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Camelot – FC Blešno B 5:8(4:4) 

19. 9. 2015 

Sestava: Pistora Přemysl - Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav -Voltr Jaroslav, 
Krejcar Jan, Jonáš Šimon, Kroupa Michal 

B: Krejcar Jan 4, Holler Zdeněk 3, Voltr Jaroslav 

ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 2 + 2 psi 
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Komentář: Béčko vyrazilo k prvnímu výjezdu sezony na hřiště u Tyla. Manažer béčka nakonec 
vykrystalizoval sestavu tak, že Tomáše Jarkovského ještě nechal odpočívat a povolal Honzu z áčka. K 
prvnímu utkání v našem dresu nastoupila posila z nedaleké Bělče nad Orlicí Voltr Jaroslav. Soupeř 
neměl nikoho na střídání, my na tom v době úvodního hvizdu nebyli o moc lépe, protože Džejmák, 
Šimon a Ondra si dali na čas. 

Vstup do zápasu jsme měli přímo raketový, Zdenda si vyměnil míč s Honzou a 
přesně zakončil již v 9 vteřině utkání (Jedná se zřejmě o nejrychlejší gól béčka v 
historii)- 0:1. Ve čtvrté minutě Zdenda vystihl rozehrávku domácích, narazil si opět s 
Honzou a zvýšil naše vedení na - 0:2. Pak jsme vystřídali celou čtyřku a výsledek na 
sebe nenechal dlouho čekat. V 5. minutě brankář vyhodil na robustního útočníka 
domácích, který krásně sklepnul míč na svého spoluhráče a ten střelou k tyči snížil na -
 1:2. Bohužel ani to naše borce dostatečně nevarovalo a v 8. minutě si Lukáš 
nepohlídal při rohu svého hráče a bylo srovnáno - 2:2. V 10. minutě jsme uzavřeli 
nejhorší pětiminutovku v zápase, když jsme zbytečně ztratili míč v útoku a domácí se z 
brejku dostali do vedení - 3:2. O minutu později jsme pěkně sehráli aut. Zdenda ho 
rozehrál na Honzu, který si narazil s Járou a přesnou střelou srovnal stav utkání na -
3:3. Zdenda byl stále při chuti a další Honzovu přihrávku přetavil v první hattrick 
sezóny a další branku vdomácí síti - 3:4. I tak se stále hrálo stylem nahoru a dolu. V 16. 
minutě si domácí ze Standy a Ondry udělali tréninkové kužely a srovnali na - 4:4. Do 
konce první půle se již žádný z týmů neprosadil.  

Ve třetí minutě druhé půle Přéma dlouhým výhozem nalezl Honzu, ten bodlem 
vymetl šibenici domácí svatyně -4:5. Pak se zase šance střídali na obou stranách, tu 
největší měl Zdenda, ale hlavou trefil pouze spojnici. Skóre se tedy měnilo až v 16. 
minutě druhé půle. Přéma chytil střelu domácích, míč vyvezl až na polovinu domácích, 
přihrál Honzovi, který přihrávkou hledal spoluhráče, ale domácí bek si jeho přihrávku 
srazil do vlastní svatyně. - 4:6. V následující minutě Honza přihrál volnému Járovi a ten 
se poprvé zapsal do střelecké listiny - 4:7 . Pak se však ke slovu dostali ještě jednou 
domácí a snížili  na - 5:7 . Ještě v téže minutě však Ondra pěkně vyvezl míč od naší 
brány a posunul jej na Honzu, který pravou nohou upravil skóre na - 5:8. Nakonec ještě 
oba týmy trefili tyč, ale skóre se již neměnilo. 

Jednalo se o první hraný zápas této sezóny. Vzhledem k tomuto faktu panuje 
spokojenost se třemi body, ale hra předevšímv prvním poločase nebyla dobrá až na 
Zdendu, který dal naposledy hattrick v době, kdy Mrtvé Moře bylo ještě marod. Dobře 
se uvedl i Jára, ale on se bude muset ještě prokousat taji malé kopané. Největší 
pochvalu zaslouží Přéma, ten opět potvrdil pověst našeho nejofenzivnějšího brankáře. 

BFK Ledvinka C – FC Blešno B 0:7(0:3) 

04. 10. 2015 

Sestava: Moravec "Liga" Jakub - Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej -Kunáková Silvia, 
Krejcar Jan, Janko Pavel, Kroupa Michal 

B: Krejcar Jan 4, Janko Pavel 2, Holler Zdeněk 1 
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ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 10 

Komentář:Béčko ve svém druhém utkání nemohlo počítat s žádným brankářem, proto se v 
bráně objevil Liga a protože nakonec nedorazil ani Šimon, tak nastoupil i Honza.  

