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Blatenské trefy 
Fotbalový zpravodaj č. 27/2016 

16. kolo – I.,,A“ třída 

sobota 9. 4. 2016 

16 : 30 hod. 

                          www.blatnafotbal.cz 

www.tjblatna.cz 

 
Neděle 10. 4.- TJ Blatná ,,A“ z.s. – Volyně (13.00 h. přípr. ml.) 

                                           TJ Blatná ,,B“ z.s.  – Malenice (16.30 h. muži  B) 

 

TJ BLATNÁ „A“ 

- TJ BERNARTICE  
     

Utkání  řídí: 

Hlavní rozhodčí ………..  p. Tauber Lukáš 

Asistenti ………………..            p. Šimšík Jan 

         ……………….           p.  Písek Martin    

Delegát………………….          p.  
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Vítáme všechny příznivce blatenského SPORTU a FOTBALU zvláště na dalším domácím 

mistrovském utkání „Á“ týmu Blatné v nové sezóně 2015/2016 a přejeme krásný (nevšední) a 

ničím nerušený fotbalový zážitek. Blatná do toho ! 

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

Tento zpravodaj je opět slosovatelný (označený číslem na přední straně). Slosování proběhne 

o přestávce mezi poločasy. Ze všech zpravodajů budou vylosováni šťastlivci, kteří obdrží věcné 

ceny od našich sponzorů. Tentokrát je to firma: LEIFHEIT s.r.o. Blatná 

 

 

M U Ž I  

FK Lažiště : TJ  Blatná ,,A“ z.s.    0:1 (0:1) 

Branky: 32´Šilhavý 

Sestava: Chlanda -Kalmünzer(45´Jícha) ,Čadek ,Kůst ,Viták – Motyka , Petrášek, Šilhavý, Křivanec- Mišiak( 

85´Svoboda), Stulík (62´Sýkora) 

Michal Čadek, trenér Blatné: V zápase se zřejmě projevila nervozita z úvodního utkání jara ,protože s takovým 

mužstvem jako je momentálně Lažiště by si náš tým měl s přehledem poradit. Neporadili a my jsme se až do konce 

museli obávat o výsledek.A tak jediná radost pro nás byla , když se uvolnil mladíček Stulík a předložil balon 

nejmladšímu hráči na hřišti Šilhavému a ten se nemýlil. To co jsme neproměnili by bylo zřejmě na vydání celé stránky 

věnované našemu zápasu a proto můžu jen doufat že den kdy se nedaří jsme si vybrali právě v Lažišti.Naštěstí obrana 

včele s golmanem fungovala dobře.Není to zvykem, ale musím pochválit i trio rozhodčích kteří zvládli utkání s 

přehledem. V sobotu budeme hrát z Bernarticemi a to bude jiná káva. 

 

TJ Sokol Sedlice B – TJ Blatná ,,B“ z.s.  0:4 (0:0)   

Branky: Peleška Radek 3x, Petrášek Michal  

Sedlice: Vadlejch – Šavrda „K“, Klíma, Koutenský, Panuška, Čapek, Šiška, Vančát, Beloušek, Köhler, Musil / Hornát, 

Sladký, Ludvík, Šípek, Vaněk.  

Trenér: Klíma Vladimír  

Blatná: Sedláček – Chlanda, Křivanec, Uldrich, Hlaváč, Svoboda, Voborník, Petrášek „K“, Soukup, Martínek, Písařík / 

Šána, Ito, Cvach, Kratochvíl, Peleška.  

Trenér: Čadek Michal  

Blatná: Po nevýrazném prvním poločase jsme udělali několik změn v sestavě a domácí tým zatlačili na jejich polovinu. 

Z toho pramenilo velké množství šancí, z nich 4 jsme dokázali proměnit. 3x se trefil Radek Peleška a o čtvrtý zásah se 

postaral kapitán Michal Petrášek. Všem fanouškům, v čele s malým Ondrou Uldrichem, děkujeme za podporu.  

Čestice – TJ Blatná ,,B“  z.s.  2:6 (1:1) 

 
Branky:  Novák Martin, Bláha Jan – Merašický Jan 2x, Voborník Tomáš 2x, Peleška Radek, Zíka Martin. 

 

Čestice:  Keclík T. – Komrska, Němec P., Bláha, Němec J., Hromek, Pivnička, Hozman, Maršala „K“, Novák, Plášil / 

Novotný, Keclík D., Staněk, Pojsl, Brož. 

