
 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj  č. 1/2012 

16. kolo – I. “B“ třída 

neděle  8. dubna 2012 

16 : 30 hod. 
 

 

(www.blatnafotbal.cz) 
 

 
 

BLATNÁ „A“ 
  – VL. BŘEZÍ 
 

Utkání  řídí:  
Hlavní rozhodčí ……….. p. Tomáš Plaček  (Kluky u Písku)  

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

               ……………..… p. Paleček 

Delegát  ………………. p.  
 

          



 

Vítáme Vás na prvním mistrovském utkání „A“ týmu Blatné na 
domácí půdě v jarní části sezóny 2011/2012 a přejeme krásný 
(nevšední) a ničím nerušený fotbalový zážitek.  

 
 

„BLATNÁ  DO  TOHO“  
 
 

Muži „A“  
 

Blaník Strunkovice – Blatná „A“    0:2 (0:0)  83´ Jiřinec, 88´ Nový 
 
Rozhodčí: Štěch Jakub, Zabilka Luboš, Trněný Jan 
Delegát: Vorel Roman 
 
Blatná:  Sedláček - Skuhravý, Rubáš O., Marek, Nový, Petrášek, Prokopec, Merašický, Kratochvíl, 

Rubáš D., Mišiak T. 
Střídání: Bulka M., Jiřinec, Kerndl. 

 
Strunkovice:  Turek - Krump, Hábich, Jirkovský, Pelech, Mottl, Brych, Beneš, Klein, Křenek, 

Richter. 
Střídání:  Jílek, Vlach. 

 
Josef Hornát (trenér Blatné):  V silném protivětru jsme se štěstím přežili úvodní nápor domácích. 

Ten trval asi 15 minut. Nám se nedařila přihrávka a v soubojích s fyzicky vyspělým soupeřem 
jsme nestačili. Poté se hra vyrovnala a do konce prvního poločasu jsme soupeře ohrozili střelami 
ze střední vzdálenosti, 2x Mišiakem a zblízka Merašickým po centru Rubáše. 
Do druhé půle přišel rychlý Jiřinec s úkolem nabíhat na balóny za obranu. Po větru jsme získali 
znatelnou převahu a naše šance se stávaly vyloženými. Dvakrát neuspěl Nový  (v 60´ a 
80´minutě). 
V 61. minutě nedal ani Kratochvíl, kdy stál sám před brankářem, neuspěl ani Jiřinec s 
dorážkami. V 83. minutě unikl Jiřinec, konečně přes gólmana procedil míč do sítě – 0:1. Po gólu 
domácí odpadli a v 88. minutě Nový opět v úniku uzavřel skóre na 0:2. Další šance jsme špatně 
vyřešili, navíc nás několikrát zastavil praporek pomezních rozhodčích. S přehledem řídil 
rozhodčí Jakub Štěch. 

 
 

Muži „B“  
 

Blatná „B“ – Štěkeň „A“ 0:1 (0:0)  65´ Lojík 
 
Rozhodčí:  Poklop Luboš 
Červená karta:  70´ Bulka Martin (B) 
 
Blatná:  Chlanda Jaroslav - Slezák Libor, Uldrich Radek, Říha Zdeněk, Šrámek Karel, Sýkora 

Tomáš, Kerndl Petr, Mišiak Tibor, Šorna Adam (K), Krajzl Jaroslav, Mišiak Michal. 
Střídání: Sobota Stanislav, Prokopec Petr, Bulka Martin. 

 
 
 



 
Štěkeň:  Fiřt Martin (K) - Kozlík Richard, Kuboušek Zdeněk, Čížek Václav, Lhota Jaroslav, Hájek 

Drahomír, Prokeš Jiří, Lojík Petr, Čížek Miroslav, Kovanda Jaroslav, Káník Václav. 
Střídání: Jariabka Jiří, Sobolčík Vojtěch, Šimon Martin. 

 
Martin Bulka (trenér Blatné):   V prvním poločase jsme hosty přehrávali, ale vytvořené šance 

jsme nedokázali proměnit. O výsledku utkání rozhodla chvilková nekoncentrovanost naší 
obrany, kterou dokázali hosté využít. Zápas jsme dohrávali v deseti. I tak jsme si vytvořili mírný 
tlak. Výsledek je pro nás zklamáním, ale s naším výkonem jsem spokojen. 

 
Cibulka Ji ří (vedoucí mužstva Štěkeň):  Zápas se odehrál pro nás dobře, z naší strany nebyla hra 

vůbec dobrá, domácí byli chvílemi lepší. Rozhodla branka Lojíka. Doufám, že příští zápasy 
budou lepší. Domácí hráli dobře, nás zachránil brankář Fiřt. 

 
 

Starší dorost 
 

Strakonice – Blatná 4:1 (4:0)   
 
Domácí byli po celý zápas lepším týmem a zaslouženě vyhráli. V prvním poločase jsme jim dali 
moc prostoru na kombinaci a soupeř toho využil a vstřelil 4 branky. Ve druhém poločase jsme hráli 
lépe a vycházeli ze zajištěné obrany. Domácí měli opět více ze hry, ale díky Chlandovi jsme už 
branku neobdrželi. Ke konci zápasu se nám podařilo proměnit jednu ze šancí, které jsme si 
vytvořili. 
 
Sestava:  Chlanda – Mazan, Hrubý, Burian – Šorna, Voborník, Karban, Peleška R., Stejskal – 

Martínek, Mišiak M. 
Střídali:   Polan, Písařík, Kallmünzer.  
Branky:   Peleška R. 
 
 

Blatná – J. Hradec 4:3 (2:0) 
 
Přicestoval k nám první tým tabulky a po celý zápas ukazoval své kvality i když na umělé trávě mu 
dělal problém odskok míče.. 
Po celý zápas jsme se koncentrovali na to udržet co nejdéle čisté konto a čerpat z chyb soupeře 
v rozehrávce a podnikat rychlé protiútoky.To se nám podařilo a dostali v šedesáte minutě do vedení 
3:0. To naše hráče tak uspokojilo že polevily koncentraci na zápas a soupeř dokázal během Deseti 
minut srovnat na 3:3 i přes velký tlak hostů se nám podařilo v závěru vstřelit vítězný gól.. 
Hráče musím pochválit za bojovnost a týmové pojetí i přes ten desetiminutový výpadek ☺☺☺☺ HOŠI 
DĚKUJI !!!!!!      
  
Sestava:  Chlanda – Mazan, Hrubý, Burian - Stejskal, Mišiak, Voborník, Karban, Petráš – Martínek, 

Písařík. 
Střídali:   Linhart, Janota.  
Branky:   Mišiak 2x, Písařík, Martínek. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Loko ČB – Blatná  4:0 (0:0) 
 
Přicestovali jsme k zápasu v oslabené sestavě, kdy nám chyběli 4 hráči základní sestavy a projevilo 
se to hlavně v druhém poločase… 
V prvním poločase jsme se 24. minut srovnávali s přechodem z umělé trávy na přírodní a bylo to 
znát hlavně při naši rozehrávce.V poslední 15 minutovce prvního poločasu jsme si dokázali 
vypracovat 3 velmi slibné brankové příležitosti ale bohužel nás zastavila buď branková konstrukce 
nebo jsme selhali v zakončení.. 
V druhém poločase jsme hned ze začátku udělali 2 chyby v obraně a soupeř toho dokázal využít.To 
naše velmi mladé mužstvo položilo do kolen ale přesto jsme se snažily dokonce zápasu o 
zkorigování.to se bohužel nepovedlo a ještě jsme do konce zápasu dvakrát inkasovali…  
 
Sestava:  Chlanda – Kallmünzer, Hrubý, Mazan - Petráš , Polan, Voborník, Karban, Linhart – 

Mišiak, Šejvar. 
Střídali : Martínek, Tvrdý, Burian. 
 
 

Mladší dorost 
 

Strakonice – Blatná 5:2  (4:0)   Šejvar R., Kallmünzer          
 

Blatná – J. Hradec 3:0          
 

Loko ČB – Blatná  6:0          
 
 

Starší žáci 
 

Blatná – SKP ČB  1:5 (1:2) 
 
V prvním jarním kole jsme přivítali na svém hřišti vedoucí mužstvo soutěže. Úvod utkání nám 
vůbec nevyšel, a přesto že soupeř nebyl rychlejší, přesnější a důraznější, vedl po naší nedůslednosti 
dvoubrankovým náskokem. Poté kluci přestali mít ze soupeře respekt a zápas se herně vyrovnal. Do 
poločasu se nám po rohu podařilo snížit, když míč uklidil do sítě zcela volný Mázl. Po pauze jsme 
se chtěli pokusit sebrat hostům první body, ale to se nepovedlo. Naopak budějovičtí byli herně lepší 
a přidali další branky. I vzhledem k tomu, že nám chyběli někteří hráči základní sestavy, můžeme jít 
do dalších zápasů s hlavou nahoře. 
 
Sestava:  Peroutka – Říský, Kalous, Drůba, Míka – Müller, Maňaska, Kareš, Stulík – Formánek, 

Mázl. 
Střídali:   Hejl, Chlanda, Linhart. 
Branky:   Mázl. 
 

Mladší žáci 
 

Blatná – SKP ČB  1:7 (1:2) 
 
V prvním jarním kole k nám zavítalo vedoucí družstvo mladších žáků. Soupeř nás k ničemu 
nepustil, herně byl lepší. Celé utkání se odehrávalo na naší polovině. Pouze jednou v prvním 
poločase jsme se dostali před soupeřovu bránu a dali jediný gól. 



 
Sestava:  Peroutka – Chovanec, Houzar, Kundrát – Vonášek, Burian, Dráb – Paukner. 
Střídali:   Říha, Čapek, Hrádek. 
Branky:   Kundrát. 
 
 

Ženy 
 

Blatná – Ďáblice  6:0 (3:0)  Velíšková 3x, Humpálová 2,  
Račáková, Vajsová 

 
 

Přípravky – přípravné zápasy 
 

Přípravka st. 
„A“  

Blatná – Bavorov 6:1  (2:0) 

 
Šourek 2x, Habada 2x, Říha, 
Štědroňský 
 

Přípravka st. 
„B“  Blatná – Čestice 8:0  (4:0) 

 
Tvrdý 4x, Hrádek 2x, Bláha J., Brož 
 

Přípravka ml. 
„A“  Blatná – Dražejov 6:1  (3:0) 

 
Filaus 3, Fiřt, Slavíček, Brož 
 

Přípravka ml. 
„B“  Blatná – Katovice 0:11 (0:5) 

 
 
  

 

Víkendové zápasy 
 

Muži „A“  
Blatná-Vlachovo 
Březí   neděle 16,30 hod 

Muži „B“  Cehnice-Blatná   sobota 16,30 hod  

Ženy Příkosice-Blatná   sobota 11,00 hod 

Dorost st. Blatná-Táborsko B   sobota 9,30 hod 

Dorost ml. Blatná-Táborsko B   sobota 11,30 hod 

Žáci st. Slavia ČB-Blatná   sobota 10,00 hod 

Žáci ml. Slavia ČB-Blatná   sobota 11,45 hod 

Přípravka st. 
„A“  Blatná – Katovice   sobota 14.4. 9,00hod 

Přípravka st. 
„B“  Blatná -Sedlice   sobota 14.4. 10,30 hod 

Přípravka ml. 
„A“  Blatná -Štěkeň   sobota 14.4. 12,00 hod 

Přípravka ml. 
„B“  Dražejov-Blatná   sobota 21.4. 10,30 hod 

 
 



„A“ tým:  
 

VÝSLEDKY 
Zápas  Domácí  Hosté  Skóre  Diváků Poznámka  

 

A3B1501  Poříčí Záblatí  2:1    
 

A3B1503  Zdíkov  Chelčice  1:3    
 

A3B1506  Strunkovice  Blatná  0:2    
 

A3B1507  Stachy  Vimperk  0:1    
 

A3B1502  Kest řany  Bělčice  0:3    
 

A3B1504  Lažišt ě"B  Sousedovice  1:2    
 

A3B1505  Vl.B řezí Mirovice  2:2    
 

 

  TABULKA  
Rk.  Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  (Prav)  

 

1. Vimperk 15 11 3 1 37: 14 36 ( 15) 
 

2. Blatná 15 10 1 4 35: 17 31 ( 10) 
 

3. Mirovice 15 8 4 3 40: 24 28 ( 7) 
 

4. Bělčice 15 8 2 5 29: 15 26 ( 5) 
 

5. Lažiště"B 15 6 5 4 25: 22 23 ( -1) 
 

6. Chelčice 15 7 2 6 35: 35 23 ( 2) 
 

7. Strunkovice 15 6 4 5 29: 26 22 ( -2) 
 

8. Vl.Březí 15 6 4 5 23: 22 22 ( -2) 
 

9. Kestřany 15 6 1 8 23: 29 19 ( -5) 
 

10. Sousedovice 15 4 6 5 25: 30 18 ( -3) 
 

11. Poříčí 15 4 4 7 25: 39 16 ( -8) 
 

12. Stachy 15 4 3 8 21: 33 15 ( -9) 
 

13. Záblatí 15 2 3 10 15: 32 9 (-12) 
 

14. Zdíkov 15 1 2 12 18: 42 5 (-19) 
 

 

  NÁSLEDUJÍCÍ KOLO  
Zápas  Domácí  Hosté  Termín  Den Hřišt ě 

 

A3B1601 Záblatí Stachy 07.04. 16:30 SO  
 

A3B1602 Vimperk Strunkovice 08.04. 16:30 NE  
 

A3B1603 Blatná Vl.Březí 08.04. 16:30 NE event. UMT 
 

A3B1604 Mirovice Lažiště"B 07.04. 16:30 SO  
 

A3B1605 Sousedovice Zdíkov 07.04. 16:30 SO  
 

A3B1606 Chelčice Kestřany 07.04. 16:30 SO  
 

A3B1607 Bělčice Poříčí 07.04. 16:30 SO  

 



 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj  č. 2/2012 

18. kolo – I. “B“ třída 

neděle  22. dubna 2012 

17 : 00 hod. 
 

 

(www.blatnafotbal.cz) 
 

 
 

BLATNÁ „A“ 
  – ZDÍKOV 

 

Utkání  řídí:  
Hlavní rozhodčí ……….. p. Lukáš Pávec  (Milevsko)  

Asistenti ……………….. p. Milan Fiala  (Tábor) 

               ……………..… p. Hodánek 

Delegát  ………………. p. Karel Němeček  (Katovice) 
 

          



 

Vítáme Vás na druhém mistrovském utkání „A“ týmu Blatné na 
domácí půdě v jarní části sezóny 2011/2012 a přejeme krásný 
(nevšední) a ničím nerušený fotbalový zážitek.  

 

„BLATNÁ  DO  TOHO“  

 

 Poslední  odehrané  kolo : 

Muži „A“  Lažišt ě B-Blatná 0:3 (0:2)  Rubáš D., Nový, Skuhravý 

Muži „B“  Blatná- Volyn ě A 0:2 (0:2)   

Ženy  Blatná-Horní B říza 2:2 (0:0)  Prokešová, Vajsová  

Dorost st.  Soběslav-Blatná 1:3 (0:1) Polan, Voborník, Karban 

Dorost ml.  Soběslav-Blatná 2:0   

Žáci st.  Blatná-Loko ČB 3:0 (0:0) Stulík, Dr ůba, Formánek 

Žáci ml.  Blatná-Loko ČB 1:7 (0:3) Burian 

Přípravka st. „A“  Blatná – Katovice 6:4 (3:1) Šourek J. 3, Říha V.,Fořt T. a Habada V. 

Přípravka st. „B“  Blatná -Sedlice 17:0 (6:0)  
Uldrich 5x, Braun 4x, Tvrdý 3x, Bláha J. 3x, 

Maleček, Antoš 

Přípravka ml. „A“  Blatná -Št ěkeň 3:14 (1:5) Fiřt, Kraus, Filaus 

Přípravka ml. „B“  Blatná – Katovice 0:11 (0:5)   

 
 
 

  Tabulka A týmu  
Rk. Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  PK (Prav)  
 

1. Vimperk 17 12 3 2 40: 15 39 
 

( 15) 
 

2. Blatná 17 12 1 4 39: 17 37 
 

( 13) 
 

3. Mirovice 17 10 4 3 51: 25 34  ( 10) 
 

4. Bělčice 17 9 2 6 35: 21 29 
 

( 2) 
 

5. Chelčice 17 8 2 7 37: 38 26 
 

( 2) 
 

6. Vl.Březí 17 7 4 6 24: 23 25 
 

( -2) 
 

7. Sousedovice 17 6 6 5 33: 31 24 
 

( 0) 
 

8. Lažiště"B 17 6 5 6 26: 32 23 
 

( -4) 
 

9. Strunkovice 17 6 4 7 29: 31 22 
 

( -5) 
 

10. Poříčí 17 6 4 7 32: 41 22 
 

( -5) 
 

11. Stachy 17 6 3 8 27: 34 21 
 

( -3) 
 

12. Kestřany 17 6 1 10 24: 35 19 
 

( -8) 
 

13. Záblatí 17 2 3 12 17: 40 9 
 

(-15) 
 

14. Zdíkov 17 1 2 14 19: 50 5 
 

(-22) 
 

 
 

Více informací a podrobností k jednotlivým utkáním naleznete na našich internetových 
stránkách www.blatnafotbal.cz 



 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj  č. 3/2012 

22. kolo – I. “B“ třída 

neděle  20. května 2012 

17 : 00 hod. 

 

 

(www.blatnafotbal.cz) 
 

 
 

BLATNÁ „A“ 
– CHELČICE 

 

Utkání  řídí:  
Hlavní rozhodčí ……….. p. Tomáš Plaček  (Kluky u Písku) 

Asistenti ……………….. p. Pavel Pávec 

               ……………..… p. Jáchim 

Delegát  ………………. --- 
 

          



 

Vítáme Vás na čtvrtém mistrovském utkání „A“ týmu Blatné na 
domácí půdě v jarní části sezóny 2011/2012 a přejeme krásný 
(nevšední) a ničím nerušený fotbalový zážitek.  

„BLATNÁ  DO  TOHO“  
 

Více informací a podrobností naleznete na našich internetových stránkách 
www.blatnafotbal.cz 

 

Muži „A“  
 
Sokol Bělčice – Blatná          3:2 (0:1)  
  
Branky:    60´ Hanzlík K., 71´ a 80´ z pen. Říský D. – 15´ Mišiak T., 837´ Peleška T. 
Bělčice:   Kočovský – Cibulka, Říský D., Suda, Hanzlík, Krameš, Ráž, Říský P., Hevera M.,  Zeman, Nusl 

(K).     
Na střídání:   Lehečka, Jerman, Krejčí, Sejkora, Hevera P. 
Blatná:   Sedláček – Skuhravý, Rubáš O., Marek, Nový (55´ Jiřinec), Mišiak T., Petrášek, Prokopec, 

Merašický (75´ Peleška T), Kratochvíl (K), Rubáš D. 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Bojovné a dramatické derby se muselo především domácím divákům líbit. 
Obě mužstva si vytvořila dostatek šancí na skórování, ale domácí byli přece jenom o jednu branku 
úspěšnější. V první půli neproměnili domácí tři velké šance. Hosté šli do vedení v 15. minutě. Po 
nacvičeném autovém vhazování D. Rubáše a úspěšné hlavičce Mišiaka. Další šance Nový a Mišiak 
neproměnili. 
Do druhé půle vstoupili aktivně domácí a Blatná se štěstím odolávala. Postupem času začala podnikat rychlé 
protiútoky do otevřené obrany domácích, ale ani Nový, ani střídající Jiřinec nedokázali překonat hbitého 
Kočovského v brance Bělčic. V 60. minutě se uvolnil šikovný Hanzlík a vyrovnal na 1:1. Hosté se vrhli do 
útoku. Bohužel, své šance nedokázali proměnit Mišiak, Kratochvíl, Skuhravý a opět Mišiak. Zato domácí 
výsledek otočili. Mladý střelec D. Říský nejprve střelou z otočky pod břevno poslal domácí do vedení a v 80. 
minutě proměnil penaltu, nařízenou za sražení Ráže. Hosté už pouze korigovali hlavičkou střídajícího 
Pelešky. 
Zápasu by více slušela remíza, ale domácí si za obětavý výkon vítězství zasloužili. Hosté doplatili na 
neproměněné šance a výborný výkon domácího gólmana, který tak napravil své chyby z podzimního utkání 
v Blatné. 
Vedoucí Josef Říský Bělčice:  Utkání pro nás bylo velkou výzvou jednak proto , že se jednalo o klasické 
sousedské derby a protože jsme dvakrát doma zklamali naše fanoušky špatnými výkony i výsledky. Od 
začátku jsme hráli aktivně a již ve třetí minutě jsme mohli vést ,ale Ráž z bezprostřední blízkosti nedokázal 
skórovat. V 10 minutě unikl po pravé straně Říský David, ale jeho zpětnou přihrávku Pavel Říský nedokázal 
zakončit . V 15 minutě jsme nedůsledně bránili soupeřův dlouhý aut a Mišiak nás hlavou potrestal. Branka 
nás na chvilku rozhodila a vzápětí jsme nabídli soupeři další šanci . Snažili jsme se rychle vyrovnat ,ale 
soupeř pozorně bránil .V 21 minutě měl k vyrovnání blízko Krameš a vzápětí z dorážky Cibulka ,ale trefil 
jenom golmana. Druhý poločas jsme začali opět aktivněji a již po dvou minutách mohl zblízka vyrovnat 
Krameš ,ale nezpracoval dobře míč.Vzápětí po centru Říského Pavla se ocitl sám před golmanem David 
Říský , ale brankař hostí se vyznamenal . Stejně po našem nedorozumění zachraňoval situaci před Novým 
Kočovský a za pár minut si po naší chybě zopakoval rychlé vyběhnutí proti Jiřincovi.V 61 minutě jsme se 
dočkali konečně vyrovnání , když se po Nuslově přihrávce uvolnil Hanzlík a trefil přesně k tyči. Po 
vyrovnání jsme na chvíli úplně přestali hrát a jenom díky Kočovskému jsme neinkasovali po několika 
závarech před naší brankou . V 74 minutě se do Rážovo centru opřel z voleje David Říský a vedli jsme 2:1 . 
Ihned o minutu později mohl zvýšit Hanzlík , ale golman byl na místě. Hosté více vysunuli hru a pro nás se 
otevřelo více prostoru. V 80 minutě zakončoval Hanzlík z malého vápna hlavou jenom těsně vedle, ale V 82 
minutě zvýšil na 3:1 z penalty za faul na Ráže Říský David . Hosté nás na závěr přitlačili a V 86 minutě 
snížili z rohu . V závěru nás podržel opět Kočovský a vítězství jsme si již pohlídali . Jsem rád , že jsme 
konečně dokázali otočit i nepříznivě se vyvíjející utkání a poděkovali tak našim fanouškům vítězstvím za 
jejich podporu . Utkání sledovalo i přes nepřízeň počasí téměř 200 diváků, kteří určitě neměli nouzi o 
dramatické fotbalové momenty na obou stranách .  