Vstup do zápasu se nám i tentokrát povedl, ve třetí minutě Zdenda přihrál 
Honzovi, který nás angličanem poslal do vedení - 0:1. V 7. minutě Michal pěkně přihrál 
Pajasovi a ten po krátkém potažení míče umístil merunu levou nohou přesně na zadní 
tyč - 0:2. Domácí postupně začali srovnávat hru a místy nás i přehrávali, ale k 
zakončení se moc nedostávali, a když už nějaká střela prošla, tak ji s j istotou zastavil 
Liga. Ve 12. minutě vybojoval míč Pajas, potáhl jej po lajně a další střelou na zadní tyč 
nás poslal již do třígólového vedení - 0:3. Do konce první půle měli šance oba týmy, ale 
skóre se již nepohnulo. 

Vstup do druhé půle byl ještě lepší než v té první. Ve druhé minutě přihrál 
Zdenda Honzovi, ten si pohrál s obranou soupeře a střelou do šibenice upravil na - 0:4 . 
O minutu později si oba hráči situaci zopakovali, ale tentokrát šel Honza sám na 
brankáře, poradil si se situací a dokončil svůj hattrick - 0:5 . V 10. minutě Liga chytil 
střelu domácích, vyhodil míč na Honzu a ten jeslemi domácího brankáře vstřelil další 
gól - 0:6. Tři minuty před koncem se konečně gólově prosadil i manažer týmu. Po 
pěkné kombinaci s Michalem, který mu míč přihrál jak na zlatém podnose před 
prázdnou bránu a s tím si hráč se manažerovými zkušenostmi poradil  - 0:7. V poslední 
minutě se mohli dočkat čestného úspěchu i domácí, ale na brankové čáře začaroval 
Lukáš, který vytáhl zákrok, který smí použít jedno za pět let. 

Béčko po dlouhé době zvítězilo s nulou a velkou zásluhu na tom má Liga, který 
předvedl famózní výkon, jen škoda, že nedal góla, šance na to měl. I když jsme se při 
zápase nevyhli horším pasážím všichni hráči zaslouží pochvalu, ale je fakt, že soupeř 
opět nastoupil s hodně mladým týmem a zatím jim chybí potřebné zkušenosti a síla v 
osobních soubojích. Pohled na tabulku je nyní hodně příjemný. Druhé místo jen díky 
horšímu skóre a nejlepší obrana v soutěži uvidíme, co z toho bude dál. Děkujeme Míše 
za natáčení a fotografování. 

1.FK Újezd – FC Blešno B 9:11(5:7) 

8. 11. 2015 

Sestava: Jonáš Šimon - Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav - Voltr Jaroslav, 
Krejcar Jan, Janko Pavel 

B: Krejcar Jan 6, Janko Pavel 2, Voltr Jaroslav, Holler Zdeněk, Daněk Lukáš  
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci:10 
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Komentář: Béčko se dnes muselo obejít bez brankáře a tak do brány vlezl Šimon, béčko bylo 
opět posíleno Honzou, protože někteří hráči béčka dávají přednost jiným aktivivtám. 

Vstup do utkání se nám nepovedl i přesto, že jsme byli aktivnější. Po střele z 
dálky jsme prohrávali - 1:0. Pak však Jára přihrál Honzovi a ten střelou na zadní tyč 
srovnal skóre na - 1:1. O mminutu později Honza dostal přihrávku od Zdendy a posléze 
nás střelou na přední tyč dostal do vedení - 1:2. V 5. minutě Šimon rozehrál míč na 
Honzu a ten si jej krátce potáhl, aby střelou pod břevno navýšili naš vedení na - 1:3. 
Domácí však záhy přispěchali s odpovědí a snížili  na - 2:3. My zareagovali kobinací Járy 
a Honzy, když druhý jmenovaný nám pravou nohou vrátil dvoubrankové vedení - 2:4. A 
bylo ještě lépe, když Lukáš přtavil Honzou přihrávku v naši pátou branku - 2:5. 
Domácím se po našem nedůrazu ve vápně podařilo opět snížit na - 3:5. Ve 20. minutě 
Honza vybídl ke skórování Járu a ten nezklamal - 3:6. Domácím se dvě minuty před 
koncem první půle podařilo snížit na - 4:6. Minutu na to bylo ještě hůře a domácí 
snížili na - 5:6. Dvacet vteřin před koncem první půle však Honza vystihl rozehru 
domácích a vrátil nám alespoň dvoubrankové vedení - 5:7  

Vstup do druhé půle se nám přeci jenom povedl o něco lépe než do té první.  

