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Flamengo HK "B" : FC Blešno A 8:2 (3:0) 

25/11/2018 

Sestava: Kotland Michael - Lukášek Miroslav, Krejcar Ondřej, Hůlka Ondřej, Janský Libor, Novák 

"Pokémon" Lukáš - Dědeček "Liberec" Dominik, Voltr Jaroslav 

B: Lukášek Miroslav, Janský Libor 

ŽK: ------ 

ČK: ------ 

Diváci:20 

Komentář: Na první zápas ve futsale jsme se nesešli v nejlepším složení čtyři naše hráče nepustila do 

hry nemoc a jednoho pracovní povinnosti. Takže jsme nastoupili spíše s naším béčkem. Domácí 

nastoupili v plné palbě.  

Od začátku se hrál překvapivě poměrně vyrovnaný zápas. Do první šance jsme se dostali my, ale 

Liberec v zakončení selhal. Takřka z protiútoku se poprvé v 6. minutě prosadili domácí - 1:0. Ve 12. 
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minutě se opět prosadili domácí a dostali se do vedení - 2:0. Za nás mohl nejprve odpovědět Liberec, 

ale v největší naší šanci v první půli trefil pouze brankáře. Poté měl ještě velkou šanci Míňa, ale 

netrefil bránu. Tak se dvě minuty před koncem první půle ještě prosadili domácí - 3:0. 

Do druhé půle jsme chtěli vstoupit aktivně, ale již se nám tolik nedařilo. Navíc ve třetí minutě pustil 

Michael poměrně lacinou branku doprostřed brány z velké vzdálenosti - 4:0. V 7. minutě se Liberec 

ukvapil se střelou a domácí to potrestali - 5:0. Pak měl skvělou příležitost ke snížení po nahrávce od 

Liberce Pokémon, ale přestřelil branku. Domácí o necelé dvě minuty později přidali další branku, když 

jejich hráč přetlačil v souboji Pokémona a poté zavěsil - 6:0. Poté jsme se konečně dočkali i my. 

Michael rozehrál na Míňu, ten si míč potáhl a střelou na zadní tyč snížil na - 6:1. Poté si domácí vzali 

oddechový čas. V 17. minutě přidali další branku - 7:1. V 18. minutě dorazil Pokémonovu střelu do 

brány Libor a snížil na - 7:2. V poslední minutě vyrobil ještě obrovskou minelu Ondra Krejcar a domácí 

upravili konečný výsledek na - 8:2. 

V prvním zápase se nám postavil jeden z nejlepších týmů v soutěži. Naši kluci i přes debakl celkem 

obstáli. V první půli byl rozdíl jen v kvalitě zakončení, v té druhé jsme začali trochu zbytečně bláznit a 

domácí toho využili. Doufejme, že se nám do příštího týdne uzdraví marodi a dosáhneme lepších 

výsledků. 

Hespro HK : FC Blešno A 4:1 (3:1) 

2/12/2018 

Sestava: Kotland Michael - Lukášek Miroslav, Jech Stanislav, Hůlka Ondřej, Voltr Jaroslav - Janský 

Libor, Dědeček "Liberec" Dominik, Kouba Zdeněk, Krejcar "Buld" Jan, Moravec "Liga" Jakub 

B: Lukášek Miroslav 

ŽK: ------ 

ČK: ------ 

Diváci:15 

Komentář: O první adventní neděli jsme k prvnímu zápasu nastoupili proti Hespru již téměř kompletní 

a měli jsme k dispozici pět hráčů na střídání. Domácí nastoupili i se svoji největší hvězdou Markem 

Veisem.  

V 6. minutě se také domácí dostali do vedení - 1:0. V 10. minutě za nás srovnal po přihrávce od 

Zdendy Míňa - 1:1. Poté se však znovu dostali do vedení domácí - 2:1. Za nás mohl srovnat Buld, když 

se objevil sám před brankářem po perfektním výhozu od Michaela, ale nedal. Tak přišel trest a 

domácí navýšili své vedení na - - 3:1. A tímto výsledkem skončila i první půle. 

Do druhé půle jsme opět vstoupili špatně a nejlepší hráč domácích nám vstřelil čtvrtou branku - 4:1. 

