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kolo datum hřiště Soupeř výsledek strana 

1 1. 9. 2012 ZŠ Štefánikova Hungry Cannibals 7:5 2 

2 2. 9. 2012 ZŠ Třebechovice Active Plejbojs 9:3 2 

3 8. 9. 2012 ZŠ Štefánikova Duarig HK 7:2 3 

4 20. 10. 2012 ZŠ Štefánikova PSG 9:7 6 

5 16. 9. 2012 ZŠ Třebechovice Repro HK "B" 10:3 4 

6 22. 9. 2012 ZŠ Třebechovice Spartak HK 1:3 4 

7 28. 9. 2012 ZŠ Plotiště TMK Losers "B" 10:0 5 

8 6. 10. 2012 ZŠ Třebechovice Golem/Frantic "B" 6:2 5 

9 -- Rychnov Katastrofa Rychnov 5:0 k.  

10 14. 10. 2012 ZŠ Třebechovice Nirvana HK 5:4 6 

11 --- Olympia FC Kojot 5:0 k.  

12 27. 10. 2012 ZŠ Třebechovice Újezd 12:2 7 

13 3. 11. 2012 ZŠ Plotiště Rmt Argentinos Všestary 5:6 8 

14 4. 11. 2012 ZŠ Třebechovice Vlčáci 11:4 8 

15 11. 11. 2012 ZŠ Třebechovice Flamengo HK "C" 4:2 9 

16 6. 4. 2013 ZŠ Třebechovice Hungry Cannibals 5:4 9 

17 --- Černožice Active Plejbojs 5:0 k.  

18 20. 4. 2013 ZŠ Třebechovice Duarig HK 5:1 10 

19 21. 4. 2013 ZŠ Třebechovice PSG 6:1 11 

20 28. 4. 2013 ZŠ Štefánikova Repro HK "B" 6:1 11 

21 4. 5. 2013 ZŠ Plotiště Spartak HK 3:3 12 

22 5. 5. 2013 ZŠ Třebechovice TMK Losers "B" 6:1 12 

23 11. 5. 2013 ZŠ Plotiště Golem/Frantic "B" 3:3 13 

24 19. 5. 2013 ZŠ Třebechovice Katastrofa Rychnov 5:2 13 

25 25. 5. 2013 ZŠ Štefánikova Nirvana HK 7:2 14 

26 2. 6. 2013 ZŠ Třebechovice FC Kojot 9:4 15 

27 8. 6. 2013 Černožice Újezd 5:2 15 

28 9. 6. 2013 ZŠ Třebechovice Rmt Argentinos Všestary 7:6 16 

29 16. 6. 2013 ZŠ Jana Gočára Vlčáci 5:6 16 

30 22. 6. 2013 ZŠ Třebechovice Flamengo HK "C" 5:4 17 
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Hungry Cannibals - FCB 5:7 

1.9 2012 ZŠ Štefánikova 

Sestava: Hříbal Vojtěch- Daněk Lukáš, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej- Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Moravec 
Dominik 

Trenér: Krejcar Jan 

Asistent trenéra: Hříbalová Pavla 

Fanoušci:3 

Po dvouměsíční pauze pro nás přišel první zápas v 1A třídě. Čekal na nás jeden z nejkvalitnějších týmů této 
soutěže, loni skončili čtvrtí. Na zápas se omluvil Kuba Moravec, tak nabídku dostal Víťa, který ji odmítl. Nastoupili 
jsme tedy se dvěma hráči na střídání. 

Začátek utkání se nám příliš nepovedl již ve 2. minutě útočník soupeře obešel Lukáše, Kuba poté netrefil míč a 
poté již nebyl pro soupeře problém přihrát balón před prázdnou bránu spoluhráči, který s přehledem zavěsil 1:0. 
Od této chvíle jsme převzali otěže zápasu my. V 6. minutě se nám podařilo odpovědět po krásné akci bratří 
Krejcarů, když na konci akce Honza přihrál Kubovi a ten suverénně srovnal na 1:1. O tři minuty později si Tomek 
pohrál s obranou soupeře, poslal míč před bránu a na místo určení jej dopravil Dominik 1:2. V 11. minutě opět 
Tomek nádherně připravil gólovou pozici pro Honzu, který se nemýlil 1:3. Ve čtrnácté minutě přišli domácí s 
rychlou odpovědí, když útočník domácích přešel přes Ondru a poté z poměrně těžké pozice prostřelil Vojtu 
jeslemi 2:3. Minutu před koncem poločasu jsme opět roztočili kombinační kolotoč, když Tomek vybojoval míč na 
vlastní půlce, posunul jej na Honzu, který ho bez rozmyšlení poslal před prázdnou bránu na Kubu 2:4. V poslední 
minutě se opět zaskvěl Tomek, když nádhernou patičkou vyzval ke skórování Honzu, který jeho výzvu neodmítl 
2:5. Tak skončil i poločas. 

Začátek druhého poločasu si rozhodně Vojta nezapíše zlatým písmem do deníčku. Již ve druhé minutě druhého 
poločasu svou špatnou rozehrou nabídl domácím gólovku kterou neodmítli 3:5. A aby toho nebylo dost, tak ještě 
v téže minutě si řekl o míč od Tomka, který mu ho přihrál velmi pomalu, Vojta zvedl nohu a bylo to 4:5 a zápas 
opět získal na dramatičnosti. Domácí nám začali zle zatápět naštěstí jejich šance končili na vynikajícím Vojtovi a 
nebo mimo bránu. Bohužel my jsme s našimi šancemi zacházeli obdobně, i když vlastně i o něco lépe trefili jsme i 
pár tyčí. V půlce druhého poločasu jsme si vzali time poslali tam tu nejúdernější útočnou vazbu a vyplatilo se. Ve 
44. minutě Honza napsal domácímu obránci jesle, přihrál Tomkovi, který krásnou střelou do šibenice nedal 
brankáři sebemenší naději na zákrok 6:4. Poté "přišli" Dominikovi chvíle spálil dvě stoprocentní šance, jednou 
nechal vyniknout brankáře a poté i břevno domácí svatyně. O minutu později se konečně dočkal svého druhého 
zářezu na pažbě, když mu poslal krásnou přihrávku Tomek, tak Dominik šajtlí k tyči dal na 4:7. Domácím se 
podařilo v poslední minutě kosmeticky upravit výsledek na 5:7. 

První vítězství nás zavazuje k tomu podávat i obdobné výkony v dalších zápasech. Nebýt slabšího začátku druhé 
půle mohl to být pro nás bezproblémový zápas. Děkuji všem hráčům za nasazení v tomto utkání a fanouškům a 
fotografům za podporu.  

FCB- Active Plejbojs 9:3 

 2.9 2012 9:00 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Hříbal Vojtěch- Daněk Lukáš, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej - Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Moravec 
Dominik, Novák Vít 

Trenér: Honza 

Fanoušci: 18 

K dnešnímu zápasu přijel soupeř, který nováček v této soutěži stejně jako my. Do týmu jsme přizvali Víťu, který již 
měl zápas v nohách. 
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Zápas pro nás začal velmi dobře, hned z první  akce se nám podařilo skórovat. Honza po rychlém brejku vrátil 
přihrávku Kubovi a ten nezaváhal 1:0. O minutu později dostal Tomek žlutou za "simulování". V 10. minutě Honza 
přihrál Tomkovi, který se nemýlil 2:0. O čtyři minuty později se opakovala souhra z první minuty a Kuba navýšil 
náš náskok na 3:0. V 17. minutě se hostům podařilo zkorigovat výsledek 3:1. O dvě minuty později to opět bylo o 
tři branky. Kuba vyslal do brejku Honzu, který jeslemi prostřelil brankáře hostí 4:1. Takový byl i výsledek po 
prvním poločase. 

V druhém poločase se nám opět povedl začátek. Tomek vymyslel akci tak, že nechal vyniknout Víťu, který 
nádhernou  střelou do víka upravil na 5:1. O tři minuty později vybojoval míč Kuba a poslal jej přes celé hřiště do 
prázdné brány 6:1. V 10. minutě druhého poločasu Kuba poslal vysoký míč na Honzu, který mu ho vrátil zpět a 
Kuba z půlky hřiště  poslal  opět míč do prázdné brány 7:1. O minutu později vystihl soupeřovu rozehru a poté 
utíkal z půlky hřiště sám na prázdnou bránu a proměnil 8:1. V 17. minutě druhého poločasu se soupeři podařilo 
korigovat na  8:2. Ve 20. minutě opět po Honzově přihrávce skóroval Kuba do prázdné brány 9:2. Posední slovo v 
zápase měl soupeř, když se mu podařilo snížit na konečných 9:3. 

Po velmi dobrém výkonu přišla zasloužená výhra. Za zmínku stojí gólový výbuch Kuby (5 branek) a nádherná 
branka Víti.  

Duarig-FCB 2:7 

  8. 9. 2012 ZŠ Štefánikova 

Sestava: Hříbal Vojtěch- Daněk Lukáš, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej,Moravec Jakub- Krejcar Jan, Krejcar 
Tomáš, Moravec Dominik 

Trenér: Krejcar Jan 

Asistent trenéra: Hříbalová Pavla 

Fanoušci:2 

K dnešnímu zápasu jsme dorazili v plné sestavě a na hře to bylo znát. Soupeře jsme od začátku zatlačili na jeho 
vlastní polovinu a snažili jsme se vstřelit první gól. To se povedlo hned v 2. druhé minutě po spolupráci dvojčat, 
když Kuba přihrál Tomkovi, který po zemi střelou k tyči nedal brankáři šanci 0:1. Stále jsme byli v tlaku, což 
vyústilo v další branku v domácí svatyni, Honza s Ondrou krásně vyťukali obranu domácích a na konci nebyl pro 
Ondru problém vsítit svou první branku v dresu FCB 0:2.(Doufáme, že nebyla poslední.) Po další kombinaci se 
prosadil i Honza, když mu gólovou šanci připravil jeho bratr Kuba 0:3. Zhruba od poloviny prvního poločasu jsme 
vypadli z tempa, čehož soupeř využil a najednou ho bylo celé hřiště. Nejprve snížili na 1:3. A o pár minut později 
dokonce na 2:3. My jsme sice šance měli také, ale nakládali jsme s nimi prachbídně. 3 minuty před koncem 
poločasu si soupeř vzal oddechový čas, my jsme reagovali nasazením nejsilnější útočné vazby. To se projevilo 
na hře ale ne na skóre, tak poločas skončil za stavu 2:3. 

