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Sezóna 2012/2013 

Tabulka……………………………………. ……………………………………13 

FCB „B“ – SG Dynamo 2:4 

2.9.2012 8:00 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Kotland Michael - Havelka Milan, Hůlka Ondřej, Kroupa Michal, Mazan David - Holler Zdeněk, Kotland 
Jan, Novák Vít, Pistora Přemysl 

Trenér: Novák Vít 

Fanoušci: 13 

Dnes béčko nastoupilo ke svému historicky prvnímu zápasu. Těsně před zápasem se do béčka přidal ještě 
Zdenda a byl dobrou posilou. Béčko vstupovalo do zápasu s tím, že se budou snažit obdržet, co nejméně branek. 

Zápas pro mužstvo nezačal příliš dobře. Ve druhé minutě bohužel Milan zaspal při bránění svého hráče a bylo to 
0:1. Ve čtvrté minutě jsme se díky Přémovi dostali k první střele i to bylo považováno za úspěch. Bohužel hned z 
protiútoku jsme obdrželi druhou branku 0:2. Od této chvíle se však tým srovnal a jeho hra začala vypadat 
mnohem lépe. Je také pravda, že naději na dobrý výsledek držel především Michal v bráně. V 19. minutě bohužel 
Honzovi utekl nejběhavější hráč soupeře a se štěstím poté prostřelil Michala 0:3. Během zbytku prvního poločasu 
již žádný gól nepadl. Béčko však během prvního poločasu vystřelilo 7krát na bránu, což bylo o 300% víc stře než 
se od nich čekalo a to ještě nikdo netušil, co se bude dít v druhém poločase. 

Hned v první minutě druhé půle perfektně zapressoval Zdenda brankář hostí ho trefil tak nešťastně pro jeho tým, 
že míč po odrazu skončil  v bráně 1:3. Od této chvíle se stalo něco nečekaného, náš tým začal v zápase 
dominovat. Akce střídala akci, bohužel zakončující hráči na tom byli se zakončením bledě. Exceloval především 
Víťa, který by snad netrefil vrata od stodoly. V 11. minutě využil jeden ze svých brejků hostující tým, navýšil svoje 

kolo datum hřiště Soupeř výsledek strana 

1 2. 9. 2012 ZŠ Třebechovice SG Dynamo HK 2:4 1 

2 8. 9. 2012 ZŠ Štefánikova FC Garret 2:4 2 

3 16. 9. 2012 ZŠ Třebechovice Leadership Ambassadors 2:4 2 

4 28. 9. 2012 Olympia FC Arnell 7:1 3 

5 30. 9. 2012 ZŠ Třebechovice FC Kojot „B“ 8:1 3 

6 7.10 2012 Olympia Veselá Šatna 0:10 4 

7 13. 10. 2012 ZŠ Třebechovice Džamil 1:2 4 

8 21. 10. 2012 Černožice Cosmos Sendražice 2:11 5 

9 27. 10. 2012 ZŠ Třebechovice Legie Jaroměř 2:8 5 

10 4. 11. 2012 ZŠ Štefánikova SK Berka „C“ 11:10 6 

11 6. 4. 2013 ZŠ Třebechovice Atletico Smidary 4:1 6 

12 7. 4. 2012 ZŠ Štefánikova SG Dynamo HK 1:13 7 

13 14. 4. 2012 ZŠ Třebechovice FC Garret 11:0 8 

14 20. 4. 2012 ZŠ Plotiště Leadership Ambassadors 1:7 8 

15 5. 5. 2012 ZŠ Třebechovice FC Arnell 2:0 9 

16 8. 5. 2013 ZŠ Jana Gočára FC Kojot „B“ 2:3 9 

17 19. 5. 2013 ZŠ Třebechovice Veselá Šatna 2:5 10 

18 26. 5. 2013 Černožice Džamil 5:4 10 

19 2. 6. 2013 ZŠ Třebechovice Cosmos Sendražice 8:5 11 

20 8. 6. 2013 Černožice Legie Jaroměř 7:9 12 

21 -------- ZŠ Třebechovice SK Berka „C“ 5:0 k. 12 

22 15. 6. 2013 Smidary Atletico Smidary 8:3 13 
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vedení na 1:4. O minutu později však přišla fotbalová lahůdka v podání našich hráčů. Přéma perfektně vybojoval 
míč u hostujícího hráče, posunul jej na Zdendu, který ho bez rozmyslu poslal Ondrovi, který míč doručil do brány 
2:4. Od této chvíle začal i Víťa trefovat "zařízení ", bohužel jeho střely neměly ty ideální parametry. Do konce 
zápasu již nepadl žádný gól. Za zmínku však stojí roztržka mezi Zdendou a hráčem soupeře, kdy oba vyfasovali 
zaslouženou žlutou kartu. Poté se již nic zásadního nestalo. 

V prvním zápase tým rozhodně nezklamal ba naopak. Svou hrou velmi potěšil zástupy fanoušků i sám sebe. 
Svým přístupem k zápasu velmi mile překvapil Honza, jehož sprinty od  něho nikdy nikdo neviděl. Velmi dobrý 
výkon předvedl také Michal v bráně, od něho se to ale čekalo. Za zmínku také stojí, že mužstvo vyprodukovalo za 
zápas 18 střel na bránu. To vše je dobrým příslibem do budoucna. Na to, že se jednalo o první zápas, tak tým 
podal velmi  dobrý výkon.   

  

FC Garret – FCB „B“ 4:2 

  8.9.2012 8:00 ZŠ štefánikova 

Sestava: Kotland Michael - Havelka Milan, Hůlka Ondřej, Kroupa Michal, Mazan David - , Novák Vít, Daněk 
Lukáš, Moravec Jakub 

Trenér: Novák Vít 

Fanoušci: 13 

První venkovní zápas začalo béčko posílené o dva hráče z áčka o Kubu M. a Lukáše.  

Zápas pro naše barvy nezačal příliš dobře, v 6. minutě se prosadili domácí 1:0. Od té doby však náš tým měl 
nohem častěji míč u nohou než soupeř. Bohužel si však naši borci nevěřili v zakončení. To se, ale prolomilo v 10. 
minutě, kdy Kuba nastřelil míč na bránu a Michal jej usměrnil do sítě 1:1. Poté jsme soupeře poměrně zatlačili a 
měli jsme i šance bohužel se ujala již pouze ta ve 20. minutě. Víťa přihrál Kubovi a ten nás bodlem poslal do 
vedení 2:1.(Poprvé v historii béčka). Do konce poločasu již gól nepadl. 

Prvních pět minut druhého poločasu pokračovalo ve stejném trendu jako konec prvního. Naši největší šanci 
zahodil Kuba, když byl sám před brankářem a jeho střela skončila těsně nad.  Poté však naše hra získala zcela 
nepochopitelně dekadentní úroveň. První trest přišel ve 12. minutě druhého poločasu, když domácí srovnali na 
2:2. O 6 minut později naši hráči nechali za svými zády 3 hráče soupeře a jeden z nich to využil 3:2. Dílo zkázy 
bylo dokonáno o 3 minuty déle, když domácí vstřelili další branku 4:2. Na to náš tým již nezareagoval a tak tímto 
výsledkem i skončil. 

Po dobrém prvním poločase přišel nepochopitelný zkrat téměř všech hráčů v 5. minutě druhého poločasu a od té 
doby stála naše hra za starou bačkoru. Ale pokud se hráči naučí hrát takovým stylem, jako hráli první poločas, 
výsledky se dostaví. 