Poté jsme se sice snažili výsledek zkorigovat, ale již se nám kloudná akce pořádně nepovedla. 

Dnešní utkání bylo z našeho pohledu o hodně lepší než to minulé, ale na body nám to opět nestačilo. 

Obrovské problémy nám dělal Veis, kterého jsme těžko obírali o míč. Opět byl rozdíl v nakládání s 

brankovými příležitostmi. 
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Legia HK : FC Blešno A 3:1 (1:0) 

2/12/2018 

Sestava: Kotland Michael - Lukášek Miroslav, Jech Stanislav, Hůlka Ondřej, Voltr Jaroslav - Janský 

Libor, Dědeček "Liberec" Dominik, Kouba Zdeněk, Krejcar "Buld" Jan, Moravec "Liga" Jakub 

B: Kouba Zdeněk 
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci:20 
Komentář: O první adventní neděli nás v druhém utkání čekal mladý tým Legie s výhrou v zádech z 

prvního utkání.  

Do utkání jsme vstoupili velmi dobře nejprve Buld vystihl jejich rozehru jeho střela však byla 

vyražena na roh. Nedlouho poté jsme se dostali do přečíslení 3na 2, ale dost jsme to zpackali. Tak se 

nakonec dočkali domácí. Buld si nepohlídal náběh svého hráče a ten dostal domácí do vedení - 1:0. 

Do konce první půle se již žádný z týmů neprosadil. 

Do druhé půle jsme vstoupili snad ještě lépe než do té druhé. Hned v první minutě předvedli 

perfektní akci Liga s Buldem. na jejímž konci však Buld trestuhodně netrefil prázdnou bránu. Na 

konec jsme za naši aktivitu byli přeci jen odměněni. Po rohu Míni srovnal stav utkání Zdenda - 1:1. 

Náš výkon gradoval. V těchto chvílích jsme byli schopni domácí zmáčknout na jejich polovině, ale 

Buld by dnes zřejmě branku nedal ani kdyby se hrálo do půlnoci. Tak přišla další chyba ve 20. minutě 

Bulda obešli na polovině hřiště a tentýž hráč poslal domácí opět do vedení - 2:1. Hned po rozehře 

vytvořil obrovskou hrubku Míňa a domácí nám zaklepli třetí hřebíček do rakve. Pak jsme se ještě 

snažili, ale snaha již nebyla tolik týmová, tak jsme opět prohráli. 

Toto utkání bylo v našem podání zatím nejlepší, dovolím si tvrdit, že jsme byli i lepším 

týmem. Bohužel i futsal se hraje na branky, ale ne na umělecký dojem a v tomto ukazateli jsme opět 

prohráli. I tak je tento výkon velkým příslibem do budoucna. 

Reds HK : FC Blešno A 1:8 (0:3) 

8/12/2018 

Sestava: Kotland Michael - Lukášek Miroslav, Havelka Milan, Hůlka Ondřej, Voltr Jaroslav - Janský 

Libor, Dědeček "Liberec" Dominik, Krejcar "Buld" Jan, Novák "Pokémon" Lukáš 

B: Krejcar "Buld" Jan 3, Voltr Jaroslav, Janský Libor, Dědeček "Liberec" Dominik, Novák "Pokémon" 
Lukáš 
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci:15 
Komentář: V brzkých ranních sobotních hodinách nás čekal hradecký Liverpool a překvapil nás 

počtem hráčů na střídání. My měli k dispozici přesně čtyři hráče na střídání.  

Do tohoto utkání jsme konečně vstoupili, tak jak jsme si představovali. V 5. minutě přihrál 

Jára Buldovi, který si míč krátce potáhl a střelou na zadní tyč nás poslal do vedení - 0:1. O dvě minuty 

později přihrál Liberec Pokémonovi, který na branku domácích vyslal sice slabou střelu, ale i ta 

skončila v brance - 0:2. V 15. minutě našel Buld svým nástřelem před bránou Liberec a ten míč 

tečoval do brány - 0:3. Do konce první půle se již žádný z týmů neprosadil. 
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Do druhé půle jsme vstoupili nejlépe, jak jsme mohli. V první minutě Michael chytil střelu 

domácích a přes celé hřiště trefil svým výkopem prázdnou bránu - 0:4. Ve 4. minutě se dostali do 

přečíslení Liberec s Buldem a druhý jmenovaný po přihrávce od Liberce upravil na - 0:5. Následovala 

kombinace hráčů ze zámostí. Jára poslal míč Liborovi, který se skvostnou kličkou zbavil obránce, aby 

posléze svoji střelou trefil brankáře, od něhož se míč odrazil do obránce a od něj putoval do brány - 

