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Sezona 2014/2015 

 Datum  hřiště soupeř výsledek strana 

1.   Džamil 5:0 k.  

2. 14. 9. 2014 ZŠ Třebechovice BFK Ledvinka „C“ 9:3 2 

3.   Atletico Smidary 0:5 k.  

4. 28. 9. 2014 ZŠ J. Gočára FC Garret 2:5 3 

5.   Profi Advisors 5:0 k.  

6.   Legie Jaroměř „B“ 5:0 k.  

7. 18. 10. 2014 ZŠ Třebechovice Vertigo Holohlavy 3:5 4 

8. 19. 10. 2014 ZŠ Sever Severní Vítr 1:5 5 

9. 9. 11. 2014  ZŠ Třebechovice Votroci z UHK 6:3 6 

10. 2. 11. 2014 ZŠ Sever Next 3:5 7 

11.   FC Kojot „B“ 5:0 k.  

12. 17. 11. 2014 Černožice          1 FK Újezd 8:8 7 

13. 22. 11. 2014 ZŠ Třebechovice Terne Chave 6:5 8 

14.   Džamil 5:0 k.  

15. 11. 4. 2014 GJKT BFK Ledvinka „C“ 6:4 9 

16. 17. 5. 2015 ZŠ Třebechovice Atletico Smidary 4:1 10 

17. 12. 4. 2015 ZŠ Třebechovice FC Garret 3:2 11 

18. 25. 4. 2015 GJKT Profi Advisors 8:2 12 

19.   Legie Jaroměř „B“ 5:0 k.  

20. 3. 5. 2015 Černožice Vertigo Holohlavy 7:7 13 

21. 10. 5. 2015 ZŠ Třebechovice Severní Vítr 3:6 14 

22. 16. 5. 2015 GJKT Votroci z UHK 3:5 15 

23. 24. 5. 2015 ZŠ J. Gočára Next 
1:8 16 

24. 31. 5. 2015 Olympie FC Kojot „B“ 7:10 17 

25. 7. 6. 2015 ZŠ Třebechovice     1 FK Újezd 4:4 18 

26. 14. 6. 2015 Olympie Terne Chave 3:4 19 

Tabulka………………………………………………………………………………….......       20 

 

 

 

 



2 
 

FC Blešno „B“ : BFK Ledvinka „C“ 9:3 (3:1) 
 
20. 9. 2014 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Radoň Luboš - Krejcar Jakub, Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej, Novák vít - Krejcar Jan, 
Jonáš Šimon, Kroupa Michal 
B: Krejcar Jan 5, Krejcar Jakub 2, Holler Zdeněk, Novák Vít 
ŽK: Hůlka Ondřej 2, Radoň Luboš 
ČK: Hůlka Ondřej 
Diváci: 2 
Komentář: Hned v prvním utkání béčka se museli řešit personální problémy týmu. Honza 
Kotland bez omluvy nedorazil, Honza Radoň dorazil déle a k utkání ani nenastoupil, Pajas byl 
v práci a Tomáš Hochman se kvůli zranění omluvil. Tak za béčko nastoupili Honza a Kuba 
Krejcarovi. Hosté přijeli pouze s jedním hráčem na střídání. 

Od začátku utkání jsme byli o hodně aktivnější, leč bez gólového efektu a tak 

nás hosté potrestali. Hned z jejich prvního kloudného útoku udeřilo - 0:1. 

Naštěstí jsme rychle přispěchali s odpovědí, když Michal posunul míč na Honzu, 

který si navedl míč na střed hřiště a přesně zakončil - 1:1. O minutu později 

Honza rozehrál roh na Kubu, a ten z první nedal brankáři hostí šanci - 2:1. Za 

chvíli si bratři role otočili, Kuba přihrál Honzovi, který z první navyšoval naše 

vedení na - 3:1. Do konce první půle se skóre neměnilo, i když především 

Šimonovi šance po gólech vyloženě volaly. Za zmínku ještě stojí žlutá karta pro 

Luboše za chycení míče mimo vápno. 

Do druhé půle jsme vstoupili stejně nešťastně jako do té první. Hráč hostí 

vystřelil, míč byl dvakrát lehce tečován a skončil v naší síti - 3:2. Hosty to 

nabudilo a vytahovali brankáře ještě více než v první půli. Toho jsme využili, 

když jsme rozehrávali aut na naší půlce. Zdenda přihrál Honzovi, který přes půl 

hřiště trestal a dokončil svůj hattrick - 4:2. O dvě minuty později přihrál Šimon 

Honzovi, který opět přes půl hřiště dal góla do prázdné brány - 5:2. Poté však 

přišly Zdendovy chvíle. Nejprve byl skluzován ve vápně hostí, následovala 

penalta. Zdenda by však mohl napsat krásnou baladu na téma, jak nekopat 

penaltu. Poslal míč po zemi přímo pod nohy brankáře. O minutu později však 

Šimon vystřelil a Zdenda pohotově dorážel - 6:2. Následoval zákrok Ondry, na 

půlce hasil protiútok soupeře, za což uviděl žlutou kartu. Pak však přišla střela 

Šimona, kterou brankář hostí chytil mimo vápno, byl potrestán žlutou kartou a k 

míči se postavil Víťa. Vyslal nechytatelnou bombu doprostřed brány a navýšil 

naše vedení na - 7:2. Následoval nešťastný a zbytečný zákrok Ondry, který uviděl 

druhou žlutou kartu a poté i červenou. Nás tak čekala dvouminutovka ve třech. 

Kluci celé oslabení skvěle ubránili. Po jeho skončení jsme se však nedohodli, kdo 

půjde na hřiště a hosté nás potrestali - 7:3. My však rychle přispěchali 

s odpovědí, Víťa přihrál Honzovi, který z půlky hřiště poslal míč do prázdné 

brány - 8:3. Poslední slovo v utkání měl Kuba, když mu Zdenda přihrál do strany, 

a Kuba z úhlu zavěsil - 9:3. 
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Už to tak vpadá, že BFK Ledvinka C bude oblíbený soupeř našeho týmu. Zatím 

v každém zápase jsme jim vsítili 9 branek. Jedinou kaňkou na dnešním utkání je 

první červená v historii našeho klubu, kterou obdržel Ondřej Hůlka. Pochvalu za 

dnešní výkon zaslouží Luboš, který se pomalu stává oporou týmu. Překvapením 

zápasu byl excelentní přímý kop v podání Víti. Hanbou se může propadnout 

Zdenda za svojí penaltu. Poděkování dnes patří i divákům, kteří dnes hnali náš 

tým kupředu. 

FC Garret : FC Blešno „B“ 5:2(3:1) 

 
28. 9. 2014 ZŠ J. Gočára 
Sestava: Krejcar Jan (33. Radoň Jan) - Daněk Lukáš, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav, Radoň Jan 
(33. Krejcar Jan) - Janko Pavel, Jonáš Šimon, Kroupa Michal, Novák Vít 
B: Kroupa Michal, Jonáš Šimon 
ŽK:--------- 
ČK:--------- 
Diváci: 1 
Komentář: Na první venkovní utkání se béčko sešlo v ideálním počtu, to bylo však dnes to 
poslední, co bylo ideální. K zápasu nebyl k dispozici žádný brankář a tak do brány zaskočil 
Honza Krejcar. Sraz především díky trénerovi béčka se pozdržel, tak jsme na hřiště dojeli na 
poslední chvíli. Navíc s úvodním hvizdem rozhodčího byli schopni hrát pouze tři naši hráči a 
brankář.  

I po těchto peripetiích se začalo víceméně včas. Od úvodu utkání jsme byli 

mírně aktivnější, avšak bez kloudného zakončení. V 7. minutě tedy přišel trest, 

když nás domácí přečíslili, díky tomu, že Pajas vypustil bránění svého hráče, tak 

nakonec po trmě vrmě ve vápně skórovali - 1:0. O dvě minuty později bylo ještě 

hůře - 2:0. Poté jsme se konečně dostali ke slovu my. Nejprve Šimon protlačil 

míč na Michala, který snad i silou vůle nakonec dostal míč do brány -

 2:1. Domácí však rychle přispěchali s odpovědí, když po nejhezčí akci zápasu 

trefil míč ze vzduchu z první hráč domácích - 3:1. Do konce první půle se skóre 

neměnilo, hlavně díky tomu, že našim hráčům se nechtělo hýbat. 