K druhému poločasu jsme přistoupili mnohem zodpovědněji, co se týče bránění. Hned ze začátku poločasu opět 
bratři Kuba s Honzou vykombinovali obranu soupeře a Honza z metru doklepával míč do brány 2:4. Soupeř sice 
reagoval vstřelením branky, ale ta nebyla správně uznána, protože míč putoval do brány rovnou z autu. 
Následovala nádherná přihrávka Dominika, která přišla Tomkovi krásně do běhu a ten ještě hezčí střelou upravil 
skóre 2:5. Další branku vstřelil Honza po Tomkově přihrávce bodlem k tyči a završil, tak svůj hattrick 2:6. Po něm 
si dokončil svůj hattrick i Tomek, když na půlce vybojoval míč a pak pelášil k bráně a střelou pod břevno nedal 
strážci domácí svatyně šanci 2:7. Vzhledem k tomu, že spousta dalších našich šancí zůstalo nevyužito skončil 
tímto výsledkem i zápas. 

Kromě drobného zaváhání v druhé půlce prvního poločasu jsme měli tento zápas pevně ve své moci a branku si 
mohl dnes vstřelit opravdu každý. Děkuji hráčům a realizačnímu týmu za přístup k tomuto zápasu.  
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FCB - Repro "B"  10:3 

 16. 9. 2012 9:00 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Kotland Michael- Havelka Milan, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej - Krejcar Jan, Kroupa Michal, Moravec 
Dominik, Moravec Jakub 

Trenér: Honza 

Fanoušci: 10 

V tomto zápase si odbyli premiéru za áčko hned tři hráči z béčka a to Michael v bráně, Milan v obraně a Michal v 
útoku. Dva naši borci se úspěšně totiž zúčastnili půlmaratónu v Ústí nad Labem. 

Hned první minut přinesla branku v soupeřově síti, Honza přihrál Kubovi K., který nezklamal 1:0. Poté byla hra 
nemastná a neslaná. V desáté minutě po dvakrát stejně zahraném rohu se radoval soupeř 1:1. O tři minuty 
později na to zareagoval Dominik po přihrávce od Honzy 2:1. O pět minut později bylo ještě veseleji, Milan přihrál 
Honzovi a ten dalekonosnou střelou navýšil naše vedení na 3:1. Tímto výsledkem skončil i první poločas. 

Druhý poločas jsme začali opět dobře. Ve čtvrté minutě zaúřadoval znovuzrozený střelec Ondra po krásné kolmici 
od Kuby K. 4:1. Na tuto branku stihli hosté ještě zareagovat krásnou střelou do šibenice 4:2. Poté se znova 
prosadil Ondra po přihrávce od Honzy 5:2. Ve dvacáté minutě po nevinně vypadajícím zákroku musel hřiště 
opustit Dominik. O minutu později ještě naposledy v zápase skórovali hosté 5:3. Poté se rozjel střelec dne Kuba 
M., když nejprve využil Honzovi přihrávky 6:3. Poté si poradil bez asistence 7:3. Hned na to vrátil Honzovi 
gólovou přihrávku, který ji využil 8:3. A nakonec završil hattrick po Kubově náhře 9:3. Poslední gól padl po stejné 
spolupráci jako na začátku utkání. Honza vybídl Kubu K. a Ten výsledek zakulatil na 10:3. 

Opět zodpovědný výkon všech hráčů. Nováčci v týmu rozhoně nezklamali a velkou měrou se podíleli na vítězství. 
Hlavně však přejeme brzké uzdravení DOMINIKOVI!!!!!!!!!  

FCB - Spartak 1:3 

 22. 9. 2012 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Mazan David- Daněk Lukáš, Krejcar Jakub- Krejcar Jan, Novák Vít 

Dnešní zápas jsme odehráli opravdu pouze s torzem týmu. Dominik je ve stavu zraněných, Ondra Krejcar měl 
filmové povinnosti, Tomek byl nezvěstný ráno, Vojta Golf, Michael Kotland a Pavel nohejbalové povinnosti a Kuba 
Moravec nepřišel, protože nebyl informován o změně začátku i když se to říkalo již měsíc dopředu. Naštěstí nám 
vypomohli alespoň dva hráči z béčka, abychom zápas mohli odehrát. 

První poločas pro nás nezačal moc dobře a od páté minuty jsme prohrávali 0:1. Postupně jsme se i my dostávali 
do šancí, ale soupeř byl po celý první poločas jasně lepší a nebezpečnější, avšak druhou branku nepřidal. A 
jelikož ani my jsme se neprosadili, tak skončil první poločas 0:1. 

Druhý poločas pro nás začal o mnoho lépe, když Kuba přihrál Honzovi, který si poradil s obránci soupeře a 
pravou nohou k tyči srovnal na 1:1. Soupeř bohužel zareagoval a o pět minut později se dostal opět do vedení 
1:2. Snažili jsme se hrát na brejky, bohužel naše pokusy obrana hostí zvládala uhasit. Poté hosté přidali ještě 
jednu branku 1:3. Naše pokusy o srovnání velmi dobře kryl brankář hostí. Tak zápas skončil naší první prohrou. 

Chtěl bych velmi poděkovat, jak Davidovi, tak Víťovi oba byl velmi platnými členy týmu. Tomka bude čekat nějaký 
zasloužený trest za jeho předzápasovou přípravu. Sám budu muset změnit přístup k některým hráčům. 
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Losers "B" - FCB   0:10 

 28. 9. 2012 ZŠ Plotiště 

Sestava: Hříbal Vojtěch - Daněk Lukáš, Krejcar Jakub, Moravec Jakub - Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Novák Vít 

Trenér: Krejcar Jan 

Fanoušci: 2 

K dnešnímu zápasu jsme dali opět příležitost jednomu hráči z béčka a tentokrát to byl Víťa. 

Hned ve třetí minutě přihrál Honza bratrovi Kubovi, který nás krásnou střelou pod břevno dostal do vedení 0:1.  V 
10.  minutě po Honzově přihrávce zvyšuje krásným angličanem Lukáš 0:2. (První jeho branka v nové sezóně.) Ve 
 čtrnácté minutě dostává Honza k přihrávce od bratra Kuby před prázdnou bránu a nemýlí se 0:3.  Ve dvacáté 
minutě nachází skvělým pasem Kuba M. Lukáše a ten přidává svůj dnešní druhý gól 0:4. Minutu před koncem 
prvního poločasu vytahuje Kuba Moravec další nádhernou lobovanou přihrávku ze svého umění a posílá Tomka 
samotného na brankáře, který s grácií a elegancí baletky obhazuje brankáře domácích 0:5. 

Do druhého poločasu vstupujeme obdobně jako do toho prvního. Ve čtvrté minutě druhé půle vybojoval Honza 
míč na vlastní půlce zařadil nejvyšší rychlostní stupeň a pelášil k brance domácích, tam střelou bodlem zvyšuje již 
na 0:6. Ve 34. minutě Honza dokončuje svůj hattrick, když mu na gól přihrává Kuba Krejcar 0:7.  V 43. minutě 
Vojta svým výhozem nachází Kubu, který si naráží s bratrem Honzou a poté postupuje sám na prázdnou bránu 
0:8. V 45. minutě Kuba vrací gólovou přihrávku Honzovi a ten zvyšuje na 0:9. Poté nás domácí trochu zmáčkli a 
přišla i jejich nejnebezpečnější střela, kterou vyprodukoval Víťa. Sám po tom v autě trefně poznamenal, že pokud 
by zavěsil, tak by ho Vojta asi zabil. Nakonec však ani z tohoto závaru domácí neskórovali. Tak si v poslední 
minutě zápasu našel odražený míč po rohu Tomek a zakulatil skóre na 0:10.  

Konečně má náš brankář na kontě nulu (historicky první), velkou měrou se o ni zasloužil i on sám, především ve 
druhém poločase, kdy jsme ho často nechávali na holičkách, ale poradil si. Domácí si za svou hru jinak určitě 
nějaký ten gól zasloužili. Lukáš potvrdil, že mu nové míče opravdu sedí a dvakrát skóroval a nechybělo mnoho a 
mohl mít i hattrick. Kuba Moravec převzal žezlo po svém bratrovi a dnes ze svých šancí ani jednu pořádně 
nezakončil. Víťa svou nejlepší střelu v zápase sice poslal na Vojtu, ale jinak podal velmi dobrý výkon. 

FCB - Golem/Frantic "B" 6:2 

 6. 10. 2012 ZŠ Třebechovice  

Sestava: Hříbal Vojtěch - Daněk Lukáš, Kotland Michael, Krejcar Jakub - Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Novák Vít 

Trenér: Honza Krejcar 

Asistent trenéra a kameraman: Pavla Hříbalová 

Fanoušek a zapisovatel: Ondřej Hůlka  

Fanoušci celkem:2 

Organizování dnešního zápasu bylo opět dost složité. K dlouhodobě absentujícím Ondrovi a Dominikovi se pro 
dnešek přidal i jeho bratr Kuba. Lukáš celý týden tvrdil, že nepůjde. Omluvili se mi poté i tři hráči z béčka. 
Nakonec naštěstí Lukáš přišel a přišli navíc z béčka Víťa, Michael Kotland a Ondra, který nakonec kvůli 
narozeninové oslavě nehrál. 