 
Blatná – Otavan Poříčí              1:2 (0:0)  
  
Branky:    74´ Mišiak T. – 52´ Hanzlík, 87´ Šrámek 
Blatná:   Sedláček – Skuhravý, Petrášek, Rubáš D., Rubáš O. – Prokopec (46´ Mišiak M.), Kratochvíl (K), 

Peleška (60´ Bulka M.), Merašický (78´ Marek) – Nový, Mišiak T. 
Poříčí:   Němec – Nejedlý, Pešek, Šrámek M., Kejda, Podskalský (K), Šrámek V., Strakoš, Křiváček, 

Smejkal, Hanzlík. 
Na střídání:   Barna, Matějů, Pešír, Civány. 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Po celé utkání tahali domácí za kratší konec. Fotbalovější hosté si vytvářeli 
gólové šance, a jen díky štěstí se skóre v první půli neměnilo. Tento obraz poskytl i začátek druhého 
poločasu. Domácí se probrali až po vedoucí brance hostí. Po prostřídání si vynutili převahu a v 74. minutě, 
po centru Nového, vyrovnal Tibor Mišiak. Mezitím podnikali hosté do otevřené obrany rychlé protiútoky. Tři 
minuty před koncem uzavřel skóre utkání hostující Šrámek. Vítězství hostí bylo zasloužené. Proti 
ustrašeným domácím působili sebevědomým herním projevem a jen díky vychýlené mužce byl výsledek pro 
domácí ještě milosrdný. 
 
TJ ZD Kestřany – Blatná  0:5 (0:4)  
 
Branky:   27´, 33´, 50´ Mišiak T., 10´ Rubáš D., 14´ Nový J. 
Blatná:   Sedláček - Skuhravý, Rubáš O., Nový J. (67´ Vanduch), Mišiak T., Petrášek, Prokopec (40´ Šorna), 

Merašický, Kratochvíl, Rubáš D. (73´ Bulka M.), Peleška T. 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Z utkání v Kestřanech jsme měli obavy. Soupeř nás na podzim doma porazil 
a nevěděli jsme, jak si poradíme na velmi malém hřišti v Kestřenech. Proto jsme hráče nabádali k důrazu 
v obou vápnech. Taktika vyšla dokonale. Již v 10. min. otevřel skóre David Rubáš po pasu Merašického za 
obranu do vápna.Ve 14. min. po rozehraném trestném kopu od rohového praporku se prosadil ve vápně 
hlavou Nový.. Dvě další branky ve 27. a 33. min. přidal hlavou Tibor Mišiak obě po dlouhém autovém 
vhazování. V 50. min. dovršil hattrick T. Mišiak, skóroval opět hlavou z rohového kopu. Soupeř odpadl a 
zápas se jen dohrával. Přesto jsme si vytvořili velké množství brankových příležitostí, ale postupně Mišiak ze 
tří šancí nastřelil hlavou pouze břevno. Po té neuspěli Nový, Bulka M., Kratochvíl a Vanduch. To byla jediná 
kaňka na jinak povedeném zápase. Musím hráče pochválit za bojovný výkon a důraz před brankou 
domácích. Vzadu jsme s přehledem uhráli nulu. 
 
Blatná – Sokol Zdíkov               2:1 (1:1)  
 
Branky:    43´ Jiřinec, 58´ Skuhravý – 11´ Petryna 
Blatná:   Sedláček – Marek, Petrášek, Rubáš D., Rubáš O. – Skuhravý, Kratochvíl (K) (63´ Merašický), 

Prokopec, Mišiak – Jiřinec, Nový (86´ Písařík). 
Zdíkov:    Carda – Labašta, Trajer, Sova (K), Žižka, Šebánek, Petryna, Černý, Holzknecht, Vašíček, 

Schvarz.   Na střídání:   Vačkář. 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Proti soupeři, který je poslední, jsme začali nedůsledně. V 11. minutě jsme 
v úžasu přihlíželi jak jde soupeř do vedení. Poté jsme se vrhli do útoku, ale veterána Cardu v brance hostí 
jsme nemohli překonat. Trestné kopy Rubáše míjely branku, Nový sóla ukvapeně zakončoval mimo tyče. 
Další útoky se utápěly v nepřesnostech. Tři minuty před půlí, po křídelní akci přes Skuhravého, konečně 
vyrovnal Jiřinec. Do druhé půle nastoupil soupeř s deseti hráči a na nás bylo, abychom se začali prosazovat. 
Opak byl pravdou. Naše utrápené vítězství zajistil Skuhravý, který zachytil nepovedenou střelu Rubáše a 
v 58. minutě poslal domácí do vedení. Ti mohou děkovat gólmanu Sedláčkovi, který zlikvidoval v 85. 
minutě ojedinělou gólovku hostí. Body zůstali v Blatné, ale náš výkon nebyl dobrý. Nepříliš pohledné utkání 
s přehledem řídila trojice rozhodčích pod bedlivým dohledem delegáta Němečka. 
 
 
 
 
 



Muži „B“  
 

Blatná – Dražejov 6:3 (2:2) 
 
Branky:    02´ Holeček M., 35´ Hrčka T., 37´ Petrášek L., 43´ Čadek M. z pen., 52´ Peleška R., 

 58´ vlastní, 66´ Mrkvička P., 79´ Mišiak M., 89´ Stejskal K. 
Blatná:  Reguš David – Sobota Stanislav (35´ Voborník Tomáš), Uldrich Radek, PeleškaTomáš,Bulka Josef, 

Vacek David, Svoboda Josef (50´ Bulka Martin), Petrášek Libor (70´ StejskalKarel), Čadek Michal 
(K), Peleška Radek, Mišiak Michal 

Dražejov:  Zelinka Michal – Pojsl Daniel (81´ Šulda Lukáš), Topinka Jan, Hrčka Tomáš, Košatka Michal, 
Mrkvička Pavel, Šíp Stanislav, Oberreiter David (64´ Smékal František), Liška Jan (K), Holeček 
Martin (64´ Šindelář Vít), Cibulka Petr, 

 
Martin Bulka (trenér Blatné):   „Opět velice mladý tým pustil soupeře do vedení 2:0 a ještě do několika 
dalších slibných šancí, které nevyly využity. Do poločasu jsme stihli vyrovnat a ve druhé půli jsme krásnými 
brankami završily konečné skóre zápasu na zasloužených 6:3. Naše dravé mládí prokázalo svou sílu 
naplno.“  
Cimrhanzl Lud ěk  (trenér Dražejova):  „Dobrý začátek utkání, vedení 2:0, dvě neproměněné šance, které 
mohly utkání rozhodnout. Po našich chybách jsme dovolili domácím, aby do poločasu srovnali skóre. 
Blatenští zlepšeným výkonem v druhém poločase strhly vedení na svoji stranu a zaslouženě vyhráli.“ 
Komentář:  Na branky tak bohatý zápas se v Blatné v mužské kategorii již dlouho nehrál. V chladném 
„zmrlíkovském“ počasí se diváci rozehřáli devíti vstřelenými brankami. Pro domácí první jarní vítězství je o 
to cennější, že se na hřišti objevilo několik „ztracených kluků“, kteří spojili své síly se stabilními členy „B“ 
týmu a dokázali otočit nepříznivý stav utkání z 0:2 na 6:3. Budiž toto vítězství novou nadějí na zlepšení 
úrovně mužského fotbalu v Blatné. 
 

Malenice - TJ Blatná B  4:1 (0:0) 
 
Branka:   Uldrich Radek 
Blatná:   Chlanda Jaroslav – Uldrich Radek (K), Říha Zdeněk , Hanousek Tomáš, Sýkora Tomáš, Sobota 

Stanislav, Bulka Josef, Šorna Adam, Voborník Tomáš, Svoboda Josef, Reguš David (60.Mazan Jan) 
 
David Reguš: Do zápasu jsme šli s tím, že chceme co nejdéle udržet čisté konto. Ale domácí se do nás 
pustili hned od začátku. My jsme hráli trpělivě a to se nám vyplatilo hned v desáté minutě, kdy Říha našel 
před brankou volného Reguše, ale ten byl při  zakončení  přistrčen. Bohužel píšťalka rozhodčího zůstala 
němá. Ve 35.minutě po nedorozumění obránců Uldricha a Sýkory využil domácí útočník, stoper Sýkora 
zastavil útočníka za cenu faulu a musel předčasně pod sprchy. 
Hned v úvodu druhého poločasu jsme inkasovali z pokutového kopu po faulu Šorny, ale hráči i v deseti se 
snažili o vyrovnání. O to se postaral Uldrich, který se krásně trefil z po za vápna. Bohužel hned na to jsme 
opět inkasovali. A to nás položilo do kolen a domácí do konce zápasu přidali ještě dvě branky po našich 
chybách. I přesto jsme si dokázali vytvořit několik šancí, ale bohužel jsme je nedokázali proměnit. Ke konci 
zápasu byl ještě vyloučen Šorna po druhé žluté kartě. 
 

Starší dorost 
 

Blatná - Prachatice    2 : 2    ( 1:0 ) 
 
V prvním poločase sám velmi dařilo a předváděli jsme hru na kterou se dalo dívat. Bohužel šance do kterých 
jsme se dostávali jsme neproměňovali ale jednu se nám nakonec povedlo proměnit díky Kryštofovi Šejvarovi 
po centru od Hrubého.. 
Druhý poločas jsme nebyli tolik aktivní a soupeř nás zato po právem potrestal a otočil skóre ve svůj prospěch 
na 2:1..Ale v poslední 15minutovce jsme ještě zabojovali a odměnou nám byl krásný vyrovnávací gól 
Hrubého, který se trefil z 35 metrů..  
  
Sestava: Chlanda – Hrubý, Karban, Čejka., - Kallmunzer , Mišiak, Voborník, Šejvar K., Petráš., – Šejvar R., 

Polan 
Střídali:  Stejskal, Burian 
Branky:  Šejvar K., Hrubý J. 



 
Blatná – Vodňany    0 : 3    ( 0:3 ) 
 
Do zápasu jsme vstoupili dobře, ale v patnácté minutě jsme inkasovali po útočném faulu. V tu chvíli jsme 
upustili od své hry, co jsem do té doby předváděli na domácím hřišti, kupili jednu chybu za druhou a vlastní 
nepřesností jsme se dostávali pod tlak. Najednou si s námi hosté dělali co chtěli a dostali se do tříbrankového 
vedení. A to nás ještě několikrát podržel brankář Chladna. 
V druhém poločase jsme se snažili alespoň o vyrovnání skóre, ale to se nám nepovedlo. Několikrát jsme 
selhali v koncovce a Chladna ještě chytil pokutový kop. 
 
Sestava: Chlanda – Stejskal, Šejvar K., Čejka. – Šejvar R., Mišiak, Voborník, Karban, Petráš. – Martínek, 

Šorna 
Střídali:  Polan 
 

Mladší dorost 
 

Dorost ml. 
 

Blatná - Prachatice 1:4 (1:2)  Kallmünzer 

Dorost ml. 
 

Blatná - Vodňany 1:0 (0:0) Linhart 

 
 

Starší žáci 
 
Blatná – Soběslav  8 : 0 ( 6 : 0 ) 
 
Proti poslednímu týmu tabulky jsme začali rozpačitě. Soupeř si sice vstřelil v 8. minutě vlastní gól, ale náš 
tým nastartovala až penalta ve 21. minutě, kterou proměnil Kalous. Poté se kluci uklidnili a v rozmezí 8 
minut vstřelili 4 branky. Ve druhé půli se zápas jen dohrával a příležitost dostala celá lavička. Dík patří 
celému týmu za předvedený výkon. HOŠI DÍKY!!! 
 
Sestava: Peroutka – Kalous, Drůba, Kareš, Sedláček – Hrádek, Maňaska, Michálek, Míka – Formánek, 

Stulík 
Střídali: Hejl, Chlanda, Mázl, Müller, Voříšek 
Branky: Mázl 2x, Kalous 2x (1x p.), Formánek, Chlanda, Maňaska, vlastní  
 

Malše Roudné – Blatná  2 : 5 ( 1 : 5 ) 
 
V Roudném jsme chtěli bodovat a to se projevilo hned od začátku zápasu. Kluci v první půli chtěli hrát fotbal 
a dařila se jim kombinace. Hráli jsme jednoduše a po krásných přihrávkách za obranu přehrávali domácí 
tým. Ale hlavně jsme stříleli branky. První dvě bezpečně proměnil Formánek, když sám před gólmanem ani 
jednou nezaváhal a chladnokrevně zavěsil. Poté domácí snížili, ale zbytek poločasu byl opět v naší režii. 
Nejprve Maňaska zvýšil na 3:1 a pak Formánek zkompletoval hattrick proměněnou penaltou. Před 
přestávkou se krásně trefil hlavou navrátilec Michálek. Nutno podotknout, že velký podíl na brankách měla 
výborně hrající záloha i obrana. 
Druhá část utkání se pouze dohrávala. Domácí měli sice častěji míč na kopačkách, ale kromě penalty, kterou 
soupeř snížil pár minut před koncem, jsme domácí do žádné brankové šance nepustili. Děkuji klukům za 
předvedenou hru a to hlavně v prvním poločase. 
 
Sestava: Peroutka – Kalous, Drůba, Kareš, Sedláček – Hrádek, Maňaska, Stulík, Linhart – Formánek, 

Michálek 
Střídali: Hejl, Chlanda, Müller, Voříšek 
Branky: Formánek 3x (1x p.), Maňaska, Michálek  
 
 
 



Mladší žáci 
 

Blatná – FK Rašelina Soběslav   1 : 0  ( 1 :0 ) 
 
Dnes nastoupily herně vyrovnaná družstva. Ve dvacáté druhé minutě dal  Burian střílenou přihrávkou gól. 
V druhém poločase byl soupeř herně lepší, naštěstí své šance neproměnil, za což vděčíme našemu 
gólmanovi. Jednobrankové vítězství jsme uhájili.  
 
Sestava: Peroutka – Chovanec, Kundrát, Karlíková – Čapek, Dráb, Vonášek – Burian 
Střídali:  Paukner, Šourek, Habada 
Branky:  Burian 
 

Malše Roudné – Blatná    2 : 1  ( 1 :  1 ) 
 
Do hry jsme vstoupili velice dobře, hra byla vyrovnaná. První gól trefil soupeř do naší branky, na který jsme 
do poločasu odpověděli vyrovnávacím gólem. V druhém poločase jsme měli několik gólových příležitostí, ty 
jsme ovšem nedokázali proměnit v gól. Toho využil soupeř a čtyři minuty před koncem zápasu zvýšil na 2:1. 
Blatenští hráči v dnešním utkání předvedli svůj nejlepší výkon, z již odehraných jarních utkání. 
 
Sestava: Peroutka – Karlíková, Kundrát, Chovanec – Vonášek, Čapek, Dráb – Paukner 
Střídali:  Mikeš, Habada, Šourek, Paukner 
Branky:  Vonášek 
 
 

Ženy 
 

Pavlíkov – Blatná    3:1 (1:0) 
 
Blatná – Holoubkov  2:1 (1:1) 
 
Branky:  Swietoňová, Humpalová 
Blatná: Valíčková – Swietoňová, Honnerová, Kozáková, Chárová (46. Tvrdá) – Velíšková, Humpálová, 

Štychová, Šebková – Prokešová (Klásková), Vajsová 
 
Do zápasu vkročily domácí hráčky v ostrém tempu a hned v 1. minutě ohrozila branku hostí Velíšková z 
přímého kopu, který skončil v rukou gólmanky. Úspěšnější byla Swietoňová ve 14 minutě, kdy instinktivním 
zákrokem obránce nakopla míč na půlce, ten letěn obloukem přes soupeřovu polovinu, olízl prsty vytažené 
brankářky a zapadl do brány 1:0. Hostům se toto skóre moc nelíbilo a chtěli jej v zápětí upravit, míč ovšem 
skončil u Valíčkové. Domácí branku se snažili soupeřky ohrozit ještě dvakrát, jejich pokusy byly ovšem 
marné. Ve 45. minutě byly blatenské fotbalistky myšlenkami zřejmě už v šatně a přes chybující obranu 
postupovala útočnice Holoubkova sama na bránu a na druhý pokus překovala Valíčkovou a srovnala skóre 
na 1:1. Do druhého poločasu se tedy nastupovalo za nerozhodného stavu a na obou týmech bylo vidět, že 
chtějí jít ze hřiště se třemi body. Na podívanou pěkný fotbal byl najednou plný energie. Začátek se odehrával 
v režii Blatné. Ve 47. minutě byla za vápnem ošklivě faulovaná Humpálová a k přímému kopu se postavila 
Velíšková, která trefila břevno. V 58. minutě se projevila útočná povaha předstoperky Honnerové, která 
bohužel mířila mimo bránu, stejně jako o chvilku později střílející Šebková. V 66. minutě zatrnulo domácím, 
kdy se na bránu neohroženě řítila hostující útočnice, ta naštěstí trefila dobře postavenou Valíčkovou. Heslo 
nedáš, dostaneš se naplnilo o minutu později, kdy se po faulu k míči postavila Velíšková, před bránou našla 
Šebkovou, ta poslala zpětnou přihrávku Humpálové, která prudkou střelu umístila mezi tyče – 2:1. V 71. 
minutě se do šance dostala Klásková, která si naběhla na roh Velíškové, její střela však skončila v zámezí. 
Výsledek měla možnost upravit v 77. minutě Vajsová, která postupovala sama na bránu, ale trestuhodně 
šanci zahodila. Aktivní domácí hráčky se dostaly do šancí ještě několikrát, ale všechny končily mimo bránu, 
nezapomněly ani na vlastní brankářku a dávali možnosti i soupeřům prověřit schopnosti Valíčkové. Skóre už 
do konce zápasu nikdo neupravil a blatenské fotbalistky si mohly opět zakřičet své vítězné pokřiky. 
 
 
 
 



Starší přípravka „A“  
 

Přípravka st. „A“ Bělčice - Blatná 8:11 (4:5)  
Šourek J. 6x, Říha V. 2x, Outlý F., 
Fořt T. a Štědronský M. 

Přípravka st. „A“ Blatná - Chelčice 11:2 (6:0) 
Habada V. 4x , Fořt T.2x , 
Štědronský M. 2x, Pícha Š., 
Potůček J. a Šourek J. 

 

Starší přípravka „B“  
 

Přípravka st. „B“ Vodňany - Blatná 
4:9 
(2:6)  MISTŘI 
!!! 