O poločase měl Honza proslov o tom, jak bychom se měli více přihrávat. Jeho 

proslov však šel asi do prázdna, protože obraz hry se nezměnil. Protože naše 

snaha udělat něco s výsledkem se moc nezvětšila, tak nás domácí potrestali -

 4:1. Nedlouho poté jsme se rozhodli pro změnu brankáře a do brány šel Honza 

Radoň. Opticky jsme se zlepšili, ale prakticky to o moc lepší nebylo. Nakonec se 

přeci jen ujala akce, když po přihrávce od Pajase nalezl Honza před prázdnou 

bránou Šimona a ten ve skluzu skóroval - 4:2. Za chvíli mohlo být ještě veseleji, 

Honza přihrál před prázdnou bránu Lukášovi, který však z metru trestuhodně 

minul. Tak se ke slovu dostali opět domácí, kteří svým pátým gólem definitivně 

zlomili náš odpor - 5:2. 

Dnes se v plné nahotě ukázalo to, že nestačí být pouze dobrým hráčem, ale ke 

hře je potřeba nadšení, které domácí předvedli v plné kráse. Dovolím si říci, že 

naši hráči jako jednotlivci jsou na tom technicky lépe než většina hráčů soupeře, 
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avšak jestli nebudou vystupovat jako tým, tak to k lepším výsledkům nepovede. 

Dnes jsme měli obrovský problém si vůbec přihrát, až na jednu výjimku, a tou byl 

Honza Radoň, který ve svém premiérovém utkání předvedl jako jediný výkon, 

který snesl přísnější měřítko. Dalším naším velkým problémem bylo to, že náš 

pohyb byl minimální nebo spíše žádný. Chápu útočníky, že se jim nechce běhat, 

když se má bránit, i když to je na takto malých hřištích ostuda, ale pro mne byl 

dnes naprosto nepochopitelné, proč se našim útočníků dnes nechtělo běhat ani 

dopředu. Našim obránců se dnes poměrně běhat chtělo, ale jejich hra přichází 

vniveč, když se zkazí většina přihrávek, co jde dopředu. Ale abychom nekončili, 

tak negativně, věřím, že tento zápas byla výjimka, protože snad nepamatuji v 

podání béčka horší výkon. Takže doufejme, že si všichni uvědomí, v čem dnes 

udělali chybu a příští zápas bude úplně o něčem jiném.  

Sportu zdar, fotbalu zvlášť. 

Jan Krejcar 

 

FC Blešno „B“ : Vertigo Holohlavy 9:3 (1:4) 
18. 10. 2014 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Radoň Luboš - Radoň Jan, Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav - Krejcar Jan, 
Krejcar Jakub, Kroupa Michal, Kotland Michael 
B: Krejcar Jan 2, Krejcar Jakub 1 
ŽK: Kotland Michael 
ČK: -----  
Diváci: 5 
Komentář: Na utkání s lídrem tabulky byly béčku k dispozici tři poslily z áčka. Tým má velký 
problém s dochvilností, včas z hráčů béčka byl na místě pouze Luboš Radoň, relativně včas 
ještě dorazili Ondra s Michalem Kroupou. Zdenda dorazil s úvodním hvizdem rozhodčího, pět 
minut po něm dorazil Honza Radoň a v půlce prvního poločasu dorazil i Standa. Takže béčko 
nastoupilo v základu se všemi třemi hráči z áčka, které doplnili Luboš v bráně a Ondra.  

Začátek utkání se nám velmi povedl, když Kuba vyslal přesnou přihrávkou za 

obranu bratra Honzu, který naznačil brankáři levou nohou a pravou poslal míč od 

břevna do brány - 1:0. Hosté však z prvního vážnějšího závaru před naší bránou 

skórovali. Poté, co nás přehráli u rohu, se hráč hostí dostal ke střele, kterou 

ještě Luboš vyrazil, ale na dorážku již byl krátký - 1:1. O dvě minuty později 

přišla naše nejsmolnější situace, Zdenda chtěl odkopnout míč, odkopl ho však 

tak nešťastně, že trefil vracejícího se Michaela, od kterého se míč dostal do naší 

brány - 1:2. Tyto dvě branky vlily do hostů sebevědomí a po další akci navyšovali 

na - 1:3. Dvě minuty před koncem poločasu jsme se navíc vykašlali na obrannou 

činnost a hosté uklízeli do prázdné brány - 1:4. Za zmínku ještě stojí rozmíška, 

po které obdržel žlutou kartu Zdenda a hráč hostí. 

Do druhé půle jsme vstoupili velmi aktivně a důrazně, což brzy přineslo 

ovoce. Nejprve Honza získal odražený míč, aby poté angilčanem snížil na - 2:4. 

Následoval poměrně souvislý tlak, ze kterého se hosté jen stěží dostávali. Navíc 

přišla akce, kdy Honza vrátil bratrovi Kubovi gólovou přihrávku a Kuba velmi 
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povedenou střelou z velké dálky snížil na - 3:4. A přicházeli další šance, 

především od bratrů Krejcarů, bohužel dvě velmi nadějná přečíslení bratři zkazili 

nepovedenou finální přihrávkou. Tak udeřili hosté po ojedinělém protiútoku -

 3:5. My jsme si nedlouho poté vzali oddechový čas, při kterém jsme vyměnili 

brankáře, a do brány šel Michael, abychom mohli hrát power - play. To se ihned 

projevilo, soupeř bránil téměř pouze ve vlastním vápně. A přišli i šance ty 

největší měl Zdenda, bohužel mu dnes nebylo z hůry dáno a Michaelovy střely 

také nenašli ten správný cíl, tak bylo jasné, že dnes body nezískáme. 

Dnes jsme si zápas prohráli především v první půli, především laxností v 

obranné činnosti, ale ani útok moc nezářil. Nebyl problém ve vytváření šancí, ale 

v jejich proměňování. Tabulkově se jedná o velmi slušný výsledek, ale dnes se 

mělo vyhrát. Třeba se to poved zítra s druhým celkem tabulky. 

 

Severní Vítr : FC Blešno „B“ 5:1(1:0) 

 
19. 10. 2014 ZŠ Sever 
Sestava: Moravec Jakub - Novák Vít, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav, Radoň Jan - Janko Pavel, 
Kroupa Michal, Dědeček Dominik 
B: Dědeček Dominik 
ŽK:--------- 
ČK:--------- 
Diváci: 1 
Komentář: V utkání s druhým týmem tabulky si brankáři béčka zvolili jiné priority než zápas a 
tak do brány naskočil Kuba Moravec. Na tým se navíc vykašlal i Šimon, naopak tým přivítal v 
našem dresu novou posilu a to Dominika Dědečka, který ve velkém fotbale hraje za mladší 
dorost Slovanu Liberec.  

V první půli byli domácí aktivnější a dostali se zaslouženě do vedení - 1:0. 

Jenomže poté obdržel hráč domácích nejprve žlutou kartu za faul a poté i za 

chycení míče rukou a domácí hráli v oslabení, naši hráči toho nevyužili i proto, 

že si mysleli, že domácí již nemají k dispozici nikoho na střídání, což byl krutý 

omyl, když se fanoušek domácích převlékl do dresu. A i proto skončila první půle 

těsným vedením domácích. 

V druhé půli přeci jenom domácí přidali na obrátkách a postupně navyšovali 

své skóre až do stavu - 5:0. Náš čestný úspěch zaznamenala nová akvizice v 

našem dresu Dominik, který protlačil míč do sítě- 5:1 

Trenér béčka zhodnotil utkání takto: „Měli jsme si lépe počínat při naší 

početní výhodě a možná by se zápas vyvíjel jinak. Nikdo z nás nezahrál vyloženě 

špatně. Všichni, ale víme, že bychom měli hrát lépe, bohužel pohyblivost 

některých našich hráčů není taková, abychom lépe hráli". 
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FC Blešno „B“ : Votroci z UHK 6:3 (2:2) 
9. 11. 2014 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Radoň Luboš - Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Jech Stanislav, Novák vít - Krejcar Jan, 
Dědeček Dominik, Kroupa Michal, Hochman Tomáš, Pistora Přemysl 
B: Krejcar Jan 3, Dědeček Dominik, Holler Zdeněk, Kroupa Michal 
ŽK: Dědeček Dominik 
ČK: ----- 
Diváci: 1 
Komentář: Dnes se na hřišti v dresu béčka objevili dva hráči letos úplně poprvé, jednalo se o 
Přému a Tomáše. Někteří hráči nedorazili, i když měli, ale nakonec se nás sešlo dost. 