 

FCB - Leadership Ambassadors 2:4 

  16.9.2012 8:00 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Kotland Michael - Havelka Milan, Hůlka Ondřej, Mazan David - Holler Zdeněk, Kotland Jan, Novák Vít, 
Pistora Přemysl 

Trenér: Novák Vít 

Fanoušci: 2 

K dnešnímu zápasu nastoupil tým s tím pokusit se urvat první body v sezóně. Soupeř přijel v počtu, ve kterém 
nelze střídat. 
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Bohužel v 6. minutě se ukázalo, že to nebude jen tak. Naši hráči nevzali v potaz předchozí varování od soupeře a 
inkasovali 0:1. V 9. minutě se hosté prosadili již podruhé 0:2. A už to vypadalo černě, protože elitní útočné duo 
béčka Pigr- Hujer se nebylo schopno prosadit kolikrát ani do prázdné brány. Tak na sebe vzal odpovědnost Víťa 
po vybojovaném míči od Milana a střelou mezi nohy brankáře snížili na 1:2. Tímto výsledkem skončil i poločas. 

Do druhého poločasu vstoupili hráči s tím, že zlepší koncovku. V 6. minutě druhého poločasu však bylo hůře, 
hosté opět zaúřadovali 1:3. Hned z rozehry po Přémově přihrávce se individuálně prosadil Zdenda 2:3. Bohužel 
to byl dnes v tomto zápase poslední radostný okamžik pro naše barvy. 6 minut před koncem ještě hosté upravili 
výsledek na konečných 2:4. 

Našim hráčům nejde upřít snaha ani s vytvářením šancí nemají takové potíže, jak se předpokládalo, ale s jejich 
proměňováním jsou na štíru. Snad se to povede příště. 

FC Arnell - FCB "B" 7:1 

  28.9.2012 10:00 Olympia 

Sestava: Kotland Michael -  Hůlka Ondřej, Kroupa Michal, Mazan David - , Novák Vít, Daněk Lukáš, Krejcar 
Jakub, Kotland Jan 

Trenér: Novák Vít 

Fanoušci: 8 

K dnešnímu zápasu vzhledem k personálním problémům nastoupilo mužstvo posíleno o Kubu K. a Lukáše z 
áčka. 

Začátek zápasu pro nás vypadal velmi dobře. Již ve druhé minutě jsme měli tři stoprocentní gólovky bohužel si 
naši hráči neporadili s koncovkou. Zákonitě přišel trest, hned první vážná akce domácích končí brankou v naší síti 
1:0. Podobně soupeř naložil i se svou druhou šancí 2:0. Poté se naše hra trochu srovnala. Když především Kuba 
zvedl útočný prapor. Bohužel většina jeho akcí skončila buď na bezvadně chytajícím brankářovi domácích, nebo 
na tyčích a břevnech domácí svatyně. Ve 14. minutě domácí již zvýšili svůj náskok na 3:0. V prvním poločase 
jsme se konečně dočkali úspěchu i my, když po Víťově přihrávce a Kubově krásné individuální práci se druhý 
jmenovaný prosadil nekompromisní ranou do prostřed brány 3:1 

Na druhý poločas musel Kuba odjet s áčkem a do brány šel David, který bohužel hned v první minutě inkasoval 
4:1. V pohodě hrající domácí náš tým jasně přehrávali a po dalších pěkně sehraných akcích přidali další tři branky 
7:1. 

Dnes bohužel v celé své nahotě ukázalo to, co každý tušil. Herní projev týmu dnes stál víceméně za starou 
bačkoru. Bude se muset zapracovat na taktice celého týmu, ale i individuálních schopnostech jednotlivých hráčů. 

FCB "B" - FC Radiálka 8:1 

 30.9.2012 ZŠ Třebechovice 9:00 

Sestava: Kotland Michael- Daněk Lukáš, Mazan David, Novák Vít - Hůlka Ondřej, Kotland Jan, Krejcar Jan, 
Krejcar Tomáš 

Trenér: Víťa 

Asistent trenéra:Pavla Hříbalová 

Fanoušci:5 

K tomuto zápasu byl tým posílen o tři hráče z áčka. Důvodem bylo to, že 3 hráči se omluvili předem. Ráďa se 
neustále dušoval, jak přijde a nakonec se přijel podívat až na druhý poločas. Michal Kroupa se z nejasných 
důvodů nedostavil. 



4 
 

Úvod utkání byl zcela v naší režii největším problémem, však bylo dostat míč do sítě. Ujala se až akce 4 minuty 
před koncem poločasu, kdy Lukáš přihrál Honzovi Krejcarovi a ten bodlem prostřelil vše, co mu stálo v cestě 1:0. 
Až do konce prvního poločasu se skóre nezměnilo. 

Druhý poločas pokračoval v podobném duchu, jak ten první. První branku druhého poločasu vstřelil ranou po 
zemi k tyči opět Honza Krejcar, když ho pěkně vysunul Lukáš 2:0. O pět minut později Tomek přihrál Lukášovi 
před prázdnou bránu a ten napravil všechny svoje předchozí nezdary 3:0. Za dvě minuty jsme přidali další 
branku, když Ondra krásně uvolnil Honzu Kotlanda a ten se konečně také prosadil 4:0. O čtyři minuty později 
Tomek přihrál Honzovi Kotlandovi, který míč posunul do nohy brankáři hostí a ten jej uklidil do vlastní sítě 5:0. 
Hned poté po krásně sehraném autu Tomkem vstřelil gól hlavou Lukáš 6:0. Následovalo vybojování míče Honzou 
Krejcarem a přihrávka, která byla myšlena na Tomka, avšak brankář hostí ji opět s přehledem uklidil do vlastní 
svatyně 7:0. Nakonec dnešní dvorní nahrávač Tomek umožnil Lukášovi dokončit hattrick 8:0. V poslední minutě 
přišel Michal o nulu, protože Honza Krejcar nedobránil svého hráče 8:1. 

Béčko konečně vyhrálo, i když je fakt, že bylo posíleno o elitní útok áčka. Hra však k něčemu vypadala až v 
druhém poločase.    

Veselá Šatna- FCB "B" 10:0 

  7. 10. 2012 Olympia 

Sestava: Kotland Michael - Daněk Lukáš, Havelka Milan, Kroupa Michal, Mazan David - Hůlka Ondřej, Kotland 
Jan, Krejcar Jan, Novák Vít 

Trenér: Vít Novák 

Fanoušci:2 

K dnešnímu zápasu jsme přistoupili s tím, že musíme především pečlivě bránit, tomu jsme přizpůsobili i taktiku 3 - 
1. Bohužel tyto plány vzali za své po třech minutách, to jsme již prohrávali 0:2. Přešli jsme tedy na klasické 
rozestavení 2-2. Ani to moc nepomohlo. Domácí hráči nás jasně přehrávali. Třetí branku jsme inkasovali po 
Davidově hrubé chybě při rozehře 0:3. Poté jsme se párkrát osmělili i my, ale bohužel David, oba Honzové i Milan 
ve svých šancích zklamali. Domácí po krásných kombinacích do prázdné brány přidali ještě do poločasu další tři 
branky 0:6. 

