
Sezóna 2013 – 2014

kolo datum hřiště soupeř výsledek strana

1. 31.8.2013 Smidary Atletico Smidary 10:4 1

2. 8.9.2013 ZŠ Třebechovice FC Garret 1:2 2

3. 15.9.2013 ZŠ Třebechovice Futboleros 7:3 3

4. 22.9.2013 Olympie BFK Ledvinka „C“ 9:3 4

5. 28.9.2013 ZŠ Třebechovice The Chance 7:13 4

6. 29.9.2013 ZŠ Třebechovice FC Kojot „B“ 10:5 5

7. 6.10.2013 Černožice Štroncek 1:7 6

8. 12.10.2013 ZŠ Třebechovice Újezd 1:1 7

9. 19.10.2013 ZŠ Sever Next 7:7 8

10. 3.11.2013 ZŠ Třebechovice Replacement 6:5 9

11. 28.10.2013 –------ SK Canucks 5:0 k

12. 2.11.2013 ZŠ Třebechovice Cosmos Sendražice 1:8 10

13. 10.11.2013 ZŠ Třebechovice Votroci z UHK 1:5 11

14. 23.11.2013 ZŠ J. Gočára Džamil 8:2 12

15. 5.4.2014 ZŠ Třebechovice Atletico Smidary 3:4 13

16. 13.4.2014 ZŠ Plotiště FC Garret 4:2 13

17. 19.4.2014 ZŠ Plotiště Futboleros 14:3 14

18. 26.4.2014 ZŠ Třebechovice BFK Ledvinka „C“ 9:5 15

19. 1.5.2014 Černožice The Chance 2:12 16

20. 3.5.2014 ZŠ Štefánikova FC Kojot „B“ 6:4 16

21. 10.5.2014 ZŠ Třebechovice Štroncek 2:12 17

22. 11.5.2014 Černožice Újezd 1:11 18

23. 18.5.2014 ZŠ Třebechovice Next 3:4 18

24. 24.5.2014 ZŠ Sever Replacement 0:6 19

25. –------ –-------- SK Canucks 5:0k

26. 1.6.2014 Černožice Cosmos Sendražice 4:8 20

27. 8.6.2014 ZŠ J. Gočára Votroci z UHK 1:8 21

28. 15.6.2014 ZŠ Třebechovice Džamil 3:3 21

Atletico Smidary – FC Blešno „B“  4:10 (3:5)
31.8.2013 Smidary

Sestava : Kotland Michael- Krejcar Jan, Kůrka Radovan, Moravec Jakub - Janko Pavel, 
Kotland Jan, Krejcar Tomáš
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Branky: Krejcar Tomáš 4x, Janko 2x, Krejcar Jan 2x,  Kůrka, Moravec Jakub

Dnes nastoupil velmi kombinovaný tým hráči béčka chyběli především z pracovních 
důvodů. Kapitánem pro dnešní zápas se stal Ráďa a lze podotknout, že premiéru měl 
velmi povedenou.

Do utkání jsme vstoupili velmi aktivně, ale domácí se hned z jejich první střely na bránu 
dostali do vedení 1:0. My jsme do minuty odpověděli, když Honza poslal bráchu Tomáše 
do Brejku, který s přehledem k tyči proměnil 1:1. V 8. minutě Tomáš vrátil přihrávku 
Honzovi ten míč potáhl po lajně a prostřelil brankáře domácích 1:2. Ve 12. minutě Honza 
Kotland sklepl míč pěkně na Pajase a ten se pomocí kličky zbavil dvou obránců a zkušeně
zavěsil 1:3. O tři minuty později zpracoval Honza Krejcar krásný míč od Pajase zbavil se 
obránce a vybídl ke skórování před prázdnou bránou stojícího Kubu a ten nezaváhal 1:4. 
Poté jsme si vybrali slabší pětiminutovku a domácí snížili na rozdíl jedné branky 3:4. 
Naštěstí jsme se po krásné kombinaci dostali ke slovu opět my, když Honza Krejcar přihrál
Pajasovi a ten dnes po druhé rozvlnil síť 3:5. Tímto výsledkem skončil i první poločas.

Do druhého poločasu jsme vstoupili obdobně jako do prvního a dovolili jsme domácím 
opět snížit na rozdíl jedné branky 4:5. Pak jsme však definitivně převzali otěže zápasu my 
a do konce utkání jsme již nepustili. Nejprve Ráďa oslovil přihrávkou Tomáše ten se dostal
ze složité situace a zvýšil na 4:6. Následoval nejkrásnější fotbalová lahůdka, když Kuba z 
vlastní poloviny poslal míč hlavou na Tomáše, ten jej nenechal spadnout na zem a třemi 
panenkami si krásně poradil s obráncem a pak vyslal nechytatelnou bombu do šibenice, 
která se ještě opřela o tyč 4:7. O dvě minuty později navíc opět Ráďa poslal do 
samostatného úniku Honzu Krejcara a ten nezaváhal 4:8. V další minutě Pajas oslovil 
svojí přihrávkou Tomáše a ten vstřelil již svůj čtvrtý gól 4:9. Dvě minuty před koncem 
Honza vrátil gólovou přihrávku Ráďovi, který si míč šikovně přehodil z pravé nohy na levou
a poslal míč lehounce do brány 4:10.

V dnešním zápase jsme si celkem v poklidu dokráčeli pro vítězství a to i přesto, že soupeř 
byl velmi dobře technicky vybavený, ale především v druhém poločase již psychicky a 
fyzicky odešel. Premiérovou branku v dresu FCB vstřelil Ráďa. Gratulejeme!!!!

FC Blešno „B“ - FC Garret 1:2 (1:2 )

8.9.2013 ZŠ Třebechovice

Sestava : Kotland Michael- Daněk Lukáš, Kroupa Michal, Novák Vít, Mazan David 
-Hochman Tomáš, Holler Zdeněk, Janko Pavel, Kotland Jan, Pistora Přemysl
Branky: Pistora P řemysl
Trenér: Krejcar Jan
Diváci: 4

K dnešnímu zápasu jsme nastoupili v téměř kompletním složení, i když někteří hráči by 
potřebovali nové hodinky. Chyběl akorát Ondřej Hůlka, který se léčí z dlouhodobého 
zranění a podruhé za víkend nepřišel Kůrka.

Do prvního poločasu jsme vstoupili aktivněji než hosté, ale náš tlak byl takový bezzubý, i 
když snaha se hráčům nedala upřít. Nakonec však v 10. minutě Přéma vystihli špatnou 
rozehru hostí a dostal nás do vední 1:0. Stále jsme měli merunu častěji u svých nohou, ale
bohužel jsme moc nedbali nebezpečí od dvou jediných trošku šikovnějších hráčů soupeře.
V 15. minutě se jeden z nich protáhl kolem Michala Kroupy a téměř z nulového úhlu 
nastřelil Michaela v bráně a od něj míč putoval do sítě 1:1. Naši hráči se stále snažili něco 
vymyslet, ale většinou to nemělo ani hlavu ani patu. Ve 20. minutě kopali hosté roh a opět 
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jsme míči do sítě pomohli my 1:2. O dvě minuty později přišla naše největší šance na 
vyrovnání, ale nejprve v koncovce selhal Přéma a poté i Honza a tak poločas skončil 1:2.

Do druhého poločasu jsme udělali výraznou změnu, když do brány šel David. Michaleův 
příchod do pole se na naší hře, když přinesl kvalitní rozehru, leč ani toho jsme nedokázali 
příliš využít. Do soupeře jsme bušili jako hluchý do vrat, ale stále to nepřinášelo kýžený 
efekt. V 15. minutě druhého poločasu jsme si vzali oddechový čas a na hřiště jsme poslali 
tu nejkvalitnější čtveřici. Ta se mohla prosadit hned po deseti vteřinách, ale Michael tváří v 
tvář brankáři selhal. Poté ho napodobil Pajas i Zdenda. Na poslední tři minuty jsme do 
brány poslali Přému a pokusili jsme se hrát power-play. Tu jsme samozřejmě sehráli tak, 
jak je naším zvykem, takže bídně. Dokonce jsme mohli i v poslední minutě inkasovat 
potřetí, Pajas však svoji chybu napravil.

V dnešním zápase byl sice poměr držení míče zhruba 80% ku 20%, ale naše vyložená 
střelecká převaha z toho neplynula. Zápas jsme si prohráli sami i přesto, že hosté vytěžili z
minima maximum. Ondra se alespoň zhostil dobře funkce zapisovatele.

FC Blešno „B“ - Futboleros 7:3 (1:0)

15.9.2013 ZŠ Třebechovice

Sestava : Mazan David- Daněk Lukáš, Kroupa Michal, Holler Zdeněk,Kotland Michael 
-Krejcar Jan, Janko Pavel, Kotland Jan, 
Branky: Krejcar Jan 2x, Dan ěk Lukáš, Holler Zden ěk, Janko Pavel, Kotland Jan, 
Kotland Michael
Trenér: Krejcar Jan
Diváci: 4

K zápasu se nedostavil Víťa, Přéma a Tomáš. Tak za béčko nastoupil Honza Krejcar. Ještě
před začátkem utkání nás překvapil nezvykle vysoký počet hráčů soupeře 10. 

Od začátku utkání bylo jasné, kdo bude hrát v dnešním utkání prim. Byli jsme to my a to i 
přesto, že jednotlivce jsme měli hůře technicky vybavené, ale působili jsme fotbalovějším 
dojmem. Bohužel pro nás jsme si i přes velký počet šancí nebyli schopni poradit se 
zakončením. Prostě jsme netrefovali zařízení. Až konečně ve 23. minutě Honza Krejcar 
nalezl před prázdnou bránou Honzu Kotlanda a ten se nemýlil 1:0. Tímto stavem skončil i 
první poločas.

Začátek druhé půle se nám povedl na výbornou. Honza rozehrál aut na Zdendu a ten si 
vzpomněl na to, jak to hraje Messi a krásnou individuální akcí nás dostal do 
dvoubrankového vedení 2:0. Hosté po rohu snížili, když si Honza Krejcar neubránil svého 
hráče 2:1. My jsme zareagovali o dvě minuty později, když Honza Krejcar přihrál Lukášovi,
který si míč přehodil z levé nohy na pravou a šajtlí nedal brankáři hostí šanci 3:1. 
Následovala akce, kdy Zdena poslal krásným pasem do samostatného úniku Honzu 
Krejcara, který se štěštím procpal mičudu do brány 4:1. O minutu později se dostal Honza 
ke slovu opět, ale tentokrát zužitkoval krásnou náhru od Pajase 5:1. Honza vrátil gólovou 
přihrávku Pajasovi hned vzápětí, když mu posunul míč hlavou a poté Pajas konečně 
prolomil své dnešní prokletí a vstřelil branku 6:1. Hosté poté z ojedinělé šance snížili na 
6:2. My jsme však hned vzápětí přišli s odpovědí Honza Krejcar přihrál Michaelovi a ten 
nádhernou pumelicí navýšil skóre na 7:2. Poslední ke slovu se však dostali hosté, kteří 
snížili na konečných 7:3.

