
JARO 2012 
 
26.kolo 
 

Šumavan Vimperk - Blatná  5:1 (3:1)   
 
Datum:   16. června 2012,  17.00 hod.  
Rozhodčí:   Marek Mráz 
 Josef Voldřich 
 František Zloch 
Delegát:       Zdeněk Zedník 
Branka Blatné:   13´ Jiřinec M.  
Vimperk:    Formánek – Sýs, Prochaska, Sedláček, Janda, Blahout, Málek, Děd (K), Kuneš, Kurz, 
Novotný.  

Na střídání:   Wagner, Ppechlát, Pankratz, Janda, Císař. 
Blatná:   Sedláček – Šorna (61´ Petrášek), Rubáš O, Marek (46´ Kerndl), Nový, Mišiak, Prokopec 
(46´ Peleška), Jiřinec, Merašický, Kratochvíl (K), Rubáš D. 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Utkání jsme zahájili „ŘECKÝM“ způsobem. V 6. minutě jsme 
prohrávali 2:0. V této chvíli jsme vzadu vůbec nebránili. Ve 13. minutě vykřesal naději na dobrý 
výsledek Jiřinec, který zblízka snížil na 2:1. Ve velkém vedru postrádala naše hra nasazení, 
bojovnost i kvalitu. Domácí v klidu navyšovali skóre až na konečných 5:1. Naše protiútoky, po 
dlouhých pasech Rubáše, sice zaměstnávaly obranu domácích, ale ke změně skóre nevedly. Naši 
mladíci nenalezli recept na hru zkušených domácích a oslavu postupu jim nezkomplikovali. 
Domácím gratulujeme k vítězství v soutěži a přejeme vše nejlepší v „A“ třídě. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
25.kolo 
 

Blatná  –  Sokol Záblatí  2:2 (0:0)   
 
Datum:   10. června 2012,  17.00 hod. 
Rozhodčí:   Luboš Zabilka 
 Jaroslav Kaňka 
 František Diviš 
Delegát:    Vladimír Hovorka 
Branky:    60´ Prokpec Petr, 88´ Čadek Michal – 65´ Véber, 90´ Kolafa 
Blatná:    Sedláček – Marek, Petrášek, Mišiak T., Rubáš O. (46´ Mišiak M.) – Merašický  
                 (46´ Peleška R.), Kratochvíl (K), Peleška T., Prokopec – Nový, Jiřinec (71´ Čadek M.). 
Záblatí:    Pakeš – Čížek, Sova, Pavlištík, Kolafa (K), Véber, Hálek, Sarauer, Lachkovič,  
                 Klabouch, Vorlíček. 

             Na střídání:   Kvasnička, Balica, Halounek. 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Další nevydařené utkání z pohledu domácích. Za nerozhodný stav 
první půle může Blatná poděkovat brankáři Sedláčkovi. Hostům stačil bojovný výkon, aby si 
z Blatné odvezli remízu. Naši mladí hráči si opět nedokázali poradit s průměrným soupeřem a 
zejména útočná fáze je pro ně neřešitelným problémem. V zadu jsme chybovali a tím nabídli 
soupeři vyrovnání. Za zmínku stojí pěkný gól mladého Prokopce a vedoucí gól veterána Čadka dvě 
minuty před koncem. Přesto stačil soupeř ještě vyrovnat. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
24.kolo 
 

Blatná  –  FC DIMMPL Mirovice 2:0 (0:0)   



 
Datum:   3. června 2012,  17.00 hod. 
Rozhodčí:   Tomáš Koranda 
 Jan Syrovátka 
 Miroslav Paleček 
Delegát:       Václav Maroušek 
Branka:    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. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
23.kolo 
 

FC Westra Sousedovice  – TJ Blatná 4:1 (1:1)   
 
Datum:   26.5.2012,  17h.  
Rozhodčí:  
Rinth Jan – Mráz Roman, Kolář Václav 
Branky Blatné:10. min 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.   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
22.kolo 
 

Blatná  –  FK Chelčice  0:2 (0:1)   



 
Datum:        20. května 2012,  17.00 hod.  
Rozhodčí:   Tomáš Plaček 
 Pavel Pávec 
 Josef Jáchim 
Delegát:        
Branka:       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 robusní útočník Šácha souboj s gólmanem Sedláčkem a poslal 
hosty do dvoubrankového vedení. Domácí se snažili stav skorigovat, 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.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
21.kolo 
 

Sokol Bělčice - Blatná  3:2 (0:1)   
 
Datum:   12. května 2012,  17.00 hod.  
Rozhodčí:   Pavel Pávec 
 Marek Fiala 
 Tomáš Baloun 
Delegát:       Vladimír Hovorka 
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. 
 