Do druhého poločasu jsme vstoupili s tím, že budeme důraznější při bránění. To se nám sice podařilo, ale ne moc 
dobře. Hned ze začátku druhého poločasu přidali domácí další dvě branky 0:8. Poté měli domácí po Milanově 
faulu možnost pokutového kopu. K míči se postavil nejlepší střelec domácích Lochman a trefil tyč.( Michael ho 
perfektně vyděsil svým skokem do druhé strany :-) ) Poté, ale stejně domácí ještě přidali další dvě branky 10:0.Do 
konce utkání domácí polevili a my se dostávali do šancí bohužel nám dnes nebylo dáno. Zápas tedy skončil 
výsledkem 10:0 pro domácí. 

Poprvé v sezóně se béčko střelecky neprosadilo, téměř také nebylo z čeho. Tento výsledek se dá však považovat 
za velmi přijatelný. Tým domácích je poskládán z mladých talentovaných fotbalistů a někteří z nich prošli mládeží 
Olympie nebo FC HK. Navíc tento tým hraje velmi líbivý kombinační fotbal a je právem na prvním místě 2. D třídy 
a tím je i hlavním aspirantem na postup. Jediným pozitivem pro béčko bylo to, že zápas odehráli v nových trikách. 

  

FCB "B" - Džamil 1:2 

 13.10. 2011 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Kotland Michael - Daněk Lukáš, Havelka Milan, Mazan David - Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej, Kotland 
Jan, Pistora Přemysl 

Fanoušci: 5 

Dnešní zápas proti jasnému favoritovi jsme začali překvapivě tlakem. Akce střídala akci. Ale bohužel naši střelci 
byli celý první poločas neuvěřitelně impotentní. Nakonec se do tři minuty před koncem poločasu dostali do vedení 
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hosté. Milan neuvěřitelně zazmatkoval při rozehře a hosté trestali 0:1. Zbytek prvního poločasu jsme sice byli 
lepší, ale bez gólového koření. 

Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu jako první. Za zmínku především stojí akce Ondra-Honza, ale ani ta 
neskončila gólem. Poté ve stoprocentní gólovce selhal Zdenda. V 10. minutě jsme se konečně dočkali, když 
chybnou rozehru hostí vyhmátl Zdenda a konečně se prosadil 1:1. O dvě minuty později však bylo opět zle, když 
hosté opět využili naší katastrofální rozehry a po Michalově drobné dezorientaci se dostali opět do vedení 1:2. Na 
naše turfy se dostala nervozita, snaha sice nechyběla, ale gól stále nepřicházel. Poslední tři minuty jsme zkusili i 
power- play, ale tu naši hráči zatím neumí moc hrát, tak ani při ní jsme se neprosadili. 

Smolná prohra, která naše hráče bude ještě dlouho mrzet.  

 Cosmos Sendražice - FCB "B" 11:2 

21. 10. 2012 Černožice 

Sestava: Mazan David - Daněk Lukáš, Havelka Milan, Novák Vít - Kotland Jan, Kroupa Michal, Hůlka Ondřej 

Fanoušci: 3 

K dnešnímu zápasu nastoupilo béčko bez svých nejlepších hráčů a jedinou posilou z áčka byl Lukáš. V bráně 
musel nastoupit David. 

Zápas podle toho také vypadal, v prvním poločase se domácí celkem v pohodě dostali do vedení 4:0. 

Do druhého poločasu vstoupil tým s tím, že se pokusí s výsledkem něco provést. To se povedlo, ale ne podle 
představ týmu. Nejprve pozitiva druhého poločasu podařilo se vstřelit dvě branky. První vstřelil Víťa po přihrávce 
od Michala a druhou po sólové akci  Milan. Jinak, ale dominovali domácí, kteří skóre upravili na konečných 11:2. 

Kladem dnešního zápasu je, že se konečně prosadil Milan. Zbytek se bude muset natrénovat během zimní 
přípravy. 

 FCB"B"-Legie Jaroměř 2:8 

 27. 10. 2012 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Krejcar Jan - Daněk Lukáš, Havelka Milan, Kroupa Michal, Novák Vít - Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej, 
Moravec Jakub 

K dnešnímu utkání nedorazila hned čtveřice hráčů. Přemek byl omluven již dlouho dopředu, David se sice omluvil 
až ve čtvrtek, ale dejme tomu, že také včas. Nejhorší situace byla s bratry Kotlandovi ti se ani neomluvili a 
nakonec nedorazili ani potom, co jsme jim volali. Kategorie sama pro sebe byl přístup Víti, který pět minut před 
začátkem utkání volal, zda se vůbec hraje. Nakonec přijel zhruba stejně s Michalem Kroupou pět minut po 
začátku utkání. Vzhledem k tomu, že nebyl k dispozici brankář, vlezl si do brány Honza. 

Zápas pro nás nezačal příliš dobře, v 10. minutě jsme již prohrávali 3:0. A střídali jsme brankáře, do brány si vlezl 
Kuba a vedlo se mu o dost lépe. I tým na tuto změnu zareagoval velmi dobře. O dvě minuty později totiž Víťa 
krásně vysunul Milana a ten s přehledem po zemi k tyči zakončil 1:3. Naše hra se sice zlepšila, ale hosté byli 
stále lepší. Ve dvacáté minutě přidali další branku 1:4. A v poslední minutě jsme si na konto dokonce připsali 
vlastní gól, když Ondra na naší brankové čáře doslova sroloval Lukáše a míč skončil v bráně 1:5. 

Ze začátku druhého poločasu pokračovali hosté v nastoleném trendu a velmi rychle nám nasázeli další tři branky 
1:8. Poté hosté trochu polevili a my se díky tomu dostali více do hry. Především Víťovi střely volali po gólu, ale 
volání nevyslyšely. Ujala se tedy až akce, kdy Michal nalezl před prázdnou bránou Honzu a ten upravil na 
konečných 2:8. 

V dnešním zápase nás hosté jednoznačně přehráli a ukázali, jakým způsobem lze hrát malou kopanou. Hráči 
hostů byli neustále v pohybu a vytvořili tak spoustu krásných akcí. Nás především trápilo to, že v bráně byl vždy 
jeden hráč z áčka, což tým velmi oslabilo. Je velkým štěstím, že to byl předposlední zápas podzimu, protože na 
herním projevu béčka se bude muset hodně zapracovat.  
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SK Berka "C" - FCB "B" 10:11 

  4. 11. 2012 ZŠ Štefánikova 

Sestava: Mazan David - Daněk Lukáš, Havelka Milan, Kroupa Michal - Hůlka Ondřej, Kotland Jan, Krejcar Jan, 
Novák Vít 

Trenér: Víťa 

Fanoušci:3 

K dnešnímu zápasu jsme přijeli s tím, abychom neprohráli moc. 

Zápas jsme začali pár nadějnými akcemi, ale ani jedna nepřinesla kýžený efekt. Tak zaúřadovali domácí a hned 
dvakrát 2:0. Odpověděli jsme akcí, kdy Honza Krejcar našel před bránou Honzu Kotlanda a ten po chybě 
brankáře pohodlně zakončil 2:1. Pak Honza Krejcar přihrál Víťovi a ten s pomocí brankáře zakončil 2:2. Domácí 
však zareagovali a odpověděli další brankou 3:2. Poté Honza Krejcar přihrál Milanovi, který pohodlně srovnal na 
3:3. V poslední minutě prvního poločasu po přihrávce od Michala přihrával Lukášovi, který však chytře pustil míč 
mezi svýma nohama až do brány 3:4. 