V tomto utkání jsme jasně dominovali a zaslouženě jsme si dokráčeli pro vítězství. Obraz 
hry však nebyl ideální a některé situace jsme řešili velmi špatně, ale 3 body jsme získali.
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BFK Ledvinka „C“ - FC Blešno „B“ 3:9 (1:5)

22.9.2013 Olympie

Sestava : Mazan David - Daněk Lukáš, Kroupa Michal, Novák Vít -Krejcar Jan, Janko 
Pavel, Kotland Jan, Kotland Michael 
Branky: Krejcar Jan 4x, Kotland Michael 2x, Janko P avel, Mazan David, Novák Vít
Trenér: Krejcar Jan
Diváci: 18

K zápasu se nedostavil Zdenda, Přéma a Tomáš. Michal Kroupa navíc dorazil pozdě. Tak 
za béčko nastoupil Honza Krejcar. Proti nám nastoupil velmi mladý tým, jehož věkový 
průměr byl odhadem 18 let. 

Domácí se do nás pustili hned od první minuty s velkým odhodláním. Vytvořili si asi čtyři 
šance, ale ani jednu neproměnili a tak přišel trest. Honza Krejcar si vzal míč od Davida a 
vystřelil z půlky půlky po zemi k tyči a brankář domácích nestihl zareagovat 0:1. S 
domácími to však neotřáslo a dále do nás bušili, leč bez úspěchu. Po třech minutách 
poslal Lukáš opět Honzu tentokrát do samostatného úniku a ten nezklamal 0:2. V 17. 
minutě minutě šel Honza s Michaelem sám na brankáře a těsně před ním posunul míč na 
Michaela, který před prázdnou bránou prokázal své kvality 0:3. Domácí však přišli s 
odpovědí a snížili na 1:3. Poté si však Honza s Michaelem zopakovali akci ze 17. minuty a
dopadlo to stejným výsledkem 1:4. Minutu před koncem poločasu Víťa vybojoval míč pro 
Pajase a ten z půlky hřiště využil toho, že brankář domácích byl zrovna na výletě mimo 
svoji svatyni a zvýšil na 1:5. A tímto výsledkem skonči i první poločas. 

Do druhého poločasu vstoupili s výraznou změnou, když vyměnili brankáře a na jejich hru 
to mělo hodně pozitivní vliv. Domácím se ze začátku druhého poločasu podařilo snížit 
dokonce na 3:5. Poté však přišla velká chvíle Davida. Nejlepší hráč domácích na něj 
postupoval sám, David však perfektně vyběhl, získal míč, příliš se nerozpakoval a přes 
celé hřiště poslal merunu do branky 3:6. Od této chvíle jsem již měli utkání pod kontrolou 
pozorně jsme bránili a vyráželi jsme do nebezpečných protiútoků. Michael ve 14. minutě 
druhého poločasu vrátil gólovou přihrávku Honzovi a ten dokončil svůj hattrick 3:7. O dvě 
minuty později Michal posunul míč na Honzu a ten z půlky hřiště trefil prázdnou bránu 3:8. 
V poslední minutě Michael perfektně vystihl rozehrávku domácích a poslal míč na Pajase, 
který společně s Víťou, postupoval sám na prázdnou bránu. Pajas se zachoval 
kamarádsky a ocenil Víťův třímetrový běh přihrávkou před prázdnou bránu, kterou Víťa 
naplno využil 3:9. Poté zbyl čas akorát na závěrečný hvizd sudího.

Domácí mladíci mají sice docela dobré fotbalové myšlení, ale jsou zbrklý v koncovce, a tak
jsme mohli pohodlně zvítězit my, protože naše dnešní produktivita byla na slušné úrovni. 
Na dnešní utkání bude jistě dlouhou vzpomínat David, který vstřelil svoji první branku v 
dresu FCB. Děkujeme manažerovi za zápis a fanouškům za podporu. Příští týden nás 
čekají další dva zápasy, doufejme, že budeme pokračovat v nastoleném trendu.

FC Blešno „B“ - The Chance 7:13 (1:6)

28.9.2013 ZŠ Třebechovice

Sestava : Hříbal Vojtěch- Daněk Lukáš, Krejcar Jan, Novák Vít,Kůrka Radovan -Hochman 
Tomáš, Janko Pavel, Moravec Dominik 
Branky: Krejcar Jan 4x, Janko Pavel, Hochman Tomáš,  Moravec Dominik
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Trenér: Krejcar Jan
Diváci: 7

K zápasu se nedostavil Zdena, Přéma, Kotlandovi a Ondra Hůlka. Tak za béčko nastoupili 
Honza Krejcar, Vojta Hříbal a Dominik Moravec. Soupeř dorazil v počtu 4+1, takže nemohl 
střídat. 

Začátek zápasu proběhl naprosto katastrofálně z 5 kmenových hráčů béčka byli v době 
úvodního hvizdu tři nepoužitelní. Tomáš nebyl ustrojený a Víťa s Ráďou řešili něco za 
školou. A tak než jsme se pořádně rozkoukali, tak jsme již prohrávali ve 3. minutě 0:2. Třetí
branku nám hosté přidali, když přešli přes Honzu a jejich střelu poté tečoval do brány Víťa 
0:3. Při jejich čtvrté trefě zakončovali hosté do prázdné brány, což bylo něco na Vojtovu 
psychiku. V 15. minutě to již bylo 0:5. My jsme se z gólu radovali až ve 20. minutě, když 
Honza využil toho, že brankář hostí byl vyběhlý a přes celé hřiště skóroval 1:5. V poslední 
minutě prvního poločasu z nás hosté ještě jednou udělali šašky a uzavřeli účet prvního 
poločasu na 1:6. 

Druhý poločas jsme začali stejně jako ten první a hned z první akce hostů jsme inkasovali 
1:7. O tři minuty později však Pajas přihrál před prázdnou bránu Honzovi 2:7. Hosté však o
dvě minuty později opět navýšili vedení 2:8. Od osmé minuty druhého poločasu to však 
pro nás začalo vypadat nadějně. Nejprve Honza přihrál Dominikovi, který si míč dobře 
připravil na pravou nohu a krásnou střelou snížil na 3:8. Pak se zase prosadil Honza 
střelou z půlky hřiště do prázdné brány 4:8.V 11. minutě Víťa přihrál Honzovi ten míč 
potáhl přes půl hřiště a přesně zakončil 5:8. Poté jsme si vzali oddechový čas. Bohužel 
nám to neprospělo. Ve 14. minutě jsme chybovali a soupeř zvýšil na 5:9. V 19. minutě to 
již bylo o 6 gólů 5:11. S našimi nadějemi na dobrý výsledek to vypadalo špatně. O minutu 
později vybojoval Pajas míč pro Tomáš a ten se štěstím míč procedil do brány 6:11. V 
pohodě hrající hosté však přidali ještě dvě branky 6:13. Poslední slovo jsme měli my, když 
si Pajas vybojoval míč a sám zakončil 7:13.

Krásný zápas pro nezaujatého diváka. Pro nás to bylo již o mnoho horší. Faktem je, že 
soupeř byl velmi kvalitní a žádném z jejich hráčů nedělalo problémy přejít přes naši velmi 
nekvalitní obranu(Nejsou tím myšlení pouze obránci). Musíme poděkovat Vojtovi, že šel 
chytat, protože jinak bychom mohli obdržet i dvacet branek. Na tomto zápase se dá najít 
pouze jediné pozitivum a to, že se musíme příště snažit hrát lépe. Omlouvám se některým 
hráčům, že jsem na ně příliš řval. Zítra nás čeká další kvalitní soupeř, tak doufejme, že se 
na zítřek vyspíme lépe než na dnešek.

FC Blešno „B“ - FC Kojot „B“ 10:5 (4:0)

29.9.2013 ZŠ Třebechovice

Sestava : Kotland Michael- Daněk Lukáš, Krejcar Jan, Holler Zdeněk,Kůrka Radovan - 
Hochman Tomáš, Janko Pavel, Moravec Dominik, Kotland Jan 
Branky: Krejcar Jan 4x, Janko Pavel 2x,Holler Zden ěk 2x, Hochman Tomáš, Moravec
Dominik
Trenér: Krejcar Jan
Diváci: 6

K zápasu se nedostavil David, Přéma, Víťa a Ondra Hůlka. Tak za béčko nastoupili Honza 
Krejcar, Dominik Moravec a k týmu se přidal i Radovan Kůrka, za což jsme velmi rádi a tak
jsme měli po dlouhé době 4 na střídání. Další otázkou je kam zmizel manažer béčka, který
se za celý víkend neukázal. 

Začátek zápasu nám vyšel naprosto impozantně Lukáš přihrál Tomášovi a ten nás 
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krásnou střelou na zadní tyč dostal do vedení 1:0. Dál jsme předváděli krásnou hru plnou 
přesných přihrávek, což bylo něco naprosto nečekaného vzhledem k tomu, jak probíhal 
včerejší zápas. Další krásnou akci předvedla druhá útočná dvojice Pajas přihrál 
Dominikovi do jasné gólovky tomu se však míč nepodařilo zpracovat, ale tím ho krásně 
připravil Pajasovi před prázdnou bránu 2:0. Pajas se v dalším střídání zhostil role 
nahrávače a vybídl ke skórování Zdendu, který prodal své dlouholeté zkušenosti z malé 
kopané a s přehledem zakončil 3:0. Těsně před koncem prvního poločasu vybojoval míč 
Honza Krejcar a střelou z poloviny hřiště upravil na poločasových 4:0. Hosté si v prvním 
poločase sice nějaké šance také připravili, ale jejich zakončení nebylo většinou příliš 
přesné. Když však trefili bránu, tak v ní čaroval připravený Michael. 

