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Sezona 2014/2015 

 Datum  hřiště soupeř výsledek strana 

1. 7. 9. 2014 ZŠ J. Gočára FC Blasters 4:8 2 

2. 14. 9. 2014 ZŠ Plotiště Black Stars 8:4 3 

3. 20. 9. 2014 ZŠ Třebechovice Šavle Kukleny 7:2 4 

4. 21. 9. 2014 ZŠ J. Gočára Leadership Ambassadors 7:5 5 

5. 4. 10. 2014 ZŠ Třebechovice SK Berka 9:3 6 

6. 5. 10. 2014 ZŠ Plotiště Vlčáci 6:9 7 

7.   AC Sextons 5:0 k.  

8. 18. 10. 2014 ZŠ Třebechovice Frantic 6:3 8 

9. 26. 10. 2014 ZŠ J. Gočára Fugas/Flamengo „C“ 5:7 9 

10. 28. 10. 2014 Černožice Hurican Černožice/Bruggy „B“ 6:3 10 

11. 1. 11. 2014 ZŠ Třebechovice Trencampe HK 13:3 11 

12. 2. 11. 2014 ZŠ Plotiště Senior HK 6:3 12 

13. 9. 11. 2014 ZŠ Třebechovice Norci/Aero „A“ 7:3 13 

14. 15. 11. 2014 ZŠ Třebechovice Reds HK „B“ 4:2 13 

15. 22. 11. 2014 ZŠ Sever Rapid HK 4:0 15 

16. 5. 4. 2015 ZŠ Třebechovice FC Blasters 3:5 15 

17. 12. 4. 2015 ZŠ Třebechovice Black Stars 0:5 16 

18. 18. 4. 2015 ZŠ Sever Šavle Kukleny 8:2 17 

19. 19. 4. 2015 ZŠ Třebechovice Leadership Ambassadors 1:5 18 

20. 25. 4. 2015 ZŠ J. Gočára SK Berka 11:1 19 

21. 1. 5. 2015 ZŠ Třebechovice Vlčáci 4:3 20 

22.   AC Sextons 5:0 k.  

23. 9. 5. 2015 ZŠ J. Gočára Frantic 6:3 21 

24. 10. 5. 2015 ZŠ Třebechovice Fugas/Flamengo „C“ 1:8 22 

25. 23. 5. 2015 ZŠ Třebechovice Hurican Černožice/Bruggy „B“ 8:1 23 

26. 24. 5. 2015 ZŠ Sever Trencampe HK 5:4 24 

27. 30. 5. 2015 ZŠ Třebechovice Senior HK 3:2 25 

28. 14. 6. 2015 Olympie Norci/Aero „A“ 9:6 26 

29. 7. 6. 2015 ZŠ J. Gočára Reds HK „B“ 5:3 27 

30. 20. 6. 2014 ZŠ Třebechovice Rapid HK 10:0 28 

Tabulka………………………………………………………………………………….......       30 
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FC Blasters : FC Blešno „A“ 8:4 (5:1) 

 

7. 9. 2014 ZŠ J. Gočára 

Sestava: Pistora Přemysl - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, Krejcar 

Tomáš, Janko Pavel 

B: Krejcar Jan 2, Krejcar Jakub, Krejcar Tomáš 

ŽK: Janko Pavel 

ČK: ------ 

Diváci: 15 

Komentář: V prvním utkání sezóny 2014/2015 jsme narazili na tým FC Blasters, který jsme 

sice na jaře porazili 15:8, ale vítězství to bylo strastiplné. Na dnešní zápas se omluvili bratři 

Moravcovi, a tak byl povolán Pajas. Do brány byla povolána brankářská pětka, což byl Přéma. 

Úvod utkání jsme pojali tak, že není potřeba hrát a soupeř se porazí sám, což 

se nám krutě vymstilo. My jsme se ani nedostali za půlku hřiště a domácí 

skórovali po naší nedůsledné obraně - 1:0. O dvě minuty později bylo srovnáno, 

když se po individuální akci prosadil Honza - 1:1. Poté však Honza neubránil 

svého hráče a domácí se opět dostali do vedení - 2:1. My jsme zareagovali velmi 

pěknou akcí, když Honza nalezl před prázdnou bránou Kubu, který však minul. V 

téže minutě se potvrdilo pravidlo "nedáš - dostaneš". Kuba šel střídat, Ondra na 

jeho výzvu zareagoval pozdě a domácí trestali - 3:1. V 15. minutě jsme dostali 

ideální příležitost ke snížení v podobě nepřímého kopu z hranice vápna - tu jsme 

však nevyužili. Do konce první půle se ještě bohužel dopustil dvou chyb v 

rozehrávce Milan a domácí trestali - 4:1, 5:1. 

O poločase jsme si vysvětlili pár věcí, což nám dost pomohlo. V 5. minutě 

druhé půle Pajas přihrál Kubovi, který přehodil brankáře domácích - 5:2. O dvě 

minuty později Pajas krásně vybídl ke skórování Honzu - 5:3. Ve 12. minutě po 

kombinaci dvojčat nalezl Kuba před prázdnou bránou Tomáše - 5:4. V těchto 

chvílích jsme byli lepším týmem. Honza šel poté z úhlu sám na brankáře, avšak 

bránu netrefil. Domácí se poté po dlouhé době dostali ke kloudné akci a Ondra si 

nešťastně tečoval přihrávku hostí do naší sítě - 6:4. V těchto momentech utkání 

se rozhodovalo. My jsme měli možnost na snížení, když šel Honza s Kubou do 

brejku - Honza chtěl přihrát Kubovi před prázdnou bránu, ale obránce domácích 

situaci nevypustil a skluzem vytlačil míč na tyč. Poté si bohužel slabší chvilku 
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vybral i Přéma, když neodhadl centrovaný míč, který byl před ním tečován - 7:4. 

Domácí nakonec přidali ještě jeden zásah - 8:4. 

Náš tým dnes podal katastrofální výkon především v první půli. Ve druhé půli 

jsme se zlepšili, ale i tak si nikdo z našich hráčů za dnešní výkon nezaslouží 

pochvalu a je smutné, že jediným, kdo podal horší výkon, než hráči ve světle 

modrých dresech byl pán s píšťalkou. Jedna bitva válku nedělá - je potřeba 

zvednout hlavy a soustředit se na další utkání, které nás čeká příští neděli na 

malém hřišti v Plotištích. 

 

Black Stars : FC Blešno „A“ 4:8 (3:2) 

 
14. 9. 2014 ZŠ Plotiště 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, Krejcar 
Tomáš, Moravec Dominik 
B: Krejcar Jakub 4, Havelka Milan 2, Krejcar Jan, Krejcar Tomáš 
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci: 0 
Komentář: Ve druhém utkání letošní sezóny jsme narazili na tým Black Stars. Sešli jsme se 
téměř kompletní, když omluven byl kvůli zranění pouze Jakub Moravec.  

Opět jsme do utkání vstoupili velmi vlažně a domácí toho dokázali využít, 

když hned první jejich střela skončila v naší brance - 1:0. My jsme však 

odpověděli velmi záhy, když Honza nalezl přesnou a prudkou přihrávkou Kubu, 

který z úhlu zavěsil - 1:1. Ještě v téže minutě jsme však nezvládli rozehru u 

vlastní brány a domácí toho využili-2:1. Pak jsme přeci jenom trochu zvýšili 

obrátky a předvedli jsme pár nebezpečných střel a akcí, ale brankář domácí 

podržel. Jen, co náš tlak trochu polevil, tak se prosadili domácí, když využili 

vyběhnutí Michaela a krásnou střelou přes celé hřiště navýšili své vedení na -

 3:1. Ještě v prvním poločase jsme však dokázali snížit, když se Honza 

proháčkoval po lajně a před prázdnou bránou nalezl opět Kubu - 3:2. 

Do druhé půle jsme vstoupili velmi dobře, když jsme předvedli pěknou 

kombinaci, na jejímž konci přihrál Tomáš Kubovi před prázdnou bránu a ten 

dokončil svůj hattrick a srovnal stav utkání - 3:3. Pak jsme domácí na dvě minuty 

neskutečným způsobem zamkli na jejich polovině, šance střídala šanci, ale 

gólový efekt nám to nepřineslo. Přišel tedy zasloužený trest, když se domácí 

prosadili z přímého kopu - 4:3. Poměrně rychle jsme přispěchali s odpovědí, když 

po kombinaci Honzy s Kubou přišla nepovedená Kubova přihrávka na Honzu, 

kterou si však našel Milan a krásným angličanem srovnal stav utkání - 4:4. 

Následovala akce, kdy Kuba přihrál Honzovi, který si potáhl míč na střed hřiště a 
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skrytou střelou nás dostal poprvé v utkání do vedení - 4:5. Domácí si v této chvíli 

vzali oddechový čas, ale to jim však moc nepomohlo. Po další Honzově průniku 

po lajně a přihrávce před bránu se opět prosadil číhající Kuba - 4:6. Následovala 

Tomášova one man show. Kuba u naší brány přihrál Tomášovi, který proběhl celé 

hřiště a elegantním nízkým dloubáčkem zakončil - 4:7. Poslední slovo v zápase 

měl Milan, který se postavil k rozehrání přímého kopu, kopnul jej šajtlí po zemi 

na přední tyč a míč i s trochu štěstí skončil v bráně - 4:8. 

Dnes jsme i přes nevýraznou první půli dosáhli zaslouženého vítězství. Domácí 

v první půli velmi pozorně bránili, v druhém poločase už jim došly fyzické síly. 

Velkou zásluhu na vítězství má Michael, který nás podržel dobrými zákroky, ale 

dnes měl především přesnou rozehrávku. Hlavním strůjcem vítězství byl však 

Kuba, který měl prsty v sedmi z osmi našich branek. Za zmínku však stojí i 

přístup domácích k utkání, kteří se chovali hodně v duchu fair - play, za což jim 

patří velká pochvala. 

 

FC Blešno „A“ : Šavle Kukleny 7:2 (5:1) 
 
20. 9. 2014 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, Krejcar 
Tomáš, Moravec Dominik 
B: Krejcar Jan 5, Krejcar Jakub, Krejcar Tomáš 
ŽK: Krejcar Jakub 
ČK: ------ 
Diváci: 3 
 
Komentář: V prvním domácím utkání nám chyběl pouze zraněný Kuba Moravec. Hosté do 
areálu dorazili s dvěma čtyřkami na střídání, zřejmě dobrá manažerská činnost.  
 

Konečně jsme nezaspali úvod utkání. Ve 4. minutě Tomáš přihrál Honzovi, 

který si míč potáhl na střed hřiště a přesně zakončil - 1:0. Hosté poměrně záhy 

přispěchali s odpovědí a srovnali stav utkání na - 1:1. Pak však přišel nejkrásnější 

fotbalový moment tohoto utkání. Kuba přihrál lobem Tomášovi, který si chvilku 

pohrál s míčem, aby nakonec zakončil střelou za stojnou nohou, což hráči 

soupeře nečekali a míč skončil v brance- 2:1. Následovala akce, kdy Ondra 

přihrál Honzovi, který po lajně potáhl míč přes půl hřiště a razantní střelou 

navýšil naše vedení na - 3:1. V 15. minutě skluzoval brankář hostí mimo vápno a 

my kopali přímý kop. K jeho exekuci se postavil Honza a rozehrál jej na Kubu, 

který ač byl faulován, se dokázal prosadit - 4:1 Následoval taktický faul Kuby, 

kdy přidržel protihráče, za což uviděl žlutou kartu. Poločas jsme však zakončili 

nádhernou akcí, kdy Kuba za obranou nalezl, krásným centrem Honzu, který 

obešel brankáře a do prázdné brány dokončil svůj hattrick - 5:1 . 