Poměrně překvapivě jsme v prvních minutách vypadali fotbalověji než soupeř. 

A díky důrazu Dominika jsme se dostali i do vedení - 1:0. Tento stav se však 

zřejmě příliš nelíbil "Patovi" Standovi a "Matovi" Lukášovi. Nejprve přišel na 

řadu Pat, který bodlem nechytatelně pro Luboše uklidil míč do naší brány - 1:1. 

Pak začal excelovat i Mat, který soupeři dvakrát namazal do stoprocentních 

šancí, ale Luboš v bráně se perfektně předvedl a šance zlikvidoval. Pak se znovu 

ke slovu přihlásil Pat, neuhlídal svého hráče a poprvé v utkání jsme prohrávali -

 1:2. Do konce prvního poločasu se nám podařilo srovnat. Dominik posunul míč 

na Honzu, který si ho potáhl na střed hřiště a přesně zakončil - 2:2. 

Hra i stav v druhé půli byly dlouho dobu vyrovnané, než se ke slovu dostala 

opět naše dvojice kouzelníků v obraně. Pat sice svého hráče bránil, ale v 

odcentrování mu nezabránil. Na centr už "číhal" před naší bránou připravený 

Mat a uklízel za Lubošova záda - 2:3. My jsme sice šance měli i na druhé straně, 

ale hlavně Honza je zahazoval. Tak jsme se rozhodli hrát power-play a do brány 

šel Přéma. Šancí přibývalo a zodpovědnost na sebe nakonec vzal Zdenda, který 

vzal míč na půlce, přešel přes jednoho hráče a nechytatelnou bombou srovnal 

stav utkání na - 3:3. Pak jsme předvedli nejkrásnější akci v zápase, když na konci 

naší kombinace přihrál Dominik Michalovi před prázdnou bránu - 4:3. Pak se 

konečně prosadil i Honza, když míč doslova protlačil do brány přes brankáře a 

ležícího obránce - 5:3. Poslední slovo v zápase měl Honza, který si na půlce 

prohodil dva obránce a postupoval sám na brankáře, se kterým si také poradil a 

dokončil svůj hattrick- 6:3. 

Nakonec jsme se dnes doslova prokousali k vítězství. Hlavním strůjcem 

dnešního výsledku je hlavně Luboš, který náš tým v mnoha chvílích podržel 

skvělými zákroky. Jinak však celkově není nad čím jásat, protože výkon měl k 

ideálu hodně daleko. Samostatnou kapitolou jsou příjezdy či nepříjezdy 

některých hráčů na zápas, ale to vše dořešíme na schůzi. Doufejme, že alespoň 

tato výhra naše hráče nabudí do posledních dvou utkání podzimní části. 
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Next : FC Blešno „B“ 5:3(3:0) 

2. 11. 2014 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Radoň Luboš - Daněk Lukáš, Moravec Jakub, Jech Stanislav, Radoň Jan - Janko Pavel, 
Kroupa Michal, Novák Vít, Krejcar Jan 
B: Krejcar Jan 2, Janko Pavel 
ŽK:--------- 
ČK:--------- 
Diváci: 1 
Komentář: Na dnešní utkání jako již tradičně béčku chybělo dost hráčů, tak je doplnili Liga a 
Honza.  

Začátek utkání se dnes nepovedl ani béčku. Dvě zkažené rozehry znamenali 

brzké vedení domácích - 2:0. My jsme sice dostávali do pěkných šancí, ale 

zakončení většinou nedolétlo přes blok hráčů k brankáři domácích. A tak domácí 

trestali a navýšili své vedení na - 3:0. Do konce poločasu se poté již nikdo 

neprosadil. 

Do druhé půle vstoupili úplně jiné týmy. Domácí jakoby fyzicky odešli a my 

jsme je téměř celou dobu přehrávali a přišla i zasloužená odměna. Nejprve 

Michal velmi dobře zapracoval na lajně, předložil míč Pajasovi na brankovou 

čáru - 3:1. Stále jsme tlačili, pak však přišla zcela zbytečná chyba v naší obraně, 

když jsme nechali při autu jednoho hráče domácích volného a ten angličanem 

navýšil na - 4:1. Pak jsme však opět snížili. Pajas přihrál Honzovi a ten střelou na 

přední tyč nedal brankáři šanci - 4:2. V další akci také figuroval Honza. Tentokrát 

však neuhlídal svého hráče a domácí poté skórovali - 5:2. Dvě minuty před 

koncem však přišel červený faul na Pajase od brankáře domácích. My dostali 

výhodu jednoho muže v poli. A světe div se, tuto výhodu jsme i využili. Honza 

vystihl rozehrávku domácích a snížil na konečných - 5:3. 

Dnes se nám vyloženě nepovedl první poločas, když domácí brankář nemusel 

ani jednou zasahovat. Posily z áčka to dnes také moc nevytrhli. Liga rozdával 

často nepřesné přihrávky a Honza zazdil příliš mnoho šancí. Velkým vykřičníkem 

by měla být pro naše některé hráče fyzická připravenost na zápas. S takovým 

pohybem neporazíme nikoho. 

 

1. FK Újezd : FC Blešno „B“ 8:8(3:5) 

17. 11. 2014 Černožice 
Sestava: Radoň Luboš - Daněk Lukáš, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav, Kroupa Michal - Janko 
Pavel, Jonáš Šimon, Dědeček Dominik, Krejcar Jan 
B: Krejcar Jan 4, Janko Pavel 2, Dědeček Dominik 2 
ŽK:--------- 
ČK:--------- 
Diváci: 2 
Komentář: Na dnešní zápas se na poslední chvíli omluvil Hanz a tak za béčko opět nastoupil 
Honza z áčka. Na zápas nedorazil rozhodčí, tak jsme si to pískali sami a nutno dodat, že se 
zápas hrál ve velmi pohodové atmosféře, čemuž přispěl přístup obou týmů.  
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První půle se nám celkem povedla. Hned v 5. minutě Honza zakombinoval s 

Dominikem a po jeho přihrávce Honza střílí  do prázdné brány - 0:1. O dvě minuty 

později je ještě veseleji. Standa rozehrál aut na Honzu, který přízemní střelou 

jeslemi prostřelil brankáře domácích - 0:2. Poté se však prosadili z ojedinělé 

akce domácí - 1:2. Dvoubrankový náskok nám vrátil Pajas, který vystihl rozehru 

domácích a do prázdné brány skóroval - 1:3. Domácí poměrně záhy snížili na -

 2:3. Pak ovšem Honza napodobil Pajase a také vystihl rozehru domácích, kličkou 

se zbavil obránce a pravou nohou nedal brankáři šanci a dokončil svůj hattrick -

 2:4. Poté jsme však neubránili rohový kop domácích a bylo to opět o gól - 3:4. 

Pak si však zopakovali kombinaci Dominik s Honzou, ale tentokrát v opačném 

gardu a Dominik stanovil poločasové skóre na - 3:5. 