Ze začátku utkání jsme sice měli převahu, ale naše akce buď  skončili na perfektním brankáři hostí nebo naší 
nepřesnou přihrávkou. V 5. minutě se po sólovém úniku a přesném zakončení k tyči dostali do vedení hosté 0:1. 
My jsme odpověděli dobře sehraným rohem, když Kuba přesně nalezl Honzu, který střelou na přední tyč srovnal 
na 1:1. V 20. minutě se Lukáš urazil a odešel z utkání a stal se z něj divák. Ve dvaadvacáté minutě jsme se 
konečně dostali do vedení, když Michal přihrál Tomkovi, který se nádherně uvolnil a střelou k tyči nedal 
hostujícímu brankáři šanci 2:1. Tímto výsledkem skončil i první poločas. 
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Do druhého poločasu jsme vstoupili mnohem lépe než do toho prvního. V 6. minutě druhého poločasu Kuba 
nebezpečně vystřelil, brankář míč pouze vyrazil před vápno, kam si naběhl Michal a krásnou bombou pod břevno 
skóroval 3:1. O minutu později po sérii našich přihrávek poslal Michal míč Honzovi, který ho chtěl ještě přihrát, ale 
proti byl obránce hostí, který si míč poslal do vlastní brány 4:1. V 14. minutě Honza našel Tomka a ten podruhé v 
dnešním zápase míč zkušeně uklidil do hostující svatyně 5:1. O tři minuty později vybídl Honza ke skórování 
Kubu, který nádherně vymetl šibenici 6:1. Od této chvíle začal hrát soupeř power-play. Toho využil po brejku dvě 
minuty před koncem, když snížil na konečných 6:2. 

V dnešním zápase jsme především v 1. poločase podali zatím nejhorší výkon letošní sezóny. I I tak to nakonec 
především díky lepší hře ve druhém poločase stačilo na pohodové vítězství.  

FCB - FC Nirvana 5:4 

 14. 10. 2012 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Hříbal Vojtěch - Daněk Lukáš, Krejcar Jakub, Moravec Jakub- Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Novák Vít 

Trenér: Honza Krejcar 

Asistent trenéra: Pája Hříbalová 

Fanoušci: 0 

Dnešní poprvé v historii FCB bez podpory fanoušků pro nás nezačal příliš dobře. Hned v úvodu zápasu kopali 
hosté přímý kop, do zdi se postavil Kuba K. s Honzou. Hráč hostí nastřelil míč doprostřed zdi, Honza míč pouze 
tečoval a my prohrávali 0:1. O dvě minuty později Honza svou chybu napravil, když přihrál bratrovi Kubovi před 
prázdnou bránu 1:1. Ve 12. minutě bylo ještě veseleji, Kuba vrátil Honzovi gólovou přihrávku a ten nás střelou 
bodlem dostal do vedení 2:1. Tři minuty před koncem Honza ztratil míč na půlce hřiště a útočník hostí poté 
jeslemi prostřelil Vojtu 2:2. Minutu před koncem poločasu Honza svou chybu opět napravil, když poslal do 
samostatného úniku Tomka, který elegantně přehodil hostujícího brankáře 3:2. Tímto výsledkem skončil i první 
poločas. 

Začátek druhého poločasu se nám opět nepovedl a velmi rychle bylo srovnáno na 3:3. O pět minut později opět 
řádil Tomek, když po přihrávce od bráchy Kuby nás krásnou střelou k tyči dostal opět do vedení 4:3. Poté se do 
brejku po výhozu od Vojty dostal Honza, udělal kličku brankáři, ale míč si nedokázal připravit do pořádné pozice 
pro zakončení, takže dal šanci brankáři vytáhnout krásný zákrok. Pak přišel nejspornější okamžik zápas po 
závaru, kdy mohl dát gól Lukáš, brankář hostí hodil míč přímo do Kuby K., od kterého se míč odrazil do břevna a 
podle názoru našich hráčů za brankovou čáru, ale rozhodčí byl jiného názoru a branku neuznal. Ve 41. minutě 
Honza "nepovedenou" přihrávkou nalezl bráchu Kubu, který mu míč nádherně vykulil a Honza prostřelil jeslemi 
brankáře hostí 5:3. O minutu později jsme si vzali oddechový čas. Ten nám moc nepomohl Honza ve snaze 
zabránit útočnou akci hostí, vypíchl míč k naší bráně, my jsme prohráli souboj a inkasovali 5:4. Navíc se zranil 
Kuba Moravec, na štěstí se nakonec ukázalo, že to nebylo nic vážného. Zuby nehty jsme nakonec tento výsledek 
ubránili. 

Dnešní zápas se vůbec nepovedl Honzovi. Je však také pravdou, že jsme si opět vytvořili dostatek šancí, ale 
koncovka stále není ideální.   

PSG - FCB 5:9 

 20.10 2012 ZŠ Štefánikova 

Sestava: Hříbal Vojtěch - Daněk Lukáš, Krejcar Jakub, Moravec Jakub - Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Novák Vít 

Trenér: Honza Krejcar 

Asistent trenéra: Pája Hříbalová 

Fanoušci:3 
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K dnešnímu zápasu jsme dorazili s tím, že nás čeká zápas podzimu s týmem Kojotů. Jen, co jsme vylezli z auta, 
jsme byli informováni o tom, že hrajeme s posledním týmem soutěže PSG. 

Začátku zápasu tomu moc nenasvědčoval. První naši vážnější akci zahodil Lukáš, ale v první pětiminutovce byli 
přeci jen o něco lepší domácí. V 7. minutě však Kuba nalezl bráchu Honzu a ten jeslemi prostřelil domácího 
brankáře 0:1. O tři minuty později však domácí srovnali 1:1. V 15. minutě opět po stejné ose a opět jeslemi nás 
dostal Honza do vedení 1:2. O tři minuty později Honza po Tomkově přihrávce dokončil svůj Hattrick, i když mohl 
přihrát ještě Lukášovi, vzal vše na sebe 1:3. V 19. minutě opět Honza převzal přihrávku od Kuby a mohl ji vrátit, 
ale zase vzal vše na sebe 1:4. V poslední minutě 1. poločasu nepřesným rozehráním Kuby Moravce a po 
následném obdrženém gólu 2:4, kterému předcházel zřejmě neodpískaný faul právě na Kubu, se rozvířili emoce v 
tomto utkání.  

Druhý poločas začal nevybíravým faulem na Víťu, který si to chtěl s daným hráčem okamžitě vyřídit, naštěstí se 
nic nestalo. Poté to hodně hecoval především Kuba Krejcar dohráváním soubojů a podobně. Vše vyvrcholilo, 
když Kuba po přihrávce od Honzy dal branku na 2:5. A poté za nemístné komentáře obdržel žlutou kartu. O 
minutu později se Kuba prosadil podruhé po Tomkově přihrávce 2:6. Tomek o dvě minuty připravil brankovou akci 
i pro Honzu 2:7. Poté Honzovi opět přihrál Kuba a ten skóre upravil na 2:8. Ve 38. minutě Honza vybojoval míč na 
vlastní půlce, všiml si, že brankář není v bráně a střelou přes půlku hřiště skóroval 2:9. V těchto chvílích to 
vypadalo na debakl soupeře, ale opak se stal pravdou. 42. minuta Kuba Moravec fauluje ve vápně a je nařízena 
penalta. Domácí bezpečně proměnili 3:9. O dvě minuty později se zbytečně hádáme kvůli autu, domácí rychle 
rozehrají a skórují 4:9. Vzali jsme si oddechový čas, ale ani ten nepomohl. Další branku jsme obdrželi po neshodě 
mezi Vojtou a Tomkem 5:9. Z našich akcí stojí za zmínku pouze Honzova klička brankáři a jeho pouze "žlutý" 
zákrok. A tak zápas skončil 5:9. 

Po pomalejším rozjezdu to vypadalo, že soupeře rozneseme na kopytech, to se však nestalo. Hlavní příčinou bylo 
především to, že jsme naprosto zbytečně hádali, jak se soupeřem, ale také mezi sebou. Faktem také je, že Vojta 
dnes neměl moc svůj den. Doufejme, že si to vybral dnes a na silnější soupeře bude již ve formě. 

FCB- Újezd 12:2 

 27. 10. 2012 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Hříbal Vojtěch- Daněk Lukáš, Krejcar Jakub, Moravec Jakub - Holler Zdeněk,         Krejcar Jan, Krejcar 
Tomáš, Novák Vít 

Trenér: Honza 

Asistent trenéra: Pavla Hříbalová 

K dnešnímu zápasu jsme nastoupili posíleni o dva hráče z béčka a to o Víťu a Zdendu. Stále nám chybí dva 
dlouhodobě absentující hráči.  

Zápas pro nás začal velmi dobře. V 7. minutě nalezl Tomek bratra Honzu a ten střelou k tyči vsítil první branku 
1:0. V 11. minutě Tomek další skvostnou přihrávkou nalezl tentokrát Kubu Moravce, který krásnou bombou k tyči 
zvýšil na 2:0. V 17. minutě Kuba přihrál bratrovi Honzovi před prázdnou branku a bylo to 3:0. O minutu později po 
stejné ose jako předchozí Honza dokončil svůj hattrick 4:0. Poté přišla akce, kdy Kuba K. předvedl ragbyové 
zakončení akce, míč přeletěl síť a letěl až k místní jídelně. Nakonec ve dvacáté minutě Honza vyslal do brejku 
Tomka, který elegantně obhodil brankáře hostí, a bylo to 5:0. V prvním poločase jsme předváděli velmi pohledný 
fotbal, akce střídala akci a hosty jsme téměř k ničemu nepustili. 

