
kolo datum hřiště soupeř výsledek strana

1. 1.9.2013 ZŠ J. Gočára Reds „B“ 14:9 1

2. 8.9.2013 ZŠ Třebechovice Black Stars 1:1 2

3. 14.9.2013 Olympie Fugas/Flamengo „C“ 3:2 3

4. 15.9.2013 ZŠ Třebechovice Blasters 7:0 4

5. 22.9.2013 Olympie Šavle Kukleny 2:3 4

6. 28.9.2013 ZŠ Třebechovice Rapid HK 4:1 5

7. 5.10.2013 ZŠ Sever U Dvora HK 7:5 6

8. 6.10.2013 ZŠ Třebechovice Pivrnci 4:2 6

9. 20.10.2013 Olympie FC Kojot 4:5 7

10. 3.11.2013 ZŠ Třebechovice Trencampe 3:8 8

11. 28.10.2013 Olympie Infarkt 4:6 8

12. 3.11.2013 ZŠ Třebechovice Gigantes 7:5 9

13. 9.11.2013 Černožice FC Bruggy „B“ 3:8 10

14. 16.11.2013 ZŠ J. Gočára Senior 2:2 11

15. 5.4.2014 ZŠ Třebechovice Reds „B“ 5:3 11

16. 13.4.2014 ZŠ J. Gočára Black Stars 8:3 12

17. 19.4.2014 ZŠ Třebechovice Fugas/Flamengo „C“ 1:3 13

18. 20.4.2014 ZŠ Sever Blasters 15:7 13

19. 8.5.2014 ZŠ Třebechovice Šavle Kukleny 2:3 15

20. 4.5.2014 ZŠ J. Gočára Rapid HK 3:6 15

21. 10.5.2014 ZŠ Třebechovice U Dvora HK 5:4 16

22. 11.5.2014 ZŠ Třebechovice Pivrnci 2:2 17

23. 18.5.2014 ---- FC Kojot 5:0 k --

24. 1.6.2014 ZŠ Plotiště Trencampe 5:10 18

25. 15.6.2014 ZŠ Třebechovice Infarkt 4:2 18

26. 8.6.2014 ZŠ Sever Gigantes 5:6 19

27. 21.6.2014 ZŠ Třebechovice FC Bruggy „B“ 2:4 20

28. 22.6.2014 ZŠ J. Gočára Senior 8:5 20

Reds "C" : FC Blešno 9:14 (4:5)
1.9.2013 ZŠ J. Gočára

Sestava : Hříbal Vojtěch - Daněk Lukáš, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej - Krejcar Jan, 
Krejcar Tomáš, Moravec Dominik
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Branky:Krejcar Jan 6x, Krejcar Tomáš 5x, Dan ěk, Moravec Dominik, Krejcar Jakub
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 2

Premiéra našeho týmu v okresním přeboru opravdu stála za to. Chyběli nám Kuba 
Moravec a Milan Havelka. Tak se k týmu připojil Lukáš a odehrál jeden ze svých nejlepších
zápasů. Dominik, Lukáš a Vojta navíc nedodrželi životosprávu před zápasem.

Začátek zápasu se nám povedl, když Kuba dvakrát nalezl krásnými přihrávkami Honzu za 
obranu soupeře a ten si pokaždé poradil 0:2. Pak šel navíc Honza s Tomášem dva na 
jednoho až Tomáš vybídl ke skórování Honzu a ten zkompletoval svůj hattrick 0:3. Poté 
však chytli slinu domácí a během šesti minut nám vstřelil 3 branky a srovnali tak na 3:3. 
My jsme však odpověděli dalším brejkem a Tomáš opět nalezl Honzu a ten nezklamal 3:4. 
O dvě minuty později Honza vrátil přihrávku Tomášovi, který se dnes poprvé prosadil 3:5. 
Poslední slovo v prvním poločase měli domácí, kteří snížili na 4:5.

Druhý poločas jsme začali v podobné duchu jako ten první. Honza přihrál na vápně 
Lukášovi, který nechytatelnou střelou vymetl šibenici a míč se naví ještě otřel o břevno 
4:6. Ve 28. minutě Tomáš s Honzou krásně vykombinovali obranu a Honza zakončoval 
téměř do prázdné brány 4:7. Domácí však využili toho, že Dominik dnes neměl ideální 
formu a tak mu obránce sdrhnul a zakončoval do prázdné brány 5:7. My jsme odpověděli 
souhrou dvojčat, když Kuba poslal míč na Tomáše a ten míč z úhlu procpal skrz 
brankářovi nohy 5:8. Ve 38. minutě Ondra přihrál Honzovi a šli jsme do přečíslení 3 na 2. 
Honza si však míč nechal a krásným angličanem vstřelil již svůj dnešní 6 branku 5:9. O 
dvě minuty později Honza přihrál Tomášovi, který také dokončil svůj hattrick 5:10. Pak se 
opět dostali ke slovu domácí po obdobné situaci jako při předchozí brance 6:10. Vzápětí 
však Tomáš dal příležitost Dominikovi, alespoň částečně odčinit své chyby a ten ji chytil za
pačesy a skóroval 6:11. Následovala naše slabší čtyřminutovka, které domácí využili a 
snížili na 8:11. Ihned z rozehry se Honza s Tomášem objevili sami před brankářem Honza 
přihrál Tomášovi, který s klidem proměnil 8:12. O dvě minuty později Honza stříleným 
centrem před bránou nalezl Kubu a ten míč ztečoval do brány 8:13. 5 minut před koncem 
Honza posunul míč na Tomáše, který vstřelil již svoji pátou dnešní branku 8:14. Závěr 
utkání patřil domácím, ale především díky Vojtovi, který předvedl pár bravůrních zákroků, 
jsme inkasovali pouze jednou 9:14.

V dnešním utkání jsme si vytvořili spoustu šancí, ale také jsme zapomínali na zadní 
vrátka. Domácí byli v útoku mnohem produktivnější, ale šancí si vypracovali méně. 
Celkově to je však dobrý vstup do sezóny.

FC Blešno - Black Stars 1:1 (1:0)
8.9.2013 ZŠ Třebechovice

Sestava : Hříbal Vojtěch - Kotland Michael, Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Moravec Jakub 
- Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Moravec Dominik
Branky:Krejcar Tomáš 
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 7

K dnešnímu zápasu jsme nastoupili bez opory zadních řad Kuby Krejcara, který se zranil 
při sobotním zápase velkého fotbalu. Vojta navíc pro jistotu přijel pozdě, tak do brány vlezl 
Michael Kotland, za což mu děkujeme. 

Utkání áčka začalo v podobném duchu jako utkání béčka. Velkým rozdílem byl však počet 
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střel, které áčko poslalo na brankáře hostí. Hosté se sice snažili útočit, ale převážnou 
většinu prvního poločasu se museli soustředit především na obranu. My jsme vytvořili 
spoustu jasných šancí a předvedli jsme také hodně pěkných akcí. Nejhezčí akcí prvního 
poločasu, byl akce, kdy Vojta z půlky hřiště nastřelil Honzu před bránou, který míč zvedl 
pro Michaela a ten hlavou trefil bohužel pro nás jenom tyčku. Ve 20. minutě jsme se však 
konečně dočkali, když Dominik posunul míč na Tomáše ten ranou k tyči konečně nedal 
brankáři šanci 1:0. Na konci poločasu ještě Honza trefil břevno.

V druhém poločase jsme pokračovali v nátlakové hře, ale brankář hostí nás přiváděl téměř
k šílenství. Honza trefil dokonce tyč, ale míč se do sítě nedostal. A protože a ni náš další 
šance neskončili v síti, tak přišel zasloužený trest. V 15. minutě hosté rozehráli aut a 
střelou z první prostřelil Vojtu jeslemi a bylo srovnáno na 1:1. Hosté se potom ještě více 
začali soustředit na obranu. A tak utkání nakonec skončilo remízou 1:1. 

Dnešní utkání bylo úplně jiné než naše úvodní a řekl bych, že i o hodně kvalitnější. 
Bohužel dnes jsme neměli štěstí a kvalitu v zakončení. I přesto si všichni hráči zaslouží 
pochvalu , protože na hřišti nechali všechno. Nové dresy jsou pěkné, ale přinesly nám 
zatím jen problémy se zakončením :-). 

Fugas/Flamengo "C" : FC Blešno 2:3 (0:2)
14.9.2013 Olympie

Sestava : Pistora Přemysl - Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Moravec Jakub - Krejcar Jan, 
Krejcar Tomáš, Moravec Dominik
Branky:Krejcar Tomáš 2x, Krejcar Jan
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 0

Na dnešní utkání jsme byli nuceni povolat až brankáře číslo 5, protože všichni ostatní byli 
zaneprázdněni. Navíc nám stále chybí Kuba Krejcar, který se léčí ze zranění. Domácí byli 
navíc posíleni o borce z béčka Blažka, který nám dělal celý zápas obrovské problémy.

Utkání začalo velmi opatrně a oba týmy se soustředili především na to, aby měly 
zabezpečenou obranu. Šancí bylo na obou stranách velmi pomálu, ale když už se 
některému týmu podařilo sehrát kloudnou akci, tak z toho byla většinou pořádná tutovka. V
10. minutě domácí rozehráli přímo na Tomáše a ten střelou do šibenice otevřel zápas 0:1. 
Domácí mohli vzápětí vyrovnat, když došlo k nedorozumění v našem vápně a míč skončil 
na tyči. My jsme odpověděli nádhernou přihrávkou Dominika, která nalezla Milana, ten 
však selhal. A protože aktivnější domácí nevyužili pár dalších slibných šancí přišel trest. 
Milan vybojoval míč pro Tomáše ten prošel přes půl hřiště, nasadil brankáři housle a my 
vedli 0:1. Do konce poločasu se stav již nezměnil.