 
 
 

20.kolo 
 

Blatná  –  Otavan Poříčí              1:2 (0:0)   
 

Datum:   6. května 2012,  17.00 hod.  
Rozhodčí:   Křížovský Jiří 
                       Kotalík Petr 
                        Hejtmánek Jiří 
Delegát:       Sebera Jaromír 
Branka:    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. 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
19.kolo 
 

TJ ZD Kestřany  – TJ Blatná 0:5 (0:4)   
 
Datum:   28.4.2012,  17h.  
Rozhodčí:  
Kříž Martin 
Tůma Vítěslav 
Tanáč Vladislav 
Branky Blatné:27, 33, 50. min Mišiak Tibor10. min Rubáš David14. min Nový Jakub 
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. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
18.kolo 
 

Blatná  –  Sokol Zdíkov  2:1 (1:1)   
 
Datum:   22. dubna 2012,  17.00 hod.  
Rozhodčí:   Pavel Pávec 
 Marek Fiala 
 Jaroslav Hodánek 
Delegát:       Karel Němeček 
Branka:    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. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
17.kolo 
 

Lažiště B  –  Blatná A  0:3 (0:1)   
 
Datum:   15.4.2012,  14.00 hod.  
Branky Blatné:42. min Rubáš David, 50.min Nový, 82.min Skuhravý 
Blatná:Sedláček- Skuhravý, Rubáš O., Marek, Nový, Petrášek, Prokopec, Merašický, Kratochvíl, 
Rubáš D., Mišiak T. 
Střídání: 75. min Uldrich - Merašický 
Josef Hornát (trenér Blatné):Začátek utkání jsme opět prospali. Domácí zkušení hráči nás 
přehrávali a jen díky vynikajícímu Sedláčkovi jsme udrželi jarní nulu. V 7. a 10. minutě zázračnými 
zákroky zlikvidoval tutové šance domácímu Brzobohatému. Po 20.minutě jsme hru vyrovnali, ale 
do šancí jsme se nedostávali. Tři minuty před přestávkou si postavil trestný kop David Rubáš a 
nádhernou střelou z 20-ti metrů vymetl šibenici domácí branky - 0:1. 
 Druhou půli jsme už ovládli. V 50.minutě Prokopec nastřelil z dálky břevno a Nový 
s pomocí dezorientovaného obránce navýšil skóre – 0:2. Po vyloučení domácího hráče v 60.minutě 
domácí mužstvo odpadlo. V 58. a 60. minutě  selhal v koncovce Merašický. Po jeho vystřídání 
v 75.minutě se během pěti minut dostal do třech gólových šancí náhradník Uldrich, opět bez 
proměnění. Skóre uzavřel v 82.minutě Skuhravý, když po pasu od Kratochvíla postupoval sám na 



gólmana a nezaváhal – 0:3. Blatná vyhrála zcela zaslouženě. Měli jsme však nastřílet více branek, 
protože naše šance byli opravdu vyložené. Výborně řídil rozhodčí Borovka se svými asistenty. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
16.kolo 
 

Blatná  –  FC Vlachovo Březí  1:0 (1:0)   
 
Datum:   8. dubna 2012,  16.30 hod.  
Rozhodčí:   Tomáš Plaček 
 Jan Rinth 
 Miroslav Paleček 
Delegát:       --- 
Branka:    38´ Nový Jakub 
Blatná:   Reguš – Marek (60´ Mišiak M.), Petrášek, Rubáš D., Rubáš O. – Skuhravý, Kratochvíl 
(K), Prokopec, Merašický (72´ Peleška R.) – Jiřinec (89´ Šrámek), Nový. 
Březí:   Uher – Bízek, Polanský, Pěsta (K), Dejmek, Mráz, Martínek, Rauscher, Hubáček, Jehlík, 
Bušek. 

Na střídání:   Pečený, Kravčenko, Kamaryt. 
Josef Hornát (trenér Blatné):  V Prvním poločase se hrálo především mezi vápny. Domácí 
ohrožovali gólmana hostí pouze střelami ze střední vzdálenosti, kde se pilně zastřeloval David 
Rubáš (19. a 35. minuta). Jediný rychlý protiútok skončil na kopačce Jiřince, který ve 33. minutě 
nezpracoval přihrávku Petráška. To už Blatná mohla od 20. minuty prohrávat. Ale díky gólmanu 
Regušovi, který vychytal osamoceného útočníka hostí, bylo skóre stále 0:0. Ve 38. minutě si Nový 
zpracoval na prsa centr Jiřince a přízemní střelou z 20 metrů ke vzdálenější tyči otevřel skóre. 1:0.  

Druhou půli začali aktivně hosté. Regušovi v 50. minutě pomohla tyč. V 54. minutě zvonilo 
břevno na straně hostí. To když Nový neproměnil penaltu, která se pískala za faul na něj 
samotného. Do konce zápasu se už skóre neměnilo, i když hosté usilovali o vyrovnání. 
Nejaktivnější byl stoper hostí Polanský, který se prosazoval především ve hře hlavou. Blatná 
útočila do otevřené obrany, ale rychlé protiútoky jsme řešili zbrkle a nepřesně. 
S přehledem řídila trojice rozhodčích v čele s Tomáčem Plačkem. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
15.kolo 

 
Blaník Strunkovice  –  Blatná  0:2 (0:0)   
 