Do druhého poločasu jsme vstoupili opět velmi dobře. Honza Krejcar vybojoval míč a opět 
využil odkryté hostující svatyně 5:0. Hosté však poté využili naší rozhozené obrany díky 
špatnému střídání 5:1. O dvě minuty později vyslal Honza Krejcar do samostatného úniku 
na prázdnou bránu Pajase, který již věděl, co v této situaci má dělat 6:1. Poté hosté 
skórovali dvakrát po sobě a ucítili šanci něco s výsledkem udělat 6:3. Poté se zase dostal 
ke slovu Honza a svůj hattrick završil klasicky střelou do prázdné brány 7:3. Hosté velmi 
rychle přišli s odpovědí 7:4.Naděje hostů však velmi rychle utnul Zdenda, který si 
vybojoval míč a krásnou bombou propálil vše, co mu stálo v cestě 8:4. V další akci Zdenda
vybídl ke skórování Dominika 9:4. Hosté však ještě jednou korigovali na 9:5. Poslední 
slovo jsme měli my, když nejprve Honza Krejcar přihrál před prázdnou bránu Dominikovi, 
ale ten mu však přihrávku vrátil a ocenil, tak jeho běh přes celé hřiště 10:5. 

Dnes se nám vydařil vstup do utkání, což velmi pomohlo psychice našich hráčů a chvílemi 
byla radost se na ně dívat s jakou hrají jistotou a chutí. Velmi dobře zachytal Michael, 
kterému jsme svými chybami v obraně lehce zkazili průměr obdržených branek na zápas. 
Pochvalu dnes však zaslouží neustálý tahoun a organizátor naší hry Zdenda a také 
Dominik, který se díky těmto zápasů pomalu dostává do své dřívější formy. Příští týden 
nás čeká současný lídr skupiny Štroncek s nímž se utkáme v Černožicích.

Štroncek – FC Blešno „B“ 7:1 (4:1)

6.10.2014 Černožice

Sestava : Novák Pavel - Daněk Lukáš, Moravec Jakub, Kůrka Radovan - Janko Pavel 
Branky: Moravec Jakub
Trenér: Krejcar Tomáš
Diváci: 2

 V neděli dopoledne mělo bengo na programu další utkání své skupiny, tentokrát jim byl 
soupeřem 1.tým tabulky Štroncek. Již dávno předem bylo známo, že do Černožic 
neodcestuje kompletní sestava, ale to, že v den utkání se jeden hráč omluví půl hodiny 
před zápasem a další raději nepřijde vůbec – tudíž nebude nikdo na střídání, s tím asi 
nepočítal nikdo. Největší problém tento fakt dělal především manažerovi střídání, který byl 
spolu s fotografkou také na utkání přítomen. 

V tomto utkání si naši borci vzhledem ke svému počtu a kvalitám soupeře nekladli velké 
cíle a i proto ihned od začátku zvolili herní systém letadlo (3 hráči vzadu, jeden vepředu). 
S tímto systémem, kterému se lidově říká „beton“, si domácí hráči dlouho nevěděli rady a 
málokdy se dostali k zakončení. V 7. Minutě své trápení však přece jen protrhli, když se 
Javůrek protlačil po levé lajně přes naši obranu a Pavlovi v bráně nasadil housle. 1:0 O 
dvě minuty později udělal Pavel minelu alá Kozáčík, takže domácí odskočili bengu na 
rozdíl dvou branek. 2:0 Tlak domácích i nadále neupadal, avšak v brance hostí se pomalu 
začal rozchytávat Pavel a několika sympatickými zákroky držel šance na dobrý stav. Ve 
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14. minutě jsme se konečně dostali ke slovu i my, když si Kuba narazil míč s Pajasem a 
poté po průniku po pravé lajně prostřelil bodlem domácího brankáře. 2:1 Od této branky se
začala hra více přelévat a k šancím se postupně dostali jak Pajas s Ráďou, tak i opět 
Kuba. Více šancí však v této fázi hry měli opět domácí. Jejich snažení bylo korunováno 2 
brankami v závěru poločasu. 3:1, 4:1. 

Úvod druhé půle patřil opět domácím, když se ve 30. minutě prosadil již podruhé v utkání 
Rachota. 5:1 Další gól na sebe nenechal dlouho čekat, když se o 4 minuty později trefil 
domácí Gazdík. 6:1 Poté se však hra začala opět vyrovnávat a začali jsme vystrkovat 
růžky i my. Muf se prezentoval několika střeleckými pokusy, z nichž jeden mířil do 
šibenice. Brankář mu tuto šanci tak tak vytáhl. Hlavní vítr domácí obraně však dělali 
především Pajas s Kubou, jejich pokusy však zůstaly bez gólového efektu. Na druhé 
straně odváděl dobrou defenzivní činnost Ráďa, který kolikrát hasil na poslední chvíli před 
naši bránou. 5 minut před koncem však Gazdík za domácí zvyšoval již na 7:1. Zbytek 
utkání se odehrál převážně před naší klecí, kterou statečně hájil Pavel, gól však již nepadl.

Dnešní výkon benga nebyl vzhledem k podmínkám vůbec špatný. Všichni si zaslouží 
pochvalu za odbojované utkání, ale někteří přeci jen více, a to Kuba, na kterém už je delší 
dobu znát jeho herní progres a Pavel, který svou minelu při druhé brance nahradil snad 
více jak 10 vychytanými gólovkami. (Několikrát se dokonce vrhl i pod nohy soupeře!!!).

FC Blešno „B“ - FK Újezd 1:1 (0:1)

12.10.2013 ZŠ Třebechovice

Sestava : Pistora Přemysl- Krejcar Ondřej, Kůrka Radovan, Janko Pavel -Hochman 
Tomáš, Kotland Jan, Moravec Dominik
Branky: Pistora P řemysl
Trenér: Krejcar Jan
Diváci: 3
Videa 

Personální krize béčka stále pokračuje. Na dnešní zápas se z různých důvodů nedostavili 
Lukáš, David, Ondřej Hůlka, Víťa, Michael, Michal a Zdenda. Tak byli z áčka povoláni 
Ondřej Krejcar a Dominik Moravec. Do brány béčka se tuto sezónu postavil již pátý 
brankář a to Přéma.

Úvod utkání patřil jednoznačně hostům, kteří byli fotbalovější, pohyblivější a měkli větší 
chuť hrát fotbal. Hosté byli neustále na míči, ale naše obrana fungovala spolehlivě a hosty 
téměř nepouštěla do zakončení. A když už je do zakončení pustila, tak vše kryl spolehlivý 
Přéma v bráně. Naše první šance přišla zhruba v desáté minutě, když míč vyvezl Ondra a 
přihrál jej Tomášovi, který zakončil nepřesně. Hosté, ale byli stále lepším týmem a nutili 
nás neustále bránit. My jsme snažili chodit do brejků díky dlouhým pasům od Pajase a od 
Přémy. Ve 14. minutě nalezl Pajas krásným míčem za obranou osamoceného Tomáše , 
který si poradil se zpracováním, ale střela se mu nepovedla. V 17. minutě jsme ztratili míč 
na soupeřově polovině. Hosté rychle přešli do protiútoku a akci zkušeně zakončili 0:1. O 
dvě minuty později poslal další krásný míč za obranu tentokrát na Dominika, který se 
bohužel pro nás nedostal do zakončení. Dvě minuty před koncem prvního poločasu jsme 
sehráli naši nejhezčí akci v zápase dostali jsme se do přečíslení 3 na 2, které Ondra ještě 
vylepšil přihrávkou na volného Dominika, kterou vyřadil ze hry dva obránce domácích. 
Dominik přihrál před prázdnou bránu Ráďovi, který bohužel pro nás trefil pouze tyč. Do 
konce prvního poločasu se již skóre nezměnilo.
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Do druhého poločasu jsme vstoupili naprosto vynikajícím způsobem. Hosty jsme zatlačili 
na jejich půlku a hned v první minutě jsme rozehrávali roh. K jeho exekuci se postavil 
Honza přihrál na Tomáše, který míč pustil Přémovi, jenž si míč připravil ke střele a bodlem 
se štěstím míč procpal do brány 1:1.(Přémova Trefa). Obraz hry se zcela otočil my jsme 
tvořili hru a hosté vyráželi do nebezpečných brejků. V 7. minutě se ke střele propracoval 
Pajas a jeho střela k naší smůle skončila na tyči. K odraženému míči se dostal Ráďa, ale 
ani on jej nedopravil na místo určení. Poté se ještě v tváří tvář brankáři ocitl Honza, ale i 
on selhal v koncovce. Ve 12. minutě hrál hráč hostí v našem vápně na zemi, rozhodčí to 
nepískl a Honza si za nemístné poznámky vykoledoval žlutou kartu. Poté ještě přišli chvíle
Pajase. Nejprve se netrefil z přímého kopu a poté se dostal do naší druhé největší šance 
ke skórování, když získal špatně rozehraný míč a postupoval sám na vyběhnutého 
brankáře hostí, bohužel pro nás ani tentokrát netrefil bránu. V posledních třech minutách 
jsme zcela nesmyslně vrhli všechny síly do útoku a hosté vyrážely do samostatných úniků.
Naštěstí jsme měli v bráně Přému, který všechny šance zlikvidoval.

V tomto utkání musíme konstatovat, že se zrodila zasloužená remíza. Hosté měli navrch v 
první půli, my v té druhé. Velmi solidní výkon podala naše obrana. Náš útok si příliš šancí 
nevytvořil, ale i z toho mála se dalo skórovat víckrát. Naším suverénně nejlepším hráčem 
byl dnes Přéma, který odvedl svou práci v bráně na 1, k tomu perfektně dirigoval obranu, 
zakládal většinu našich útočných akcí a jako třešničku na dortu vstřelil naši jedinou 
branku.

Díky Tomkovi máme pro zajímavost počet odehraných minut u jednotlivých hráčů v 
dnešním zápase:
Ondřej Krejcar 50 minut
Pavel Janko 41 minut
Dominik Moravec 33 minut
Jan Kotland 27 minut
Radovan Kůrka 23 minut
Tomáš Hochman 23 minut 
V dnešním složení by měl hráč optimálně na hřišti strávit 33 minut.

NEXT – FC Blešno „B“ 7:7 (3:5)

19.10.2013 ZŠ Sever

Sestava : Mazan David - Moravec Jakub, Krejcar Jakub - Hříbal Vojtěch, Novák Vít 
Branky: Krejcar Jakub 3x, Moravec Jakub 2x, H říbal Vojt ěch 2x
Trenér: Krejcar Jakub
Diváci: 1

Utkání se sousedem v tabulce se pro nás od začátku nevyvíjelo dobře. Krom absencí 
ohlášených přišli i absence neohlášené. Dále přišli trable Víti Nováka s koupí nových 
„střelek“ . Další vroubek za manažery mužstva, kteří zapomněli dát vědět Davidovi změnu 
hřiště. 