Do druhého poločasu vstoupili domácí ještě aktivněji s cílem pokusit se změnit výsledek 
utkání. Ve 30. minutě se jim to povedlo tečovaný míč skončil na tyči a hráč domácích již 
neměl problém jej dorazit do prázdné brány 1:2. O osm minut později se prosadil i nejlepší
hráč domácích Blažek, když podruhé za celý zápas provedl kličku do leva, na místo jeho 
obvyklé doprava, což zmátlo celou naší obranu a skóroval 2:2. Poté jsme však i my přidal 
na aktivitě a odměnou nám byli šance i standardní situace, ale bohužel jsme je nepřetavili 
v góly. V poslední minutě šel na hřiště místo Dominika Honza a vyplatilo se. Honza 
vybojoval míč poslal jej na Tomáše, ten míč zatáhl na rohový praporek odtud jej vrátil 
zpátky Honzovi před prázdnou bránu a ten vstřelil rozhodující branku 2:3. Do konce utkání
zbylo jen 10 vteřin a tak domácí již nestačili odpovědět. 
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Toto utkání rozhodně vyhrál šťastnější tým. Úroveň zápasu odpovídala spíše kraji a proto 
všichni naši hráči zaslouží velkou pochvalu za velmi dobrý a soustředěný výkon. Největší 
pochvalu však zaslouží Tomáš, který byl za svou aktivitu odměněn dvěma brankami a 
asistencí a dále Přéma, který nás mnohokrát podržel.

FC Blešno - Blasters 7:0 (2:0)
15.9.2013 ZŠ Třebechovice

Sestava : Kotland Michael - Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Daněk Lukáš - Krejcar Jan, 
Krejcar Tomáš, Kůrka Radovan
Branky:Havelka Milan, Krejcar Ond řej, Daněk Lukáš,Kotland Michael, Krejcar Jan, 
Krejcar Tomáš, K ůrka Radovan 
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 0

K dnešnímu zápasu těsně před utkáním soupeř avizoval, že nedorazí a nabídl nám, že si 
můžeme určit výsledek a tak jsme si ho určili :-). Děkuji všem hráčům z béčka za ochotu jít
hrát. 

Šavle Kukleny : FC Blešno 3:2 (0:1)

22.9.2013 Olympie

Sestava : Kotland Michael - Daněk Lukáš, Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Moravec Jakub -
Krejcar Jan, Novák Vít, Moravec Dominik
Branky: Krejcar Jan 2x
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 8

Naše personální potíže jsou čím dál tím větší. Na dnešní zápas z důvodů zranění chyběli 
dvojčata Krejcarovi a kvůli golfu Vojta. Byli tedy povoláni tři hráči z béčka Michael, Lukáš a
Víťa.

První půle začala stylem, že domácí byli mnohem častěji na míči a snažili se vypracovat si
nějaké šance. Naše obrana však pracovala poměrně spolehlivě. S naší útočnou činností to
bylo horší. První přihrávku jsme si dali asi až ve třetí minutě. Do první naší šance se dostal
Milan, ale bohužel netrefil bránu. Domácí nás však stále tlačili. Až v desáté minutě prvního
poločasu posunul míč Kuba na Honzu, ten si jej potáhl připravil ke střele na pravou nohu a
krásným angličanem nás dostal do vedení 0:1. O minutu později mohl Honza přidat druhý 
gól, ale trefil pouze spojnici. Ve 14. minutě sehrál akci Honza s Víťou, ale Víťa bohužel pro
nás vyprášil pouze brankářovi rukavice. V tuto chvíli byli domácí hodně emočně rozhozeni.
Bohužel žádná z dalších Honzových střel nenalezla cestu do brány a tak první poločas 
skončil výsledkem 0:1. 

Do druhé půle jsme vstoupili aktivněji my, Víťa se dostal ke dvěma střelám, ale žádná v 
bráně neskončila. Náš tlak nakonec vyústil rohovým kopem, ten však pro nás skončil velmi
špatně. Dominik přihrál nepříliš kvalitně Michaelovi, který smůlu ještě "vylepšil", když trefil 
prvního hráče před sebou a ten poté neměl problém srovnat stav utkání na 1:1. Domácí 
najednou narostli křídla a začali nás opět jasně přehrávat. Jejich převaha vyústila v druhou
branku v naší síti 2:1. O pět minut později Dominik přihrál Honzovi a ten se podruhé v 
zápase prosadil 2:2. Bohužel tento stav nevydržel příliš dlouho. Honza přihrál Lukášovi na 
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paty ten se snažil situaci zachránit, ale pouze založil útok domácích, kteří se velmi rychle 
dostali ke střele, kterou Michael dobře vyrazil u dorážky bohužel pro nás lehce zaspal 
Dominik a tak se domácí dostali do vedení 3:2. Od této chvíle jsme se hodně snažili s 
výsledkem něco udělat. Za zmínku stojí šance Milana, který se podruhé v zápase objevil 
tváří v tvář brankáři a podruhé v zápase netrefil branku. Poté jsme si vzali oddechový čas. 
Na hřiště jsme poslali Ondru, Milan, Honzu a Kubu. Ihned po oddechovém čase se do 
obrovské šance dostal hráč domácích naštěstí pro nás netrefil prázdnou bránu. Poté se 
nám již poměrně podařilo zamknout domácí na jejich polovině i vytvořit si šance, ale 
domácí všechny naše šance někdy i se štěstím ubránili. Je však pravda, že v obraně v 
tuto chvíli hráli na hranici sebeobětování. Nakonec jsme tedy prohráli 2:3.

Dnešnímu utkání by možná více slušela remíza vzhledem k průběhu utkání, ale nebylo 
nám dáno. Tak se tedy zrodila první naše prohra v této sezóně. Poděkování patří hráčům 
béčka, kteří nás nenechali ve štychu. Doufejme, že příště podáme lepší výkon, protože 
dnes to rozhodně nebylo optimální. Za zmínku stojí,že některé přítomné blešenské slečny 
seděly v kotli domácích. 

FC Blešno - Rapid HK 4:1 (1:0)
28.9.2013 ZŠ Třebechovice

Sestava : Hříbal Vojtěch - Moravec Jakub, Daněk Lukáš, Krejcar Ondřej - Krejcar Jan, 
Krejcar Jakub, Moravec Dominik
Branky:Dan ěk Lukáš, Krejcar Jakub, Krejcar Jan, Moravec Jakub 
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 8

K dnešnímu zápasu jsme nastoupili Milana Havelky a dlouhodobě zraněného Tomáš 
Krejcara. Dnes je vyjímečně nutno pochválit Vojtu, který dorazil včas. Z béčka nám 
vypomohl Lukáš Daněk.

Zápas začal poměrně vyrovnaně hlavně především díky tomu, že naše hra stála za starou 
bačkoru. Nedali jsme si ani dvě přihrávky po sobě. A tak se zaslouženě do vedení soupeř 
ve 14. minutě 0:1. Poté jsme Kubu Krejcara poslali dopředu místo Kuby Moravce a velmi 
rychle to přineslo své ovoce. V 19. minutě Honza vybojoval míč na půlce a šel sám s 
bratrem Kubou na brankáře těsně před ním poslal míč Kubovi a pro něj již nebyl problém 
ten míč uklidit do brány 1:1. Brankář hostů navíc obdržel za faul na Honzu žlutou kartu. V 
následující minutě jsme ihned napadli soupeřovu rozehru a tentokrát vybojoval míč Kuba a
přihrál jej před prázdnou bránu Honzovi 2:1. O dvě minuty později jsme sehráli velmi 
pěknou útočnou akci, když míč putoval po ose Kuba Krejcar, Honza a Lukáš, který 
zakončoval svým typickým způsobem pod víko 3:1. Do konce poločasu se již skóre 
nezměnilo.

Do druhého poločasu jsme již vstoupili s mnohem lepším herním projevem, ale zahazovali 
jsme spoustu šancí. Až v 7. minutě vyslal Ondra do samostatného úniku našeho 
nejlepšího dnešního hráče Kubu Moravce, který nasadil brankáři jesle a upravil na 4:1. 
Poté jsme již průběh zápasu víceméně kontrolovali a předháněli jsme se v tom, jak co 
nejlépe zkazit útočnou akci :-). 

Náš herní projev dnes opravdu nebyl ideální jediný hráč, který odevzdal opravdu dobrý 
výkon byl Kuba Moravec (Jen tak dál). Počítají se však hlavně tři body a ty jsme získali. 
Historie se již nebude ptát jakým způsobem. 
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U Dvora : FC Blešno 5:7 (2:3)
5.10.2013 ZŠ Sever

Sestava : Hříbal Vojtěch - Havelka Milan, Moravec Jakub, Krejcar Ondřej - Krejcar Jan, 
Krejcar Jakub, Janko Pavel
Branky:Krejcar Jan 4x, Havelka Milan 2x, Janko Pave l 
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 2

Dnešní utkání bylo přesunuto z hřiště ZŠ Štefánikova na nové hřiště u ZŠ Sever. K utkání 
jsme ještě neměli k dispozici Tomáše a Dominika, tak jsme povolali Pajase z béčka. 
Domácím chyběli Neppl se Šmídem, kteří hrají i první ligu futsalu.

Utkání začalo ve vyrovnaném duchu, ale zatímco my jsme zpočátku odmítali vystřelit na 
bránu, tak domácí zakončovali o 106 a zaslouženě se po jednom z jejich útoků dostali do 
vedení 1:0. O tři minuty později byl na útočné polovině zfaulován Pajas a my dostali 
výhodu přímého kopu. K míči se postavil Honza a propálil vše, co mu stálo v cestě 1:1. 
Domácím poté dorazil ještě jeden hráč a ihned po svém nástupu na hřiště skóroval 2:1. V 
15. minutě jsme krásně sehráli přečíslení 3 na 2. Ondra přihrál Honzovi, který míč posunul
před prázdnou bránu Milanovi, který letos poprvé skóroval 2:2. Dvě minuty před koncem 
poločasu jsme opět dostali výhodu přímého kopu. K míči se tentokrát postavil Pajas a 
střelou doprostřed brány nás poprvé v utkání dostal do vedení 2:3. Tímto stavem skončil i 
první poločas.