Trenér: Jariabka Jiří 

 

Blatná:  Sedláček – Ito, Křivanec „K“, Svoboda, Hlaváč, Voborník, Merašický, Míka, Martínek, Peleška, Písařík / 

Nový, Cvach, Zíka. 

Trenér: Peroutka Jiří 

 

Blatná:  V prvním poločase se hrála vyrovnaná partie. Za zmínku stojí neproměněný pokutový kop Radkem Peleškou. 

Ve druhém poločase jsme převzali iniciativu a soupeře přehrávali. Zaslouženě jsme zvítězili vysokým rozdílem.  
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Ž E N Y  
11.kolo – Divize D ženy Čechy 

TJ Sokol Sez. Ústí - TJ Blatná z.s.  5:2 (3:1) 

Datum: Neděle 3. 4. 2016 

Branky Blatné: Velíšková, Gillová 

Blatná: Valíčková – Swietoňová, Velíšková,Suchlová(40.Gillová), Nagyová, Tvrdá, Šebková, Nezbedová,Panušková, 

Vajsová, Kozáková 

Hodnocení : Do zápasu jsme nastoupili až s příliš velkým respektem. Bohužel ani chybám jsme se nevyvarovali, a proto 

jsme v poločase zaslouženě prohrávali. V druhém poločase jsme hráli mnohem lépe a troufám si říct, že jsme byli 

lepším týmem na hřišti. Bohužel jsme se opět nevyvarovali chyb a domácím jsme darovali dva góly. I za beznadějného 

výsledku jsme nepřestali hrát. Kdyby se nám podařilo proměnit vytvořené šance, mohl výsledek třeba vypadat jinak. 

Ale na kdyby se nehraje. Holky musíme za předvedený výkon v druhém poločase pochválit a domácím poblahopřát k 

vítězství. 

D. Reguš, vedoucí žen Blatné 

10.kolo – Divize D ženy Čechy 

TJ Blatná  z.s. : TJ Calofrig Borovany 1:1 (0:1) 

Datum: Sobota 26. 3. 2016 

Branky Blatné: Velíšková 

Blatná: Valíčková – Krámová, Velíšková,Křivancová, Chárová (16. Suchlová), Nagyová, Tvrdá, Šebková ,Tomanová, 

Vajsová, Kozáková 

Hodnocení : V prvním poločase jsme hráli velmi špatně a k ohrožení hostující branky jsme se dostali sporadicky. Za to 

hostující hráčky si vytvořily tři tutové šance a z jedné z nich šly po zásluze do vedení. V druhé půli jsme hráli lépe na 

míči než v prvním poločase. Přesto jsme se těžko dostávali do šancí. Vyrovnání jsme se dočkali až díky Velíškové, 

která se trefila z přímého kopu. V 88.minutě mohla strhnout Vajsová vedení na naší stranu, ale nedokázala překonat 

hostující brankářku v samostatném uniku od poloviny hřiště. A proto si myslím, že remíza je spravedlivá pro oba celky.. 

D. Reguš, vedoucí týmu Blatné 

 

D O R O S T 

 
TJ Blatná z.s.  : Osek 9 : 2 ( 5 : 1 )  

 

Branky : Stulík 4 , Kareš 2 , Šilhavý , Sedláček , Houzar . 

 Sestava : Peroutka - Hrádek , Jelínek , Mach , Chlanda - Říský , Šilhavý , Kareš , Uldrich - Stulík , Zíka . Střídali : 

Míka , Houzar , Sejkora . 

 

 Hodnocení : První mistrovské utkání jsme zvládli jak herně tak výsledkově . Začátek zápasu nám vyšel na výbornou ve 

2 . minutě jsme vedli 2 : 0 ! Střelecky se dařilo zejména Stulíkovi , který dal 4 branky . Hoši dík . 

 

 

ŽÁCI  STARŠÍ 
Soutěž  začíná příští víkend. 
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………………………………………………………………………............ 

 
Vážení, 

FAČR se rozhodl o nezveřejňování výsledků mládeže. 

Je to z důvodu správného rozvoje dětí, tak aby byl na prvním jejich vývoj a ne touha rodičů a trenérů po co 

nejlepším výsledku, umístění. Výsledek je stále důležitý, ale mnohem důležitější je cesta k výsledku a zlepšení.  

K tomuto rozhodnutí se připojuje i TJ Blatná a nebude zveřejňovat výsledky přípravek a mladších žáků, tzn. 

fotbalu malých forem. 

