
30.kolo 16.6.2012 

Čtyři Dvory  - Blatná    1 : 0    ( 1 : 0 ) 

Do utkání jsme vstoupili dobře a hned jsme si vytvořili několik šancí, hlavně po rohových kopech. Ale 
selhali jsme v koncovce. Domácí však svoji první šanci hned využili a dostali se do vedení. To nás 
trochu opařilo a domácí se dostali posledních deset minut do hry. 

Ve druhém poločase jsme byli opět lepším týmem na hřišti, ale bohužel bez efektu. Domácí se opět 
dostali do jediné šance, ale v té se vyznamenal Chladna :-) 

Sestava : Chlanda – Hrubý, Šejvar, Čejka - Petráš, Karban, Voborník, Peleška, Kallmünzer – Mišiak, 
Stejskal 

Střídali : Burian 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

29.kolo 10.6.2012 

SKP Č.Budějovice - Blatná    12 : 0    ( 4 : 0 ) 

Výsledek asi hovoří za všechno  :-(  K utkání jsme dorazili v malém počtu hráčů hlavně díky 
zdravotním problémům. V týdnu se nám zranili oba brankáři, takže do branky se musel postavit Karel 
Stejskal. V brance si vedl docela dobře, ale ve druhém poločase jsme mu moc nepomohli a proto se 
výsledek zastavil až na hrozivých 12:0   :-(  

Sestava : Stejskal – Chlanda, Hrubý, Burian - Petráš, Karban, Voborník, Peleška, Janota – Mišiak, 
Písařík 

Střídali : Martínek 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.kolo 2.6.2012 

Č.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 – Kallmünzer, Hrubý, Burian - Stejskal, Karban, Voborník, Peleška, Janota – 
Mišiak, Polan 



Střídali : Petráš, Tvrdý 

Branky : Mišiak 3x, Karban 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.kolo 26.5.2012 

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 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.kolo 20.5.2012 

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 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.kolo  12.5.2012 

Blatná - Prachatice   2 : 2    ( 1 : 0 ) 

V prvním poločase se nám 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 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 - Kallmünzer, Mišiak, Voborník, Šejvar K., Petráš – Šejvar 
R., Polan 

Střídali: Stejskal, Burian 

Branky: Šejvar K., Hrubý 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.kolo 5.5.2012 

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 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. kolo 28.4.2012 

Roudné – Blatná  7 : 1    ( 3 : 1 )  

Do Roudného jsme přijeli s tím, že se pokusíme udržet co nejdéle čisté konto, což se nám dařilo 
prvních 30 minut.  Poté jsme domácím během pěti minut darovali dvougólové vedení po našich 
chybách. Ve 42. minutě se nám povedlo snížit díky Mišiakovi, ale v nastaveném čase prvního poločasu 
jsme opět po naší chybě inkasovali… 

V druhém poločase se ukázali kvality soupeře a skóre zápasu bohužel narostlo až na 7:1. Hráčům se 
nedala upřít snaha o zkorigování skóre, ale domácí tým byl nad naše síly. V příštích zápasech se 
musíme vyvarovat zbytečných chyb, za které nás soupeř vždy potrestal vstřelenou brankou. Bohužel to 
bylo zatím v každém zápase na jaře 

Sestava: Chlanda – Kallmünzer, Šorna, Čejka - Stejskal, Peleška, Voborník, Karban, Petráš – 
Martínek, Mišiak 

Střídali: Linhart, Burian, Písařík 

Branky:  Mišiak 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.kolo  22.4.2012 

Blatná – Břilice  3 : 2   ( 1 : 0 ) 

K utkání k nám přicestoval dosud na jaře neporažený tým Břilice. V prvním poločase se hra odehrávala 
spíše mezi vápny s minimem šancí na obou stranách. Přesto se nám podařilo vstřelit branku, kdy Polan 
zatáhl míč po straně, odcentroval před branku a hosté si sami srazili míč do branky. 

Do druhého poločasu se nám vůbec nepovedl vstup a hosté po našem zaváhání dokázali krásným 
lobem vyrovnat. Ale naše odpověď na vyrovnávací branku přišla hned po chvilce, kdy se z vápna 
křižnou střelou krásně trefil Peleška. Poté hosté převzali iniciativu v zápase a dostali nás pod tlak. My 



jsme trpělivě bránili a čekali na vhodnou příležitost podniknout protiútok. Chvilkami se hrál fotbal 
nahoru dolu. Při jednom protiútoku jsme udělali chybu v bránění a hosté nás za to potrestali. Přesto se 
nám podařilo vstřelit vítěznou branku Mišiakem, kterého našel přesným centrem ze strany Šorna. Ten 
nezaváhal a dopravil míč do sítě. Poté jsme se jenom soustředili bránit důležité vítězství.  