Zápas jsme tedy začali v počtu 3+1. Domácí naštěstí nepředváděli žadný ťukes, a tak se 
hrála v celku vyrovnaná kopaná. V 8.minutě však domácí dokázali překonat s přispěním 
teče Vojtu.1-0 Ihned po rozehře jsme se dvěma přihrávkami dostali na dostřel a Kuba K. 
vypustil pumelici po zemi do prostředku brány, po které se domácí gólman jen marně 
natahoval. 1-1 Poté již přijel David a postavil se do brány. Domácí ho hned ze třetí střely 
dokázali prostřelit a znova vedli. 2-1 My jsme ovšem opět zareagovali a Kuba M. dokázal 
propálit po samostatné úniku vše co mu stálo v cestě. 2-2 . Domácí nás opět zatlačili a 
přesto, že David dělal, co mohl nakonec jsme opět inkasovali. 3-2 Naštěstí se nám velmi 
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brzy podařilo opět skóre vyrovnat po brejku se prosadil střelou k tyči 3-3 V dalším průběhu
hry se nám dařilo bránit naši půlky, i když při nás stálo často štěstí. A tak udeřilo na druhé 
straně prosadil se Vojta . 3-4 O poslední gól v poločase se postaral svoji střelou přes celé 
hřiště Kuba K. 3-5 

Vzhledem k tomu jaký slepenec za béčko dnes hrál, byl poločasový výsledek dobrý. V 
druhém poločase jsme chtěli hrát pouze na brejky. Hned ve 30. minutě se nám jeden z 
nich podařilo proměnit ,když Víťa parádním lobem našel Kubu Moravce a ten to vyřešil 
skvěle. 3-6 Domácí nás vzápětí zatlačili a i přes sérií dobrých zákroků se jim podařilo 
protlačit míč do sítě 4-6 Asi 10 minut před koncem se Vojta hnal dopředu a od rohového 
praporku nacentroval před kasu, kde využil zaváhání gólmana Kuba K. a poslal Béčko do 
vedení 4-7 Zdálo se, že 3 body Bengo neminou, ale osudnou chvíli zápasu se stal brejk 
Béčka 3 na 1 , ovšem obránce vystihl očekávanou nahrávku, a vyslal domácí do brejku, 
kteří si se šancí poradili. 5-7 Síly ubývaly a domácí nás zatlačili do obrany. Po střele ze 
střední vzdálenosti bohužel David kapituloval. 6-7 Zbývaly 3 minuty do konce a týmu Next 
se podařilo po šťastných odrazech vyrovnat. 7-7 Ke konci nás ještě zachránilo 2× břevno a
také dnes výborně chytající David. 7-7

Výsledek by se mohl zdát vzhledem k průběhu utkání jako zklamání, nicméně tým odvedl 
na hřišti maximum a bod je cenný.

FC Blešno "B" - Replacement 6:5 (3:3)
3.11.2013 ZŠ Třebechovice

Sestava :Mazan David - Krejcar Ondřej, Holler Zdeněk, Kroupa Michal, Daněk Lukáš - 
Novák Vít, Pistora Přemysl, Krejcar Jakub, Kotland Michael
Branky: Pistora P řemysl 2x, Holler Zden ěk 2x, Kotland Michael 2x
Trenér: Krejcar Jan
Diváci: 2

Před dnešním zápasem se stala lehce kuriózní věc. Zatímco manažer týmu psal tři čtvrtě 
hodiny před utkáním, že nepřijde, tak Tomáš Hochman nepřišel také, ale sehnal za sebe 
náhradu a to Ondřeje Krejcara. Béčko ještě posílil Kuba Krejcar.

Začátek utkání byl pro nás, jak z říše snů. Zdenda poslal krásný centr na Přému a ten 
nechytatelnou střelou vymetl šibenici 1:0. Hosté se však rychle oklepali a po pěkné akci 
srovnali na 1:1. V 5. minutě hráč hostí spíše zpracovával míč a moc se mu to nepovedlo, 
ale míč nakonec po tomto zpracování skončil v naší síti 1:2. V 10. minutě Kuba z rohu 
nalezl Zdendu a ten opět srovnal stav utkání 2:2. O tři minuty později se, ale hosté dostali 
opět do vedení 2:3. V 15. minutě nalezl krásnou přihrávkou Ondra Přému a ten krásným 
angličanem srovnal na poločasových 3:3. Poté jsme mohli jít i do vedení, když se Kuba 
kličkou zbavil brankáře a zívala před ním prázdná brána, tak trefil pouze tyč. Posléze ho 
napodobil i Michal, který však vyslal střelu ze slušné vzdálenosti, ale ta také skončila na 
tyči.

Vstup do druhého poločasu se nám moc nevydařil. V 5. minutě hráč hostí vystřelil David 
střelu pouze vyrazil a pro dorážejícího hráče nebyl problém trefit prázdnou bránu 3:4. Od 
této chvíle jsme přece jenom převzali otěže zápasu, ale naše střely ne a ne najít cíl. Velmi 
pěknou akci jsme sehráli v 15. minutě, když Michael posunul míč na Víťu, který se rychlým
jedním krokem dostal přes obránce a pravou nohou trefil tyč. V 18. minutě jsme si vzali 
oddechový čas . Během kterého jsme se rozhodli, že zkusíme hru bez brankáře. Do brány 
šel Přéma, ale nemohl se dostat do bundy, což Zdenda přátelsky okomentoval tím, že 
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"Přéma je úplně blbej, ale jinak je to hodnej kluk". Ve 20. minutě Ondra přihrál před 
prázdnou bránu Michaelovi a bylo srovnáno 4:4. O minut později jsme dokonali obrat. 
Tentokrát Michaelovi přihrál Kuba 5:4. Na to zareagovali hosté a vzali si oddechový čas 
oni a také se rozhodli pro hru bez brankáře. Toho jsme však využili nejprve my, když Kuba 
přihrál Zdendovi, který nejprve musel přemluvit míč, aby ho poslechl a poté jeslemi navýšil
naše vedení na 6:4. V poslední minutě ještě předvedli krásnou akci hosté a jejich brankář 
prostřelil vše, co mu stálo v cestě 6:5.

Dnešní zápas byl vzhledem k tomu, že se jedná o nejnižší soutěž velmi pohledný a 
atraktivní pro diváky. Skóre se neustále přelévalo z jedné strany na druhou a padali i 
krásné branky. Nakonec jsme byli o gól šťastnější my. Dnes podali všichni dobrý 
výkon:Přéma, který byl dnes velmi aktivní i efektivní, Michael, který měl dnes excelentní 
výběr místa, Kuba dnes velmi dobře tvořil hru a zdatně mu sekundoval i Zdenda. Dobrý 
výkon předvedl i Ondra, který k tradičně dobrému výkonu v obraně přidal i dvě exkluzivní 
gólové přihrávky. Svůj standard předvedl Lukáš i David a za smolaře dnešního utkání lze 
označit Víťu a Michala, kterým ke gólu dnes scházelo jen pár centimetrů. Poděkování patří
také soupeři, který dnes přispěl k hladkému průběhu utkání a velmi přátelské atmosféře. 

Příští týden nás čeká v neděli od 10 čeká poslední domácí zápas s týmem Votroci z UHK. 

FC Blešno "B" - Cosmos Sendražice 1:8 (1:3)
2.11.2013 ZŠ Třebechovice

Sestava : Mazan David - Holler Zdeněk, Kroupa Michal, Hůlka Ondřej, Novák Vít - 
Hochman Tomáš, Moravec Dominik, Pistora Přemysl
Branky: Dominik Moravec
Trenér: Krejcar Jan
Diváci: 4

Na dnešní zápas dorazili po delších pauzách Michal Kroupa a Ondřej Hůlka, pro kterého 
to byl vůbec první zápas v letošní sezóně. Bohužel chyběl kvůli zranění Pajas, pro 
pracovní vytížení Lukáš a ze zápasu se také omluvili bratři Kotlandovi. Tak byl z áčka 
povolán Dominik.

Od začátku utkání nás hosté jasně přehrávali a byli po všech stránkách lepší. A tak nebylo 
divu, že jsme po pěti minutách naprosto zaslouženě prohrávali 0:3. Na dvou brankách 
hostí měl bohužel podíl i Přéma, kterému se dnes moc nedařilo. Poté hosté trochu ubrali a
my jsme mohli také párkrát ohrozit soupeřovu a otestovat, jestli brankář hostí neusnul. 
Moc se nám to , ale nedařilo a spíše jsme nechali hrát hosty. V 15. minutě vzal Michal míč 
potáhl jej po lajně a přesným centrem nalezl Dominika, který zkušeně zavěsil 1:3. Do 
konce poločasu mohli hosté několikrát navýšit své vedení, ale díky Davidovi a jejich 
nehorázné smůle se tak nestalo.

V druhém poločase jsme měli rozehru my a ihned z ní střílel Přéma, bohužel střela 
nenašla svůj cíl a tak hosté ihned z protiútoku navýšili své vedení 1:4. V 5. minutě šel hráč
hostí z půlky hřiště sám na Davida, který však předvedl zákrok utkání a šanci zmařil. Navíc
rychle rozehrál a na konci této akce trefil Dominik pouze tyč. A tím skončil výčet světlých 
chvilek našeho týmu v dnešním zápase. Hosté si ze zbytku utkání udělali vyloženě exhibici
a postupně nám přidali další čtyři branky 1:8. Tímto výsledkem i skončilo dnešní utkání.

Dnes se zrodila zasloužená prohra. Trenér béčka k tomu poznamenal:" Máme fyzičku, jak 
starý dědci a techniku, jak malé děti. Potřebovali bychom, aby to bylo přesně naopak." 
Pochvalu za dnešní utkání zaslouží David, který dnes předvedl pouze jedinou chybu, ale 

10



jinak tým držel nad vodou. Soupeř nás dnes i zcela jasně přestřílel 9:33.

FC Blešno "B" - Votroci z UHK 1:5 (1:5)
10.11.2013 ZŠ Třebechovice

Sestava :Mazan David - Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej, daněk Lukáš -Hochman Tomáš, 
Pistora Přemysl, Novák Vít, Kotland Michael
Branky: Pistora P řemysl
Trenér: Krejcar Jan
Diváci: 0

K dnešnímu zápasu se dlouho předem omluvil Kotland Jan. Na poslední chvíli se omluvil 
Šimon Jonáš a vlivem lehkého nedorozumění se nedostavil ani Michal Kroupa, takže 
béčko mělo tři hráče na střídání. 