Druhá půle již nebyla z naší strany tak aktivní jako ta první. Prvních pět minut 

však patřilo nám, ale žádná kloudná střela se z naší neobjevila. Tak hostům 



5 
 

pomalu začaly narůstat křídla. V 10. minutě druhé půle hráč hostí krásně obešel 

Ondru s Milanem a nakonec přesně zakončil 5:2. Následovala velmi nešťastná 

chvíle pro náš tým, kdy se při špatném došlapu zranil Tomáš. Naštěstí nás to 

nezlomilo. Po jednom z našich protiútoků jsme kopali přímý kop, k jehož exekuci 

se postavil Honza a po narážečce s Kubou skóroval - 6:3. Dvě minuty před 

koncem utkání vypíchl míč Honza a postupoval sám na brankáře, ale počkal na 

Kubu a po narážečce s ním skóroval do prázdné brány - 7:2. Tímto výsledkem i 

skončilo utkání. 

Dnes jsme na hřišti dominovali především první půli. Naplno jsme využili 

velkého hřiště, když jsme si dávali krásné přihrávky za obranu soupeře. Michael 

v bráně se postupně zlepšuje, dnes inkasoval pouze dvakrát. Doufáme v brzké 

uzdravení Tomáše. 

 

Leadership Ambassadors : FC Blešno „A“ 5:7 (3:3) 

21. 9. 2014 ZŠ J. Gočára 
Sestava: Radoň Luboš - Holler Zdeněk, Krejcar Ondřej - Krejcar Jan, Kotland Michael 
B: Krejcar Jan 4, Holler Zdeněk, Krejcar Ondřej, Kotland Michael 
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci: 3 
 
Komentář: Zpočátku to vypadalo, že k dnešnímu utkání ani nenastoupíme. Naštěstí nám 
slíbil účast Zdenda a na poslední chvíli i Luboš, a tak jsme k utkání nastoupili v nejmenším 
povoleném počtu. Milan se omluvil kvůli práci. Kuba Moravec je dlouhodobě zraněn, Tomáš 
a Kuba Krejcar se zranili včera a Dominik onemocněl.  

Od úvodu utkání byli zcela podle předpokladů aktivnější domácí a poměrně 

brzy se dostali do vedení střelou k tyči - 1:0. V 7. minutě však Michael vyhrál 

souboj na vápně a vyslal Honzu do brejku, který ač byl faulován, srovnal na - 1:1. 

Domácí nás však stále tlačili a opět se dostali do vedení - 2:1. Inkasovaný gól nás 

však nabudil k větší aktivitě a začali jsme i trochu útočit. Po jednom z našich 

útoků prostrčil Ondra míč na Honzu a ten pravou nohou srovnal na - 2:2. Poté 

Honza nastřelil tyčku. Pak jsme předvedli jednu z nejhezčích akcí zápasu, kdy 

Zdenda svým pohybem krásně oklamal obránce a obdržel přesnou přihrávku od 

Honzy a tváří v tvář brankáři nezaváhal a dostal nás poprvé v utkání do vedení -

 2:3. Poté jsme vzali oddechový čas, abychom se vydýchali. Po jeho uplynutí 

jsme se soustředili plně na obranu, což nám tak úplně nevyšlo a inkasovali jsme -

 3:3. 

O poločase jsme se pochválili a povzbudili, což nám dost pomohlo. V 10. 

minutě druhé půle poslal Zdenda míč na Honzu, který se zbavil obránce a 

skóroval, čímž dokončil svůj hattrick - 3:4. Domácí na to reagovali oddechovým 

časem. Po jeho uplynutí však Ondra vyslal do samostatného úniku Honzu, který 
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se nemýlil - 3:5. Mohlo být ještě veseleji, Honza nalezl vzduchem za obranou 

Michaela, který však trefil z první pouze tyč. A tak se posléze podařilo domácím 

snížit - 4:5. Následoval náš oddechový čas, který jsme opět využili k vydýchání. 

Po něm byl záhy faulován Michael a následoval přímý kop, ke kterému se 

postavil Honza. Vystřelil prudce, brankář jeho střelu pouze vyrazil a Ondra 

pohotově uklízel do šibenice - 4:6. Domácí nás poté zamkli ve vápně a po střele, 

kterou Luboš nemohl vidět, snížili na - 5:6. Poslední slovo v zápase jsme měli 

přece jenom my. Luboš přesným výhozem poslal po lajně Honzu. Ten si míč 

potáhl a před prázdnou bránou nalezl Michaela, který s notnou dávkou svého 

dechu dotlačil míč do brány - 5:7. 

I přesto, že jsme nastoupili pouze v pěti, hrál se fotbal slušné úrovně, 

kterému přispěli všichni aktéři na hřišti. V utkání byl vidět dost činů fair - play, 

ale i krásných akcí a branek. Všichni naši hráči dnes za výkon zaslouží 

absolutorium. Doufáme, že se nám rychle vyprázdní marodka. 

 

FC Blešno „A“ : SK Berka 9:3 (3:0) 

 
4. 10. 2014 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, Janko 
Pavel, Moravec Dominik 
B: Krejcar Jan 5, Janko Pavel 2, Krejcar Jakub, Moravec Dominik 
ŽK:------- 
ČK: ------ 
Diváci: 3 
Komentář: V dnešním utkání jsme se museli obejít bez zraněného Tomáše Krejcara, bez 
Jakuba Moravce a také bez rozhodčího, takže utkání nakonec odřídili kluci z béčka, za což jim 
děkujeme.  

Od úvodu utkání se hrál zápas nevalné úrovně, ve kterém jsme měli i přes 

řadu nepřesností jasně navrch. V páté minutě Kuba nalezl za obranou Honzu, 

který trefil bránu kolem vyběhnutého brankáře hostí - 1:0. Pak jsme pár šancí 

trestuhodně zavraždili. V desáté minutě si bratři kombinaci zopakovali se 

stejným výsledkem - 2:0. Hosté hrozili velmi sporadicky a my měli v bráně dnes 

velmi spolehlivého Michaela. Ve 20. minutě Kuba krásně vykulil míč Dominikovi, 

který se letos poprvé zapsal do střelecké listiny - 3:0. Do konce první půle se již 

žádná kloudná akce nezrodila a tak tímto stavem skončil první poločas. 

Do druhé půle jsme vstoupili přece jenom o něco aktivněji a snaživěji. Hned 

ve druhé minutě přihrál Honza Kubovi, který z úhlu uklízel k tyči 4:0. O dvě 

minuty později založil Michael rychlým, dlouhým a hlavně přesným výhozem 

nalezl Honzu, který snadno dokončil svůj hattrick - 5:0. Následovala akce, kdy 

Ondra přihrál Pajasovi, který prostřelil vše, co mu stálo v cestě - 6:0. Pak se stala 

nešťastná událost u naší brány, když Michael bravurně vyrazil střelu soupeře, 
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dobíhající Milan mu však míč nechtěně sklepnul mezi nohama do naší brány 6:1. 

My zareagovali akcí, kdy Kuba dostal míč na Pajase, který velmi nepovedenou 

střelou dostal míč do brány 7:1. Hosté však začali mít čím dál více brejků, 

protože jsme útočili všichni a nebránil nikdo. A jeden z těchto protiútoků 

zakončili 7:2. Pak si však opět vzali slovo bratři Krejcarovi. Kuba dvakrát 

přihrával a Honza dvakrát zakončoval9:2. Poslední slovo měli hosté, když si míč 

vzal brankář hostí a prošel snadno přes naše tři hráče a se štěstím prostřelil 

Michaela9:3. 

Dnes jsme nemuseli hrát ani na půl plynu, protože soupeř nebyl příliš kvalitní. 

Jediný, kdo je z dnešního utkání právem zklamaný je Michael, protože jsme mu 

dnes svojí laxností zkazili čisté konto. 

 

Vlčáci : FC Blešno „A“  9:6 (5:3) 
5. 10. 2014 ZŠ Plotiště 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, Janko 
Pavel 
B: Krejcar Jan 4, Krejcar Jakub, Janko Pavel 
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci: 0 
Komentář: V neděli nás čekal šlágr kola, když se utkal druhý tým se třetím. Na sraz nedorazil 
Šimon, který se posléze omluvil, že zaspal.  

První větší šance v dnešním zápase jsme měli my. Honza trefil i břevno. Poté 

však otevřeli skóre domácí - 1:0. O dvě minuty později bylo srovnáno, když Kuba 

vyslal do samostatného úniku Honzu, který střelou pod břevno srovnal - 1:1. 

Domácí nám však velmi rychle odskočili do dvou gólového úniku - 3:1. Poměrně 

rychle jsme však snížili, když Pajas posunul míč na Honzu, který angličanem 

skóroval - 3:2. Domácí však téměř ihned z rozehry skórovali - 4:2. Po pěti 

minutách Honza přesnou přihrávkou nalezl Pajase, který ve skluzu 

zakončoval 4:3. Domácí však opět ihned skórovali - 5:3. 

Do druhé půle jsme vstoupili aktivněji, ale bez vstřelených gólů se nedá 

vyhrát. A tak domácí postupně navyšovali skóre až na - 8:3. Poté přišla nejhezčí 

fotbalová chvíle tohoto zápasu. Kuba přihrál míč Honzovi, který nůžkami přes 

hlavu i přes brankáře dokončil svůj hattrick - 8:4. Poté však Honza nedokázal 

ubránit dorážejícího hráče u naší brány - 9:4. Poslední dvě minuty patřili nám. 

Nejprve Michael vyrazil míč na Kubu, který snížil na -9:5. A poté Kuba střílel, 

brankář jeho střelu vyrazil a Honza dopravil míč na místo určení - 9:6. 

Hlavním faktorem dnešní porážky bylo to, že jsme neměli pořádně určeno, 

kde kdo hraje. Díky čemuž si naše mužstvo hlavně při bránění počínalo velmi 

chaoticky. Bohužel se nám dnes střelecky vůbec nedařilo, naopak domácím dnes 

vycházelo téměř vše. Naší smůlu prokazuje i to, že si Michael z devíti obdržených 

branek osmkrát sáhnul na míč. Velké problémy nám také dělalo obsazování 
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nejšikovnějšího hráče domácích. Musíme se z tohoto zápasu poučit, aby se tyto 

chyby neopakovaly. 

 

FC Blešno „A“ : Frantic Dogs 6:3 (3:2) 
 
18. 10. 2014 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Hříbal Vojtěch - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Moravec "Liga" Jakub - Janko Pavel, 
Krejcar Jan, Kotland Michael 
B: Krejcar Jan 4, Kotland Michael, Moravec Jakub 
ŽK: ------  
ČK: ------  
Diváci: 0 
Komentář: V dnešním zápase si naši dva hráči odehráli svá premiérová utkání v této sezóně. 
Jednalo se o Kubu Moravce a Vojtu v bráně. Bohužel nám pro zranění chyběli Tomáš Krejcar 
a Dominik. Navíc nám také chyběl Milan, tak jsme povolali Pajase z béčka. Soupeř přijel 
pouze s jedním na střídání.  