Do druhého poločasu jsme vstoupili velmi dobře hned v druhé minutě nalezl Kuba před 
bránou bratra Honzu a pro něj nebyl problém míč uklidit do prázdné svatyně 2:4. Od této 
chvíle jsme měli navrch. To nám vydrželo zhruba 5 minut, jsme zahrávali roh. Ten Honza 
sehrál tak příšerně, že namazal domácí hráči a ten poté, co bez problémů obešel Vojtu 
skóroval 3:4. A od této chvíle jsme se dostali do hluboké defenzivy. Domácí nás takřka 
nepouštěli za polovinu. Navíc velmi rychle zaslouženě srovnali na 4:4. O tři minuty bylo 
ještě hůře, když se domácí dostali do vedení 5:4. V 17.minutě druhého poločasu však 
Milan vybojoval míč na naší polovině zkušeně jej vyvezl a střelou mezi nohy brankáře 
srovnal na 5:5. O minutu později přihrál Kuba Moravec Honzovi, který se otočil směrem k 
bráně a dvojitými jeslemi dostal míč do brány 6:5. Domácí si ve dvacáté minutě vzali 
oddechový čas a poté začali hrát power - play. Nenaložili s ní však nejlépe. Nejprve si 
vykoledovali žlutou kartu. Pak je mohl Pajas potrestat střelou do prázdné brány, ale těsně 
minul. A nakonec Honza obral o míč brankáře domácích a upaloval z půlky hřiště sám na 
prázdnou bránu a nemýlil se 7:5. Do konce utkání zbývala minuta, tak se již skóre 
neměnilo. 

Domácí nás dnes velmi překvapili svým herním projevem a to hráli bez svých dvou 
nejlepších hráčů. My jsme opět nepodali optimální výkon, naší hře schází větší pohyb, 
přesnost přihrávek a více střel. Přesto si dnes pochvalu zaslouží Milan, který ke své 
tradičně dobré hře v obraně, přidal i dva góly, přičemž ten druhý byl hodně důležitý. 
Děkujeme Tomášovi za zápis a Áje za fotoreportáž. 

Pivrnci : FC Blešno 2:4 (1:1)
6.10.2013 ZŠ J. Gočára

Sestava : Kotland Michael - Havelka Milan, Moravec Jakub, Krejcar Ondřej - Krejcar Jan, 
Krejcar Jakub, Janko Pavel
Branky:Krejcar Jan 2x, Krejcar Jakub, Krejcar Ond řej 
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Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 3

K dnešnímu utkání jsme ještě neměli k dispozici Vojtu, Tomáše a Dominika, tak jsme 
povolali Pajase a Michaela z béčka. 

Od začátku utkání jsme měli herně navrch, ale naše koncovka byla prach bídná a to 
především u Honzy. V 11. minutě jsme se konečně dostali do vedení. Kuba přihrál bratrovi 
Honzovi před prázdnou bránu 0:1. Dále jsme byli aktivnějším týmem, domácí hrozili jen 
dlouhými výhozy brankáře na útočníky. Ve 22. minutě se domácím povedla akce, když 
brankář dlouhým výhozem přehodil Pajase, který si svého hráče hlídal tím stylem, že ho 
měl dva metry za sebou. Domácí hráč převzal míč obešel Milana a nechytatelnou střelou 
pod břevno srovnal na 1:1. Do konce poločasu se již skóre nezměnilo.

Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu jako ten první. Tedy naší aktivitou a 
neschopností v zakončení a domácím brejky. Pořádně herně i střelecky jsme se chytili až 
v 15. minutě druhého poločasu. Nejprve Honza s bratrem Kubou dokonale rozebrali 
obranu domácích a Kuba poté skóroval do prázdné brány 1:2. O čtyři minuty později 
Honza přihrál před prázdnou bránu Pajasovi, ten však míč netrefil ideálně a brankář 
domácích jej vyrazil. Odražený míč sebral opět Honza a vykulil jej Ondrovi a ten přesnou 
ranou k tyči navýšil naše vedení na 1:3. O minutu později postupoval Honza s Milanem 
sám na brankáře. Honza přihrál před prázdnou bránu Milanovi, který místo střely vracel 
přihrávku Honzovi, brankář domácích, to však přečetl, ale na míč těsně nedosáhl a tak 
Honza míč uklidil do brány 1:4. Domácí hned po minutě zareagovali a střelou do prázdné 
brány snížili na 2:4. Na konci zápasu jsme měli ještě obrovskou šanci na úpravu skóre, 
když jsme šli 3 na 1. Milan, Kuba Moravec a Pajas místo kvalitního zakončení předvedli 
etudu na téma, jak zazdít jasnou šanci. A tak utkání skončilo za stavu 2:4. 

Dnes jsme se utkali zatím s nejhorším soupeřem v této sezóně, ale ani to nás nedonutilo 
předvést kvalitní výkon. Děkujeme hráčům z béčka, že nám pomohli odehrát toto utkání. 
Jediným pozitivem byla kvalitní pětiminutovka v druhém poločase. Naše herní krize stále 
trvá. Příští týden máme volno, tak snad kvalitně potrénujeme a předvedeme konečně lepší
výkon. 

FC Kojot : FC Blešno 5:4 (4:4)
20.10.2013 Olympie

Sestava : Hříbal Vojtěch - Daněk Lukáš, Moravec Jakub, Krejcar Ondřej, Krejcar Jakub - 
Krejcar Jan, Moravec Dominik, Novák Vít 
Branky:Krejcar Jan 3x, Moravec Dominik 
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 3

K dnešnímu utkání se předem omluvil Milan, a tak dostali příležitost plejeři z béčka Lukáš 
s Víťou.

Ze začátku prvního poločasu jsme domácí zatlačili a přineslo to své ovoce. Ve 2. minutě 
Kuba Moravec poslal Míč na Honzu a šli jsme 3 na 2, Honza však vzal odpovědnost na 
sebe prostřelil brankáře domácích 0:1. Domácí však velmi záhy poslali na hřiště svého 
nejlepšího hráče Filipa Janče a hned to bylo znát. V 5 minutě domácí srovnávají na 1:1. V 
8. minutě jsme ztratili míč na půlce a domácí přečíslení 2 na 1 zužitkovali perfektně 2:1. Ve
12. minutě Honza nalezl před bránou Dominika a ten z bezprostřední blízkosti srovnal na 
2:2. Domácí však o tři minuty později využili nedůslednosti naší obrany a dostali se opět 
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do vedení 3:2. V 18. minutě jsme dostali výhodu přímého kopu. K jeho exekuci se postavil 
Kuba Krejcar a nalezl na tyči Honzu, který míč pouze usměrnil do sítě 3:3. Ve 22. minutě 
jsme opět zahrávali přímý kop tentokrát ho rozehrával Honza. Míč si na dvakrát narazil s 
Ondrou a nakonec jej dopravil do sítě 3:4. Domácí bohužel pro nás ještě do konce 
poločasu stihli vyrovnat stav na 4:4. 

V druhém poločase jsme první větší šanci měli my, bohužel Víťa netrefil míč ideálně. Poté 
nás však domácí začali přehrávat. V 8. minutě se dostali zaslouženě do vedení po 
nechytatelné střele k tyči 5:4. My jsme mohli odpovědět o dvě minuty později, když 
Honzovu střelu přes celé hřiště brankář domácích se štěstím vyrazil. Domácí však velmi 
dobře bránili a navíc měli i větší držení míče. Naši další šanci měl opět Honza, ale 
tentokrát netrefil bránu. Dále jsme se propracovali k pár větším šancím, ale ani z nich 
nezapršelo. Bratři Krejcarovi trefili každý po 1 tyčce, ale to nám k lepšímu výsledku 
nepomohlo. 

Domácí dnes vyhráli zaslouženě a především Filip Janč nám dělal obrovské problémy, 
zastavovali jsme ho většinou jen díky faulům. Když nedáme ve druhém poločase branku 
nemůžeme vyhrát. Budeme se muset vrhnout v zimě na přípravu, protože jsme stále 
neadaptovali na styl této soutěže. 

FC Blešno - Trencampe 3:8 (1:4)

26.10.2013 ZŠ Třebechovice

Sestava : Kotland Michael - Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Moravec Jakub - Krejcar 
Jakub, Pistora Přemysl, Holler Zdeněk
Branky:Krejcar Jakub 2x, Pistora P řemysl 
Trenér: Krejcar Jakub 
Diváci: 0

Na dnešní se zápas se poprvé v historii nedostavil manažer týmu Jan Krejcar z důvodu 
nemoci. Dále se nedostavili Vojta Hříbal, Tomáš Krejcar a Dominik Moravec. Z béčka byli 
povoláni Michael Kotland, Holler Zdeněk a Pistora Přemysl. 

Utkání pro nás nezačalo vůbec dobře a hosté byli jasně lepší a pohyblivější. V 10. minutě 
již zaslouženě vedli 0:4. Náš čas přišel až na konci poločasu, když Zdenda vybídl ke 
skórování Kubu Krejcara 1:4.

Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe. Přéma rozehrál na Milana, který mu mu 
přihrávku vrátil a Přéma snížil na 2:4. Poté však taktovku utkání opět převzali hosté a 
dvěma brankami prakticky rozhodli o osudu utkání 2:6. My jsme se ještě zmohli na 
odpověď, když Kuba Krejcar zužitkoval přihrávku od Ondry Krejcara 3:6. Hosté však s 
klidem přidali ještě další dvě branky a zaslouženě zvítězili 3:8. 

Dnes se zrodil největší debakl áčka v historii a nutno říci, že zasloužený. Je fakt, že náš 
tým nenastoupil v ideální sestavě a hosté se snad poprvé v sezóně sešli kompletní. Hlavní
problém je v tom, že nám chybí herní pohoda. Nyní nás čekají již pouze soupeři z horní 
poloviny tabulky, tak uvidíme, jak se s tím popereme dále. 

Infarkt : FC Blešno 6:4 (5:3)
28.10.2013 Olympie

Sestava : Hříbal Vojtěch - Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Moravec Jakub - Krejcar Jakub, 
Novák Vít, Moravec Dominik
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Branky:Havelka Milan, Krejcar Ond řej,Krejcar Jakub, Novák Vít,
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 2

Na dnešní zápas byl kvůli absencím povolán Víťa z béčka a nevedl si vůbec špatně.