Druhý poločas začal stejným způsobem jako ten první. Ve 30. minutě Honza přihrál bratrovi Kubovi, který upravil 
skóre na 6:0. O pět minut později přidal po podobné akci Kuba další branku, ale tentokrát mu přihrával Tomek 
7:0. O dvě minuty později přidal svou druhou branku i Kuba Moravec, ale bohužel asistentka trenéra nestíhala 
zapisovat, tak nevím, kdo u této branky asistoval 8:0. O minutu později druhý Kuba zcela zbytečně na naší půli z 
pozice posledního ztratil míč a hosté toho využili a zkazili Vojtovi čisté konto 8:1. Kuba to napravil o sedm minut 
déle, když po Tomkově přihrávce dokončil svůj Hattrick 9:1. O minutu později, tentokrát asistoval Honza, Kuba 
přidal svůj čtvrtý zásah 10:1. To už byl náš tým příliš namlsaný a začali jsme čím dál tím častěji zapomínat na 
zadní vrátka. Po jedné z těchto akcí jsme vepředu ztratili míč a hráč hostí šel z půlky sám na Vojtu. Vojta tuto 
možnost k vyniknutí nevyužil a jeslemi inkasoval 10:2. Pak však přišla krásná akce, když Vojta dlouhým výhozem 
nalezl Tomka, kterým druhým dotykem poslal míč před prázdnou bránu Honzovi a ten míč uklidil do brány 11:2. V 
poslední minutě Tomek vybojoval míč a poté upravil skóre na konečných 12:2. 
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V dnešním mrazivém počasí podal náš tým jeden z nejlepších výkonů v historii. Krása střídala nádheru a fanoušci 
mohou jedině litovat toho, že se na nás nechodí dívat v takových počtech jako loni. Jediným mínusem dnešního 
zápasu je, že jsme Vojtovi zkazili čisté konto. Vše se, ale ukáže příští týden, kdy hrajeme s druhým, třetím a 
čtvrtým týmem tabulky.  

Rmt Argentinos Všestary - FCB 6:5 

 3. 11. 2012 ZŠ Plotiště 

Sestava: Hříbal Vojtěch- Krejcar Jakub, Moravec Jakub - Krejcar Tomáš, Krejcar Jan, Novák Vít 

Tento zápas byl soubojem o první místo, bohužel jsme opět nenastoupili v nejsilnější sestavě. Absentujícími hráči 
pro tento zápas byli: Ondra Krejcar (Film), Dominik Moravec (zranění), Lukáš Daněk a Milan Havelka (pracovní 
povinnosti). Tudíž jsme si z béčka vytáhli Víťu, ale navíc se těsně před zápasem lehce zranil Kuba Moravec. 

I přes tyto všechny problémy jsme nezačali vůbec špatně. V 8. minutě Honza přihrál bratrovi Kubovi, který s 
přehledem zakončil 0:1. O minutu později brankář domácích vyběhl z vápna k autové čáře a zhatil tak naši akci. 
Kuba však bleskově rozehrál a Honza do prázdné brány zvýšil na 0:2. O dvě minuty později bylo ještě veseleji, 
Honzovu střelu nejprve gólman domácích vyrazil přímo na Víťu, který míč hlavou vrátil opět Honzovi a ten si 
pohrál s míčem i obranou soupeře a bylo to 0:3. V tuto chvíli z nás byli domácí poměrně zoufalí, sice měli asi 
častěji míč u nohou, ale kromě pár šancí a jedné tyče si nic výraznějšího nevytvořili. My jsme naopak z rychlých 
brejků mohli přidat ještě další branky. Nejvýraznější to bylo nejprve, když u autové čáry na půlce měl Honza před 
sebou jen brankáře, ale místo kličky zvolil nepřesnou střelu. Poté ještě mohl jít Tomek s Kubou Moravcem sám 
na brankáře, ale Tomek také zbytečně zvolil střelu z půlky. Tak první poločas skončil za stavu 0:3. 

O poločase jsme se domluvili, že se pokusíme ještě více bránit, což byla osudová chyba. V 5. minutě druhého 
poločasu rozehráli domácí roh na brankáře, který s pomocí teče Kuby Moravce snížil na 1:3. O dvě minuty 
později jsme si nepohlídali náběh domácích a bylo to 2:3. Vzali jsme si oddechový čas, ale ani to nám 
nepomohlo. Hned po něm jsme zcela nesmyslně odběhli od útočníka domácích, který srovnal na 3:3. A po minutě 
bylo ještě hůře, to se domácí dostali poprvé do vedení 4:3. Naštěstí se nám z ničeho povedlo vyrovnat, když 
Vojta svým nepřesným výkopem nalezl brankáře domácích, který míč vrátil před prázdnou bránu, kde číhal 
připravený Kuba Krejcar 4:4. Od této chvíle jsme začali zase hrát. Měli jsme nádherný brejk 2 na brankáře, ale 
Kuba Moravec bohužel nepřihrál přesně Honzovi, tak z toho nic nebylo. Přišel zasloužený trest, když se domácí 
po našem nedůrazu ve vápně dostali opět do vedení 5:4. O dvě minuty později jsme měli velkou šanci na 
srovnání z přímého kopu. Honza ho rozehrál na Vojtu, který trefil hradbu těl před sebou a nejlepší střelec 
domácích Kolínek šel sám na prázdnou bránu 6:4. Tři minuty před koncem po krásné Honzově přihrávce snížil 
Tomek na 5:6. Poté jsme domácí zatlačili a vytvořili jsme si další dvě šance, ale k naší smůle ani jedna 
neskončila v bráně. 

Po neskutečném boji jsme nakonec podlehli o jednu branku. Dle mého názoru by zápasu spíše slušela remíza, 
protože první poločas jsme měli navrch my a druhý domácí. Podepsalo se na nás i to, kolik nás k zápasu 
dorazilo. Nezbývá než zvednout hlavy a soustředit se na poslední tři zápasy podzimu.     

FCB - Vlčáci 11:4 

 4.11 2012 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Kotland Michael- Daněk Lukáš, Krejcar Jakub, Pistora Přemysl- Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Novák Vít 

K dnešnímu zápasu jsme nastoupili posíleni o tři hráče béčka a vyplatilo se to. 

Ve 3. minutě poslal Kuba Tomka do brejku a ten svým klasickým elegantním způsobem obhodil brankáře hostí 
1:0. Hosté zareagovali o 4 minuty později, když nenápadnou střelou srovnali na 1:1. V 11. minutě Kuba přihrál 
Honzovi a ten nás střelou k tyči dostal opět do vedení 2:1. V 19. minutě nás hosté opět přehráli a srovnali na 2:2. 
dvě minuty před koncem jsme se dostali po krásné akci opět do vedení, když na konci přihrál Tomek Přémovi a 
ten střelou k tyči nedal brankáři šanci 3:2. 

Do druhého poločasu jsme vstoupili tím, že ve čtvrté minutě vsítil svůj gól Lukáš 4:2. O minutu později to bylo 
opět pouze o gól 4:3. Na to zareagoval Tomek, když po Honzově přihrávce trefil brankáře hostí a ten míč pouze 
lépe umístil do brány 5:3. V 35. minutě Víťa geniální přihrávkou poslal Kubu do samostatného úniku na prázdnou 
bránu 6:3. O čtyři minuty po Honzově přihrávce, Tomek dokončil svůj hattrick 7:3. Dvě minuty na to Kuba přihrál 
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Honzovi před prázdnou bránu a bylo 8:3. Hosté se zmohli na odpověď  a korigovali tak na 8:4. Ve 45. minutě 
přišel Přémův skvostný fotbalový moment. Dostal se do samostatného úniku na brankáře, kterého přehodil 
krásným lobem, který se opřel o tyč u šibenice 9:4. Tři minuty na to dokončil svůj hattrick po Kubově přihrávce i 
Honza 10:4. Honza v poslední minutě přihrál dnešnímu střelci Tomkovi, který upravil na konečných 11:4. 

Ač to tak nevypadá, především v prvním poločase byli hosté velmi nebezpeční, ale naštěstí jsme včas zažehli 
trysky a zápas nakonec bez problémů vyhráli. Velmi bych chtěl poděkovat hráčům béčka, všichni tři byli velmi 
platnými členy týmu.  

FCB- Flamengo HK "C" 4:2 

 11. 11. 2012 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Kotland Michael - Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Krejcar Jakub - Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Novák Vít 

Trenér: Honza Krejcar 

Asistent trenéra: Pavla Hříbalová 

Fanoušci:1 

K dnešnímu zápasu jsme nastoupili opět v kombinované sestavě, protože ke všem absentujícím se dnes navíc 
přidal Kuba Moravec. 

Zápas jsme nezačali vůbec dobře, protože hned ve třicáté vteřině jsme inkasovali po první akci hostí 0:1. Na 
štěstí o dvě minuty později obral Honza na půlce hostujícího obránce o míč a postupoval sám na brankáře, 
kterého obešel a zakončil do prázdné brány 1:1. Poté se již hra trochu uklidnila a srovnala. Hosté sice více drželi 
míč, ale nebezpečnější v útoku jsme byli my. Nejvážnější šance si vytvořil Víťa, ale bohužel ani jednu z nich 
neproměnil. Pak Michal obdržel zcela zbytečnou žlutou kartu za nemístné poznámky na adresu rozhodčího. Poté 
postupoval ještě Honza sám na brankáře hostí a snažil se jej obstřelit, ten však míč vyrazil rukou mimo pokutové 
území a za odměnu obdržel také žlutý karton. První poločas tedy skončil za stavu 1:1. 

Druhý poločas pokračoval v podobném duchu jako ten první, akorát pro nás začal mnohem lépe než ten první. Ve 
třetí minutě nalezl Honza dlouhým pasem přes celé hřiště osamoceného Zdendu, který si s danou situací 
perfektně poradil a jeslemi prostřelil brankáře hostí 2:1. O pět minut později bylo bohužel opět srovnáno. V našem 
vápně Michal přidržel nohu útočníka hostí a byla z toho penalta, kterou hosté bezpečně proměnili 2:2. Ve třinácté 
minutě druhého poločasu obránce hostí zfalouval Tomka, u kterého se na obličeji objevila krev, naštěstí to nebylo 
nic vážného. Nařízený přímý kop Kuba proměnil a my se dostali opět do vedení 3:2. Hosté se na konci utkání 
rozhodli hrát power-play, ale na štěstí nemají tuto variantu dobře zvládnutou a po jedné z jejich chyb upaloval 
Tomek sám na prázdnou a pojistil tak naše vedení na konečných 4:2. 