Začátek utkání byl jak z toho nejčernější snu. Vypadalo to, jako bychom poprvé životě na 
hřišti a vůbec jsme nevěděli, co máme hrát za hru. Naše přihrávky v tom lepším případě 
chodili pouze o metr vedle a v tom horším případě na nohy soupeře. Tak nebylo divu, že 
soupeř, ač nebyl příliš kvalitní se dvěma přímočarými akcemi dostal do vedení 0:2. V 10. 
minutě si slabší chvilku vybral i jindy vynikající David, když nezpracoval přihrávku od 
Ondry a vyloženě připravil hostujícímu hráči šanci ke skórování, jak na stříbrném podnose 
0:3. O tři minuty později přispěl svou troškou do mlýna i Lukáš a nepovedeno přihrávkou 
založil akci soupeře 0:4. Poté jsme si vzali oddechový čas, kdy jsme si vysvětlili, že takhle 
tedy hrát nebudeme. Bohužel jsme si to nevzali příliš k srdci a hosté přidali další branku 
0:5 a byli stále lepší. My jsme sice chtěli, ale kvalitu jsme neměli. Branků hostů jsme 
ohrožovali pouze velmi sporadicky a když už jsme vystřelili, tak z velmi uctivé vzdálenosti, 
aby s tím brankář neměl moc potíží. Tak první poločas skončil zaslouženým vedení hostí 
0:5.

V druhém poločase nastalo přeci jenom postupné zlepšení naší hry. Bylo to způsobeno i 
tím, že soupeř již neměl důvod se honit za dalšími brankami. Konečně jsme si začali 
vytvářet i nebezpečné šance. První dvě jsme sice trestuhodně zahodili a kopli je pro jistotu
mimo brankovou konstrukci. Ale poté přišli i zakončení, při kterých se brankář hostí zapotil.
Hosté měli také šance, ale všechny je pokryl jistý David v bráně, který navíc zlepšil i svou 
rozehru, což týmu také pomohlo. Nebezpečné akce hostí poměrně často skvělými zákroky
hasil Ondra, který ve druhém poločase podal svůj snad nejlepší obranný výkon. Velmi 
pěkné střely na bránu vysílali Michael s Přémou, ale vždy jim pár centimetrů chybělo. Čtyři
minuty před koncem Michael zklepnul míč pro Přému, který nádhernou střelou vymetl 
šibenici 1:5. Poté jsme měli ještě dvě šance ke skórování, ale ani jednu jsme nevyužili. Tak
se mohli hosté radovat z vítězství.

Dnešní výkon se musí rozdělit na dvě části. Tragikomedie v prvním poločase, kdy jsme 
působili jako parta kamarádů, kteří si řekli, že zkusí hrát fotbal a poměrně slušný výkon v 
druhém poločase, kdy nám chyběla větší přesnost v zakončení. Jestli lze dnes tým za 
něco pochválit, tak je to především snaha v druhém poločase, která však nebyla 
podpořena kvalitou.
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Džamil - FC Blešno "B" 2:8 (0:4)
23.11.2013 ZŠ Sever

Sestava : Mazan David - Moravec Jakub, Kroupa Michal, Kůrka Radovan - Krejcar Jan, 
Novák Vít 
Branky: Krejcar Jan 4x, Moravec Jakub 3x, Kroupa Mi chal
Trenér: Krejcar Jan
Diváci: 0

Na poslední utkání podzimu by se béčko bez pomoci hráčů z áčka ani nesešlo. Z áčka 
přišli pomoci Honza s Kubou Moravcem. Dnes jsme i tak měli k dispozici pouze jednoho 
hráče na střídání, ale soupeř neměl dokonce ani jednoho.

V prvním poločase jsme od začátku dominovali. Hned ve druhé minutě využil Honzovi 
přihrávky a dostal nás do vedení 0:1. Než se domácí stihli oklepat z prvního úderu přišel 
hned druhý. Michal před prázdnou bránou krásně nalezl Kubu a ten podruhé zavěsil 0:2. 
Poté se Kuba chtěl proměnit v tvořivého hráče, ale jeho přihrávkám bohužel chyběla 
potřebná přesnost a i když měl myšlenky dobré, tak se díky těmto nepřesnostem skóre 
nepohybovalo, tak rychle, jak bychom chtěli. V 10. minutě Honza vystihl špatnou rozehru 
soupeře a angličanem zvýšil na 0:3. Domácí se také snažili, ale většinou se 
nepropracovali ani k zakončení. Z důvodu, aby si odpočinuli si vzali i oddechový čas. Po 
něm se však obraz hry nezměnil. Dvě minuty před koncem poločasu Honza přihrál 
Michalovi, který krásným angličanem vstřelil svoji první branku v této sezóně 0:4. Tímto 
výsledkem skončil i první poločas. 

Druhý poločas byl od začátku přeci jenom vyrovnanější. V 5. minutě Kuba přihrál Honzovi 
a ten tvrdou střelou zvýšil na 0:5. O tři minuty později přihrál Víťa Honzovi, který se štěstím
prostřelil brankáře domácích a dokončil tak svůj hattrick 0:6. Domácí se poté pokoušeli 
hrát s vysunutým brankářem, ale zbytečně snadno ztratili míč, kterého se zhostil Honza a 
poslal jej do prázdné brány 0:7.Domácí však stále pokračovali ve hře s vysunutým 
brankářem po krásné střele z dálky snížili na 1:7. Poté se dokonce i na Davida řítil hráč 
domácích od půlky úplně sám, ale David jej opět s ledovým klidem vychytal. Domácí se 
však dostali ještě do dalších šancí a jednu z nich využili 2:7. Poslední slovo v zápase jsme
však měli my. Víťa krásným centrem nalezl Honzu, který míč vykulil Kubovi, jenž krásnou, 
tvrdou a umístěnou střelou dokončit svůj hattrick a uzavřel skóre na konečných 2:8.

Dnes jsme získali naprosto zasloužené vítězství. Soupeř byl sice poměrně fotbalový, ale 
projevilo se především to, že nemohl střídat. Všichni naši hráči podali velmi slušný výkon, 
akorát je škoda, že především Víťa dnes neměl větší kvalitu v zakončení. Tímto pro béčko 
skončila podzimní část sezóny, která se dá označit, alespoň podle získaných bodů jako 
úspěšná. Pro všechny hráče budou přes zimu probíhat tréninky každou středu od 20:00 v 
hale v Třebechovicích na ZŠ.
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FC Blešno "B" - Atletico Smidary 3:4 (1:1)

5.4.2014 ZŠ Třebechovice

Sestava : Mazan David- Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej(C), Kroupa Michal, Novák Vít, 
Moravec Jakub - Hochman Tomáš, Janko Pavel, Jech Stanislav, Jonáš Šimon
Branky: Janko Pavel, Jonáš Šimon, Moravec Jakub
Diváci: 6 

V prvním jarním utkání se za béčko ukázaly dvě nové tváře Šimon a Standa a protože 
trenér mužstva přijel přesně se zvoněním na věži, tak za béčko nastoupil i Kuba Moravec

Do zápasu vstoupili aktivněji hosté, kteří nebyli skoupí na krok a byli na rozdíl od nás 
schopni si vyměnit alespoň dvě přihrávky. My jsme se dostali do první slušnější akce až po
prvním prostřídání. Standa vybojoval míč, udělal kličku poslednímu obránci a mohl jít sám 
na brankáře, hráč však zatáhl za záchrannou brzdu a my měli možnost prvního přímého 
kopu. K jeho exekuci se postavil Víťa,ale vzhledem k tomu, že se jednalo o jeho první 
dnešní setkání s merunou, tak sem rozehra "povedla" tak excelentně, že šli hosté do 
brejků a těsně před vápnem za záchrannou brzdu tentokrát tahal Michal a vykoledoval si 
žlutou kartu. Hosté si se standardní situací poradili obdobně jako my. Od této chvíle se 
rozhýbal elitní útok béčka Pajas se Šimonem a začali jsme kousat i my. Vzadu to sice 
stále hořelo, ale většinu situací s klidem hasil David. V 10. minutě nalezl Zdenda perfektní 
přihrávkou mezi beky osamoceného Šimona, který svůj první start v dresu FCB okořenil 
brankou 1:0. Poté jsme se dostali do větší herní pohody. Měli jsme chvílemi i převahu, 
bohužel jsme některé situace řešili poněkud nešťastně. V poslední minutě udělal faul 
Šimon a z nařízeného přímého kopu, hráč hostí vymetl šibenici 1:1. Inkasovali jsme 
naprosto zbytečnou branku. 

Začátek druhého poločasu byl pro nás jak z Hitchcockova hororu. Hned z rozehry přišel 
Kuba o míč a hosté se dostali do vedení 1:2. A aby bylo ještě hůře, o pět minut později 
nalil míč soupeři jinak spolehlivý David a bylo to 1:3. Nálada v týmu byla v tu chvíli na 
bodu mrazu. Ve 33. minutě jsme dostali možnost přímého kopu, který perfektně proměnil 
Pajas 2:3. O tři minuty později bohužel David pustil nemastnou neslanou střelu z větší 
vzdálenosti a opět jsme prohrávali o dvě branky 2:4. V 15. minutě Kuba vybojoval míč na 
půlce a střelou, která nebyla umístěná, ale měla dostatečnou razanci snížil na 3:4. Soupeř 
se od této chvíle již soustředil především na obranu. My jsme sice tlačili, ale šancí jsme si 
moc nevytvořili. Tu největší zazdil Zdenda, který netrefil odkrytou branku.

V dnešním utkání jsme se překvapivě dostali do vedení, ale poté jsme o něj hloupými 
chybami přišli a připravil jsme se tak o body. Je vidět, že některým hráčům již druhý 
poločas schází kyslík. Doufejme, že hráči si z tohoto utkání vezmou ponaučení a hned v 
příštím zápase zabodují s druhým nejhorším týmem soutěže.

FC Garret - FC Blešno "B" 2:4 (0:1)
13.4.2014 ZŠ Plotiště

Sestava : Mazan David - Hůlka Ondřej, Kroupa Michal, Novák Vít, Moravec Jakub - 
Hochman Tomáš, Jonáš Šimon, Janko Pavel, Jech Stanislav
Branky: Janko Pavel 2x, Jonáš Šimon 2x
Trenér: Novák Vít
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Asistent trenéra: Krejcar Jan
Diváci: 4

K dnešnímu utkání nastoupilo béčko posíleno pouze o Kubu Moravce, který dorazil místo 
zraněného Lukáše.

V úvodu prvního poločasu jsme byli aktivnější. K prvnímu vážnějšímu zakončení se dostal 
Standa, ale brankář domácích jeho střelu s problémy vyrazil. Ve 3. minutě se dostal na 
hřiště Pajas, Víťa mu posunul míč a Pajas se svojí první střelou téměř z půlky hřiště trefil 
přesně k tyči 0:1. Zbytek prvního poločasu se na hřišti hrála hra, při které každému hráči 
na hřišti překážel ten oranžový nesmysl. David se v první půli se svou rozehrou také 
překonával. Všechny míče, co rozehrával nohou přihrával přesně do nohy hráčům v 
červených dresech. Problém byl v tom, že barva našich dresů je modrá. Se všemi šancemi
domácích si však poradil a tak první poločas skončil za stavu 0:1. 