Zveřejníme pouze soupeře, naše střelce a zprávu z utkání. 

Děkujeme za pochopení.                                                                                                  VV FO TJ Blatná z.s. 

 

…………………………………………………………………………........ 

 

 

 

ŽÁCI MLADŠÍ 
Soutěž začíná příští víkend. 

 

Winter KOVO Cup 2015/2016 
 

Na dlouhodobém zimním turnaji hrálo osm kvalitních týmů ze tří krajů. Týmy, které byli turnaji hrají různé soutěže, 

například i českou ligu žáků, krajský přebor..... Velká pochvala pro oba týmy, ve slušné konkurenci dokázali, že fotbal 

hrát umí. A tým Blatná U13 po 4. kolech dokonce slavil celkové vítězství na turnaji.  

 

Pořadí: 

1.TJ Blatná - U13 

2.TJ Sušice 

3.SK Litavan Bohutín 

4.FK Horažďovice 

5.SK Březnice 1918 

6.TJ Spartak Rožmitál 

7.SK ZČE Plzeň 

8.TJ Blatná - U12 

 

 

 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA ,, A“ 

 
TJ Blatná z.s. – FK Vodňany 
Nehrálo se, hosté mají velkou marodku. 

 

 

 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA ,,B“ 

Otavan Štěkeň - TJ Blatná  z.s.  

Sestava Blatná: Jakub Potůček - Vít Hůrka, Natálie Kostohryzová, Jakub Outlý (K), Pavel Krátký, Adam Hovorka, 

Martin Kafka, Ondřej Novotný, Martin Řanda, Vojtěch Mikeš 

Branky Blatné: 2x Natálie Kostohryzová, 2x Martin Řanda, 1x Jakub Outlý 

Trenéři Blatné: První zápas jarní části jsem odehráli ve Štěkni na velmi těžkém a mokrém terénu, který spíše vyhovoval 

staršímu soupeři. Kluci ale prokázali nasazení a bojovnost a hráli "fotbal", na který se nechalo dívat. Bohužel soupeř i 

díky gólu přes celé hřiště dal o dvě branky více a vyhrál. 
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MLADŠÍ  PŘÍPRAVKA ,, A“ 

 
TJ Blatná  z.s.   :   VOLENICE  

 
Branky Blatné: 3x Říha Tomáš, 2x Šimeček Luboš, 1x Vaněček Miroslav, Fejtl Matěj  

 

Sestava Blatná: Onoprijenko Jaroslav - Šimeček Luboš, Vaněček Miroslav (C), Šimůnek Filip, Hamplová Anežka - 

Říha Tomáš, Brynda Matyáš, Fejtl Matěj 

 

Hodnocení: Při prvním domácím utkání jarní části jsme přivítali na našem hřišti tým z Volenic. Hned po úvodním 

hvizdu se dostal soupeř do vedení. Našim svěřencům se povedlo do poločasu výsledek otočit a do kabin se šlo za stavu 

3:2. Druhý poločas se odehrával v duchu toho prvního. Závěrečný hvizd, je dobojováno konečný výsledek 7:5. Díky za 

bojovnost kluci. Velké díky patří také senzačnímu publiku, které přišlo v hojném počtu. 

 

 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA ,,B“ 

 
TJ Blatná z.s.  :   Lnáře  
 

Začátek prvního jarního mistráku se nám vůbec nepovedl. Průběžné skóre  0:3  po osmi minutách vypadalo dost 

kriticky, ale kluky to naopak nakoplo k stíhací jízdě a již do poločasu se nám povedlo vyrovnat. Po obrátce se utkání 

začalo vyvíjet podle našich představ a po dalších čtyřech krásných gólech jsme si dokráčeli pro zasloužené vítězství. 

 

Góly: Choura Štěpán 2x, Matějka Matyáš 2x, Jiřinec Karel, Kubát Daniel a Pernt Čeněk Jan 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

 
Pořadatel: TJ BLATNÁ z.s. – oddíl kopané (www.blatnafotbal.cz ; email: tjblatnafotbal@seznam.cz) 

Termín: sobota 25. června 2016 od 8.30 hodin 

Místo konání: fotbalové hřiště TJ Blatná – letní stadión 

Počet týmů: 10 (počet hráčů ve hře 7+1, max. počet hráčů na tým 14 + 2 dospělí) 

 „O pohár Romana Vonáška 2016“ 

Turnaj starších přípravek - ročník 2005 a ml. 