Perfektní kolektivní výkon celého mužstva vedl k zasloužené tříbodové odměně.  

FCB "A"-Hungry Cannibals HK 5:4 

 6. 4. 2013 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Kotland Michael-Daněk "Muflon" Lukáš, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Moravec "liga" Jakub-Krejcar 
Jan, Krejcar"Tomek" Tomáš, Moravec Dominik 

Diváci:10 

Po dlouhé zimní přestávce jsme nastoupili k prvnímu zápasu v kompletní sestavě, ale jako podpora týmu chyběl 
asistent a bylo to znát. 

První poločas jsme nezačali příliš dobře, hráli jsme bez pohybu a ani přesnost našich přihrávek nebyla nejlepší. 
Soupeř nás celkem snadno přehrával a celkem po zásluze se dostal do vedení 0:1. V desáté minutě však 
Dominik přihrál Honzovi, který jeslemi prostřelil brankáře hostí a srovnal tak na 1:1. Naše hra se tím však 
nezlepšila, v patnácté minutě se hosté po nedůrazu v našem vápně opět dostali do vedení 1:2. Tímto výsledkem 
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skončil i první poločas. A skóre mohlo vypadat ještě mnohem hrozivěji, hosté totiž spoustu jasných šancí ještě 
promarnili. 

Do druhého poločasu jsme vstoupili mnohem lépe. V naší hře bylo najednou spoustu pohybu a soupeř s tím měl 
problémy. Nejprve po krásné kombinaci mohl do prázdné brány zakončovat Ondra, bohužel netrefil. Poté však 
Tomek přihrál před prázdnou bránu Honzovi, který se nemýlil a srovnal na 2:2. Dvě minuty poté našel Honza před 
prázdnou bránou bratra Kubu, ten však v rozhodujícím okamžiku selhal. Ve 35. minutě Tomek opět přihrál 
Honzovi do vápna a ten nás pravou nohou poslal poprvé v zápase do vedení 3:2. Dvě minuty na to Kuba vrátil 
přihrávku Honzovi, který střelou k vzdálenější tyči na výšil naše vedení na 4:2. Hosté však hned z rozehry přešli 
do útoku a snížili na 4:3. Dvě minuty na to Tomek z rohu nalezl Kubu, který vyhrál souboj s brankářem a poté 
uklidil míč do prázdné brány. Soupeř na to stihl zareagovat kontaktním gólem na 5:4. Dvě minuty před koncem si 
hosté vzali ještě oddechový čas. My jsme se dohodli, že se budeme snažit držet míč, což se nám nakonec moc 
nedařilo. Ale těsný výsledek jsme nakonec se štěstím ubránili. 

Dnešní vítězství považuji za hodně vydřené a i trochu šťastné. První poločas byl z naší strany naprosto 
katastrofální. Druhý poločas byl přece jen o něco lepší hlavně díky větší aktivitě celého týmu. Dobrý výkon 
předvedl Michal, i když si také neodpustil jednu drobnou minelu, kterou naštěstí poté napravil. Ostatní hráči 
hodně často střídali dobré okamžiky s těmi horšími. 

V pozápasovém rozhovoru nám Muflon řekl: "Dnes jsem dvakrát smolně netrefil balón, jednou u naší brány poté u 
brány hostů. Trenér by se nad sebou měl zamyslet, osobně bych nejraději vyměnil trenéra a jeho asistenta s ním" 
:-D  

FCB "A"-FC Duarig HK 5:1 

 20. 4. 2013 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Hříbal Vojtěch-Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Moravec "liga" Jakub - Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, 
Moravec Dominik 

Trenér: Honza  

Diváci:1 

K dnešnímu veledůležitému zápasu jsme se dostavili bez Lukáše, který si užívá zaslouženou dovolenou na lyžích 
v Itálii. Poprvé v jarní části sezony nastoupil do brány Vojta. 

První poločas začal náporem hostí, kteří drželi většinou míč na svých turfech. V 5. minutě přišla první vážnější 
akce hostí, kdy si jejich krásně jeslemi prohodil Ondru a poté ze slušné vzdálenosti zamířil přesně k tyči. Zhruba v 
polovině prvního poločasu jsme se začali dostávat do hry i více my. V 15. minutě nejprve Tomek smolně trefili 
tyčku. O pět minut později však Kuba přihrál Tomkovi, který nechytatelnou bombou pod břevno srovnal na 1:1. 
Zbytek poločasu se dohrál ve vysokém tempu, ale branka již nepadla. 

Do druhého poločasu jsme již vstoupili lépe my, především Honza byl střelecky velmi aktivní, ale ani jedna jeho 
střela neskončila v bráně. Ve 30. minutě byl však Tomek faulován metr před vápnem hostující svatyně a my měli 
výhodu přímého kopu. K němu se postavil Kuba a s přehledem k tyči nedal brankáři šanci 2:1. O 5 minut později 
Honza s bratrem Kubou vykombinovali nádherně obranu hostí a Honza poté uklízel míč do prázdné brány 3:1. 
Dvě minuty na to si vyměnili 4 přihrávky mezi sebou Ondra s Honzou a na konci tentokrát Ondra uklízel míč do 
prázdné brány 4:1. Pak následovali akce, kdy se v zahazování šancí střídali všichni naši hráči nejvíce však Honza 
a liga, který dal dokonce i tyčku. Hosté zahrozili ještě dvě minuty před koncem, kdy trefil naši brankovou 
konstrukci. V poslední minutě vyslal Kuba Dominika, který šel z půlky hřišti na brankáře a zkušeně zavěsil 
přízemní střelou k tyči 5:1. 

Tento důležitý zápas jsme zvládli díky výjimečně dobré obranné činnosti celého týmu, i když nějaká okénka se 
tam našla. Dalším důležitým faktorem byla naše větší pohyblivost. Vojta za celý zápas předvedl akorát jednu 
chybu v rozehrávce, jinak podal perfektní výkon. Ke konci druhého poločasu se soupeř dopustil pár nesportovních 
faulů, kdy držel některé naše hráče bez balónu, bohužel tyto zákroky unikli zraku rozhodčího.  

Doufejme, že podobný výkon předvedeme i v zítřejším zápase. 
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FCB "A"-PSG HK 6:1 

 21. 4. 2013 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Moravec "liga" Jakub - Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, 
Moravec Dominik 

Trenér: Honza 

Diváci:4 

K dnešnímu utkání jsme nastoupili s jedinou změnou a tou byl Michael v bráně. Náš dnešní soupeř v minulém 
kole překvapivě porazil RMT Argentinos Všestary v poměru 4:2. Tudíž jsme očekávali, že nás čeká opět náročný 
zápas. 

První poločas jsme poprvé na jaře začali dobře. Ve třetí minutě Tomek přihrál Honzovi, který naznačil obránci 
tělem a poté zacílil přesně pravou nohou k tyči 1:0. O Tři minuty později zfalouval hostující obránce Dominika a 
my měli výhodu přímého kopu. K němu se postavil  Honza, který prostřelil zeď a zvýšil tak na 2:0. V 10. minutě 
nejprve zakončoval Honza, ale pouze do brankáře hostí, k odraženému míči se dostal Kuba a poslal jej pod 
břevno hostující svatyně 3:0. Hosté však o dvě minuty později využili našeho jediného vážnějšího zaváhání v 
obraně a snížili na 3:1. Ve 22. minutě zakombinoval krásně Ondra s Honzou a druhý jmenovaný poté bez 
problémů zakončoval do prázdné brány 4:1. Tímto výsledkem skončil i první poločas. 

Do druhého poločasu jsme opět vstoupili velkým tlakem, ale většině našich akcí scházela lepší finální fáze. V 33. 
minutě Kuba přihrál Honzovi, který si míč posunul a druhým dotekem zakončil k tyči 5:1. O dvě minuty později 
Honza využil zaváhání hostí při rozehrávce obešel brankáře a před prázdnou brankou nalezl ligu, který poprvé na 
jaře skóroval 6:1. Do konce zápasu jsme se sice ještě snažili s výsledkem pohnout, ale již se to nepovedlo. 

V dnešním zápase se zrodila naše zasloužená výhra. Soupeř nás neustále prosil o to, abychom méně běhali. I 
tak soupeř překvapil svým herním projevem, kterým rozhodně nepatří na tak nízkou pozici v tabulce.   

Repro HK "B" - FCB "A" 1:6 

 28. 4. 2013 ZŠ Štefánikova 

Sestava: Novák Pavel - Krejcar Jakub, Moravec "liga" Jakub - Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Moravec Dominik 

Trenér: Honza 

Diváci:0 

K dnešnímu zápasu se poprvé v sezóně dostavil Pavel, který si stoupnul do brány a konečně se i zápas odehrál. 
Bohužel jsme se museli obejít bez Ondry a Lukáše. 

Zápas začal překvapivě hodně ve vyrovnaném duchu a naším nejvytíženějším hráčem prvního poločasu byl 
jednoznačně Pavel, který měl práce až nad hlavu. V 8. minutě nás domácí přehráli a nakonec skórovali do 
prázdné brány 1:0. V 15. minutě jsme konečně odpověděli po individuální akci Bomka 1:1. Do konce poločasu 
byly šance na obou stranách, ale skóre se již nepohnulo. 

Do druhého poločasu jsme vstoupili již mnohem lépe. V 28. minutě si po Dominikově přihrávce zahrál na 
Lewandowskiho Bomek a krásnou střelou od břevna nás dostal do vedení 1:2. Ve 32. minutě Kuba odhlavičkoval 
míč na Honzu, který si všiml prázdné brány a přes půl hřiště skóroval 1:3. O čtyři minuty později se po dvou 
promarněných šancích se po souhře Kubů, prosadil i liga do prázdné brány 1:4. Ve 45. minutě si Honza několikrát 
vyměnil míč s Kubou a ten poté zakončoval do prázdné brány 1:5. Dvě minuty před koncem utkání Kuba přihrál 
před bránu Dominikovi a ten završil dnešní skóre na konečných 1:6. 