Tvrdý 4x, Maleček 3x, Uldrich, 
Hrádek 

Přípravka st. „B“ Blatná - Volyně 8:1 (2:1) 
Uldrich 2x, Tvrdý 2x, Maleček, 
Bláha J., Bláha V., Braun 

 

Mladší přípravka „A“  
 

Vodňany - Blatná  3:6 (1:3) 
  
Sestava:  Jakub Kraus (C), Matyáš Brož,  Dominik Filaus, David Fiřt, Ondřej Krátký, Jakub Opava, Ondřej 

Velek , Pavel Šmat a  Pavel Říha 
Branky:  Dominik Filaus 4x, David Fiřt 2x 
Branky domácí: Alan Buchtele 2x, Tomáš Schwarz 
  

Blatná A - Blatná B  12:2 (5:1) 
 
V městském derby se náš soupeř zaměříl hlavně na obranu, a proto cesta k jeho bráně nebyla vůbec 
jednoduchá. Byli jsme ale trpělivý a čekali na jeho chyby které pod naším tlakem postupně přicházely. Asi to 
nebyl na pohled náš nejhezčí zápas, ale vítězství jsem si zasloužili. 
 
Sestava: Matyáš Brož (C),Dominik Filaus, David Fiřt,Ondřej Krátký, Jakub Opava, František Turek, Jakub 

Kraus,Ondřej Velek , Pavel Šmat, Pavel Říha a František Slavíček 
Branky:  Dominik Filaus 5x, Pvel Šmat 2x, Matyáš Brož 2x, Jakub Kraus, Ondřej Krátký,David Fiřt 
Branky hosté: Adam Bulka, Štěpán Flandera 
 

Mladší přípravka „B“  
 

Blatná B – Volyně  4:13 (1:10) 
 
Branky:  Daniel Vondruška 3x, Štěpán Flandera - Tipanic 10x, Chvosta 2x, Mareš 
Sestava: Jakub Sedláček, Štěpán Flandera, Zdeněk Merhaut, Michal Fejtl, Daniel Vondruška, Adam Bulka, 

Ondřej Drnek, Vojtěch Bláha, Dominik Bulka, Adam Šejvar, Michal Žižka, Jakub Šurát 
 
Utkání nabídlo dva rozdílné poločasy. První půle no comment, druhou kluci poznali, že když se zabojuje i 
ten gól se celkem snadno dá. 
  

Blatná A – Blatná B  12:2 (5:1) 
 
Branky:  Adam Bulka, Štěpán Flandera 
Sestava: Jakub Sedláček, Štěpán Flandera, Zdeněk Merhaut, Michal Fejtl, Daniel Vondruška, Adam Bulka, 
Ondřej Drnek, Vojtěch Bláha, Dominik Bulka, Adam Šejvar, Michal Žižka, Jakub Šurát 
 
Zasloužené vítězství áčka. 



 
Víkendové zápasy 

 St. přípravka „B“ po vítězství ve Vodňanech je okresním mistrem: 

Muži „A“  Blatná-Chelčice   neděle 17,00 hod 

Muži „B“  Lom-Blatná   sobota 16,00 hod  

Ženy Blatná-Mořina   sobota 17,00 hod  

Dorost st. Milevsko-Blatná   neděle 13,00 hod 

Dorost ml. Milevsko-Blatná   neděle 15,00 hod 

Žáci st. Břilice-Blatná   neděle 10,00 hod 

Žáci ml. Břilice-Blatná   neděle 11,45 hod 

Přípravka st. „A“  Blatná-Osek   neděle 9,00 hod  

Přípravka st. „B“  Blatná-Chelčice Předání poháru 
a medailí OFS neděle 10,30 hod  

Přípravka ml. „A“  Blatná-Chelčice   neděle 12,00 hod  

Přípravka ml. „B“  Sedlice-Blatná   neděle 12,00 hod  

 
 
 

„A“ tým:  
 

 TABULKA  
Rk. Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  PK (Prav)  
 

1. Vimperk 21 14 3 4 46: 21 45 
 

( 15) 
 

2. Blatná 21 14 1 6 49: 23 43 
 

( 13) 
 

3. Mirovice 21 12 5 4 61: 33 41 
 

( 11) 
 

4. Bělčice 21 11 2 8 43: 33 35 
 

( 2) 
 

5. Stachy 21 10 3 8 38: 39 33 
 

( 3) 
 

6. Sousedovice 21 8 8 5 44: 36 32 
 

( -1) 
 

7. Vl.Březí 21 9 5 7 31: 26 32 
 

( 2) 
 

8. Poříčí 21 9 4 8 43: 48 31 
 

( -2) 
 

9. Strunkovice 21 8 5 8 38: 33 29 
 

( -1) 
 

10. Chelčice 21 8 4 9 41: 45 28 
 

( -5) 
 

11. Lažiště"B 21 7 5 9 28: 41 26  ( -7) 
 

12. Kestřany 21 6 2 13 29: 49 20 
 

(-13) 
 

13. Záblatí 21 3 5 13 20: 46 14 
 

(-16) 
 

14. Zdíkov 21 1 2 18 23: 61 5 
 

(-28) 
 

 



 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj  č. 4/2012 

24. kolo – I. “B“ třída 

neděle  3. června 2012 

17 : 00 hod. 
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BLATNÁ „A“ 
– MIROVICE 

 

Utkání  řídí:  
Hlavní rozhodčí …… p. Tomáš Koranda  (Č. Budějovice) 

Asistenti   …… p. Jan Syrovátka  (Č. Budějovice) 

…… p. Paleček 

Delegát   …… p. Václav Maroušek  (Strakonice) 
 

          



 

Vítáme Vás na dalším mistrovském utkání „A“ týmu Blatné na 
domácí půdě v jarní části sezóny 2011/2012 a přejeme krásný 
(nevšední) a ničím nerušený fotbalový zážitek.  

 

„BLATNÁ  DO  TOHO“  
 
 

Více informací a podrobností naleznete na našich internetových stránkách 
www.blatnafotbal.cz 

 
 

Muži „A“  
 

FC Westra Sousedovice – TJ Blatná       4:1 (1:1)  
  
Branky Blatné:  10´ Mišiak M. 
Blatná:  Sedláček O. - Skuhravý V., Rubáš O., Marek P. (55´ Peleška R.), Mišiak M. (69´ Bulka M.), Mišiak 

T., Petrášek M., Prokopec P., Merašický J., Kratochvíl V., Rubáš D. (85´ Uldrich R.). 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Na utkání chyběli hráči Nový, Jiřinec, Peleška Tomáš. Přesto jsme do něj 
vstoupili aktivně. Nejprve po levé straně unikl Merašický, ve vápně však volil střelu místo přihrávky na 
volné spoluhráče. V 10. minutě se již stav měnil. To prodloužil hlavou centr T. Mišiak na svého synovce M. 
Mišiaka, dorostence,  ten zblízka otevřel skóre. Před přestávkou, po obrovské minele blatenské obrany, 
postupoval domácí útočník sám na Sedláčka a nezaváhal. Poločas skončil 1:1, hrál se fotbal bez šancí.  Do 
druhé půle zvýšili domácí agresivitu, začali dohrávat osobní souboje a zcela ovládli hru. Hostující hráči se 
s tím, nedokázali vyrovnat, výsledkem byl ustrašený výkon a konečný stav 4:1. Musím poděkovat stoperovi 
Petráškovi, který ač měl angínu, obětavě nastoupil.   
 
 
Blatná – FK Chelčice        0:2 (0:1)  
  
Branky:   18´ Uhlík R., 65´ Šácha M. 
Blatná:  Sedláček – Marek, Petrášek, Rubáš D., Rubáš O. – Skuhravý, Kratochvíl (K), Peleška (75´ 

Prokopec), Merašický – Nový (46´ Bulka J.), Mišiak T. (61´ Mišiak M.). 
Chelčice:  Novák – Kortus, Jakš Jar., Šácha (K), Lang, Jakš Jan, Trobl, Turek, Lácha, Uhlík, Varyš. 
                          Na střídání:  Valenta, Max. 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Utkání začalo minutou ticha za bývalého hráče Standu Rakovana, který 
v týdnu zemřel. Už ve 2. minutě měl gólovku Tibor Mišiak, ale netrefil branku hostí. Ti poté začali kralovat 
na hřišti a bezradní domácí kupili jednu chybu za druhou. V 18. minutě otevřel skóre hostující Uhlík, který 
proměnil přízemní centr. Domácí pokračovali v bídném výkonu po celý zbytek půle. Jedinou šanci měl 
nedoléčený Nový, který ve 44. minutě neproměnil sólový nájezd. Po prostřídání zvýšili domácí úsilí. 
Zejména dorostenec Michal Mišiak rozhýbal strnulý útok. V 56. minutě neproměnila sólový únik dvojice 
Mišiak T. – Kratochvíl, když hostující gólman vystihl jejich přihrávku. V 65. minutě vyhrál robusný útočník 
Šácha souboj s gólmanem Sedláčkem a poslal hosty do dvoubrankového vedení. Domácí se snažili stav 
zkorigovat, ale nikdo s hráčů nenašel v koncovce dostatek klidu, aby utkání zdramatizoval. Hosté vyhráli 
naprosto zaslouženě. Jejich zkušení hráči přehrávali domácí mladíky, zejména v osobních soubojích a práci 
s balónem. 
 
 
 
 
 



 

Muži „B“  
 

Blatná – Sokol Doubravice  2:2 (0:0) 
  
Branky:   47´ 1:0 Čadek M., 82´ 2:0 Bulka M., 87´ 2:1 Antony M., 88´ 2:2 Pecko M. 
Blatná:  Reguš David – Voborník Tomáš, Uldrich Radek (K), Říha Zdeněk, Petrášek Libor (65´ Bulka 

Martin), Sýkora Tomáš,  Merašický Jan, Polan Tomáš (46´ Prokopec Petr), Čadek Michal, 
Šorna Adam (73´ Písařík Filip), Peleška Radek. 

Sokol Doubravice:  Jirka Milan - Černý Martin, Srb Pavel, Kořán Jan (85´ Prokopius Roman), Soukup 
Zdeněk, Kinkor Zdeněk (65´ Pecko Michal), Bečvář Marcel (K), Kučerta 
Stanislav, Prokopius Tomáš, Antony Miloslav, Klečka Miroslav. 

Ke střídání dále připraveni:  Zuklín František, Bláhovec Jan, Kuchta Martin, Vrátný David. 
 
Martin Bulka(trenér Blatné):   První poločas jsme nehráli to, co jsme si řekli a pustili hosty do několika 
šancí, které neproměnili. V druhém poločase jsme se zlepšili a šli do dvoubrankového vedení, které mohlo 
být i vyšší, nebýt našeho váhání v koncovce. Aktivní hosté z dvou ojedinělých příležitostí šťastně srovnali 
skóre. 
Petr Martínek   (trenér Sokol Doubravice):  Muži z Doubravice byli v prvním poločase aktivnější, 
vytvořili si řadu brankových příležitostí, které ovšem nezužitkovali. V druhém poločase byla Blatná lepší a 
proto vedla v utkání 2:0. Pak střídající hráč Roman Prokopius strhl celý doubravický tým, z čehož vyplynulo 
šťastné vyrovnání stavu v samém konci utkání. 
 
Lom – Blatná   3:3 (1:1) 
 
Branky:   Ředina Martin 2x, Pekárek Adam – Bulka Josef, Petrášek Libor, Mišiak Michal. 
Blatná:  Chlanda – Voborník, Čadek, Petrášek M., Uldrich – Vacek (Bulka M.), Petrášek L.             

  Prokopec, Mišiak M., – Bulka J., Mišiak T.   
 
Martin Bulka(trenér Blatné):   Utkání jsme začali velice dobře a šli brzo do vedení. Poté se hra vyrovnala  a 
odměnou bylo domácím vyrovnání skóre. Do druhého poločasu naskočili  domácí aktivně, ale až po hrubém 
zaváhání rozhodčího, kdy nepískl jasný  ofsajd, šli domácí do vedení. Netrvalo dlouho a naše 
nekoncentrovaná obrana inkasovala již na 3:1. Od té doby se hrál velice otevřený fotbal s šancemi  na obou 
stranách, nás však v brance podržel dorostenec Chlanda a v útoku se  prosadili další mladíci Petrášek L. a 
Mišiak M. Vyrovnávací gól padl až v  poslední minutě. Jednobodový zisk nám zajistila naše skvěle chytající 
naděje. 
 

Starší dorost 
 

Blatná – Rudolfov   7:3 (2:2) 
 
Do utkání jsme vstoupili špatně a hosté nás svým pohybem dostali pod tlak. Z toho pramenily naše chyby. Po 
jedné z nich padl vedoucí gól hostů z penalty. Po chvíli se nám podařilo vyrovnat, ale po pár minutách šli 
zaslouženě do vedení hosté krásnou střelou skoro ze 40 metrů. Posledních patnáct minut prvního poločasu 
byl jasně v naši režii, kdy jsme vyrovnali. Poté Mišiak a Šejvar K. v  jasných šancích nedokázali uspět a 
proto se šlo do kabin za nerozhodného výsledku. 
Hned v úvodu druhé půle šli do vedení opět hosté po nedorozumění naší obrany. Hráčům trvalo asi deset 
minut, než se dostali opět do hry a jen díky štěstí nešli hosté do dvoubrankového vedení. Asi v 60. minutě 
jsme zahrávali pokutový kop po faulu na Mišiaka, ale Peleška šanci nedokázal proměnit. Hráče jako by to 
nakoplo a v posledních 20. minutách dokázali otočit vývoj zápasu ve svůj prospěch a skóre se zastavilo až na 
7:3. Díky dobrým závěrům v obou poločasech jsme se dokázali rozloučit s domácím publikem výhrou  
 
Sestava:  Chlanda – Kallmünzer, Šejvar K, Čejka – Šejvar R., Karban, Voborník, Peleška, Šorna – Mišiak, 

Polan. 
Střídali:  Janota, Hrubý. 
Branky:   2x (1x pen.) Šorna, Polan, Peleška, Mišiak, Voborník, Kallmünzer. 
 
 



 

Milevsko – Blatná     3:2 (1:1) 
 
Do utkání jsme vstoupili dobře, když jsme hned v první minutě po zaváhaní brankáře mohli jít do vedení, ale 
bohužel se tak nestalo. Naopak jsme první inkasovali hned z první šance domácích. Nám se povedlo za 
nedlouho vyrovnat díky Linhartovi, který dorazil střelu Čejky. Do poločasu se nedokázal prosadit Linhart 
proti samotnému brankáři. 
Ve druhém poločase se fotbal převážně odvíjel mezi vápny, a když se zrodila nějaká šance, tak se na obou 
stranách vyznamenali brankáři. V 80. minutě nás dostal do vedení Stejskal, ale v posledních minutách jsme o 
vedení přišli po našich chybách… S odstupem času nás ale víc mrzí zranění Linharta, který si při nešťastném 
pádu zlomil ruku    Proto mu celý tým přeje brzké uzdravení        
 
Sestava:  Chlanda – Kallmünzer, Šorna, Čejka – Stejskal, Mišiak, Voborník, Peleška, Petráš – Linhart, 

Polan. 
Střídali:   Janota, Burian. 
Branky:   Linhart, Stejskal. 
 
 

Mladší dorost 
 

Dorost ml. Blatná - Rudolfov 2:2 (0:1)  Tvrdý, Petráš 

Dorost ml. Milevsko - Blatná 9:0 nedohráno pro malý počet hráčů   

 
 

Starší žáci 
 

Milevsko – Blatná    0:0 pen. 5:4 
 
Domácí byli téměř celé utkání lepším týmem, což se naštěstí neprojevilo na ukazateli skóre.  My byli 
nepřesní, opět vázla kombinace. Naštěstí ani soupeř si nevypracoval 100 % šanci a všechny střely na branku 
pochytal pozorný Peroutka. V následných penaltách byli domácí šťastnější a zaslouženě získali druhý bod.    
Sestava:  Peroutka – Kalous, Drůba, Kareš, Sedláček – Hrádek, Stulík, Říský, Míka – Formánek, Müller. 
Střídali:   Hejl, Chlanda, Linhart, Mázl, Voříšek. 
 

Břilice – Blatná     5:0 (1:0) 
 
Nejslabší výkon jara. Domácí nás předčili ve všech činnostech. Nedokázali jsme se vypořádat s absencí 
několika hráčů. 
Sestava:  Peroutka – Říský, Drůba, Kareš, Míka – Hrádek, Stulík, Sedláček, Linhart – Formánek, Müller. 
Střídali:  Hejl, Chlanda, Voříšek. 
 
 

Mladší žáci 
 

Žáci ml. Milevsko-Blatná 6:1 (2:0)  Peroutka 

 

Břilice – Blatná  5:2 (2:1) 
 
Na dnešní zápas jsme přijeli pouze se sedmi hráči (trápí nás velká marodka). Ze začátku hry se nám moc 
dobře nedařilo, dostali jsme v sedmé minutě gól. Po chvíli jsme skóre srovnali, ale minutu před koncem 
poločasu jsme dostali druhý gól. I v druhém poločase byla hra podobná. Konečný výsledek odpovídá počtu 
nastoupených hráčů. 
Sestava:  Peroutka – Chovanec, Kundrát – Vonášek, Dráb, Čapek – Paukner. 
Branky:   Paukner 2x. 
 



 

Starší přípravka „A“  
 

Přípravka st. „A“ Čestice - Blatná 5:4 (1:2) Říha V. 2x, Štedronský M., Pícha Š.  

Přípravka st. „A“ Blatná - Osek 1:6 (1:2) Habada V.  

 
 

Starší přípravka „B“  
 

Přípravka st. „B“ Bělčice - Blatná 1:12 (0:8)  
Tvrdý 4x, Antoš 3x, Gyevát 2x, 
Uldrich 2x, Bláha J. 

Přípravka st. „B“ Blatná - Chelčice 21:0 (10:0) 
Tvrdý 5x, Uldrich 5x, Maleček 4x, 
Antoš 2x, Braun 2x, Hrádek, Brož, 
Gyevát. 

Přípravka st. „B“ Blatná - Osek 16:1 (9:1) 
Bláha V. 3x, Bláha J. 3x, Maleček 3x, 
Uldrich 2x, Hrádek 2x, Tvrdý 2x, 
Antoš. 

 
 

Mladší přípravka „A“  
 

Katovice – Blatná  2:4 (2:2) 
 
Na katovickém pidihřišti jsme se hned od uvodu snažili zakládat utoky od své brány rozehrávkou po zemi. 
Což bylo rozhodně fotbalovější než 20 metrů vysoké výkopy soupeřova gólmana, které dopadaly někdy pár 
metrů před naší bránu, někdy i zcela mimo hřiště. Po dvou chybách při zakládání akcí jsme se nechali 
nakazit soupeřovou překopávací taktikou a to co se potom  dělo byla naprostá fotbalová holomajzna. Míč byl 
více mimo hřiště než na něm. Až poslední čtvrthodinu oba celky začali hrát fotbal a my díky dvema krásným 
trefám zvítězili. Přes sto vhazování bylo i pro opravdového fotbalového labužníka trochu moc. 
 
Sestava:  Ondřej Krátký (C), Jakub Opava, Ondřej Velek, Pavel Říha, Fanda Turek, Matyáš Brož a Dominik 

Filaus. 
Branky:  Dominik Filaus 2x, Matyáš Brož 2x. 
Branky domácí:  Pavel Hejtmánek 2x. 
 
Blatná – Chelčice   3:4 (2:3) 
 
V přímém souboji o třetí místo jsme se museli obejít bez dvou našich ofenzivních opor. Jednu sklátily 
neštovice a druhý hráč měl něco důležitějšího. Hned v úvodu jsme pustili protivníka do jednogólového 
náskoku. Pokaždé, když jsme pracně vyrovnali, soupeř dokázal gólově odpovědět. Do druhé půle jsme šli s 
odhodláním skóre otočit, ale hned v úvodu jsme spáchali hrubici v obraně a soupeř nám odskočil o dva góly. 
Posledních 10 minut jsme protihráče zatlačili na jeho polovinu, ale z místy drtivého tlaku jsme vytěžili jen 
snížení. 
  
Sestava:  Dominik Filaus (C), Ondřej Krátký, Jakub Opava, Ondřej Velek , Pavel Šmat, Pavel Říha, Fanda 

Slavíček, Fanda Turek a Matyáš Brož. 
Branky:  Ondřej Krátký, Dominik Filaus, Jakub Opava. 
Branky hosté:  Tomáš Tlapa 4x. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mladší přípravka „B“  
 

Vodňany – Blatná  3:6 (1:3) 
 
Branky:   Daniel Vondruška 3x, Štěpán Flandera 2x, Adam Bulka. 
Sestava:  Jakub Sedláček, Štěpán Flandera, Zdeněk Merhaut, Michal Fejtl, Daniel Vondruška, Adam Bulka, 

Ondřej Drnek, Vojtěch Bláha, Dominik Bulka, Adam Šejvar, Šurát Jakub, Žižka Michal. 
 
Oba týmy z konce tabulky se snažili hrát fotbal a proto diváci viděli celkem zajímavé utkání. Šance byly na 
obou stranách, ale po poločase jsme vedli my. Domácí po přestávce vyrovnali na 3:3, ale kluci draci zabrali, 
třemi góly strhli vítězství na svoji stranu a vysloužili si první jarní ovace od fanoušků. 
  