0:6. Pak se čestného úspěchu dočkali i domácí, když si na střelu jejich hráč Michael sáhnul, ale i tak 

skončila v naší síti - 1:6. My jsme odpověděli pohlednou akcí, kdy si Buld navedl míč do vápna, aby jej 

předložil Járovi a ten uklízel do prázdné brány - 1:7. Dvě minuty před koncem se opět do přečíslení 

dostali Liberec s Buldem a Liberec opět přihrál Buldovi před prázdnou bránu a ten dokončil svůj 

hattrick a stanovil konečné skóre zápasu na - 1:8 

Konečně jsme se dočkali vítězství, a navíc dost výrazného. I tak jsme branek mohli přidat ještě 

mnohem více, na tom je potřeba stále pracovat. Vypadá to, že Michael se bude muset připravovat 

častěji do brzkých ranních hodin. 

BFK Orel HK B : FC Blešno A 1:3 (1:3) 

8/12/2018 

Sestava: Kotland Michael - Lukášek Miroslav, Havelka Milan, Hůlka Ondřej - Voltr Jaroslav, Dědeček 

"Liberec" Dominik, Krejcar "Buld" Jan, Novák "Pokémon" Lukáš 

B: Krejcar "Buld" Jan 2, Dědeček "Liberec" Dominik 
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci:8 
Komentář: Do druhého sobotního utkání jsme museli přeskupit řady, protože Liborovi se v 

předchozím utkání udělalo nevolno. Domácí naštěstí pro nás nastoupili také pouze se třemi na 

střídání.  

Domácí na nás ze začátku utkání vlétli jejich prvním útokem jsme však odolali. Naopak jsme z 

první kloudné akce udeřili. V 6. minutě Míňa nalezl Bulda a ten nás poslal do vedení - 0:1. O minutu 

později obdržel Liberec přihrávku od Bulda a střelou pod brankářem nás poslal do dvoubrankového 

vedení - 0:2. V 10. minutě převzal Buld vybojovaný míč od Milana a střelou pravou nohou na zadní 

tyč navýšil naše vedení na - 0:3. Ve dvanácté minutě domácí po pěkné individuální akci snížili na - 1:3. 

Poté jsme ještě mohli navýšit několikrát naše vedení, ale Buld s Libercem naše akce zazdili. 

Od začátku druhé půle byli opět domácí podstatně aktivnější než my, což bylo zapříčiněno i 

tím, že nám docházeli síly, tak jsme se soustředili hlavně na bránění, a protože domácí nebyli schopni 

nic kloudného vymyslet tak brankových příležitostí v druhé půli bylo opravdu pomálu. Za nás vytvářel 

nebezpečné situace Michael. Domácím nám začali zatápět, až když se odhodlali k power-play, ale více 

než nastřelené břevno naší branky z toho nezískali. 

Toto vítězství je mnohem cennější než to první, protože druhé zápasy většinou stojí mnohem 

více sil než ty první. A kdybychom proměnili naše gólovky v první půli mohli jsme zápas i v klidu 

dohrát. Naštěstí jsme i tak tento zápas k vítězství dotáhli. Děkujeme našim fanouškům za podporu a 

doufáme, že jsme se jim dnešními výkony odvděčili. 
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Štroncek Cerekvice : FC Blešno A 0:8 (0:5) 

15/12/2018 

Sestava: Kotland Michael - Lukášek Miroslav, Havelka Milan, Hůlka Ondřej, Voltr Jaroslav, Jech 

Stanislav - Janský Libor, Dědeček "Liberec" Dominik, Krejcar "Buld" Jan, Novák "Pokémon" Lukáš 

B: Krejcar "Buld" Jan 2, Dědeček "Liberec" Dominik, Voltr Jaroslav, Janský Libor, Novák "Pokémon" 
Lukáš, Havelka Milan 
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci:4 
Komentář: V brzkých ranních nedělních hodinách jsme se utkali s druhým vesnickým týmem v soutěži 

cerekvickým Štronckem, domácí k zápasu nastoupili bez možnosti střídat. My jsme měli k dispozici 

pět lidí na střídání.  