Datum:   31.3.  2012,  15.00 hod.  
Rozhodčí: Štěch Jakub 
                  Zabilka Luboš 
                  Trněný Jan 
Delegát:   Vorel Roman 
Branky Blatné:83´Jiřinec, 88´Nový 
Blatná:Sedláček- Skuhravý, Rubáš O., Marek, Nový, Petrášek, Prokopec, Merašický, Kratochvíl, 
Rubáš D., Mišiak T. 
Střídání: Bulka M., Jiřinek, Kerndl 
Strunkovice:Turek- Krump, Hábich, Jirkovský, Pelech, Mottl, Brych, Beneš, Klein, Křenek, 
Richter 
Střídání: Jílůek, Vlach 
Josef Hornát (trenér Blatné): 
V silném protivětru jsme se štěstím přežili úvodní nápor domácích. Ten trval asi 15 min. 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 odpadly 
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. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                         Podzim2011 
 
 

Blatná  –  Stachy  4:2  (3:0) 
Datum:   13. listopadu 2011,  13.00 hod.  
Branky:    3xPeleška Tomáš,Kratochvíl Vladimír 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
14.kolo 
 

Blatná  –  Šumavan Vimperk 1:2 (0:1)   
 
Datum:   7. listopadu 2011,  13.30 hod.  
Rozhodčí:   Vítězslav Tůma 
 Josef Ovčáček 
 Libor Urban 
Delegát:       Pavel Božovský 
Branky:    78´ Rubáš D. – 35´ Blahout, 79´ Málek 
Blatná:   Reguš – Skuhravý, Petrášek, Rubáš D., Rubáš O. – Merašický, Vanduch (K), Prokopec 

(46´ Peleška), Šorna (60´ Mišiak) – Nový, Jiřinec 
Vimperk:    Formánek – Prochaska, Sýs (K), Zimmermann, Janda, Blahout, Málek, Děd, Novotný, 
Císař M., Císař P.Na střídání:   Hrubý, Čech 
Josef Hornát (trenér Blatné):  V utkání o první místo jsme měli o motivaci navíc. Vedoucí 
mužstav František Peleška slavil životní jubileum a tak jsme mu všichni chtěli dát dárek v podobě 
vítězství. Oba týmy začaly opatrně. Nikdo nechtěl udělat první chybu a hra se odvíjela mezi vápny 
bez sebemenšího vzruchu. Ve 35. minutě jsme polevili v ostražitosti a soupeř naši nedůslednost 
okamžitě potrestal. Blahout 1:0. Propadli jsme panice a otevřeli obranu. Pouze díky gólmanu 
Regušovi nenavýšil hostující útočník, ze samostatného úniku, skóre. S úlevou jsme se dočkali 
přestávky.  

Druhá půle nabídla divákům velké drama se šťastným koncem pro hosty. Po prostřídání jsme se 
vrhli do útoku a před brankou hostí přibývalo rušných situací. V době největšího tlaku však 
chyboval gólman Reguš, Skuhravý zatáhl za záchrannou brzdu a byl vyloučen. Oslabení nás 
nepoznameno. Naopak tým se semkl. Odměnou nám bylo vyrovnání v 78. minutě. Nechytatelnou 
bombou z poza vápna vyronal Rubáš D. Naše oslavy po vyrovnání však narušil hostující útočník 
Málek, který potrestal naši nekoncentrovanost a opět přivedl hosty do vedení. Oba týmy se ještě 
snažily o změnu skóre a tak diváci viděli kvalitní souboj o první místo v tabulce. Zkušení a 
fotbaloví hosté náskok udrželi a odvezli si z Blatné cenné vítězství, které si zejména za první půli 
zasloužili. Svůj tým mohu pochválit za velké nasazení ve druhé půli, kdy hráči nechali na hřišti 
všechny síly. Utkání s přehledem a bez chyb řídila trojice sudích v čele s p. Tůmou.  

 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
13.kolo 
 

Sokol Záblatí – Blatná 0:3 (0:1)   
 
Datum:   30. října 2011,  11.00 hod.  
Rozhodčí:   Vlastimil Šnajder 
 Vladimír Ryneš 
 Miroslav Harvalík 
Delegát:       Ing. Karel Němeček 
Branky:    6´ a 86´ Nový, 85´ Jiřinec 
Blatná:   Reguš – Skuhravý, Rubáš O., Šorna (46´ Mišiak M.), Nový, Petrášek (K), Jiřinec, 

Merašický (46´ Prokopec), Peleška R., Rubáš D., Peleška T. 
Záblatí:    Pakeš – Kovanda, Sova V., Sova M., Kolafa, (K), Hálek, Stejkoza, Sarauer L., 
Lachkovič, Sarauer J., Vorlíček 

Na střídání:   Klabouch, Kvasnička, Kraus, Pavlištík 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Proti soupeři z dolní poloviny tabulky jsme potřebovali vyhrát, 
abychom udrželi kontakt s Vimperkem, který v sobotu porazil Mirovice. Už v 6. minutě načechral 
šikovný dorostenec Radek Peleška trestný kop na hlavu Nového a ten se nemýlil. Ve 14. minutě pak 
sám jen těsně minul tyč. Do půle jsme ještě promanili dvě tutovky, když Jiřinec nedokázal přetavit 
v branky své úniky.  

