6 tutových šancí, ale 
bohužel jsme je nedokázali proměnit a to byl největší rozdíl mezi námi a hostujícím celkem. Protože ty své 
šance dokázali proměnit a proto si odváží všechny tři body.. 
 

Mladší dorost - KP 
 

Roudné – Blatná      6:3 (3:2) 
  
Branky Blatné: Formánek 2, Hejl 
Blatná: Burian –  Cvach, Tvrdý, Drůba, Hosperger – Formánek, Petráš, Stulík, Janota – Hejl 
Jan Janota: Vstup do utkání se nám povedl a již ve druhé minutě jsme se ujali vedení po gólu svátečního 
střelce Hejla. Domácím se ale po našich chybách povedlo během 30 minut skóre otočit na 3:1. Těsně před 
koncem prvního poločasu nás do hry vrátil gólem Formánek. Do druhé půle jsme vstoupili aktivně, bohužel 
soupeř opět trestal naši další chybu. 18 minut před koncem zápasu Formánek snížil na rozdíl jednoho gólu. 
Všechny síly jsme soustředili na dorovnání a zisk bodů. Tím se ale domácím otevřela vrátka do naší obrany a 
v 80. minutě zvýšili svůj náskok na 5:3. Tím nás srazili do kolen a v poslední minutě upravili skóre na 
konečných 6:3. Výsledek je pro nás samozřejmě zklamání ale s předvedenou hrou a nasazením jsme 
spokojeni. 
  

Blatná – Meteor Tábor     4:0 (3:0) 
  
Branky Blatné:  Tvrdý 2, Maňaska, Janota 
Blatná: Kurz –  Michálek, Tvrdý, Drůba, Kalous – Maňaska, Petráš, Stulík, Janota, Solar – Formánek   

/střídání – Hejl, Říský, Cvach/ 
Jan Janota: První zápas v sezóně kdy jsme nastoupili téměř kompletní. Tento fakt přispěl ke 
zlepšení defenzivní i ofenzivní činnosti. Soupeře jsme celý zápas přehrávali. Velký podíl na dobré defenzivě 
měl Drůba, který nastoupil poprvé od zranění. I přes neproměňování dalších šancí jsme všichni z výsledkem 
spokojeni a kluky musím především za hru a nasazení v prvním poločasu pochválit. 
 

Starší žáci - KP 
 

Blatná – Hluboká         1:1  (1:0)  p.1-4  
 
Branka Blatné:   Paukner 
Blatná:   Peroutka – Burian, Hrádek,Voříšek, Houzar – Chladna, Kareš, Sedláček, Míka -  Linhart, Paukner 
Střídali: Jelínek, Čapek, Kundrát, Vala, Chovanec 
Hodnocení utkání :  V prvním poločase se hrálo v celku vyrovnané utkání. Kluci bojovali a fotbalovějšího 
soupeře nepouštěli do jasných gólových příležitostí. Naopak nám vyšel rychlý protiútok, který zakončil 
Paukner. Ve druhé části hosté jasně dominovali, když kluci přestali běhat a jen přihlíželi hezkým 
kombinacím soupeře. Bylo jen otázkou času, kdy obdržíme branku. Ta naštěstí padla před koncem zápasu. 
Po penaltách si hosté po právu odvážejí 2 body. 



Strakonice – Blatná      3:1  (2:1)   
 
Branka Blatné: Kareš 
Blatná:   Peroutka – Burian, Houzar, Hrádek, Míka – Kundrát, Kareš, Sedláček, Linhart – Paukner, Chladna 
Střídali: Chovanec, Říha, Čapek, Karlíková 
Hodnocení utkání :  Do utkání jsme šli s tím, navázat na zlepšený výkon ze druhého poločasu minulého 
kola. Úvod zápasu se nám poměrně vyvedl. Domácí jsme nepustili do šancí a my se po přímém kopu Míky, 
který orazítkoval břevno a následnou dorážkou Kareše, dostali do vedení. Bohužel po chvilce soupeř z první 
střely na bránu krásně „angličanem“ vyrovnal a do přestávky se dostal ještě do vedení. Druhá část zápasu 
přinesla bojovný fotbal se šancemi na obou stranách. My ale neproměnili ani samostatné úniky na brankaře, 
kdežto strakoničtí si pojistili vítězství brankou před koncem zápasu.  
 