Od úvodu utkání jsme byli jasně aktivnější, ale naše zakončení byla spíše 

propagační. Tak se do vedení dostali nečekaně hosté. Po dobře rozehraném rohu 

se nedomluvil Kuba s Vojtou a nehlídaný hráč hostí uklízel míč do prázdné brány 

- 0:1. Poměrně rychle jsme však přispěchali s odpovědí. Kuba přihrál Honzovi, 

který vyslal na bránu soupeře střelu, která mu vůbec nesedla, ale dvojími 

houslemi si našla cestu až do sítě - 1:1. Po minutě si bratři spolupráci 

zopakovali, ale tentokrát Honza uklízel po přesné přihrávce od Kuby do prázdné 

brány- 2:1. O pět minut později Honza přihrál Lize, který zkušenou střelou uklidil 

míč nechytatelně k tyči - 3:1. Ke konci poločasu se hostům podařilo ještě snížit, 

když prudkou střelu soupeře Vojta vyrazil, Ondra na odražený míč nereagoval a 

útočník hostí si posléze pohrál s Vojtou a míč uklidil pod břevno - 3:2.  

Do druhé půle jsme vstoupili laxně s tím, že se nemůže nic stát. Navíc jsme se 

začali lehce hádat, což na našem výkonu bylo také znát. Soupeř toho využil a 

střelou z dálky srovnal na - 3:3. Naštěstí se nám podařilo zareagovat, když Pajas 

posunul míč na Michaela, který se krásně zbavil obránce a postupoval sám na 

brankáře, kterého nejprve trefil, ale s dorážkou si již poradil a vstřelil vítězný gól 

- 4:3. Poté jsme již pevně převzali otěže zápasu. Nejprve Kuba potřetí přihrál 

Honzovi, který dokončil svůj hattrick - 5:3. Hosté si minutu před koncem utkání 

vzali oddechový čas. Po jeho ukončení však krásně zakombinovali Honza s Ligou 

a Honza opět uklízel do prázdné brány a dal výsledku konečnou podobu - 6:3 . 

Dnes jsme hráli se soupeřem proti, kterému nebylo potřeba hrát naplno, což 

se nám málem vymstilo. Povinnost jsme však splnili a tři body jsme získali. Velmi 

povedený výkon dnes předvedl Michael, který nešetřil krokem ani přihrávkami. 

Poděkování patří také Pajasovi, který nás nenechal na holičkách. Dobré také je, 

že se Vojta rozchytal k dobrému výkonu. Příští víkend nás čekají soupeři, kteří 

nás prověří mnohem více. 
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Fugas/Flamengo „C“ : FC Blešno „A“ 7:5 (4:2) 

26. 10. 2014 ZŠ J. Gočára 
Sestava: Hříbal Vojtěch - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, Dědeček 
Dominik, Kotland Michael 
B: Krejcar Jakub 3, Krejcar Jan, Dědeček Dominik 
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci: 1 
Komentář: Na dnešní zápas jsme nemohli počítat s bratry Moravcovými a Tomášem, tak 
jsme povolali Dominika a Pajase, který nakonec nedorazil. 

V úvodu utkání jsme byli aktivnější my, ale domácí podržel dobrými zákroky 

brankář, a tak jsme nakonec z první kloudné akce domácích inkasovali - 1:0. 

Poměrně rychle jsme však přispěchali s odpovědí, když Michael posunul míč na 

Dominika, který razantní a umístěnou střelou srovnal stav utkání - 1:1. Pak se 

však domácí dostali do rychlého protiútoku, který vyřešili gólově - 2:1. Nám se 

však poměrně záhy podařila pěkná kombinace mezi Honzou a Dominikem, na 

jejímž konci zakončoval Honza do prázdné brány - 2:2. Od této chvíle jsme 

převzali ještě větší iniciativu v zápase. Proti tomu, abychom se dostali do 

vedení, byla naše střelecká nemohoucnost, brankář domácích anebo branková 

konstrukce. Protože my jsme nebyli schopni se prosadit, podnikali domácí velmi 

nebezpečné protiútoky a dva z nich do konce poločasu proměnili - 4:2. Jednou 

jsme měli i obrovské štěstí, když hráč domácích netrefil z metru prázdnou bránu. 

Do druhé půle jsme vstoupili s tím, že chceme s výsledkem něco udělat. 

Bohužel to skončilo pouze u toho chtění. Pozorně bránící domácí nás příliš do 

šancí nepouštěli. Nakonec udeřili domácí po našem špatně ubráněném rohu -5:2. 

V 18. minutě se nám konečně povedla kloudná akce, když Honza nalezl u levé 

tyče volného Kubu - 5:3. Bohužel téměř hned jsme inkasovali, když se nám 

nepovedla rozehra od naší brány - 6:3. V těchto chvílích se naše hra úplně 

rozpadla a kupili jsme jednu chybu na druhou a zákonitě přišel další trest - 7:3. 

Do konce utkání zbývala poslední minuta a na hřiště přišel Kuba. Nejprve ho 

Honza nalezl přihrávkou u pravé tyče - 7:4. A nakonec jsme rozehrávali roh a 

Honza s Kubou, ho po sérii přihrávek vyřešili tak, že Kuba zakončil svůj hattrick 

střelou do prázdné brány - 7:5. 

Dnes jsme v úvodu utkání selhali především v zakončení. Ve zbytku utkání 

jsme selhávali hlavně v obranné činnosti a to není vina jen obrany. Bohužel 

bránění se nám letos příliš nedaří. Jsme sice tým, který dává nejvíce branek v 

soutěži, ale máme také pomalu nejvíce inkasovaných branek. Ve velmi dobrém 

světle se v prvním mistrovském utkání v dresu áčka předvedl Dominik Dědeček. 
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Hurican Černožice/ Bruggy „B“ : FC Blešno „A“ 3:6 (3:4) 

28. 10. 2014 Černožice 
Sestava: Kotland Michael - Moravec Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, 
Dědeček Dominik, Krejcar Jakub  
B: Krejcar Jakub 2, Krejcar Jan 2, Dědeček Dominik, Kotland Michael 
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci: 1 
Komentář: Na dnešní zápas jsme nemohli počítat s Dominikem Moravcem, Vojtou a 
Tomášem, tak jsme opět povolali Dominika Dědečka.  

Začátek zápasu se nám vůbec nepovedl. Hned v první minutě nalezl brankář 

domácích za obranou osamoceného útočníka domácích, který z první trefil do 

černého - 1:0. Za dvě minuty bylo ještě hůře, když jsme nezvládli ubránit roh a 

po našem nedůrazu v našem vápně, se k míči dostal hráč domácích, který zavěsil 

- 2:0. Poté jsme se konečně dostali ke slovu my. Po dobře rozehraném rohu 

nalezl Michael přesnou přihrávkou u tyče Kubu Krejcara, který zavěsil - 2:1. O 

minutu později bylo ještě veseleji, když Honza posunul míč na bratra Kubu a ten 

z velkého úhlu uklidil levou nohou míč na zadní tyč - 2:2. Poté jsme opět lehce 

selhali v obraně a domácí toho využili -3:2. Pak však přišla jedna z nejhezčích 

akcí zápasu. Michael přesně přihrál Kubovi, který s hráčem na zádech sklepl míč 

z první na bratra Honzu a ten pod brankářem procpal míč do brány - 3:3. Kuba 

byl dále při chuti. Po další pěkné akci kdy si houslemi prohodil protihráče a poté 

nezištně přihrál Dominikovi a ten si v podobných situacích ví rady - 4:3. Pak 

přišla na řadu i úsměvná událost. Michael rozehrával od brány, jenomže Kuba si 

zrovna zavazoval tkaničky, tak Michael dal míč Ligovi, jenže ten neměl komu 

přihrát, tak míč letěl skoro až na ulici. Zbytek poločasu jsme již poctivě 

dobránili. 

O poločase si Kubové uspořádali malé mistrovství v zavazování tkaniček a 

poté se šlo hrát. My se druhou půli soustředili především na obranu a vyráželi 

jsme do nebezpečných brejků, které jsme úspěšně kazili. Ani domácím se 

nedařilo o mnoho lépe, co nezblokovala obrana, to lapil Michael. Domácí si tedy 

pět minut před koncem vzali oddechový čas, po jehož uplynutí se rozhodli hrát 

power-play. Ta byla však z naší strany ubráněna naprosto excelentně. Nejprve 

Honza získal míč u brankáře soupeře a nakonec skóroval do prázdné brány - 5:3. 

Poslední slovo měl dnes výborně hrající a chytající Michael, který střelou přes 

celé hřiště a jeslemi domácího brankáře uzavřel skóre na konečných - 6:3. 

Opět se nám nepovedl začátek utkání, poměrně rychle jsme se však zvedli a 

dokráčeli k zaslouženému vítězství. Především hra ve druhé půli byla velmi 

dobrá z naší strany. Uvidíme, jak se nám bude dařit o víkendu, kdy nás čekají 

další dva kvalitní soupeři. 
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FC Blešno „A“ : Trencampe HK 13:3 (5:1) 

1. 11. 2014 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Hříbal Vojtěch- Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, Kotland 
Michael, Dědeček Dominik 
B: Krejcar Jan 4, Kotland Michael 3, Krejcar Jakub 2, Dědeček Dominik 2, Krejcar Ondřej, 
Havelka Milan 
ŽK:------- 
ČK: ------ 
Diváci: 4 
Komentář: V dnešním utkání jsme se museli obejít bez zraněného Tomáše Krejcara a bez 
bratří Moravců. Soupeř však dorazil v počtu hráčů bez střídání, až v průběhu první půle jim 
dorazil aspoň jeden hráč na střídání.  

Hned v úvodu zápasu přišel moment, který hosty dost rozčílil. Milan byl 

faulován a hostující hráč uviděl žlutou kartu. Poté jsme však začali soupeře 

přehrávat. Ve druhé minutě Honza vystřelil, brankář střelu vyrazil a Milan 

pohotově dorážel - 1:0. O dvě minuty později Kuba přihrál Honzovi, který 

bodlem k tyči navýšil naše vedení - 2:0. Pak přišla nádherná přihrávka Kuby po 

lajně na osamoceného Michaela, který jeslemi prostřelil brankáře - 3:0. Poté se 

však ke slovu dostali i  hosté a snížili na - 3:1. My odpověděli po bratrské 

kombinaci, kdy Honza po přihrávce od Kuby uklízel do prázdné brány - 4:1. Do 

konce první půle jsme přidali ještě jeden kousek. Honza přihrál před prázdnou 

bránu Dominikovi a ten si již věděl rady - 5:1. 

Vstup do druhé půle se nám hrubě nevyvedl. Naše šance jsme zahazovali a 

hosté naopak využili dvou našich zaváhání v obraně - 5:3. V tuto chvíli hosté 

ucítili šanci na dobrý výsledek. Poměrně záhy však přišel faul na Dominika těsně 

před vápnem. K exekuci přímého kopu se postavil Kuba, prostřelil zeď a navýšil 

na - 6:3. Hosté však dále kousali. V 7. minutě Dominik vypíchl míč na naší půlce, 

vyslal Michaela k postupu na prázdnou bránu - 7:3. Následovala kombinace tří 

Krejcarů, na jejímž konci po Honzově přihrávce do prázdné brány uklízel Ondra -

 8:3. Hosté už zcela rezignovali na obranu a hráli s vytaženým brankářem. Toho 

využil Milan a vyslal Honzu k postupu na brankáře, kterého nejprve trefil do 

obličeje, aby míč dorazil do prázdné brány a tak dokončil svůj hattrick - 9:3. 