Na začátku druhé půle jsme přežili dvě šance domácích a po celý zbytek zápasu jsme dobývali 
domácí branku. Naši převahu jsme stále nedokázali brankově využít. Naše akce ztroskotávali ve 
finální fázi na zbrklosti a nepřesnosti. Postupně neuspěli Tomáš Peleška a Jiřinec. Domácí se 
snažili vyrovnat a my jsme podnikali rychlé protiútoky do otevřené obrany. Převážně díky 
Novému a Jiřincovi. Posledně jmenovaný se konečně trefil v 85. minutě. V zápětí jsme 
vyšachovali obranu domácích a Nový s přehledem uzavřel skóre na 3:0. Naše vítězství bylo 
zasloužené. Hrálo se ve velmi pěkném areálu za ideálního slunečného pčasí. Utkání velmi přesně 
a s přehledem řídil rozhodčí Šnajder.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
12.kolo 
 

FC DIMMPL Mirovice – Blatná 3:2 (2:0)   
 
Datum:   23. října 2011,  15.00 hod.  
Rozhodčí:   Vladimír Ryneš 
 Jiří Klimeš 
 Jaroslav Hlušička 
Delegát:       --- 
Branky:    25´ Dolejš (p), 43´ a 56´ Jelínek - 46´ Jiřinec, 48´ Vanduch (p) 
Blatná:   Reguš – Skuhravý, Rubáš D., Petrášek, Rubáš O. – Merašický (65´ Peleška R), Prokopec 

(77´ Mišiak M.), Vanduch (K), Nový – Mišiak T. (46´ Peleška T.), Jiřinec 
Mirovice:    Čejdík – Dolejš, Huleš, Urban, Jelínek, Peterka, Obyt, Kuča, Boukal, Kazák, Harbáček 

Na střídání:   Chadima, Sedlák, Kvěch, Vandas 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Ze zápasu v Mirovicích jsme měli obavy, které se nakonec 
potvrdily. Věděli jsme, že nás čeká velice bojovný tým, který na svém hřišti body neztrácí. Nutno 
podotknout, že hřiště svou polohou, rozměry a povrchem připomíná školní areál, na který školník 
nemá mnoho času. Domácí začali aktivně, vyhrávali souboje a naše hráče zatlačili do defenzivy. 
Přesto jsme měli první šanci, ale Jiřinec z úhlu přestřelil Čejdíkovu branku. Ve 20. minutě vytáhl 



Reguš skvělý reflexní zákrok proti hlavičce domácích z hranice malého vápna. Skóre se poprvé 
měnilo ve 25. minutě. Faulovali jsme na půlce a přestali hrát. Toho soupeř využil a při ponechané 
výhodě rychle zaútočil. Domácí útočník se dostal do kontaktu s Regušem a nařízenou penaltu 
Mirovičtí s přehledem proměnili. Velice špatný poločas jsme prohráli 2:0. Ve 43. minutě zvýšili 
domácí hlavou. 

Nástup do druhé půle patřil nám. Z rohového kopu nastřelil Nový hlavou břevno a odražený balon 
dopravil do sítě Jiřinec. Hned za dvě minuty byl v pokutovém vápně faulován Skuhravý a kapitán 
Vanduch srovnal skóre na 2:2. Místo, abychom z následných šancí dokázali jít do vedení, nechali 
jsme, po chybě naší obrany, vstřelit domácí třetí gól. Vítězství domácích 3:2 je zasloužené. 
Příkladným způsobem bojovali a naše hráče na malém hřišti přetlačili.  

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
11.kolo 
 

Blatná  –  FC Westra Sousedovice  2:1 (1:1)   
 
Datum:   16. října 2011,  15.00 hod.  
Rozhodčí:   Weidenthalerová Hana 
 Fiala Milan 
 Baloun Tomáš 
Delegát:       Hejlek Václav 
Branky:    11´ Mišiak T., 56´ Vanduch (p) – 30´ Glazunov 
Blatná:   Reguš – Skuhravý, Petrášek, Rubáš D. (46´ Peleška T.), Rubáš O. – Merašický, Vanduch 

(K), Prokopec (63´ Peleška R.), Nový – Jiřinec, Mišiak T. (Mišiak M.) 
Sousedovic:   Šilhan – Mráz, Hůzl, Mikas, Pleška, Kotrnoch, Duba L., Glazunov, Hrach, Vodvářka, 
Duba F. (K) 

Na střídání:   Kubata, Mertl, Rataj, Duba M. 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Začali jsem náporem. Naše nákopy létaly za hostující obranu a 
Nový s Jiřincem se tlačili do vápna. Ve 21. minutě vyhrál Jiřinec souboj na velkém vápně a volně 
ležící míč poslal, krásnou technickou střelou k tyči, Mišiak T. do hostující sítě. 1:0. Dále jsme byli 
aktivní, ale bohužel jsme chybovali v zadu. Po chybné rozehrávce hasil nebezpečí Rubáš D. jen za 
cenu žluté karty. Ve 30. miutě odcentroval Nový na naše velké vápno, soupeř si šikovně narazil a 
Glazunov nádhernou střelou do šibenice překonal Reguše. 1:1. Tak skončil i poločas. 