Na začátku druhého poločasu nás vymotali pouze dva domácí hráči a bylo opět srovnáno 4:4. My jsme 
odpověděli fotbalovou lahůdkou. Honza Kotland poslal z rohového kopu míč na hlavu Milanovi a ten vymetl 
šibenici 4:5. Domácí však velmi záhy srovnali 5:5. O minutu později rozehrál Michal aut na Honzu Krejcara, který 
prošel přes dva hráče a jeslemi nás dostal opět do vedení 5:6. Ve 30. minutě Víťa přihrál Honzovi Krejcarovi a ten 
krásným angličanem dokončil svůj hattrick 5:7. Domácí však velmi rychle korigovali na 6:7. Na to jsme 
zareagovali akcí, kdy Honza Krejcar přihrál před prázdnou bránu Lukášovi 6:8. Po další Honzově přihrávce před 
prázdnou bránu se prosadil Milan a dokončil si svůj první hattrick za FCB 6:9. Domácí i na tento gól měli odpověď 
7:9. Pak však Milan přihrál Honzovi a bylo to 7:10. Ani tento stav domácí nepoložil a snížili na 8:10. Naší reakcí 
bylo to, že David rozehrál z brány na Honzu Krejcara, který nechal nabízet se všechny jeho spoluhráče, ale 
žádná varianta se mu nezdála ta pravá, tak když se k němu blížili již tři hráči domácích, si hodil míč do strany a 
šel sám na brankáře 8:11. Poté jsme však zcela nepochopitelně přestali hrát a nechali jsme tak domácí snížit na 
konečných 10:11. 

Neskutečný zápas skončil naším šťastným vítězstvím o gól. Dnes tým dokázal, že je schopný hrát pěkný fotbal. 
Bohužel k tomu potřebují vůdčí osobnost, která zodpovědnost vezme na sebe. Když byl na hřišti Honza Krejcar 
snažili se všichni hráči nabízet a hrát, ale jakmile odešel především v druhém poločase, tak hráči svou nabídkou 
spoluhráči s míčem vůbec nepomáhali. Jinak byl přístup k zápasu velmi dobrý.  

  

FCB "B" -Atletico Smidary 4:1 

 6. 4. 2013 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Mazan David - Havelka Milan, Kroupa Michal, Kotland Michael, Moravec"liga" Jakub - Hůlka Ondřej, 
Hochman Tomáš, Janko"Pajas" Pavel, Pistora Přemysl 

Diváci:9 

Náš tým nastoupil i s oběma posilami, co se v zimní přestávce angažovaly a bylo to hodně znát. Do brány 
nakonec nastoupil David a nevedl si vůbec špatně. Trenérem týmu byl Honza. Soupeřem našeho týmu byl 
nováček soutěže.  

Do prvního poločasu vstoupili naši borci velmi dobře, snažili se hrát kombinačně a na většinu jejich akcí se dalo 
dívat. V 5. minutě si Pajas narazil s Michalem Kroupou, poté jeslemi prostřelil brankáře a dostal nás tak dovedení 
1:0. Kluci se stále snažili hrát fotbal, ale bohužel dost našich akcí kazila princezna nepřesnost. Po jediném větším 
zaváhání naší obrany hosté srovnali na 1:1. Na našem výkonu se to naštěstí však moc neprojevilo a dále jsme se 
snažili vytvářet šance, ze kterých však v prvním poločase již štěstí v podobě vstřelené branky nezapršelo. 
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Druhý poločas jsme opět začali mírným tlakem, což vyústilo v roh. Rohový kop zahrával Pajas tak, že poslal 
střílený míč na bránu a brankář hostí si jej srazil do brány 2:1. Poté se hra přece jenom vyrovnala, protože hosté 
se snažili s výsledkem něco udělat. Naši hráči však chodili do nebezpečných brejků, u kterých se předháněli o co 
největší zazděnou šanci. Ve 43. minutě se však konečně urodilo Pajas vyslal Milana, který obešel brankáře hostí 
a zvýšil naše vedení na 3:1. V posledním minutě navíc Kuba"liga" Moravec sehrála nádhernou kombinační akci s 
Tomášem, kterou "liga" zakončil nechytatelnou bombou pod břevno 4:1. 

KONEČNĚ jsme se dočkali toho, že béčko dalo víc jak dva góly. Velmi dobrý výkon podal David v bráně, který tak 
mile překvapil všechny přítomné. Pajas potvrdil to, co se od něj očekávalo, a stal se tahounem týmu. Tomáš si 
hned ve svém prvním zápase připsal asistenci, což je dobrý začátek. Celkově všichni hráči béčka odvedli velmi 
dobrý výkon. Jediný, kdo zůstal trochu za očekáváním, byl liga, který si přinesl "formu" z áčka, ale i on byl 
nakonec týmu prospěšný. Gratuluji a děkuji všem hráčům!! 

    

SG Dynamo-FCB "B" 13:1 

 7. 4. 2013 ZŠ Štefánikova 

Sestava: Mazan David - Daněk Lukáš, Havelka Milan, Kroupa Michal, Kotland Michael - Hůlka Ondřej, Hochman 
Tomáš, Novák Vít, Kotland Jan 

Diváci:5 

K dnešnímu zápasu bohužel ze zdravotních důvodů nenastoupil Pajas, místo něho však nastoupil Honza Kotland, 
který původně oznámil, že k dnešnímu zápasu nastoupit nemůže.  

Zápas pro nás nezačal zas až tak moc špatně, první branku jsme sice inkasovali v 6. minutě  1:0 nic však 
nenapovídalo tomu, že by se měl zrodit nějaký debakl. Poté však domácím dorazil jeden z nejlepších hráčů této 
soutěže a bylo to znát.  Do konce prvního poločasu jsme však inkasovali ještě třikrát 4:0. Za celý první poločas 
jsme si vytvořili jedinou šanci, kterou jsme zazdili.  

O poločase jsme si řekli, že se více budeme soustředit na obranu, to se však vůbec nepovedlo. Naši hráči 
vstoupili do druhého poločasu ještě hůře než do toho prvního. Velmi rychle se stav změnil na 7:0. Poté se naši 
hráči začali mezi sebou hádat a poté už to stálo úplně za nic. Soupeř po minutě přidával branky až na stav 10:0. 
Pak přišel jediný světlý moment našeho týmu v druhém poločase. Víťa vybojoval obranným zákrokem míč 
posunul jej na Milana, který vysunul Tomáše a ten se štěstím vstřelil svoji první mistrovskou branku za FCB 10:1. 
Domácím to však vůbec nevadilo a v poklidu ještě přidali další tři branky 13:1 a tímto výsledkem skončilo i celé 
utkání. 

Po nedobrém výkonu v prvním poločase přišel strašidelný výkon v poločase druhém a zrodil se tak zasloužený 
debakl. Jediným hráčem, který se snažil odvést svůj výkon na maximum byl Milan. Ostatní hráči se nechali 
psychicky unést atmosférou v týmu a také to tak vypadalo. 

Jedna poznámka na závěr. Nominace na zápasy se přednostně vytváří z hráčů béčka a až poté se případně 
doplňuje hráči z áčka. Proto je důležité, aby si všichni hráči uvědomili, že když nahlásí, že přijdou, tak se s nimi 
počítá a naopak, že když někdo řekne, že nepřijde, tak se poté nesmí divit, že hrát třeba nebude. 