Hlavní partner turnaje: Technické služby města Blatná s.r.o. 

Účastníci: TJ Blatná z.s., SK Březnice 1918, TJ Hradiště, TJ Sokol Sedlice, Spartak Rožmitál p/Tř., 

Litavan Bohutín, Šumavan Vimperk, Sokol Bělčice, TJ Dražejov, FK Protivín. 

…………………………………………………………………………. 
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Až soutěž nám ukáže, jakým směrem kráčíme 

Blatná - Fotbalisty Blatné v přípravě trápily absence. Trenér Michal Čadek je ale optimista a 

věří, že se tým sejde v sestavě, která vykročí do jarní části I. A třídy úspěšně. 

 

Ze současného třetího místa se fotbalisté Blatné mohou snadno dostat na druhé, ztrácejí pouhé dva body. Na 

první už by to bylo o hodně těžší, vedoucí Protivín má náskok 13 bodů. Ale trenér Michal Čadek je 

přesvědčený, že lídr tabulky stále nemá nic jistého. A mluví i o tom, že Blatná může do budoucna přemýšlet 

o vyšší soutěži. 

Podzim byl pro Blatnou vcelku vydařený, do jara jdete ze třetího místa. Je podle vás ještě reálné, aby 

se bojovalo o vítězství v soutěži, do kterého byste se mohli zapojit, nebo si prvenství už pohlídá 

suverénní Protivín? 

Reálné? Proč by nemělo být? Na Protivín se budou chtít všichni vytáhnout a ten postupně bude hrát u nás, ve 

Vodňanech a v Bernarticích. To je ale problém Protivína. Na nás je, jestli budeme vyhrávat a sbírat body tak, 

abychom jich měli na konci co nejvíc. 

Jak jste si vlastně vyhodnotil podzimní část? 

Mrzí mě dvě domácí prohry, remíza z Týna a zranění Říhy. Jinak neustálé turbulence v sestavě, ale zase jsme 

našli nové hráče a všichni do jednoho se za podzim nemusí stydět. 

Kam by měla patřit Blatná? Byl byste spokojený s dosavadním umístěním mezi třemi nejlepšími, nebo 

chcete alespoň o stupínek výše? 

Blatná by měla patřit do špičky I. A třídy dlouhodobě a myslím, že do budoucna může přemýšlet i o vyšší 

soutěži. 

Jaká byla zimní příprava? 

Jedním slovem bídná! Naštěstí jsme v zimě přeorganizovali součinnost A i B-týmu a bylo na tréninku s kým 

pracovat. Ale zápasy jsme odehráli většinou s jedenácti dvanácti lidmi. Což na druhou stranu na fotbal 

stačí… 

Co vám ukázaly přípravné zápasy, jak jste byl spokojený   s předváděnou hrou? 

I při zmíněných absencích jsme předváděli fotbal, na který se dalo koukat. Prostor dostali zase mladí kluci, 

což nás v Blatné všechny těší. Musím s nasazením a předváděnou hrou být spokojený. 

Po Protivínu jste druhý nejméně inkasující tým v soutěži, dostali jste 16 branek. Vidíte tedy hlavní 

nedostatky v ofenzivě, ve střílení gólů? Pracovali jste na tom nějak, vidíte pro jaro, že jde vývoj 

správným směrem? 

Na tuhle otázku se těžko odpovídá. Až soutěž nám ukáže, jakým směrem kráčíme. Mám na mysli to, že až se 

sejdeme kompletní, budu moci odpovědět. Dejte mi tak čtrnáct dní. 

Jste podle vás zase o něco silnější pro jaro vzhledem k tomu, že tým, který byl loni nováčkem, má za 

sebou další úspěšný podzim a nasbíral další zkušenosti? Takže by mohlo jaro být z tohoto pohledu 

lepší než první polovina soutěže? 

Silnější budeme, ale ne hned. Na klukách je vidět chuť pracovat a vyhrávat. Jak jsem však už říkal, jsme zase 

o něco mladší. Takže uvidíme. 

Jsou nějaké změny v kádru? Hodně jste si stěžoval na marodku. Jak to vypadá před startem soutěže a 

vůbec do jejího průběhu – budete kompletní, nebo jsou i nějaké dlouhodobější absence? 