Do druhé půle jsem nastoupili opět aktivně. V 55. minutě, po břevně Jiřince, vzniknul před 
hostující brankou závar. K míči se dostal aktivní Mišiak T. a po faulu na něj se kopala penalta. 
Domácí kapitán Vanduch poslal míč s přehledem do protipohybu hostujícího gólmana a bylo to 
2:1. Soupeř se s prohrou nehodlal smířit a po pěkné křídelní akci nás podržel Reguš. Zakončoval 
opět Glazunov. Na hřiště se dostali také naši dorostenci Mišiak M. s Peleškou R. a Ti naši hru 
výrazně oživili. Soupeř hru otevřel a my jsme podnikali rychlé protiútoky do otevřené obrany. 
Z toho pramenící šance jsme ale bohužel zahazovali jako na běžícím páse. Postupně neuspěli 
Peleška R. 2x, Merašický a Jiřinec. Díky naší špatné koncovce jsme nakonec byli rádi za utrápené 
vítězství 2:1. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
10.kolo 
 

FK Chelčice  –  Blatná  0:1 (0:1)   
 
Datum:   8. října 2011,  15.30 hod.  



Rozhodčí:   Michal Ťupa 
 Stanislav Trkovský 
 Petr Holman 
Delegát:       --- 
Branky Blatné:   40´ Jiřinec 
Blatná:   Reguš – Skuhravý, Rubáš D., Petrášek, Rubáš O. (56´ Marek) – Merašický, Prokopec   

(77´ Peleška), Vanduch (K), Nový – Jiřinec, Mišiak T. (58´ Mišiak M.) 
Chelčice:   Novák – Pícha, Kortus P., Jakš, Šácha (K), Valenta, Lang, Turek, Trobl, Lácha, Varyš 

Na střídání:   Kortus K., Max, Hraba, Pavlas, Iral 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Lépe začali domácí. Chytrou kombinací drželi střed hřiště. Jejich 
vyspělí a zkušení hráči snadno vyhrávali souboje a naše mladíky školili v práci s balónem. Zhruba 
ve 20. minutě se začal obraz hry měnit. Naše spolehlivě pracující obrana začala nacházet rychlé 
krajní záložníky, Nového s Merašickým, a Ti začínali pronikat před domácí branku. Jejich 
přihrávky však ke gólu nevedly. Už se zdálo, že se do kabin půjde za nerozhodného stavu, když 
poslal vysoký míč do vápna Vanduch. Ten prošel obranou, minul jej i vybíhající gólman a Jiřinec 
ve skluzu otevřel skóre.  

Druhou půli začali domácí opět aktivně. Do větších šancí se však přes naši obranu nedostávali. 
Hostující protiútoky připomínaly dětskou hru na zaháněnou a střelecké pokusy ničily úrodu 
v přilehlých zahradách. Utkání jsme nakonec dovedli do vítězného konce a to i díky skvěle 
chytajícímu Regušovi, který na podzim podává výborné a spolehlivé výkony. S přehledem řešil 
centry domácích a v 81. minutě chytil největší šanci Chelčic. Náš výkon nebyl optimální, přesto 
jsme úkol splnili a soupeře, který především v domácím prostředí podává výborné výkony, 
porazili. Utkání s přehledem zvládla trojice rozhodčích, v čele s Michalem Ťupou. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
9.kolo 

 
Blatná  –  Sokol Bělčice  1:0 (1:0)   
 
Datum:   2. října 2011,  15.30 hod.  
Rozhodčí:   Karel Hoch ml. 
 Karel Hoch st. 
 Václav Zábranský 
Delegát:       --- 
Branka:    33´ Mišiak T. 
Blatná:   Reguš – Skuhravý, Petrášek, Rubáš D., Rubáš O. (84´ Bulka) – Merašický (71´ Mišiak 

M.), Vanduch (K), Prokopec (63´ Marek), Nový – Jiřinec, Mišiak T. 
Bělčice:   Kočovský -  Cibulka, Krejčí, Suda, Hanzlík, Krameš L., Ráž, Hevera, Zeman, Nusl (K), 

Krameš Luk. 
Na střídání:   Lehečka, Sejkora, Říský 

Josef Hornát (trenér Blatné):  S napětím očekávané derby začalo lépe pro nás. Už v 6. minutě 
neudržel Kočovský skákavý balon a Mišiak T. otevřel pohotově skóre. 1:0. Před vynikající 
diváckou kulisou lépe kombinovali hosté, ale my, v čele s vynikajícím Petráškem, jsme nepouštěli 
hosty do šancí. Zkoušeli jsme se prosadit přes rychlého Jiřince, ale hostující obrana, dirigovaná 
zkušeným Sudou, navýšení skóre nepřipustila. 

Ve druhé půli měli lepší mezihru opět hosté, ale vzadu dělali chyby. Po Kočovského nepřesných 
odkopech nastřelil domácí kapitán Vanduch z půle břevno. Mišiakovo přehození gólmana 
vyhlavičkoval z brankové čáry hostující obránce. Obě mužstva hrála do konce s plným nasazením. 
My jsme pozorně bránili a vyráželi k rychlým brejkům. Obětavě jsme hráli až do konce utkání a 
dovedli důležitý zápas do vítězného konce. Na hřišti se několikrát zajiskřilo, ale trojice 
rozhodčích, vedená Karlem Hochem ml., utkání s přehledem zvládla. Emoce zavládly i v hledišti, 



ale oba divácké tábory se nakonec rozešly v přátelské atmosféře. Derby sledovalo uctihodných 
500 diváků. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.kolo 
 