Dominik posléze přihrál Michaelovi před prázdnou bránu, který dokončil svůj 

první hattrick v dresu áčka - 10:3. O minutu později sebral míč brankáři na půlce 

Kuba a opět se uklízelo do prázdné brány - 11:3. Po další pěkné kombinaci mezi 

Dominikem a Honzou, uklízel Dominik do prázdné brány - 12:3. Poslední slovo v 

zápase měl Honza, kterého vysunul svojí přihrávkou Ondra. Honza udělal kličku 

brankáři a uzavřel účet utkání na konečných - 13:3. 

Dnes jsme si dokráčeli k jasnému vítězství. Především v druhé půli se velmi 

kvalitně předvedl i Vojta v bráně. Naše trpělivá hra dnes nesla ovoce. Faktem 

také je, že soupeř zbytečně vytahoval svého brankáře a díky tomu se prosadili 

všichni naši hráči v poli. 
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Senior HK : FC Blešno „A“ 3:6 (3:3) 

2. 11. 2014 ZŠ Plotiště 
Sestava: Hříbal Vojtěch- Moravec "Liga" Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, 
Kotland Michael, Krejcar Jakub 
B: Krejcar Jan 2, Kotland Michael, Krejcar Jakub 2, Krejcar Ondřej 
ŽK:------- 
ČK: ------ 
Diváci: 1 
Komentář: Na toto utkání nebyli k dispozici Dominik Moravec a Tomáš Krejcar. Domácí tým 
měl nejen dostatek hráčů, ale i funkcionářů.  

Vstup do utkání se nám hrubě nevydařil, domácí na nás vlétli ve velkém stylu 

a svým pohybem nám dělali problémy. Velmi zaslouženě se také dostali do 

vedení - 2:0. Pak jsme však postupně začali dostávat do hry. Nejprve Michael 

přihrál Honzovi, který z půlky angličanem snížil na - 2:1. Následovala krásná 

akce, když Ondra Krejcar geniální přesnou průnikovou přihrávkou poslal do 

brejku Honzu a ten ani tentokrát nezaváhal - 2:2. Domácí i tak byli aktivnější a 

znovu se po chvíli dostali do vedení - 3:2. Do konce poločasu se nám však 

podařilo srovnat stav utkání, když se nám podařilo sehrát roh. Vojta přihrál u 

tyče volnému Kubovi, který s klidem uklidil3:3. 

Do druhé půle vstoupil náš tým, tak jak ho neznáme. Naše obrana a zákroky 

Vojty byly téměř bezchybné. Navíc se nám podařila další pěkná střela. Liga 

přihrál Michaelovi , který z půlky hřiště zamířil přesně k tyči - 3:4. Domácí do nás 

stále bušili, ale naše obranné šiky dobře odolávaly a navíc jsme vyrazili do 

nebezpečných brejků, které však hlavně Honza zahazoval. Přesto jsme znovu 

skórovali my. Vojta Dlouhým výhozem hledal Kubu, domácí brankář s obráncem 

se nedohodli a Kuba uklízel do prázdné brány - 3:5. Na závěr přišla kombinace tří 

Krejcarů, na jejímž konci po Kubově přihrávce do prázdné brány uklízel Ondra -

 3:6. 

Dnes celý tým podal nadprůměrný výkon hlavně v obraně podpořený Vojtou v 

bráně. Přesto bych dnes zvlášť vyzdvihl výkon Ondry, pro kterého to byl 

nejpovedenější výkon v této sezóně. 

 

FC Blešno „A“ : Norci/Aero „A“ 7:3 (5:2) 

9. 11. 2014 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Kotland Michael - Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Moravec "Liga" Jakub - Krejcar Jan, 
Krejcar Jakub, Dědeček Dominik, Moravec Dominik 
B: Krejcar Jan 3, Dědeček Dominik 2, Havelka Milan, Krejcar Jakub 
ŽK: Moravec Dominik 
ČK: ------  
Diváci: 2 
 



13 
 

Komentář: Dnes jsme se museli obejít bez zraněného Vojty a Tomáše a navíc bratři 
Krejcarovi byli po fotbalové rozlučce, což předpokládalo, že jejich dnešní výkon nebude 
optimální.  

Od začátku utkání bylo jasně znát, kdo je v utkání favoritem, leč naše 

zakončení bylo zprvu dosti jalové. Až v 8. minutě se měnilo skóre. Honza 

rozehrával přímý kop, který si i sám dorazil a poté si ještě stihl narazit míč s 

Kubou a po jeho přihrávce skóroval - 1:0. Následoval pěkná akce, když Kuba 

nalezl před prázdnou bránou Milana a ten nezaváhal - 2:0. V desáté minutě 

posunul hlavou Dominik Dědeček míč na Honzu, který si jej zpracoval na prsa a 

přesně zakončil - 3:0.  Poté se však začali objevovat okna v naší obraně a hosté 

toho využili - 3:1. Na to zareagoval Dominik Dědeček, který vybojoval míč u 

vápna hostů a chladnokrevně zakončil - 4:1. Dominik zůstal při chuti a Ondrovu 

přesnou přihrávkou přetavil v další gól - 5:1. Poslední slovo v první půli měli 

však hosté, když využili toho, že Honza špatně bránil - 5:2. 

Druhá půle nabídla hodně nezáživný fotbal s hodně zkaženými akcemi 

především z naší strany. Tak se nakonec v druhé půli jako první prosadili hosté -

 5:3. Pak jsme konečně taky něco předvedli my. Liga překvapivou přesnou 

přihrávkou vyslal do samostatného úniku Honzu, který obešel brankáře a 

dokončil svůj hattrick - 6:3. Následoval žlutý faul Dominika Moravce. V poslední 

minutě Kuba excelentně rozehrál přímý kop a uzavřel účet utkání na konečných -

 7:3.  

Dnes se pod Orebem hrál fotbal nevalné úrovně s dobrým koncem pro nás. 

Soupeře jsme místy až zbytečně podceňovali. Nejlepším momentem utkání byla 

situace, kdy hostující hráč fauloval a spoluhráč mu řekl, že je prase a Kuba k 

tomu dodal, že ještě navíc fauluje. 

 

FC Blešno „A“ : Reds HK „B“  4:2 (1:0) 

15. 11. 2014 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan, Moravec "Liga" 
Jakub - Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Janko Pavel, Moravec Dominik 
B: Krejcar Jan 2, Krejcar Jakub, Moravec Jakub 
ŽK:------- 
ČK: ------ 
Diváci: 4 
Komentář: Na dnešní zápas jsme se po dlouhé době sešli kompletní a díky Pajasovi, jsme 
měli i čtyři hráče na střídání. Hosté dorazili se třemi hráči na střídání, což slibovalo zajímavou 
podívanou.  

V úvodu utkání jsme měli více šancí hostí, ale především Honzovi šance 

kvalitními zákroky likvidoval brankář hostí. V 5. páté minutě přišel tvrdší zákrok 

na Tomáše, kterému protihráč prošlápl kotník a pro Tomáše zápas skončil. V 8. 

minutě jsme konečně skórovali. Pajas rozehrál roh rychle a přesně na 

neobsazeného Honzu, který nás střelou pod břevno dostal do vedení - 1:0. Od 
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této chvíle se karta zcela otočila. Hosté vytahovali svého brankáře, který 

nohama očividně uměl a my se tak dostali do hluboké defenzivy. Náš obranný 

blok však fungoval velmi dobře a ojediněle jsme dokázali jít i do rychlého 

protiútoku, ale se zakončením jsme si do konce první půle nedokázali poradit 

stejně jako hosté. 

Vstup do druhé půle se nám povedl. Ve druhé minutě rozehrál Michael na 

Kubu. Kuba si dvakrát narazil míč s Honzou a skóroval do prázdné brány 2:0. 

Navíc o minutu později šel sám na brankáře Honza a metr před vápnem byl 

faulován. Přímý kop zahrál Kuba, ale nic z něj nebylo. Poté jsme trochu upravili 

střídání a dohodli se, že Liga půjde do útoku. Tento tah se povedl famózně jen, 

co Liga vstoupil na hřiště jako útočník, převzal přihrávku od Honzy a do prázdné 

brány upravil na - 3:0. V těchto chvílích jsme měli navrch. O minutu později se 

opět povedla bratrská spolupráce, Kubovu střelu do odkryté brány excelentním 

zákrokem zlikvidoval brankář hostí. To byl však zlomový moment druhé půle. 

Otěže zápasu převzali hosté a zle zatápěli. Nakonec se jim podařil snížit, když 

nám se nepovedlo dostat míč od brány a obránce hostí propálil vše, co mu stálo 

v cestě. Michael tuto střelu neviděl - 3:1. O dvě minuty později se situace 

opakovala a hosté snížili na rozdíl jedné branky - 3:2. Do konce zbývali ještě tři 

minuty. Dvě minuty před koncem Kuba vystihl rozehru hostí a do sprinterského 

souboje vyslal Honzu, který souboj vyhrál a do prázdné brány uzavřel na 

konečných - 4:2. 

Dnes se hrála pod Orebem nadstandardní malá kopaná, především díky tomu, 

že k nám přijel na podzim nejkvalitnější soupeř. V utkání se opravdu bylo na co 

dívat. Všichni naši hráči pochvalu za velmi soustředěný výkon v obranné fázi. 

Velmi prestižní tento zápas byl pro Ondru, který předvedl před naší bránou 

kličku, kterou jsme od něho ještě neviděli. V pondělí nás čeká poslední utkání 

podzimní části a v případě vítězství přezimujeme na prvním místě. 

 

Rapid HK : FC Blešno „A“ 0:4 (0:4) 

22. 11. 2014 ZŠ Sever 
Sestava: Kotland Michael - Moravec Jakub, Krejcar Ondřej, Radoň Jan, Krejcar Jakub - Krejcar 
Jan, Janko Pavel, Moravec Dominik  
B: Janko Pavel 2,Krejcar Jan 2 
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci: 0 
Komentář: Na dnešní zápas jsme nemohli počítat s Milanem a Tomášem, tak jsme povolali z 
béčka Pajase a k premiérovému utkání i Honzu Radoně.  

V úvodu utkání se domácí snažili hrát, ale postupem času se projevila naše 

kvalita. Pajas vybojoval míč a posléze sám zkušeně zakončil - 0:1. Poté měl 

obrovské šance Liga, ale jeho nejlepší střela skončila pouze na břevně. Za dvě 
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minuty bylo ještě veseleji. Michael přesným výhozem poslal do protiútoku Honzu 

Krejcara, který bodlem skóroval -0:2. Domácí od této chvíle začali hrát s 

vysunutým brankářem, díky čemuž jsme se dostali do hluboké defenzivy a 

vyráželi jsme do ojedinělých protiútoků. Po jednom z nich jsme zahrávali rohový 

kop. K jeho exekuci se postavil Honza Krejcar, nakrátko přihrál Pajasovi, který 

krásnou střelou na zadní tyč navýšil naše vedení na - 0:3. Do konce prvního 

poločasu jsme skórovali ještě jednou, když Honza Krejcar vystihl rozehrávku 

domácích a střelou přes celé hřiště stanovil na poločasových - 4:0. 

Hra ve druhé půli stála za starou bačkoru. Domácí hráli stále s vysunutým 

brankářem, avšak jejich kreativita neměla valnou úroveň, takže jsme neměli 

velké problémy odvracet jejich útoky. My se v druhé půli ani moc nesnažili získat 

míč, protože náskok jsme měli dostatečný. Když už jsme míč získali, tak jsme se 

snažili, co nejrychleji zaútočit, což vedlo ke zbytečným ztrátám. A tak se konečné 

skóre utkání již nezměnilo. 