V zápase jsme si po prvním vyrovnaném poločase získali ve druhém herní převahu a zápas dotáhli zaslouženě 
do vítězného konce. Velmi dobrý výkon podal především náhradní brankář soupeře, který nám vychytal mnoho 
šancí. Náš brankář však po včerejším excelentním výkonu u oroseného moku, přidal dnes podobný výkon i na 
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hřišti. K němu se přidal do rána oslavující Tomek, kterému to očividně také neuškodilo. Dobrou zprávou je, že se 
gólově prosadili všichni hráči z pole.  

Spartak HK - FCB "A" 3:3 

 4. 5. 2013 ZŠ Plotiště 

Sestava: Hříbal Vojtěch - Havelka Milan, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Moravec "liga" Jakub - Krejcar Jan, 
Krejcar Tomáš, Moravec Dominik 

Trenér: Honza 

Diváci:0 

K dnešnímu zápasu jsme nastoupili proti týmu, který má především perfektní statistiky, co se týče bránění. K 
zápasu poprvé jako hráč áčka nastoupil Milan. 

První poločas pro nás začal velmi dobře. Tomek ve třetí minutě panenkoval na vápně soupeře a při třetí panence 
přenechal míč Honzovi, který jej z voleje pravou nohou poslal k tyči do brány 0:1. Vytvářeli jsme si slušné šance 
na navýšení vedení, bohužel jsme je neproměňovali a tak přišel trest. V 10. minutě se útočník domácích obtočil 
kolem ligy, obhodil Vojtu a srovnal stav utkání na 1:1. O pět minut později jsme měli k dispozici přímý kop a 
naložili jsme s ním perfektně. Kuba přihrál Ondrovi, který krásným angličanem nás poslal opět do vedení 1:2. Do 
konce prvního poločasu si oba týmy vytvořili ještě pár šancí, ale naložili s nimi špatně tak jsme první poločas 
vyhráli.  

Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit stejným způsobem jako do prvního, ale moc se to nepovedlo. Ve 33. 
minutě proti nám byla nařízena penalta za to, že Milan odkopl míč od nohou soupeře. S pokutovým kopem si 
domácí hráč poradil a opět srovnal stav utkání tentokrát na 2:2. O dvě minuty později byl Kuba zfaulován ve 
vápně a následoval opět kop z penaltového puntíku. K míči se postavil Kuba a neproměnil. Ve 40. minutě Kuba 
přihrál Tomášovi, který na dvakrát procpal míč do brány 3:2.  Šest minut před koncem utkání se domácím 
podařilo srovnat stav utkání na konečných 3:3. 

Tento zápas se těžko hodnotí. Měli jsme možná opticky více ze hry i více šancí, ale brankové konstrukce v 
Plotištích nám nebyly příliš nakloněny. Trefili jsme 6 tyčí. Bohužel se nám nepodařilo si vytvořit rozhodující 
náskok a tak se domácím podařilo vyválčit remízu.  

FCB "A"-TMK Losers "B" 6:1 

 5. 5. 2013 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Hříbal Vojtěch - Havelka Milan, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Moravec "liga" Jakub - Krejcar Jan, 
Krejcar Tomáš, Moravec Dominik 

Trenér: Honza 

Diváci:8 

K tomuto zápasu nastoupili všichni hráči až na jednu výjimku po včerejší vydařené zábavě a také to podle toho 
vypadalo. 

Začátek utkání jsme začali ve velkém stylu. Všichni hráči se předháněli v tom, kdo zahodí větší gólovku. Ve třetí 
minutě jsme měli dokonce výhodu pokutového kopu. K tomu se postavil Vojta a poslal míč brankáři do náručí. 
Naše hra postupně začala uvadat. V 15. minutě Honza přihrál Tomášovi a ten konečně protrhl naše střelecké 
trápení 1:0. Ve dvacáté minutě se však hostům podařilo srovnat 1:1. Poté jsme již byli rádi, že přišla na řadu 
poločasová přestávka. 

Druhý poločas se nesl v dosti podobné duchu jako ten první. Ve 29. minutě Kuba přihrál Dominikovi před 
prázdnou bránu a ten nás poslal opět do vedení 2:1. O čtyři minuty později vystihl Honza rozehrávku hostí a 
poslal míč přes půl hřiště do prázdné brány 3:1. Ve 38. minutě Honza atakoval brankáře hostí, který jej trefil 
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míčem do stehna, míč z následného odrazu skončil v bráně 4:1. Minutu před koncem utkání Tomáš přihrál 
Honzovi a ten konečně vstřelil normální branku a dokončil tak svůj hattrick 5:1. V poslední minutě využil další 
chyby v rozehrávce soupeře Tomáš, následně udělal kličku brankáři a uklízel do prázdné brány 6:1. 

Dnešní utkání vypadalo přesně tak, jak se dalo očekávat vzhledem k předešlé noci :-).  

Golem/Frantic "B" - FCB "A" 3:3 

 11. 5. 2013 

Sestava: Hříbal Vojtěch - Havelka Milan, Kotland Michael, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej - Janko Pavel, Krejcar 
Jan, Kůrka Radovan 

Trenér: Honza 

Diváci:3 

Před dnešním zápasem se hodně řešila sestava. Tomek běží zítra pražský maraton, Kuba Moravec se omluvil 
kvůli florbalu a Dominik se omluvil den před zápasem z důvodu nemoci. Na jejich místo nastoupili borci z béčka 
Pajas a Michael Kotland. Nakonec byl i povolán náhradník Radovan Kůrka, který byl nakonec i kapitánem 
mužstva. 

Zápas pro nás nezačal vůbec špatně, začali jsme mírným náporem, kdy se i Honza pokusil o pár střel, ale bez 
výsledku. V 6. minutě Pajas přihrál Vojtovi, který s míčem došel na půlící čáru a k překvapení všech přítomných 
vymetl krásnou šibenici 0:1. Poté se začali osmělovat i domácí, ale nás držel především výborný Vojta v bráně. 
My jsme podnikali nebezpečné protiútoky, ale především Honza v nich pravidelně selhával, někdy mu zdatně 
sekundoval i Pajas. Tak se ke slovu konečně dostali i domácí, kterým se podařilo srovnat na 1:1. Ve 22. minutě 
Kuba přihrál Honzovi a ten se štěstím prostřelil brankáře domácích 1:2. Do konce poločasu se již skóre 
nezměnilo. 

Do druhého poločasu jsme opět vstoupili náporem, leč koncovka byla náš dnešní hlavní nepřítel. Až ve 41. 
minutě se ujala kombinační akce mezi Honzou a Pajasem, kterou druhý jmenovaný s přehledem zakončil 1:3. 
Poté jsme měli i další šance, kdy gól mohl vstřelit i Ráďa, ale ani on neměl štěstí a tak nás domácí začali 
vyučovat v efektivitě zakončení. Ve 43. minutě nás domácí přehráli, Honzovi utekl hráč, obešel Vojtu a zakončil 
do prázdné brány 2:3. Ve 48. minutě bylo ještě hůře, Honzovi se nepodařil zpracovat míč půlce, kde se zhostil 
hráč domácích a povedenou střelou srovnal na 3:3. My jsme v tu chvíli přidali na obrátkách, vytvořili jsme si dvě 
velmi slušné šanci na vedení bohužel ani ty jsme neproměnili. Domácí si poté vzali oddechový čas, zbývalo 20 
vteřin do konce utkání. Domácí rozehráli dlouhým výhozem, míč propadl až k našemu brankáři, kde do něj 
skluzoval Kuba a hráč domácích. K překvapení všech přítomných rozhodčí odpískal pokutový kop a dokázal nám, 
že nás letos v Plotištích vyhrát nenechá (Minulý týden proti nám odpískal podobnou). K míči se postavil hráč 
domácích a do míče se opřel vší silou, Vojta však míč vyrazil a rozhodčí ihned utkání ukončil. 

Dnešní výsledek je pro nás rozhodně ztrátou. Selhali jsme především v útočné fázi. Hráčem dnešního zápasu byl 
jednoznačně Vojta, který ke vstřelené brance přidal i vychytanou penaltu. Chtěl bych poděkovat Ráďovi a klukům 
z béčka, kteří nás dnes nenechali ve štychu. Do příštího týdne budeme muset zapracovat na koncovce. 

FCB "A" - Katastrofa Rychnov 5:2 (2:1) 

 19.5.2013 ZŠ Třebechovice  

Sestava: Kotland Michael-Mazan David, Krejcar Jakub, Kroupa Michal - Krejcar Jan, Moravec Dominik-Krejcar 
Tomáš za školou 

Trenér: Honza  

Fanoušci:2 

V dnešním zápase nás čekal celek, který nebyl na jaře zatím poražen. V našem týmu však nastaly velké 
personální potíže, Kuba Moravec se v sobotu zranil na velkém fotbale, Ondra Krejcar se omluvil kvůli oslavě, 
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Bomek sice přijel, ale hrál tolika barvami, že i duha by mu záviděla. Pajase se nám nepodařilo sehnat, tak jsme 
nastoupili do zápasu pouze s jedním hráčem na střídání a s tím, že 4 hráči měli již jeden zápas v nohách. Doufali 
jsme to, že nedostaneme moc velký debakl. 