V druhé půli se průběh utkání zcela otočil, domácí byli aktivnější a lepší na 

míči, ale také lehce neschopní v zakončení. Přesto se v druhé půli první radovali 

oni - 4:5. Na to jsme opět odpověděli spoluprací Dominika s Honzou, když se 

dokázal prosadit Dominik s poměrně těžké pozice - 4:6. Domácí však posléze 

proměnil dvě z mnoha svých šancí a poprvé v utkání srovnali - 6:6. Ve 12. minutě 

se po přihrávce od Lukáše, Honza zbavil kličkou obránce a poslal míč vedle 

vybíhajícího brankáře, čímž nás dostal opět do vedení - 6:7. Stav utkání srovnal 

Pajas, který jeslemi prostřelil Luboše - 7:7. A bylo ještě hůře, když se 4 minuty 

před koncem prosadili domácí po našem zpackaném útoku - 8:7. Tři minuty před 

koncem rozehrál Dominik aut na Pajase, který se elegantně zbavil dvou obránců 

a nádhernou střelou levou nohou srovnal stav utkání na - 8:8. Poslední minuty 

utkání patřili nám, ale branku jsme již nevstřelili. 

Dnes se v Černožicích odehrálo velmi atraktivní utkání pro diváky, padlo 16 

branek a nakonec se zrodila zasloužená remíza. My jsme byli lepší v první půli a 

domácí v té druhé. Béčko inkasovalo nejvíce branek na podzim právě v tomto 

zápase, ale nedá se jednoznačně určit viník. Dá se říci, že dnes odehrálo béčko 

nejlepší zápas podzimu, jen škoda, že jsme se nevyvarovali obranných chyb, ale 

ani domácí hráči nehráli vůbec špatně. Doufejme, že béčko předvede podobný 

výkon i příští týden v posledním utkání podzimu. 

 

FC Blešno „B“ : Terne Chave 6:5 (2:2) 

 
22. 11. 2014 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Radoň Luboš - Radoň Jan, Holler Zdeněk, Novák Vít, Jech Stanislav - Krejcar Jan, 
Kotland Jan, Janko Pavel, Pistora Přemysl 
B: Krejcar Jan 2, Kotland Jan 2, Janko Pavel Holler Zdeněk 
ŽK: -----  
ČK: -----  
Diváci: 2 
Komentář: Na poslední podzimní utkání béčka se na poslední chvíli omluvil Tomáš Hochman, 
Pajas dorazil pět minut po začátku, nového kandidáta na manažera týmu jsme museli tahat z 



9 
 

postele telefonem a Michal Kroupa nedorazil vůbec. Proti nám nastoupil tým plný mladých 
technických hráčů.  

V úvodu utkání měli jasně navrch hosté a my jsme pouze slabě stínovali. 

Nakonec však skórovali po našem nepovedeném rohu - 0:1. Náš prapor pozdvihl 

Zdenda, který po skvělé individuální akci nalezl před prázdnou bránou volného 

Honzu Kotlanda - 1:1. hosté se však díky své aktivitě dostali opět do vedení -

 1:2. Pak začal zahazovat své šance Honza Krejcar, kterého dvakrát zneškodnil 

brankář a jednou ho odzbrojil obránce. Nakonec jsme se vyrovnání přece jen 

dočkali. Po závaru před bránou dorážel Zdendovou střelu do prázdné brány 

Honza Krejcar - 2:2. Do konce prvního poločasu se již žádný z týmů neprosadil. 

Vstup do druhé půle byl z naší strany naprosto impozantní. Nejprve si 

zopakovali souhru Zdenda s Honzou Kotlandem, který šajtlí jeslemi prostřelil 

brankáře a dostal nás poprvé v utkání do vedení - 3:2. Agilní Zdenda pokračoval 

ve svém skvělém výkonu, obral soupeře o míč a sám zkušeně zakončil - 4:2. V 10. 

minutě přišla spolupráce dvou Honzů, a Honza Radoň nakonec přihrál Honzovi 

Krejcarovi, který jeslemi navýšil naše vedení. Náš tým pokračoval ve skvělém 

výkonu. Standa se dobře zapojil do hry a od brankové čáry přesně nalezl Pajase, 

který přidal další zářez - 6:2. A přišli další velké šance. Honza Kotland u tyče 

před prázdnou bránou po další skvělé přihrávce od Zdendy naprosto selhal. A 

bohužel napodobil i Honza Radoň. Pak však přišel šok. Hosté, kteří v druhém 

poločase už hlavně fyzicky odešli, po tečované střele snížili - 6:3. Tato branka 

jim vlila novou krev do žil a najednou byli opět všude. A zaslouženě se ještě 

dvakrát prosadili - 6:5. Poté jsme si vzali oddechový čas a po něm jsme již 

výsledek ubránili. 

Dnes jsme v první půli byli horší a byli jsme rádi alespoň za remízový 

výsledek. Díky vstupu do druhé půle jsme převzali otěže zápasu, které jsme ke 

konci zápasu zbytečně vrátili hostům. I přesto jsme nakonec zvítězili. Dnešní 

výkon se dá označit za jeden z nejlepších, co béčko na podzim předvedlo. Na 

ukončení podzimní části, které se bude konat 6. prosince v klubu, budeme muset 

odvodit nějaké pokuty za pozdní příchody a nepříchody na zápas. 

 

BFK Ledvinka „C“ : FC Blešno „B“ 4:6(2:1) 

 
11. 4. 2015 GJKT 
Sestava: Radoň Luboš - Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej,Jech Stanislav -Janko 
Pavel, Krejcar Jan, Jonáš Šimon, Kroupa Michal 
B: Janko Pavel 3, Krejcar Jan 2, Jonáš Šimon 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 6 
Komentář: V prvním jarním zápase čekal béčko oblíbený soupeř BFK Ledvinka C. Na zápas se 
nedostavil Honza Radoň a tak místo něj nastoupil Honza Krejcar. 



10 
 

Hra začala ve velmi vyrovnaném duchu. Domácí, kteří střídali dokonce 6 

hráčů, byli opticky aktivnější. Šance se však střídali na obou stranách hřiště. 

První jsme se nakonec prosadili my. Pajas vybojoval míč a poté křižnou střelou 

nedal brankáři domácích šanci- 0:1. Bohužel jsme se z vedení neradovali příliš 

dlouho. Domácí nás přečíslili a do prázdné brány srovnali na- 1:1. O pět minut 

bylo ještě hůře. Domácí sehráli rohový kop a Zdenda si míč smolně srazil do naší 

branky - 2:1. My jsme se pokoušeli do poločasu vyrovnat, ale to se nám i přes 

enormní snahu nepodařilo. 

Hned na začátku druhé půle letěly naše akcie ještě níže. Po velmi povedené 

kombinaci domácích míč skončil opět v naší síti - 3:1. My jsme přispěchali 

bleskurychle s odpovědí. Zdenda vybojoval míč, posunul jej na Šimona, který z 

otočky levou nohou zamířil přesně na zadní tyč - 3:2. O tři minuty později 

Zdenda přihrál Pajasovi, který si míč potáhl po lajně a krásnou dělovkou srovnal 

na - 3:3. V patnácté minutě druhé půle navíc Honza vystihl rozehru domácích, 

poté obešel brankáře a střelou do prázdné brány nás poslal do vedení- 3:4. 

Domácím se však podařilo srovnat, když jsme si opět nepohlídali rohový kop 

domácích - 4:4. Tři minuty před koncem utkání Pajas nalezl na půlce hřiště 

Honzu, který si míč připravil na střelu, která skončila v bráně - 4:5. V poslední 

minutě Honza úspěšně napadl rozehru domácích, míč se odrazil k Pajasovi, který 

střelou do prázdné brány dokončil svůj hattrick - 4:6 

Béčko vstoupilo do jarních bojů úspěšně. Navíc herní projev mužstva na to, že 

se jednalo o první zápas, nebyl vůbec špatný. Jednoznačnou hvězdou dnešního 

zápasu byl Pajas, který byl dnes velmi aktivní a předvedl to, co se od něho 

očekává. I ostatní hráči podali ve skrze dobé výkony. 

FC Blešno „B“ : Atletico Smidary 4:1 (1:0) 
 

17. 5. 2015 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Pistora Přemysl - Daněk Lukáš, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav, Holler Zdeněk - 
Dědeček Dominik , Jonáš Šimon, Kotland Jan, Krejcar Jan, Kroupa Michal, Kunáková Silvia  
B:Holler Zdeněk 2, Jonáš Šimon, Kunáková Silvia 
ŽK:--------- 
ČK:--------- 
Diváci: 3 
Komentář: V dnešním utkání se béčko předvedlo s nejvyšším možným počtem hráčů. Poprvé 
na jaře nás svou přítomností poctil Jan Kotland a poprvé v této sezóně nastoupil v bráně 
Přéma. Honza Krejcar s Dominikem Dědečkem hráli roli útočníků, kteří se na hřiště podívali 
vždy pouze jednou za poločas.  