Dnes jsme zaslouženě zvítězili a navíc jsme poprvé v okresním přeboru udrželi 

čisté konto, na čemž měl hlavní zásluhu Michael. Tento výsledek také znamená, 

že přezimujeme na prvním místě a nedělní výsledky ukáží s jakým bodovým 

náskokem. 

 

FC Blešno „A“ : FC Blasters 3:5 (1:1) 

 

5. 4. 2015 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan, Moravec "Liga" 
Jakub - Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Dědeček Dominik, Moravec Dominik 
B: Krejcar Jan , Moravec Dominik, Kotland Michael 
ŽK:------- 
ČK: ------ 
Diváci: 5 
Komentář: V prvním jarním utkání jsme se doma v plné sestavě střetli s druhým týmem 
tabulky FC Blasters. 

Od začátku utkání byli o něco aktivnější hosté, ale ke kloudným akcím to 

nevedlo. Naše snažení také z počátku utkání nestálo za moc. Oba týmy totiž 

hrály hodně takticky a nikdo se nechtěl vrhnout do bezhlavého útočení. První se 

přeci jenom prosadili hosté, když jsme naprosto selhali při obranné fázi a před 

Michaelem se objevili dva hráči soupeře a s přehledem zakončili 0:1. Poměrně 

rychle jsme však zareagovali. Milan přihrál Ligovi, který přesným pasem nalezl 

Honzu a ten z první srovnal na 1:1. Od této chvíle jsme začali tahat za delší 

konec, ale bohužel se nám do konce prvního poločasu nepodařilo to gólově 

vyjádřit a tak poločas skončil za stavu 1:1. 
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Vstup do druhé půle se nám bohužel opět moc nevydařil, když v 5. minutě 

Ondra dostal housle, tak jsme již nebyli schopni situaci dobránit a opět jsme 

prohrávali 1:2. S opovědí jsme opět příliš dlouho nečekali, když se nám podařilo 

sehrát rohový kop. Honza přihrál Ligovi, který na brankové čáře nalezl bratra 

Dominika a ten srovnal na2:2. Hosté se však poměrně záhy dostali opět do 

vedení. Pro nás to byla hodně smolná situace. Milan odkopával míč od brány a 

trefil Ligu a na odražený míč od Ligy již Michael nestihl zareagovat 2:3. Nám se 

zanedlouho podařilo opět srovnat. Milan přihrál Michaelovi, který svoji velmi 

povedenou střelu opřel o záda obránce a na to již brankář hostí nestihl 

zareagovat 3:3. Bohužel pak se stala situace, která nám hodně hnula žlučí. Hosté 

trefili spojnici a odražený míč se dostal k hráči soupeře, který si míč zpracoval 

rukou a poté skóroval 3:4. (Nechceme nikomu sahat do svědomí, ale pokud má 

někdo z takovéto branky radost, tak ať si to užije anebo se může sám přihlásit do 

sparty do útoku vedle Lafaty.). Poté jsme již začali hrát lehce vabank. A o tři 

minuty později Honza zbytečně ztratil míč a hosté střelou přes celé hřiště 

navýšili na 3:5. Pak jsme si sice ještě vytvořili nějaké šance, ale ke gólu to 

nevedlo. 

Poprvé v letošní sezóně jsme padli na domácí půdě zaslouženě. V takticky 

vedeném utkání jsme propadli, prostě neumíme bránit. I tak se dají na dnešním 

utkání najít pozitiva, konečně nám slušně fungovalo střídání hráčů, velmi dobrý 

výkon Ligy a Michaela, už se můžeme jenom výsledkově zlepšovat. 

 

FC Blešno „A“ : Black Stars 0:5 (0:4) 

 
12. 4. 2015 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan, Moravec Jakub - 
Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Dědeček Dominik, Pistora Přemysl 
B: ------- 
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci: 1 
Komentář: Na druhý jarní zápas se omluvil Dominik Moravec a tak tým posílili z béčka 
Dominik Dědeček a Přemysl Pistora. 

Začátek utkání vypadal poměrně slibně, Dominik Dědeček se objevil sám před 

prázdnou bránou, ale bohužel pro nás nezakončil přesně. Ještě větší škoda, že to 

byla na dlouho naše jediná kloudná akce. Otěže utkání převzali hosté a začal se 

na nás valit jeden útok za druhým. Nejprve nás dvakrát krásně vykombinovali a 

dostali se tak do vedení-0:2. Poté se nám nepovedla rozehra od naší brány a 

hosté toho využili k navýšení náskoku na - 0:3. V této chvíli se naštval Michael, 

že dál chytat nebude, nakonec jsme ho přemluvili, ať pokračuje. Hosté však 

udeřili ještě jednou a to když střela ze střední vzdálenosti skončila v naší síti 0:4. 
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Do druhé půle jsme vstoupili přeci jenom trochu aktivněji. S rozehrou nám 

často pomáhal i Michael, který se hodně vytahoval z brány. Jednou však 

zbytečně ztratil míč a soupeř to potrestal pátým zářezem -0:5. Poté jsme již 

útočili víceméně jenom my, ale moc kloudných akcí jsme nepředvedli. Když už se 

nám nějaká akce povedla, tak jsme shořeli na naší žalostné koncovce. 

Áčko dnes rozhodně odehrálo nejhorší utkání v této sezóně. Navíc někteří 

hráči nedodrželi životosprávu, což se na výsledku také podepsalo. Díky této 

prohře jsme přišli o první místo v tabulce, což by nám mělo spíše prospět. S 

takovýmto výkonem bychom neporazili nikoho. Budeme se muset více snažit. 

 

Šavle Kukleny : FC Blešno „A“ 2:8 (1:4) 

 
18. 4. 2015 ZŠ Sever 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, Krejcar 
Tomáš, Janko Pavel 
B: Janko Pavel 3, Krejcar Jan 3, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej 
ŽK: Havelka Milan 
ČK: ------ 
Diváci:4 
 
Komentář: Na první jarní výjezd áčka nebyli k dispozici bratři Moravcovi, tak jsme povolali z 
béčka Pajase. Domácí k zápasu nastoupili bez hráče na střídání, což se v průběhu utkání 
ukázalo jako rozhodující faktor.  
 

Domácí měli první rozehru a i jako první nebezpečně zaútočili, Michael nás 

však podržel. My jsme odpověděli pár pokusy Honzy, ale ten se také neprosadil. 

Skóre se tedy poprvé měnilo až v 5. minutě, když Pajas převzal míč od Milana a 

velmi povedenou střelou nás dostal do vedení - 0:1. O tři minuty později se nám 

povedla velmi pěkná akce na jeden dotek, na jejímž konci přihrál Honza Ondrovi, 

který nás velmi chytrou střelou lehkým lobem dostal do vedení - 0:2. Minutu 

poté však hasil Milan protiútok domácích a po zásluze za svůj zákrok obdržel 

žlutou kartu. Následovaly chvíle Michaela, protože jsme trochu nepochopitelně 

vyklidili hřiště a nechali iniciativu domácím. Michael nás však podržel. Tak jsme 

mohli v patnácté minutě opět navýšit vedení. Kuba vybojoval míč na půlce, 

poslal jej na Honzu a ten se také konečně prosadil - 0:3. Ihned po rozehře 

vybojoval míč Honza a nabídl jej před prázdnou bránu Kubovi a ten si již s 

takovou situací věděl rady - 0:4. Poté mohlo být ještě veseleji, ale Milanovu 

přihrávku Honza nedostal do prázdné brány. V předposlední minutě první půle 

se tedy ke slovu dostali domácí, když hráč hostí prošel přes tři naše hráče. 

Michael sice jeho střelu vyrazil, ale odražený míč srazil do naší brány Milan -

 1:4. 
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Druhou půli začali domácí drtivým tlakem, ale naše obrana odolala. Po 

jednom z dalších útoků vyhrál souboj Ondra a poslal míč na Honzu, který mu 

přihrávku chtěl vrátit, ale obránce domácích se obětavě vrátil a míč vyrazil, ale 

pouze na Pajase a pro něj už to byla lahůdka - 1:5. Při jednom z dalších 

protiútoků přihrál Kuba Honzovi a šli jsme 3 na 2. Honza vzal však situaci na 

sebe a střelou k tyči navýšil na - 1:6. V 17. minutě druhé půle poslal Ondra míč 

na Pajase, který tvrdou a umístěnou střelou dokončil svůj hattrick - 1:7. Poté se 

však ještě prosadili domácí, když jsme propadli v obraně - 2:7. Poslední slovo 

jsme však měli my, když Pajas nalezl krásnou přihrávkou před bránou Honzu, 

který také dokončil svůj hattrick - 2:8. V poslední minutě ještě krásnou 

přihrávkou Kuba nalezl před bránou Honzu, který před prázdnou bránou totálně 

selhal. 

Konečně jsme na jaře vyhráli a zaslouženě. I tak měl náš výkon k ideálu hodně 

daleko, ale oproti minulému týdnu bylo vidět velké zlepšení. Hodně nám pomohl 

Pajas, který si svou formu z béčka přenesl i do áčka a zatím v každém zápase dal 

tři góly. 

 

FC Blešno „A“ : Leadership Ambassadors 1:5 (1:2) 
 

19. 4. 2015 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, Krejcar 
Tomáš, Moravec Dominik, Janko Pavel 
B: Krejcar Jan  
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci: 4 
Komentář: Na dnešní utkání jsme opět povolali Pajase a chyběl nám pouze Kuba Moravec, 
Soupeř přijel bez hráče na střídání.  

V úvodu utkání jsme byli mírně aktivnější, ale branku jsme nevstřelili. Tak se 

dostal ke slovu soupeř. První jejich kloudná střela skončila v naší síti, když ji 

Michael trochu podcenil - 0:1. V 8. minutě bylo ještě hůře. Hosté sehráli rychlý 

protiútoku a bylo to - 0:2. My jsme díky Honzovi mohli snížit, ale to by musel z 

půlky hřiště trefit prázdnou bránu. Snížení jsme se nakonec přeci jenom dočkali. 

Po slušné kombinační akci přihrál Dominik Honzovi, který střelou pod víko snížil 

na - 1:2. Do konce první půle byli o něco aktivnější hosté, ale gólově se již nikdo 

neprosadil. 

Začátek druhé půle se nám však nepovedl a po velmi sporném zákroku na 

Michaela hosté zvýšil na - 1:3. Pak jsme konečně chvilku začali přehrávat 

soupeře my a po sérii pěkných přihrávek se dvakrát k zakončení dostal Tomáš a 

jednou trefil i tyč, ale to ke změně skóre nevede. A když lehce váhal s rozehrou 

Pajas a přišel o míč, tak hosté navýšili na - 1:4. Poté se na hřiště dostali bratři 

Krejcaři a Milan, ale ani to nevedlo k lepším zítřkům. Navíc jedna rozehra se 
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nepovedla Kubovi a hosté zvýšili na - 1:5. Ke konci zápasu jsme již měli převahu, 

avšak to správné koření v podobě branek nepřišlo a tak jsme celkem po zásluze 

opět prohráli. 

A je to marný, je to marný... Je to marný! Tak nějak by se dal shrnout výkon 

áčka. Snaha by byla, ale kreativita a hlavně forma se nám na jaře vyhýbá 

obloukem. Útok je impotentní a obránci si neodpustí v každém zápase, alespoň 

jednu chybu. Musíme zapracovat na všem. Jediným pozitivem je, že Blasters 

prohrál a tudíž na první místo ztrácíme tři body. 