Do druhé půle jsme poslali na hřiště to nejfotbalovější, co šlo. Hned z rozehry vyslal velmi 
povedenou střelou Víťa. Domácí se při první návštěvě na naší půlce radovali z gólu, když 
si míč David srazil do brány 1:1. O minutu později opět vystřelil Víťa, brankář jeho střelu 
vyrazil a Šimon svým důrazem dostal míč do brány 1:2. O dvě minuty později bylo ještě 
veseleji. Michal přihrál Šimonovi, který střelou z úhlu navýšil naše vedení na 1:3. V 15. 
minutě Šimon přihrál Pajasovi, který se také prosadil po druhé v zápase 1:4. Domácí poté 
ještě korigovali na konečných 2:4. 

Za dnešní zápas si pochvalu zaslouží elitní útočné duo,které se pomalu, ale jistě začíná 
sehrávat. Po prvním hrozném poločase se hra přeci jenom zlepšila a zrodila se naše 
zasloužená výhra.

Profi Advisors - FC Blešno "B" 3:14 (1:6)
20.4.2014 ZŠ Plotiště

Sestava : Mazan David - Daněk Lukáš, Hůlka Ondřej, Novák Vít, Krejcar Jan -Jonáš 
Šimon, Janko Pavel, Hochman Tomáš, Jech Stanislav 
Branky: Jonáš Šimon 5x, Janko Pavel 3x, Jech Stanis lav 2x, Hochman Tomáš, 
Daněk Lukáš, H ůlka Ond řej, Krejcar Jan
Trenér: Novák Vít
Diváci: 8

K dnešnímu utkání se díky dezinformacím nedostavil Michal, tak nastoupil Honza. 

Hned od první minuty jsme na hřišti dominovali. Ve 2. minutě Pajas vybojoval míč střelou 
na zadní tyč nás dostal do vedení 0:1. O dvě minuty později Honza z rohu přihrál Pajasovi,
který protlačil míč do brány 0:2. Domácí poté snížili na 1:2, ale více toho již v první půli 
nepředvedli. Ihned poté jsme kontrovali, když Šimon přihrál Honzovi, který patou zvýšil 
vedení na 1:3. Poté přišli velké chvíle Standy, který dvakrát skóroval do prázdné brány. 
Nejprve využil přihrávky od Honzy a poté i od Pajase 1:5. V závěru poločasu přihrál ještě 
Honza Šimonovi, který angličanem stanovil skóre první půle na 1:6.

Do druhé půle vstoupili lépe domácí a snížil na 2:6. Poté si však znovu vzal slovo Šimon. 
Nejprve po přihrávce od Honzy vstřelil dalšího angličana 2:7. Poté ihned napadl rozehru 
hostí a dokončil svůj první hattrick v dresu FCB 2:8. Domácí poté dostali možnost kopat 
penaltu, kterou svým faulem zařídil Honza. Pokutový kop však David s přehledem chytil. I 
tak se po chvíli podařilo domácím snížit na 3:8. My jsme zareagovali krásným fotbalovým 
momentem. Ondra si na vlastní půlce vyměnil míč s Lukášem, poté se jedním naznačením
tělem zbavil prvního bránícího hráče, následovalo Ondrovo krásné postrčení míče, čímž 
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se zbavil druhé hráče a nakonec střela ze slušné vzdálenosti, která zapadla přesně k tyči 
3:9. Po další krásné akci vybídl Pajas ke skórování Lukáše 3:10. Pak vybídl Honza ke 
skórování Tomáše a ten se také prosadil 3:11. Pajasovi to však stále nestačilo, protože 
chce vyhrát svoje střelecké závody, které má na jaře se Šimonem. Pajas tedy vybojoval 
míč a také dokončil svůj hattrick 3:12. To Šimona nahecovalo a po dvou přihrávkách od 
Honzy stanovil konečné skóre utkání na 3:14.

Za dnešní utkání lze hráče pochválit, i když domácí nebyli příliš kvalitním soupeřem snažili
se naši hráči o pohlednou hru. Standa se stal nejmladším střelcem v historii FCB, i přesto 
by měl zapracovat na své fyzičce a hlavně na svých sprintech. Šimon vyrovnal rekord 
vstřelených branek v jednom utkání v dresu béčka. David dnes velmi dobře zvládl 
rozehrávku jak nohou, tak i rukou.

FC Blešno "B" - Ledvinka "C" 9:5 (2:3)

26.4.2014 ZŠ Třebechovice

Sestava: Mazan David – Hůlka Ondřej, Kroupa Michal, Holler Zdeněk, Daněk Lukáš – 
Janko Pavel, Jonáš Šimon, Moravec Jakub, Jech Stanislav, Krejcar Jan 
Branky:Dan ěk Lukáš 3x, Janko Pavel 2x, Holler Zden ěk 2x, Kroupa Michal, Krejcar 
Jan
Trenér: Krejcar Jan
Diváci: 8

V zápase hraném poslední dubnový týden měl B-tým v týdnu před utkáním problémy se 
složením sestavy, nakonec však bylo hráčů více než dost. Soupeřem byl tým BFK 
Ledvinka, který svůj tým rapidně omladil, takže Standa možná poprvé nebyl nejmladší 
hráč na hřišti. 

Utkání začalo velmi opatrně. Čtvrt hodiny se hrálo bez vstřelené branky, takže nikdo určitě 
nepředpokládal, že by to nakonec mohla být taková přestřelka. Jako první se v 16. minutě 
prosadil přehozem přes brankáře po přihrávce Honzy Lukáš 1:0. Lukáš zůstal dál velmi 
agilní a o minutu později srovnal na 1:1. To hosty nakoplo a během následujících 4 minut 
však dokázal soupeř zvrátit stav utkání 1:3 Minutu před koncem prvního poločasu se však 
B-týmu podařilo snažit, když se po nahrávce Honzy, prosadil s pomocí soupeřovy teče 
Zdenda 2:3. 

Začátek druhé půle se podobal začátku té první, až na to, že nyní se na první gól 
nemuselo čekat již tak dlouho. Ve 30. minutě zužitkoval dobrou práci Šimona Michal, a 
střelou k tyči nedal brankáři šanci 3:3. O minutu později vybojoval na půlce hřiště míč 
Pajas a sám také úspěšně zakončil 4:3. Ve 37. Minutě přišla učebnicová akce, když Kuba 
Moravec s Lukášem rozebrali hostující obranu a posledně jmenovaný zakončoval k tyči 
5:3. Ve 40. Minutě bylo ještě o něco veseleji, když z přímého kopu přidal svůj druhý gól v 
utkání Pajas 6:3. O další 3 minuty později se Pajas ocitl v roli nahrávače, když přihrál na 
gól Zdendovi 7:3. V tu samou minutu, však soupeř dokázal snížit a další dvě minuty na to 
opět. 7:5 To bylo však to poslední, co soupeř v dnešním utkání řekl. Ve 48. minutě se totiž 
bez asistence dokázal prosadit Honza. 8:5 A minutu na to po jeho přihrávce završil hattrick
v tomto utkání Lukáš 9:5.

Dnešní utkání bylo zajímavé především pro diváky, kteří viděli spoustu gólu s několika 
zvraty. Tomu přispíval i fakt, že obě mužstva hrála především útočně.
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V první půli béčko podalo zatím nejhorší jarní výkon. V druhé půli se alespoň trochu 
přiblížilo svému standardu. Poprvé si za svůj výkon vysloužil pochvalu Standa, který 
poprvé bojoval pořádně i ve druhém poločase. Nejnebezpečnějším hráčem na obou 
stranách hřiště byl Lukáš, který dosáhl svého letošního prvního hattricku.

The Chance - FC Blešno "B" 12:2 (5:1)
1.5.2014 Černožice

Sestava : Radoň Luboš - Kotland Michael, Krejcar Jan, Novák Vít,Kroupa Michal, Hůlka 
Ondřej - Hochman Tomáš, Janko Pavel, Novák Vít, Jonáš Šimon 
Branky: Krejcar Jan , Janko Pavel
Trenér: Krejcar Jan
Diváci: 3

K zápasu se nedostavil Lukáš a Zdenda, volno dostal Standa, tak k zápasu nastoupili 
Michael a Honza. Soupeř dorazil v počtu 4+1, takže nemohl střídat. 

Začátek zápasu naše tři katastrofální rozehry z obrany a rychle jsme prohrávali 3:0. 
Postupem času jsme sice zlepšovali, ale domácí byli stále o dvě třídy lepší a tak 
zaslouženě přidali další dvě branky do poločasu 5:0. Poslední slovo v první půli jsme měli 
my, když Pajas proměnil penaltu 5:1. 

Do druhé půle jsme vstoupili aktivněji než domácí a snížili jsme po krásné akci, kdy Pajas 
přihrál Honzovi, který jeslemi prostřelil brankáře 5:2. Poté po další krásné akci Michael 
trefil břevno Honza se snažil míč dorazit do brány při doskoku však nešikovně došlápl, 
zranil se a ze zápasu odstoupil. My jsme pak zahrávali roh, který jsme také nepřetavili v 
branku. Pak se zase iniciativy chopili domácí vstřelili dva slepené góly 7:2. My jsme od 
této chvíle hlavně odešli psychicky. Domácí si z nás dělali vyloženě dobrý den. Navíc, 
když jsme měli možnost protiútoku, tak jsme jej vždy dokázali neskutečně zazdít. Tak 
domácí celkem v poklidu přidali dalších 5 branek 12:2.

Zasloužené vítězství domácích, kteří byli jasně lepší ve všech fotbalových atributech. 
Luboš je jediný, kdo za zápas zaslouží pochvalu, ale i tak mu premiéra v našem dresu asi 
pořádně zhořkla.

FC Blešno "B" - FC Kojot "B" 6:4 (0:2)
3.5.2014 ZŠ Štefánikova

Sestava : Mazan David – Daněk Lukáš, Kroupa Michael, Hůlka Ondřej – Kotland Michael, 
Jonáš Šimon, Jech Stanislav, Kotland Jan 
Branky: Kotland Michael 3x, Kroupa Michal, Kotland Jan, Jonáš Šimon
Trenér: Krejcar Tomáš
Diváci: 0

První květnová sobota se hráčům snažila co nejvíce vynahradit letošní slabou zimu. 
Chladno byl tak velké, že se kvůli němu prohýbaly i lajny (na vině křivých lajn byl možná i 
rozhodčí, který dnes rozhodně nedisponoval střízlivostí). Soupeř se sešel na poslední 
chvíli a to ještě v minimálním počtu, takže po celé utkání neměl nikoho na střídání. 

