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 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj  č. 9/2013 

4. kolo – I. “B“ třída 

sobota  14. září 2013 

17 : 00 hod. 
 

www.blatnafotbal.cz 

www.tjblatna.cz 
 

Sobota 14/9:  Blatná – Bráník 13.00 hod. (ženy) 

Neděle 15/9:  Blatná – Katovice 10.00 hod. (přípravka st. A) 

  Blatná - Volyně 11.30 hod. (přípravka ml.) 

  Blatná – Mirovice 16.30 hod. (muži 35+)  

 

TJ BLATNÁ „A“ 
        – SK ČKYNĚ 
 

Utkání  řídí:  
Hlavní rozhodčí ……….. p. Martin Jevčák  (Písek) 

Asistenti ……………….. p. Daniel Petričák (Písek) 

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

Delegát  ………………. p. Karel Němeček  (Katovice) 
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Vítáme Vás na dalším mistrovském utkání „A“ týmu Blatné na domácí 

půdě v podzimní části sezóny 2013/2014 a přejeme krásný (nevšední) a ničím 
nerušený fotbalový zážitek.  

„BLATNÁ  DO  TOHO“  
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Od tohoto kola bude nově tento zpravodaj slosovatelný (označený číslem na přední straně). 

Slosování proběhne o přestávce mezi poločasy. Ze všech zpravodajů budou vylosovány tři, jejichž 
majitelé obdrží věcné ceny od našich sponzorů. Tentokrát je to firma „LEIFHEIT, s.r.o. Blatná“.  

 
„V oblasti domácích potřeb má společnost LEIFHEIT  u svých zákazníků důvěru již celá 

desetiletí. Společnost symbolizují vysoce kvalitní, funkční a důvěryhodné produkty pro čistý 
domov, voňavé prádlo a chytré kuchyně, které šetří Vás čas. Každou 1,5 vteřinu se ve světě prodá 
jeden produkt značky LEIFHEIT . Mezi nejúspěšnější patří systém pro mytí podlah Twist, sušák 
Linomatic a žehlící systém AirActive L Express. LEIFHEIT  nabízí i širokou škálu produktů 
vhodných pro přípravu pokrmů, vaření a skladování. V roce 2011 společnost vytvořila obrat o 
celkové výši 222 milionů Eur.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Muži „A“  
 

Fotbalový klub Lažiště „B“ – TJ Blatná ,,A”      1:2  (0:2) 
Branky:   61´ Stupár Martin – 17´ Prokopec Petr, 23´ Jiřinec Martin. 
Lažiště:  Hopfinger – Grametbauer, Vojta, Puchimger, Kučera, Mocek, Matulka, Mráz R., Stupár (K), 

Soukup, Kotrch  /  Holub, Pospíchal, Mráz P., Sabadka, Vašura. 
Blatná:  Sedláček – Křivanec, Uldrich (46´ Hrubý), Čadek (K), Nový, Pekárek (88´ Sýkora), Šlehubr (65´ 

Rubáš), Jiřinec (75´ Šejvar), Motyka, Prokopec, Peleška (46´ Mišiak)  /  na střídání: 
Martínek, Chlanda. 

Blatná:  Do krásného sportovního reálu v Lažišti jsme přijeli jako favorité. A to jsme také celou první půli 
potvrzovali. Do utkání jsme vstoupili mnohem aktivněji než domácí a po několika slibných příležitostech se 
také 2x prosadili. V 17. minutě krásnou střelou Petr Prokopec a o pár minut později dorážkou ve vápně 
Martin Jiřinec. I nadále jsme diktovali tempo 
hry a některé šance doslova volaly po využití. 
To se ale nestalo a tak se šlo do kabin za stavu 
0:2, což byl pro domácí určitě přijatelný 
výsledek. Do druhé půle jsme nastoupili jako 
vyměnění a domácí toho dokázali ihned 
využít. Převzali iniciativu a najednou jich 
bylo plné hřiště. V 61. minutě dokázali snížit 
na 1:2 kapitánem Martinem Stupárem a zápas 
dostal nový náboj. Domácí tlačili a snažili se 
urvat alespoň bod. My jsme dobře bránili a 
podnikali rychlé protiútoky, které jsme 
bohužel nedokázali gólově zakončit. Prokopec 
trefil pouze tyč a Křivanec s Rubášem jen 
těsně minuli soupeřovu branku. Vítězství jsme 
ale nakonec udrželi a odvezli si velice cenné 
tři body. Poděkování patří všem našim 
fanouškům, kteří vážili cestu do Lažiště. Na 
tribuně měli početní i hlasovou převahu nad těmi domácími. 
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TJ Blatná – TJ OTAVAN Poříčí          3:1 (1:1) 
Branky: 25´Pekárek, 29´Uldrich vlastní, 58´Nový, 69´Říha. 
Blatná: Sedláček - Křivanec, Uldrich (73´Merašický), Čadek P. ,,K”, Nový (85´Martínek), Pekárek 