 FCB "B" -FC Garret 11:0 

  14.4.2013 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Kotland Michael- Havelka Milan, Hůlka Ondřej, Mazan David, Kroupa Michal, Krejcar Jan-Hochman 
Tomáš, Janko Pavel, Kotland Jan, Novák Vít, Pistora Přemysl 

Trenér: Víťa 

Diváci:8 
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Dnešní zápas byl přímým soubojem o 9. místo v tabulce. Oba týmy v dosavadním průběhu soutěže získali 
shodně 9 bodů. V podzimním zápase dokázali hosté zvítězit 4:2, takže se opět očekával vyrovnaný souboj. Naše 
sestav čítala 11 hráčů. 

V prvním poločase po úvodním oťukávání obou týmů nalezl Michael Kotland nádhernou přihrávkou Přému, který 
prostřelil soupeře hostí jeslemi, vstřelil tak konečně svůj první gól v dresu béčka a dostal nás do vedení 1:0. O 
dvě minuty později Milana vybojoval míč a nekompromisní ranou zakončil 2:0. V 10. Minutě David vybojoval míč 
pro Pajase,který opět jeslemi prostřelil brankáře hostí 3:0. Ve čtrnácté minutě nalezl Honza Krejcar před prázdnou 
branou Honzu Kotlanda a ten navýšil naše vedení na 4:0. Dvě minuty před koncem poločasu Pajas přihrál 
Milanovi a ten prodal své zkušenosti a navýšil na 5:0. Tímto výsledkem skončil i první poločas. 

V druhém poločase jsme na hřišti již naprosto dominovali, když hosté odešli především fyzicky. Skóre druhého 
poločasu otevřel Pajas krásnou ranou z přímého kopu 6:0. Následoval akce, kdy Milan vyslal dopředu Tomáše, 
který se svým důrazem propracoval až k zakončení, když opět jeslemi prostřelil brankáře hostí 7:0. V další akci se 
řítili sami dva na brankáře hostí Honza Krejcar s Přémou, Honza nejprve nahrál Přémovi před prázdnou bránu, 
ale ten mu ještě přihrávku vrátil na brankovou čáru a Honza jej následně uklidil na místo určení 8:0. O dvě minuty 
později Pajas přihrál Ondrovi a ten nádhernou střelou trefil zařízení a navýšil naše vedení na 9:0. Ve 40. minutě 
dostal hráč hostí druhou žlutou kartu, což pro něj znamenalo, že obdržel následně i kartu červenou a nás čekala 
dvě minuty dlouhá přesilovka. S tou jsme však naložili po našem STRAŠIDELNĚ dvě střely a jen jedna trefil 
bránu. Po jejím skončení Milan nalezl Pajase a ten dělovkou zahrál brankáři na housle a dokončil tak svůj první 
hattrick 10:0. V poslední minutě jsme šli tři na jednoho ve složení Pajas, Milan a Víťa. Po několika zbytečných 
přihrávkách nakonec Milan přihrál Víťovi a ten pravou!!! nohou završil konečné skóre dnešního zápasu na 11:0. 

V dnešním zápase jsme opět dosáhli zaslouženého vítězství. Je však také faktem, při vší úctě k soupeři, že 
dnešní soupeř nás moc neprověřil. Smolařem dnešního zápasu byl Michal Kroupa, který by dnes branku nedal 
ani, kdyby z nebe začali padat trakaře. Za zmínku stojí ještě Víťovo ragbyové zakončení, ke kterému 
poznamenal, že si na něj vzal devítku železo. Jediným záporem dnešního utkání bylo to, že některým hráčům se 
nechtělo moc střídat.  Naopak velkým kladem je první vychytaná nula v béčku.  

Doufejme, že příští týden se kluci budou snažit odehrát zápas, co nejlépe, protože je čeká druhým tým soutěže.  

  

Leadership Ambassadors - FCB"B" 7:1 

 20. 4. 2013 ZŠ Plotiště 

Sestava: Kotland Michael- Hůlka Ondřej, Havelka Milan, Mazan David, Novák Vít-Janko Pavel, Kotland Jan, 
Kroupa Michal, Hochman Tomáš 

Trenér:Víťa 

Diváci:3 

K zápasu s lídrem soutěže jsme nastoupili v plné sestavě a očekávali jsme velmi těžký zápas. 

V prvním poločase nás sráželi do kolen vlastní chyby v rozehrávce, což soupeři umožňovali nebezpečně útočit. 
Velmi rychle se domácí dostali do vedení 2:0. Do konce poločasu ještě domácí přidali další dvě branky 4:0 a tak 
skončil první poločas. 

Do druhého poločasu jsme se odhodlali ke změně a do branky jsme poslali Davida místo Michala. Náš herní 
projev v druhém poločase se touto změnou zlepšil. Přesto nejprve skórovali domácí 5:0. Poté však Michal Kroupa 
vyzval ke skórování Milana a ten snížil na 1:5. S domácími to však příliš neotřáslo a přidali další dvě branky 7:1. 
Tímto výsledkem skončil i zápas. 

Prohra v dnešním zápase byla víceméně očekávána, i když to třeba některé hráče mrzí, že se prohrálo takovýmto 
rozdílem, není nutné věšet hlavy. Na soupeře těchto kvalit herní projev našeho týmu zatím nestačí. Důležitější 
soustředit se na soupeře, kteří jsou k nám tabulkově blíže. Jeden z těchto soupeřů nás bude čekat příští týden a 
jedná se o tým FC Arnell. 
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 FCB "B" - FC Arnell 2:0 

 5. 5. 2013 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Kotland Michael - Hůlka Ondřej, Daněk Lukáš, Krejcar Jan, Mazan David - Janko Pavel, Kotland Jan, 
Novák Vít, Pistora Přemysl, Hochman Tomáš 

Trenér: Víťa  

Diváci: 8  

K dnešnímu zápasu jsme se scházeli, jak švábi na pivo. Vzhledem ke včerejší zábavě to nebylo nic překvapivého. 

První poločas začal naší mírnou převahou, ale i hosté někdy kousali. V desáté minutě Honza Krejcar přihrál 
Víťovi, který si nejprve přihrál o brankáře hostí, aby mu následnou střelou nedal šanci 1:0. Poté zářil především 
Michal, který musel vytáhnout pár zákroků ze své mošničky. Za zmínku stojí ještě šance, kdy Honza s Pajasem 
rozebrali obranu hostů a první jmenovaný trefil pouze tyč. První poločas skončil za stavu 1:0. 

Do druhého poločasu jsme vstoupili s úmyslem navýšit naše vedení. Bohužel většina našich akcí končila pouze u 
dobrého úmyslu. Tak jediný, kdo měl opravdu dost práce, byl Michal. Ten navíc z jednoho přímého kopu trefil i 
branku. Ve 43. minutě jsme sehráli jednu z mála kloudných akcí druhého poločasu. Pajas střílenou přihrávkou 
nalezl Honzu Kotlanda, který tento centr usměrnil pod břevno 2:0. Poté jsme pokračovali spíše v bezcílném 
bloudění po hřišti místo toho, abychom se snažili hrát fotbal. Soupeř nás ovšem svou nemohoucností předčil a tak 
zápas skončil naším vítězstvím 2:0. 

Důležité tři body v souboji o osmé místo zůstali v Blešně a další vychytaná nula na Michalově kontě jsou jediná 
dvě pozitiva dnešního zápasu. Hráče však omlouvá, že zápas se nehrál v příliš vhodném termínu.  