Do utkání jsme vstoupili velmi bohorovně a hned v první minutě musel Míňa ubránit situaci 

dva na jednoho. Poté jsme dlouhou dobývali branku domácích a nemohli jsme míč dostat do brány a 

navíc jsme vzadu nechávali zbytečná okénka. Naštěstí ani domácí se nebyli schopni prosadit. Až ve 

dvanácté minutě rozehrál Liberec roh na Milana a ten střelou pod tělem brankáře nás poslal do 

vedení- 0:1. O dvě minuty později přihrál Míňa Liberci, který uklízel do prázdné brány - 0:2. V 16. 

minutě rozehrál Liberec roh. Milan míč sklepnul na Libora a ten navýšil naše vedení na - 0:3. 

Nedlouho poté rozehrál Michael na Bulda, který si narazil o obránce domácích a střelou pod 

brankářem upravil na - 0:4. V poslední minutě ještě přihrál Buld Pokémonovi, který stanovil 

poločasový výsledek na - 0:5. 

Do druhé půle jsme vstoupili opět dobře ve 4. minutě rozehrál Michael na Liberce, který si s 

nastalou situací poradil zkušeně a skrytou střelou z velké dálky vstřelil svojí druhou branku - 0:6. V 10. 

minutě přišla pastva pro naše oči, když famózní kombinaci předvedli dva naši nejlehčí hráči, kteří si 

mezi sebou několikrát vyměnili míč, a nakonec Pokémon krásně připravil pozici pro Járu a ten levou 

nohou vstřelil naší sedmou branku - 0:7. Poté jsme však gólově odmlčeli a zahazovali jsme jednu 

tutovku za druhou až v poslední minutě špatně rozehrál obránce domácích a Buld tuto chybu 

potrestal, když po kličce brankáři upravil na konečných - 0:8 

Dnes se zrodilo další jasné vítězství, i když náš výkon nebyl přesvědčivý ani směrem dopředu 

a ani dozadu. Naštěstí byli domácí v tomto utkání v zakončení jaloví. V útočné fázi jsme dnes zazdili 

opravdu hodně gólovek. Na závěr patří velké poděkování Elišce, která se kromě fotografování 

postarala i o pitný režim našich hráčů. 

FC Santus Dobruška : FC Blešno A 11:1 (8:0) 

15/12/2018 

Sestava: Kotland Michael - Lukášek Miroslav, Havelka Milan, Hůlka Ondřej, Voltr Jaroslav, Jech 

Stanislav - Janský Libor, Dědeček "Liberec" Dominik, Krejcar "Buld" Jan, Novák "Pokémon" Lukáš 

B: Lukášek Miroslav 
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci:9 
Komentář: V druhém nedělním utkání jsme nastoupili proti týmu z Dobrušky domácí měli k dispozici 

čtyři hráče na střídání. A kromě trenéra i masérku.  
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Do utkání jsme vstoupili naprosto katastrofálně, i když jsme měli rozehru, tak jsme po 

obrovské chybě inkasovali hned v 10. vteřině - 1:0. To nás ovšem neprobudilo a dále jsme kupili 

chybu za chybou, a tak nebylo divu, že v 6. minutě byl stav - 4:0. Poté jsme si vzali oddechový čas, ale 

ani to nám moc nepomohlo. Naše chyby byli místy až dětinské. Navíc naši jedinou opravdu gólovou 

příležitost Jára neproměnil. Domácí ještě přidali čtyři branky a šlo se odpočívat - 8:0. 