 

SK Berka : FC Blešno „A“ 1:11 (0:4) 

 
25. 4. 2014 ZŠ J. Gočára 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, Krejcar 
Tomáš, Moravec "Liga" Jakub, Moravec Dominik 
B: Krejcar Jan 4, Moravec "Liga" Jakub 3, Krejcar Tomáš 2, Havelka Milan, Moravec Dominik 
ŽK: Moravec "Liga" Jakub 
ČK: ------ 
Diváci: 2 
Komentář: Na dnešní utkání jsme se sešli v ideálním počtu to se, ale nedalo tvrdit o soupeři, 
na kterého jsme čekali 5 minut, aby se sešli, alespoň v minimálním povoleném počtu a 
nakonec měli i jednoho na střídání.  

Úvod zápasu opět neodpovídal tomu, že máme hráče na střídání, takže to 

bylo vyrovnané a více spíše hrozili domácí. Postupem času se naše "dieselová 

lokomotiva" rozjela a začali jsme mít navrch. První branka přišla až v páté 

minutě, když Tomek vybojoval míč a posunul jej před prázdnou bránu Ligovi, 

který dnes nastoupil v útoku, a hned z první střely skóroval - 0:1. O dvě minuty 

později se Liga proměnil v nahrávače a Honza zakončoval - 0:2. Pak dvakrát v 

tutovkách selhal Dominik. A domácí se opět opticky vrátili do hry, ale skórovat 

se jim nepodařilo. Tak jsme se ke slovu dostali opět my. Michael vystřelil z půlky 

hřiště jeho střelu brankář domácích neudržel a Milan pohotově dorážel - 0:3. 

Následovala akce, kdy Kuba přihrál Tomášovi, který mu chtěl přihrávku vrátit, 

ale to se nepovedlo, protože domácí si ji srazili do vlastní branky - 0:4. Tímto 

stavem skončil první poločas. 

Vstup do druhé půle se nám nepovedl. Rozhodčí posoudil Milanův souboj v 

náš neprospěch a z nařízeného přímého kopu Michael inkasoval - 1:4. Poté jsme 

již pevně převzali otěže zápasu a o vítězi nebylo pochyb. Nejprve Kuba přihrál 

Honzovi a ten prudkou střelou navýšil na - 1:5. Pak Tomáš předvedl velmi 

dobrou individuální akci a přihrál Ligovi, kterému se zakončení příliš nepovedlo, 

ale míč skončil v bráně - 1:6. Tomáš pokračoval v kvalitním výkonu a další 

přesnou přihrávkou vybídl ke skórování Honzu. Honza dal domácímu brankáři 

jesle a dokončil svůj hattrick - 1:7. Pak přišla dlouho nevídaná věc a tou byla 
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kombinace bratří Krejcarů s brankovým kořením. Na jejím konci Kuba přihrál 

Tomášovi a ten dal konečně na jaře branku bez cizího přispění - 1:8. Další branku 

jsme vstřelili po chybě domácí obrany. Domácí hráč uklouzl na míči, kterého se 

zmocnil Honza a nedal brankáři šanci - 1:9. Nakonec jsme se dočkali i čepované 

desítky. Milan posunul míč na Dominika, který si nečekaně míč připravil na levou 

nohu a po zemi skóroval - 1:10. Poslední slovo v zápase měl Liga, který 

korunoval svůj dnešní výkon. Kuba mu přihrál do strany a Liga nádhernou střelou 

vyhnal pavouky z brány a dokončil svůj hattrick - 1:11. Liga ještě v poslední 

minutě inkasoval žlutou kartu. 

dnešní vítězství se rodilo velmi lehce, protože soupeř působil místy hodně 

odevzdaně. Může nás mrzet, že Michael neudržel čisté konto. Ty důležité zápasy 

nás teprve čekají, ale v momentální situaci i takováto utkání potřebujeme, aby 

se naše jarní výkony zlepšily. 

 

FC Blešno „A“ : Vlčáci 4:3 (2:2) 

 
1. 5. 2015 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Havelka Milan - Krejcar Jan, Jonáš Šimon, Moravec 
Jakub 
B: Krejcar Jan 2, Kotland Michael, Moravec Jakub 
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci: 2 
Komentář: Na svátek práce se v Třebechovicích konal šlágr kola. My jsme byli oslabeni o tři 
hráče, když Tomáš Krejcar si obnovil zranění na velkém fotbale, Dominik Moravec je na 14 - 
denních testech v Bohemians Dublin a Ondřej Krejcar nedorazil. Ještě, že nám z béčka 
vypomohl Šimon.  

V úvodu utkání byli aktivnější hosté, kteří přijeli v ideálním počtu se dvěma 

hráči na střídání. V 5. minutě se však poprvé ukázalo, že naše hřiště větších 

rozměrů jim příliš nebude sedět. Honza obral o míč posledního obránce a v 

samostatném úniku nezaváhal a střelou po zemi k tyči nás dostal do vedení - 1:0. 

Poté šli Milan s Ligou sami na brankáře, ale Milanovi se nepovedla finální 

přihrávka. O čtyři minuty později bylo ještě veseleji, Kuba vybojoval míč pro 

Honzu, který vyhrál běžecký souboj a střelou pod víko navýšil naše vedení na -

 2:0. A mohlo se nám dýchat ještě lépe po další povedené akci, Honza trefil 

spojnici. Poté se však poprvé gólově prosadili hosté, když jejich hráč uklízel do 

prázdné brány - 2:1. Tato branka hosty nakopla, protože do této chvíle byli 

opaření pro ně nečekaným začátkem utkání. Bohužel pro nás hosté probudili až 

moc a střelou přes obránce srovnali stav utkání na - 2:2. Hosté čím dále více 

ovládali hru, ale díky tomu jsme se dostali k naší hře, což jsou brejky. Po jednom 

z nich Milan trefil břevno. Ve dvacáté minutě jsme si vzali oddechový čas. Poté 

se již žádná kloudná akce do konce první půle nepovedla. 
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Do druhé půle jsme vstoupili s tím, že se stále budeme soustředit na obranu a 

využívat chyb v rozehře soupeře. To se nám poměrně dlouho dařilo dodržet. I 

když šance se objevovali na obou stranách, tak brankáři byli dlouho úspěšnější 

než střelci. V 15. minutě zahrávali hosté sérii rohů a potom posledním skóroval 

hráč hostí hlavou - 2:3. My jsme zvýšili aktivitu a hosté se začali bát o výsledek a 

tak si v 18. minutě vzali oddechový čas. To se jim však příliš nevyplatilo. My jsme 

začali hrát power-play. Při ní Kuba přihrál Michaelovi, který velmi povedenou 

střelou téměř z půlky hřiště srovnal na - 3:3. Od této chvíle začali zase více hrát 

hosté, protože pouze bod nechtěli, vrhli všechny síly do útoku. V předposlední 

minutě jsme zachraňovali akci hostů téměř na brankové čáře. Michaelovi navíc 

někdo při této mele šlápnul na ruku, tak byla na chvíli přerušena hra. V poslední 

minutě se Kuba a Liga dostali do přečíslení 2 na 1. Kuba přihrál Ligovi a ten 

prudkou střelou strhl vedení na naší stranu - 4:3. Po rozehrání byla pro nás 

prioritou obrana. Hosté se již k ničemu nedostali a tak jsme si připsali velmi 

cenné tři body. 

Konečně po nejlepším jarním výkonu jsme vybojovali vítězství, které má 

rozhodně svou cenu. Všichni naši hráči celý zápas příkladně odjezdili. Naší stálou 

bolestí je zakončení, protože soupeře jsme mohli porazit již v první půli, ale to 

se nestalo. Uvidíme, jak to bude vypadat příští týden, kdy budeme oslabeni o 

další dva hráče. 

 

Frantic Dogs HK : FC Blešno „A“ 3:6 (2:1) 

 
9. 5. 2015 ZŠ J. Gočára 
Sestava: Mazan David - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Radoň Jan - Jonáš Šimon, Krejcar Jan, 
Moravec "Liga" Jakub 
B: Krejcar Jan 4, Krejcar Ondřej, Moravec Jakub 
ŽK: ------  
ČK: ------  
Diváci: 0 
Komentář: K dnešnímu utkání jsme nastoupili pouze se čtyřmi kmenovými hráči áčka, kteří 
byli doplněni hráči z béčka. V bráně se navíc objevil téměř rok nechytající David Mazan.  

Jako již tradičně proti tomuto soupeři jsme zaspali začátek utkání. Ještě než 

se dalo vše řádně do pohybu, tak si z nás hráč domácích udělal tréninkové kužely 

a skóroval - 1:0. Po dvou minutách jsme se konečně prosadili my, Honza nalezl 

přesnou přihrávkou před prázdnou bránou Ligu a ten v současné formě nemá s 

podobnými situacemi problém- 1:1. Poté bohužel přišla obrovská minela Davida, 

brankář domácích dlouhým výhozem nalezl útočníka, který z 8-mi metrů Davida 

přeloboval hlavou - 2:1. Od této chvíle jsme se již naplno chopili iniciativy my a 

vytvářeli jsme si velmi pěkné šance. V těch jsme si buď vylámali zuby na brankáři 

anebo na brankové konstrukci a tak jsme první půli prohráli. 
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Druhá půle pokračovala, tak jak skončila ta první tedy naší převahou, ale také 

konečně již brankově vyjádřenou. Nejprve Kuba přihrál Honzovi, který si 

připravil střeleckou pozici a střelou pod víko srovnal na - 2:2. Poté pěkně 

zakombinoval Liga s Honzou a Honza uklízel do prázdné brány - 2:3. Tito dva si 

kombinaci zopakovali ještě jednou, ale tentokrát Honza zakončoval z dálky po 

zemi k tyči, dokončil svůj hattrick - 2:4. Domácí poté začali opět hrát, ale nás 

svými zákroky držel David. Ale v předposlední minutě domácí po hrubce naší 

obrany snížili na - 3:4. My jsme však nezpanikařili a po nejhezčí akci zápasu jsme 

opět navýšili své vedení. Honza s Kubou si vyměnili několik přihrávek mezi sebou 

a poté se Honza zbavil obránce a střelou na zadní tyč nás definitivně uklidnil -

 3:5. 10 vteřin před koncem ještě vybojoval míč Ondra, vyměnil si jej s Honzou a 

střelou do prázdné brány dal výsledku definitivní podobou - 3:6 

Proti poslednímu týmu tabulky jsme nepředvedli příliš oslnivý výkon, ale tři 

body jsou doma a to se počítá. Svým výkonem mile překvapil David, který viděl 

míč téměř po roce a až na tu jednu chybu podal solidní výkon. Bohužel jsme 

dnes zbytečně moc ztráceli jednoduché míče při rozehře, ale doufejme, že se to 

zlepší. 

 

FC Blešno „A“ : Fugas/Flamengo „C“ 1:8 (0:3) 

 
10. 5. 2015 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Mazan David - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Dědeček Dominik - Krejcar Jan, 
Moravec "Liga" Jakub, Jonáš Šimon, Moravec Dominik 
B:Krejcar Jan 
ŽK: Krejcar Jakub 
ČK: ------ 
Diváci:6 
Komentář: Dnes jsme opět nemohli počítat se 3 hráči áčka a tak nastoupil David v bráně a 
Šimon v útoku. Hosté přijeli s velmi nadupanou sestavou i realizačním týmem. 