FC Kojot „B“ : FC Blešno „B“ 3-2 (3-0) 

 B: Tomek, vlastní 

Sestava: David Mazan – Milan Havelka, Vít Novák – Pavel Janko, Tomáš Krejcar, Tomáš Hochman 

Trenér: Víťa 

Komentář: K dnešnímu utkání jsme nastoupili v improvizované sestavě složené ze 2 hráčů áčka a 4 béčka. Pro 
B-tým to byl trochu nezvyk, neboť byl zvyklý takřka každý zápas nastupovat se dvěma formacemi. 

                Úvod utkání patřil nabuzeným domácím, kteří již od první minuty zasypávali Davida střelami. 
Neprůstřelnost hostujícího brankáře vydržela do 3. minuty, kdy se k odraženému míči dostal domácí útočník a 
dotlačil míč do brány. 1:0 Poté se hra začala trochu vyrovnávat a do šancí se pomalu začali dostávat i hosté, když 
především Pajas vyslal pár vydařených pokusů na domácího gólmana. Ve 12. minutě však opět udeřili domácí. 
Gól se od předchozího moc nelišil – střela obránce a následná dorážka útočníka. 2:0 Ani po druhé brance kojotů 
se však nedalo říct, že by utkání dominovali. Do šancí se dostal párkrát i Tomáš Hochman, ale nedokázal z nich 
nic vykřesat. V 17. minutě přišel třetí zářez do Davidovy svatyně. 3:0 Pokud by vás zajímalo, jak tato branka 
padla, tak se inspirujte u obou předchozích. ☺ Ke konci druhého poločasu se Víťa z pozice hroťáka přesunul do 
obranných řad – zřejmě z energetických důvodů svého těla. Nutno však říci, že pozici obránce zastával 
svědomitě, a jen tak přes sebe někoho nepustil. 

                Do druhého poločasu šli hosté s cílem zvrátit, nebo alespoň kosmeticky upravit nepříznivý stav. To se 
jim také povedlo, a to hned ve 28. minutě, kdy po Pajasově přihrávce udělal Tomek kličku obránci a z úhlu 
prostřelil brankáře. 3:1 O 4 minuty bylo ještě veseleji, když se k exekuci volného přímého kopu postavil Pajas a 
jeho přímý centr na bránu sklepl domácí obránce za záda svého vlastního brankáře. 3:2 Domácí však proti této 
brance měli námitky, neboť se domnívali, že o gól nešlo z důvodu postavení míče za sítí. Sudímu Markvartovi 
následně prezentovali vědecké expertízy, že je zhola nemožné, aby míč propadl sítí, tudíž se jednalo o střelu 
mimo bránu. Je velmi podivné, že ani jeden z 9 hráčů kojotů tento gól neviděl. To běžela 35. minuta a hosté se 
trochu přiblížili bodovému zisku. S blížícím se závěrem utkání gradovaly šance na obou stranách. Domácím stál 
v cestě David a několikrát i Milan a za hosty se bohužel Pajas ani Tomek nedokázali prosadit. Utkání tak skončilo 
těsným vítězstvím kojotů 3:2. 
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                Popravdě si myslím, že by utkání více slušela remíza, neboť počet šancí na obou stranách byl zhruba 
stejný, ale koncovka domácích byla přeci jen o ten jeden gól lepší. Chtěl bych poděkovat celému týmu za výkon. 
Myslím, že vzhledem k počtu v jakém jsme to odehráli, se není za co stydět. 

   

FCB "B" - Veselá Šatna 2:5 (1:1) 

 19.5.2013 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Mazan David - Kotland Michael, Kroupa Michal, Havelka Milan - Krejcar Jan, Pistora Přemysl 

Trenér: Honza  

Fanoušci:5 

K dnešnímu zápasu měla být podle původního plánu naprosto natřískaná střídačka především hráči z áčka.To se 
však nevědělo, jaké následky na nás zanechá kulatá oslava u Ondry Krejcara. Ráno jsme se na sraz slezli ve 3 
lidech. Bomek byl nezvěstný, místo Pajase vzala telefon nějaká neznámá slečna, Vojta nám oznamil, že Muflon 
dnes ráno míč nechce ani vidět. Podařilo se nám sehnat alespoň Michala Kroupu a vyrazili jsme do Třebechovic, 
kde nás čekal hlavní aspirant postupu Veselá Šatna od které jsme na podzim inkasovali slušných 10 kousků. V 
Třebechovicích jsme zjistili, že soupeř přijel také pouze s jedním na střídání. 

První poločas začal překvapivě poměrně vyrovnanou partii. Hosté však byli přece jenom o něco útočnější, my 
jsme spoléhali především na brejky tažené Honzou a Přémou. Hosté měli první šanci, tu se nám však podařilo 
zlikvidovat. Poté se do brejku dostal Honza, ovšem selhal (a nebylo to dnes naposledy). První branky dosáhli 
hosté a my zcela podle papírových předpokladů prohrávali 0:1. Nejprve jsme kontrolovali další neúspěšnou 
střelou Honzy. O pět minut později však Honza znovu vystřelil, jeho střelu brankář hostí vyrazil, k míči se dostal 
Přéma a dopravil jej na místo určení 1:1. Do konce poločasu se hrálo podle zaběhnutých kolejí. hosté měli míč 
častěji na turfech a my spoléhali na brejky a na to, že se Honza třeba jednou trefí, to se však dokonce poločasu 
nestalo. My jsme však také šance hostí s vypětím všech sil ubránili. V prvním poločase jsme museli využít i 
oddechového času, protože hrozilo naprosté vyčerpání některých hráčů. 

O poločase Milan oznámil, že ho bolí kotník, což znamenalo, že v druhém poločase bude mnohem častěji střídat. 
Tak jsme se navzájem pochválili a povzbudili a šli jsme do druhého poločasu. 

V druhém poločase se opět ze začátku dostal do pár brejků Honza a pokračoval v tom, co mu šlo dnes nejlépe, v 
zahazování těch největších šancí. Po jedné takovéto zahozené šanci Hosté přišli s odpovědí, když střelou z dálky 
prostřelili Davida 1:2. Dvě minuty na to jsme si vzali oddechový čas a dohodli jsme se, že změníme rozestavení 
na 3 - 1 a pokusíme se otočit zápas. To se nám nepovedlo, protože hned po oddechovém čase přišla jediná větší 
chyba Davida, když hráč hostí vyslal střelu, která by za normálních okolností skončila v autu. David ji však tečoval 
do naší brány 1:3. O minutu později však Honza vystihl rozehrávku hostí  a šel s Přémou sám na brankáře, těsně 
před ním přihrál míč Přémovi a ten podruhé dnes uklízel 2:3. A vypadalo to opět nadějně. Ovšem hosté rychle 
zareagovali a poslali další kousek do brány 2:4. Pak ještě chyboval Michael v rozehrávce a hráč hostí nezaváhal 
a bylo to 2:5. Za zmínku stojí ještě právě střela Michaela, které sice šla stejně jako všechny jeho předchozí 
pokusy vedle, ale obránce hostí si jí málem srazil do vlastní brány. 