Ani vstup do druhé půle se nám nevydařil. Velmi rychle po jejím začátku jsme opět inkasovali 

- 9:0. Postupně jsme se však přece jenom začali více osmělovat i směrem dopředu. Nejprve Liberec 

trefil tyč. A v 10. minutě poslal Buld hlavou do samostatného úniku Míňu, který střelou na zadní tyč 

dosáhl našeho čestného zásahu - 9:1. Pak se však ještě dvakrát prosadili domácí a upravili na 

konečných - 11:1. Za nás ještě mohl korigovat Buld, ale trefil pouze tyč. Domácí ještě mohli přidat 

další branku, když jejich hráč postupoval z půlky hřiště sám na prázdnou branku, ale nejlepší obranný 

zákrok dnešního dne předvedl Milan a zabránil jasnému gólu. 

Po místy až dětinském výkonu jsme schytali zaslouženě největší debakl v této sezóně. Jediný, kdo v 

tomto zápase snesl přísnější měřítko byl Milan. Je však dobře, že jsme prohráli aspoň víme na čem 

máme pracovat. 

Hespro HK : FC Blešno A 9:8 (3:5) 

06/01/2019 

Sestava: Kotland Michael - Lukášek Miroslav, Jech Stanislav, Hůlka Ondřej, Havelka Milan - Janský 

Libor, Dědeček "Liberec" Dominik, Voltr Jaroslav, Krejcar "Buld" Jan, Moravec "Liga" Jakub 

B: Janský Libor 3, Dědeček "Liberec" Dominik 2, Lukášek Miroslav 2, Krejcar "Buld" Jan 
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci:3 
Komentář: Do prvního zápasu nového roku jsme vstoupili téměř v ideální sestavě. To se však nedalo 

říci o domácích, kterým však nechyběl nejlepší střelec soutěže.  

Do zápasu jsme vstoupili dobře. V 5. minutě Liberec přihrál míč Liborovi, který nás poslal do 

vedení - 0:1. O dvě minuty později se po krásné individuální akci prosadil Míňa - 0:2. Poté se 

domácím podařilo snížit - 1:2. Poměrně záhy jsme přispěchali s odpovědí, když se po Milanově 

přihrávce prosadil Liberec - 1:3. Ve 12. minutě přihrál Buld Liborovi, který před prázdnou bránou 

nezklamal - 1:4.O dvě minuty později si tito dva hráči spolupráci zopakovali a Libor, tak oslavil první 

hattrick v našem dresu - 1:5. Poslední minuta první půle se nám však hrubě nevyvedla a domácím se 

podařilo zkorigovat stav utkání na - 3:5. 

Do druhé půle jsme vstoupili tak, jak jsme skončili tu první a velmi rychle jsme inkasovali - 

4:5. S odpovědí jsme přispěchali záhy Jára přihrál Míňovi, který nám vrátil dvoubrankový náskok - 

4:6.Bohužel jsme stále mysleli hlavně na útok a zapomínali bránit, čehož domácí využili a v půlce 

druhé půle srovnali stav na - 6:6. Ve třinácté minutě Michael nalezl dlouhým výhozem Liberec, který 

nám hlavou vrátil vedení - 6:7. Domácí rychle vyrovnali - 7:7. Po penaltovém zákroku Míni proměnili i 

nařízenou penaltu a dostali se poprvé v utkání do vedení - 8:7. Za nás po přihrávce od Járy srovnal 

Buld - 8:8. Poté jsme na hřiště poslali nejsilnější sestavu, ale ihned po rozehře jsme inkasovali - 9:8. 

Poté měli ještě domácí možnost dvou prodloužených penalt, ale ty Michael zlikvidoval. 

Dnes jsme krásně předvedli, jak snadno se dá ztratit vyhraný zápas. Pochvalu za toto utkání zaslouží 

Libor a Michael za zlikvidované penalty. 
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Legia HK : FC Blešno A 8:1 (5:0) 

06/01/2018 

Sestava: Kotland Michael - Lukášek Miroslav, Jech Stanislav, Hůlka Ondřej, Havelka Milan - Janský 

Libor, Dědeček "Liberec" Dominik, Krejcar "Buld" Jan, Voltr Jaroslav, Moravec "Liga" Jakub 

B: Kouba Zdeněk 
ŽK: Dědeček "Liberec" Dominik, Jech Stanislav 
ČK: ------ 
Diváci:7 
Komentář: K druhému utkání nového roku jsme nastoupili s odhodláním získat tři body. Domácí 

nastoupili posilněni vítězstvím z prvního jejich utkání 7:3.  