(46´Šlehubr), Jiřinec (66´Kratochvíl), Říha, hrubý, Motyka, Peleška (61´Prokopec) / Chlanda. 
Poříčí: Landa - Pešek ,,K”, Vojtík, Šrámek M., Podskalský Š., Šrámek V., Strakoš, Křiváček, Kovanda, 

Hanzlík, Papež / Harenčák, Kubr, Pešír. 
Blatná: Hosté z Poříčí k nám přijeli s velmi defenzivní taktikou, které se drželi po celý zápas. Oba týmy 
odehrály velice kvalitní utkání a Poříčí nám bylo vyrovnaným soupeřem. Od začátku zápasu jsme měli 
problémy s přechodem do útoku a především s finální přihrávkou. V zápase nebylo příliš mnoho gólových 
šancí. Soupeře jsme za celý zápas do žádné nepustili a jediný gól jsme si vstřelili sami. Po chybě 
v rozehrávce a centru do vápna si míč do vlastní sítě nešťastně srazil Radek Uldrich. To už jsme ale vedli 1:0 
zásluhou Adama Pekárka, který u nás hostuje z Lomu. My jsme se přes dobrou defenzívu hostí také dostávali 
těžko do šancí, ale větším důrazem ve vápně se nám podařilo ve druhé půli ještě 2x prosadit. Velmi nám 
pomohlo vysunutí Jakuba Nového do záložní řady. Přinesl rychlost a důraz do naší hry. Nejprve se sám 
hlavou prosadil a o pár minut později předložil tutovku zakončujícímu Štěpánu Říhovi. V zatím 
nejnáročnějším zápase sezóny jsme získali další 3 body do tabulky. K vítězství nás opět hnala zaplněná 
tribuna a „pešunk“. Je radost hrát před tolika fanoušky  a doufáme, že naše výkony jsou tou nejlepší 
pozvánkou. Dnes jsme dokázali, že máme skvělou partu a i když se zrovna moc nedaří, dokážeme se 
semknout a vítězství vydřít 
 
 

Muži „B“  
 

TJ Blatná B – Sokol Střelské Hoštice                2:0 (0:0)   
Branky:   50´ Michal Mišiak, 75´ Milan Šlehubr. 
Blatná:  Vlas – Mišiak, Bulka J. (K), Marek, Martínek, Šlehubr, Sýkora, Pekárek, Merašický, Rubáš, Bulka 

M.  /  Aleš, Šejvar, Voborník, Šrámek, Krajzl. 
Hoštice:  Švarc – Kokrda (K), Šíp Ji., Boukal M., Marek, Kopecký, Šíp Jo., Hládeček D., Hládeček M., 

Boukal J., Paroubek  /  Čížek, Salák, Rejšek. 
Trenér Blatné J. Diviš:  Po ospalém prvním poločase, plném nepřesností z obou stran, jsme ve druhém 
poločase zabrali, proměnili dvě šance a zaslouženě zvítězili. Prosadili jsme se lepším kombinačním fotbalem 
a také fyzickou kondicí. 
  

FK Vodňany B  –  TJ Blatná B           0:0 (0:0)   
Blatná:  Chlanda – Marek, Bulka J., Šrámek (K), Rubáš O., Krajzl (Sobota), Martínek, Kratochvíl 

(Voborník), Mišiak, Šlehubr, Kerndl (Svoboda). 
Trenér Blatné J. Diviš:  V oboustranně pohledném utkání jsme mohli vyhrát, ale i prohrát. Doplatili jsme na 
neproměněné šance. Jinak není klukům co vytknout, jelikož celý zápas makali. Po třech remízách v řadě a 
pouhých dvou vstřelených brankách věříme, 
že v dalším kole, před domácími fanoušky, 
konečně naplno zabodujeme a protrhneme 
střeleckou smůlu. 
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Ženy 
 
Bohemians 1905 – Blatná   3:0 (1:0) 
Blatná:  Vaňková – Štychová, Tvrdá, Chárová, Swietoňová – Tomanová, Račáková (63.min.Nagyová), 