Sedlice – Blatná   9:8 (6:2) 
 
Branky:   Adam Bulka 2x, Ondřej Drnek 2x, Štěpán Flandera 2x, Daniel Vondruška, Adam Šejvar. 
Sestava:  Jakub Sedláček, Štěpán Flandera, Zdeněk Merhaut, Michal Fejtl, Daniel Vondruška, Adam Bulka, 

Ondřej Drnek, Vojtěch Bláha, Dominik Bulka, Adam Šejvar. 
 
Jak je poslední dobou tradicí, byl první poločas z naší strany obrazem bídy a utrpení. Ve 13. minutě svítilo 
na ukazateli skóre 6:0. Ve druhém poločase jsme mocně dotahovali, dotahovali, ale nedotáhli. 
 
 

Ženy 
 
Sesterský souboj vyšel vítězně pro hráčku Blatné 
ABC Braník – Blatná    0:3 (0:2) 
 
Branky:  Šebková, Humpálová, Vajsová. 
Blatná:  Valíčková – Kozáková, Honnerová, Swietoňová, Chárová (60´ Křivancová), Velíšková, 

Humpálová, Račáková, Šebková, Vajsová – Nagyová. 
 
Zápas kdy proti sobě nastoupili sestry, vyšel lépe pro Blatenskou hráčku, ale před zápasem nebylo vůbec 
jasné, který tým si odnese vítězství. Domácí hráčky rozjeté v jarní sezoně na výbornou, posílený a změna 
trenérky jim přináší ovoce. Ale Blatenské hráčky, které se perou s velkou marodkou, nechtěli jen odevzdaně 
dát body, navíc teď, kdy je samy potřebují. 
A bylo to vidět na hře Blatenských, šly do zápasu s tím, že chtějí vyhrát a udržet šance na boj o 1.místo v 
tabulce. Začalo se teda opatrně na obouch stranách, ale mírná převaha byla znát na kopačkách Blatné. Možná 
že i blatenské domácí hráčky překvapili a Braník je podcenil. V 10.min se krásně pod břevno trefila 
mlaďounká Šebková. Braník se samozřejmě nevzdával. Posila Braníku Kladrubská proháněla obranu velmi 
nebezpečně, naštěstí bylo více šancí na kopačkách Blatné. Hrál se velice rychlý a kombinační fotbal, který 
měl vyvrcholení ve 30min.kdy další gól Blatné vstřelila agilní Humpálová. Do konce poločasu mohla Blatná 
své vedení navýšit, ale domácí brankářka byla proti. 
Po poločase hra byla v podobném tempu, zkušená hráčka Račáková i s nedávno zlomenou rukou si na středu 
zálohy věděla rady a rozdávala přesné balony a i přes malou chybu domácí gólmanky se povedlo. Vajsová 
protlačit balón do sítě. I když byl zápas téměř rozhodnut, Braník nic nevzdával, naštěstí Blatenská gólmanka 
vychytala samostatný nájezd Kladrubské kdy zkušeně vyčapala balón jako Petr Čech. Blatenská obrana se 
nenudila, ale zvládla to na výbornou a gól neinkasovala a tak utkání skončilo výhrou blatenských hráček, 
které si v příštím kole rozdají s Kaplicí o první místo doma na Blatenském trávníku. 
 
Jan Klásek (trenér fotbalistek Blatné): Holky musím pochválit, ale až když jim teče do bot se začnou 
snažit a v zápasech, kde by měly převahovat dostávám infarktové stavy. Sem rád, že i přes ztrátu hráček 
hrajeme jako team a věřím ve vítězný konec. 
Článek připravila Martina Honnerová.  
 
 
 
 



 
Boj o 1. místo v tabulce stále pokračuje. 
Blatná – Mořina   8:0 (5:0) 
 
Branky:  Račáková 5x, Rumpálová 2x, Vajsová. 
Blatná:  Valíčková – Kozáková, Honnerová, Tvrdá, Chárová (70´ Nagyová) – Prokešová (65´ Vajsová), 

Humpálová, Račáková, Šebková – Tomanová (45´ Klásková), Velíšková. 
 
V sobotním utkání hostily hráčky Blatné tým Mořiny. Blateňačky šly do zápasu s jasným cílem, co nejdříve 
dát gól a tím dát jistý klid na domácí stanu a to se jim také povedlo, hned v 7.min, kdy vyzkoušela pozornost 
hostující gólmanky Račáková a nachytala ji na švestkách 1:0. Tato hráčka přidala do konce poločasu ještě 
hattrick a poločasový výsledek zakončila ve 43.min gólem Humpálová 5:0. 
V druhém poločase byla hra podobná jako v tom prvním, míč zůstával na polovině hostujících, jen málokdy 
se dostaly hráčky Mořiny do brejku, který vždy zlikvidovala pozorná obrana domácích. V druhém poločase 
se domácí trefily ještě 3x a to zásluhou Račákové, Vajsové a Humpálové. 
Tento zápas hráčky Blatné zvládly na jedničku, ale již v sobotu 27.5. míří na horkou pražskou půdu ABC 
Braník, který v jarní soutěži ztratil body pouze jednou. Pokud chtějí hráčky Blatné uspět, musí i nadále hrát 
pozorný a kombinační fotbal, jelikož poslední 2 kola je čekají těžcí soupeř, již zmiňovaný Braník a 
především Kaplice. 
Jan Klásek, trenér:  Toto utkání holky zvládly dobře, i když branek mohlo být více. Ale hlavní je, že jsme 
žádný gól nedostaly. Teď nás čekají 2 důležitá utkání, které bychom rádi vyhrály, a proto se musíme 
soustředit na kombinační fotbal a především se vyvarovat zbytečných chyb v rozehrávce a obraně. 
 

Víkendové zápasy 
 

Muži „A“  Blatná-Mirovice   neděle 17,00 hod 

Muži „B“  Osek B-Blatná   neděle 15,00 hod 

Ženy Blatná-Kaplice   sobota 16,00 hod 

Dorost st. Č.Krumlov-Blatná   sobota 10,00 hod 

Dorost ml. Č.Krumlov-Blatná   sobota 12,00 hod 

Žáci st. Blatná-Strakonice   neděle 10,00 hod 

Žáci ml. Blatná-Strakonice   neděle 11,45 hod 

Přípravka st. „A“ Blatná-Sedlice   sobota 9,00 hod  

Přípravka st. „B“ Blatná-Osek   čtvrtek 16,30 hod 

Přípravka ml. „A“ volno     

Přípravka ml. „B“ Blatná-Chelčice   sobota 12,00 hod  

 

„A“ tým:  
 První polovina tabulky  
 

 

Rk. Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  PK (Prav)  
 

1. Vimperk 23 16 3 4 53: 21 51 
 

( 18) 
 

2. Mirovice 23 14 5 4 70: 35 47 
 

( 11) 
 

3. Blatná 23 14 1 8 50: 29 43 
 

( 10) 
 

4. Vl.Březí 23 11 5 7 37: 26 38 
 

( 5) 
 

5. Bělčice 23 12 2 9 47: 38 38 
 

( 2) 
 

6. Stachy 23 11 3 9 43: 43 36 
 

( 3) 
 

7. Sousedovice 23 9 8 6 49: 39 35 
 

( -1) 
 

8. Poříčí 23 10 4 9 48: 52 34 
 

( -2) 
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BLATNÁ „A“ 
 – ZÁBLATÍ 

 

Utkání  řídí:  
Hlavní rozhodčí …… p. Kuboš Zabilka  (Č. Budějovice) 

Asistenti   …… p. Jaroslav Kaňka  (Č. Budějovice) 

…… p. Diviš 

Delegát   …… p. Vladimír Hovorka  (Strakonice) 
 

          



 

Vítáme Vás na posledním jarním mistrovském utkání „A“ týmu 
Blatné na domácí půdě v jarní části sezóny 2011/2012 a přejeme 
krásný (nevšední) a ničím nerušený fotbalový zážitek.  

„BLATNÁ  DO  TOHO“  
 

Více informací a podrobností naleznete na našich internetových stránkách 
www.blatnafotbal.cz 

 

Muži „A“  
 

Blatná  –  FC DIMMPL Mirovice     2:0 (0:0)   
  
Branky:    61´ Jakub Nový, 87´ Michal Mišiak 
ČK:    57´ David Rubáš 
 
Blatná:   Sedláček – Marek, Petrášek, Rubáš D., Peleška T. – Šorna (46´ Peleška R., 88´ Bulka), Kratochvíl 

(K), Prokopec, Merašický – Mišiak T., Nový (64´ Mišiak m.). 
Mirovice:    Čejdík – Urban, Huleš, Mařík, Jelínek, Převrátil, Obyt, Císař (K), Krušina, Krejčí, Harbáček. 

Na střídání:   Sedlák, Mrlina, Dostálek, Kazák, Hurtala. 
 
Josef Hornát (trenér Blatné):  S velkým zájmem očekávané utkání, hrané před pěknou diváckou návštěvou, 
se domácím vydařilo. V první půli jsme si vypracovali vyložené šance, ale postupně Nový 2x, Mišiak T. a 
Kratochvíl neuspěli. Hosty podržel gólman Čejdík. Toho ohrožoval střelami z dálky dělostřelec David 
Rubáš, který výstavní bombou z 25 metrů nastřelil tyč. Tento hráč však vyfasoval v 57. minutě, od přesného 
rozhodčího Korandy, druhou žlutou kartu a Blatná šla do deseti. Fotbaloví hosté získali převahu a domácí se 
uchýlili k rychlým protiútokům. Dva z nich se nám díky rychlíkům Novému a Michalu Mišiakovi podařilo 
úspěšně zakončit. Proti velice silnému soupeři je toto vítězství vybojované. Hráči podali nadstandardní 
výkon a měli i potřebné štěstí, zejména v době, kdy soupeř ovládl hru. Všem patří velký dík, především pak 
obětavým dorostencům Michalu Mišiakovi, Radku Peleškovi a Adamu Šornovi, kteří velkou měrou přispěli 
k našemu vítězství. 
 

 TABULKA  
Rk.  Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  PK (Prav)  

 

1. Vimperk 24 17 3 4 56: 22 54  ( 18) 
 

2. Mirovice 24 14 5 5 70: 37 47  ( 11) 
 

3. Blatná 24 15 1 8 52: 29 46  ( 10) 
 

4. Vl.Březí 24 12 5 7 38: 26 41  ( 5) 
 

5. Bělčice 24 12 3 9 48: 39 39  ( 3) 
 

6. Stachy 24 11 3 10 45: 47 36  ( 0) 
 

7. Sousedovice 24 9 8 7 50: 42 35  ( -1) 
 

8. Lažiště"B 24 10 5 9 40: 42 35  ( -1) 
 

9. Chelčice 24 10 4 10 47: 50 34  ( -2) 
 

10. Poříčí 24 10 4 10 48: 53 34  ( -2) 
 

11. Strunkovice 24 9 6 9 45: 42 33  ( -3) 
 

12. Kestřany 24 6 2 16 32: 61 20  (-16) 
 

13. Záblatí 24 4 5 15 27: 60 17  (-19) 
 

14. Zdíkov 24 1 2 21 25: 73 5  (-31) 
 

 

Muži „B“  
 



Osek B – Blatná B  7:2 (3:0) 
  
Branky Blatné:  Kerndl, Šorna 
Blatná:  Chlanda – Voborník, Bulka M., Sýkora, Uldrich – Svoboda, Šorna, Peleška, Mišiak M. – Říha 
(Kerndl), Bulka J. 
 
Martin Bulka (trenér Blatné):   K zápasu jsme se sešli s velkými problémy a bylo to od začátku znát. 
Fotbalovější domácí nás přehrávali a do poločasu vstřelili 3 branky. My jsme sice ojedinělé, ale vyložené 
šance neproměnili. Ve druhém poločase se nám konečně podařilo korigovat stav. Bohužel se nám zranil 
brankář a museli jsme dohrávat v deseti. Chytat musel Peleška, který si nevedl špatně a několikrát nás 
podržel. Domácí zvítězili zaslouženě. 
 

Starší dorost 
 

Český Krumlov – Blatná    10:4 (3:1) 
 
Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale na hřišti se hrála vyrovnaná partie. Bohužel jsme kupili jednu chybu 
za druhou v defenzívě a domácí nás za to pokaždé potrestali.. 
 
Sestava:  Chlanda – Kalmünzer, Hrubý, Burian – Stejskal, Karban, Voborník, Peleška, Janota – Mišiak, 

Polan. 
Střídali:   Petráš, Tvrdý. 
Branky:   Mišiak 3x, Karban. 
 
 

Mladší dorost 
 

Dorost ml. Český Krumlov - Blatná 5:1 Kalmünzer 

 
 

Starší žáci 
 

Blatná – Strakonice    1:4 (1:2) 
 
Další velké zklamání z výkonu kluků     Kluci si asi mysleli, že to půjde samo. Soupeře jsme nechali hrát a 
jen přihlíželi jejich kombinační hře. Když už jsme se dostali před brankáře, chyběl větší klid k zakončení.  
Inkasovali jsme laciné branky. Vrcholem byla oprávněná červené karta pro Mázla  za oplácení.  Výhra 
Strakonic byla zasloužená.    
 
Sestava:  Blovský – Kalous, Drůba, Kareš, Sedláček – Hrádek, Stulík, Maňaska, Říský – Formánek, 

Michálek. 
Střídali:   Hejl, Linhart, Mázl, Míka, Peroutka, Voříšek. 
Branky:  Mázl. 
ČK:  Mázl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mladší žáci 
 



Blatná – Strakonice    1:4 (1:2) 
 
Do tohoto utkání jsme nastoupili s odhodláním uhrát dobrý výsledek. To se nám dařilo, ale jen do sedmnácté 
minuty než jsme dostali první gól, který padl po rohovém kopu. Za dvě minuty jsme dostali další stejnou 
branku. Do poločasu jsme stačili ještě snížit. Druhý poločas nám vůbec nevyšel a po dvou náhodných gólech 
jsme na soupeře už nestačili. 
 
Sestava:  Peroutka – Karlíková, Houzar, Chovanec – Vonášek, Kundrát, Mikeš – Paukner. 
Střídali:   Brož, Bláha V., Hrádek, Tvrdý, Uldrich, Antoš, Maleček, Šimůnek. 
Branky:   Paukner. 
 
 

Starší přípravka „A“  
 

Přípravka st. „A“ Blatná - Sedlice 5:2 (1:1)   

 
 

Starší přípravka „B“  
 

Přípravka st. „B“ Čestice - Blatná 0:13                  
Šimůnek 3x, Antoš 2x, Braun 2x, 
Maleček 2x, Bláha V. 2x, Tvrdý, 
Hrádek.  

 
 

Mladší přípravka „A“  
 
Přátelské utkání 4.6.2012 

Blatná A – Horaždovice   8:7 (4:1, 2:1, 2:5)  
  
Po úvodní třetině, kdy jsme si se soupeřem dělali co chtěli, jsme postupně stráceli nadvládu na hřišti. Soupeř 
se oklepal a začal náš náskok postupně smazávat. Zápas s mužstvem vyznávajícím fotbalové pojetí hry byl 
dobrým doplněním našeho soutěžního volna. 
  
Sestava:  Ondřej Krátký, Jakub Opava, Ondřej Velek , Pavel Říha, Fanda Turek,  Matyáš Brož, Dominik 

Filaus, Pavel Šmat  a  Adam Jareš. 
  
Branky:  Matyáš Brož 5x, Dominik Filaus 3x. 
 
 

Mladší přípravka „B“  
 

Blatná B – Chelčice  1:4 (0:1) 
 
Branky:   Daniel Vondruška. 
Sestava:  Jakub Sedláček, Štěpán Flandera, Zdeněk Merhaut, Michal Fejtl, Daniel Vondruška, Adam Bulka, 

Ondřej Drnek, Vojtěch Bláha, Dominik Bulka, Adam Šejvar, Šurát Jakub, Žižka Michal. 
 
Poslední zápas v sezóně na domácím hřišti jsme se chtěli pokusit o důstojné rozloučení s domácími 
fanoušky. Se soupeřem z třetího místa tabulky snažícího se o fotbal, jsme dlouhou dobu drželi krok jak hrou 
tak výsledkem. Takže i přes prohru panuje v našem dračím hnízdě s výkonem draků spokojenost, škoda jen 
neproměněné penalty. 
 
 

Ženy 
 



Blatná – Kaplice   2:0 (1:0)  
  
Branky:   Vajsová, Humpálová. 
Blatná:  Valíčková – Kozáková, Honnerová, Tvrdá, Swietoňová (45´ Mlíčková) – Prokešová, Račáková, 
Humpálová, Šebková – Vajsová, Velíšková. 
 
V posledním domácím a zároveň pro Blatnou nejdůležitějším utkání hostily domácí hráčky favorizovanou 
Kaplici, která do Blatné přijela s jasným cílem vyhrát!. Kdo by v tomto zápase očekával klidný průběh, pletl 
se. Od úvodního hvizdu rozhodčího Zábranského bylo hřiště plné napětí a bojovností. V první půli držely na 
svých kopačkách míč více kapličandy, které mohly rozhodnout utkání více než 2x, ale buď jim v cestě stála 
skálo pevná obrana vedená stoperkou Kozákovou a nebo vynikající gólmanka Valíčková. A tak jak bývá 
zvykem a pravidlem – nedáš, dostaneš – minutu před poločasovým hvizdem dopravila do sítě Kaplice míč 
útočnice Vajsová, která svým gólem do šatny strhla vedení na stranu Blatné 1:0. 
O poločase vystřídala domácí Swietňovou již uzdravená Mlíčková a tak došlo ke změně sestavy, na beka se 
stáhla Velíšková, která nedala hostující kapitánce Křivové ani centimetr hřiště zadarmo. Po přestávce  jakoby 
se role obrátila a míč na kopačkách zůstával blateňačkám, které kombinovaly a snažily se prodrat přes 
obranu hostí. Ale Kaplice i na dále bojovala a spoléhala  nejen na svojí nejlepší střelkyni Jedličkou, kterou 
svými výbornými zákroky bránila Honnerová nebo Kozáková a také na středopolařku Koláčkovou, kterou 
přísně střežila Račáková a Humpálová, která v 80.min. přidala krásnou střelou druhý gól a tím přivedla 
potřebný klid na kopačky domácích 2:0. Do konce utkání se na stavu nic nezměnilo a tak po očekávaném 
hvizdu mohla propuknout Blatenská radost z vítězství a hráčka Humpálová mohla odejít do fotbalového 
důchodu s blaženým pocitem. 
 
Jan Klásek (trenér fotbalistek Blatné): Dneska to byl zápas plný emocí a nervů, ale holky ho zvládly na 
jedničku, a tak zasloužené slavíme celkové vítězství ve skupině. Ale pochvalu si zaslouží i tým Kaplice, 
který je benjamínkem soutěže. 
 
 

Blatenské ženy obsadily 1. místo ve III. české lize žen skupina D: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víkendové zápasy 
 



Áčko v neděli naposledy doma hostí od 17 hodin Záblatí. 
 

Muži „A“ Blatná - Záblatí   neděle 17,00 hod. 

Muži „B“ Blatná - Pražák   sobota 17,00 hod. 

Ženy Dohráno                 1. místo ve III.ČLŽ-D 

Dorost st. SKP ČB B - Blatná   neděle 10,00 hod. 

Dorost ml. SKP ČB B - Blatná   neděle 12,00 hod. 

Žáci st. Trhové Sviny - Blatná   sobota 9,30 hod. 

Žáci ml. Trhové Sviny-Blatná   sobota 11,15 hod. 

Přípravka st. „A“ Bavorov - Blatná   sobota 13,00 hod. 

Přípravka st. „B“ Dohráno   1.místo v  OP st.přípravek 

Přípravka ml. „A“ Dražejov - Blatná   sobota 10,30 hod. 

Přípravka ml. „B“ Katovice - Blatná   neděle 10,00 hod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.blatnafotbal.cz 
 



 Blatenské trefy 
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Jubileum p. Jana Pouzara – 80 let. 

 

 

BLATNÁ „A“ –    
   ŠTĚKEŇ „A“ 

 

Utkání řídí:  

 

Hlavní rozhodčí ……….. p. Pavel Pávec (Milevsko)          

Asistenti ……………….. p. Michal Ťupa (Čimelice) 

               ……………..… p. Hovorka (Strakonice) 

Delegát  ………………. --- 
 

          



 

 

Krásný pouťový den, 

 

jménem fotbalového oddílu Blatné Vás vítám na prvním podzimním zápase 
nové sezóny 2012/2013. V našem oddílu, se na konci minulé sezóny a v průběhu letní 
přestávky uskutečnila spousta změn. O těch nejdůležitějších bych Vás rád 
informoval. 