Sestava : Chlanda – Mazan, Šejvar K., Čejka. - Stejskal, Peleška, Voborník, Karban, Šejvar R. – Polan, 
Mišiak 

Střídali : Petráš, Hrubý, Šorna, Martínek 

Branky : Polan, Peleška, Mišiak 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.kolo 15.4.2012 

Soběslav – Blatná  1 : 3    ( 0 : 1 ) 

Utkání jsme začali velmi dobře a domácí jsme skoro 20 minut nepustili z vlastní poloviny. Dokonce se 
nám i podařilo vstřelit branku díky Polanovi. Ale postupem času se domácí zlepšovali a začínali nás 
dostávat pod tlak. Do poločasu si vytvořili dvě gólové šance a jednou musel Čejka vykopávat balón 
směrující do branky. 

Ve druhém dějství na nás domácí vlítli a měli několik šancí ke vstřelení branky, ale stále jsme 
odolávali, až do okamžiku, kdy nebyl po sporné situaci odmáván aut. Naši hráči přestali hrát a domácí 
vstřelili vyrovnávací branku. Chvilku hráčům trvalo, než se s tímto sporným okamžikem vyrovnali. 
Vzápětí domácí dokázali vyšachovat naši obranu i s brankářem Chlandou. Domácímu útočníkovi 
stačilo uklidit míč do prázdné branky, ale rezolutně proti byl OPĚT VÝBORNĚ HRAJÍCÍ Čejka, který 
skluzem překazil domácím předčasnou radost z branky. Poté se nám podařilo vymanit z tlaku 
domácích a vstřelit dvě branky… díky Voborníkovi a Karbanovi… a přivézt si cenné body z venku. 

Sestava : Chlanda – Mazan, Šorna, Čejka - Stejskal , Mišiak, Voborník, Karban, Petráš – Polan, 
Peleška 

Střídali : Písařík, Linhart, Tvrdý 

Branky : Polan, Voborník, Karban 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.kolo 7.4.2012 

Blatná – Táborsko B  4 : 2    ( 2 : 2 ) 



Utkání jsme začali velmi špatně a hned ve 2.minutě jsme prohrávali 1:0, když se nám nepodařilo 
nezachytit náběh krajního záložníka. Pak se nám podařilo vyrovnat zásluhou Pelešky, ale hned v zápětí 
jsme inkasovali opět po naší chybě. V závěru poločasu jsme se opět dočkali vyrovnání po krásné 
křídelní kombinaci, Mišiak jen uklízel balón do prázdné brány. 

V druhém poločase jsme zlepšili pohyb a důraz v osobních soubojích a odměnou se nám zato dostalo 
otočení skóre a vzápětí i dvoubrankové vedení. Poté jsme se už jen soustředili na to neinkasovat 
branku. A to se nám povedlo hlavně díky bojovnosti..    

Sestava : Chlanda – Mazan, Hrubý, Šejvar K. - Stejskal , Mišiak, Voborník, Karban, Polan – Martínek, 
Peleška 

Střídali : Šorna, Šejvar R., Kallmünzer 

Branky : Mišiak 2x, Peleška, Karban 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.kolo 31.3.2012 

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 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.kolo 24.3.2012 

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, čerpat z chyb soupeře 
v rozehrávce a podnikat rychlé protiútoky.  To se nám podařilo a dostali jsme se v šedesáté minutě do 
vedení 3:0.  To ale naše hráče tak uspokojilo, že polevili v  koncentraci  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 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.kolo 18.3.2012 

LOKO ČB – Blatná  4 : 0    ( 0: 0 ) 

Přicestovali jsme k zápasu v oslabené sestavě, když 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 i přesto jsme se snažili dokonce zápasu o zkorigování 
výsledku. 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 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.kolo 19.11.2011 



Blatná – Slavia Č.B.  1 : 2    ( 0: 1 ) 