Za dnešní zápas si všichni hráči, co přišli, zaslouží absolutní pochvalu. Milan, který dohrával se sebezapřením, 
podal i tak velmi dobrý výkon. Velmi dobrým výkonem se předvedl i David v bráně. Michael s přehledem dirigoval 
obranu a zakládal s přehledem kvalitní protiútoky. Michal Kroupa si zahrál, jak v obraně, tak i v útoku a ani na 
jednom postu nezklamal. Honza sice hru týmu pozvedl, ale chyběli jeho góly. Přéma toho jako vždy oběhal 
strašně moc a navíc přidal dvě branky.   

  

Džamil - FCB "B" 4:5 (1:2) 

26.5.2013 Černožice 

 B: Tomek 2, Pajas 2, Ondra Krejcar 
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Sestava: David – Daněk „Muf“ Lukáš, Kroupa „Džejmák“ Michal, Ondra Krejcar – Krejcar „Tomek“ Tomáš, Janko 
„Pajas“ Pavel 

Trenér:Tomek 

Komentář: K dnešnímu utkání, kterému předcházel sobotní předzápas (finále LM), jsme se dostavili pouze 
s jedním hráčem na střídání.  Michal Kotland se omluvil z utkání v sobotu večer, s Dominikem jsme se 
nedomluvili a Tomáš Hochman, u kterého byl příchod jistý 50 na 50, se rozhodl pro tu pro tým nepříznivější 50ku. 
Premiéru za bengo si připsal Ondra Krejcar, který si ji vysloužil především výstavní šibenicí z předešlého dne. 

Úvod utkání naznačoval, že by se mohlo jednat o vyrovnané utkání, neboť míč se motal především okolo 
středového kruhu. První branky se zaplněný stadion dočkal v 8. minutě, kdy se po narážečce s Ondrou Krejcarem 
prosadil Tomek bodlem k tyči. 0:1 Poté chvíli tlačili domácí, ale David byl proti jejich skórování. Nakonec se 
Džamil přece jen dočkal, a to v 15. minutě, když jejich hráč z vápna prostřelil Davida jeslemi. 1:1 Ve 20. minutě se 
však blešenští opět dostali do vedení, když Ondra skvěle odebral míč domácímu hráči a poslal Tomka do brejku, 
který zakončoval skoro na chlup stejně jako při první brance. 1:2 Tímto výsledkem skončil i první poločas. Za 
zmínku ještě stojí žlutá karta, kterou dostal Pajas za špatné střídání. 

Úvod druhé půle jsme si příliš nepohlídali a soupeř hned 6 minut po začátku srovnal stav utkání. 2:2 Ve 35. 
minutě však bylo opět veseleji, když Ondra Krejcar z rohu našel skvělým centrem domácího obránce, který uklidil 
míč hlavou do vlastní sítě. 2:3 Poté opět začali hrozit hosté, ale obránci Muf s Džejmákem přes sebe jen tak 
někoho nepustili a když přeci jen jo, tak byl v bráně připraven dobře chytající David. Ve 40. Minutě hosté navýšili 
vedení, když se po Tomkově přihrávce prosadil Pajas. 2:4 Tentýž hráč o pět minut později skóroval opět. 
Tentokrát po nahrávce Davida zakončoval stylem alá Robben. 2:5 To už se zdálo být o vítězi utkání rozhodnuto. 
Domácí se však odhodlali ještě k závěrečnému tlaku, ve kterém dokázali snížit stav na rozdíl jediné branky. 3:5, 
4:5 Více gólu už se jim však vsítit nepovedlo, a tak si 3 body z černožické půdy odvezla domů rezerva Blešna. 

Dnes musíme pochválit celý tým, neboť všichni hráči odvedli srdnatý výkon. Skvěle hrající obrana s dobře 
chytajícím Davidem si trochu pokazila reputaci jen v závěru utkání. Útočníci zas naopak měli i přes 5 vstřelených 
branek problémy s koncovkou, ale na 3 body to stačilo. Doufejme, že si herní kvalitu přenese B-tým i do dalších 
utkání. 

FCB "B" - Cosmos Sendražice 8:5 (4:1) 

  2.6. ZŠ Třebechovice 

Sestava: Mazan David - Daněk Lukáš, Krejcar Jan, Kroupa Michal, Novák Vít - Holler Zdeněk, Krejcar Tomáš, 
Pistora Přemysl 

Trenér: Víťa  

Diváci: 3 

K dnešnímu zápasu se nedostavili bratři Kotlandovi, kteří měli zápas ve velkém fotbale dále Ondřej Hůlka a 
Tomáš Hochman oba laborují se zraněním. Posledním hráčem, který nedorazil, byl Janko Pavel, ten opět podlehl 
horečce sobotní noci. 

Zápas začal podle papírových předpokladů náporem hostů, z kterého pramenila první branka v naší síti 0:1. O 
dvě minuty později po přihrávce od Davida se individuálně prosadil Honza, který netradičně zakončoval pravou 
nohou 1:1. V 9. minutě bylo ještě veseleji, Tomek vystřelil a Přéma nás z dorážky dostal do vedení 2:1. Ve 14. 
minutě našel Víťa geniálním pasem za obranou Honzu a ten si s touto situací bez problémů poradil 3:1. Ve 20. 
minutě Přéma přihrál Honzovi, který bez obtíží dokončil svůj hattrick 4:1. Hosté sice v prvním poločase hrozili, ale 
vše bezpečně kryl s jistotou chytající David a tak první poločas skončil výsledkem 4:1. 

Začátek druhého poločasu byl doslova katastrofální, kupili jsme chybu za chybou a soupeř toho využil a celkem 
bez problémů srovnal na 4:4. Poté jsme se však dostali ke slovu opět my, když Přéma krásně vysunul Tomka, 
který se dnes konečně také prosadil 5:4. Hosté však opět využili našeho zaváhání v obraně a bleskově srovnali 
na 5:5. My jsme reagovali akcí, kdy Zdenda nalezl přihrávkou Honzu a ten nás opět dostal do vedení 6:5. Další 
branku jsme přidali vzápětí, když David krásným výhozem vysunul Přému a ten sólo zužitkoval na maximum 7:5. 
Poslední slovo v zápase měl opět Honza, když po sérii přihrávek s Tomkem, zakončil k tyči 8:5. 
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Béčko dnes vybojovalo velmi cenné vítězství po poměrně kvalitním výkonu. Jediné výpadek byl na začátku 
druhého poločasu. David dnes hokejově zápas odchytal velmi dobře hlavně betony, ale když mu míč šel na 
lapačku, tak měl obrovské problémy.  

Legie Jaroměř - FCB "B" 9:7 (4:5) 

08/06/13 Černožice 

Sestava:  Mazan David - Daněk Lukáš ("Muf"), Kroupa Michal ("Džejmák"), Krejcar Jan - Hochman Tomáš, Janko 
Pavel, Novák Vít, Krejcar Tomáš 

B:  Tomek 3, Pajas 2, Honza 2 

Komentá ř: K dnešnímu utkání se dostavilo béčko posíleno o dva hráče áčka, kteří již měli jeden zápas v nohách. 
Soupeřem byla Legie Jaroměř, která si v letošním ročníku vede velmi dobře a má políčeno na postup. 
Kapitánskou pásku si dnes vysloužil za dlouhodobý přínos B-týmu Džejmák. 