Zápas začali hosté velmi aktivně a hýřili pohybem, my jsme se však nenechali rozhodit z klidu a věřili jsme 
Michaelovi v bráně. Ve 3. minutě jsme se poprvé odvážili zaútočit. Kuba nalezl krásným balónem Honzu a ten 
neváhal ani chvíli, ihned vystřelil a míč skončil v bráně 1:0. Poté jsme opět zalezli na svou půlku a čekali na hosty, 
co vymyslí. Hosté přišli s odpovědí v sedmé minutě a srovnali tak na 1:1. naši taktiku to však neovlivnilo, na 
soupeřovu polovinu jsme se vydávali jen, když jsme byli jistí tím, že něco vytvoříme. To se i párkrát povedlo, ale 
Dominik i Michal ve svých šancích selhali. Naše obran fungovala velmi dobře, a co nezvládla, pokryl vynikající 
Michael v bráně. Ve 14. minutě nalezl Honza před bránou Michala a ten zavěsil 2:1. Poté jsme ještě trochu 
pozměnili taktiku, jakmile se nám podařilo získat,  tak jsme si vzadu mezi sebou vyměnili vždy tak desetkrát míč, 
což soupeře strašně psychicky ničilo. Hosté však za toho stavu velmi přitvrdili svoji hru. Do konce poločasu jsme 
si ještě vzali oddechový čas a skóre se poté již neměnilo. 

Do druhého poločasu jsme opět vstoupili velmi dobře. Ve 28. minutě Kuba vyslal Honzu do brejku a ten 
nezaváhal 3:1. Hosté se poté snažili něco s výsledkem provést. Michael však v bráně vynikal. Tak ve 14. minutě 
Kuba přihrál Dominikovi, ten obešel brankáře a zakončoval do prázdné brány 4:1. Hostům se o dvě minuty 
později podařilo snížit na 4:2 a dostali opět chuť hrát. My jsme si vzali oddechový čas. A o tři minuty později jsme 
definitivně zlomili odpor hostů. Honza vybojoval míč na naší půlce, všiml si vyběhnutého brankáře hostí a tak 
poslal míč do prázdné brány 5:2. O totéž se poté pokusil Kuba i Michael, ale ani jeden netrefil branku a tak zápas 
skončil výsledkem 5:2. 

Dnes tým podal velmi dobrý výkon po taktické stránce a navíc nás podržel brankář, takže nebylo, co řešit :-). 
Absolutorium zaslouží všichni hráči, co odehráli i zápas za béčko. 

P. S. Ondra Krejcar to za nás příští týden oběhá.  

FC Nirvana HK - FCB "A" 2:7 (1:4) 

 25. 5. 2013 ZŠ Štefánikova 

Sestava: Kotland Michael - Havelka Milan, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej - Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Moravec 
Dominik 

Trenér: Honza 

Diváci: 1 

V dnešním zápase bylo povinností získat tři body, a to i přesto, že nám chyběli dva členové týmu. 

 Zápas začal podle našich zajetých kolejí, když jsme domácí nechali útočit a vytvářet si tak slušné příležitosti k 
tomu, aby se dostali v zápase do vedení. Na štěstí koncovka domácích byla velmi tristní. Ve druhé minutě Honza 
poslal Tomáše do samostatného úniku a Tomek prostřelil brankáře jeslemi 0:1. O tři minuty později Michael 
v bráně nejprve perfektně zneškodnil brejk domácích, poté mu však míč vypadl a hráč domácích jej bez problémů 
dorazil do brány 1:1. V desáté minutě Honza poslal krásný pas na Ondru, který nádherně vymetl šibenic 1:2. O 
minuty později jsme domácí dostali pod obrovský tlak v jejich vápně a Milan nakonec střelou trefil Tomka stojícího 
u tyče 1:3. Ještě v téže minutě Tomek přihrál Honzovi a ten skóroval 1:4. Dvě minuty na to rozhodčí ukončil první 
poločas. 

Ze začátku druhého poločasu jsme si vytvořili spoustu šancí, ale bohužel žádná z nich neskončila brankou. Až v 
osmé minutě druhého poločasu Kuba krásnou patičkou uvolnil Honzu před prázdnou bránu a skóre se opět 
pohnulo 1:5. Domácí však bleskově odpověděli, takřka z rozehry se jim podařilo založit gólovou akci 2:5. V 
patnácté se po sérii přihrávek míč dostal od Ondry k Honzovi a ten dokončil svůj hattrick 2:6. O tři minuty později 
Kuba uvolnil Honzu a ten z úhlu prostřelil brankáře domácích 2:7. Rozhodčí poté opět nelenil a ukončil zápas. 

V dnešním zápase jsme dosáhli na předpokládané body celkem bez problémů. Kvalitní výkon opět podal Michael, 
ale poprvé v sezóně se nevyvaroval chyby, naštěstí nás tato chyba nestála body. 

Příští týden nás bude čekat nejtěžší tým FC Kojot, který je zatím na třetím místě. Zveme tímto všechny fanoušky 
2. června do Třebechovic od devíti hodin ráno na tento velmi zajímavý zápas.  
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FCB "A"-FC Kojot 9:4 (4:2) 

 2.6 2013 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Hříbal Vojtěch - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Kroupa Michal - Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Moravec 
Dominik 

Trenér: Honza 

Diváci: 2 

V dnešním zápase nám chyběli Kuba Moravec a Milan Havelka, tak opět nastoupil Michal Kroupa. V případě 
vítězství v dnešním zápase jsme již mohli slavit postup. 

Hosté byli sice v úvodu aktivnější, ale první jsme se prosadili my. Po souhře mezi Tomášem Honzou se prosadil 
druhý jmenovaný 1:0. O dvě minuty později využil Honza krásné přihrávky Kuby a bylo to 2:0. Hostům se podařilo 
snížit na 2:1. Poté však Honza vrátil gólovou přihrávku Kubovi a my jsme se opět dostali do dvoubrankového 
vedení 3:1. To nám dlouho nevydrželo, když hosté perfektně sehráli situaci dva na dva, snížili na 3:2. Na konci 
prvního poločasu ještě Ondra vyslal krásnou přihrávkou do útoku Dominika a ten z velkého úhlu překvapil 
brankáře hostí 4:2. 

Hostů ze začátku druhého poločasu povedlo ještě snížit 4:3. Poté opět zafungovala souhra mezi Honzou a Kubou 
a druhý jmenovaný tuto šanci proměnil 5:3. O tři minuty později si Ondra narazil s Honzou a připsal si poté další 
jarní branku na svoje konto 6:3.  Ve 35. minutě Kuba vyslal Honzu do samostatného úniku, ten zachoval chladnou 
hlavu a dokončil svůj hattrick 7:3. Hosté poté ještě zvládli zareagovat a snížit na 7:4. Od této chvíle si však soupeř 
řekl, že když nás neporazí, tak nám aspoň nakopou a toho se drželi. My jsme na to zareagovali tím nejlepším 
způsobem, když Kuba nalezl před prázdnou bránou Dominika a ten se trefil 8:4. Poslední slovo měl opět Dominik 
před prázdnou bránou tentokrát po přihrávce od Honzy 9:4. 

Je to tam POSTUP DO OKRESNÍHO PŘEBORU je již jistý. Velmi rozporuplný výkon podal Dominik, který sice 
vstřelil tři branky, ale šancí měl mnohem více.  

Újezd - FCB "A" 2:5 (2:4) 

 8. 6. 2013 Černožice 

Sestava: Hříbal Vojtěch - Havelka Milan, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Moravec Jakub - Krejcar Jan, Krejcar 
Tomáš, Kůrka Radovan, Moravec Dominik 

Trenér: Honza 

Případné vítězství v dnešním zápase nám mohlo již tři kola před koncem zajistit 1. místo v soutěži. V tomto 
zápase jsme se navíc rozhodli otestovat talentovaného Radovana Kůrku. 

Úvod utkání byl velmi vyrovnaný, šance se střídaly pravidelně na obou stranách. Ve 3. minutě se Vojtovi 
nepovedla klička a domácí šli do vedení 1:0. Ihned z rozehry jsme však odpověděli povedenou souhrou bratří 
Krejcarů. Tomáš přihrál Kubovi a bylo srovnáno 1:1. O dvě minuty si bratři tutéž kombinaci  zopakovali 1:2. V 10. 
minutě prvního poločasu přišla na řadu nejkrásnější akce zápasu. Honza přihrál Ráďovi, který se ocitnul sám před 
brankářem. Místo očekávané střely však zvolil přihrávku na Kubu Moravce, který byl před prázdnou bránou 1:3. O 
minutu později Ráďa přihrál Honzovi, ten si krátce potáhl míč a zvýšil na 1:4. Domácím se podařilo snížit z 
přímého kopu 2:4. To bylo v prvním poločase vše.  

Do druhého poločasu jsme vstoupili ohranou písničkou, a to spoluprací dvojčat.  Tentokrát Kuba využil křížnou 
přihrávku od Tomka 2:5. Pak jsme se již předháněli jen v zatloukání šancí. Honza trefil minutu před koncem 
břevno. 

Je to doma 1. místo v 1. A třídě. K samotnému zápasu již není, co říct.  
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FCB "A" - RMT Argentinos Všestary 7:6 

 9. 6. 2013 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Hříbal Vojtěch - Daněk Lukáš, Havelka Milan, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej - Krejcar Jan, Krejcar 
Tomáš, Moravec Dominik, Moravec "liga" Jakub 

Trenér: Honza 

Diváci: 6 

V dnešním zápase, ve kterém nám už opravdu o nic nešlo, jsme testovali dalšího nadějného mladého hráče 
Lukáše Daňka. Dnes jsme střídali celé čtyřky. První čtveřice byla složena z obrany Kuba Krejcar a Lukáš a v 
útoku řádilo "ligové" duo bratří Moravců. Ve druhé čtveřici nastupovali v obraně Milan a Ondra a v útoku bratři 
Krejcarové. 