Od začátku utkání hosté na hřišti jednoznačně dominovali a my se za půlku 

dostávali pouze velmi sporadicky. V 5. minutě se navíc Dominikovi Dědečkovi 

nepovedla rozehra a hosté trestali - 0:1. Dominik bohužel pokračoval ve svém 

nemastném výkonu a po další jeho zkažené přihrávce jsme prohrávali již - 0:2. Po 

této brance jsme Ligu stáhli do obrany a Dominik šel hrát dopředu. Což sice 

zlepšilo naši obrannou fázi, ale v útoku to stále stálo za starou bačkoru. Poté 

navíc zkazil rozehru i Honza a my prohrávali - 0:3. Pak jsme se konečně dostali k 

jediné kloudné střele v první půli, ale v brance neskončila, poté nás párkrát 

podržel David v bráně a tak první půle pro nás skončila poměrně přijatelným 

výsledkem. 

Do druhé půle jsme na začátek poslali to nejlepší, co jsme měli a konečně 

jsme začali být i nebezpeční. Nejprve měl velmi dobrou šanci Liga poté i Honza, 
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ale oba selhali v zakončení a tak trestali hosté - 0:4. Tato branka bohužel již 

definitivně zlomila náš odpor. Hosté přidali ještě další dvě branky - 0:6. Poté 

přeci jenom polevili a začali jsme hrát zase trochu my. Nejprve měl šanci zase 

Honza, ale vylámal si zuby na brankáři. Poté předvedl nádhernou přihrávku 

Šimon a nalezl v ideální pozici Dominika Dědečka, ale ten nezakončil ideálně. 

Nakonec se to přeci jen povedlo, když Dominik Dědeček vysunul Honzu, který si 

konečně se samostatným nájezdem poradil a zaznamenal náš čestný úspěch -

 1:6. Posléze Honza nalezl před prázdnou bránou Dominika Dědečka, který dnes 

prostě neměl formu a selhal. A tak se ještě dvakrát prosadili hosté - 1:8. 

Nejvyšší prohra v historii áčka a lze říci, že naprosto zasloužená. S dnešním 

projevem jsme na soupeře naprosto nestačili, obdržené branky nejsou obrany, 

ale spíše výsledkem naší katastrofální hry vepředu a dopředu. 

 
 

FC Blešno „A“ : Hurican Černožice/Bruggy „B“ 8:1 (3:0)  
 

23. 5. 2015 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar 
Jan, Dědeček Dominik,Krejcar Tomáš, Moravec "Liga" Jakub  
B: Krejcar Jakub 3, Moravec "Liga" Jakub 3,Havelka Milan, Krejcar Jan  
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci: 1 

Komentář: Dnes jsme se sešli v ideální sestavě a nic lepšího již v současné době ani 
nemůžeme nabídnout a dlouho znovu zřejmě nenabídneme.  

Po dlouhé době jsme měli raketový vstup do zápasu. Hned v 2. minutě 
zakombinoval Honza s Kubou, na konci kombinace Kuba sklepl Honzovu 
střílenou přihrávku do brány - 1:0. V 8. minutě si bratři kombinaci 
zopakovali, ale tentokrát Kuba střílel do odkryté klece - 2:0. Pak měli 
obrovské šance Honza a Liga, ale ani jeden nezacílil přesně. Aby se 
Michael v bráně nenudil, tak Milan předvedl nejnebezpečnější akci hostí, 
když dlouhý výhoz hostujícího brankáře, hlavou poslal na naší bránu, 
avšak Michael byl pozorný. Tak jsme se opět dostali ke slovu my. Honza 
poslal přihrávku do ulice na Ligu, který šajtlí uklízel po zemi na zadní tyč 
- 3:0. Do konce první půle jsme se již i přes řadu dalších šancí 
neprosadili. 

Vstup do druhé půle se nám opět povedl. Dominik přihrál Milanovi, 
který se po hodně dlouhé době také prosadil -4:0. Bohužel jsme následně 
neuhlídali rohový kop hostů a ti dosáhli čestného úspěchu - 4:1. Krátce 
na to Ondra převzal míč od Dominika, udělal kličku obránci, přihrál 
volnému Honzovi, který se také konečně prosadil- 5:1. Následovala akce, 
která rozhodla o složení našeho týmu do konce sezóny. Tomáš se 
propracoval ke střele, kterou zblokoval obránce hostí. Po tomto zákroku 
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Tomáš odkulhal ze hřiště a s největší pravděpodobností již nezasáhne do 
dalších zápasů. Po jeho vystřídání se řítil Honza sám na brankáře hostí, 
který jeho střelu vyrazil, k dorážce se však dostal Liga a míč uklidil do 
brány - 6:1. Nedlouho poté Milan přihrál Ligovi, který zakončil přesně a 
dokončil svůj hattrick - 7:1. V předposlední minutě Dominik přihrál 
Kubovi a ten razantní střelou na zadní tyč tak dokončil svůj hattrick a 
uzavřel účet utkání na konečných - 8:1. 

Naprosto zasloužené vítězství nad místy odevzdaným soupeřem. Dnes 
střelecky nemohoucího Honzu nahradili třígóloví Kubové. Bohužel je pro 
nás velké oslabení zranění Tomáše Krejcara. v posledních pěti kolech by 
se nám rozhodně hodil do bojů o co nejlepší umístění. 

 
Trencampe HK : FC Blešno „A“ 4:5 (2:1) 

 
24. 5. 2015 ZŠ Sever 
Sestava: Radoň Luboš- Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, 
Moravec "Liga" Jakub, Jonáš Šimon 
B: Moravec "Liga" Jakub 3, Krejcar Jan 2 
ŽK:------- 
ČK: ------ 
Diváci: 2 

Komentář: V dnešním utkání jsme se museli obejít bez zraněného Tomáše Krejcara 
a Michaela Kotlanda. Tak nám z béčka vypomohli Luboš a Šimon.  

Od začátku utkání jsme měli překvapivě navrch my a vytvářeli jsme si 
spoustu šancí, ale naše střely si dlouho nemohli najít cestu do sítě. Až v 
páté minutě Honza poslal míč do běhu Ligovi a ten konečně protrhl naší 
střeleckou smůlu - 0:1. Bohužel nedlouho poté dorazil nejlepší hráč 
domácích a obraz hry se po jeho příchodu naprosto změnil. Domácí na 
hřišti dominovali a my se bránili zuby nehty. I tak se domácím podařili 
srovnat - 1:1. O tři minuty později přišla sporná situace, kdy byl před 
naším vápnem dle našeho názoru faulován Šimon, domácí získali míč a 
dostali se do vedení - 2:1. Aby těch katastrof pro náš tým nebylo málo, 
tak se v jednom ze soubojů zranil Kuba Krejcar, ale skóre se již do konce 
první půle nezměnilo. 

Do druhé půle nastoupil Kuba již jen na dvě minuty a pak to již nešlo, 
takže před námi stál jeden z nejtěžších úkolů této sezóny. V šesté 
minutě druhé půle zastavil Honza protiútok domácích, nadvakrát 
vystřelil, přičemž jeho druhou střelu brankář se štěstím vytáhl na břevno. 
Odražený míč však pohotově dorazil Liga - 2:2. K naší smůle jsme tento 
výsledek neudrželi příliš dlouho. útočník domácích z nás udělal statisty a 
svižnou střelou dostal domácí opět do vedení - 3:2. Pak měl pár šancí 
Honza, který dokonce netrefil ani prázdnou bránu, ale to nakonec 
nevadilo. Šimon totiž dostal míč na Ligu, který levou nohou ze slušné 
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vzdálenosti zamířil k tyči, dokončil svůj hattrick a srovnal stav na - 3:3. 
Následoval náš oddechový čas, protože nám síly rychle ubývali a navíc se 
zranil ještě Liga, který se sebezapřením zápas dohrál. Po uplynutí 
oddechového času se Honzovi podařilo dobře napadnout na půlce 
soupeřova brankáře a svoji první úspěšnou střelou v dnešním utkání nás 
dostal do vedení - 3:4. Domácí na to zareagovali tím, že začali mnohem 
více hrát s vytaženým brankářem. Po jedné z ubráněných situací posunul 
Liga míč na Honzu, který střelou přes celé hřiště do prázdné domácí 
svatyně navýšil naše vedení na - 3:5. A mohlo být ještě veseleji dvě 
minuty před koncem Honza opět získal míč a postupoval společně s Ligou 
na obránce domácích, který byl navíc otočen k naším hráčům zády. Honza 
však naprosto selhal a netrefil prázdnou bránu. Tak se ke slovu dostali 
domácí, když jsme nepokryli jejich brankáře a ten skrytou střelou snížil 
na - 4:5. V poslední minutě nám vítězství zachránil Luboš, když vytěsnil 
nebezpečnou střelu k tyči. 

Dnes si všichni naši hráči zaslouží absolutorium za výkon. Bylo jasné, 
že pokud po odstoupení Kuby neodevzdají všichni na hřišti maximum, tak 
těžko můžeme pomýšlet na úspěch. Skvěle nás podržel svými zákroky 
Luboš, který vychytal všechny přímé kopy soupeře. Milanovi zřejmě 
soupeři velmi dlouho nebudou moci přijít na jméno, protože předvedl 
nejvíce nedovolených zákroků a přesto nedostal jedinou žlutou. Všechny 
jeho zákroky byly v souboji o míč. Ondra Krejcar dnes podal také velmi 
nadstandardní výkon. Kuba již tradičně velmi dobře táhl naši defenzivní 
činnost a dobře podporoval tu útočnou a v druhé půli se perfektně zhostil 
role trenéra. Šimon dnes také hřišti odvedl velký kus práce a navíc 
přihrál i na vyrovnávací branku. Liga dal hattrick a na gól přihrál, což 
mluví samo za sebe, ale navíc nám v posledních minutách vydatně pomohl 
při bránění. Je těžké hodnotit sebe, i když jsem dvě branky dal a na další 
dvě přihrál, mělo to být v zakončení lepší. 

 

FC Blešno „A“ : Senior 3:2 (1:0) 

 
30. 5. 2015 ZŠ Třebechovice 
Sestava: Kotland Michael- Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar 
Jan, Moravec "Liga" Jakub, Moravec Dominik, Jonáš Šimon  
B: Krejcar Jan 2, Krejcar Ondřej 
ŽK:------- 
ČK: ------ 
Diváci: 2 

Komentář: Se sestavou na dnešní zápas to dlouho vypadalo špatně, ale nakonec 
jsem si i díky výpomoci Šimona sešli ve slušném počtu.  
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Zápas začal velmi opatrně z obou stran, oba týmy dobře bránili, takže 
moc prostoru ke střelám nebylo. I tak jsme byli, co se týče zakončení o 
něco aktivnější, ale většinu střel velmi dobře vychytal brankář hostí. Až v 
15. minutě se měnilo skóre. Milan přihrál míč Ondrovi, tomu se v hlavě 
objevilo něco jako "Messiho Záblesk", přešel přes tři hráče soupeře a 
jeslemi prostřelil brankáře hostí - 1:0. Od této chvíle se začali hosté čím 
dál více osmělovat. I Michael v bráně se párkrát pěkně zapotil, ale vše se 
nám podařilo ubránit. Navíc jsme mohli jít do dvoubrankového vedení, 
kdyby Honza proměnil svůj únik, to se nestalo a tak jsme první půli 
vyhráli o gól. 