Od úvodu zápasu byli naši hráči aktivnější, ale zakončení se zřejmě báli. Až do 

té chvíle než nastoupila na hřiště Silvie, která začala jako první hostujícího 

brankáře zaměstnávat. Především její střela po rohovém kopu byla velmi 

nebezpečná. Hosté naši branku jen hodně sporadicky, takže Přéma moc práce v 

bráně neměl. Jednou toho velmi pěkně využil, když od vlastní brány vyvezl míč 

přes celé hřiště a krásně přihrál Silvii, ale ani tato šance gólem nekončila. V 15. 
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minutě po pěkné akci dostal od Honzy Krejcara přihrávku Zdenda a se štěstím 

protlačil míč do brány. - 1:0. Pak mohlo být ještě lépe, ale Honza Krejcar místo 

střely zvolil přihrávku a tak z šance nic nebylo. Následoval jediný kloudný závar 

hostů v první půli, kdy nás na brankové čáře zachránil Standa. Poté se již do 

konce prvního poločasu se již nic zajímavého neudálo. 

Do druhé půle jsme vstoupili lépe než do té první. Vytvářeli jsme si dost šancí, 

ale zakončení našim hráčům dlouhodobě nejde. Nejblíže ke gólu měl Honza 

Kotland po přihrávce od Zdendy, trefil pouze tyč. V 17. minutě druhé půle jsme 

špatně rozehráli aut. A po jeho opakování Standa selhal při bránění a hosté 

srovnali na - 1:1. Naštěstí se po třech minutách blýskl dobrou individuální Honza 

Krejcar a poslal míč na Šimona, který nás angličanem opět poslal do vedení - 2:1. 

Zdenda si ihned po této brance vzal oddechový čas, abychom se uklidnili. Po 

jeho uplynutí se nám podařilo vybojovat míč a Honza Krejcar se Zdendou 

postupovali sami na brankáře, Honza přihrál Zdendovi před prázdnou bránu a 

nebylo co řešit - 3:1. Tři minuty před koncem utkání Honza Krejcar přihrál Silvii 

před prázdnou bránu a ta také nezaváhala - 4:1. Zápas se již poté v klidu dohrál. 

V dnešním utkání jsme se setkali s jedním z nejslabších soupeřů, co do 

Třebechovic přijel. Nakonec se zrodilo i zasloužené vítězství, jen škoda, že Přéma 

nevychytal nulu. I tak se béčko po pěti zápasech mohlo zase radovat ze tří bodů. 

Sportu zdar, fotbalu zvlášť. 

Jan Krejcar 

 

FC Blešno „B“ : FC Garret 3:2 (1:0) 
 

19. 4. 2015 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Radoň Luboš - Daněk Lukáš, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav, Radoň Jan, Holler Zdeněk 
- Janko Pavel, Jonáš Šimon, Kroupa Michal, Pistora Přemysl 
B: Janko Pavel, Jonáš Šimon, Daněk Lukáš 
ŽK:--------- 
ČK:--------- 
Diváci: 2 
Komentář: Na první domácí utkání se béčko sešlo v plném počtu, i když Hanz dorazil později. 
Soupeř měl také dostatek hráčů k dispozici.  

Od začátku utkání jsme měli jasnou převahu, ale všechny naše šance končili 

na brankáři hostí. První obrovskou šanci měl Šimon, který se perfektně zbavil 

obránce, ale tváří v tvář brankáři selhal. Podobně si počínal Pajas, Standa i 

Zdenda. Béčko se nakonec za svoji aktivitu odměny přece jen dočkalo. Přéma 

přihrál před bránu, kde číhal Zdenda jeho zakončení se mu, však nepovedlo 

ideálně, ale naštěstí tam dobíhal Pajas a dílo dokončil - 1:0. Do konce první půle 

jsme měli více šancí my, ale i soupeř se párkrát osmělil, avšak do černého již 

nikdo nezamířil. 
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Druhý poločas se nesl ve stejném duchu, opět jsme byli o hodně aktivnější, 

ale brankář hostí se stále zdál být nepřekonatelnou překážkou. Až v 7. minutě 

druhé půle Zdenda krásně nalezl před prázdnou bránou Šimona a bylo to - 2:0. 

Pak však následoval nepochopitelný zkrat všech našich hráčů na hřišti, když se 

do útoku vydali všichni a zapomněli na zadní vrátka, což se jim vymstilo. Hráč 

hostí postupoval od půlky sám na Luboše a se šancí si poradil -2:1. Za pět minut 

se nám opět dýchalo lépe. Zdenda přihrál Lukášovi, který tečovanou střelou z 

uctivé vzdálenosti navýšil naše vedení na - 3:1. O dvě minuty později si Standa 

nechal utéct hráče, který snížil na - 3:2. Na drama bylo zaděláno. Navíc naši 

hráči zcela nepochopitelně vyklidili hřiště a hráli již hlavně jenom hosté a Luboš, 

který se měl, co otáčet. Naštěstí jsme však hubenou výhru zuby nehty ubránili. 

Z jasného utkání si kluci dnes zcela zbytečně udělali drama. Je vidět, že 

většina hráčů má problém v koncovce, což lze omluvit jedině tím, že se někteří 

hráči mnohdy ani ke střele nedostanou. Pochvalu dnes zaslouží Zdenda a Luboš. 

Ostatní by si ji zasloužili také, ale těch posledních deset minut bylo fakt 

strašidelných. Příští zápas ověří, jak na tom hráči jsou, utkají se s třetím týmem 

soutěže. 

Sportu zdar, fotbalu zvlášť. 

Jan Krejcar 

Profi Advisors : FC Blešno „B“ 7:2 (4:1) 
 

25. 4. 2015 GJKT 
Sestava: Radoň Luboš - Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej,Radoň Jan -Jech Stanislav, 
Kotland Michael, Jonáš Šimon, Kroupa Michal, Novák Vít 
B: Novák Vít, Holler Zdeněk 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 3 
Komentář: K dnešnímu utkání byl povolán z áčka Michael, protože to vypadalo, že nebude 
kompletní sestava. Nakonec bylo pět hráčů na střídání. Za domácí nastoupil nejlepší střelec 
soutěže Koblížek Jan a dělal našim hráčům obrovské problémy. 

Od začátku utkání byli aktivnější a více na míči naši hráči to však nahrazovali 

nezměrnou bojovností. Do konce se nám dařilo dostávat i do šancí, ale koncovka 

našich hráčů byla strašidelná. Tak se po pěkné akci prosadili domácí -1:0. A bylo 

ještě hůře, když jsme si nepohlídali náběh domácích, tak domácí útočník proti 

Lubošovi nezaváhal -2:0. Nakonec jsme mohli radovat i my. Poprvé na jaře hrající 

kondiční taktický trenér Víťa vybojoval míč a nečekaně pravou nohou snížil na -

 2:1. Naši hráči stále bojovali a držel je hlavně v bráně vynikající Luboš, sem tam 

jsme šli do nebezpečných protiútoků, ale v nich se nám stále nedařilo. Bohužel 

jsme na další dvě branky domácím namazali. Nejprve Šimon po závaru před naší 

bránou nalezl svým odkopem nohu soupeře - 3:1. Pak Luboš rozehrával na 

Standu, který neudělal krok proti míči a přišel o něj a domácí navýšili na - 4:1. 



13 
 

O poločase bylo hlavně útočníkům vysvětleno, jak si mají počínat, přičemž 

největší pozornost byla upřena na Standu. Ze začátku druhé půle to vypadalo, že 

proslov měl efekt, naši hráči ještě více přidali na důrazu a bojovnosti. Nakonec 

přišel na hřiště Standa a předvedl své nejlepší střídání v této sezóně. Nejprve 

krásně přihrál Zdendovi, který snížil na - 4:2. Poté pěkně z první sklepl míč na 

Šimona, který si s koncovkou neporadil. Pak Standa přidal ještě pár 

konstruktivních přihrávek a šel střídat. V těchto chvílích to vypadalo, že by 

béčko mohlo uhrát slušný výsledek. V dobré šanci se dvakrát ocitl i Víťa, ale k 

brance to již nevedlo. Tak se dostali ke slovu domácí. Bohužel dnes byl v naší 

obraně chvílemi dost velký chaos, kdy pravá strana nevěděla, co dělá levá. 