Sokol Stachy – Blatná 0:7 (0:2)   
 
Datum:   28. září 2011,  16.00 hod.  
Rozhodčí:   Tomáš Plaček 
 Michal Turek 
 František Zloch 
Delegát:       Vladimír Hovorka 
Branky:    24´, 41´, 46´ Jiřinec, 50´ Mišiak T., 76´ Petrášek, 77´ Merašický, 90´ Rubáš D. 
Blatná:   Reguš – Skuhravý, Petrášek, Rubáš D., Rubáš O. – Merašický, Vanduch (K), Prokopec 

(75´Bulka M.), Příhoda – Mišiak T. (55´ Marek), Jiřinec (79´ Mišiak M.) 
Stachy:   Šebánek – Miko, Marek, Holzknecht, Heidenreich (K), Druta, Červený, Kraml, Frk, 
Eigner, Novotný 

Na střídání:   Vozobule, Voldřich, Lebeda, Karlík, Pešl 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Stejně jako v Poříčí jsme začali utkání náporem. Tentokrát jsme se 
vyvarovali chyb v obraně a poměrně brzy otevřeli skóre Jiřincem. Následující šance jsme ale opět 
trestuhodně zahazovali. Postupně neuspěli Mišiak, Jiřinec, opět Mišiak a Příhoda. Odskočit na 
dvoubrankové vedení se nám podařilo až ve 41. minutě díky výborně hrajícímu Jiřincovi. Ten svou 
aktivitou zaměstnával celou obranu domácích.  

Na začátku druhé půle dovršil Jiřinec hattrick a utkán se změnilo v jasnou záležitost. Skóre jsme 
vytáhli až na konečných 0:7. Branky dávali Mišiak T., Petrášek, Merašický a Rubáš D. A to  
mohlo být skóre ještě vyšší, ale zbylé šance jsme už proměnit nedokázali. Některé dosti 
neuvěřitelným způsobem. Domácí hrozili pouze ze standardních situací, ze kterých nastřelili 2x 
tyč. Utkání s přehledem řídil hlavní rozhodčí Plaček.  
 
 
 

 
 

7.kolo 

  

Otavan Poříčí  –  Blatná  3:4 (3:2)   

  

Datum:   24. září 2011,  16.00 hod.  

Rozhodčí:   Michal Ťupa 

 Lukáš Mácha 

 Tomáš Chval 

Delegát:       --- 



Branky Blatné:   24´ Jiřinec, 36´ Merašický, 51´ Vanduch (p), 70´ Skuhravý 

Blatná:   Sedláček – Skuhravý, Rubáš D., Marek, Rubáš O. (56´ Prokopec) – Merašický, Petrášek, 
Vanduch (K), Nový – Jiřinec, Mišiak (56´ Bulka) 

Poříčí:   Landa – Solus, Harenčák, Kejda, Podskalský (K), Šrámek, Zábranský, Strakoš, Hanzlík, 
Pešír J., Frk 

Na střídání:   Pešek, Vojík, Pešír F., Bečvář, Němec 

Josef Hornát (trenér Blatné):  Na hřišti, které se hodí spíše na utkání odborářských týmů, se 
odehrávalo nevídané drama. Pro nás začalo utkání jako z hororového filmu. V 15. minutě byli 
domácí podruhé v našem vápně a po hrubých chybách naší obrany vedli 2:0. Naše tutové šance, 
které jsme si vytvářeli od začátku zápasu, ke kýženému cíly bohužel nevedly. Postupně své šance 
neproměnili Skuhravý, Mišiak a Jiřinec. Až ve 24. minutě se protáhl aktivní Merašický po pravé 
straně a připravil gól pro Jiřince. 2:1. Náš tlak se stupňoval a v 36. minutě Merašický vyrovnal. 
Dvě minuty nato jsme propadli, domácí vyrazili do brejku a byla z toho penalta. Tu z přehledem 
proměnili a šli opět do vedení. 
Do druhé půle jsme vlétli aktivně a po faulu na Jiřince si vynutili pokutový kop. Ten s přehledem 
proměnil kapitán Vanduch. Díky střídajícímu Prokopcovi a jeho skvěle zahrávaným standardním 
situacím, jsme si vytvářeli řadu slibných šancí. V 70. minutě, po rohu a velkém závaru před 
domácí bránou, dotlačil míč do sítě Skuhravý. 3:4. Poprvé v zápase jsme šli do vedení, které jsme 
nakonec udrželi. 

Celému týmu patří poděkování za bojovný výkon a neutuchající snahu během nepříznivě se 
vyvíjejícího utkání. Odměnou je vítězství proti statečně bojujícím domácím. Varováním však 
zůstávají neproměněné šance a lacino inkasované góly. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
6.kolo 
 

Blatná  –  ZD Kestřany  0:1 (0:0)   
 
Datum:   18. září 2011,  16.00 hod.  
Rozhodčí:   David Holzer 
 Jan Mádl 
 Petr Anšlág 
Delegát:       --- 
Branky:    57´ Pekárek 
Blatná:   Sedláček – Marek, Vanduch (K), Rubáš O. – Skuhravý, Petrášek, Peleška T. (46´ Rubáš 

D.), Prokpec, (46´ Merašický) – Jiřinec, Mišiak (75´ Peleška), Nový 
Kestřany:   Štefan – Keclík, Pomsár, Kaderka, Hoštička, Pichlík, Pekárek (K), Kozlík, Průcha, 
Havránek, Čejka 

Na střídání:   Viktora, Kafka 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Na úvod by se slušelo omluvit se všem fanouškům fotbalu, kteří si 
v deštivém počasí našli cestu na stadion Blatné. To co se odehrávalo na hřišti mělo pramálo 
společného s pěkným fotbalem. 