 

Než se k nim dostanu, rád bych na tomto místě zmínil důležité životní jubileum 

 

pana Jana Pouzara, 
 

 který tento rok oslavil 80-té narozeniny. Rodilý blateňák, který s aktivním 
sportem začal na střední obchodní škole v Písku jako atlet, kde běhal střední tratě. Na 
vojně i po ní hrál basketbal a s týmem Blatné se dostal až do II. Ligy. Dlouholetý 
fotbalista a následně také funkcionář, který se aktivně podílel na rozvoji TJ i FO a 
zasloužil se o vznik a realizaci mnoha důležitých projektů, bez kterých si dnešní 
fungování našich sportovišť dokážeme jen těžko představit: 

Předseda TJ v letech 1973 – 2001; 

2 roky předseda fotbalového oddílu; 

15 let člen ÚV ČSTV; 

Aktivní v představenstvu OV ČSTV; 

Pořízení chaty Zlatá Studna; 

Organizace pivních slavností   a další … 

 I v tomto požehnaném věku stále spolupracuje se svými o mnoho let mladšími 
nástupci, kterým nikdy neodmítne žádost o pomoc. V tomto roce (bohužel naposledy) 
ještě organizuje pivní slavnosti. 

Za fotbalový oddíl Blatné a všechny naše příznivce přeji hlavně pevné zdraví, 
ještě mnoho krásných roků strávených mezi svými přáteli a kamarády, a děkuji za 
celoživotní přínos sportu v Blatné. 

 

Díky moc ☺☺☺☺ 
 

Před mistrovským utkáním (cca 16.45 hod.) proběhne na travnatém hřišti krátké 
poděkování a předání darů. Poté bude proveden slavností výkop. 

 

 



 

A nyní k fotbalu 

Nejprve k vedení fotbalového oddílu. Jelikož na vlastní žádost skončili 2 členové 
hlavního výboru, Libor Slezák a Radek Habada, kterým patří velký dík za vše, co pro 
blatenský fotbal vykonali, museli jsme řešit jejich nahrazení. Jsem rád, že se našli lidé, kteří 
jsou ochotni nést zodpovědnost za fotbalový oddíl, a že se nám podařilo výkonný výbor 
nejen doplnit, ale ještě rozšířit o 2 členy. Výkonný výbor fotbalového oddílu se skládá ze   
sedmi členů: 

 

Předseda:  Michal  VANDUCH  

Místopředseda: Pavel  MÍKA  

Správce LS:  Milan  SYNEK 

Sekretář:  Petr  LINHART  

Pokladník:  Josef  HORNÁT 

Členové:  JUDr. Tomáš  ULDRICH  

    Miroslav  MAŠEK 

 

 

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

 

  www.blatnafotbal.cz 
 
 
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 2011/2012: 

 
1.   Šumavan Vimperk 26 18 3 5 62:26 57 
2.   FC DIMMPL Mirovice 26 16 5 5 75:38 53 
3.   TJ Blatná 26 15 2 9 55:36 47 
4.   Sokol B ělčice 26 14 3 9 55:43 45 

5.   FC Vlachovo B řezí 26 12 5 9 41:34 41 
6.   TJ Otavan Po říčí 26 12 4 10 53:55 40 
7.   FK Chel čice 26 11 5 10 53:53 38 
8.   FC WESTRA Sousedovice 26 9 10 7 56:48 37 

9.   Sokol Stachy 26 11 4 11 47:51 37 
10.   Blaník Strunkovice 26 9 8 9 51:48 35 
11.   FK Lažišt ě B 26 10 5 11 44:49 35 
12.   ZD Kest řany 26 7 2 17 36:66 23 

13.   Sokol Záblatí 26 5 6 15 34:62 21 
14.   Sokol Zdíkov 26 1 2 23 25:78 5 

 
 
 
 



Třetí místo jistě není špatné, ale do nové sezóny (a také do budoucna) máme jistě vyšší 
ambice. Tomu jsme se také snažili přizpůsobit přípravu a složení týmu.  

 

Muži „A“  
 

Trenér:     Martin BULKA 
Asistent:     Tomáš SÝKORA 
Vedoucí mužstva:   František PELEŠKA 
Fyzioterapeut a kondiční trenér: Jakub ŠIMEČEK 
 
Odchody:  Michal Petrášek - půlroční hostování ve Svéradicích 
   David Reguš  - půlroční hostování v Miroticích 
    
Posily:  Štěpán Brynda - návrat z hostování 
   Jan Vlas  - hostování z Plzně do června 2013 

Petr Prokopec - přestup ze Svéradic 
   Martin Jiřinec - hostování ze Lnář do června 2014 

Radek Peleška - vyšel z dorostu 
Karel Martínek ml. - vyšel z dorostu 
Adam Šorna  - vyšel z dorostu 
 

Přípravná utkání: 
 

Čimelice – Blatná  4:4 (1:3) Nedvěd 2, Vařenka, Hegenbart – M. Mišiak 3x, 
Prokopec 

 
Blatná: Vlas, Aleš, Marek, Bulka J., Rubáš D., Skuhravý, Merašický, Prokopec, Peleška R., Kratochvíl, 

Jiřinec, Mišiak M., Kerndl, Voborník, Martínek 
Věděli jsme že hrajeme s velice kvalitním soupeřem a proto jsme chtěli hrát ze zabezpečené obrany. Během 
prvního poločasu jsme Čimelice pustili pouze do dvou příležitostí a jedné gólové střele. Naopak my jsme se 
z rychlých protiútoků dostávali k zakončení častěji. Pokud by nás několikrát nezastavil domácí brankář a 
naše ofsajdové postavení, nezůstalo by poločasové skóre jen na třech brankách. Chtěli jsme pokračovat v 
naší hře i v druhém poločase, ale darovaná penalta ihned po přestávce domácí nakopla. My přestali na 
několik minut hrát, z čehož byly další dvě branky. Ukázali jsme ale pracovitost, naši sílu a konečné skóre 
vyrovnali. Kdybychom proměnili alespoň polovinu šancí bylo by to pro nás jednoznačné vítězství, ale i tak 
mě těší, že máme chuť pracovat a zlepšovat se. 
 
Čimelice: S poslední přípravou před soutěží  nemůžeme být vůbec spokojeni. V podstatě jsme hráli pouze 25 
minut a to ve druhém poločase. První poločas jsme odchodili. Vůbec jsme nedohrávali souboje, chyběla 
bojovnost, vůle a touha ukázat oprávněnost základní sestavy. Ve druhém poločase se hra rapidně zlepšila. 
Otočili jsme skóre. Ale pak jsme opět vyklidili pole a nechali hrát soupeře, který šel snad5x sám na naší 
branku. I my jsme měli šance, ale musím uznat, že soupeř měl příležitosti vyloženější. Jediné pozitivum je, 
že  se hráči  po prvním zbabraném poločase dokázali otřepat a výsledek otočit. To je, ale málo. Já chci aby se 
hráči dokázali více semknout, hecnout a tahali za jeden provaz. Snad senám herní nedostatky podaří co 
nejdříve odstranit. 
 

Blatná – Sedlice  1:4 (0:1) 
   
 Blatná: Sedláček, Vlas, Marek, Uldrich, Nový, Bulka J., Rubáš O., Merašický, Prokopec, Brynda, 

Kratochvíl, Jiřinec 
Sedlice: Drnek, Svoboda, Čabrádek, Hornát, Kuneš, Čapek, Musil, Běloušek, Němec, Šimonovský, Charvát, 

Hrouda, Kohler, Šavrda, Štolba, Mikeš 
 
 
První poločas se hrál velice opatrně a s minimem šancí na obou stranách. Jedinou gólovou střelou byl lob na 



vlastního bránkáře který precizně provedl Mikeš. 
V druhé půli jsme hráli koncentrovaně pouze 30min a ve zbývajícím čase Sedlice využila našich nepřesností. 
Již třetí zápas v řadě je naším problémem, že nedokážeme hrát soustředěně celých 90 minut. 
  

Turnaj Čimelice - 28.7.2012 
  

Tochovice – Blatná 4:1 (1:0) 
Velice vyrovnaný první poločas s ojedinělými příležitostmi. V druhé polovině jsme udělali několik hrubých 
chyb po kterých jsme inkasovali. 
  
Votice – Blatná 3:3 (3:0) pen. 5:4 
Po dlouhé pauze mezi zápasy jsme vstoupili do zápasu velice ospale a brzo prohrávali o 3 góly. Soupeř byl 
první poločas jasně lepší. 
Hra v druhé půli se vyrovnala a konečně jsme začali hrát to co jsme chtěli. Srovnali jsme na 3:3 a dokonce 
jsme mohli jít i do vedení. Na penalty však by šťastnější soupeř.Hráli jsme turnaj v 17 lidech, hodně jsme se 
sestavou točili a každý si tak vyzkoušel několik míst v sestavě. 
 
Sestava: Sedláček, Aleš, Stejskal, Svoboda, Rubáš D., Uldrich, Bulka J. Nový, Voborník, Merašický, 

Prokopec, Brynda, Peleška R., Kerndl, Krajzl, Sobota, Šlehuber 
  

Turnaj v Blatné  
 
Za účasti dvou zástupců z Pošumaví, FK Svéradice s FK Horažďovice, se uskutečnil fotbalový turnaj mužů v 
Blatné. Zatímco Horažďovice svoji roli favorita potvrdily a zaslouženě si odvezly pohár pro vítěze, 
Svéradice, potýkající se stále s neúčastí několika hráčů, se kterými chce nováček 1. A třídy vyrazit do 
podzimních bojů této soutěže, obsadily v Blatné poslední 4. místo. 
 
Horažďovice – Blatná 3:1 (1:1; branky za Horažďovice: Chod, Beránek a Kotrba , Blatná: Nový ).  
S kvalitním soupeřem jsme šli do vedení z ojedinělého brejku, soupeř měl více ze hry a srovnal skóre těsně 
před přestávkou. 
Druhý poločas Horaždovice prostřídali sestavu a bylo to znát. My jsem mohli vyrovnat, ale řešení našich 
střeleckých příležitostí nebylo kvalitní. Náš tým podal velice zodpovědný výkon dozadu. 
Blatná: Sedláček, Vlas, Aleš, Stejskal, Rubáš D., Bulka J., Uldrich, Nový, Merašický, Peleška R. Brynda, 
Prokopec, Šlehuber, Brabec, Šorna 
 
Svéradice – Hradiště 2:3 
Zápas dvou účastníků 1.A třídy plzeňského a jihočeského kraje skončil těsnou výhrou Jihočechů. Střelci 
branek neuvedeni. 
 
Utkání o 3. 4. místo: 
Blatná – Svéradice 3:0 (1:0) Branky: Bulka J., Brabec, Peleška R. 
S nováčkem 1.A. jsme od začátku prokazovali chuť po vítězství a vinou neproměněných šancí byl poločas 
jen 1:0. V druhé půli jsme však skóre navýšili a zaslouženě vyhráli.Náš herní projev během turnaje nebyl 
špatný, ale stále je co zlepšovat.Celý turnaj hodnotím jako velice povedený a věřím že se všem hostům 
nedělní odpoledne také líbilo. 
 
Finále: 
Horažďovice – Hradiště 7:1 (3:1)  Mičkal 2x, Beránek 2x, Říský, Melka, Cihlář. 
Vítězné Horažďovice absolvovaly turnaj v Blatné s tímto hráčským kádrem: Kozlík(Macoun) Čadek, 
Forman J., Pintíř, Šafanda, Šedivý, Cihlář, Křivanec, Nauš,Jůda, Kotrba, Beránek, Řiský, Melka, Mičkal, 
Chod.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Muži „B“  
 
Trenér:     Josef HORNÁT 
Vedoucí mužstva:   Josef DIVIŠ 
Fyzioterapeut a kondiční trenér: Jakub ŠIMEČEK 
 
Přípravné zápasy: Lnáře – Blatná  7:2 (Kerndl, Vanduch) 
    Blatná – Hvožďany  2:2 (Kerndl, Brabec) 

 

 
 
 
 
 



 

Ženy 
 

Trenér:    Jan Klásek 
Vedoucí mužstva:   Monika Mlí čková, Michaela Braunová 

 

 
 
 

35+ 
Bohužel ani v této sezónu nebyl tento tým přihlášen do soutěže. Nicméně jste 

srdečně zváni na jejich přátelský pouťový zápas, který se uskuteční na hřišti v Blatné, 
v neděli 19/8/2011 od 10.00 hod.  
 
 
 

Starší a mladší dorost  
 

Trenér SD:    David REGUŠ 
Vedoucí mužstva:   Josef SVOBODA 
 
 
 
Trenér MD:    Jan JANOTA 
Vedoucí mužstva:   Míra PETRÁŠ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Starší a mladší žáci 
 
Trenér SŽ:   Jiří PEROUTKA 
Asistent:  Leoš PEROUTKA 
Asistent:  František ŠVEJDA 
Vedoucí mužstva:  Petr LINHART  
 
 
Trenér MŽ:  Josef KRATOCHVÍL 
Vedoucí mužstva:  Pavel MÍKA  
 

. 
 

 
 
 

Přípravky 
 

Přípravka starší „A“ 
Trenér:  Radek HABADA 
Asistent:  Miroslav MAŠEK 
Vedoucí mužstva: Petr ŠVEC   

 
Přípravka starší „B“ 
Trenér:  Radek KOPTYŠ 
Asistent:  Štěpán BROŽ 
Vedoucí mužstva: Pavel KRÁTKÝ  

 
Přípravka mladší 
Trenér:  Milan DRNEK 
Vedoucí mužstva: Petr BULKA  
 
 

 
 

Předpřípravka 
 

Trenér:  František VÁVRA 
Vedoucí mužstva: Michal Hovorka  



 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) 
 



 Blatenské trefy 
 Fotbalový zpravodaj   č. 7/2012 

4. kolo – I. “B“ třída sk. „C“ 

sobota 15. září 2012 

16 : 30 hod. 
 

 

(www.blatnafotbal.cz) 

 
Neděle: Blatná – Bráník 15.00 hod. (ženy) 

Blatná – Štěkeň 10.00 a 12.00 hod. 
(přípravka starší A a mladší přípravka) 

 

BLATNÁ „A“ –    
       POŘÍČÍ 

 

Utkání řídí:  

 

Hlavní rozhodčí ……….. p. Zdeněk Kovařík (Lišov) 

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

               ……………..… p. Tomáš Baloun (OFS) 

Delegát  ………………. --- 
 

          



 

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

  www.blatnafotbal.cz 
 

Muži „A“ – I.B t řída 
 

Sousedovice – Blatná  1:2 (0:0) 
  
Datum: 8. září 2012, 17.00 hod. 
Rozhodčí: Sajtl, Mráz, Káník 
Branka Blatné: Brynda, Peleška 
Blatná: Sedláček – Uldrich, Bulka J. Rubáš D., Rubáš O. (82. Stejskal) – Skuhravý, Prokopec, Peleška, 

Kratochvíl (90. Kerndl) – Brynda, Jiřinec (71. Merašický) 
Martin Bulka:  První poločas byl plný nepřesností, z kterých se zrodilo mnoho gólových příležitostí. 
Všechny střely končily mimo branku, nebo je likvidovali brankáři. Do druhé půle jsme vstoupili v trochu 
jiném rozestavení a začali domácí tlačit před jejich branku. Brynda a Peleška se postarali o naše 
dvoubrankové vedení, které jsme mohli navýšit z nepřímého kopu po malé domů Sousedovic. Nevyužitá 
možnost nám ale zkomplikovala závěr zápasu, když si domácí vytvořili mírný tlak a z penalty snižovali na 
1:2. Inkasovali jsme i druhou branku, která však nebyla uznána díky precizní práci pomezního rozhodčího. 
Díky zlepšenému výkonu v druhé půli jsme si odvezli důležité vítězství. 
  

Blatná – Březnice 4:0 (1:0) 
  
Datum: 1. září 2012, 17.00 hod. 
Rozhodčí: Ovčáček, Zabilka, Sebera st. 
Branka Blatné: Brynda 2, Jiřinec, Hrubý 
Blatná: Sedláček – Marek (46. Skuhravý), Uldrych, Bulka J., Nový – Merašický, Prokopec, Rubáš (76. 

Hrubý), Kratochvíl – Brynda, Peleška (58. Jiřinec) 
Martin Bulka:  Nehráli jsme to, co jsme po hráčích požadovali a pustili tak hosty do několika nebezpečných 
šancí. Náš jediný světlý moment prvního poločasu přišel až v jeho závěru, když se prosadil hlavou Brynda. 
Po přestávce se naše hra zlepšila a soupeře jsme začali přehrávat. Brynda střelou z hranice vápna, Jiřinec 
odraženým míčem na brankové čáře a Hrubý po přihrávce Jiřince stanovili konečné skóre zápasu. Naše 
produktivita se zlepšuje, ale stále máme na čem pracovat. 
 
Tabulka „A“ týmu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Muži „B“ - OP  
 

Bavorov – Blatná B              6:2 (5:0) 
  
Datum:   1. září 2012,  17.00 hod. 
Branky Blatné:   Michal Mišiak, Petr Kerndl. 
Blatná:   Aleš – Sobota, Peleška T., Šrámek, Rubáš O. – Kerndl, Karban, Brabec (Písařík), Svoboda (Mišiak) 

– Vlas, Martínek. 
Josef Hornát (trenér Blatné):  K zápasu jsme cestovali bez našich opor, které opět řešili neodkladné 
záležitosti. Proto dostali prostor náhradníci a obětaví dorostenci, kteří měli dopolední zápas v nohách. Soupeř 
na naše problémy nehleděl a vrhnul se na nás s obrovským úsilím. Jejich rychlost a důraz nám dělaly nemalé 
problémy. Skóre narůstalo „co střela, to gól“ a hrozilo velkým debaklem. Naštěstí domácí po přestávce ubrali 
na úsilí a dovolili nám také 2x skórovat. Už se těším na plnou kabinu při domácím utkání. 
 

Ženy – III. Liga  
 

 
 
 

Starší dorost - KP 
 

FC Táborsko B – Blatná      2:1 (0:1)  
  
Datum:   8. září  2012,  10.00 hod. 
Rozhodčí:  Rozhodčí se nedostavili na utkání. 
Branka Blatné: Mišiak 
Blatná:   Chlanda – Stulík, Karban, Tvrdý, Burian – Linhart, Voborník, Kallmunzer, Šejvar, Janota. – Mišiak 
Střídali: Kalous, Maňaska 
David Reguš (trenér Blatné):  K utkání nedorazilo několik hráčů ze základní sestavy z různých důvodů… 
Museli nám vypomoct kluci z mladšího dorostu a za to jim patří velký poděkování. Po celé utkání jsme se 
soustředily na to, abychom neobdrželi branku a čerpali s chyb soupeře. Asi v 15. minutě jsme se dostali do 
vedení díky Mišiakovi. Po vstřelené brance jsme málo drželi balón na našich kopačkách a zbytečně jsme se 
ho zbavovali a soupeř nás díky tomu přehrával, ale my jsme odolávali a soupeře jsme moc do šancí 
nepouštěli. V 70. minutě domácí vyrovnali po hrubé chybě golmana Chlandy a aby toho nebylo málo. Tak 
75.minutě zbytečně Burian fauloval útočníka ve vápně a domácí z pokutového kopu dokonali obrat po naších 
hrubých chybách… Po druhé za sebou jsme ztratily zbytečně body… 
  

Blatná – Hluboká      1:2 (0:1)  
  
Datum:   1. září  2012,  09.30 hod. 
Rozhodčí:  Karel Hoch ml., Skolek 
Branka Blatné: Hrubý 



Hluboká: Luboš,Hanuš,Krátký,Štastný,Šulista,Koklar,Čáp,Předota,Faber,Hamáček,Vácha 
Střídali : Morong,Kovařík,Valenta 
Blatná:   Chlanda – Čejka, Hrubý, Burian – Linhart, Voborník (50´ Tvrdý) (K), Karban, Mišiak, Petráš (45´ 
Janota) – Písařík, Šejvar R. 
David Reguš (trenér Blatné):  V prvním poločase jsme hráli nedůrazně a popravdě můžeme být rádi, že 
jsme v prvním poločase obdrželi jen jednu branku. Protože hosté neproměnili ještě několik šancí. V druhém 
poločase jsme zlepšily hru a soupeře jsme zatlačili na jejich polovinu, ale nedokázali jsme se prosadit ani 
z pokutového kopu… Asi v 70. minutě jsme se dočkali vyrovnání, kdy nám k tomu dopomohla chyba 
hostujícího brankáře. Ale v po pár minutách jsme neuhlídali rohový kop a hosté šli opět do vedení. Do konce 
zápasu jsme si vytvořili několik tutových šancí, ale bohužel jsme je nedokázali proměnit… 
 

Mladší dorost - KP 
 

Blatná – Hluboká     0:6 (0:2)  
  
Datum:   1. září 2012,  12.00 hod. 
Rozhodčí: 
Branka Blatné: 
Blatná: Kurz –  Říský, Tvrdý, Michálek, Petráš – Cvach, Stulík, Maňaska, Solar – Janota, Hejl 
Jan Janota: Z naší strany nepříliš povedený zápas. Někteří mladší hráči zatím nestačí tempu hry v dorostu a 
tak nás soupeř rychlostně přehrával. Opět jsme bojovali s nedostatkem hráčů. Kvalita hry se může zlepšit 
až tehdy, když hráči začnou chodit na tréninky a zápasy a nebudou upřednostňovat před fotbalem jiné 
zájmy!!!!!!  
 