Domácí toho dvakrát během krátké chvíle využil a navýšili své vedení na - 6:2. 

Naši hráči se stále snažil i pár šancí jsme si vytvořili, ale ty končili buď vedle, 

nebo na brankáři domácích a tak domácí, kteří již hrál na půl plynu, přidali ještě 

jednu branku - 7:2. 

Béčko dnes nepodalo špatný výkon, i když výsledek říká opak. Bohužel dnes 

nemělo dostatečnou kvalitu v útoku a je trochu smutné, že jeden z nejlepších 

našich útočníku byl Víťa, který rozhodně není v té nejlepší atletické formě. Ale 

obrana dnes útoku nemůže také moc věcí vytýkat, protože dnes předvedla 

chyby, které jsou prostě neomluvitelné. Faktem je, že i malá kopaná je o 

chybách a těch dnes naši hráči prostě předvedli více. Celkově se však kluci za 

svůj výkon nemusí stydět, protože dnes na nich po většinu času byla vidět snaha 

s výsledkem něco udělat. Za zmínku opět stojí Luboš, který předvedl několik 

skvělých zásahů. 

 

Vertigo Holohlavy : FC Blešno „B“ 7:7 (1:3) 

3. 5. 2015 Černožice 
Sestava: Radoň Luboš - Daněk Lukáš, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav, Moravec "Liga" Jakub - 
Jonáš Šimon, Krejcar Jan, Kroupa Michal, Kunáková Silvia 
B: Krejcar Jan 3, Moravec "Liga" Jakub 2, Hůlka Ondřej, Kunáková Silvia 
ŽK: ----- 
ČK: -----  
Diváci: 7 
Komentář: Dnes béčko na utkání do Černožic s lídrem tabulky dorazilo za krásného počasí s 
první zahraniční posilou v našem klubu. Bylo to ještě pikantnější, protože se zároveň jednalo 
také o první dívku v našem dresu. Naopak se na tým vykašlali Zdenda, Hanz a kondiční 
trenér. A přidali se tak ke zraněnému Pajasovi a Přémovi. Tudíž byli na výpomoc z áčka 
pozváni Honza a Liga.  

Začátek utkání se nám velmi povedl, když se nám povedl útok 3 na 1. Standa 

přihrál Ondrovi, který z první zakončil pod víko a vstřelil tak svůj letošní první 

gól - 0:1. Bohužel pro nás se po sedmi minutách podařilo domácím vyrovnat -

 1:1. Hra se sice přelévala z jedné strany na druhou, ale více šancí jsme měli my. 

V 15. minutě Michal našel lobovanou přihrávkou Honzu, který si pohrál s dvěma 
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obránci a pravou nohou zavěsil - 1:2. Ve 20. minutě navíc vybojovala míč u 

domácího vápna velmi dobře hrající Silvia a levou nohou jeslemi prostřelila 

brankáře domácích - 1:3. Do konce první půle se již žádné mužstvo neprosadilo. 

I vstup do druhé půle se nám povedl, Liga zakombinoval s Honzou a levou 

šajtlí opět jeslemi navýšil na - 1:4. Bohužel domácí velmi rychle snížili na - 2:4. 

Pak se na chvíli hra uklidnila. Ovšem poté opět udeřili domácí a snížili na - 3:4. 

Naštěstí jsme velmi rychle po rozehře přispěchali s odpovědí. Šimon poslal míč 

na Honzu, který vymetl horní růžek domácí svatyně - 3:5. To nás opět na chvíli 

uklidnilo. Až do té chvíle, kdy jsme zahrávali aut na polovině hostů a zcela 

zbytečně jsme přišli o míč. Domácí z následného brejku snížili na - 4:5. Bohužel 

nedlouho poté domácí srovnali, když se prosadil jejich brankář - 5:5. I tak jsme 

nesložili zbraně, Honza dobře napadl rozehru domácích a obral o míč domácího 

brankáře, střelou do prázdné brány zkompletoval hattrick a dostal nás do vedení 

-5:6. Následoval oddechový čas domácích. Po něm jsme na hřiště poslali to 

nejsilnější, což se nám nejprve moc nevyplatilo. Nejdříve jsme naprosto 

propadli, když nám obránce domácích prošel středem hřiště a srovnal na - 6:6. A 

poté nám prošel hráč po lajně, střelou na přední tyč překvapil Luboš a dostal 

domácí poprvé v zápase do vedení -7:6. V poslední minutě domácí faulovali na 

hranici vápna Silvii a my měli možnost přímého kopu. K jeho exekuci se postavil 

Honza. Přímý kop rozehrál na Ligu a ten střelou do prázdné brány srovnal na 

konečných - 7:7. 

Je otázkou, jak se na dnešní výsledek dívat. Z jedné strany je dobré obrat o 

body lídra soutěže. Z druhé strany vzhledem k tomu, že jsme si v zápase přeci 

jenom vytvořili více šancí, tak jsme spíše dva bod ztratili. Z dalšího úhlu pohledu 

se dá říci, že jsme bod získali, protože prohrávat dvě minuty před koncem o gól 

není moc pozitivní. Naopak ve velmi pozitivním světle se předvedla zahraniční 

posila, hýřila pohybem a hned při svém premiérovém zápase vstřelila branku. 

Jinak i všichni ostatní hráli dnes velmi dobře, jen Honza měl vstřelit víc gólů. 

 

FC Blešno „B“ : Severní Vítr 3:6 (1:4) 
 

10. 5. 2015 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Mazan David - Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav - Jonáš 
Šimon, Kroupa Michal, Krejcar Jan, Moravec "Liga" Jakub 
B:Holler Zdeněk, Kroupa Michal, Krejcar Jan 
ŽK: Krejcar Jan 
ČK:--------- 
Diváci: 3 
Komentář: Béčku dnes šli vypomoci z áčka Liga a Honza.  

Hned v první minutě Šimon poslal dopředu Zdendu a ten nás dostal do vedení 

- 1:0. Hostům se po pěti minutách podařilo srovnat - 1:1. Bohužel se naše hra od 
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této chvíle naprosto sesypala, navíc posily z áčka spíše kazily, než pomáhali. A 

tak si hosté v první půli vypracovali tří-brankové vedení - 1:4. 

Ani v druhé půli se obraz hry příliš nezměnil, když nejprve naprosto 

nepochopitelně inkasoval David po přímém kopu z půlky hřiště - 1:5. Poté jsme 

se rozhodli na hřiště poslat to nejlepší, co bylo k dispozici. To nakonec po chvíli 

přineslo ovoce. Liga vystihl rozehru hostů, poslal míč vzduchem na Honzu a ten 

ze vzduchu z první trefil přesně k tyči - 2:5. Poté bylo ještě lépe, když Honza 

přihrál Michalovi, který po zpracování míč poslal po zemi k tyči - 3:5. více branek 

jsme bohužel již nepřidali a hosté se ještě jednou prosadili - - 3:6. 

Bohužel dnes se zápas nedá zhodnotit jinak než, že se jednalo o nejhorší jarní 

výkon béčka. Nikomu se nedařilo a dnešní neděle se zapíše černým písmem do 

historie klubu. 

 

Votroci z UHK : FC Blešno „B“ 5:3 (2:1) 

 

16. 5. 2015 GJKT 

Sestava: Radoň Luboš - Daněk Lukáš, Havelka Milan, Jech Stanislav, Hůlka Ondřej - Krejcar 
Jan, Krejcar Tomáš, Kroupa Michal,  
B: Krejcar Jan 3 
ŽK: ----- 
ČK: ----- 
Diváci: 1 
Komentář: Na dnešní utkání se béčku omluvilo velké množství hráčů, tak bylo posíleno hráči 
áčka. Navíc se ještě nedostavil Hanz a Ondřej Hůlka dorazil déle díky zdravotním potížím. 