V prvním poločase jsme se spíše soustředili na komunikaci s rozhodčím, kterému se utkání moc 
nepovedlo. Ke konci poločasu po nařízeném pokutovém kopu neudržel Šorna nervy a dostal 2.žlutou 
kartu. Ve druhé půli jsme hráli sice o desíti, ale za předvedenou hru musím hráče pochválit, i když to 
na body nestačilo. I za nepříznivého stavu 0:2 jezdili doslova po zadku, což se jim vyplatilo a ke konci 
sahali i po bodu, který by jsme si za druhý poločas zasloužili… 

Sestava : Chlanda – Čejka, Šorna, Šejvar R. - Písařík , Peleška, Voborník, Karban, Kallmünzer  – 
Mišiak, Polan 

Střídali : Šejvar K., Stejskal 

Branky : Peleška z pen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.kolo 12.11.2011 

Blatná – SKP Č.B.  2 : 0    ( 0: 0 ) 

S prvním týmem jsme sehráli vyrovnanou partii. Sice jsme měli méně ze hry, ale zato naše trpělivá a 
kombinační hra nám pomalu ale jistě přinášela úspěch. Naše defenzíva dirigovaná Šornou klapala 
spolehlivě a soupeře jsme po celý zápas do ničeho nepustili.   

Sestava : Chlanda – Čejka, Šorna, Voborník - Stejskal , Peleška, Hrubý, Karban, Kallmünzer  – 
Mišiak, Polan 

Střídali : Písařík 

Branky : Mišiak, Polan 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.kolo 5.11.2011 

Blatná – Č. Krumlov  1 : 1    ( 0: 1 ) 

V tomto zápase jsme podali velmi dobrý výkon, hlavně po taktické stránce. Soupeře jsme pustili snad 
jen k jedné střele, která bohužel skončila v naší síti. Po obdržené brance jsme se dostávali více dohry a 
pramenili z toho šance, které jsme bohužel nedokázali využívat. Vyrovnat se nám povedlo v poslední 
desetiminutovce po rohovém kopu zásluhou Šorny. 



Sestava : Chlanda – Kallmünzer, Šorna, Voborník - Stejskal , Peleška, Hrubý, Karban, Linhart – 
Mišiak, Polan 

Střídali : Písařík, Šejvar 

Branky : Šorna 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12.kolo 29.10.2011 

Rudolfov  – Blatná  3 : 2    ( 2: 2 ) 

V prvním poločase se hrál fotbal nahoru dolů bez obran. Kdyby to skončilo 6:6 tak se nemohl nikdo 
divit. V druhé půli se hrál vyrovnaný fotbal se šancemi na obou stranách. Hrubý a Peleška nastřelili 
tyčku. Zápas se chýlil pomalu ke konci a vypadalo že to skončí spravedlivou remízou,  ale soupeř využil 
naší nepozornosti rychlou rozehrávkou rohového kopu a volný hráč dokázal překonat výborně 
chytajícího Chlandu na dvakrát. A proto všechny body zůstali na Rudolfově…    

Sestava : Chlanda – Kallmünzer, Šorna, Voborník - Janota , Peleška, Hrubý, Karban, Petráš – Mišiak, 
Polan 

Střídali : Tvrdý 

Branky : Mišiak, Janota 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.kolo 22.10.2011 

Blatná  – Milevsko  2 : 3    ( 1: 1 ) 

Sice jsme hned v úvodu zápasu inkasovali ale povedlo se po chvilce vyrovnat. Do poločasu jsme si 
vytvořili ještě několik šancí. Neměli jsme potřebný klid v koncovce a proto poločas skončil smírně. 
V druhém poločase jsme vyrobily dvě chyby a soupeř nás za to potrestal. Nám se už jen podařilo 
výsledek zkorigovat v závěru utkání… 

Sestava : Chlanda – Čejka, Šorna, Šejvar K. - Hrubý , Peleška, Voborník, Karban, Kallmünzer – 
Mišiak, Polan 

Střídali : Mazan, Stejskal, Písařík, Šejvar R. 