Starší žáci - KP 
 

BLATNÁ – Lokomotiva ČB  1 – 7  ( 0 – 5) 
 
Datum:   9.9.2012      
Branka  Blatné:   Kareš 
Blatná:  : Burian – Houzar, Hrádek, Sedláček, Míka – Kundrát, Voříšek, Kareš, Linhart – Peroutka, Chlanda 
Střídali  – Jelínek, Čapek, Karlíková, Chovanec 
Hodnocení utkání : První poločas hráli jenom hosté . Po přestávkové domluvě v kabině se hra zvedla, ale 
bohužel jsme pohořeli v koncovce a ještě dvakrát inkasovali ze standardních situací 
 

Břilice – Blatná     1:0  (0:0)  
 
Datum:   1.září 2012,  10,00 hod. 
Rozhodčí:   Krčín ml. 
Branka Blatné:   
Blatná:   Peroutka – Houzar, Hrádek, Sedláček, Míka – Kundrát, Kareš, Voříšek, Linhart – Jelínek, Chladna 
Střídali: Karlíková, Brož, Uldrich 
Hodnocení utkání : Domácí tým měl celý zápas územní převahu, ale žádnou velkou příležitost si 
nevypracoval. Jedinou branku utkání jsme obdrželi hned v první minutě druhého poločasu, když jsme 
nechali před brankou volného hráče. Vítězství Břilice je zasloužené. 
 

SK Čtyři Dvory – Blatná     10:0  (5:0)  
 
Datum:   29. srpen 2012,  16,00 hod. 
Rozhodčí:   Ovčáčik 
Branka Blatné: 
Blatná:   Peroutka – Houzar, Hrádek, Sedláček, Míka – Burian, Kareš, Voříšek , Linhart – Paukner, Chladna 
Střídali: Jelínek, Čapek, Říha, Kundrát 
Hodnocení utkání : Od začátku utkání bylo jasné kdo je favorit utkání i celé soutěže. Kluci na šikovné 
domácí hráče nestačili a výsledek odpovídá dění na hřišti. 
 
 
 



 

Mladší žáci - KP 
 

BLATNÁ  -  LOKO Č. BUDĚJOVICE   0 – 3 (0 – 1) 
  
Datum:   9. 9. 2012 
Branky  Blatné: 
Blatná:  Antoš – Maleček, Chovanec  Bláha V.- Tvrdý, Jelínek, Hrádek – Uldrich 
Střídali  – Karlíková, Brož,  Bláha J. , Mikeš, Gyevat 
P. Míka ( vedoucí týmu Blatné): V domácím zápase jsme neproměnili několik šancí a soupeř nás za chyby 
tvrdě potrestal. 
 

Břilice – Blatná   1 – 3   ( 1 – 3 ) 
 
Datum:   1.září 2012 
Branka  Blatné:   Tvrdý ,Maleček, Antoš. 
Blatná:  Šimůnek – Maleček, Jelínek,  Bláha V.- Tvrdý, Uldrich, Hrádek – Antoš 
Střídali  – Karlíková, Brož, Bláha J. 
P. Míka ( vedoucí týmu Blatné): Na umělé trávě v Třeboni jsme byli po celé utkání lepším týmem. Přesto 
jsme po rychlé akci domácích prohrávali. Během následujících deseti minut se výsledek zaslouženě otočil 
v náš prospěch, když jsme předváděli hezkou kombinační hru. Ve druhém poločase již branka nepadla a tak 
si blatenští připsali první vítězství v krajském přeboru. 
 

Přípravka starší „A“ - OP  
 
??? 
 

Přípravka starší „B“ - OP 
 

Blatná starší přípravka ,,B,,  – Dražejov         5:1 (2:1) 
 
Datum:   8. září 2012,  12:00 hod. 
Sestava: Pavel Říha,Pavel Šmat,Dominik Filaus,Matyáš Brož (C),Jakub Opava,Ondřej Krátký,František 

Turek,David Fiřt,Adam Jareš,František Slavíček, 
Branky  Blatné: Dominik Filaus 1x,Matyáš Brož 1x,David Fiřt 2x,František Turek 1x 
Branky Dražejov: David Mach 1x 
  

Čestice – Blatná starší přípravka ,,B,,               6:4 (4:1)  
 
Datum:   1. září 2012,  14.30 hod. 
Branky  Blatné: Dominik Filaus 3x,Matyáš Brož 1x 
Branky Čestice: Miroslav Bártík  2x,Tomáš Rezek 1x,Lukáš Krejčí 3x 
 

Přípravka mladší - OP 
 

Blatná - Bavorov         19:2 (6:1)  
 
Datum:   8. září 2012,  14.00 hod. 
Rozhodčí:  Zábranský 
Branky Blatné: Adam Šejvar 4x, Daniel Vondruška 3x, Štěpán Flandera 3x, Michal Fejtl 2x, Ondřej Drnek 

2x, Adam Bulka 2x, Jakub Šurát, Michal Žižka, Dominik Bulka 
Branky Bavorova: Jan Pícha, Daniel Šuba 
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 

 



 
Petr Bulka (trenér Blatné):  Za krásného fotbalového počasí se chtěli kluci předvést v tom nejlepším  světle 
před domácím publikem. Jejich žízeň po gólech zatížila konto soupeře až moc krutě. Premiérové trefy 
zaznamenali Kuba, Myšák a Domíno. 
  

Dražejov – Blatná         5:11 (4:5)  
 
Datum:   1. září 2012,  10.00 hod. 
Rozhodčí:  Linhart 
Branky Blatné: Daniel Vondruška 3x, Zdeněk Merhaut 2x, Adam Šejvar 2x, Štěpán Flandera 2x, Michal 

Fejtl, Vojtěch Bláha 
Sestava Blatná:  Jakub Sedláček – Adam Šejvar, Ondřej Drnek, Michal Fejtl, Daniel Vondruška, Štěpán 

Flandera, Zdeněk Merhaut, Michal Žižka, Vojtěch Bláha 
Milan Drnek (trenér Blatné):  Ačkoliv jsme nebyli kompletní, sehráli jsme pěkné utkání. Po slabším prvním 
poločase, kdy se naše středová osa Míša a Šejvy ještě sehrávala, jsme si v druhém poločase s přehledem 
dokráčeli pro první mistrovské body. Z prvních branek v mistráku se radovali Zdenda a Šejvy, Rukavice se 
lepšil od minuty k minutě, Čáryfuk dostal za úkol dát gól a dal ho. 
  

Letní příprava mladší přípravky – U9 
 
Výsledky přátelských zápasů: 
Blatná-Hrdlořezy 11:6 (Adam Bulka 4x, Adam Šejvar 4x, Daniel Vondruška, Ondřej Drnek, Michal Fejtl) 
Blatná-Nepomuk 20:5  (Adam Šejvar 5x, Michal Fejtl 4x Adam Bulka 3x, Daniel Vondruška 2x, Štěpán 
Flandera 2x, Ondřej Drnek, Vojtěch Bláha) 
Blatná-Kasejovice 3:7 (Michal Fejtl, Štěpán Flandera, Adam Šejvar) 
Blatná-Podolí 7:6 (Adam Šejvar 3x, Michal Fejtl2x, Daniel Vondruška, Štěpán Flandera) 
Blatná-Horažďovice 8:11 (Daniel Vondruška 3x, Štěpán Flandera 2x, Ondřej Drnek, Vojtěch Bláha, Michal 
Fejtl) 
  
  

 

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) 
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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:  
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BLATNÁ „A“ –    
      BĚLČICE 

 

Utkání řídí:  

 

Hlavní rozhodčí ……….. p. Petr Řehoř (Hluboká n/Vltavou) 

Asistenti ……………….. p. Zdeněk Komzák (Boršov n/Vlta.) 

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

Delegát  ………………. p. Miloslav Hodek 
 

          



 

Muži „A“ – I.B t řída, skupina C 
 

Smetanova Lhota – Blatná  0:3 (0:1) 
 
Branky Blatné: Brynda, Merašický, Nový 
Blatná: Sedláček – Marek, Uldrich (46. Rubáš D.), Bulka J., Nový – Prokopec, Brynda, Peleška 

(60. Merašický), Kratochvíl (K) - Bulka M. (82. Květoň), Jiřinec 
Martin Bulka:  První poločas byl jasně v naší režii, hrálo se pouze na jednu branku a domácí se před tu naší 
dostávali velice sporadicky. Náš tlak však znamenal pouze jednobrankové vedení z přímého kopu 
Bryndy. Do druhé půle vstoupili domácí s velkým odhodláním stav zápasu změnit a téměř se jim to povedlo. 
Měli jsme obrovské štěstí, že jsme neinkasovali a také nás podržel vynikající Sedláček. Začali jsme hrát až 
po dvaceti minutách, když nás uklidnil gól Merašického. Do konce zápasu jsme měli ještě několik slibných 
příležitostí, ale prosadil se už jen Nový. Ztráta koncentrace by se nám příště nemusela vyplatit! 
 

Blatná – Kestřany  2:3 (0:2) 
 
Branky Blatné: Kratochvíl, Mišiak M. 
Blatná: Vlas – Marek, Uldrich, Bulka J., Nový (67. Bulka M.) – Skuhravý (28.Mišiak), Prokopec, 

Rubáš D., Peleška, Kratochvíl (K) – Brynda 
Martin Bulka:  Soupeře jsme od začátku podcenili! Nekombinovali jsme, byli jsme nepřesní a ztráceli 
mnoho míčů. Dvě střely na naší branku skončili v síti, my nastřelili pouze tyč a jeden gól nám nebyl uznán 
pro ofsajdové postavení. Naše hra v druhé půli se zlepšila, drželi jsme míč na soupeřově polovině, ale stačilo 
to pouze na snížení skóre 2:1 a konečné 3:2. Jsem zklamán přístupem hráčů k utkání! Chybí nám důraz v 
osobních soubojích, hlad po vítězství a teď už i fotbalovost. Rozhodně máme co zlepšovat! 
 

Muži „B“ - OP  
 

Blatná B  –  Lom          4:0 (2:0)  
 
Branky:    21´ Jan Merašický, 32´ Petr Kerndl, 50´ Jaroslav Krajzl, 61´ Karel Martínek. 
Blatná:   Sedláček – Stejskal, Květoň (57´ Sobota), Říha (46´ Mišiak M.), Krajzl, Sýkora, Kerndl, Martínek, 

Šrámek (K), Merašický, Peleška R. 
Lom:    Murárik – Šuba, Šorna, Chaloupka, Mišiak R., Peltrán, Pekárek, Týma, Mišjak, Mikeš (K), Zelenka. 

Na střídání:   Vylita, Vonášek, Mišiak L., Jiskra. 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Na rozmoklý a kluzký terén si prvních dvacet minut nemohli hráči obou 
týmů zvyknout. Vázla kombinace i zpracování. Po úniku Merašického, který otevřel skóre, se hosté 
pokoušeli srovnat. Ovšem podruhé inkasovali. Po kombinační akci z kopačky Kerndla. Do druhé půle vtrhli 
Lomští s elánem, ale domácí, kteří tentokrát vynikali v koncovce, je do otevřené obrany potrestali Krajzlem a 
Martínkem. Do konce utkání kralovali na hřišti hosté. Blatenskou rezervu nepustili přes půlku, ale domácího 
gólmana Sedláčka se jim překonat nepodařilo. Výše prohry je pro hosty poněkud krutá. Domácí odpovědně 
bránili a hosty předčili v proměňování šancí. 
 

Sokol Sedlice B – Blatná B          1:1 (2:1)  
  
Branka Blatné:   17´ Tomáš Květoň. 
Sedlice:   Přech – Šavrda (K), Vlk, Šiška, Vaněk, Lávička, Köhler, Musil, Štolba, Klíma V.,  Hornát P. 

Na střídání:  Klíma M., Kylberger, Hrouda, Hornát J., Rod. 
Blatná:   Sedláček – Fišer, Květoň (46´ Hanousek), Sobota, Říha, Karban (46´ Merašický), Krajzl, Sýkora, 

Peleška, Šrámek (K), Martínek. 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Proti posíleným domácím udrželi hosté poločasovou remízu. Domácí se ujali 
vedení hned z prvního útoku, po centru uniknuvšího Hornáta. Po dlouhé pauze hrající Květoň pěknou střelou 
z 25 metrů srovnal. Hra byla v první půli vyrovnaná a výsledek zasloužený. Ve druhém poločase už domácí 
získali převahu. V týmu hostí se začal projevovat nedostatek kondice a domácí dotáhli své úsilí do vítězného 
konce. To se v 83. minutě domácí hráč prokličkoval od rohového praporku do vápna a nedal Sedláčkovi 
šanci. Zase jsme nastoupili v neúplné sestavě. V tomto složení budeme mít problémy se střílením branek. 
Neúspěšní jsme také v soubojích jeden na jednoho. 
 



 

Ženy – III. Liga  
 

Vonoklasy – Blatná   2:3  ( 1:1 )  
 
Branky:  Vajsová 2x, Nagyová 
Sestava: Valíčková – Kozáková, Velíšková, Tvrdá, Chárová – Šebková, Račáková, Štychová, Klásková – 

Vajsová, Tomanová ( 45.min Nagyová ) 
V 6 utkání jely Blateňačky na pudu Vonoklas, kde trávník připomínal spíše bažinu a né fotbalové hřiště, 
bohužel celý den pršelo tak byl trávník čím dál horší, a tudíž pohyb a kombinační  hra na hřišti byla dost 
obtížná. 
Oba celky nastupovali do utkání s jasným cílem –  vyhrát a ani na chvilku nebyl na hřišti klid. 
Vedení se sice ujaly domácí hráčky, a to ve 20. min. kdy vypadl hostující golmance balon z rukou a po 
zaspaní obrany uklidila domácí útočnice míč do brány. 
Ale hráčky Blatné to nerozhodilo a čím dál tím víc se tlačily do útoku. Přímí kop Velíškové se ještě neujal, 
domácí gólmanka byla připravená, ale po pravé straně  v 34 minutě utekla záložničce Klásková a předložila 
krásný centr do vápna přesně na hlavu Vajsové 1:1. 
Přestože blatenské holky tlačily a domácí team přehrávaly, skóre se už do poločasu neměnilo, ale ani obrana 
se nenudila aValíčková musela hasit několik slibných šancí Vonoklas, která dosti bolestivě odnášela, jelikož 
domácí útočnice si pletly fotbal s ragby a do soubojů s gólmankou šly snad i s úmyslem někoho zranit. 
V druhém poločase byla hra více na kopačkách Blatenských v 55. Minutě si vzala míč Vajsová a utekla přes 
celé hřiště a chladnokrevně zakončila. Už to vypadalo, že Blatenské utkání nepustí, jenže propad obrany a 
nedůrazné odkopnutí míče od obránců zapříčinilo vyrovnávací gól na 2:2 v 80 minutě. 
V 85 minutě se po centru zastavil míč v kaluži vody na brankové čáře a nikým nehlídaná Nagyová snadno 
dopravila míč do branky na konečných 3:2 pro hostující hráčky. 
Jan Klásek: Dneska jsme si výhru zasloužily, holky i přes nepřízeň počasí a jednogólovou ztrátu makaly. 
Mrzuté na celém zápase bylo nasazení ,,černé hráčky “ze strany Vonoklas z Příbrami B. Myslím si, že v naší 
soutěži to není třeba, ale asi se mýlím. 
Článek připravila Martina Honnerová. 
 

Blatná – Kaplice   0:2 (0:2) 
  
Sestava: Valíčková – Kozáková, Honnerová ( 65.min Chárová),Trvdá, Velíšková, – Šebková, Račáková, 

Vajsová, Klásková, Petrovičová, Tomanová ( 65.min. Nagyová) 
Ve svém druhém domácím zápase přivítala Blatná rivala z Kaplice, a dal se čekat bojovný fotbal a velké 
nasazení z obouch stran. 
Blateňačky nastoupily v provizorní sestavě, kdy jim citelně chyběla středopolařka Štychová a Swietoňová v 
obraně. Od začátku zápasu byly vidět více hostující hráčky na hřišti a zaměstnávaly domácí obranu, ta 
vzdorovala až do 20 minuty, kdy se štěstím odrazil míč po rohovém kopu k hostující hráčce a ta přes chumel 
v brankovišti míč prostřelila do brány. Bohužel všechny náznaky blatenských byly hned v zárodku obranou 
Kaplice zlikvidovány. Po školácké chybě domácích, které hodily aut přímo na kopačku hráčce Kaplice, která 
krásnou přihrávkou vybídla svou spoluhráčku k rychlému brejku, která střelou k tyči zvýšila vedení na 2:0. 
Do konce poločasu se skóre už neměnilo, ale jen ojediněle se dostávali Blatenské hráčky do útoku, ovšem 
když už nějaká šance byla, tak pohořela na zakončení. 
Do druhé půle jakoby šla jiná Blatná, domácí začaly kombinovat a zrychlily hru. V 60min. střílela kapitánka 
Kozáková zpoza půlící čáry, ale hostující gólmanka se štěstím míč chytila, i na dále se Blatná tlačila do 
útoku, kdy se před branku tlačila nejen Račáková, ale i Vajsová s Velíškovou, ale bohužel neúspěšně. V 6. 
min. přišla pro Blatnou špatná zpráva, hráčka v obraně Honnerová se zranila a musela střídat. Do konce 
druhé půle se skóre neměnilo i díky výborné domácí gólmance Valíčkové. 
Jan Klásek: Kaplice vyhrála zasloužené, jen kdyby se vyvarovala ostrých a zbytečných faulů. Bohužel nám 
nepřeje štěstí v proměňování šancí a tak nepadly žádné góly. Nejvíce nás mrzí zranění Honnerové, která patří 
ke stálícím a oporám v obraně. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Starší dorost - KP 
 

Blatná - Rudolfov     2:0 (1:0)   
 
Branky Blatné: Mišiak 2x 
Blatná:   Chlanda – Voborník, Šejvar K, Karban, Burian – Mišiak, Motyka, Kallmunzer – Šejvar R,Stejskal, 

Linhart 
Střídali:   Písařík, Janota, Petráš 

David Reguš (trenér Blatné): Sehráli jsme s Rudolfovým vyrovnanou partii. První poločas jsme měli více 
ze hry my a druhý poločas zase hosté. Přesto se hra většinou odehrávala mezi vápny. Naše vítězství bylo 
doslova vydřené, protože nám chyběla lehkost v kombinaci, ale přesto jsme to zvládli a dokázali naplno 
bodovat před domácím publikem. Hráče musíme pochválit za bojovnost a odhodlání protrhnout smůlu 
z předešlých utkání, hlavně v proměňování šancí. 
 

Milevsko – Blatná      2:1 (1:1)   
  
Branka Blatné: Šejvar Richard 
Blatná:   Chlanda – Šejvar K, Hrubý, Karban, Burian – Mišiak, Voborník, Motyka – Šejvar R,Písařík, 

Stejskal 
Střídali:  Linhart, Janota, Petráš 

David Reguš (trenér Blatné): Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a hned ve 4. minutě jsme se dostali do 
vedení díky R. Šejvarovi. Celý první poločas byl vyrovnaný a domácí se dostali k jediné střele za první 
poločas, která bohužel skončila v síti za přispění našeho gólmana. 
V druhém poločase jsme domácí přehrávali, ale bohužel se zase projevila naše slabina s posledních zápasů a 
to je proměňování šancí. Tato naše slabina nás opět stála body, protože v 90. minutě jsme inkasovali. Po 
sporné situaci, kdy balon už byl v zámezí a domácí pomezní dělal, jako že nic neviděl… Hráči přestali hrát a 
domácí dali tím pádem branku, která byla uznána. Nezbývá nám nic jiného, než v dalším zápase protrhnout 
střeleckou smůlu a bodovat!! 
 

Mladší dorost - KP 
 

Blatná – Rudolfov     10:2 (6:2)   
  
Branky Blatné: Formánek 4, Janota 2, Maňaska 2, Hejl, Petráš 
Blatná: Kurz – Kalous, Tvrdý, Drůba, Michálek – Cvach, Petráš, Říský,Janota, Solar – Maňaska, 

Formánek           
Střídali:  Hejl, Říský, Burian 

Jan Janota: Soupeře, který přijel pouze v devíti, blatenští hráči ze začátku zápasu podcenili a tak s námi 
dokázal držet dvacet minut krok /2:2/. Když kluci zjistili, že zápas se sám nevyhraje, zabrali a početní 
převaha byla hned znát. Tentokrát s hrou moc spokojeni nejsme, ale výsledek bereme. 
  