Dlouhodobější absence zřejmě asi nebudou, uzdravil se nám Říha, i když ten začne teprve trénovat. Motyka 

má příušnice, Merašický neštovice, Křivanec pracovní povinnosti, Mišiak a Hrubý studijní povinnosti, 

Nového trápí kotník a zřejmě nebudou ani Kůst a Jícha. Jsem ale optimista a věřím, že se sejdeme v takové 

sestavě, která v neděli vykročí do jara správnou nohou. 

                                                                                                                 Připravil:  Miloš Vrátný, Jihočeský deník 

 

 

 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90908&idc=4335437&ids=10871&idp=87373&url=http%3A%2F%2Fwww.scalibor.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90651&idc=4335437&ids=14631&idp=87136&url=http%3A%2F%2Fwww.scuk.cz%2Fuzivatele%2FHedvika%2Frecenze%2Fpivovar-antos%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91042&idc=4335437&ids=2326&idp=86355&url=http%3A%2F%2Fwww.store13.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90961&idc=4335437&ids=884&idp=87387&url=http%3A%2F%2Fwww.adriana.cz%2F
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Deník představuje trenéry 

Blatná - Fotbalový trenér Martin Bulka. 

 Autor: Jan Škrle 

Jméno: Martin 

Příjmení: Bulka 

Rok narození: 1980 

Klub: TJ Blatná z.s. 

Kategorie: mládež 

Cesta k trénování? „Rozhodl jsem se asi před pěti lety. Ze zdravotních důvodů jsem musel omezit 

zátěž a také chyběl trenér u béčka mužů, kde jsem byl hrajícím trenérem. Touto cestou jsem pomalu 

přešel ze hřiště na lavičku. Nyní už ale trénuji pouze mládež, kde je větší prostor něco naučit, mohu 

si vyzkoušet moderní metody v praxi a odměnou je pak radost dětí a viditelný pokrok." 

Trenérské motto? „Základem je radost ze hry, pak jde všechno lépe, padají góly a přijdou i 

výsledky. Fotbal je hlavně zábava, dělám ho tedy pro radost svou, hráčů a fanoušků, kteří se na něj 

dívají." 

Z čeho nikdy neslevím? „V dnešní době je těžké z něčeho mimo hřiště neslevit. Nemám rád, když 

se někdo při tréninku nebo při zápase fláká. Pokud se nemaká na sto procent, tak je zbytečné 

cokoliv dělat." 

Jaký styl vyznávám? „Důležitá je individuální herní technika, držení míče, nejlépe hra po zemi a 

také nějak překvapit soupeře. Potom vznikne možnost, jak vstřelit gól a mít tedy radost ze hry." 
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             1.A. TŘÍDA MUŽŮ  - ,, SK. A“                                             OP MUŽŮ 

 

 

  

 

 

 1. Protivín 15 14 1 0 46:9 43                    1.                                       Junior 15 12 2 1 42:13 38 

 2. Bernartice 15 10 2 3 29:18 32                    2.                         Bavorov 15 10 3 2 64:28 33 

3. Blatná 15 9 3 3 31:16 30                   3.        Katovice B 15 7 6 2 36:19 27 

4. Vodňany 15 8 3 4 34:22 27                   4.        Malenice 15 8 2 5 41:21 26 

5. Týn/Vlt. 15 6 5 4 33:27 23                    5.       Dražejov 15 7 5 3 26:17 26 

6. Milevsko"B 15 6 3 6 21:21 21                     6.      Poříčí 15 7 5 3 28:22 26 

7. Vacov 15 6 1 8 30:37 19                     7.      Cehnice 15 7 4 4 35:18 25 

8. Vimperk 15 5 4 6 24:34 19                    8.        Lom 15 6 5 4 21:14 23 

9. So. Sez.Ústí 15 4 6 5 28:31 18                     9.      S. Hoštice  15 6 4 5 21:15 22 

10. Mirovice 15 3 5 7 18:24 14                  10.        Blatná B 15 5 3 7 34:40 18 

11. Lažiště 15 2 6 7 25:35 12                  11. 
  CIVA   

Trans 
15 4 1 10 23:46 13 

12. Chýnov 15 2 6 7 15:28 12                 12.          Sedlice B 15 2 3 10 12:46 9 

13. Větrovy 15 3 2 10 19:32 11                  13.        Lnáře 15 1 1 13 16:62 4 

14. Osek"B 15 3 1 11 10:29 10                   14.      Čestice 15 1 0 14 9:47 3 