Branky : 2x Mišiak 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.kolo 16.10.2011 

Prachatice  – Blatná  3 : 0    ( 1: 0 ) 

V prvním poločase jsme byli víc než vyrovnaným soupeřem. Ale vždy když se dostaneme před branku 
tak zpanikaříme a za naší nerozhodnost nás vždy soupeř potrestá.. A my se s tím do konce zápasu 
nedokážeme vyrovnat. Musíme jít zápas od zápasu a doufat že se nám to podaří překonat a pak věřím 
že se vrátí potřebný klid na naše kopačky, Bohužel nás to stojí potřebné body… 

Sestava : Chlanda – Čejka, Karban, Stejskal - Šorna , Peleška, Voborník, Kallmünzer, Linhart – 
Mišiak, Polan 

Střídali : Mazan, Písařík 

Branky : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.kolo 8.10.2011 

Vodňany  – Blatná  2 : 1    ( 1: 1 ) 

V prvním poločase jsme hráli docela vyrovnaný zápas. Díky našim chybám nás domácí dostali do tlaku 
a následně šli do vedení. Do poločasu jsme ještě stačili vyrovnat. Druhý poločas jsme se začali 
dohadovat a nesoustředili se na hru, soupeř toho dokázal využít… 

Sestava : Chlanda – Šejvar, Kallmünzer, Stejskal - Šorna , Peleška, Karban, Písařík, Mazan – Mišiak, 
Polan 

Střídali : Linhart, Petráš 

Branky : Mišiak 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.kolo 1.10.2011 

Blatná  – Roudné  0 : 6    ( 0: 2 ) 



Narazili jsme  na zatím nejsilnějšího soupeře v této soutěži. Roudenští nás přehráli ve všech směrech a 
zaslouženě vyhráli… 

Sestava : Chlanda – Karban, Kallmünzer, Stejskal - Šorna , Peleška, Voborník, Písařík, Šejvar – 
Mišiak, Polan 

Střídali : Mazan 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15.kolo 28.9.2011 

Blatná  –  Čt. Dvory  0 : 1    ( 0: 1 ) 

Hosté se ujali vedení hned v 6.minutě po rohovém kopu. Poté jsme měli celý zápas převahu, ale ve 
finální fázi jsme vždy pokazili rozehrávku a proto jsme nedokázali překonat velmi zhuštěnou obranu 
hostů… 

Sestava : Chlanda – Karban, Hrubý, Mazan - Kallmünzer , Peleška, Voborník, Písařík, Šejvar – 
Mišiak, Polan 

Střídali : Stejskal 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.kolo 24.9.2011 

Břilice – Blatná  1 : 3    ( 0: 2 ) 

Do utkání jsme vstoupili v oslabené sestavě, ale přesto jsem našim hráčům věřil, že toto utkání 
zvládneme. Hráči mi moji důvěru oplatili velmi dobrým výkonem. Zejména v prvním poločase, kdy 
jsme předváděli velmi dobrý kombinační fotbal a z toho pramenily šance, které dokázal proměnit 
Polan, Voborník a Mišiak. Když už se dostali domácí do šance, tak nedokázali vyzrát na Chlandu. 
Hráče bych chtěl pochválit za bojovnost, týmovou a předvedenou hru..  HOŠI DĚKUJI !!!! 

Sestava : Chlanda – Tvrdý, Kallmünzer, Karban - Šorna , Peleška, Stejskal, Janota, Voborník – 
Mišiak, Polan 

Střídali : 

Branky : Mišiak, Polan, Voborník 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.kolo 17.9.2011 

Blatná – Soběslav 5 : 2    ( 2 : 0  ) 

Hosté nás překvapily v úvodu aktivní hrou a s toho vyplynuli dvě tutové šance při kterých nás podržel 
Chlanda. Poté se naše hra uklidnila a dokázali jsme si do poločasu vytvořit dvou gólový náskok diky 
Polanovi, který využil zaváháni hostujícího golmana a Mišiaka. 

Hned v úvodu druhé půle se nám podařilo vstřelit gól na 3:0, kdy se trefil z dálky Peleška. Poté jsme se 
zbytečně zatáhli a hosté se dostávali více do hry. Při šancích, které si vytvořili ale  nedokázali vyzrát na 
Chlandu. Povedlo se jim to až z pokutového kopu, který byl nařízen po zbytečném faulu Šorny. Na 
branku se nám podařilo odpovědět v zápětí Peleškou. Hosté se dokázali opět vrátit do zápasu, když 
dokázali potrestat zaváhání jinak výborně chytajícího Chlandy.. Ale i na tohle jsme brzy dokázali 
odpovědět zásluhou Šorny. Který si dokázal vybojovat míč ve středu hřiště a svůj unik dokázal 
proměnit v gól na konečných 5:2.  