Klásková, Velíšková – Vajsová, Křivancová. 
První kolo nového soutěžního ročníku Blatné nevyšlo. 
V prvním kole blatenské fotbalistky nastoupily proti novému týmu ve skupině D – Bohemians 1905, a tak 
nevěděly, jak kvalitní soupeř je čeká. Přestože do zápasu nastoupila Blatná velmi dobře, 3 bodů se 
nedočkala. Prvních 30 minut patřily Blatné, kdy si hráčky vybojovaly zhruba 4 – 5 rohových kopů, avšak bez 
gólového efektu. 
V 8. minutě, po faulu na Velíškovou, kopala sama postižená trestný kop, míč z její kopačky však těsně minul 
bránu. Hned na to se faulovalo před velkým vápnem domácích, z přímého kopu se dostala Blatná do 
obrovské šance, kterou nevyužila Velíšková – míč nedokázala nasměrovat do prázdné branky. Naopak 
domácí útoky se postupně zlepšovaly a musela zasahovat gólmanka Vaňková, která si z jednoho ze zákroků 
odnesla pár tvrdých ran, bohužel bez udělení žluté karty soupeři. Ve 45. minutě, po blatenském autu, se 
dostaly k míči domácí hráčky, které nic nevymýšlely a poslaly do úniku svoji útočnici, která po hrubé chybě 
blatenské obrany vstřelila 1. gól zápasu tzv. do šatny. 
 
Do druhého poločasu nastupovaly holky z Blatné se snahou otočit výsledek, ale bohužel po špatném odkopu 
od brány, trefila pod padající blatenskou gólmankou hráčka Bohemians 2. gól. Blatnou to úplně zlomilo, což 
vyústilo v samostatný nájezd Bohemky, ale Vaňková zachovala klidnou hlavu a domácí útočnici vychytala. V 
52. minutě obdržela žlutou kartu domácí hráčka za zákeřný faul bez míče na Račákovou, která bohužel 
musela posléze odstoupit pro zranění achilovky. Další nevybíravý zákrok předvedly domácí hráčky na 
Vajsovou, která s bolestnou grimasou opustila hřiště. Blatenské fotbalistky hrály několik minut o deseti, když 
se Vajsové nakopnutý kotník podařilo rozhýbat a vrátila se zpátky do hry. V 73. minutě zahrávaly domácí 
rohový kop, který gólmance Blatné vypadl z ruky a než se stačila blatenská obrana zorientovat, domácí 
vsítily 3. gól. V poslední minutě utkání mohly blatenské hráčky zkorigovat výsledek, bohužel Štychová 
nařízenou penaltu, za faul na Vajsovou v pokutovém území, trestuhodně zahodila, když bránu přestřelila. 
Trenér Klásek : Děvčata se musela obejít bez gólmanky Valíčkové, která je po operaci, záložnice Šebkové a 
bez kapitánky Kozákové. Bohužel nás opět mrzely neproměněné šance na začátku zápasu, v prvním poločase 
byla Blatná lepším týmem, ale pak se projevila špatná fyzička našeho týmu a domácí hráčky naopak své 
šance proměnit dokázaly. Musíme zapracovat na hodně věcech, ale věříme, že to byl první zápas a že se z 
něho poučíme a další zápas v Jindřichově Hradci dotáhneme do vítězného konce. 
 

Starší dorost 
 

Blatná – Břilice   0:3 (0:1) 
Blatná: Kurz – Tvrdý, Šejvar, Písařík, Burian – Šána , Medlín, Kareš, Petráš – Janota, Maňaska. 
Střídali: Cvach, Hrádek, Sedláček, Stulík, Mach. 
Hodnocení: K utkání jsme opět nastoupili bez několika hráčů základní sestavy a to z důvodu 
dlouhodobě zraněných nebo červených karet. V 1. půli jsme ze soupeřem ještě dokázali držet krok, ale ve 23. 
minutě jsme inkasovali a do šaten jsme odcházeli za stavu 0 : 1. Do 2. poločasu jsme udělali několik změn a 
hra se vyrovnala. Bohužel jsme opět nedokázali ohrozit soupeřovu bránu. Soupeř nás za to v 69 a 71. minutě 
potrestal dvěma góly a prakticky rozhodl o vítězi. 
 