Začátek utkání se nám velmi povedl. Ve druhé minutě nalezl Kuba  ligu a ten "neskutečnou" pumelicí otevřel 
gólový účet 1:0. Poté nastoupila do utkání druhá čtveřice, která zakončila svůj pobyt na hřišti krásnou akcí. Ondra 
milimetrovou přihrávkou vybídl ke skórování Bomka 2:0. V desáté minutě poprvé skórovali i hosté 2:1. Ihned z 
rozehry však přihrál Honza Milanovi, který si houslemi prohodil obránce hostí a poté bodlem zavěsil 3:1. V 
devatenácté minutě hosté opět snížili na rozdíl jedné branky 3:2. A tak skončil i první poločas. 

Začátek druhého poločasu se nám příliš nepovedl. Ve druhé minutě se hostům podařilo srovnat 3:3. V páté 
minutě Bomek vrátil přihrávku Ondrovi a ten nás opět dostal do vedení 4:3. Poté se pěknou kombinací předvedla i 
první čtveřice. Kuba nalezl před prázdnou bránou Dominika a ten prodal krátký předzápasový trénink a zavěsil 
5:3. Už jsme si mysleli, že zápas bez problémů vyhrajeme. Tyto myšlenky nám hosté rychle zatrhli. Ještě v téže 
minutě snížil na 5:4. O čtyři minuty později hosté podruhé v zápase srovnali 5:5. Ve třinácté minutě hosté nastřelili 
ruku Ondry, sudí bez zaváhání udělil žlutou kartu a nařídil pokutový kop. Hosté penaltu proměnili a poprvé v 
zápase se dostali do vedení 5:6. O pět minut později se nám podařilo srovnat. Tomek trefil obě tyče soupeřovi 
brány, hosté se snažili míč uklidit do bezpečí, ale nejdůraznějším na brankové čáře byl nakonec Honza a srovnal 
stav na 6:6. Poté jsme na hřiště opět poslali první čtveřici, což se nelíbilo Vojtovi, který si neustále stěžoval, aby 
se na hřiště poslala kvalitnější sestava. Jeho stěžování jsme vyslyšeli až dvacet vteřin před koncem utkání. 
Dominik pustil na hřiště Honzu. Hosté měli k dispozici aut v dobré pozici. Přímo z autu však poslali míč přímo 
Vojtovi do náruče, ten kvalitním výhozem poslal do brejku Honzu. Honza přihrál ještě lize před prázdnou bránu a 
ten upravil výsledek na konečných 7:6. 

V dnešním zápase nám již o nic nešlo a podle toho taky vypadal náš výkon. I tak si pochvalu za výkon zaslouží 
Muflon, který dnes téměř nic nezkazil. Dalším pozitivem je, že se konečně prosadil za áčko Milan. Vojta opět 
předvedl skvělé zákroky, párkrát nám pěkně zabrnkal na nervy, hlavně se však snažil neustále dirigovat a 
motivovat tým, ovšem svým originálním a neotřelým stylem. Je zbytečné, abychom si nadávali v zápasech, ve 
kterých nám již o nic nejde. Spíše  bychom si tyto zápasy měli užít.      

Vlčáci - FCB "A" 6:5 (4:2) 

 16. 6. 2013 ZŠ Jana Gočára 

Sestava: Kotland Michael - Daněk Lukáš, Havelka Milan, Krejcar Jakub - Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Kůrka 
Radovan  

Trenér: Honza 

Diváci: 1 

K dnešnímu zápasu jsme nastoupili v dosti kombinované sestavě. Moravcovi byli v sobotu na svatbě. Ondra 
Krejcar je zraněn a Pajas dorazil pozdě na sraz, takže s námi neodcestoval. 

Utkání pro nás začalo velmi špatně, hned ze začátku si vstřelil vlastní branku Kuba 1:0. Domácí poté velmi rychle 
přidali ještě jeden zásah 2:0. V desáté minutě bylo ještě hůře, protože domácí opět využili naší hry nevalné 
úrovně a vstřelili třetí branku 3:0. To už neunesl Michael v bráně a řekl, že bychom měli začít něco hrát a povedlo 
se. Honza přihrál Kubovi před prázdnou bránu a ten snížili na 3:1. Ve 20. minutě Honza přihrál tentokrát Tomkovi 
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a ten snížil na rozdíl jediné branky 3:2. Poslední slovo v prvním poločase měli opět domácí, kteří se dostali do 
vedení 4:2. 

Druhý poločas jsme pokračovali ve výkonu, ze kterého boleli oči všechny přítomné. Domácí, kteří hráli bez 
střídání, přidali ještě dvě branky 6:2. My jsme začali hrát 7 minut před koncem utkání. Nejprve Kuba přihrál 
Honzovi před prázdnou bránu a ten snížil na 6:3. Poté Kuba přihrál Tomkovi a ten krásnou střelou snížil na rozdíl 
dvou branek 6:4. V poslední minutě ještě Honza přihrál Tomkovi před prázdnou bránu a ten dokončil svůj hattrick 
6:5. Víc jsme již nestihli a ani bychom si to za dnešní výkon nezasloužili. 

Zasloužená první jarní prohra. Jestli se chtěl někdo naučit, jak se nemá hrát fotbal, měl se dnes přijít kouknout na 
nás. Náš zmar ještě podpořil Muflon svoji dalekonosnou střelou, kterou trefil okno školy ve druhém patře. Jediným 
drobným kladem tohoto utkání byl hattrick Tomka. Omlouváme se Míše,která se na nás jela poprvé podívat a my 
ji předvedli toto.  

Flamengo HK "C" - FCB "A" 4:5 (2:1) 

 22. 6. 2013 ZŠ Plotiště 

Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Moravec 
Dominik 

Trenér: Honza 

Diváci:0 

V dnešním utkání nás čekal jeden z nejvýznamnějšího týmu malé kopané v Hradci. K zápasu se pro zranění 
nedostavil Kuba Moravec. Domácím šlo v tomto zápase o udržení 2. místa v tabulce a tím získat jistotu postupu, 
proto za ně také nastoupil jeden z hráčů z vedení klubu Jedlička Petr, který měl především dnes za úkol vtisknout 
domácím do hry taktiku a řád. 

Utkání začalo dle předpokladu vyrovnanou partií, domácí hráli podle stanovené taktiky a my jsme se snažili něco 
vymyslet s naším "hurá fotbalem". V 5. minutě Honza přihrál Tomkovi a ten všem přítomným nabídl fotbalovou 
lahůdku. Před brankářem nezazátkoval, posunul si míč za sebe a patičkou nás dostal do vedení 0:1. Vedení nám 
moc dlouho nevydrželo, Honza nedobránil svého hráče a domácí srovnali na 1:1. V 15. minutě se domácí 
konečně dostali do vedení 2:1. My jsme se sice dostali do konce poločasu do pár slušných šancí, ale ani jednu 
jsme nevyužili. Tak první poločas skončil za stavu 2:1. 

Poločasová přestávka byla u obou týmů hodně odlišná. My jsme si řekli, že nehrajeme špatně, akorát se musíme 
více soustředit na bránění a rozehru a do minuty bylo ticho a klid. Domácí trenér však hráčům celou přestávku 
vysvětloval, že musí vstřelit více branek a především jim sděloval další taktické pokyny. 

Ze začátku druhého poločasu se projevila rozdílnost poločasových příprav. Domácí navýšili své vedení na 3:1. 
My jsme do pěti minut zareagovali akcí, kdy Kuba prohodil míč uličkou na Honzu a ten po zpracování míče 
pravou nohou zavěsil pod břevno 3:2. O dvě minuty později Kuba poslal míč vzduchem před bránu a Honza 
hlavou srovnal na 3:3. Ve 40. minutě domácí využili zaváhání hlavního rozhodčího, když nepískl dva fauly po 
sobě na nás, a přečíslení využili k zakončení 4:3. O dvě minuty později však sudí předvedl podobnou situaci v 
náš prospěch i přesto, že jsme se dostali k zakončení, nám písknul přímý kop. K němu se postavil Honza, 
rozehrál jej na Kubu a ten z úhlu srovnal stav utkání na 4:4. Domácí si vzali oddechový čas a odhodlali se poté ke 
hře bez brankáře, ale zahráli ji tak "kvalitně", jak ji většinou hrajeme my. My jsme navíc velmi dobře napadali 
jejich rozehru a tím jsme si vytvářeli možnosti k zakončení. V poslední minutě šel Honza s Tomkem sám na 
brankáře, přihrál míč Tomkovi a ten zakončil do prázdné brány 4:5. 

 Dnešní vítězství přišlo především díky výkonu ve druhém poločase. Škoda, že jedna z Michaelových povedených 
střel neskončila v síti, to by ještě více podtrhlo jeho výkon v brankovišti. 
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Konečná tabulka 

1A.třída: Jaro-2012/2013 
Datum aktualizace: 2013-06-22 

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

1. FC BLEŠNO 30 25 2 3 188:81 107 77 86 % 
 

2. FC KOJOT 30 21 0 9 194:118 76 63 70 % 
 

3. FLAMENGO"C" 30 19 4 7 195:95 100 61 68 % 
 

4. RMT ARGENTINOS 30 19 1 10 187:144 43 58 64 % 
 

5. SPARTAK 30 18 2 10 132:93 39 56 62 % 
 

6. CANNIBALS 30 18 0 12 148:109 39 54 60 % 
 

7. DUARIG 30 16 3 11 141:133 8 51 57 % 
 

8. GOLEM/FRANTIC"B" 30 15 4 11 134:117 17 49 54 % 
 

9. 
KATASTROFA 
RYCHNOV 

30 14 2 14 122:116 6 44 49 % 
 

10. LOSERS"B" 30 12 3 15 122:151 -29 39 43 % 
 

11. VLČÁCI 30 12 1 17 137:212 -75 37 41 % 
 

12. PSG 30 11 1 18 95:139 -44 34 38 % 
 

13. NIRVANA 30 10 2 18 109:119 -10 32 36 % 
 

14. ÚJEZD 30 10 0 20 126:198 -72 30 33 % 
 

15. REPRO"B" 30 3 2 25 83:161 -78 11 12 % 
 

16. ACTIVE PLEJBOJS 30 2 3 25 46:173 -127 -3 -3 % 
 

 