Bohužel vstup do utkání se nám vůbec nepovedl a v 7. minutě jsme již prohrávali - 2:0.A i 

když se šance střídali na obou stranách, tak my jsme nebyli schopni trefit bránu a domácí své šance 

většinou využívali. Tak se po poločase nemohl nikdo divit, že jsme prohrávali - 5:0. 

 

Do druhé půle jsme trochu přeskupili řady a na naší hře se to hned projevilo, ale ani tak jsme 

dlouho nemohli vstřelit branku. Proto se opět prosadili domácí - 6:0. Poté se hra trochu vyostřila a 

výsledkem byly žluté karty na obou stranách. Po dalším z faulů jsme měli možnost přímého kopu a 

Liberec prostřelil vše, co mu stálo v cestě - 6:1. Ještě více jsme se začali tlačit do zakončení, ale dnes 

nám prostě nebylo přáno, tak se v posledních dvou minutách ještě dvakrát prosadili domácí - 6:1 

V druhém utkání jsme bohužel podali horší z těch našich výkonů, a tak konečný výsledek není 

takovým překvapením bohužel. Musíme hodně zapracovat na obranné fázi, některé branky 

dostáváme po hodně laciných chybách. 

Reds HK : FC Blešno A 3:1 (2:0) 

13/01/2019 

Sestava: Ruml Jan – Lukášek Miroslav, Jech Stanislav, Hůlka Ondřej, Voltr Jaroslav – Janský Libor, 

Moravec "Liga" Jakub, Dědeček "Liberec" Dominik, Krejcar "Buld" Jan, Novák "Pokémon" Lukáš 

B: Dědeček "Liberec" Dominik  
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci:15 
Komentář: V neděli odpoledne jsme se opět střetnuli s hradeckým Liverpoolem výsledek prvního 

utkání nás pasoval do role favorita. Domácí nastoupili s lehce pozměněným týmem.  

Od začátku zápasu se hrál poměrně vyrovnaný futsal s šancemi na obou stranách. Tu první 

největší šanci měl Buld, ale v tutovce selhal. Tak se první dočkali domácí, když jejich přihrávku 

nasměroval do naší brány Míňa - 1:0.Dále jsme snažili vsítit branku, ale nedařilo se, a tak domácí 

udeřili podruhé - 2:0. Do konce první půle se již žádný z týmů neprosadil. 

I když jsme si poločase řekli, co všechno máme změnit moc to nepomohlo. V půlce druhé půle 

se domácí prosadili potřetí - 3:0. A pro nás zápas prakticky skončil. I když jsme se snažili, tak jsme 

dlouho nemohli vstřelit branku. Až dvě minuty před koncem, alespoň snížil Liberec na konečných - 

3:1 
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Tento zápas jsme prohráli hlavně díky tomu, že se hraje na góly, a ne na jiné parametry, ale i 

tak celkově naše hra postrádala větší šťávu. 

BFK Orel HK B : FC Blešno A 2:1 (0:0) 

13/01/2019 

Sestava: Ruml Jan – Lukášek Miroslav, Jech Stanislav, Hůlka Ondřej, Voltr Jaroslav – Janský Libor, 

Moravec "Liga" Jakub, Dědeček "Liberec" Dominik, Krejcar "Buld" Jan, Novák "Pokémon" Lukáš 

B: Krejcar "Buld" Jan  
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci:12 
Komentář: Na druhý nedělní zápas nám dorazil trenér i manažer týmu, domácí nastoupil posíleni o 

hráče jejich A - týmu Čapka.  

Od začátku zápasu jsme hráli mnohem lépe než v první utkání a na naši hru se dalo chvílemi i 

dívat. Bohužel ani tentokrát jsme branky nedocílili, a protože domácí měli šancí málo, tak skončila 

první půle za stavu 0:0. 

I v druhém poločase jsme pokračovali v aktivním pojetí zápasu, ale branku jsme opět 

nevstřelili. Tak se prosadili domácí konkrétně jejich posila z áčka Čapek - 1:0. O tři minuty později nás 

domácí pěkně vykombinovali až do prázdné brány - 2:0. Tři minuty před koncem Ondra přihrál 

Buldovi, který jeslemi prostřelil brankáře a snížil na - 2:1. Pak jsme si vytvořili ještě dvě velmi pěkně 

příležitosti ke srovnání, ale ty už jsme neproměnili. 