Milevsko – Blatná      5:1 (1:0) 
Blatná:  Kurz – Tvrdý, Kallmünzer, Hrádek, Burian – Kareš, Sedláček, Medlín, Petráš, Písařík – Šejvar. 
Střídali:   Šána, Cvach, Stulík, Mach, Maňaska. 
Hodnocení:   Do utkání jsme vstoupili lépe než v předchozích zápasech. Do 34. minuty jsme drželi domácí 
mimo dostřel naší branky. Poté jsme inkasovali zbytečný gól a do šaten jsme šli s jednobrankovou ztrátou. 
Ve druhé půli se projevila síla soupeře, který v 50. minutě zvýšil na 2:0. V 58. minutě se nám podařilo snížit 
na 2:1, když pokutový kop proměnil Šejvar. Domácí inkasovaný gól paradoxně nakopl a přidali ještě 3 
branky. 
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Mladší dorost 
 

Blatná – Břilice   1:2 (1:1) 
Blatná: Šíp – Kalous, Mach, Hrádek, Chlanda – Hajíček, Kareš, Sedláček, Maňaska – Michálek, Stulík. 
Střídali: Hejl, Linhart, Voříšek. 
Hodnocení: Zápas se od začátku hrál vyrovnaně, ale byli jsme to mi kdo bohužel první chyboval a 
inkasoval. V poslední minutě 1. půle se nám podařilo vyrovnat, kdy se z pokutového kopu za sražení Stulíka 
trefil Sedláček. Ve 2. půli se obraz hry příliš nezměnil, bohužel jsme opět nic neproměnili a byli jsme 
potrestáni 2 minuty před koncem zápasu. 
 

Milevsko – Blatná   4:1 (0:0) 
Blatná: Šíp – Hrádek, Mach, Chlanda, Kalous – Maňaska, Kareš, Míka, Hejl – Stulík, Sedláček. 
Střídali:  Hájíček. 
Hodnocení:  V první půli jsme s domácími drželi krok. Ve druhém poločase jsme šli dokonce do vedení po 
proměněném pokutovém kopu Maňaskou. Poté se projevila únava několika hráčů, kteří odehráli zápas za 
starší dorost. 
 

Starší žáci 
 

TJ Blatná – Loko Č. Budějovice   1:3 (1:2) 
Branky Blatné:  Paukner. 
Blatná:  Peroutka – Maleček, Uldrich, Jelínek, Houzar – Říha, Kundrát, Vala, Hrádek – Chovanec, Paukner. 
Střídali:   Antoš, Mikeš, Karlíková. 
Hodnocení: Těžko klukům něco vyčítat, když proti nim nastupují soupeři, kteří jsou o rok i dva starší. 
Jelikož nám chybí hráči ročníku 1999 a 2000, soutěž táhnou většinou kluci narození 2001, lze jen těžko 
předpokládat, že budeme soupeře přehrávat. I tak je třeba kluky za bojovnost pochválit a doufat, že se nám 
bude dařit více.  P. Míka, vedoucí týmu Blatné. 
  
Břilice/Třeboň – TJ Blatná   3:1 (1:1) 
Branky Blatné:  Tvrdý. 
Blatná:  Peroutka – Bláha, Houzar, Jelínek, Hrádek – Říha, Tvrdý, Maleček, Uldrich – Chovanec, Paukner. 
Střídali:  Antoš, Vala. 
Hodnocení: V dnešním zápase se kluci přesvědčili, že když nedají do hry všechno, tak ne mohou čekat, že 
vítězství přijde samo. Po úvodní brance, kdy se z přímého kopu skvěle trefil Tvrdý, jsme nevyužili další tři 
šance a po hrubé chybě v obraně domácí vyrovnali. Poté se kluci spíše než hře, začali věnovat diskusím 
s rozhodčím, i když je pravda, že některé výroky byly opravdu pro domácí, ale na to se vymlouvat nedá. 
Všichni by si měli vzít příklad z dnešního výkonu našich ml. žáků a to jak v bojovnosti tak v chuti zápas 
vyhrát. P. Míka, vedoucí týmu Blatné. 
 