Od začátku se hrál vyrovnaný zápas, šance se poměrně pravidelně střídali na 

obou stranách. Ve třetí minutě předvedl velkou minelu Lukáš, ale Luboš ji 

nakonec uhasil. O dvě minuty později Standa zblokoval střelu domácích, 

odraženého míče se zmocnil Honza a střelou ze střední vzdálenosti nás dostal do 

vedení - 0:1. Bohužel jsme tento výsledek neudrželi příliš dlouho. A domácím se 

poměrně záhy podařilo srovnat - 1:1. Bohužel o chvíli později se předvedl s 

obrovskou chybou, když domácím namazal do tutovky a ti nezaváhali - 2:1. Do 

konce první půle jsme byli o něco aktivnější i šance jsme vytvářeli a Honza trefil i 

tyčku, ale síť jsme již nerozvlnili. 

Do druhé půle jsme opět vstoupili aktivněji my. Bohužel po jednom z našich 

útoků sehráli domácí rychlý brejk a navýšili svoje vedení na - 3:1. Náš tlak 

narůstal, ale branky nepřicházeli. Velmi povedenou akci předvedl Standa, který 

nasadil domácímu obránci jesle a šel sám na brankáře, avšak jeho střela mířila 

přímo na brankáře a navíc nebyla ani příliš razantní. Další pohlednou 

individuální akci předvedl Michal, ale jeho střelu brankář domácích konečky 

prstů vyrazil na roh. A tak se z rychle rozehraného autu prosadili domácí, když si 

Ondra nepohlídal svého hráče - 4:1. Poté Standa zachraňoval střelu domácích na 
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brankové čáře. Nám se nakonec na tuto branku podařilo zareagovat. Tomáš 

přihrál Honzovi, který si pohrál se svým obráncem a z otočky snížil na - 4:2. 

Následovala akce, kdy rozehrál Lukáš aut na Honzu, který si míč zasekl na levou 

nohu a zakončil- 4:3. Poté měli obrovské šance Tomáš, Milan, Michal i Honza, ale 

nikdo se neprosadil. Tak nás domácí potrestali z rohu, když jsme opět nechali 

volného hráče na hranici vápna - 5:3. Domácí už fyzicky odpadli, ale další šance 

jsme již ke zdárnému konci nedotáhli. 

V poměrně vyrovnaném zápase se radovali domácí, kteří nám dali lekci z 

produktivity. Domácí měli zhruba 10 střel a my jich měli tak 19. Bohužel jsme 

zase domácím darovali tři branky naprosto nepochopitelnými chybami při 

bránění. 

 

FC Blešno „B“ : Next 2:3 (1:4) 
 

24. 5. 2015 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Kotland Michael - Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Jech Stanislav, Hůlka Ondřej - Kroupa 
Michal, Novák Vít, Pistora Přemysl 
B: Pistora Přemysl 2 
ŽK:--------- 
ČK:--------- 
Diváci: 1 
Komentář: K dnešnímu utkání po dlouhé době nastoupil i taktický trenér a béčko nastoupilo 
pouze se třemi hráči na střídání, ale v bráně je posílil Michael z áčka.  

V dnešním utkání jsme nastoupili proti týmu NEXT. Začátek utkání se nám 

povedl parádně, kdy Přema svou bojovností donutil k chybě hostující brankáře a 

následně poslal míč do odkryté branky. Poté si však slabší chvilku vybral Zdenda, 

kdy chybně odhadl délku balónu a útočník soupeře si s překvapením manažera 

samotného :-) zpracoval krásně míč a vyrovnal na 1:1 (pozn. autora: Sorry 

Michale, jsem se Ti na něj nějak v….l). Utkání moc fotbalové krásy nenabízelo, 

soupeř preferoval chodící fotbal, takže nám tempo vyhovovalo. Několikrát jsme 

ještě zahrozili, ale branka hostů pro nás byla dlouho zakletá. Ke vší smůle si 

nejšikovnější hráč soupeře s velkým štěstím umotal naše tři hráče a procedil míč 

za Michalova záda 1:2. Do přestávky jsme ještě zazdili pár gólovek, dnes na svá 

kila velmi bojovný a běhavý Přema nakonec vyrovnal na 2:2. 

Začátek i průběh druhého poločasu poznamenala citelná únava na všech 

hráčích na hřišti. Měli jsme daleko více ze hry, soupeř se již na naši polovinu 

dostával spíše sporadicky a moc nebezpečné akce nám nepředvedl. Bohužel naše 

koncovka byla tragická a množství zkažených přihrávek taky. Ve chvíli, kdy se 

začal lámat chleba, nastřelil Zdenda tyč a Jamie (Michal Kroupa) by dnes netrefil 

bránu ani ze 2 metrů. Deset minut před koncem zápasu nám soupeř zasadil 

poslední ránu, na kterou jsme již do konce zápasu nedokázali gólově odpovědět. 

Zápas tedy skončil 2:3, z mého pohledu jsme měli rozhodně zvítězit. 
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V dnešním zápase až na pár výjimek zahrála slušně obrana (Standa, Muflon). 

V útoku nám citelně chybí dlouhodobě zraněný Pajas, Přema i přes svůj místy 

heroický výkon nedokázal běhat celý zápas (ani se mu nedivím). Michal nás 

v bráně několikrát podržel a v závěru utkání při vytažené hře několikrát 

zaměstnal i brankáře hostí. Na tento zápas je třeba rychle zapomenout a dohrát 

důstojně zbytek sezóny. Bez gólů se vyhrávat nedá a dnes bylo šancí tak na 5 

zápasů… 

Fotbalu zdar 

Zdenda 

 

FC Kojot „B“ : FC Blešno „B“ 10:7 (6:3) 

 

31. 5. 2015 Olympie 
Sestava: Radoň Luboš - Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav, Radoň Jan 
-Dědeček Dominik, Krejcar Jan, Jonáš Šimon, Kroupa Michal, Moravec Dominik 
B: Krejcar Jan 2, Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Jonáš Šimon, Dědeček Dominik, Moravec 
Dominik 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 8 
Komentář: Na dnešní utkání se béčko sešlo ve velice slušné sestavě. 

Hra začala ve velmi vyrovnaném duchu. Nakonec se přeci jenom první 

prosadili domácí, když potrestali špatnou rozehru Dominika Moravce - 1:0. Nám 

se podařilo odpovědět, když Lukáš posunul míč na Šimona, který zkušeně zavěsil-

 1:1. Domácí však odpověděli po slušné kombinaci, kdy vyslali z lajny střelu, 

kterou Luboš neviděl - 2:1. Bohužel naše obranná hra se začala pomalu sypat. 

Důkazem byla další branka v naší síti, když si při rohu neuhlídal Standa svého 

hráče - 3:1. To nebylo vše, pak se nepovedla rozehra u naší brány Michalovi a 

domácí opět trestali -4:1. Naději nám vykřesala dvojice Dominiků, když ten od 

Dědečků pěkně nalezl před prázdnou bránou toho od Moravců - 4:2. Domácí 

posléze využili dalšího okénka v naší obraně a opět skórovali - 5:2. Nedlouho 

poté vyslal Šimon na zteč pěknou přihrávkou Zdendu, který se nemýlil - 5:3. 

Domácím se zase podařilo nalézt díru v naší obraně a navýšili na poločasových -

 6:3. 

Jestliže se první půle našemu týmu moc nepovedla, tak začátek té druhé byl 

vyloženě katastrofou. Domácím se hned ve třetí minutě druhé půle podařilo z 

úhlu prostřelit Luboše - 7:3. A ihned po rozehře jsme ztratili míč a domácí opět 

trestali - 8:3. A aby toho nebylo málo, tak za tři minuty přidali další zářez - 9:3. 