Zápas začal podle očekávání velkým náporem hráčů domácího týmu. Zakončení 
domácího týmu bylo však z počátku utkání nepřesné. Ve 2. minutě nalezl Kuba Krejcar 
svoji přihrávkou před brankářem osamoceného Víťu, který si míč připravil na levou nohu a 
naší první střelou na bránu nás poslal do vedení 0:1. Domácí však o dvě minuty později 
přišli s odpovědí a zaslouženě srovnali na 1:1. Domácí pak pokračovali ve svém tlaku, ale 
my jsme se poměrně dobře bránili. V 8. minutě jsme předvedli naši nejkrásnější akci 
Ondra přihrál Kubovi Krejcarovi, který míč lehce ztečoval za sebe a poslal tak do 
samostatného úniku Milana a ten zkušeně poslal míč do sítě 1:2. Domácí přispěchali s 
odpovědí velmi záhy 2:2. My jsme se však dostali do vedení ještě jednou. Vojta nalezl 
dlouhým výhozem Kubu Krejcara, který vyhrál souboj s brankářem a poté poslal míč do 
prázdné brány 2:3. Od této chvíle nás domácí do konce poločasu již téměř k ničemu 
nepustili. Zaslouženě otočili stav utkání na 5:3. U nás měl dvě velké šance Dominik, ale 
ani jednu neproměnil.

Do druhého poločasu jsme vstoupili s tím, abychom pokračovali v předváděné hře a 
poměrně se nám to dařilo. Navíc tlak domácích již nebyl tak drtivý. V 7. minutě druhého 
poločasu se nám opět podařilo využít výhozu od Vojty odražený míč dorazil do brány 
Ondra 5:4. Čím dál více jsme se dostávali do hry naší největší šanci na vyrovnání měl na 
noze Kuba Moravec. Bohužel jeho střelu, která mířila do prázdné brány, na poslední chvíli 
skluzem vyrazil brankář domácích. Vzali jsme si i oddechový čas. Kýžený efekt se 
nedostavil. Domácí navíc v předposlední minutě přidali pojistku 6:4. 

Před začátkem dnešního utkání jsme očekávali jasnou prohru. Naši hráči se však k utkání 
postavili velmi odpovědně a chvílemi to dokonce vypadalo, že bychom si mohli odvézt bod
za remízu. To se však nakonec nestalo. Pro zajímavost statistika střel domácí nás jasně 
přestříleli 48:27. V následujících dvou zápasech nás čekají první dva celky.

FC Blešno - Gigantes 7:5 (2:3)
3.11.2013 ZŠ Třebechovice

Sestava : Hříbal Vojtěch - Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Moravec Jakub - Krejcar Jakub, 
Krejcar Jan
Branky:Krejcar Jan 4x, Krejcar Jakub 2x, Krejcar On dřej 
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 0

Hned na srazu na dnešní utkání jsme se dozvěděli, že nemůžeme počítat s Dominikem. 
Navíc jsme sháněli brankáře, naštěstí Vojta dorazil rovnou do Třebechovic. Tak jsme 
nakonec nastoupili do zápasu pouze s jedním hráčem na střídání. 

Zápas začal jasnou převahou hostí, která byla neplodná. Ve 3. minutě vyslal Vojta svým 
výhozem dopředu Honzu, který se zbavil kličkou hráče a střelou k tyči nás poslal do 
vedení 1:0. To nám však nevydrželo příliš dlouho, když nahození soupeře k překvapení 
všech skončilo v naší bráně 1:1. My jsme se poté dostali do mnoha velmi slibných šancí, 
ale ani jednou jsme netrefili zařízení. Tak nás hosté potrestali, když využili zaváhání Honzy
na lajně 1:2. V 10. minutě Milan přihrál Honzovi, který vyslal na bránu takovou pumelici, že
si míč našel cestu do brány asi po třech odrazech 2:2. Hosté nás však dále přehrávali a 
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zaslouženě se ještě před koncem poločasu dostali do vedení 2:3.

Druhý poločas se obraz hry nezměnil hosté hráli a my jsme vyráželi do nebezpečných 
protiútoků. V 5. minutě druhého poločasu po krkolomné kombinaci přihrál Honza Ondrovi, 
který vymetl šibenici 3:3. O dvě minuty později bylo ještě veseleji. Honza vyslal do brejku 
bratra Kubu a ten jeslemi prostřelil brankáře 4:3. Hosté však poměrně rychle přišli s 
odpovědí, když Kuba Moravec uviděl za svůj skluz žlutou kartu a hosté kopali penaltu, 
kterou proměnili a srovnali stav na 4:4. Ve 13. minutě tentokrát Kuba vyslal do brejku 
Honzu a ten si zakončením poradil stejně jako jeho bratr a dokončil tak svůj hattrick 5:4. V 
17. minutě Kuba Moravec nalezl krásně Kubu Krejcara a ten nás dostal do dvou 
brankového vedení 6:4. Tým hostí poté začal hrát power-play. Hosté ji však nehráli nějak 
oslnivě. Dvakrát jsme měli před sebou prázdnou bránu, ale ani jednou jsme neskórovali. 
Tak zákonitě přišel trest a hosté snížili na rozdíl jediné branky 6:5. V poslední minutě 
utkání Honza vybojoval míč a dovezl jej až do prázdné brány 7:5. 

V dnešním utkání s druhým týmem tabulky se zrodilo nakonec pro nás poměrně 
překvapivé vítězství. Hosté rozhodně více míč, ale my jsme hráli o hodně efektivněji. 
Všichni hráči dnes zaslouží pochvalu za dobře odehraný zápas. 

Bruggy/ Hurican Černožice "B" : FC Blešno 8:3 (4:2)

9.11.2013 Černožice

Sestava : Kotland Michael - Moravec Jakub, Krejcar Ondřej - Krejcar Jan, Krejcar Jakub, 
Moravec Dominik
Branky:Krejcar Jan, Krejcar Jakub, Kotland Michael 
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 2

Na dnešní zápas s prvním týmem tabulky jsme se opět nesešli v plném počtu, jak je naším
špatným zvykem. Tomáš Krejcar je stále zranění navíc se k němu z pracovních důvodů 
přidal Vojta a z rodinných důvodů Milan. Tak jsme povolali Michaela a Ráďu. Ráďa 
nakonec nepřišel takže jsme odjížděli na zápas pouze s jedním na střídání. 

Před začátkem utkání jsme si řekli, na které hráče si budeme dávat pozor. Hned ve třetí 
minutě nejlepší útočník domácích ztečoval přihrávku do naší brány a my prohrávali 1:0. V 
7. Honza nalezl bratra Kubu před brankářem a ten poslal míč pod jeho tělem do brány 1:1.
Hned z rozehry hostů Ondra vybojoval míč a poslal do brejku Honzu, který zachoval 
chladnou hlavu a dostal nás poprvé a bohužel i naposled do vedení v zápase 1:2. O 
minutu později domácí rozehrávali aut přímo na bránu a Ondra jej tečoval do naší sítě 2:2.
V 15. minutě se opět domácí dostali do vedení 3:2. Ve 20. minutě si smolný okamžik 
vybral Michael, když si nemastnou střelu po zemi téměř hodil do brány 4:2. I my jsme měli 
šance, ale bohužel naše zakončení stálo za starou bačkoru a tak první poločas skončil za 
stavu 4:2. 

Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivněji, ale branku jsme nevstřelili a tak domácí 
mohli trestat naše chyby. Dvakrát nezvládl přečíslení 3 na 1 Honza a vyslal tak soupeře do
šancí, které domácí využili. Poté další střelu do naší sítě tečoval Kuba Moravec. A jednou 
nás domácí vyťukali a tak byl stav pět minut před koncem utkání 8:2. My jsme sice hráli, 
ale naše nejlepší střely končili na tyčích nebo na vynikajícím brankáři domácích. Až ve 22. 
minutě Kuba Moravec přihrál Michaelovi, který si všiml, špatného postavení brankáře 
domácích a střelou z půlky hřiště snížil na konečných 8:3. 
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Domácí dnes sice vyhráli zaslouženě, ale konečný výsledek je pro nás až příliš krutý. 
Dnes jsme vytvořili náš rekord ve vlastních gólech, když jsme si tam poslali hned tři 
kousky. Jinak výsledek také hodně ovlivnilo to, že místo toho, abychom hráli ze 
zabezpečené obrany, jsme se hlavně druhé půli nechali unést útočnými choutkami. 
Naštěstí nás čeká již pouze poslední zápas podzimu, příští týden v Třebechovicích v 
sobotu od 9 hodiny přivítáme Seniory. Doufejme, že již nebudou takové problémy se 
sestavou. 

FC Blešno - Senior 2:2 (0:1)

16.11.2013 ZŠ Třebechovice

Sestava : Hříbal Vojtěch - Kotland Michael, Krejcar Ondřej, Moravec Jakub - Krejcar Jan, 
Krejcar Jakub, Moravec Dominik, Novák Vít
Branky:Krejcar Jan, Novák Vít 
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 0

K dnešnímu zápasu nebyli z důvodu zranění přítomni Tomáš Krejcar a Milan Havelka. Tak 
byli povoláni z béčka Michael Kotland a Víťa Novák. 

Protože Vojta nebyl na začátku utkání přítomen, vlezl si do brány Michael. Ten si počínal 
dobře. Bohužel v páté minutě se hráč hostí prosadil přes Kubu Moravce a Michael 
vzhledem k tomu, že neviděl míč nestihl zareagovat 0:1. V 8. minutě se konečně do brány 
dostal Vojta. Michael šel do pole a svým pohybem oživil naší hru. Dvakrát se do velmi 
nadějných šancí dostal Kuba Moravec, ale bohužel vždy mu něco chybělo k tomu, aby 
zakončil. Dobrou šanci si také vytvořil Honza po narážečce s bratrem Kubou, ale bránu 
netrefil. A protože ani hosté nebyli v koncovce úspěšnější skončila první půle za stavu 0:1.