Utkání začalo velmi opatrně, když se oba soupeři nejprve vzájemně poznávali a šance na 
obou stranách byly jen sporadické. Do první vážnější situace se dostal Lukáš, ale s 
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překonáním brankáře si nedokázal na třikrát poradit. O pět minut později jsme se přeci jen 
branky dočkali, když se po přihrávce Ondry prosadil střelou bodlem Michal Kotland 0:1. 
Tato branka hosty nakopla a začali se více drát do šancí. Další branku přidal po pěkné 
akci Standa – Michal Kroupa druhý jmenovaný 0:2. Ke konci poločasu ještě párkrát 
zahrozili domácí, ale David byl v těchto okamžicích ve střehu. 

Na začátku druhé půle se podruhé v utkání prosadil Michal Kotland, když asistenci 
tentokrát obstaral Michal Kroupa 0:3. Tento gól konečně dokázal probudit i domácí, kteří 
poprvé v utkání začali více vystrkovat růžky, což vyústilo v jejich branku 1:3. Následně 
však přišla rychlá odpověď, když se po přihrávce svého bratra prosadil Honza Kotland 1:4.
I přesto však domácí stále nebalili zbraně a opět snížili na rozdíl dvou branek 2:4. V této 
fázi utkání se hra přelévala z jedné strany na druhou, čemuž odpovídalo i měnící se skóre.
Znovu tříbrankový náskok pro hosty obstaral po přihrávce Michaela Kotlanda Šimon, když 
se prosadil levačkou k tyči 2:5. Zdálo se už být rozhodnuto, ale náhle přišli dva slepené 
góly hostí, a utkání najednou nabylo nový rozměr 4:5. Domácí začali v této pasáži utkání 
dominovat a takřka nepustili hosty ze své půlky. Přesto se však díky výborným zákrokům 
Davida nedokázali prosadit, a tak přišel trest v podobě rozhodující branky, když se po 
pasu od Davida prosadil Michal Kotland, čímž završil hattrick 4:6. 

Úroveň dnešního utkání odpovídala úměrné kvalitě počasí, kdy byla zima tak velká, že by 
se i sněhuláci šli rádi schovat někam do tepla. Ačkoli zápas provázela spousta 
nepřesností, i tak to muselo toho jednoho diváka bavit, neboť se stále něco dělo. Pochvalu
samozřejmě zaslouží celý tým, ale z jednotlivců dnes výrazně vyčníval Michal Kotland, 
který zaznamenal 3 branky a 2 asistence. Musíme však pochválit i rozhodčího, který i přes
svůj „handicap“ na utkání dorazil a poměrně dobře jej odřídil.

FC Blešno "B" - Štroncek 2:12 (2:3)
10.5.2014 ZŠ Třebechovice

Sestava : Mazan David - Daněk Lukáš, Havelka Milan, Holler Zdeněk - Janko Pavel, 
Jonáš Šimon, Jech Stanislav, Kotland Jan 
Branky: Janko Pavel, Jonáš Šimon
Trenér: Krejcar Jan
Diváci: 5

Před dnešním utkáním bylo známo, že sestava béčka nebude ideální. Ondra Hůlka 
naražené žebro, i přesto se jako manažer týmu měl na utkání dostavit!!!. Tomáš Hochman 
asi nevstal z postele z důvodu nemoci. Džejmák nezvěstný. Přéma skautské povinnosti. 
Víťa trenér golf. A tak byl z áčka povolán Milan. A to béčko čekal druhý tým soutěže. 

Naši hráči se však i přes tyto potíže od začátku utkání neskutečně semkli a hráli jeden ze 
svých nejlepších zápasů. Všichni přistupovali včas k hráčům a poctivě bránili. Navíc v 5. 
minutě poslal David skvělým výhozem do samostatného úniku Pajase a ten uklízel k tyči 
1:0. O pět minut později Zdenda vybojoval míč poslal jej Šimonovi, který věšel 2:0. 
Začátek jak z říše snů . Hosté prakticky z rozehry snížili na 2:1. S kluky to však moc 
neotřáslo a hráli dál stejně. Ale postupně se přeci jenom začala projevovat větší kvalita 
soupeře. Tři minuty před koncem poločasu srovnali hosté na 2:2. Navíc si tři minuty 
později za svůj zákrok vysloužil žlutou kartu Lukáš. Jedinou kaňkou na výkonu v první půli 
našich borců byla poslední minuta, když si nechali vstřelit branku 3 vteřiny před koncem 
poločasu. 
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Do druhé půle však nastoupil však úplně jiný tým a tragédie střídala katastrofu. A zrodil se 
debakl 2:12.

Zasloužené vítězství hostů. Po velmi dobré první půli, přišel v té druhé z naší strany totální
zkrat. Doufejme, že na druhý poločas kluci rychle zapomenou.

Újezd - FC Blešno "B" 11:1 (3:1)
11.5.2014 Černožice

Sestava : Radoň Luboš - Daněk Lukáš, Mazan David -Jech Stanislav, Kotland Jan, Janko 
Pavel
Branky: Lukáš Dan ěk
Trenér: ----
Diváci: 3

Bohužel se dnes stalo to, co se předpokládalo. Sestava béčka nebyla zrovna v ideálním 
složení. Tomáš nemocen horečky. Šimon odcestoval na výlet. Džejmák nebyl celý víkend k
sehnání. Víťa zřejmě golf. Manažer zřejmě naražená žebra, ale i přesto by měl na zápas 
odcestovat, což opět neprovedl, protože se mu asi nechce vstávat. Velké poděkování patří
všem 6 statečným, kteří k zápasu odcestovali.

Výsledek odpovídá sestavě. Dle strohých informací naši hráči celkem obstojně odehráli 
první půli, ale v té druhé se jim opět nedařilo, a tak se zrodil druhý debakl béčka o tomto 
víkendu. Jediný čestný úspěch zaznamenal Lukáš Daněk.

Vzhledem k souběhu utkání obou týmů nebylo možno béčko jakkoliv posílit. Doufejme, že 
už se podobné problémy se sestavou nebudou opakovat.

FC Blešno "B" - Next 3:4 (0:3)
18.5.2014 ZŠ Třebechovice

Sestava : Mazan David - Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej, Kroupa Michal - 
Hochman Tomáš, Janko Pavel, Jonáš Šimon, Jech Stanislav
Branky: Hochman Tomáš, H ůlka Ond řej, Janko Pavel
Trenér: Krejcar Jan
Diváci: 4

Utkání se sousedem v tabulce se pro nás od začátku týdne nevyvíjelo moc optimálně. 
Celý týden se řešili peripetie se sestavou. Někteří nejprve napsali, že půjdou poté to 
odvolali u dalších nebyl znám jejich zdravotní stav. Nakonec se béčko sešlo v optimálním 
počtu, to je však jediné, co dnes bylo optimální. 10 minut před začátkem utkání byli na 
hřišti pouze Tomáš a Standa se svým tátou, kteří přinesli a chystali brány. Zbytek týmu 
nakonec dorazil víceméně aspoň před úvodním hvizdem s vyjímkou Michala Kroupy, který 
dorazil chvíli po začátku utkání, jeho však omlouvá, že do tří do rána pracoval. Nakonec 
míč, který si minulý týden vzalo béčko na zápas, tak také nebyl k dispozici a je zvláštní, že
hráči pouze tuší, kde by mohl být. 

Utkání jsme začali stylem, jakým jsme se na toto utkání připravili tedy dosti ospale a místy 
bez zájmu něco předvádět. Takže i když byl věkový průměr soupeře o něco vyšší než je 
obvyklé, neměli jeho hráči problém nás přehrávat a dostávat nás velmi často do úzkých. 
Nikdo se tedy nedivil, když jsme po 10 minutách prohrávali 0:3. Mnohem horší však bylo, 
že jsme se do této doby nebyli schopni ani pořádně dostat za půlku, natož tam vymyslet 
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kloudnou akci. Poté jsme se však začali osmělovat. Nejprve po velmi pěkné kombinaci 
zakončoval vedle Šimon. Pak Pajas předvedl dalekonosnou střelu s níž si však brankář 
hostí poradil. Hosté však měli také dobré šance několikrát dokonce netrefili prázdnou 
bránu. Naši největší šanci v první půli neproměnil Lukáš, když se ocitl sám před 
brankářem, zavřel oči a vší silou zakončil přímo do strážce hostující svatyně. A tak první 
půle skončila za stavu 0:3. 

Do druhé půle jsme již vstoupili mnohem lépe soupeře jsme začali přehrávat, bohužel 
jsme často zapomínali na zadní vrátka, tak byl v dobré permanenci i David, který musel v 
průběhu druhé půle řešit spoustu samostatných úniků soupeře, se všemi si však poradil 
bravurně. A tak ve 12. minutě druhé půle se Michal krásně zbavil dvou hráčů soupeř a 
zakončil jeho střelu brankář vyrazil a u dorážky byl první Tomáš 1:3. O dvě minuty později 
jsme si vzali oddechový čas. Poslali na hřiště tu nejofenzivnější sestavu a tu největší šanci
měl Michal, ale jeho povedenou střelu levou nohou, brankář hostí efektně i efektivně 
vyrazil. I přesto, že naši nejofenzivnější hráči dostali k dispozic dlouhých 7 minut branku 
nevstřelili a po lehkém prostřídání a chybě Ondry Hůlky u lajny jsme dokonce inkasovali 
1:4. v poslední minutě se však začali dít věci. Nejprve Pajas vybojoval míč přihrál před 
prázdnou bránu Ondrovi, který trefil pouze tyč, ale vracející se obránce hostí si poslal 
merunu do vlastní sítě 2:4. Ihned z rozehry obral Pajas o míč brankáře a dostal jej do 
prázdné brány 3:4. Více však naši hráči nezvládli.

Po špatném výkonu především v první půli si hosté odvážejí zaslouženě všechny 3 body. 
Naším nejlepším hráčem byl dnes David, který tým několikrát podržel, střely z dálky a 
rozehra jsou pro něj však stále velkým problémem. Největším bojovníkem v našem týmu 
dnes byl Pajas, který i utržené zranění podal velmi dobrý výkon. Velmi dobré okamžiky 
také předvedl Michal Kroupa. Ostatní hráči střídali ty horší (častější) okamžiky s těmi 
lepšími. Ostudou rozhodně je, že jsme tento tým především ve druhé půli neuběhali.