V tomto utkání jsme již podali celkem solidní výkon, ale na jeden gól se prostě nevyhrává. 

Štroncek Cerekvice : FC Blešno A 5:4 (2:1) 

20/01/2019 

Sestava: Kotland Michael – Lukášek Miroslav, Krejcar Ondřej, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav – Janský 

Libor, Dědeček "Liberec" Dominik, Krejcar "Buld" Jan, Voltr Jaroslav 

B:Lukášek Miroslav , Jech Stanislav, Voltr Jaroslav  
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci:4 
Komentář: V letošní sezóně poprvé jsme nastoupili v ledové hale v Jaroměři, sestavu jsme tak, tak 

dali dohromady. Soupeřem nám byl Štroncek Cerekvice, poslední tým tabulky.  

Od začátku se hrál futsal s mnoha nepřesnostmi na obou stranách. Nakonec se do vedení 

dostali domácí po nedůslednosti Liberce- 1:0. Ve třinácté minutě skvěle vybojoval míč Libor a přihrál 

svému kamarádovi ze zámostí Járovi, který srovnal stav utkání na - 1:1. Tři minuty před koncem se 

Michaelovi nepovedl rozehra na Bulda, který posléze nezvládl situaci ubránit a domácí se dostali opět 

do vedení - 2:1. Tímto výsledkem skončila i první půle. 

Vstup do druhé půle se nám povedl. Hned v 1. minutě rozehrál Jára roh na Míňu, který 

střelou na zadní tyč srovnal na - 2:2. Nedlouho poté vyrobil Míňa jednu ze svých největších miněl, 

když rozehrál roh přímo do rukou domácích brankáře, který využil nepřítomnosti Michaela v naší 

bráně a střelou přes celé hřiště do prázdné brány poslal domácí do vedení - 3:2. O pět minut později 
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po Michaelově přihrávce předvedl svůj nejlepší moment v této sezóně Standa, když vymetl šibenici 

domácí brány a srovnal stav utkání na - 3:3. Ani to nám nepomohlo ke zlepšení a domácí se tři minuty 

před koncem dostal do vedení - 4:3. Poté jsme si vzali oddechový čas a poslali na hřiště to nejlepší. 

Poměrně brzo jsme dočkali i cíleného efektu, když Liberec dostal míč na Míňu, který srovnal na - 4:4. 

Bohužel půl minuty před koncem, přišel poměrně zbytečný faul od Míni. Michael si do zdi postavil 

pouze Míňu a inkasoval na přední tyč - 5:4. Z tohoto těžkého direktu jsme se již nevzpamatovali. 

Bohužel jsme podruhé v této sezóně prohráli s posledním týmem tabulky. Opět to bylo 

hlavně kvůli špatné výkonosti našich útočníků, naši nejofenzivnější hráči nezískali v tomto utkání ani 

bod a bez toho na lepší výsledek s takovými týmy nemůžeme uspět. 

FC Santus Dobruška : FC Blešno A 8:0 (4:0) 

20/01/2019 

Sestava: Kotland Michael – Lukášek Miroslav, Krejcar Ondřej, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav – Janský 

Libor, Dědeček "Liberec" Dominik, Krejcar "Buld" Jan, Voltr Jaroslav 

B:-------  
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci:10 
Komentář: V druhém dnešním zápase jsme nastoupili proti našemu neoblíbenému soupeři, od 

kterého jsme v prvním utkání schytali největší debakl v této sezóně.  

Tentokrát jsme do tohoto utkání vstoupili hodně koncentrovaně. Což se kladně projevilo na 

výsledku, do útoku jsme téměř nedostali, ale stav v 10. minutě byl - 0:0.Pak jsme však poprvé 

neuhlídali útočné manévry domácích a inkasovali - 1:0. Poté se dva zákroky nepovedly Michaelovi a 

my rázem prohrávali - 3:0. Poté jsme se konečně dostali do útoku i my, ale své šance jsme 

neproměnili, tak ještě jednou udeřili domácí - 4:0. 