     Již v úvodních minutách bylo patrné, že se dnešní utkání odehraje ve velmi vysokém tempu, což se moc 
nezamlouvalo zakladateli nízkoenergetického fotbalu Víťovi. První branky se diváci dočkali v 7. minutě, kdy 
Honza po průniku perfektně našel Pajase, který neměl problém se zakončením. 0:1 Soupeř však našel rychlou 
odpověď a rázem bylo srovnáno. 1:1 O 3 minuty později bylo pro hosty ještě hůře. 2:1 Slabší pětiminutovka jinak 
dnes skvěle chytajícího Davida byla ukončena o další dvě minuty déle. 3:1 Bengo však dokázalo rychle 
odpovědět, když Honza z pozice rohového praporku našel u tyče Tomka, jehož povinností bylo jen nastavit 
nohu. 3:2 V 17. minutě si bratři prohodil role, a po přihrávce Tomka Honza obešel dva hráče a zakončil do 
protipohybu brankáře. 3:3 Neuběhlo však mnoho a domácí Legie se opět díky nedůrazné obraně dostala do 
vedení. 4:3 Hosté však i na tuto branku dokázali odpovědět, když Tomek po přihrávce od Džejmáka využil 
nabídky dni otevřených dveří obrany Jaroměře a angličákem srovnal stav utkání. 4:4 Zhruba minutu před koncem 
bylo pro blešenské ještě veseleji, když Honza opět perfektně našel před brankářem osamoceného Tomka, 
kterému opět stačilo jen správně natočit nohu. 4:5 Za tohoto stavu skončil i první poločas. 

     Začátek a vlastně vůbec první půle druhého poločasu se bengu příliš nevyvedla a díky nedůslednému bránění 
obdržela během čtvrt hodiny 4 branky. 5:5, 6:5, 7:5, 8:5 Poté se do šance průnikem dostal Muf, ale proti byli 
obránci domácích. Hosté se sníženi nakonec přeci jen dočkali, když nejprve Honza utíkal sám na brankáře, jenž 
ho poslal k zemi. Sudímu se tento zákrok nelíbil a rozhodl se, že provětrá své karty a brankáři udělil rovnou 
červenou, do branky Legie tak musel nastoupit hráč, čehož Honza využil a z přímého kopu poslal míč ke 
vzdálenější tyči. 8:6 4 minuty před koncem přišlo další snížení, když Honzovu přihrávku zužitkoval Pajas a 
přízemní střelou k tyči korigoval stav utkání. 8:7 Ke konci utkání se bengo namotivovalo k závěrečnému tlaku - 
výsledkem však bylo pouze pojištění výhry domácího celku. 9:7 Krátce poté sudí utkání ukončil. 

     Dnešní utkání B-týmu lze jistě zařadit k těm povedenějším. Nebýt chyb v obraně a špatné koncovky v útoku, 
mohli bychom určitě na body v tomto klání pomýšlet. Nutno však dodat, že soupeř byl velmi kvalitní a v druhém 
poločase nás, co se týče držení míče, delší dobu přihrával a navíc nebýt skvěle chytajícího Davida, mohl být 
brankový rozdíl i vyšší. Zítra se bengo představí proti mlaďákům z Berky C. 

  

Atletico Smidary - FCB "B" 3:8 (1:3) 

 15.6.2013 Smidary 

Sestava: Kotland Michael - Daněk Lukáš, Krejcar Jan, Mazan David - Janko Pavel, Kotland Jan, Krejcar Tomáš 

Trenér: Ondřej Hůlka 

Fanoušci:20 

K dnešnímu utkání, ve kterém se hrálo v ideální konstalaci o 6. místo, měla být původně úplně jiná sestava. 
Prvním omluveným byl Víťa, který se omluvil, ale již dávno. Druhým byl Tomáš Hochman, který již podruhé v jarní 
části onemocněl. (Bude muset baštit víc vitaminů). Třetím hráčem do party byl Michal Kroupa, který naprosto 
zapomněl, že se hraje. 
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Domácí tým nastoupil do utkání s tím, že nás jasně přejede. Tomu uzpůsobili i taktiku, míč drželi rozhodně déle 
než my, ale k zakončení se moc neměli, tak jsme začali vyučovat v účelném fotbale. Ve čtvrté našel Honza 
Krejcar Honzu Kotlanda a ten začal svůj dnešní galakoncert 0:1. O dvě minuty se tato souhra zopakovala ve 
stejném gardu, ale tentokrát dal Honza Kotland klasického "angličana" 0:2.  V desáté minutě Honza Krejcar 
tentokrát vyzval Pajase a ten nás s přehledem dostal do tříbrankového vedení 0:3. Domácím se však po jednom z 
jejich zakončení podařilo snížit na 1:3. 

Do druhého poločasu jsme vstoupili relativně klidně, to se nám však vymstilo. Ve třetí minutě druhého poločasu 
domácí snížili na rozdíl jediné branky 2:3. Poté však po přihrávce od honzy Krejcara vymetl krásně šibenici Pajas 
2:4. V 17. minutě po krásné kombinaci zakončoval po přihrávce od Tomka Honza Krejcar do prázdné brány 2:5. 
Ve 21. minutě Tomek poslal míč z autu dopředu na Honzu Kotlanda, před kterým se srazil domácí brankář s jejich 
obráncem a poté už pro Honzu nebyl problém míč dopravit do prázdné brány a dokončit tak svůj hattrick 2:6. 
Domácím se ještě naposledy podařilo snížit ve 24. minutě na 3:6. V téže minutě opět po kombinační akci Tomek 
vybídl ke skórování svého bratra Honzu 3:7. V poslední minutě chtěl Honza vrátit bratrovi Tomkovi gólovou 
přihrávku, ale hráč domácích jej předběhl a nedal vlastnímu brankáři šanci 3:8. 

V dnešním zápase jsme dosáhli zaslouženého vítězství. Domácí sice měli možná i opticky více hry, ale často 
zapomínali na zadní vrátka, čehož jsme dokázali využívat. Při trochu lepší koncovce jsme mohli dosáhnout i 
dvojciferného výsledku. Pro béčko to byl již poslední zápas této sezóny. 

Všichni jsou zváni s přítelkyněmi a manželkami na zakončení sezóny, které bude probíhat na Blešenském 
přístavišti v sobotu 22. června od 19 hodin.   

  

 

 

Konečná tabulka 

2D.třída: Jaro-2012/2013 
Datum aktualizace: 2013-06-16 

Celková tabulka 
Pořadí Tým Záp Výh Rem Pro Skóre +/- Body % Změna 

1. LEGIE JAROMĚŘ 22 19 0 3 149:50 99 57 86 % 
 

2. LEADERSHIP AMBASSADORS 22 19 0 3 136:44 92 57 86 % 
 

3. VESELÁ ŠATNA 22 17 0 5 147:60 87 51 77 % 
 

4. DYNAMO 22 15 0 7 143:59 84 45 68 % 
 

5. COSMOS SENDRAŽICE 22 12 0 10 104:108 -4 36 55 % 
 

6. FC BLEŠNO"B" 22 9 0 13 87:111 -24 27 41 % 
 

7. FC KOJOT"B" 22 9 0 13 95:138 -43 27 41 % 
 

8. DŽAMIL 22 8 1 13 87:100 -13 25 38 % 
 

9. ATLETICO SMIDARY 22 7 2 13 74:93 -19 23 35 % 
 

10. SK BERKA"C" 22 6 1 15 62:133 -71 19 29 % 
 

11. FC ARNELL 22 4 2 16 64:113 -49 14 21 % 
 

12. FC GARRETT 22 3 0 19 35:184 -149 9 14 % 
 

 