Replacement - FC Blešno "B" 6:0 (3:0)
24.5.2014 ZŠ Sever

Sestava : Kotland Michael- Daněk Lukáš, Kroupa Michal, Hůlka Ondřej - Kotland Jan, 
Jech Stanislav, Jonáš Šimon
Branky: ---
Trenér: Krejcar Tomáš
Diváci: 3

Dnešní fotbalové utkání rozhodně nebylo adekvátní pozvánkou na večerní finále Ligy 
mistrů. Dnes v týmu absentovali David, kterého musel v bráně zastoupit Michal Kotland a 
Pajas, za něhož B-tým adekvátní náhradu nenašel, neboť z A-týmu na pomoc nikdo 
nedorazil. 

Úvod utkání byla zřejmě jediná pasáž hry, která byla jakš takš vyrovnaná. To však trvalo 
zhruba do 9. minuty, kdy obrana neuhlídala domácí špílmachra, který se dokázal prosadit 
střelou k pravé tyči. 1:0 O 5 minut později naši hráči tentokrát neuhlídali jiného hráče, 
kterému nechali volný prostor na malém vápně. 2:0 Soupeř i nadále tlačil a jediný, kdo od 
nás ohrožoval branku domácích byl paradoxně náš gólman. 6 minut před koncem přidali 
domácí další branku, a zvyšovali již tak na 3:0, a tak také skončil první poločas.

Do druhého poločasu jsme chtěli udělat nějaké změny, které by vedly ke zlepšení obrazu 
hry, ale bohužel jsme nevěděli jaké. V útoku jsme měli 3 typově odlišné hráče, kteří dělali, 
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jako by se spolu vůbec neznali a viděli se poprvé. Šimonovi dnes chyběl do spolupráce 
Pajas, což bylo velmi znát. A tak jediné relativně kloudné kombinace jsme vyráběli jenom v
zadních řadách. Na první branku po přestávce se čekalo pouhých 5 minut, a opět to byli 
domácí, kteří zabodovali. 4:0 Ten samý hráč se prosadil o dalších 5 minut déle, a završil 
tak svůj hattrick. Poté přišla asi naše největší šance, ale Honza Kotland odmítl pečeného 
holuba na stříbrném podnose a skoro sám před prázdnou bránu se nedokázal trefit mezi 3
tyče. A tak přišel trest v podobě další branky, tentokrát již šesté, a naštěstí i poslední. 6:0

Dnešní utkání bylo velmi mdlé, nešťavnaté a pro diváka nezáživné, a to nejen ze strany 
našeho týmu, ale i ze strany domácích. Co se týče našeho týmu, tak jim až na výjimky 
nelze upřít snahu, ale zkrátka nic nevycházelo. Přesto bychom měli vyzdvihnout výkon 
Michala Kotlanda, který nejenže skvěle zachytal, ale paradoxně byl i našim 
nejnebezpečnějším střelcem.

Cosmos Sendražice - FC Blešno "B" 8:4 (3:0)
1.6.2014 Černožice

Sestava : Mazan David - Radoň Luboš, Daněk Lukáš , Hůlka Ondřej, Havelka Milan - 
Novák Vít, Krejcar Jan, Krejcar Jan, Kroupa Michal
Branky: Krejcar Jan 3x, Dan ěk Lukáš
Trenér:Novák Vít 
Diváci: 7

Na dnešní zápas se béčku rozpadl celý útok, tak z áčka přišli na pomoc Honza a Tomáš 
Krejcarovi a Milan Havelka.

Od začátku utkání jsme byli aktivnější my, kdy jsme brankáře domácích zasypali sprškou 
střel, ale ani jedna neskončila v síti. Domácí se tedy postupně začali osmělovat a hned 
druhý útok využili 1:0. My jsme se však snažili dále hrát aktivně, ale domácí pomalu 
přebírali otěže zápasu. V 10. minutě zvyšovali na 2:0. Za nás mohl odpovědět hned 
dvakrát Luboš, ale neproměnil. A když se neujali další naše šance, tak se opět prosadili 
domácí 3:0. A tímto výsledkem skončila i první půle.

Do druhé půle vstoupili lépe domácí a zvýšili na 4:0. Poté jsme se konečně prosadili i my, 
když po bratrské souhře a přihrávce od Tomáše zakončil do prázdné brány Honza 4:1. 
Domácí pak, ale znatelně navýšili na obrátkách a na Davida se valil útok za útokem. 
Hlavní podíl na tom mělo to, že naší obraně dělal obrovský problém taktický prvek 
domácích a tím byla přihrávka patou. A tak domácí navýšil své vedení na 7:1. Poté jsme 
se dostali zpět do hry, když Milan osvobozujícím odkopem vzduchem nalezl Honzu a ten 
na dvakrát hlavou dostal míč do brány 7:2. O minutu později Tomáš poslal do 
samostatného úniku Honzu, který zachoval chladnou hlavu 7:3. Domácí však přispěchali s
odpovědí 8:3. Honza však o dvě minuty později přihrál Lukášovi, který procpal míč do 
brány 8:4. Poté jsme i na chvíli vyloženě zamkli domácí v jejich vápně, ale ani Tomáš a ani
Ondra míč do branky nedostali. Tak zápas skončil výhrou domácích.

Dnešní utkání bylo především v první půli v poli poměrně vyrovnané. V druhé půli jsme 
bohužel měli zhruba desetiminutový výpadek a to nás stálo ještě lepší výsledek. 
Zajímavým faktem je, že v tomto zápase se v šanci ocitl každý náš hráč kromě Davida. 
David i přesto, že nás několikrát podržel si neodpustil pár chybiček.
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Votroci z UHK - FC Blešno "B" 8:1 (4:0)
8.6.2014 ZŠ J. Gočára

Sestava :Radoň Luboš - Daněk Lukáš st., Daněk Lukáš ml., Kotland Michael, Krejcar Jan -
Krejcar Tomáš, Kotland Jan, Jech Stanislav
Branky: Krejcar Tomáš
Trenér: Krejcar Jan
Diváci: 6

Na dnešní utkání se nemohl dostavit David z důvodu nemoci, tak do brány vlezl Luboš. 
Šimon byl zraněný. Tomáš Hochman se omluvil, že nemůže. Michal Kroupa se také 
omluvil již předem společně s Víťou. Pajas nestihl sraz a Ondra Hůlka nedorazil. Tak byli 
zbylí hráči béčka nuceni nastoupit s 12- letým Lukášem Daňkem a vyčkat příjezdu hráčů z 
áčka. 

Domácí se rychle dostali do vedení 2:0. Poté přijeli posily z áčka, ale ani ty moc týmu 
nepomohli(únava z náročného víkendu). První půle nakonec skončil za stavu 4:0.

Druhý poločas jsme hráli čím dál tím hůře, ale nakonec jsme přece jenom dosáhli, alespoň
čestného úspěchu, když byla branka připsána Tomášovi.

Jediným pozitivním faktem dnešního zápasu byla poslední pětiminutovka Standy, který 
vybojoval spousty míčů a navíc se je snažil rozehrávat. Příští týden béčko čeká poslední 
utkání této sezóny, tak doufejme, že rozloučí výkonem, za který se nebude muset stydět.

FC Blešno "B" - Džamil 3:3 (2:3)
15.6.2014 ZŠ Třebechovice

Sestava : Radoň Luboš- Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej, Havelka Milan - 
Kotland Jan,Kotland Michael, Krejcar Jan
Branky: Kotland Jan, Havelka Milan, Krejcar Jan
Trenér: Krejcar Jan
Diváci: 13

Béčko dnes mělo na programu své poslední utkání této sezóny. Bohužel ani na tento 
zápas se béčko nesešlo kompletní. Šimon je dlouhodobě zraněn, Přéma měl také 
zdravotní lapálie, Pajas dal přednost festivalu, David také nemohl, Tomáš se omluvil, že 
není v Hradci a Standa s Michalem si spletli čas začátku utkání. Tak z áčka přišli na 
výpomoc Honza, Milan a Michael.

I přesto nás začátek utkání zastihl v dobrém světle. Již ve druhé minutě Zdenda přihrál 
nezištně před prázdnou bránu Honzovi Kotlandovi a ten s klidem poslal míč do brány 1:0. 
O dvě minuty později bylo ještě veseleji. Honza Krejcar přihrál Milanovi, který zkušeně 
zakončil k tyči 2:0. Dále jsme si vytvářeli velmi slibné šance a vypadalo to,že si pohodlně 
dokráčíme pro vítězství. Bohužel jsme asi byli potrestáni za to, že jsme některé šance 
trestuhodně zahodili. Soupeř nejprve po naší chybě snížil na 1:2. A do konce poločasu se 
mu podařilo výsledek dokonce otočit na 2:3.

Do druhé půle jsme vstoupili s tím, že chceme v tomto utkání zvítězit. Nakonec se však po
přihrávce od Luboše prosadil pouze Honza Krejcar 3:3. Měli jsme i šance na to, abychom 
zvítězili, ale neproměnili jsme je. Někteří naši hráči byli dnes podráždění, nejvíce však 
Honza Kotland. Ten nejprve dostal žlutou kartu za faul na pronikajícího hráče hostí a na 
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konci utkání mohl dostat i kartu červenou za kopnutí hráče do míst, kde záda přestávají 
mít slušný název. 

V dnešním utkání jsme měli zvítězit, ale díky lehkému podcenění soupeře se to 
nepodařilo. I tak se však podařilo béčku se sezónou důstojně rozloučit. Všichni hráči jsou 
zváni na rozlučku, která se bude konat 28. června od 16 hodin v Blešně v klubu po turnaji 
v Libranticích. 

Celková tabulka 2B.t řída 2013/2014

Pořadí Tým Záp Výh Rem Pro Skóre +/- Body %
1. ŠTRONCEK 28 24 1 3 179:74 105 73 87 %
2. COSMOS SENDRAŽICE 28 23 1 4 187:76 111 70 83 %

3. THE CHANCE-SOKOL 
JÁSENNÁ

28 21 1 6 269:134 135 64 76 %

4. REPLACEMENT 28 17 2 9 127:101 26 53 63 %
5. VOTROCI Z UHK 28 16 2 10 136:87 54 50 60%
6. NEXT 28 14 5 9 172:122 50 47 56 %
7. FC KOJOT"B" 28 15 2 11 164:129 35 47 56 %
8. 1.FK ÚJEZD 28 14 3 11 152:129 23 45 54 %
9. FC BLEŠNO"B" 28 12 3 13 129:147 -18 39 46 %
10. DŽAMIL 28 9 4 15 124:131 -7 31 37 %
11. LEDVINKA"C" 28 9 4 15 114:158 -44 31 37 %
12. ATLETICO SMIDARY 28 9 3 16 135:140 0 30 36 %

13. CANUCKS 28 3 1 24 62:166
-
104 10 12 %

14. FC GARRET 28 3 1 24 57:242 -
185

10 12 %

15. PROFI ADVISORS 28 2 1 25 66:257 -
191

7 8 %
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