Milevsko – Blatná     1:0 (0:0)   
  
Blatná: Kurz -  Cvach, Tvrdý, Drůba, Hovanec – Maňaska, Formánek, Petráš, Janota – Hejl 
Jan Janota: Opět pouze v jedenácti, opět bez bodů, opět spokojenost s hrou………..Pořád stejná písnička. 
 

Starší žáci - KP 
 

Blatná – MAS Táborsko B    3:2 (1:1)   
 
Branky Blatné: Kareš 2x, Sedláček 
Blatná:   Peroutka – Houzar, Voříšek, Hrádek, Míka – Burian, Kareš, Sedláček, Chlanda – Linhart, Paukner 
Střídali: Jelínek, Čapek, Kundrát, Karlíková 
Hodnocení utkání: Za hustého deště se hrálo kvalitní utkání. Soupeř začal aktivněji a za deset minut po 
nádherné střele vedl. Kluci ale na těžkém terénu bojovali. K vyrovnání nám pomohla chyba hostujícího 
gólmana, když pří vyběhnutí nezkrotil míč a Kareš dával z 25 metrů do prázdné branky. 



 
Ve druhé půli to byl znovu soupeř, kdo se dostal do vedení. Vyrovnání se zrodilo o chvíli později po přímém 
kopu, táborský brankář nezkrotil Karešovu střelu, která skončila v síti. Pak se hrálo nahoru-dolu, oba týmy 
chtěli vyhrát. Vítězný gól zaznamenal Sedláček, jež se na hranici šestnáctky uvolnil, a přízemní střelou nedal 
brankáři šanci. Hosté se ke konci snažili vyrovnat, ale buď mířili mimo branku, nebo situaci vyřešil skvěle 
chytající Peroutka. Za předvedenou hru v těžkých podmínkách bych chtěl všem zúčastněným poděkovat i 
proto, že za soupeře nastoupilo 8 hráčů táborského áčka. KLUCI DÍKY. 
 

Trhové Sviny – Blatná    4:2  (1:2)   
 
Branky Blatné: Hrádek, Jelínek 
Blatná:   Burian – Kundrát, Voříšek, Hrádek, Míka – Čapek, Kareš, Sedláček, Chlanda – Linhart, Jelínek 
Střídali: Chovanec, Říha, Paukner, Vala 
Hodnocení utkání : Úvod utkání patřil domácím, kteří byli výrazně aktivnější a několikrát ohrozili naši 
branku. Postupně se hra vyrovnala. V 18. minutě Hrádek zakončil rychlou akci brankou. O 5 minut později 
to bylo již 0:2, když se nadvakrát prosadil Jelínek. Bohužel domácí v posledních vteřinách první části hry po 
rohu snížili. Do druhého poločasu vstoupili domácí opět lépe, ale tentokrát během 10 minut otočili skóre ve 
svůj prospěch. Kluci ale nesložili zbraně a snažili se o vyrovnání. Když už jsme zvedali ruce ze vstřelení 
branky, nebyla uznána pro „údajné“ postavení mimi hru, které viděl pouze domácí pomezní rozhodčí. Vše 
posvětil na obě strany nepřesný sudí Písek. Kluci se do posledních chvil snažili o srovnání, ale hru na riziko 
potrestali domácí čtvrtou brankou. Přesto bych chtěl kluky pochválit za bojovnost do posledních vteřin 
zápasu. 
 

Mladší žáci - KP 
 

BLATNÁ – MAS TÁBORSKO ,,B‘‘   2 – 0 (1-0) 
 
Branky  Blatné:  Chovanec, Maleček 
Blatná:  Šimůnek – Hrádek, Jelínek, Bláha V.- Tvrdý, Maleček, Uldrich – Chovanec 
Střídali:  Mikeš, Brož, Vala, Hovanec, Antoš, Říha, Karlíková, Bláha J. 
P. Míka ( vedoucí týmu Blatné):  Za stálého deště jsme přehráli soupeře hlavně bojovností. Škoda 
nevyužitých šancí, výsledek mol být ještě lepší. I tak je třeba kluky za předvedený výkon pochválit. 
 

TRHOVÉ SVINY – BLATNÁ   0 – 1 ( 0 – 0 ) 
 
Branka  Blatné:   Antoš 
Blatná:  Šimůnek – Hrádek, Jelínek, Bláha V.- Tvrdý, Maleček, Uldrich - Chovanec 
Střídali:  Mikeš, Brož, Vala, Hovanec, Antoš, Říha 
P. Míka ( vedoucí týmu Blatné):  V dalším zápase jsme zavítali na hřiště jednoho z neporažených týmů 
soutěže.Kluci naprosto dokonale zvládli zápas po taktické stránce, kdy jsme se zaměřili na bránění a na 
rychlé brejky. Celý tým si zaslouží pochvalu za předvedený výkon, i když musíme sportovně přiznat, že 
soupeř byl fotbalovější. 
 

Přípravka starší „A“ - OP  
 

Dražejov – Blatná A     3:13 (1:5)   
Branky Blatné : Vonášek Ben J. 4, Potůček J. 3, Říha Šelma V. 2, Šourek Řepa J., Pícha Š., Poskočil M. a 

vlastní 
Blatná  1. pětka: Souček Číňan D. - Paukner Mates M. a Outlý F. -  Habada V. – Šourek Řepa J. a Vonášek 

Ben J. 
Blatná  2. pětka:  Souček Číňan D. – Fořt T. a Pícha Š.  – Fořt L. – Potůček J. a Říha Šelma V. /střídající 

Poskočil M. 
Radek Habada: Na hřiště posledního celku naší soutěže jsme odjížděli s respektem poučeni nezdarem 
našich mužů. Kluci si od začátku zodpovědně plnili “svoje” a o nějakém podcenění nemohla být 
řeč.Pohlednými akcemi jsme se dostávali před branku domácích a výraznějšímu brankovému rozdílu 
zabránil jejich pohotový gólman a pro nás příliš malá branka. 
  
  



 

Osek – Blatná A     2:10 (2:6)   
  
Branky Blatné : Šourek Řepa J.5, Habada V. 2, Fořt T., Outlý F. a Vonášek Ben J. 
Blatná  1. pětka: Souček Číňan D. - Paukner Mates M. a Outlý F. -  Habada V. – Šourek Řepa J. a Vonášek 

Ben J. 
Blatná  2. pětka:  Souček Číňan D. – Fořt T. a Pícha Š.  – Fořt L. – Potůček J. a Říha Šelma V. /střídající 

Poskočil M. 
Radek Habada: Do Oseka jsme odjížděli s respektem neboť osecký ” JZD fotbal” na nás vždy platil. 
Většina našich kluků se oseckých siláků vždy bála. S radostí můžeme konstatovat ,že oseckého komplexu 
jsme se zbavili už v 5. min, kdy jsme vstřelili náš třetí a vítězný gól. Kluci si strkali míč po zemi a to dělalo 
soupeři hrajícímu bum bum fotbal problémy. Skóre se zastavilo na 10 což byla pro naše kluky jistá 
satisfakce. 
  

Blatná A – Sedlice     7:3 (4:3)   
  
Branky Blatné: Šourek Řepa J.3 ,Habada V. 3 a Outlý F. 
Blatná 1. pětka: Štědronský M. - Paukner Mates M., Outlý F. - Habada V. - Vonášek Ben J. a Šourek Řepa J. 
Blatná 2. pětka: Štědronský M. – Fořt T. a Pícha Š. – Fořt L. – Potůček J. a Říha Šelma V. /střídající Souček 

Číňan D.a Poskočil M. 
Radek Habada: S tradičním soupeřem jsme se přetahovali o výsledek pouze 1. poločas.V druhém si všichni 
naši hráči začali plnit důsledněji obrané úkoly a míče ze sítě lovil jen soupeřův gólman. 
  

Blatná A – Blatná B     16:1 (8:0)   
  
Branky Blatné A:  Outlý F. 4,Habada V. 2,Pícha Š. 2,Říha Šelma V. 2,Poskočil M.,Šourek Řepa J., Vonášek 
Ben J.,Paukner Mates M. ,Fořt L. a vlastní 
Blatná A 2. pětka: Souček Číňan D.  - Štědronský M.  a Šourek Řepa J. - Habada V. – Paukner Mates M. a 

Outlý F. 
Blatná A 1. pětka:  Souček Číňan D. – Fořt T. a Potůček J.  - Fořt L. – Poskočil M. a Říha Šelma V. 

/střídající Pícha Š. a M.Vonášek Ben J. 
Radek Habada: V derby jsme naše béčko přehráli i přestříleli a zaslouženě zvítězili. 
  

Volyně – Blatná A     3:4 (1:1)   
  
Branky Blatné: Šourek Řepa J.2 a Vonášek Ben J.2 
Blatná 1. pětka: Štědronský M. - Paukner Mates M., Outlý F. - Habada V. - Vonášek Ben J. a Šourek Řepa J. 
Blatná 2. pětka: Štědronský M. – Fořt T. a Pícha Š. – Fořt L. – Potůček J. a Souček Číňan D. 

/střídající Poskočil M. 
Radek Habada: Zápas se spolufavoritem soutěže se proměnil v bitvu o každou píď hřiště. Většinu osobních 
soubojů s nabuzeným soupeřem jsme ustáli a z divokého prostředí jsme si odvezli všechny body.Pochvalu si 
zaslouží všichni hráči za nasazení a bojovnost. 
  

Blatná A – Štěkeň     8:6 (2:3)   
  
Branky Blatné: Šourek Řepa J.7 a Potůček J. 
Blatná 1. pětka: Štědronský M. – Paukner Mates M. a Outlý F. - Habada V. – Vonášek Ben J.  a Šourek 

Řepa J. 
Blatná 2. pětka: Štědronský M. – Fořt T. a Pícha Š. – Fořt L. – Říha Šelma V. a Potůček J.  /střídající 

Souček Číňan D. a Poskočil M. 
Radek Habada: Zaspali jsme začátek zápasu a během pár minut jsme prohrávali o 2 branky.Chyběl nám 
důraz před oběma brankama.Laciné góly jsme dostávali a  ”loženky” neproměňovali. Do konce první půle 
jsme se sice dotáhli na dostřel (2:3) ,ale v 35.min už to bylo dokonce o 3 branky – 2:5. Zdvojenou obranou 
na jediného střelce hostí a famozní šnůrou jsme zápas otočili a dovedli do vítězného konce. 
 
 
 
 
 



  

Blatná A – Bavorov     15:3 (8:1)   
  
Branky Blatné: Šourek Řepa J.,Vonášek Ben J.,Habada V.,Outlý F. 
Blatná 1. pětka: Souček Číňan D. - Štědronský M., Outlý F. - Habada V. - Vonášek Ben J. a Šourek Řepa J. 
Blatná 2. pětka: Souček Číňan D. – Fořt T. a Pícha Š. – Fořt L. – Potůček J. a Říha Šelma V. 

/střídající Poskočil M. 
Radek Habada: Hosté přijeli s úzkým kádrem a na to dojeli. Vypracovali jsme si řadu pohledných akcí a jen 
pohotový bavorský brankář zachránil hosty od větší pohromy. 
  
Vodňany – Blatná A    1:18 (1:8)   
  
Branky Blatné: Šourek Řepa J.8,Vonášek Ben J.3,Potůček J.3, Habada V., Pícha Š., Fořt L., a Outlý F. 
Blatná 1. pětka: Souček Číňan D. -Štědronský M. a Outlý F. - Habada V. – Vonášek Ben J. a Šourek Řepa J. 
Blatná 2. pětka: Souček Číňan D. – Fořt T. a Pícha Š. – Fořt L. – Potůček J. 
Radek Habada: Na hřiště našeho tradičního rivala  jsme jeli s respektem a očekávali jsme tuhou bitvu o 
první body. Soupeř,ale omladil mančaft a jeho nezkušenost jsme využili v jednoznačné vítězství. Góly 
padaly jak po střelbě z dálky tak po akcích “do kuchyně” . 
 

Přípravka starší „B“ - OP 
 

Blatná – Štěkeň      3:5 (1:2) 
 
Sestava: Pavel Říha,Dominik Filaus,Matyáš Brož ,Jakub Opava,Ondřej Krátký,David Fiřt,Adam 

Jareš(C)František Slavíček,Pavel Šmat 
Branky  Blatné: Dominik Filaus 2x,Jakub Opava1x 
Branky Štěkeň: Sedláček,Vondrák,Kynkor,Pavlík,Kynkor M. 
 
Blatná - Katovice   7:7 (2:3) penalty 6:5 
 
Sestava: Pavel Říha,Dominik Filaus,Matyáš Brož ,Jakub Opava,Ondřej Krátký,František Turek,David 

Fiřt,Adam Jareš,František Slavíček (C) 
Branky Blatné: Matyáš Brož 3x,Dominik Filaus 3x,Jakub Opava1x 
Branky Katovice: Viktora 3x,Pešek 2x,Štajner 1x,Kuncl 1x 
 
 

Přípravka mladší - OP 
 

Volyně – Blatná        6:6 (3:1)  penalty 2:3 
 
Branky Blatné: Adam Šejvar 4x, Adam Bulka, Ondřej Drnek 
Sestava Blatná:  Vojtěch Bláha – Adam Bulka , Ondřej Drnek, Adam Šejvar, Michal Fejtl, Daniel 

Vondruška, Zdeněk Merhaut, Jakub Šurát, Jakub Sedláček, Štěpán Flandera 
Milan Drnek (trenér Blatné):   Podzime, podzime už zas nosíš deště… Fuj, to byla slota a první půle z naší 
strany taky nic moc. Díky zlepšené kombinaci ve druhé půli jsme vyrovnali skóre a chvíli i vedli, nicméně 
zaúřadoval bombarďák domácích, který stejně jako poslední branku domácích dal tři góly střelou od 
vlastního vápna. A to Čáryfuk podal výborný výkon, který završil chycenou penaltou. Škoda jen, že Šťáva 
nerozhodl pět vteřin před koncem utkání… 
  
Přátelské utkání 

Blatná - Horažďovice        4:5  
 
Branky Blatné: Adam Bulka 2x, Adam Šejvar, vlastní 
Sestava Blatná:  Vojtěch Bláha – Adam Bulka,  Ondřej Drnek, Adam Šejvar, Michal Fejtl, Daniel 

Vondruška, Michal Žižka, Zdeněk Merhaut, Jakub Šurát 
 
 
  



 

Blatná - Katovice        8:7 (2:6)   
 
Branky Blatné: Daniel Vondruška 5x, Adam Šejvar, Michal Fejtl, Adam Bulka 
Branky Katovic: Tomáš Kabele 3x, Pavel Hejtmánek 3x, Jakub Kuncl 
Sestava Blatná:  Vojtěch Bláha – Adam Bulka , Ondřej Drnek, Adam Šejvar, Michal Fejtl, Daniel 

Vondruška, Michal Žižka, Zdeněk Merhaut, Jakub Šurát 
Petr Bulka (trenér Blatné):  Bylo to drama. Ale tak to má být, góly jsou kořením fotbalu. Poté, co naši 
hráči v prvním poločase spíce přihlíželi gólům soupeře, nastalo hromobití v kabině a ve druhém poločase se 
bouřlivá atmosféra přenesla i na pešunk mezi přihlížející příznivce. Což působilo jako živá voda na naše 
hráče a ti díky své bojovnosti nakonec mohli slavit sladké vítězství. 
  
 

 (www.blatnafotbal.cz) 
 
Muži „A“ – tabulka:  
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Neděle: Blatná – Příkosice 14.30 hod. (ženy) 

Blatná – SKP ČB 10.00 hod. (žáci) 

 

BLATNÁ „A“ –    
 FC DIMMPL MIROVICE 
 

Utkání řídí:  

 

Hlavní rozhodčí ……….. p. Jiří Křížovský (Tábor) 

Asistenti ……………….. p. Petr Kotalík (Tábor) 

               ……………..… p. Anšlág (OFS) 

Delegát  ………………. --- 
 

          



 

Muži „A“ – I.B t řída, skupina C 
 

Sepekov – Blatná  2:2  (0:2) 
  
Branky Blatné:  Skuhravý, Brynda 
Blatná: Sedláček – Marek, Rubáš, Uldrich (Bulka J.), Nový  –  Skuhravý, Prokopec,  Peleška , Kratochvíl -

  Brynda, Motejzík (Martínek) 
Martin Bulka:   Na velice těžkém terénu nás nečekalo nic lehkého. První polovina byla však převážně v naší 
režii a toho jsme dokázali využít ke vstřelení dvou gólů. Nejdřív Skuhravý hlavou a pak Brynda dokázali 
prostřelit domácího brankáře. Do druhé půle jsme nastoupili s až moc velkým klidem a to se nám 
nevyplatilo. Brzy po přestávce domácí využili sporný pokutový a to je povzbudilo do zbytku zápasu. My 
jsme neproměnili několik svých možností, začali jsme zmatkovat, nebyli opět důrazní a nechávali domácím 
zbytečně moc prostoru pro hru. Za naši nekvalitu jsme byli potrestáni v závěru zápasu snížením na 
konečných 2:2. Chybí nám zkušený vůdce hry, který by hru usměrnil. Dvoubranková vedení bychom neměli 
ztrácet. 
  

Blatná – Bělčice  2:1 (1:1) 
  
Branky Blatné: 2x Nový 
Blatná: Sedláček – Marek, Rubáš, Bulka J., Uldrich – Merašický (71. Motejzík), Prokopec, Brynda, 

Kratochvíl - Nový, Jiřinec (63.Peleška) 
Martin Bulka:  O motivaci v tomto zápase jsem neměl obavy, přijel soupeř z Bělčic! První polovina byl 
převážně boj než fotbal, velké množství soubojů s míčem i bez míče. Šancí bylo k vidění minimum a ty se 
rodily spíš před naší brankou. Po hrubé chybě v rozehrávce naší obrany jsme byli potrestáni z rychlého 
protiútoku. My jsme využili jedinou naší příležitost střelcem zápasu Jakubem Novým, když míč propadl 
mezi stopery až k němu a on si s tím mazácky poradil. Druhá polovina byla z naší strany o dost 
fotbalovější, hra se ale přelévala z jedné strany na druhou a brankových příležitostí před golmany přibývalo. 
My jsme však měli to štěstí, že opět Jakub Nový jednu naší využil. Závěr už jsme si pohlídali a získali další 
důležité body. 

 
 

 



 

Muži „B“ - OP  
 

Blatná B  –  Sokol Doubravice A  1:1 (1:1)   
  
Branky:    14. Petr Kerndl – 35. Zdeněk Soukup 
Blatná:   Chlanda – Stejskal, Květoň, Peleška T. (78.Fišer), Krajzl, Sýkora (74.Písařík), Kerndl, Martínek, 

Šrámek Peleška R. (77.Sobota), Rubáš D. 
Doubravice:   Jirka – Černý, Raba (K), Kořán, Pecko M., Pecko P., Soukup, Sladký, Polan, Antony, Klečka 

(Kinkor, Beran, Prokopius) 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Soupeři si body rozdělili. Nerozhodný výsledek se zrodil po vyrovnaném 
průběhu utkání a je pro obě strany spravedlivý. Domácí se ujali vedení ve 14. minutě. Ve skrumáži se 
prosadil Kerndl a zblízka otevřel skóre. Rychlí a pohybliví hosté srovnali ve 35. minutě. Soukup potrestal 
nepozornost Blatenských a přehodil dorostence Chlandu v brance domácích. Do konce utkání už zůstal stav 
nezměněn, přestože si obě mužstva nějaké šance ke vstřelení branky vytvořila. Oba brankáři však své týmy 
podrželi. 
 

Sokol Střelské Hoštice – Blatná B             5:1 (3:1)  
 
Branka Blatné:   Josef Svoboda. 
Hoštice:   Švarc – Kokrda, Švihovec, Šíp Ji. (K), Boukal M., Kopecký, Šíp Jo., Strnad, Rejšek, Boukal J., 

Šilhan  /  Čížek, Paroubek, Červený, Pícha. 
Blatná:   Vlas – Stejskal, Květoň, Sobota, Fišer, Svoboda, Krajzl, Kerndl, Martínek, Šrámek (K),Písařík 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Hosté, opět pouze v jedenácti lidech, se od začátku bránili velkému náporu 
domácích. Ti otevřeli skóre z trestného kopu, když měl Vlas zakrytý výhled. Po celý první poločas se 
Blatenští urputně bránili a vynikající brankář Vlas přiváděl domácí hráče k zoufalství. Díky němu skončil 
poločas přijatelným skóre 3:1. Za hosty skóroval Svoboda po trestném kopu, který neudržel domácí gólman 
Švarc.  
Ve druhé půli už domácí nebyli tak hladoví, přesto přidali hostům na cestu dva góly. Oba týmy neproměnily 
po pokutovém kopu. Za hosty výborně zasáhl vynikající Vlas. Blatenský Kerndl pak poslal míč z penalty 
pouze do břevna, čímž nepotrestal vlastní sražení. Nesourodý Blatenský kolektiv zaostával za domácími a 
předváděl fotbal, který už na úroveň okresního přeboru nestačí. 
 