V prvním poločase se na hřišti vůbec nic nestalo. Ani jedno mužstvo si nevytvořilo gólovou šanci 
a proto se brankáři  i fanoušci nudili. 



Ve druhém poločase chtěli domácí rozhodnout a tlačili se do útoku. Bohužel jejich nemohoucnost 
a neschopnost řešit jednoduché fotbalové činnosti jim nedovolila vážněji ohrozit branku hostí. Ti 
nikam nepospíchali a čekali na chyby soupeře. A v 57. minutě se dočkali. Chybu v rozehrávce 
blatenských využil šikovný kapitán hostí Pekárek a rozhodl o zisku tří bodů pro svůj tým. 
Závěrečný nápor Blatné už byl bez efektu.  

  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
5.kolo 
 

Sokol Zdíkov – Blatná 1:3 (1:3)   
 
Datum:   10. září 2011,  17.00 hod.  
Rozhodčí:   Milan Ondra 
 Josef Voldřich 
 Jan Frühauf 
Delegát:       --- 
Branky:    24´ Schvarz - 7´ Skuhravý, 18´ Nový, 35´ Merašický 
Blatná:   Reguš – Marek, Vanduch (C), Rubáš D. (70´ Prokopec), Peleška T. – Skuhravý, Petrášek, 

Nový – Mišiak (80´ Rubáš O.), Jiřinec, Merašický (46´ Šorna) 
Zdíkov:    Carda – Bártík, Sova, Trajer, Nový, Schvarz (C), Hojdekr, Pešek, Ferko, Demeter,            
Vondráček 

Na střídání:   Halabrín, Holzknecht, Vašíček, Hrách, Carda 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Na prosluněné Šumavě začali hosté náporem. Domácí vůbec 
nepouštěli na vlastní polovinu a skóre se začalo rychle měnit. V 7. minutě jej otevřel Skuhravý, 
který se po dvou zápasech vrátil do sestavy. Nejlépe se zorientoval ve skrumáži před domácí 
brankou a střelou k tyči nedal Cardovi šanci. V 18. minutě už to bylo 2:0. Hostující kapitán 
Vanduch našel Novýho, který se uvolnil a střelou zpoza obránce zvýšil vedení hostí. Domácí 
gólman stihl pouze suše konstatovat „nevidím“. Zdálo se, že utkání bude pouze otázkou skóre. Až 
do 24. minuty. Při standardní situaci zaspala hostující obrana v čele s gólmanem Regušem a domácí 
kapitán Schvarz pohodlně skóroval hlavou. 1:2. Týmem Blatné gól otřásl a jeho tlak se začal 
postupně rozplývat. Zdíkov si vypracoval několik standardních situací a Blatná hrozila z rychlých 
protiútoků. Ve 35. minutě jeden vyšel. Po levé straně unikl, na podzim výborně hrající, Jiřinec a 
přesným centrem našel Merašického, který uzavřel skóre poločasu. 

Druhá půle byla strašná. Na hřišti se odehrával duel, ve kterém se hráči okopávali, provokovali a 
pokřikovali. Fotbal plakal. Všechny vysvobodil až závěrečný hvizd rozhodčího. Hosté splnili úkol 
a přivezli tři body. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.kolo 
 

Blatná  –  FK Lažiště B 1:2 (0:1)   
 
Datum:   4. září 2011,  17.00 hod.  
Rozhodčí:   Marek Fiala 
 Stanislav Trkovský 
 Jaroslav Hodánek 
Delegát:       Ing. Jiří Veltruský 
Branky:    70´ Mišiak – 32´ a 79´ Soukup 
Blatná:   Sedláček – Marek, Vanduch (K), Peleška T., Krajzl (46´ Rubáš D.) – Merašický, Petrášek, 

Prokopec (72´ Peleška R.), Příhoda (46´ Nový) – Jiřinec, Mišiak 



Lažiště:   Vaculka – Grametbauer, Vojta, Iliev, Hanzal, Hodina, Stupár, Kubát, Soukup (K), Holub,           
Falář 

Na střídání:   Městka, Hrabák, Kučera, Kotrch 
Josef Hornát (trenér Blatné):  První poločas probíhal převážně mezi oběma šestnáctkami. První 
velká šance hostí přišla ve 13. minutě. Po nedorozumění v domácí obraně postupoval sám na 
gólmana hostující útočník, ale gól vstřelit nedokázal. Pět minut na to postupoval na druhé straně 
sám na bránu Jiřinec, ale také neuspěl. Ve 32. minutě poprvé zaúřadoval hostující kapitán Soukup, 
který prošel středem hřiště a přes padajícího Sedláčka otevřel skóre. 0:1. Za tohoto stavu se šlo do 
kabin. 