Bohužel v druhé půli nám postupně docházeli fyzické síly. Hned ze začátku Michael obdržel 

třetí housle - 5:0. Nakonec jsme ještě ve druhé půli inkasovali třikrát - 8:0. Za tento stav jsme mohli 

být ještě rádi. A protože jsme neproměnili ani ty největší šance, tak jsme poprvé v sezóně jsme nedali 

ani branku. 

Tak jsme opět schytali debakl a zasloužený. Možná to bylo zapříčiněno i tím, že jsme 

nastoupili až se zbytečným respektem, i když snaha se naším hráčů nedá upřít snaha. Je však třeba si 

nalít čistého vína a přiznat, že se současným týmem v nynějším stavu na tohoto soupeře prostě 

nemáme. Musíme se zamyslet nad tím, zda pro nás tato soutěž bude mít smysl i příští rok. Něco lze 

dohnat tréninky, ale některé věci už prostě nedoženeme. 
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Flamengo HK "B" : FC Blešno A 3:3 (1:3) 

09/02/2019 

Sestava: Kotland Michael – Lukášek Miroslav, Havelka Milan, Hůlka Ondřej, Voltr Jaroslav, Jech 

Stanislav – Janský Libor, Novák "Pokémon" Lukáš, Dědeček "Liberec" Dominik, Krejcar"Buld"Jan 

B: Dědeček "Liberec" Dominik, Krejcar"Buld"Jan, Lukášek Miroslav 
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci:10 
Komentář: Na poslední zápas v této futsalové sezóně jsme se sešli takřka v ideální sestavě, když nám 

chyběl pouze Liga, který se zhostil role diváka. Domácí opět nastoupili posíleni o borce z áčka.  

Opět jsme měli poměrně solidní vstup do utkání, ale do vedení se nakonec dostali domácí. 

Když si svého hráče neuhlídal náš nejzkušenější obránce Míňa - 1:0. Ihned po rozehře jsme však 

předvedli famózní akci, na jejímž konci přihrál Míňa Liberci před prázdnou bránu, který srovnal na - 

1:1. Navíc o dvě minuty později Buld, přihrál Míňovi, který nás střelou na zadní poslal do vedení - 

1:2.V 15. minutě navíc perfektně vybojoval míč Libor a poslal jej před prázdnou bránu na Bulda, od 

jehož kolene se míč odrazil do brány - 1:3. A po nejlepší poločase v našem podání v této sezóně jsme 

vedli nad lídrem soutěže o dvě branky. 

 

Vstup do druhé půle se nám nepovedl. Když si po rohu domácích neuhlídal svého hráče 

Standa - 2:3. V 10. minutě se domácí dočkali zaslouženého vyrovnání - 3:3.Zhruba od 12. minuty se 

začal hrát futsal, který všechny přítomné diváky musel bavit. Hra se přelévala z jedné strany na 

druhou i s velkými šancemi na strhnutí vedení na svoji stranu, ale nakonec se žádný z týmů již 

neprosadil. 

V posledním zápase této sezóny jsme podali zřejmě nejlepší výkon všichni hráči zaslouží 

pochvalu, i když nás samozřejmě mrzí to, že k vítězství v tomto zápase jsme měli opravdu blízko. 

Poděkování patří i naším fanouškům, kteří dnes byli tím správným hnacím motorem za lepším 

výsledkem. Vzhledem k tomu, že jsme si na schůzi odhlasovali pokračování s futsalem i v příští 

sezóně, uvidíme, zda nám letos nabyté zkušenosti pomohou v příští sezóně. 

Tabulka 

Rk. Tým   Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 
1. Flamengo HK "B" 14 11 1 2 70: 37 34  ( -2) 
2. FC Legia  14 11 0 3 70: 33 33  ( 27) 
3. F.C. Santus Dobruška 14 9 1 4 95: 53 28  ( -2) 
4. FC Hespro  14 9 0 5 78: 56 27  ( 3) 
5. Reds HK  14 4 0 10 33: 84 12  (-12) 
6. Orel HK "B"  14 4 0 10 43: 67 12  (-18) 
7. FC Blešno  14 3 1 10 42: 66 10  ( 10) 
8. Štroncek  14 3 1 10 50: 85 10  ( -8) 

 