O poločase jsme si vysvětlili, že budeme hrát ve větším tempu a pomohlo to. Do šancí se 
opět probojoval Kuba Moravec, ale dnes mu prostě nebylo dáno. Tak v 8. minutě druhé 
půle přihrál Kuba Krejcar Honzovi, který se zbavil obránce a střelou k tyči srovnal na 1:1. 
O tři minuty bylo ještě veseleji. Ondra vykulil míč Víťovi a ten nás střelou pod břevno 
dostal do vedení 2:1. V těchto chvílích jsme byli jasně lepší, i když nám trochu zatrnulo, 
když Ondra zahrál ve vápně rukou. Rozhodčí ji však neviděl, což právem rozčílilo hostující
hráče. Poté se několikrát pokoušel o změnu stavu Honza, ale nepovedlo se. Tak přišli ke 
slovu hosté, kteří po pěkné akci srovnali stav na 2:2. Poté se snažili oba týmy s výsledkem
ještě něco udělat, ale nepovedlo se to a tak zápas skončil remízou 2:2. 

Dnes jsme se v prvním poločase nemohli prosadit. Šance byli, ale bylo jich pomálu, bylo to
dáno i tím, že hosté dobře bránili. V druhém poločase jsme se zlepšili a bylo to znát. I 
přesto remíza byla spravedlivá pro oba týmy. Je před námi dlouhá zimní přestávka, kterou 
vyplníme přípravnými turnaji a soustředěním. Doufejme, že na jaře odehrajeme více 
zápasů v kompletním složení. Na podzim jsme, tak odehráli pouze jediný. 

FC Blešno - Reds "B" 5:3 (3:0)
5.4.2014 ZŠ Třebechovice

Sestava : Hříbal Vojtěch - Havelka Milan,Holler Zdeněk, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej - 
Janko Pavel, Krejcar Jan, Moravec Jakub, Moravec Dominik
Branky:Janko Pavel 2x, Krejcar Jakub 2x, Krejcar Ja n 
Trenér: Krejcar Jan 
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Diváci: 4

Na první jarní zápas jsme se opět nesešli všichni a tak byli povoláni z béčka Pajas se 
Zdendou. Soupeř nastoupil v o poznání silnější sestavě než na podzim a tak jsme z utkání
měli trochu obavy.

Po úvodním oťukávání jsme pomalu získávali převahu. V 8. minutě Honza obral o míč 
obránce soupeře a přihrál bratrovi Kubovi před prázdnou bránu 1:0. Ve 13. minutě 
vymyslel Milan nádhernou kolmici na Pajase, který chladnokrevně proměnil 2:0. Hosté od 
této chvíle začali hrát s brankářem v poli, čímž nás zavřeli na naší polovinu. V 17. minutě 
jsme toho využili, když Dominik posunul míč na Honzu, kterém jen stačilo doběhnout s 
míčem u nohy k prázdné bráně 3:0. Do konce poločasu jsme měli ještě pár slibných šancí,
ale žádnou jsme neproměnili a Vojta v bráně podával kvalitní výkon.

Druhý poločas začal stejným způsobem jako ten první. Hosté drželi míč a my pozorně 
bránili. Ve 30. minutě využil Pajas podklouznutí brankáře a do prázdné brány pohodlně 
zvýšil na 4:0. Už to vypadalo, že si v klidu dokráčíme pro vítězství. Ve 33. minutě brankář 
hostí vystřelil z úhlu a jeho střelu si Vojta srazil do branky 4:1. O dvě minut později to hosté
pěkně sehráli a jejich hráč zakončoval do prázdné brány 4.2. To bylo něco na Vojtovu 
nervovou soustavu a začal nás za vše kritizovat. V téže minutě mohl navýšit naše vedení 
Pajas, ale netrefil prázdnou bránu. Ve 40. minutě poslal Honza bratra Kubu do 
samostatného únik na prázdnou bránu a Kuba prodal své zkušenosti s takovýmito 
situacemi a zvýšil naše vedení na 5:2. Hosté zvládli ještě v předposlední minutě výsledek 
zkorigovat na 5:3. 

Dnes jsme si dokráčeli pro zasloužené vítězství, i když v druhém poločase jsme utkání 
sami zdramatizovali. Pochvalu dnes zaslouží velmi produktivní Pajas a oproti podzimnímu 
utkání jsme dnes podali mnohem lepší výkon v defenzivě.

Black Stars - FC Blešno 3:8 (1:6)
13.4.2013 ZŠ J. Gočára

Sestava : Hříbal Vojtěch - Havelka Milan, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Moravec "Liga" 
Jakub - Krejcar Jan, Janko Pavel, Moravec Dominik
Branky:Krejcar Jan 4x,Moravec Jakub 2x, Krejcar Jak ub, Moravec Dominik 
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 0

V dnešním zápase jsme se opět museli obejít bez Tomáše, který stále laboruje se 
zraněním a bez Michaela, který se také omluvil. Tak jsme opět na výpomoc povolali 
Pajase, který nám ochotně pomohl stejně jako minule.

Na úvod jsme nastoupili s útočnou dvojicí Honza a Dominik, protože Pajas šel zkoumat 
krásu místních toalet. Ve druhé minutě Vojta poslal míč na Honzu, který si jej potáhl na 
střed a střelou k tyči nás dostal do vedení 1:0. O minutu později vyslal Honza velmi 
podobnou střelou tentokrát však trefil tyč, ale k odraženému míči se dostal Dominik a 
angličanem nás dostal do vedení 2:0. Hráli jsme ve velké pohodě o tři minuty později 
poslal Pajas Honzu do samostatného úniku Honzu, který střelou do šibenice nedal 
brankáři domácích šanci. V těchto chvílích jsme předváděli snad nejhezčí fotbal v této 
sezóně, což motivovalo Vojtu k tomu, že často opouštěl bránu a zapojoval se do útoku. V 
10. minutě po další krásné akci našel Honza před prázdnou bránou Kubu Moravce a ten 
navýšil naše vedení na 4:0. V 15. minutě se Honza opět zhostil role nahrávače, když 
tentokrát přihrál bratrovi Kubovi těžší míč na zpracování. Kuba si s přehledem poradil a 
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zavěsil 5:0. Nejhezčí akci jsme předvedli dvě minuty před koncem poločasu. Honza 
rozehrál roh obloučkem na bratra Kubu, který jej z voleje poslal před bránu, kde 
nádherným volejem z náběhu poslal míč do brány pod víko Liga 6:0. V poslední minutě 
jsme po naší nedůsledností dovolili soupeři skórovat 6:1. 

Do druhého poločasu jsme opět vstoupili aktivně. Dominik v obrovské šanci trefil pouze tyč
a domácí nás z protiútoku potrestali 6:2. Poté tempo hry začalo poněkud upadat. V 16. 
minutě Kuba prošel po lajně přes půl hřiště až přihrál bratrovi Honzovi, který zkompletoval 
svůj hattrick 7:2. Ve 20. minutě přihrál Liga před prázdnou bránu Honzovi a ten si již věděl 
rady. V poslední minutě jsme rozehrávali roh. Pajas s Vojtou se však příliš nedohodli a 
hráč domácích šel z půlky sám na prázdnou bránu 8:3.

Zasloužená výhra díky oku lahodícímu prvnímu poločasu. Ten druhý se nám opět příliš 
nepovedl, ale náskok z prvního poločasu byl dostatečný. Příští víkend nás čekají utkání 
oba dva dny. 

FC Blešno : Fugas/Flamengo "C" 1:3 (0:1)
19.4.2014 ZŠ Třebechovice

Sestava : Kotland Michael - Krejcar Jakub,Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Moravec Jakub -
Krejcar Jan, Janko Pavel, Moravec Dominik
Branky:Krejcar Jan
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 0

K dnešnímu zápasu poprvé na jaře nastoupil v bráně Michael. Stále je zranění Tomáš, tak 
jsme opět z béčka povolali Pajase.

První poločas se nesl ve znamení stálé převahy hostů, ti měli i dost šancí k tomu, aby jako
první otevřeli skóre. to se jim také v 10. minutě povedlo 0:1. My jsme v prvním poločase 
vystřelili asi pouze čtyřikrát, žádná z našich střel se neujala a protože ani hosté již žádnou 
ze svých tutovek neproměnili, tak první půli vyhráli hosté.

Druhý poločas byl o poznání vyrovnanější, ale opět jsme inkasovali jako první ve 30. 
minutě 0:2. Poté jsme si vzali oddechový čas. Po jehož skončení jsme hosty zamkli v jejich
bráně vytvářeli jsme si šanci za šancí. Michael trefil dokonce i tyčku. Ujala se, ale jenom 
akce ze 38. minuty, kdy Milan přihrál Honzovi, který procpal míč do brány 1:2. Stále jsme 
byli aktivnější, ale bez efektu a navíc si Honza v předposlední minutě utkání při snaze 
odebrat soupeři míč vstřelil vlastní branku 1:3. 

V prvním poločase dnešního zápasu jsme byli směrem dopředu absolutně bezzubí. V 
druhé půli se to hodně zlepšilo, ale ani to na body nestačilo. I přes prohru musím všechny 
hráče pochválit za snahu a bojovnost.

FC Blasters HK : FC Blešno 7:15 (1:6)
20.4.2014 ZŠ Sever

Sestava : Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Moravec "Liga" Jakub - Krejcar 
Jan, Jonáš Šimon, Moravec Dominik
Branky: Jonáš Šimon 3x, Krejcar Jan 3x,Krejcar Jaku b 3x, Krejcar Ond řej 2x, 
Moravec Jakub 2x, Moravec Dominik, Kotland Michael
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 0
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K dnešnímu utkání stále nebyl stále k dispozici Tomáš. Šanci tedy dostal hráč z béčka a 
tentokrát jsme využili služeb Šimona. Soupeř zase neměl k dispozici typického brankáře.