V 5. minutě Honza dorážel odražený míč do brány a svým šestým gólem v zápase 
upravil skóre na - 5:8. O dvě minuty později navíc Paja s Honzou vyřešil situaci dva na 
jednoho tak, že Pajas uklízel do prázdné brány - 5:9. Zdálo se, že je rozhodnuto. 
Bohužel pro nás se domácí zvedli a využili dnes naší nepříl iš fungující obrany a třemi 
góly v řadě se dostali zpět do zápasu - 8:9 . Ihned poté jsme si vzali oddechový čas. Po 
něm jsme však opět inkasovali a začínalo se takzvaně od nuly - 9:9. Minutu na to se 
nám povedla pěkná akce, na jejímž konci Zdenda přihrál před prázdnou bránu Pajasovi 
a ten nám vrátil vedení - 9:10. Poslední slovo v utkání si vzal manažer týmu Zdenda, 
když napálil odražený míč z voleje přímo k tyči - 9:11.  

Béčko dnes sice vyhrálo, ale není se moc čím chlubit. Útočná činnost nebyla 
zase tak špatná, i když Jára mohl dát o pět branek více, ale ta obranná dnes hodně 
vázla. Béčku zřejmě moc černožice nesedí, co se týče bránění a normálních fotbalových 
výsledků. Jenom v jednom utkání v historii zde béčko inkasovalo méně než sedm 
branek. I tak tři body se počítají, a pokud se zvítězí posledním podzimním utkání, tak 
béčko přezimuje na druhém místě, což by byl velký úspěch. 

FC Blešno B – FC Kojot B 5:2(1:1) 

11. 10. 2015 

Sestava: Radoň Luboš - Daněk Lukáš, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav, Kroupa Michal - Janko Pavel, 
Jonáš Šimon, Pistora Přemysl, Voltr Jaroslav, Krejcar Jan 
B:Pistora Přemysl, Hůlka Ondřej, Krejcar Jan, Daněk Lukáš, Jonáš Šimon 
ŽK:--------- 
ČK:--------- 

Diváci: 2 
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Komentář:Na dnešní zápas béčko nastoupilo kompletní a to chyběl manažer tým a na 
poslední chvíli se omluvila Silvie.  

Začátek utkání byl v naší režii . Nejprve nepochoipil skvělou Járovu přihrávku 
Šimon. V 5. minutě však Přéma vyčíhal rozehru hostí, utekl brankáři a do prázdné 
brány skóroval - 1:0. Stále jsme měli herní převahu, ale hosté se postupně osmělovali, 
což vyvrcholilo v 10. minutě, když střelu hostujícího obránce Luboš neviděl a míč 
skončil v naší síti - 1:1. Ve zbývající části první půle jsme si byli schopni vytvořit i další 
šance, ale jejich proměnování to je téma na celou samostatnou knihu. I hosté se do pár 
šancí dostali, Luboš však chytal velmi jistě. 

Ze začátku druhé půle jsme si opět vytvořili několik velmi pěkných šanci, ale 
stále jsme se drželi hesla, kdo nedá gól, vyhraje. Hosté měli velmi pěknou šanci v 8. 
minutě, ale střela jejich hráče jen těsně minula šibenici Lubošovy svatyně. V 10. 
minutě poprvé v zápase nastoupil Honza a o minutu později j iž převzal míč od Šimona a 
jeslemi brankáře procedil míč a upravil stav utkání na - 2:1. O dvě minuty později 
následovala nejehezčí akce zápasu. Lukáš přihrál Ondrovi, který z první zavěsil míč pod 
břevno - 3:1. V 17. minutě se pěkně uvolnil Jára, následně přihrál míč na Lukáše, který 
se letos poprvé zapsal do střelecké listiny - 4:1. Poté se však po pěkné kombinaci 
prosadili i hosté a snížil i - 4:2. Závěr však patřil  nám. Přéma uvolnil Šimona, který 
provedl blafák brankáři a do prázdné brány uzavřel stav utkání na konečných - 5:2 .  

Tak takhle by to šlo, velmi solidní výkon všech hráčů. I přesto, že jsme obdrželi 
pouze dvě branky, chtělo by to trochu srovnat styl našeho bránění. V útočné fázi by to 
naopak chtělo více klidu ve finální fázi, ale celkově za dnešní výkon hráči béčka na 
rozdíl od áčka zaslouží pochvalu. 