Mladší žáci - KP 
 

Blatná – Hluboká nad Vltavou   2:3 (1:1) 
 
Branky  Blatné:   Tvrdý 2x 
Blatná:  Šimůnek – Hrádek, Jelínek, Bláha V.- Tvrdý, Chovanec, Maleček – Vala 
Střídali:  Karlíková, Brož,  Bláha J., Antoš, Mikeš 
P. Míka (vedoucí týmu Blatné):  V dalším zápase jsme po nezodpovědném výkonu celého týmu zcela 
zaslouženě doma prohráli. 
 

Junior Strakonice – Blatná   2:1 (1:1) 
 
Branka  Blatné:   Chovanec 
Blatná:  Říha – Hrádek, Jelínek, Bláha V.- Tvrdý, Chovanec, Antoš – Šimůnek 
Střídali:  Karlíková, Brož,  Bláha J. , Maleček 
P. Míka (vedoucí týmu Blatné):  V dalším zápase jsme zavítali  na hřiště jednoho z nejlepších  týmů soutěže. 
V  samotném zápase,  ve kterém nám opět chyběli hráči základní sestavy (Uldrich, chytat nemohl pro zranění 
Šimůnek – nahradil ho výborným výkonem Říha), se kluci přesvědčili, že když nechají na hřišti srdce, tak se 
dá hrát s každým. I přes prohru je třeba kluky za předvedený výkon pochválit. 
 

Přípravka starší „A“ - OP  
 
???  !!!  Ach jo… 
 

Přípravka starší „B“ - OP 
 
Blatná starší přípravka ,,A,, - Blatná starší přípravka ,,B,,   16:1 (8:0) 
                                                                                   
Branky  Blatné ,,B,,: Matyáš Brož 1x, 
Branky Blatné ,,A,,: Outlý 4x, Habada 2x, Pícha 2x, Říha 2x, Poskočil, Vonášek, Paukner, Šourek, Fořt L., 

vlastní  
  
Blatná starší přípravka ,,B,, - Vodňany           4: 4(1:0) penalty  (3:4) 
 
Sestava: Pavel Říha, Pavel Šmat, Dominik Filaus, Matyáš Brož, Jakub Opava, Ondřej Krátký, František 
Turek, David Fiřt (C), Adam Jareš, František Slavíček 
Branky  Blatné: Matyáš Brož 2x, David Fiřt 1x, Jakub Opava1x 
Branky Vodňany: Richard Samko1x, Alan Muchtele1x, Jan Majer1x, Václav Sladký1x 
 

Sedlice - Blatná starší přípravka ,,B,,           9:3 (5:1) 
Sestava: Pavel Říha, Pavel Šmat, Dominik Filaus (C), Matyáš Brož, Jakub Opava, Ondřej Krátký, František 
Turek, František Slavíček 
Branky  Blatné: Dominik Filaus 2x, Matyáš Brož 1x 
Branky Sedlice: Kubelák 4x, Říha3x, Kučera2x 
 



 

Přípravka mladší - OP 
 

Lokomotiva České Budějovice – Blatná         5:11    
 
Branky Blatné: Daniel Vondruška 5x, Adam Šejvar 2x, Adam Bulka, Vojtěch Bláha, Ondřej Drnek, Zdeněk 

Merhaut 
Sestava Blatná: Jakub Sedláček – Adam Bulka , Ondřej Drnek, Adam Šejvar, Daniel Vondruška, Michal 

Fejtl, Štěpán Flandera, Zdeněk Merhaut, Jakub Šurát, Dominik Bulka, Vojtěch Bláha 
  

Blatná - Štekeň        13:0 (9:0)   
 
Branky Blatné: Daniel Vondruška 4x, Adam Šejvar 3x, Zdeněk Merhaut 2x, Štěpán Flandera, Michal Fejtl, 

Ondřej Drnek, Jakub Šurát 
Sestava Blatná:  Vojtěch Bláha – Adam Bulka , Ondřej Drnek, Adam Šejvar, Michal Fejtl, Daniel 

Vondruška, Jakub Sedláček, Michal Žižka, Štěpán Flandera, Zdeněk Merhaut, Jakub 
Šurát, Dominik Bulka 

Milan Drnek (trenér Blatné):   Počasí nám opět přálo, ale zároveň musely být nějaké skvrny na slunci. 
Jinak si totiž nedokážeme vysvětlit roztěkanost blatenských hráčů. I tak jsme za třináct branek spokojeni, 
navíc i s Čáryfukovou vychytanou nulou. 
  
 

 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. 
 
 
Přípravky starší - tabulka: 
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Muži „A“ – tabulka:  
 

 
 
Muži „B“ – tabulka:  
 

 
 
Ženy – tabulky: 
 

 
 
 