Od začátku utkání bylo jasné, jak bude utkání probíhat, protože domácí hráli v pěti v poli, 
tak měli míč u nohou mnohem častěji. Přesto jsme první šanci měli my Honza přihrál 
Dominikovi před prázdnou bránu, ale ten místo střely zvolil další přihrávku, která navíc 
nebyla příliš dobrá, tak jsme tuto šanci zazdili. O dvě minuty později však jeho zaváhání 
napravil jeho bratr Kuba, který na půlce získal míč, zbavil se obránce a jeslemi prostřelil 
brankáře 0:1. Na něho navázal Šimon, který obral ve vápně o míč brankáře domácích a 
pak dopravil míč do prázdné brány 0:2. Domácí však na tuto branku zareagovali a snížili 
na 1:2. Z dalšího protiútoku Kuba přihrál bratrovi Honzovi, který na dvakrát dostal míč do 
sítě 1:3. Honza se v další akci proměnil v nahrávače přihrál Kubovi Moravcovi, který 
vstřelil svůj dnešní druhý gól 1:4. Domácí nás poté opět mírně zatlačili, ale nás držel nad 
vodou Michael a nemohoucnost domácích střelců. Tak jsme tedy využili jejich další chybu 
a Honza z půlky hřiště trefil prázdnou bránu 1:5. V poslední minutě Honza přihrál bratrovi 
Kubovi a ten stanovil poločasové skóre na 1:6. 

O poločase se staly dvě dosti zásadní věc pro další průběh zápasu. Kuba Krejcar sledoval
dopravní letadlo a prohlásil, že letí hodně pomalu a že se diví, že nespadne. To u všech 
našich hráčů vyvolalo úsměv na tváři a všichni zároveň tak nějak zapomněli, jak se ve 
fotbale brání. Domácí ti vyměnili brankáře.

Domácí ze začátku druhého poločasu na hřišti jasně dominovali a z prvních tří střel nám 
dali tři góly 4:6. A tím se velmi rychle dostali zpět do zápasu. Pak jsme se naštěstí trochu 
zmátořili. Honza nejprve krásným lobem poslal dopředu bratra Kubu, který z lajny zakončil 
do brány 4:7. Liga pak přihrál Honzovi a ten střelou z půlky hřiště do odkryté brány 
dokončil svůj hattrick 4:8. Domácí to však nezabalili a opět snížili na rozdíl dvou branek 
6:8. My zareagovali akcí, kdy Honza přihrál Ondrovi a ten vstřelil svůj první jarní gól 6:9. 
Domácí velmi záhy přispěchali s odpovědí 7:9. To už nevydržel Kuba Krejcar a na jeho 
popud jsme si vzali oddechový čas. Minutu po něm se stal zřejmě rozhodující moment 
zápasu. Honza vystřelil na brankáře domácích, který míč chytil tak nešikovně, že si udělal 
něco s rukou. Domácí museli hrát bez střídání a to se velmi rychle projevilo. Měli jsme 
mnohem více šancí a hodně jsme jich trestuhodně neproměnili. Nakonec však Honza 
přihrál bratrovi Kubovi, který střelou na zadní tyč dokončil svůj hattrick 7:10. Honza ještě 
přidal ještě dvě asistence. Nejprve Dominikovi před prázdnou bránu, který konečně 
prolomil svou dnešní smůlu a zakončil 7:11. Honza o minuty později předal míč Šimonovi, 
jehož nepříliš prudká střela zapadla do šibenice 7:12. A devastace domácího týmu 
pokračovala. Ondra vybojoval míč na lajně a postupovali jsme ve třech na prázdnou 
bránu. Ondra vzal zodpovědnost na sebe 7:13. Soupeř se po této brance dožadoval 
ukončení utkání, což bylo velmi zajímavé, protože nám v prvním poločase vyčítali, že 
chodíme pomalu pro míče a oni nebudou mít čas vyrovnat. Zkáza pro soupeře 
pokračovala dál. Poté co jsme postupovali ve třech na brankáře po přihrávce od Dominika 
zakončoval Michael 7:14. Michael mohl o minut později i druhý zářez, ale tentokrát trefil 
pouze břevno. Poslední, kdo se tedy zapsal do statistik utkání byl Šimon, který po 
přihrávce od Kuby Krejcara, skóroval do prázdné brány a dokončil tak svůj hattrick 7:15. 

Po jasném prvním poločase byl ten druhý jak na houpačce. Za druhý poločas nás lze 
pochválit pouze za to, že jsme ho konečně na jaře vyhráli. Z hráčů lze pochválit Michaela, 
který sice pustil 7 branek, ale ještě spoustě dalším střelám v cestě do brány zabránil a 
Šimona, který hraje momentálně v neskutečně pohodě v béčku, ale dokázal to i v áčku. 
Celkově však přes našich vstřelených 15 branek nelze pochválit ofenzivní práci našeho 
týmu, měli jsme dát minimálně o 6 branek více. Defenziva v první půli pracovala solidně, 
ale v druhé půli to byla katastrofa, alespoň víme na čem v tréninkách zapracovat. V 
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dalších zápasech nás čekají soupeři z dolní poloviny tabulky, což by nás mělo dostat do 
herní pohody. 

FC Blešno - Šavle Kukleny 2:3 (1:0)

8.5.2014 ZŠ Třebechovice

Sestava : Kotland Michael - Holler Zdeněk, Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Moravec Jakub 
- Jonáš Šimon, Janko Pavel, Moravec Dominik
Branky:Krejcar Jakub, Jonáš Šimon 
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 2

K dnešnímu zápasu nenastoupilo hned trio Krejcarů Honza, Ondra a Tomáš. Tak byli z 
béčka povoláni Pajas, Šimon a Zdenda. 

Od začátku utkaní nás hosté mírně přehrávali a dostávali se i častěji do zakončení. Naše 
akcie však držel ve hře vynikajícími zákroky Michael v bráně. My jsme se dostávali do 
zakončení především díky brejkům. Ten první sice Pajas neproměnil. V 17. minutě Michael
našel perfektním výhozem za obranou Kubu Krejcara a ten si svou šancí excelentně 
poradil 1:0. Nedlouho poté se ve vynikající pozici objevil Milan, který však bohužel těsně 
minul zařízení. A protože střely hostí bezpečně likvidoval Michael, tak první poločas 
skončil příznivěji pro nás. 

Od začátku druhé půle byli hosté ještě aktivnější než v té první. První nebezpečnější akci 
jsme však měli my, bohužel Šimon nepřihrál na půlce do úniku na prázdnou bránu 
Pajasovi přesně a tak z šance nebylo nic. Hostům jsme tedy dovolil nás potrestat a to dosti
tvrdě. Nejprve využili hosté toho, že jsme nechali na vápně volného jejich útočníka 1:1. O 
dvě minuty později Dominik nedobránil svého hráče, který pak neměl problém připravit 
výbornou pozici pro svého spoluhráče 1:2. Další obrovskou minelu přichystal Zdenda a 
útočník hostí měl k dispozici samostatný únik na Michaela, se kterým si s chladnou hlavou 
poradil 1:3. Hned z rozehry jsme však přispěchali s odpovědí. Vynikající individuální práce 
Kuby Krejcara využil Šimon a do prázdné brány snižoval na 2:3. Měli jsme k dispozici 
možnost ke srovnání skóre. Liga však ve slušné pozici trefil pouze střechu tělocvičny. A tak
zápas skončil za stavu 2:3. 

Hosté sice byli po celou dobu utkání aktivnější a více na míči, ale minimálně na remízu 
jsme v tomto zápase dosáhnout měli. Pochvalu za dnešní utkání si zaslouží Michael, který
v bráně podal opravdu excelentní výkon. O vítězství nás připravili velmi laciné individuální 
chyby.

Rapid HK - FC Blešno 6:3 (2:1)
4.5.2014 ZŠ J. Gočára

Sestava : Mazan David - Moravec Jakub, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - 
Janko Pavel, Jonáš Šimon Jakub, Moravec Dominik
Branky:Janko Pavel, Krejcar Jakub, Havelka Milan 
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 1
Fotogalerie

K dnešnímu zápasu jsme nastoupili bez zraněných bratří Honzy a Tomáše Krejcarů, navíc 
Michael Kotland dal přednost kopané v Blešně. Tak z béčka na výpomoc přišli David 
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Mazan, Šimon Jonáš a Pavel Janko.

Úvod utkání jsme pojali poměrně aktivně, ale bez tlaku do brány. A tak poprvé udeřilo u 
naší brány. Když přihrávku soupeře poslal do naší sítě vracející se Milan 1:0. O tři minuty 
později bylo ještě hůře domácí dobře rozehráli přímý kop a dostali se do vedení 2:0. O dvě
minuty později přišel Milanův faul nefaul, který rozhodčí Markvart na žádost domácích 
hráčů odpískal a navíc Milanovi udělil žlutou kartu. Tento okamžik nás dost rozohnil. 
Naštěstí se nám podařilo udržet emoce na uzdě. Navíc do konce prvního poločasu využil 
Pajas špatné rozehry soupeře a trestal 2:1.

Do druhého poločasu jsme vstoupili mnohem lépe než domácí vytvářeli jsme si i šance tu 
největší bohužel promarnil Kuba Krejcar, když trefil tyč. Pak si bohužel vybral slabší 
chvilku David, když propustil slabou střelu domácího útočníka 3:1. Domácí navíc přidali 
další branku 4:1. Poté však Kuba Krejcar využil přihrávky Pajase a my snížili na 4:2. 
Domácí však využili dalších zmatků v naší obraně a zvýšil na 5:2. My jsme však opět 
zareagovali, když Pajas tentokrát vybídnul ke skórování Milana 5:3. Dále jsme tlačili, ale 
další branku jsme již nepřidali. V poslední minutě udělal chybu v rozehrávce Pajas a 
domácí hráč si již věděl se samostatným únikem rady a uzavřel skóre dnešního zápasu na
6:3. 

Po prospané první půli jsme se nakonec dostali do zápasu a byli jsme domácím důstojným
soupeřem. I přesto domácí vyhráli zaslouženě. Naši hráči se však nemají za co stydět. 
Dnes byl naším nejlepším hráčem Pajas, který správně naštval, takže byl velmi důrazný v 
soubojích a navíc podal velmi solidní týmový výkon. Poděkování patří i dalším dvěma 
hráčům z béčka, že nám pomohli.