Sestava : Chlanda – Mazan, Šejvar, Karban - Šorna , Peleška, Kallmünzer, Hrubý, Voborník – Mišiak, 
Polan 

Střídali : Písařík, Stejskal, Petráš 

Branky : Peleška 2x, Mišiak, Polan, Šorna 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.kolo 11.9.2011 

Sezimovo Ústí – Blatná 8 : 1    ( 1 : 0  ) 

Sice jsme hned v úvodu inkasovali, ale přesto hráli dobře a dokázali jsme si vytvořit dvě šance. Bohužel 
jsme se nedokázali prosadit. V druhém poločase jsme sehráli nejhorší poločas v téhle sezóně. Náš 
výkon byl nekompatní a díky našim chybám v naši defenzívě jsme umožnily domácím, aby si vylepšily 
skoré. Přesto jsme vytvořily několik šancí. Po jedné z nich byl odpískán pokutový kop po faulu na 
Hrubého, který dokázal proměnit Peleška.. 

Sestava : Chlanda – Mazan, Peleška, Karban - Šorna ,Mišiak, Kallmünzer, Hrubý, Voborník – 
Stejskal, Polan 

Střídali : Linhart, Petráš 

Branky : Peleška z pen 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.kolo 3.9.2011 

Blatná – Strakonice  2 : 3    ( 1 : 0  ) 

Hned ve druhé minutě jsme se dostali do vedení díky Polanovi. Po vstřelené brance jsme nedokázali 
udržet míč na kopačkách a zbytečně jsme se sami dostávali pod narůstající tlak hostí. Přesto jsme 
udrželi do poločasu čisté konto i přes neproměněný pokutový kop hostů. V druhém poločase jsme se 
opět sami připravily o vedení po našich chybách a hosté dokázali otočit vývoj zápasu na 1:3. Podařilo se 
nám ještě snížit a v závěru nám byl upřený jasný pokutový kop, kdy dva hráči hostů faulovali Hrubého, 
ale rozhodčí Kostka který pochází ze Strakonic pokutový kop nenařídil. 

Sestava : Chlanda – Stejskal, Peleška, Karban - Šorna ,Hrubý, Mišiak, Šejvar, Voborník – 
Kallmünzer, Polan 

Střídali : Mazan, Písařík 

Branky : Polan, Šejvar 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.kolo 31.8.2011 

Slavie ČB – Blatná 3 : 0    ( 1 : 0  ) 

V první poločase jsme drželi s domácími krok i jsme měli víc ze hry, když jsme se dostali do šance, tak 
jsme bohužel netrefili branku. Domácí se dostali do čtyřech šancí po našich chybách v rozehrávce a 
jednou se jim povedlo překonat našeho brankáře. Po obdržené brance se dostal Mišiak do vyložené 
šance, ale bohužel nevyzrál na domácího brankáře. V druhé půli domácí ovládli hru a dostali nás pod 
tlak a dokázali přidat ještě dvě branky… 

Sestava : Chlanda – Burian, Peleška, Karban - Šorna, Linhart, Kallmünzer, Šejvar, Voborník – 
Stejskal, Mišiak 

Střídali : Mazan, Petráš 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.kolo 27.8.2011 

J.Hradec – Blatná 6 : 3    ( 3 : 2  ) 



Ze soupeřem jsme dokázali držet krok jenom první poločas, domácí vyhráli zaslouženě… 

Sestava : Chlanda – Burian, Hrubý, Karban - Šorna ,Peleška, Kallmünzer, Mišiak, Voborník – Polan, 
Petráš 

Střídali : Tvrdý, Linhart, Kurz 

Branky : Hrubý 2x, Šorna z pen 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.kolo 20.8.2011 

Blatná – LOKO ČB  3 : 3    ( 2 : 2  ) 

Začátek utkání z naší strany byl velmi špatný a hosté nás za to potrestali z penalty. Po obdržené brance 
jsme začali hrát a povedlo se nám vývoj zápasu otočit zásluhou Šorny ale hosté stačily před poločasem 
vyrovnat po naší chybě ve středu hřiště. V druhém poločase jsme se dostali opět do vedení díky 
Hrubému. Po vstřelené brance jsme se zbytečně zatáhli a začali bránit výsledek. Hosté přebrali 
iniciativu a podařilo se jim vyrovnat na konečných 3:3. dokonce zápasu si obě mužstva vytvořily 
několik brankových příležitostí ale své týmy vždy podrželi brankáři dobrými zákroky.. 

Sestava : Chlanda – Burian, Stejskal, Karban - Šorna ,Peleška, Hrubý, Mišiak, Voborník – Písařík, 
Petráš 

Střídali : Tvrdý, Janota 

Branky : Šorna 2x, Hrubý 

 