Poté se dostal na hřiště i Honza, ale ani to moc nepomohl, protože Luboš zkazil 

rozehru, o míč přišel a pro domácího hráče již nebyl problém míč doklepnout do 

brány10:3. Pak jsme se konečně prosadili my, konkrétně Honza - 10:4. O dvě 
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minuty později Honza přihrál Dominikovi Dědečkovi a ten snížil na 10:5. Dominik 

po téměř identické akci mohl skórovat ještě jednou, ale neproměnil. Za minutu 

Honza rozehrál na Lukáše, který mu míč vrátil. Honza si všiml špatného 

postavení domácího brankáře a přes celé hřiště snížil na- 10:6. Tři minuty před 

koncem Michal vybojoval míč, posunul jej na Lukáše a ten snížil na konečných -

 10:7 

Zasloužená prohra s hratelným soupeřem. Nejhorší výkon obrany v této 

sezóně rozhodl o této prohře. Dnes si nikdo za svůj výkon nezaslouží pochvalu. 

Doufejme, že se naši hráči zkoncentrují na poslední dvě utkání této sezóny a 

předvedou diametrálně odlišné výkony. 

 

FC Blešno „B“ : 1. FK Újezd 4:4 (3:0) 
 

7. 6. 2015 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Radoň Luboš - Daněk Lukáš, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav, Holler Zdeněk - Kroupa 
Michal, Kunáková Silvia, Pistora Přemysl 
B:Kroupa Michal 2, Pistora Přemysl 2 
ŽK:--------- 
ČK:--------- 
Diváci: 6 
Komentář: V dnešním zápase v úmorném vedře nastoupilo béčko pouze se třemi hráči na 
střídání, protože někteří hráči béčka mají priority jinde.  

O To větším překvapením byl průběh první půle, naši hráči se překonávali ve 

vytváření šancí a jejich zazdívání. V 8. minutě Přéma přihrál Džejmákovi, který 

jeslemi prostřelil brankáře hostí - 1:0. Džejmák poprvé v sezóně chytil střeleckou 

slinu a po přihrávce od Silvie opět jeslemi navýšil naše vedení na - 2:0. 5 minut 

před koncem poločasu Lukáš přihrál Přémovi a ten ještě vylepšil náladu v týmu a 

skóre na - 3:0. Další šance naši hráči již neproměnili i tak mohli spokojeně 

vychutnat poločasovou přestávku. 

Bohužel se vstup do druhé půle našim hráčům naprosto nepovedl. Během 

prvních dvou minut se naši hráči nebyli schopni dostat za půlku a tak nás hosté 

nakonec potrestali - 3:1. Naši hráči zareagovali prostřídáním sestavy a ani to 

nepomohlo a hosté snížili na - 3:2. Následně se uplatnilo pravidlo nedáš - 

dostaneš. Po pěkné kombinaci Michala se Standou Michal nezakončil přesně a 

hosté z protiútoku srovnali na - 3:3. To však stále nebylo ze strany hostů vše, po 

špatném rozebrání hráčů soupeře se hosté poprvé v utkání dostali do vedení -

 3:4. Naši hráči se sice poté konečně začali snažit, ale nemělo to šťávu, tak se 

rozhodli vzít si oddechový čas a po jeho uplynutí poslali na hřiště to nejlepší, co 

dnes poslat mohli. To přineslo i kýžené ovoce po přihrávce od Silvie si Přéma 

připravil střeleckou pozic a razantní střelou srovnal na - 4:4Přémova branka. V 

poslední minutě měli oba týmy možnost strhnout vedení na svoji stranu, ale ani 

jednomu týmu se to nepovedlo a tak se zrodil zasloužená remíza. 
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Opět a zase naši hráči nejsou schopni pochopit, že koncertovaný se musí 

podávat celý zápas a ne jen poločas, i když se vede o tři branky. Je ale také 

pravdou, že většina našich hráčů absolvovala sobotní turnaj, což se projevilo i 

dnes na jejich fyzické kondici, takže si zaslouží pochvalu všichni, co dnes přišli. A 

opět se dnes projevil přínos Silvie pro tým, dvě přihrávky na gól se počítají. 

Konečně se také střelecky probudili Michal a Přéma, ale u Přémy jej již pozdě, 

protože to byl jeho poslední zápas za béčko v této sezóně. 

 

Terne Chave : FC Blešno „B“ 4:3 (1:1) 

 

14. 6. 2015 Olympie  

Sestava: Radoň Luboš - Radoň Jan, Holler Zdeněk, Daněk Lukáš, Jech Stanislav - Dědeček 
Dominik, Krejcar Jan, Kroupa Michal, Kunáková Silvia, Jonáš Šimon 
Branky: Holler Zdeněk 2, Jonáš Šimon  
ŽK: -----  
ČK: -----  
Diváci: 20 
Komentář: Dnes se na utkání na poslední chvíli omluvil Ondra Hůlka, ale vzhledem k tomu, 
že nakonec dorazil Honza Radoň a Zdenda, tak to ničemu nevadilo.  

Domácí nastoupili bez možnosti střídat hráče i tak vzhledem k jejich fyzickým 

parametrům byli o poznání aktivnější než naši plejeři. A tak se nakonec dostali 

po zásluze do vedení - 1:0. Naše hráče tento stav nabudil a herně se zvedli. 

Aktivně si v tomto směru počínal hlavně Lukáš, který vyslal několik povedených 

střel, leč ani jedna neskončila gólovou radostí. Pěknou akci předvedl i Standa, 

který vyhrál souboj na půlce, a posléze orazítkovala jeho střela tyč. I tak se 

našim borcům podařilo srovnat, Šimon poslal míč na Zdendu a ten střelou po 

zemi srovnal na -1:1. Do konce prvního poločasu se již žádný z týmů neprosadil. 

Do druhé půle pustili hráči béčka na hřiště Honzu, což jak se později ukázalo, 

nebyl dobrý tah. Honza totiž hned v úvodu prohrál souboj na půlce a domácí se 

dostali opět do vedení - 2:1. Bohužel ani dál se nám příliš nedařilo a domácí 

navýšili své vedení dalším dvěma kousky v naší síti - 4:1. Poté se nám přeci 

jenom podařilo snížit. Zdenda po pěkné akci přihrál před prázdnou bránu 

Šimonovi a ten si již poradil - 4:2. Dvě minuty před koncem utkání Luboš přihrál 

Zdendovi, který před bránou hledal Šimona, jenž však jeho přihrávku úmyslně 

nehrál, což brankář domácích nečekal a tak míč skončil v síti - 4:3. Následoval 

oddechový čas, po němž šel do brány Honza Krejcar, a my zkusili hru bez 

brankáře, ale to již k brance nevedlo. 

Béčko dnes nastoupilo před velmi početnou diváckou kulisou. Po vyrovnané 

první půli, přišla druhá část utkání, ve které byli aktivnější domácí a i přes velké 

množství neproměněných šancí po zásluze zvítězili. 

Všichni hráči jsou zváni na rozlučku, která se koná 20. června v Blešně v klubu. 
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2B.třída: Jaro-2014/2015 
Celková tabulka 

Pořadí Tým Záp Výh Rem Pro Skóre +/- Body % Změna 
1. VERTIGO HOLOHLAVY 26 21 2 3 136:34 102 65 83 % 

 

2. PROFI ADVISORS 26 19 0 7 147:91 56 57 73 % 
 

3. VOTROCI Z UHK 26 15 2 9 118:85 33 47 60 % 
 

4. NEXT 26 15 1 10 134:95 39 46 59 % 
 

5. LEDVINKA"C" 26 15 1 10 124:121 3 46 59 % 
 

6. 1.FK ÚJEZD 26 14 3 9 141:112 29 45 58 % 
 

7. FC KOJOT"B" 26 14 0 12 130:124 6 42 54 % 
 

8. FC BLEŠNO"B" 26 12 3 11 111:96 15 39 50 % 
 

9. SEVERNÍ VÍTR 26 12 3 11 104:115 -11 39 50 % 
 

10. TERNE CHAVE 26 16 1 9 152:82 70 37 47 % 
 

11. ATLETICO SMIDARY 26 12 0 14 113:111 2 36 46 % 
 

12. FC GARRETT 26 7 0 19 67:171 -104 21 27 % 
 

13. DŽAMIL 26 1 0 25 5:125 -120 3 4 % 
 

14. LEGIE JAROMĚŘ"B" 26 0 0 26 0:130 -130 0 0 % 
 

 