Nedá mi to než se vyjádřit k výkonu rozhodčího. V úvodu utkání to vypadalo, že se 
konečně našel sudí, který bude úzkostně dodržovat pravidla, když udělil kartu Milanovi. 
Ale poté na tento trend poněkud pozapomněl a dohrávání našich hráčů po odehrání míče 
jakoby neviděl. V průběhu druhé půle dokonce raději minutu ani nesledoval dění na hřišti. 
Perličkou bylo, když brankář domácích skluzoval, sice ve vápně, ale do našeho hráče a 
poté suše prohlásil, že to byl maximálně faul na brankáře. Je pravda, že my jsme se k 
němu také nechovali nejlépe. Je však také pravda, že tento rozhodčí v průběhu této 
sezóny naším týmům pozapomněl zapsat 3 vstřelené branky.

FC Blešno : U Dvora HK 5:4 (2:1)
10.5.2014 ZŠ Třebechovice

Sestava : Kotland Michael - Krejcar Jakub,Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Moravec Jakub -
Jonáš Šimon, Janko Pavel, Moravec Dominik
Branky:Krejcar Jakub 3x, Janko Pavel, Jonáš Šimon
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 3
Žluté karty:Kotland Michael, Moravec Jakub, Janko Pavel

K dnešnímu zápasu byli opět na výpomoc pozváni Šimon s Pajasem.

Od začátku utkání jsme měli mírnou převahu. I jsme vytvářeli nějaké šance, přesto první 
vážnější šanci měli hosté, když jejich hráč před prázdnou bránou trefil pouze tyč 
Michaelovi svatyně. V 15. minutě jsme měli k dispozici přímý kop. Honza vystřídal Šimona 
a poslal na hřiště Kubu Krejcara, který se s bravurou zhostil exekuce a poslal nás od 
vedení 1:0. Hostům se však podařilo zaslouženě vyrovnat, protože naše obranná činnost 
dnes stála za starou bačkoru 1:1. Dvě minuty před koncem poločasu Milan rozehrál aut na
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Kubu Krejcara a ten vrátil vedení na naší stranu 2:1. A tímto výsledkem skončil i první 
poločas.

Do druhé půle jsme opět vstoupili lépe my. V 5. minutě po krásné akci a Milanově 
přihrávce skóroval Pajas 3:1. Vypadalo to, že si v klidu dokráčíme pro vítězství, bohužel se
začali dít věci. Nejprve se Ondra s Milanem nedohodli, kdo bude hrát míč a nechali ho 
prokutálet mezi sebou, čehož využil hráč hostí a s klidem skóroval 3:2. O minutu později 
opět po nezvládnuté obranné činnosti hosté srovnali 3:3. O dvě minuty později přišel 
brutální zákrok bez míče na Milana, který skončil červenou kartou pro hostujícího hráče. S 
dvouminutovou přesilovkou jsme naložili, tak jak je naším špatným zvykem prostě bídně. 
Hosté se tak po dalším našem zaváhání v obraně mohli takřka ihned po uplynutí trestu 
dostat poprvé v zápase do vedení 3:4. O minutu později vyhodnotil rozhodčí potyčku 
Michaela s hostujícím hráčem tak, že oběma udělil žlutou kartu. Pak ještě situaci neunesl 
Pajas a zahrál rukou, za což také uviděl žlutý kartónek. Pak se zase chvíli hrál fotbal. Liga 
našel krásným stříleným centrem nalezl před bránou Kubu Krejcara a ten patou dokončil 
svůj hattrick a srovnal stav utkání na 4:4. Pak jsme měli i výhodu nepřímého kopu z vápna,
bohužel jsme merunu na místo určení nedopravili. O minutu později Kuba Krejcar 
perfektně vyřešil přečíslení 3 na 1, přihrál Šimonovi, který se stal hrdinou zápasu a 
definitivně strhnul vedení na naší stranu 5:4. Ve 48. minutě Liga vybojoval míč poslal jej na
Pajase. Ihned po odehrání míče byl Liga nešetrně sestřelen brankářem hostí, navíc 
vzápětí mezi těmito dvěmi vznikla potyčka, za kterou si brankář hostí vysloužil červenou 
kartu a Liga žlutou, i přesto že se pouze bránil, aby nedostal přes úsměv. Ještě než však 
sudí stihnul zapískat Pajas skóroval do prázdné brány. Jaké však bylo naše překvapení, 
když se rozehrávalo z místa přestupku a branka nebyla uznána. Zbytek utkání jsme si již 
naštěstí pohlídali a získali po 14 dnech konečně body. 

Tento zápas nabídl snad všechny momenty kromě pokutového kopu. Zápas jsme nakonec
přetavili ve vítězství, ale naše hráče v tomto zápase není moc, za co pochválit. Jednalo se 
o nejslabšího soupeře, se kterým jsme se na jaře utkali a přesto jsme z utkání udělali 
neskutečné drama.

FC Blešno - Pivrnci 2:2 (0:1)
11.5.2014 ZŠ Třebechovice

Sestava : Pistora Přemysl - Havelka Milan, Moravec Jakub, Krejcar Ondřej - Kotland 
Michael, Krejcar Jakub, Moravec Dominik
Branky: Krejcar Jakub 2x 
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 0

Včera nám soupeři zlikvidovali Milana. Tomek jel na maraton. Honza je stále zraněný. Tak 
jsme z béčka povolali Přému, který nám vypomohl v bráně. 

Od začátku utkání jsme měli herně navrch. Avšak vyložené šance jsme si moc nevytvářeli.
Když už jsme se propracovali ke střele, tak jsme buď netrefili bránu a nebo jsme trefili 
rukavice brankáře hostí. A tak šli v první půli do vedení hosté, když dobře sehráli roh a 
Michael neuhlídal svého hráče 0:1. Do konce první půle se nám již s výsledkem nepodařilo
nic udělat i přes velkou snahu všech hráčů.

Druhý poločas se nesl ve stejném duchu jako ten první my byli aktivnější a hosté 
efektivnější. Nejprve prostřelili Přému na bližší tyči 0:2. O dvě minuty později však Přéma 
vytáhl ze své mošničky dva excelentní zákroky, přičemž hlavně ten druhý stál za to. Hráč 
hostí měl před sebou prázdnou, ale v ní se zázračně objevil právě Přéma a šanci zmařil. V
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17. minutě konečně naši hráči využili svého lepšího pohybu a rozebrali soupeře až do 
prázdné brány, když Ondra přihrál Kubovi Krejcarovi 2:1. O minutu později jsme si vzali 
oddechový čas. Nakonec se nám podařilo vsítit i vyrovnávací branku, když Michael 
dokázal dostat míč na Kubu Krejcara, který procedil míč skrz jesle hostujícího brankáře 
2:2. Do konce utkání jsme mohli vítězství strhnout na naší stranu, ale to se již nepovedlo a
tak zápas skončil remízou.

I přesto, že dnes áčko pouze remizovalo. Podalo podstatně lepší výkon než včera. Hra 
nebyl špatná, ale v obou fázích se dopouštíme poměrně velkých chyb. 

Trencampe - FC Blešno 10:5 (4:3)
1.6.2014 ZŠ Třebechovice

Sestava : Kotland Michael - Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Moravec Jakub, Krejcar Jakub 
- Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Moravec Dominik 
Branky:Krejcar Jan 3x, Krejcar Jakub, Krejcar Tomáš  
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 7

Dnes jsme podruhé v sezóně nastoupili v kompletní sestavě, ale moc to znát nebylo. 

Ihned z rozehry se Honza cpal do zakončení míč si však ukopl a soupeř z protiútoku 
zakončil přesně k tyči 1:0. O dvě minuty později Honza vybojoval míč obešel obránce a 
přesně zakončil 1:1. Ihned po této brance jsme se dostali opět do útlumu a domácí toho 
využili 2:1. My jsme zareagovali, když Michael nákopem nalezl Honzu, který o domácího 
hráče dostal míč do sítě 2:2. My jsme poté hráli aktivněji, ale domácí efektivněji a přidali 
další dvě branky 4:2. My jsme ke konci poločasu kontrovali krásnou akcí, kdy do prázdné 
brány po bratrské kombinaci a přihrávce od Kuby zakončoval Tomáš 3:4. A i přesto, že 
jsme si v prvním poločase připravili slušný počet šancí, tak jsme jej prohráli. 

Do druhé půle jsme vstoupili naprosto katastrofálně. Útočná činnost byla prach bídná, ale 
ta obranná ještě horší. Vrcholem našeho zmaru bylo, když si Milan dal vlastní branku. 
Domácí se poměrně rychle dostali do vedení 9:3. Poté jsme si vzali oddechový čas poslali 
na hřiště to nejlepší. Vypracovali jsme i slušné akce, ale tyče nebo brankář domácích byli 
proti. Nakonec se nám povedl protiútok, když Honza přihrál před prázdnou bránu bratrovi 
Kubovi 9:4. Poté se situace otočila Honza dorážel po střele Kuby 9:5. Poslední slovo měli 
domácí, kteří dosáhli desítky v naší síti 10:5. 

Dnes áčko inkasovalo nejvíce branek v historii, především díky hře v druhé půli. Bohužel 
dnes bylo hodně znát, že v této sestavě jsme v této sezóně mockrát nehráli a ani výkon 
bratří Krejcarů nebyl po zraněních optimální. Bohužel ani brankář nás dnes nepodržel, ale 
nebylo se čemu divit. Doufejme, že v závěru sezóny podáme lepší výkony. 

FC Blešno - Infarkt 4:3 (2:3)
15.6.2014 ZŠ Třebechovice

Sestava : Kotland Michael - Daněk Lukáš, Krejcar Jakub, Havelka Milan, Moravec Jakub - 
Krejcar Jan, Krejcar Jakub, Moravec Dominik
Branky:Krejcar Jan 2x, Krejcar Tomáš 2x 
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 7

Na začátku dnešního utkání nám chyběli Ondřej Krejcar a Kuba Moravec, který však 

18



dorazil déle, tak jsme povolali z béčka Lukáš. 

Ze začátku utkání to vypadalo, že opět prohrajeme. Hosté byli aktivnější a hbitější na míči.
Tak jsme velmi rychle prohrávali 0:2. Naštěstí se bratři Krejcarovi a Kuba Moravec rychle 
dostávali z úvodní letargie a postupně jsme s hosty začali srovnávat hru. V 10. minutě 
přihrál Kuba bratrovi Tomášovi, který obešel brankáře a snížil na 1:2. O pět minut později 
však hosté navýšili svoje vedení na 1:3. Do konce poločasu však Kuba počastoval 
perfektní přihrávkou i svého druhého bratra Honzu,který snížil na 2:3. 