Od začátku druhé půle hosté přitlačili na pilu a my dlouho se štěstím 
odolávali. Ve 13. minutě však hosté sehráli pohlednou akci, po níž 
srovnali stav na - 1:1. Za tři minuty poslal Milan míč na Honzu, ten se 
zbavil obránce a jeslemi prostřelil brankáře hostí - 2:1. To však hosty 
nabudilo ještě k větší aktivitě a 4 minuty před koncem utkání se jim 
podařila opět velmi pěkná akce, po níž srovnali na - 2:2. My to 
zareagovali tím, že jsme vytáhli Michaela a hráli s brankářem. Hosty jsme 
zamkli na jejich polovině a když jsme přežili dva jejich nedobře založené 
brejky, přihrál Liga Honzovi, který nás povedenou střelou dostal opět do 
vedení- 3:2. V poslední minutě jsme šli dva na jednoho, Honzovi se však 
nepovedla přihrávka a hosté kontrovali. Jejich akci se nám podařilo 
ubránit na roh. Poté měli hosté ještě dva pokusy o střelu, ale i to jsme 
ubránili. 

Opět se nám po dobrém výkonu celého mužstva podařilo zvítězit, i 
když zřejmě remíza by zápasu slušela více. Hosté předvedli, že právem 
patří do horní poloviny tabulky. Dnes podal jeden z nejlepších svých 
výkonů Ondra, kromě gólu se mu dařilo čistě odebírat míče. Poděkování 
patří Šimonovi za výpomoc a Ligovi, že nás i přes své zranění nenechal ve 
štychu. 

 

Norci/Aero „A“ : FC Blešno „A“ 6:9 (3:5) 
 

14. 6. 2015 Olympie 
Sestava: Kotland Michael - Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Krejcar Jakub - Krejcar 
Jan, Dědeček Dominik, Jonáš Šimon 
B: Krejcar Jakub 3, Jonáš Šimon 2, Krejcar Jan 2, Dědeček Dominik, Havelka Milan  
ŽK:------- 
ČK: ------  
Diváci: 4 

Komentář: V dnešním utkání po delší době dostal možnost vyniknout Šimon a pěkně 
se jí chopil.  
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Vstup do utkání se nám povedl, hned ve 2. minutě Honza převzal míč 
od Kuby a po solidní individuální akci nás přízemní střelou dostal do 
vedení - 0:1. Domácí však rychle otočili vývoj utkání a po našich 
nedůslednostech v obranné činnosti se dostali do vedení - 2:1. Náš prapor 
pozdvihl po přihrávce od Ondry Milan a angličanem srovnal na - 2:2. V 
10. minutě Honza přihrál před prázdnou bránu naší posile z podještědí 
Dominikovi a ten konečně protrhl svou dnešní smůlu - 2:3. Následovala 
akce, kdy byl Honza po své střele faulován, píšťalka sudího zůstala němá 
i tak naši hráči přestali hrát a domácí nás za to krutě potrestali -
 3:3. Nedlouho poté nalezl krásnou přihrávkou před prázdnou bránou 
Honzu a ten nás opět dostal do vedení - 3:4. V téže minutě navíc Kuba 
vybojoval míč a sám zakončil - 3:5.. 

Vstup do druhé půle se nám nepovedl a domácí snížili na - 4:5. To nás 
však nahecovalo a začali jsme hrát. Nejprve Kuba nalezl za obranou 
Šimona a ten střelou pod brankářem vstřelil svoji první letošní branku za 
áčko - 4:6. Poté Honza vrátil Kubovi gólovou přihrávku z první a naše 
vedení se navýšilo na - 4:7. Bohužel jsme poté nepochopitelně vyklidili 
hřiště a domácí snížili na - 6:7. Naštěstí tři minuty pře koncem Kuba 
uvolnil Šimona, který poslal míč do horního růžku - 6:8. Pak si tito hráči 
souhru zopakovali, ale v opačném gardu a Kuba přesnou a tvrdou střelou 
dokončil svůj hattrick - 6:9. 

Dnes se počítají hlavně tři body, protože výkon nebyl optimální. Je 
však také pravda, že jsme také několikrát trefili brankovou konstrukci. 
Jenom Michael ji trefil třikrát. Čeká nás poslední zápas sezóny, a pokud v 
něm zvítězíme, tak obsadíme první místo v okresním přeboru. 

 

Reds HK „B“ : FC Blešno „A“ 3:5 (2:4) 

 
7. 6. 2015 ZŠ J. Gočára 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar 
Jan, Moravec Dominik 
B: Krejcar Jan 3, Krejcar Jakub, Havelka Milan 
ŽK:------- 
ČK: ------ 
Diváci: 2 

Komentář: Na dnešní zápas jsme se díky zranění Ligy na turnaji v Bělči dostavili 
pouze s jedním na střídání, soupeř disponoval třemi hráči na střídání.  

Ze začátku jsme měli překvapivě více šancí my, ale žádná se neujala. 
Tak se po našem nedůrazu před naším vápnem prosadili jako první domácí 
- 1:0. O tři minuty později Honza posunul míč na Milana, který střelou na 
přední tyč srovnala na - 1:1. V 8. minutě šel Honza s Kubou dva na 
jednoho situaci vyřešili bravurně a po Kubově přihrávce nás Honza střelou 
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z první dostal do vedení - 1:2. Domácí měli rozhodně více míč na svých 
turfech, ale my díky tomu mohli chodit do nebezpečných brejků a po 
dalším z nich Kuba dostal míč na Honzu, který se štěstím procpal míč do 
brány - 1:3. Bohužel domácí o minutu později využili naši nedobré 
rozehry a po pěkné kombinaci snížili na - 2:3. V poslední minutě první 
půle Michael vyhodil míč na Honzu, který se zbavil obránce a střelou na 
zadní tyč dokončil svůj hattrick, čímž navýšil naše vedení na - 2:4. 

Druhá půle se nesla úplně ve stejném duchu jako ta první s tím 
rozdílem, že našich šancí rapidně ubylo. I tak v 7. minutě druhé půle 
nalezl Honzův centrovaný míč Kubu, který ho nenechal spadnout na zem a 
druhým dotekem skóroval - 2:5. Hosté stále bušili do našich obranných 
šiků, leč bez efektu a tak se rozhodli hrát power - play. 8 minut před 
koncem se jim přece jenom podařil snížit, když se prosadil nejslavnější 
hráč soupeře Jiří Janoušek a snížil na - 3:5. Poté však hra domácích bez 
brankáře přestala mít grády a my mohli dokonce navýšit naše vedení, ale 
to by Dominik musel trefit prázdnou bránu. I tak se nám nakonec podařilo 
vítězství udržet. 

V dnešním náročném utkání jsme nakonec vybojovali vítězství díky 
větší efektivitě v zakončení. Oba letošní souboje s tímto soupeřem 
nabídli velmi kvalitní malou kopanou. Všichni naši hráči dnes zaslouží 
pochvalu za poctivě odmakaný zápas. Toto vítězství nás již posílá do 
krajského přeboru 2015/2016!!! 

 

FC Blešno „A“ : Rapid HK 10:0 (5:0) 

 
20. 6. 2015 ZŠ Třebechovice  
Sestava: Pistora Přemysl - Moravec Jakub, Krejcar Ondřej, Dědeček Dominik, 
Krejcar Jakub - Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Jonáš Šimon, Jech Stanislav, Moravec 
Dominik  
B: Krejcar Jakub 4, Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Jonáš Šimon, Moravec Dominik, 
Pistora Přemysl, Dědeček Dominik 
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci: 0 

Komentář: Dnes jsme se museli obejít bez Michaela a Milana, tak jsme dali 
možnost okusit atmosféru áčka Standovi a navíc se na zápase objevili zranění Liga a 
Tomáš. Hosté přijeli pouze s pěti hráči a navíc dva z nich byli velice mladí.  

Od začátku jsme se na soupeře vrhli a bušili do jejich obranných šiků, 
první střely, ale cíl nenašli. Ve 2. minutě Honza prudkou přihrávkou 
nalezl Kubu a ten otevřel dnešní účet - 1:0. Pak měl velké šance Standa, 
ale selhal. Tak ve 4. minutě vybojoval míč Dominik Dědeček a sám 
zakončil - 2:0. Následně si bratři Krejcarovi zopakovali totožnou 
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kombinaci jak při první brance a Kuba upravoval na - 3:0. Pak jsme 
polevili a hosté se dostávali do samostatných úniků, ale všechny bravurně 
vyřešil Přéma. Ten se na tuto hru nemohl již dívat a po další zlikvidované 
šanci vzal míč a vyvezl jej přes celé hřiště a přihrál Dominikovi 
Moravcovi, který si se zakončením poradil - 4:0. Ve 20. minutě si 
přihrávky vyměnili Honza se Šimonem a Šimon našel otevřená vrata mezi 
nohama brankáře, čímž upravil výsledek na poločasových - 5:0. 

Obraz hry se moc nezměnil, jen jsme vytvářeli čím dál více chyb v 
rozehrávce. Ve čtvrté minutě Honza vykulil míč Kubovi a ten završil svůj 
hattrick - 6:0. Bratři si tuto kombinaci zopakovali ještě jednou a Kuba 
upravil na - 7:0. Ve 12. minutě přihrál Přéma Honzovi, který se zbavil 
obránce a střelou na přední tyč skóroval - 8:0. Následoval kombinace 
Dominika Dědečka a Tomáše a Tomáš střelou levou nohou vymetl pavouky 
ze sítě - 9:0. Poté přišly "velké chvíle" Šimona. Nejprve po přihrávce od 
Dominika Dědečka selhal v 1000 procentní šanci, pak dostal ještě dvě 
velmi slušné přihrávky, ale jeho střely atakovaly rohový praporek a tak 
šel střídat. V předposlední minutě Přéma chytil míč, dlouhým výhozem 
nalezl Tomáše a ten mu přihrávku vrátil před prázdnou bránu - 10:0. 

Zasloužená výhra, děkujeme soupeři, že na zápas dorazil. Dnes naším 
nejlepším hráčem byl jednoznačně Přéma.  
Tak jsme první no a coooooo...... 
 

Okresní přebor: Jaro-2014/2015 
Celková tabulka 

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

1. FC BLEŠNO 30 23 0 7 175:103 72 69 77 % 
 

2. BLASTERS 30 22 1 7 156:96 60 67 74 % 
 

3. TRENCAMPE 30 22 0 8 159:109 50 66 73 % 
 

4. VLČÁCI 30 21 0 9 172:136 36 63 70 % 
 

5. FUGAS/FLAMENGO"C" 30 20 2 8 147:76 71 62 69 % 
 

6. BLACK STARS 30 17 2 11 131:100 31 53 59 % 
 

7. SENIOR 30 16 2 12 142:100 42 50 56 % 
 

8. LEADERSHIP AMBASSADORS 30 15 1 14 113:108 5 46 51 % 
 

9. REDS"B" 30 15 0 15 129:114 15 45 50 % 
 

10. ŠAVLE KUKLENY 30 11 2 17 100:116 -16 35 39 % 
 

11. RAPID 30 11 2 17 107:145 -38 35 39 % 
 

12. HURICAN/BRUGGY"B" 30 10 4 16 94:109 -15 34 38 % 
 

13. SK BERKA 30 10 2 18 105:177 -72 32 36 % 
 

14. AC AERO 30 9 2 19 129:172 -43 29 32 % 
 

15. FRANTIC 30 6 1 23 89:164 -75 19 21 % 
 

16. SEXTONS 30 1 1 28 45:168 -123 4 4 % 
 

 