Do druhé půle naskočili uzdravující se David Rubáš  a Jakub Nový. A bylo to znát. Domácí 
zvýšili úsilí a soupeře uzamkli na jeho půli. Výsledkem bylo několik velice slibných šancí a 
vyrovnávací gól Mišiaka. Ten v 70. minutě s přehledem prostřelil Vaculku a dal domácím naději 
na slušný výsledek. Tu jim však v 79. minutě vzal Soukup. Krásnou bombou ze 40-ti metrů 
zaskočil domácího Sedláčka a rozhodl o zisku tří bodů pro svůj tým. Zaskočení domácí se již na 
nic nezmohli a chytře hrajícímu soupeři podlehli.  

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.kolo 
 

FC Vlachovo Březí – Blatná 1:1 (1:0)   
Datum:   28. srpna 2011,  17.00 hod.  
Rozhodčí:   Jakub Matyš 
 Marek Fiala 
 Josef Voldřich 
Delegát:       Karel Němeček 
Branky:    25´ Polanský (p) - 75´ Jiřinec 
Blatná:   Reguš – Marek (46´ Vanduch), Petrášek (C), Peleška, Rubáš O. – Krajzl, Mišiak, 
Prokopec (65´ Šorna), Příhoda – Jiřinec, Merašický 
Vlachovo Březí:   Uher – Bízek, Polanský, Pěsta (C), Dejmek, Mráz, Jehlík, Rauscher, Bušek, 
Kravčenko, Pečený 

Na střídání:   Kalčík, Lagron, Kužvart 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Celý první poločas jsme hledali způsob, jak čelit nezvyklému 
prostředí a jednoduché, avšak důrazné hře domácích. Našemu mladému týmu se hra nedařila. Vázla 
kombinace a k ohrožení soupeřovi branky jsme se dostávali velice sporadicky. Jedinou gólovou 
šanci měl Jiřinec. Ve 38. minutě postupoval z úhlu sám na gólmana, ale ten jej včasným 
vyběhnutím vychytal. To už domácí vedli 1:0. Ve 25. minutě proměnili Polanským pokutový kop.  

Po přestávce jsme přeskupili sestavu a „z kopce“ jsme domácí zatlačili. Výborný domácí brankář 
Uher však odolával a při hlavičkách Jiřince domácí výrazně podržel. V 75. minutě konečně Jiřinec 
vyrovnal. Po krásném průniku Mišiaka a jeho zpětné nahrávce, z blízka nezaváhal. V závěru 
utkání došlo před oběma brankami k několika závarům a pro tvrdé fauly se také nechodilo daleko. 
Mladý nezkušený rozhodčí však nenašel odvahu k přísnějším trestů a tak se výsledek utkání již 
nezměnil. Jasné vyloučení domácího hráče po druhé žluté kartě a neodpískaný pokutový kop po 
ruce ve vápně v nás zanechali hořkou jednobodovou příchuť. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
2.kolo  
 

Blatná  –  Blaník Strunkovice n. Bl.  3:1 (2:1)   



Datum:   20. srpna 2011,  17.00 hod.  
Rozhodčí:   Hana Weidenthalerová 
 Petr Kopačka 
 Petr Hollman 
Delegát:       --- 
Branka:    2´ Jiřinec, 33´ Reguš (p), 80´ Šorna - 27´ Kureš 
Blatná:   Reguš – Marek (46´ Nový, 70´ Peleška R.), Petrášek, Krajzl, Rubáš O. – Skuhravý, 
Peleška T. (63´ Šorna), Prokopec, Vanduch (C) – Jiřinec, Merašický 
Strunkovice:   Turek – Vlach, Krump, Pelech, Kureš, Šabršula, Mottl, Beneš V., Brych, Beneš P., 
Richter  

Na střídání:   Rejžek, Brabec 
Josef Hornát (trenér Blatné):  Silně omlazený blatenský tým splnil základní úkol a zvítězil. Také 
díky probíhající pouti si na první podzimní utkání našlo cestu mnoho fanoušků, a tak se hrálo před 
plným hledištěm. 

Začátek zápasu byl slibný. Už ve 2. minutě udeřil Jiřinec. Využil váhavé rozehrávky soupeře a 
krásnou střelou z 20-ti metrů otevřel skóre. Očekávané uklidnění týmu to však nepřineslo. 
Nepřesná a nervózní hra nedovolila kombinaci a dlouhé nákopy pohodlně sbírali vysocí hráči 
soupeře. Ti začínali zlobit a nás několikrát podržel výborný Reguš. Trest přišel ve 27. minutě. Po 
rychlé akci Strunkovic, vyrovnal Kureš. Tento stav se opět změnil ve 33. minutě. Gólman Reguš 
na dvakrát proměnil pokutový kop za faul na Merašického. 
Druhá půle přinesla stejný obraz hry. Domácím se nedařila přihrávka a hra upadala do 
podprůměru. Vysvobodil nás až střídající dorostenec Šorna, který v 80. minutě uzavřel skóre 
zápasu na 3:1. Naše sestava nebyla optimální. Z nejrůznějších příčin chyběli Mišiak, Sedláček a 
Petrášek L. Se zraněními laborují Nový, Rubáš D. a Kratochvíl. 
 
 

  
 