Ženy – III. Liga  
 

Horní Bříza – Blatná   2:2   (0:1) 
 
Branky:  Prokešová,Račáková 
Sestava: Nagyová – Kozáková, Velíšková, Tvrdá, Chárová (Tomanová) – Šebková, Račáková, Štychová, 

Klásková, – Prokešová, Vajsová 
K dalšímu mistrovskému utkání zajížděly Blateňačky do Horní Břízy, ale tentokrát se musely obejít bez 
zkušené golmanky Valíčkové, bohužel si zlomila malíček a nemohla nastoupit do utkání. 
Zápas, který měla Blatná zvládnout, skončil nakonec rozdělením po 1 bodu. 
Od začátku hry se Blatná tlačila do útoků s jasným cílem vstřelit branku, ale moc se jim nevedlo, všechny 
jejich šance končily kolem velkého vápna.  Na kopačky se lepila nepřesnost za nepřesností. A to dávalo 
šance domácím. Golmanka Nagyová se v bráně rozhodně nenudila. Ke konci prvního poločasu po autovém 
vhazování Blatné, krásně rozehrála míč Šebková, která vybídla Prokešovou ke skórování, Prokešová se 
šance zhostila na výbornou a vstřelila úvodní branku utkání 0:1. Do konce poločasu mohla Blatná zvýšit své 
vedení, ale bohužel již tradičně doplatila na koncovku. 
Ani v druhém poločase se hra nijak zvlášť neměnila… jen ke smůle Blatné odpískal rozhodčí nesmyslnou 
penaltu, kterou domácí proměnily a srovnaly stav na 1:1. 
Nucené střídání Chárové zamíchalo se sestavou, ale ani přesto se Blatná nechtěla smířit jen s remízou. V 75 
minutě napřáhla po odraženém míči na šestnáctce záložničce Blatné Račáková a nechytatelnou střelou 
zvýšila skóre na 2:1. I na dále se Blatná tlačila do útoku, ale gól nepřicházel. a tak přišlo potrestání ze strany 
domácích, zahrával se rohový kop, který si hráčka Blatné srazila do vlastní brány 2:2. 
Jan Klásek : Hra byla velice nepřesná i když se holky snažily kombinovat, opět jsme doplatili na svou 
pasivitu v koncovce. Nejvíce mě mrzí zdravotní potíže Chárové a Račákové,které zápas nedohrály, doufejme 
v brzké uzdravení. 



 

Blatná – Zlíchov    3:1  ( 0:1 ) 
 
Branky:  Račáková 2x, Štychová 
Sestava:Valíčková – Kozáková, Velíšková, Tvrdá, Chárová – Šebková, Račáková, Štychová, Klásková ( 

30min.Tomanová), – Vajsová, Nagyová ( 45.min Petrovičová) 
Před zápasem měla obě družstva stejný počet 9 bodu. Zapas, sliboval vyrovnaný boj se snahou získat body 
na svoji stranu a tím i 6 místo v tabulce. 
Tým Blatné nastupoval o 10 hráčkách a až asi po 10 minutách se kádr doplnil o útočníci Vajsovou. 
Od první minuty zápasu byly vidět spíše hráčky Zlíchova. První největší šanci v 10 minutě měli Zlíchovské 
hráčky, kdy šla sama na bránu útočnice, ale se štěstím pro Blatenské netrefila branku. Dále měly více ze hry 
Zlíchovské hráčky. V 25. minutě po kombinaci  hostujícího týmu ve vápně a nepřesnému zakončení byl stav 
pořád 0:0. V zápětí v 27. Minutě  se opět zlíchovská útočnice ocitla ve vápně sama a golmanka ať se 
natahovala, jak mohla na střelu nedosáhla 0:1. Zlíchov ještě zahrozil z trestného kopu, který však skončil nad 
brankou. Blatná jakoby se terpve dostávala do hry, začala kombinovat a to přinášelo úspěchy. Do šance se 
dostala po rohovém kopu domácí Račáková, která trefila pouze připravenou gólmanku hostí. I další šance 
tytéž záložničce neskončila gólem v cestě tentokrát stála domácí útočnice Nagyová, která střelu vytěsnila 
mimo tyče. 
Do druhého poločasu nastoupila jiná Blatná, hru měla ve své režii a snaha vyrovnat utkání a ještě lépe ho 
otočit na svojí stranu se vyplatila. Místo Nagyové nastoupila Petrovicová. V 55 minutě po autovém 
vhazovaní a posunutí míče na Račákovou, která vzala zodpovědnost na sebe a po pohledném sólu, přes skoro 
půlku hřiště s klidem zakončila a golmance nasadila jesličky 1:1.  Blatná nejvíce ohrožovala soupeře po 
výborně zahrávaných rohových kopech, kdy se jich s bravurou ujala Velíšková. V 63. Minutě naservírovala 
míč do vápna, kde hostující brankářka stačila pouze roh vyrazit před sebe, kde stála připravená Račáková a 
zvyšovala skóre na 2:1. Podobná situace nastala v 70. minutě, opět po rohovém kopu a zmatku před 
golmankou dorazila Štychová do branky na 3:1.  Zlíchov v zápětí zahrozil šancí, ale střela mířila mimo a 
domácí golmanka jen s přehledem kontrolovala. Dále se šance rodili na blatenských kopačkách. V 80. 
Minutě po faulu Štychové na půlce a viděla žlutou kartu. Nenápadný útok zlíchova, kdy nepovedená střela 
mířila na bránu, zachraňovala kapitánka Kozáková těsně před brankovou čarou. 
Blatenské ženy si hru pohlídaly a do konečného hvizdu se nic zvláštního nestalo. 
Jan Klásek: Musím holky pochválit za druhý poločas, kdy opravdu makaly. Po prvním poločase bylo v 
kabině opravdu dusno,které díky bohu padlo na úrodnou půdu a díky tomu máme cenné 3 body. 
 
 

Starší dorost - KP 
 

Blatná – SKP ČB       1:1 (0:1)   
  
Branka Blatné: Kallmünzer 
SKP ČB: Hejníček – Smějsík, Severa, Švepeš, Bartoš, – Studnička, Kodras, Hazmuka, Mata – Vařák, Kebl 
Blatná:   Chlanda – Šejvar K, Hrubý, Karban, Burian – Mišiak, Motyka, Kallmunzer, Linhart 
Voborník, – Šejvar R 
Střídali:  Písařík, Petráš, 
David Reguš (trenér Blatné): Utkání začalo ve vysokém tempu. V prvním poločase měli navrch hosté. 
Přesto jsme si dokázali vytvořit dvě tutové šance. V prvním případě nedokázal Kallmünzer usměrnit míč do 
odkryté branky a v druhém případě Richarda Šejvara vychytal hostující brankář. Poté udeřili hosté a dokázali 
využít zaváhaní v naší defenzivě. Po křídelní akci šli do vedení. 
V druhém poločase se převážně hra odehrával mezi vápny a byl tam doslova boj o každý balón. Asi 
v polovině poločasu jsme zbrkle chodili do útoků a kazili rozehrávku. Hosté se dostali do třech šancí, ale 
vždy nás podržel Chlanda. Kluci makali a chtěli vyrovnat a povedlo se jim to asi deset minut před koncem 
z rohového kopu po nacvičeném signálu J V 90.minutě vybojoval Střídající Petráš balón a postupoval sám na 
brankáře, ale ještě hledal lépe postaveného Mišiaka . Bohužel tomu před nohou ukopl míč vracející se 
obránce. 
V tomto zápase jsme mohli vyhrát, ale zároveň i prohrát. Remíza je pro oba celky zasloužená J 
  
 
 
 
 



 

Prachatice – Blatná       8:0 (4:0)   
  
Blatná:   Chlanda – Voborník, Drůba, Karban, Burian – Mišiak, Kallmunzer , Petráš, R,Písařík, Linhart 
David Reguš (trenér Blatné): Bohužel jsme k utkání nastoupili jen v z deseti hráči v poli L Obrovské 
uznání a pochvalu od celého týmu zaslouží Jan Petráš a Miloš Drůba, kteří s námi šli hrát i když měli 
v nohách zápas za mladší.. 
I Když jsme obdrželi 8 branek tak jsme mohli vstřelit asi tři branky. Bohužel jsme bud jsme akci špatně řešili 
nebo jsme selhali v koncovce jako Miloš Drůba v poslední minutě poločasu..Musíme pochválit celé mužstvo 
že bojovali až dokonce a nic nevypouštěli  ani za nelichotivého výsledku… HOŠI DĚKUJEM J 
 

Mladší dorost - KP 
 

Blatná – SKP České Budějovice „B“  2:3 (2:1)   
  
Branka Blatné: Formánek, Solar 
Blatná: Kurz – Cvach, Tvrdý, Drůba, Kalous – Maňaska, Petráš, Stulík, Janota, Solar - Formánek 
Střídali: Hejl, Říský 
Jan Janota: Začátek zápasu nám vyšel super a po pěkných akcích jsme se ujali v 18. minutě vedení 2:0. To 
trenér hostů už nerozdýchal, otočil se na lavičku a vystřídal najednou sedm „silnějších koní“ /soupeř přivezl 
21 mladších dorostenců/. Značně posílený tým začal získávat převahu ale pouze nějakých deset minut, ve 
kterých, proměnil pokutový kop a poté se hra opět srovnala. V 55. minutě odstoupil Solar a o chvíli později 
pro zranění Stulík. Tyto dva hráče jsme nedokázali nahradit a to se ukázalo jako rozhodující moment zápasu. 
Soupeř se trefil ještě dvakrát ze standardních situací a my bohužel tři stoprocentní šance nedokázali uklidit 
za záda budějovického brankáře. A tak si hosté se štěstím odvezli všechny body. 
 

Prachatice – Blatná    2:0 (2:0)   
  
Blatná: Kurz – Cvach, Kalous, Drůba, Říský – Maňaska, Janota, Hovanec, Petráš – Formánek, Hejl 
Jan Janota: Celý první poločas naši hráči prospali a ve druhém se probrali jen někteří. Vyzdvihnout musím 
výkon Kurze, který svým výkonem nedopustil aby skóre bylo větší 
 
 

Starší žáci - KP 
 

Blatná – Chotoviny    2:2  (0:1)  3-4p.  
 
Branky Blatné:   Sedláček, Kareš 
Blatná: Burian  – Míka, Hrádek,Voříšek, Houzar – Linhart,  Kareš, Sedláček, Chovanec -  Chladna, Paukner 
Střídali: Jelínek, Čapek, Kundrát, Vala,  Peroutka 
Hodnocení utkání :  V prvním poločase se hrálo zejména ve středu hřiště i když více ze hry měl soupeř a 
mírnou převahu potvrdil vedoucí brankou. Druhý poločas přinesl z naší strany lepší podívanou se snahou o 
vyrovnání. Když však Sedláček křižnou střelou vyrovnal, kluci opět přenechali aktivitu hostům. Ty nás 
potrestali po závaru před naší brankou, když nikdo nebyl schopen důrazně míč odkopnout. Když už se 
soupeř viděl vítězi utkání, prodral se důrazně Kareš před branku hostů a prostřelil gólmana. Po následném 
penaltovém rozstřelu si Chotoviny odvážejí 2 body. 
 

Bechyně – Blatná  0:2 (0:1)   
 
Branky Blatné: Chlanda, Sedláček 
Blatná:   Peroutka – Houzar, Voříšek, Hrádek, Míka – Burian, Kareš, Sedláček, Linhart – Chlanda, Paukner 
Střídali: Jelínek, Čapek, Kundrát, Chovanec 
Hodnocení utkání: V tomto kole jsme zavítali na hřiště posledního týmu soutěže a chtěli znovu bodovat. Od 
začátku jsme byli lepším týmem, ale vstřelit branku byl hrozný problém. Ten prolomil až Chlanda v závěru 
poločasu. Ve druhém poločase jsme chtěli náskok navýšit a v klidu dohrát zápas. Ale festival zahazování 
vyložených brankových příležitostí pokračoval. Ještě že soupeř utkání nezdramatizoval, když Hrádek 
vykopával balón směřující do sítě z brankové čáry. Druhý gól přidal po rohu zaslouženě Sedláček. Doufám, 
že v příštích zápasech budeme produktivnější. 



 

Mladší žáci - KP 
 

Blatná – Chotoviny  2 – 2 ( 2 – 1 )  pen. 3 – 2 
 
Branky  Blatné:  Hrádek, Vala 
Blatná:  Šimůnek – Hrádek, Jelínek, Bláha V.- Tvrdý, Maleček, Uldrich – Vala 
Střídali  –  Mikeš,  Antoš, Říha,  Bláha J., Uldrich 
P. Míka ( vedoucí týmu Blatné):  V oboustranně vyrovnaném zápase jsme šli do vedení po krásně 
rozehraném rohu, kdy se trefil parádní hlavičkou Hrádek. Po uklouznutí našeho golmana soupeř vyrovnal a 
po další vydařené akci, jsme šli opět do vedení zásluhou gólu Valy. Ve druhém poločase jsme opět vyrobily 
chybu a soupeř nás potrestal. V závěru měl velkou šanci rozhodnout v náš prospěch J. Bláha, ale brankář 
soupeře skvěle zasáhl. Při pokutových kopech nás skvěle podržel gólman Šimůnek, když chytil soupeři 3 
penalty. Naši rozhodující penaltu proměnil F. Tvrdý a tak alespoň 2 body zůstali doma 
 

Bechyně – Blatná  1 – 0  (0 – 0) 
 
Blatná:  Šimůnek – Hrádek, Jelínek, Bláha V.- Tvrdý, Maleček, Uldrich – Chovanec 
Střídali  –  Mikeš,  Antoš, Říha,  Bláha J. 
P. Míka ( vedoucí týmu Blatné):  I přesto, že jsme měli po celý zápas herní převahu, nevezeme ze hřiště 
soupeře ani bod. Je až neskutečné, jaké šance dokážeme zahodit.  Jen v prvním poločase jsme měli 3 
vyložené šance, kdy ani Tvrdý nadvakrát, Uldrich a Maleček domácího brankáře nepřekonali a ve druhé půli 
přišel z ojedinělého brejku domácích trest. 
 
 

Přípravka starší „A“ - OP  
 

Blatná A – Bělčice     26:0 (11:0)   
  
Branky Blatné : Vonášek Ben J. 7, Říha Šelma V. 5 ,Potůček J. 5 , Šourek Řepa J. 4 , Habada V. 3 ,Outlý 

F. a Fořt Luky L. 
Blatná  1. pětka: Souček Číňan D. - Paukner Mates M. a Outlý F. -  Habada V. – Šourek Řepa J. a Potůček J. 
Blatná  2. pětka:  Souček Číňan D. – Fořt T. a Pícha Š.  – Fořt L. – Říha Šelma V. a Vonášek Ben J. 
Radek Habada: V malém derby jsme hostům z Bělčic nedali žádnou šanci na zdramatizování zápasu jako 
loni v Bělčicích.Od začátku jsme na soupeře nastoupili a ve 27 vteřině jsme vstřelili vítěznou branku. Ve 3 
min. jsme vedli 3:0 a soupeř rezignoval. Naši kluci si užili zápas, který jim ale moc nedal. Většinu akcí 
vodili až do kuchyně a před zívající bránou jsme ještě vymýšleli. Někdy ke škodě,někdy až srdce 
zaplesalo.Jen našemu golmanovi se nepovedl zápas,nechytil ani jednu střelu. 
  

Blatná A - Chelčice     12:2 (7:1)   
  
Branky Blatné :  Šourek Řepa J.6, Potůček J. 2, Říha Šelma V. ,, Pícha Š., Poskočil M. a Fořt Luky L. 
Blatná  1. pětka: Souček Číňan D. - Paukner Mates M. a Outlý F. -  Habada V. – Šourek Řepa J. a Potůček J. 
Blatná  2. pětka:  Souček Číňan D. – Fořt T. a Pícha Š.  – Fořt L. - Říha Šelma V. a Poskočil M. 
Radek Habada: S třetím týmem naší souteže jsme opravdu zvládli začátek neboť ve 3 . minutě jsme vedli 
3:0. Byli jsme na koni a kluci si “dovolovali” čím dál tím víc. Některé akce na jeden dotek potěšili jak nás 
trenéry ,tak i slušně zaplněný “pešunk”. Celý zápas jsme měli pod kontrolou a zaslouženě zvítězili. 
 
 

Přípravka starší „B“ - OP 
 

Blatná – Bavorov      2:9 (1:2) 
 
Sestava:Pavel Říha,Dominik Filaus (C),Jakub Opava,Ondřej Krátký,David Fiřt,Pavel Šmat,František Turek 
Branky  Blatné:,Dominik Filaus 1x,David Fiřt 1x 
Branky Bavorov: Pícha 4x,Martínek 3x,Podlahová 1x,Kulík 1x 
  



 

Volyně – Blatná ,,B,,      9:1 (5:1) 
 
Sestava:Matyáš Brož ,Jakub Opava,Ondřej Krátký( C ),František Slavíček,František Turek,David Fiřt 
Branky  Blatné:Matyáš Brož 1x 
Branky Volyně: Typanic 3x,Hrubeš 2x,Kubal Filip 1x,Chvosta 1x,Růžička 1x,Božka 1x 
 

Bělčice – Blatná       7:9(1:1) 
 
Sestava:Pavel Říha,Dominik Filaus,Matyáš Brož ,Jakub Opava,Ondřej Krátký,David Fiřt,Adam 
Jareš,František Turek(C),Pavel Šmat,František Slavíček 
Branky  Blatné: Dominik Filaus 5x,Jakub Opava 1x,Matyáš Brož 3x 
Branky Bělčice: Vejšický 2x,Holub 2x,Průcha 1x,Mucha 2x 
 
 

Přípravka mladší - OP 
 
Přátelské utkání 

Písek - Blatná         32:8   (10:1, 5:1, 9:2, 8:4) 
 
Branky Blatné: Adam Bulka 2x, David Fiřt 2x, Daniel Vondruška, Adam Šejvar,Michal Fejtl, Zdeněk 
Merhaut 
Sestava Blatná: Jakub Sedláček, Vojtěch Bláha  – Adam Bulka, Ondřej Drnek, Adam Šejvar, Daniel 
Vondruška, Michal Fejtl, Štěpán Flandera, Zdeněk Merhaut, Jakub Šurát, Michal Žižka, David Fiřt 
 
V Písku jsme sehráli utkání možná s nejlepším týmem jižních Čech a na hřišti to bylo znát. Hrálo se 
souběžně na dvou hřištích systémem 4+1. Kluci se snažili, ale na dobře kombinujícího soupeře neměli. 
Utkání nám ukázalo na čem musíme zapracovat. Nás trenéry potěšilo, že naše góly nepadli náhodně, ale že si 
na góly kluci dokázali přihrát. 
  

Vodňany – Blatná        4:4 (2:2)  penalty 1:4 
 
Branky Blatné: Daniel Vondruška 2x, Adam Bulka, Ondřej Drnek 
Sestava Blatná:  Jakub Sedláček – Adam Bulka , Ondřej Drnek, Adam Šejvar, Michal Fejtl, Daniel 
Vondruška, Zdeněk Merhaut, Jakub Šurát, Michal Žižka, Štěpán Flandera, Vojtěch Bláha 
Milan Drnek (trenér Blatné):    Dali jsme: čtyři góly a taky čtyři penalty z pěti, tři tyče a sobě jednoho 
vlastňáka (čistýho). Soupeř byl houževnatý, dobře bránil a vyrážel do nebezpečných protiútoků, takže ani 
naše zlepšená kombinace vítězství v normální hrací době nepřinesla. No, kdyby Kanička nebyl Janek, a 
Rukavice byl jistý od začátku tak třeba… Ale dobře zahráli i ti z druhé pětky třeba Myšák se Šňůrkou, Šťáva 
také poctivě makal nebo i Medvěd v roli zachránce. 
 

Blatná – Chelčice        2:6 (0:2) 
 
Branky Blatné: Daniel Vondruška 2x 
Branky Chelčic: Tlapa J. 4x, Krampl 2x 
Sestava Blatná:  Jakub Sedláček – Ondřej Drnek, Adam Šejvar, Michal Fejtl, Daniel Vondruška, Zdeněk 
Merhaut, Jakub Šurát, Vojtěch Bláha, Štěpán Flandera, Dominik Bulka, Michal Žižka 
Petr Bulka (trenér Blatné):   Střetnutí s lídrem soutěže přineslo zajímavý zápas, v němž hosté dokázali 
efektivněji zúročit své šance. Kromě proměňování šancí, nám vázne i kombinace a důraz v osobních 
soubojích. Suma sumárum máme na čem makat! 
  
 

 (www.blatnafotbal.cz) 
 
 
 
 



 
Starší dorost:       Mladší dorost: 

 
Starší žáci:       Mladší žáci: 
 

 
Ženy: 

 

 