Mladší žáci 
 

Spol. TJ Slovan Břilice + TJ Jiskra Třeboň – TJ Blatná   3:4 (3:1)   
Branky Blatné:  14. Habada V., 43. Šourek J., 46. Průcha D. a  51. Pícha Š. 
Branky domácí : 5. a 24. Panský J., 18. Macho J. 
Blatná:  Souček D. - Outlý F., Průcha D., Paukner M. – Šourek J., Habada V., Fořt L. – Potůček J. (Říha V., 

Pícha Š. a Fořt T.) 
Spol. TJ Slovan Břilice + TJ Jiskra Třeboň: Michal J., Zavadil J., Malec M., Bicenc O., Bartlová T., 

Prokešová V., Márovec J., Meškan J., Cikán V., Macho J. a Panský J. 
Radek Habada: Úvod zápasu nám nevyšel a po několika minutách jsme prohrávali. Zanedlouho jsme sice 
vyrovnali, ale přesto první poločas patřil domácím, což potvrdili dalšími dvěma góly. Naopak druhá půle 
patřila nám. Během 8 minut jsme 3 brankami otočili skóre a zaskočeným domácím jsme už víc nedovolili. 
Naši kluci si zaslouží pochvalu za nasazení a bojovnost v zápase s o rok starším soupeřem. 
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Přípravka starší „A“  
 

Blatná A – Volyně  6:4 (4:2) 
Branky Blatné:  Krátký 2x, Filaus, Brož. 
Radek Koptyš:  Dnes jsme doma sehráli zápas s Volyní. I když jsme věděli, že je to silný soupeř, tak jsme 
chtěli vyhrát.Bohužel však díky chybám v obraně jsme hned ze začátku 2x inkasovali a soupeř pak semkl 
obranu. I když se kluci snažili a brankář chytal  výborně, tak dvoubrankový náskok jsme nepřekonaly a zápas 
skončil 6:4. 
 

Přípravka starší „B“  
 

Čestice – Blatná        4:5 (3:3) 
Branky Blatné:   Adam Bulka 4x, Michal Žižka. 
Přihrávky na gól:  Daniel Vondruška 2x, Michal Fejtl. 
Sestava Blatná:  Jakub Sedláček, Vojtěch Bláha  – Adam Bulka, Adam Šejvar, Daniel Vondruška, Michal 

Fejtl, Ondřej Drnek, Štěpán Flandera, Michal Žižka, Dominik Bulka. 
Milan Drnek (trenér Blatné):  Bojovnost a týmový duch slavily úspěch. Kluci zahráli velmi zodpovědně a 
poté, co z nich opadl strach z výškové převahy soupeře, šli srdnatě do všech soubojů. Tento pěkný výkon byl 
nakonec korunován vítěznou brankou Adama Bulky těsně před koncem utkání. 
  
  

Blatná – Bělčice        4:3 (1:1) 
Branky Blatné:   Daniel Vondruška, Adam Šejvar, Jakub Šurát, Michal Fejtl. 
Přihrávky na gól:  Adam Bulka, Adam Šejvar, Michal Fejtl, Ondřej Drnek. 
Sestava Blatná:  Jakub Sedláček, Vojtěch Bláha  – Adam Bulka, Adam Šejvar, Daniel Vondruška, Michal 

Fejtl, Ondřej Drnek, Štěpán Flandera, Jakub Šurát, Michal Žižka, Zdeněk Merhaut, 
Dominik Bulka. 

Petr Bulka (trenér Blatné):   Vyrovnané a bojovné derby před skoro vyprodaným „pešunkem“ kluci zvládli 
a mohli si po zápase zařvat vítězný pokřik  
 

Dražejov – Blatná        7:8 pp (5:3) 
Branky Blatné:   Daniel Vondruška 3x, Adam Bulka 2x, Štěpán Flandera, Michal Fejtl. 
Přihrávky na gól:  Adam Bulka 2x, Adam Šejvar. 
Sestava Blatná:  Jakub Sedláček, Vojtěch Bláha  – Adam Bulka, Adam Šejvar, Daniel Vondruška, Michal 

Fejtl, Ondřej Drnek, Štěpán Flandera, Jakub Šurát, Michal Žižka, Zdeněk Merhaut, 
Dominik Bulka. 

Milan Drnek (trenér Blatné):   Na úvod sezóny jsme sehráli vydařené utkání. Ač se utkání nevyvíjelo 
příznivě, kluci svou bojovnosti a disciplinovanosti staršího soupeře mnohdy přehrávali a vytvářeli si 
šance. Padaly tak góly a kdyby borci bývali byli proměnili další tutovky, výhra by byla ještě sladší. 
 

Přípravka mladší 
 

Blatná – Dražejov  10:2 (5:0)  
 
Branky Blatná:   5x Jakub Outlý, 2x Šimon Vávra, 2x Vojta Bulka, 1x Vojta Koman. 
 

Štěkeň – Blatná   9:6 
 
 

 
 