V druhé půli jsme podávali od začátku velmi zodpovědný výkon v obraně a vyráželi do 
nebezpečných brejků. Jenom Honza šel sám na brankáře asi 8x. V 10. minutě se nám 
konečně podařilo brejk zakončit. Honza přihrál Tomášovi,který sice trefil brankáře, ale 
odrazem se míč dostal do sítě 3:3. Čtyři minuty před koncem utkání jsme si vzali 
oddechový čas. Po něm jsme poslali na hřiště bratry Krejcarovi, aby útočili a Milan, aby za 
ně hasil případné útočné nezdary, což nakonec nebylo potřeba. Dvě minuty před koncem 
utkání rozjeli všichni tři bratři nádhernou tiki - taku na jeden dotek, na jejímž konci 
zakončoval Honza po přihrávce od Tomáše z bezprostřední blízkosti 4:3. V poslední 
minutě mohl Honza dokončit svůj hattrick, ale ve vyložené šanci netrefili bránu. 

Konečně náš tým předvedl výkon, na který bylo radost se dívat, především druhý poločas 
stál za to. Velkou pochvalu zaslouží Lukáš, který předvedl svůj nejlepší výkon v dresu 
áčka. Opět skvělý výkon podal také Milan, k perfektním obranným zákrokům přidal i velmi 
kvalitní přihrávky do útoku.

Gigantes - FC Blešno 6:5(4:3)
8.6.2014 ZŠ Sever

Sestava : Kotland Michael - Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Krejcar Jakub - Krejcar Tomáš,
Krejcar Jan, Moravec Jakub
Branky:Krejcar Jakub 2x, Krejcar Jan, Krejcar Tomáš , Kotland Michael 
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 3

Hned na srazu na dnešní utkání jsme se dozvěděli, že nemůžeme počítat s Dominikem. O
všem soupeř nastoupil pouze s pěti hráči, takže neměl nikoho na střídání. 

Domácí na nás však vlítli neskutečným způsobem oba jejich útočníci byli šikovní na míči a 
nám dělalo obrovské problémy. Tak to bylo v páté minutě 3:0 a s námi to vypadalo velmi 
špatně. Minutu po třetí inkasované brance Honza nalezl přesným pasem u tyče volného 
bratra Kubu 3:1. Domácí velmi rychle přispěchali s odpovědí 4:1, což značně rozladilo 
Michaela. Naštěstí jsme pomalu začínali přebírat otěže zápasu. Ihned po oddechovém 
čase domácích Honza přihrál opět Kubovi, který se zbavil brankáře a skóroval 4:2. Těsně 
před koncem poločasu přihrál Honza Tomášovi a ten krásnou střelou pod víko snížil na 
rozdíl jediné branky 4:3.

Do druhé půle jsme vstoupili aktivněji a hned v první minutě měl pěknou šanci Kuba 
Krejcar, ale z velkého úhlu těsně minul. Protože jsme ani další šance nevyužili. Domácí 
nás z ojedinělého brejku potrestali 5:3. Za nás po přihrávce od Milana odpověděl velmi 
povedenou střelou Michael 5:4. Domácí si vzali další oddechový čas a po něm hodně se 
štěstím udeřili. Hráč domácích trefil tyč, ale odrazem se dostal míč k dalšímu hráči 
domácích před kterým již zívala prázdná brána 6:4. V předposlední minutě putoval míč po 
ose Michael - Kuba Krejcar - Honza, který zakončoval do prázdné brány 6:5. Navíc jsme 
se bohužel již nezmohli. 
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Dnes nás může mrzet prospaný úvod utkání. Velmi dobrý výkon dnes předvedl Milan. 
Dobře se také prezentoval Michael, který se snažil mužstvo správně nahecovat. Doufejme,
že již příště vyhrajeme, po dnešku máme na čem stavět. 

FC Blešno - Bruggy/ Hurican Černožice "B" 2:4 (1:1)
21.6.2014 ZŠ Třebechovice

Sestava : Mazan David - Daněk Lukáš, Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Krejcar Jakub - 
Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Moravec Dominik
Branky:Krejcar Jan 2x 
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 2

Na poslední domácí utkání této sezóny jsme se nesešli v kompletní sestavě. V bráně 
nahradil Michaela David a v poli Kubu Moravce Lukáš. Hosté přijeli v minimálním počtu a 
tak bylo jasné, že budou hrát bez střídání.

Úvod utkání se nám vůbec nepovedl, Honza na půlce netrefil míč hlavou ideálně, Lukáš v 
propadl v souboji a David vše hasil skluzem ve vápně - penalta. Hráč hostí ji s přehledem 
proměnil. O dvě minuty později Milan posunul míč na Honzu, který z půlky hřiště vystřelil a
využil toho, že brankář byl vyběhnutý 1:1. Do konce poločasu jsme byli aktivnější. Největší
šanci zahodil Honza, který z metru trefil tyč. A tak první půle skončila za stavu 1:1.

Druhá půle začala, tak jak skončila ta první a nakonec jsme byli za svoji aktivitu odměněni 
vedoucí brankou. Kuba přihrál Honzovi, který si míč potáhl na střed a bodlem jeslemi 
prostřelil brankáře hostí 2:1. Hosté velmi rychle přispěchali s odpovědí jejich nejlepší hráč 
si potáhl míč na pravou nohou a střelou k tyči ze slušné vzdálenosti srovnal. Tato situace 
se však opakoval ještě dvakrát a hosté se tak dostali do vedení 4:2. 4 minuty před koncem
jsme se odhodlali ke hře bez brankáře. Hosty jsme zamkli v jejich vápně, ale tížených 
branek jsme nedosáhli, i tak to od nás byla nejlépe provedená hra bez brankáře, kterou 
jsme kdy hráli.

Dnes jsme si snad ani nezasloužili vyhrát, protože naše nasazení v tomto utkání nebylo 
adekvátní. Tento výsledek rozhodl o tom, že s jistotou skončíme 7. 

Senior - FC Blešno 5:8 (1:3)

22.6.2014 ZŠ J. Gočára

Sestava : Radoň Luboš - Havelka Milan, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Moravec 
"Liga"Jakub - Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Moravec Dominik
Branky:Krejcar Jan 3x, Krejcar Tomáš 3x, Krejcar Ja kub, Moravec Dominik
Trenér: Krejcar Jan 
Diváci: 2

V dnešním zápase si odbyl premiéru v dresu áčka Luboš. 

Do utkání jsme vstoupili ve stylu alá Barcelona se spousty přihrávkami. A po zásluze jsme 
se ujali vedení Tomáš přihrál Honzovi, který z otočky pravou nohou přesně zakončil 0:1. 
Dále jsme měli mnohem větší držení míče. Domácím se, ale podařilo srovnat 1:1. O pět 
minut později Liga přihrál přesně před bránu Honzovi, který se nemýlil 1:2. Ve 20. minutě 
jsme předvedli nejhezčí akci zápasu. Po třech přihrávkách na jeden dotek se dostal do 
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samostatného úniku Tomáš, provedl blafák brankář a do prázdné brány skóroval 1:3. 
Tímto výsledkem skončila první půle.

Vstup do druhé půle se nám příliš nepovedl domácí nejprve snížili na 2:3. A poté dokonce 
srovnali po vymyšleném přímém kopu 3:3. Ihned poté nám však odpustil faul. Kuba přihrál 
bratrovi Tomášovi, který na několik pokusů nakonec protlačil míč do brány 3:4. Branka 
byla uznána i přes protesty domácích hráčů. O minut později Honza nalezl před prázdnou 
bránou bratra Kubu 3:5. Domácím se podařilo snížit z dalšího přímého kopu 4:5. Poté 
však Tomáš krásným angličanem dovršil svůj hattrick 4:6. Po zisku míče jsme si zase 
chvilku pouze přihrávali, což domácí lehce unavilo, čehož jsme využili. Kuba poslal do 
samostatného úniku bratra Honzu, který obešel brankáře a také dokončil svůj hattrick 4:7. 
V předposlední minutě ještě Honza přihrál Dominikovi před prázdnou branku 4:8. V 
poslední minutě jsme se již příliš nesoustředili a domácí snížili na konečných 5:8.

Se sezónou jsme se rozloučili více než důstojně, jen škoda, že jsme nedali deset branek, 
šance na to byly. Chvílemi by se podle naší hry mohl učit i samotný Pep Guardiola. Příští 
týden nás ještě čeká v sobotu turnaj v Libranticích a poté rozlučka v klubu. 

Celková tabulka okresní přebor 2013/2014

Pořad
í

Tým Záp Výh Re
m

Pro Skóre +/- Body %

1. GIGANTES 30 25 0 5 237:91 146 75 83 %
2. FUGAS/FLAMENGO"C" 30 22 3 5 174:76 98 69 77 %
3. HURICAN/BRUGGY"B" 30 20 1 9 143:88 55 61 68 %

4. TRENCAMPE 30 19 2 9
161:12
8 33 59 66 %

5. INFARKT 30 19 1 10 155:10
6

49 58 64 %

6. SENIOR 30 16 5 9 121:11
0

11 53 59 %

7. FC BLEŠNO 30 16 3 11 145:11
6 29 51 57 %

8. REDS"B" 30 13 2 15 122:14
3

-21 41 46 %

9. RAPID 30 12 3 15 122:12
9

-7 39 43 %

10. BLASTERS 30 12 2 16
130:15
6 -26 38 42 %

11. BLACK STARS 30 11 3 16 110:115 -5 36 40 %
12. ŠAVLE KUKLENY 30 11 3 16 104:16 -57 36 40 %
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13. U DVORA 30 11 0 19
146:16
6 -20 33 37 %

14. PIVRNCI 30 7 2 21 83:148 -65 23 26 %
15. FC KOJOT 30 7 1 22 95:183 -88 22 24 %
16. FOTBALOVÝ KROUŽEK 30 3 1 26 38:170 -132 10 11 %
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