The Legends – FC Blešno B 14:3(7:1) 

19. 9. 2015 

Sestava: Radoň Luboš - Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav - Dědeček Dominik, 
Krejcar Jan, Jonáš Šimon, Janko Pavel 

B: Jech Stanislav, Dědeček Dominik, Janko Pavel 

ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 7! 

Komentář: Ve šlágru kola nastoupilo béčko posílené o dva hráče áčka. Navíc dorazila i 
poměrně početná divácká kulisa. 

První šanci zápasu jsme zazdili, tak nás domácí posadil i na kolotoč a nechali nás 
z něj sesednout až za stavu -7:0. V té chvíli Honza vybídl ke skórování kolmou 
přihrávkou Dominika - 7:1. A to bylo v první půli vše. 

Začátek druhé půle byl dosti podobný té první,  ale tentorkát jsme se dostali 
keslovu již za stavu - 9:1. Útočný tandem s Honzou utvořil tentokrát Standa a do 
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prázdné brány upravil na - 9:2. Domácí hráli již na půl plynu, ale i tak počet 
vstřelených branek na jejich kontě narůstal až na - 14:2. Poté se nám opět povedla 
akce, když Dominik krásně nalezl Pajase, který ztečoval míč do brány - 14:3. Pak nás již 
vysvobodil hvizd rozhodčího. 

Co říci k tomuto zápasu. Asi to, že mnozí z nás viděli, jak se dá hrát také fotbal s 
pohodou a lehkostí. Jediný, kdo zaslouží malinkou pochvalu, je Standa, který chytil 
jednu střelu soupeře na brankové čáře. 

FC Garret – FC Blešno B 1:15(0:6) 

31. 10. 2015 

Sestava: Kotland Michael - Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Dědeček Dominik, Jech Stanislav – 
Voltr Jaroslav, Krejcar Jan, Janko Pavel, Kroupa Michal 

B: Krejcar Jan 4, Voltr Jaroslav 4, Dědeček Dominik 3, Holler Zdeněk 2, Kroupa Michal 2 

ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 8 

Komentář: Béčko dnes čekal třetí tým od konce. Dnes béčko z áčka posílili tři hráči Michael v 
bráně a Honza s Dominikem Dědečkem. 

Již ve druhé minutě jára pěkně přihrál Zdendovi a ten nás přízemní střelou 
posílá do vedení - 0:1. Ve čtvrté minutě Dominik krásně připravil šanci pro Honzu a ten 
již trefoval do odkryté branky - 0:2 . Za minutu měl velkou šanci Dominik, ale trefil 
pouze brankáře, naštěstí míč do sítě dopravil Honza - 0:3. V 8. minutě narýsoval 
pěknou kolmici Pajas, na kterou si naběhl Jára a přetavil ji v gól - 0:4. Nedlouho poté 
Michael rozherál míč na Dominika a ten prodal veškeré zkušenosti z Liberce a skóroval 
- 0:5. Naše juniorka zabodovala i ochvíli později Dominik uvolnil Járu a ten skóroval -
 0:6. Na tomto stavu se také zastavilo poločasové skóre. 

Druhá půle pokračovala ve stejném režimu. Ve třetí minutě měl nejrpve velkou 
šanci Jára, ale brankář domácích mu střelu vyrazil . K odraženému míči se dostal Honza, 
přihrál míč na Járu a ten jeslemi prostřelil strážce domácí svatyně a zkompletoval svůj 
první hattrick v dresu FC Blešno - 0:7. Za minutu jsme slavili další hattrick, když Honza 
převzal míč od Dominika a střelou po zemi navýšil naše vedení na - 0:8. Pak se 
čestného úspěchu dočkali i domácí, Honzovi se nepovedla přihrávka a domácí přes celé 
hřiště skórovali do prázdné klece - 1:8. My zareagovali akcí, kdy Zdenda přihrál 
Dominikovi a ten skóroval - 1:9. V další akci se v roli asistenta představil Pajas a do 
role střelce se pasoval Jára - 1:10. Po dnešní již paté asistenci Dominika se gólově 
prosadil Honza - 1:11. Nedlouho poté si tito dva hráči role vyměnili a Dominik se po 
dlouhé době dočkal také hattricku - 1:12. Pak se prosadil po přihrávce od Zdendy 
smolař dnešního dne Michal, když trefil obránce domácích a ten si srazil míč do vlastní 
brány - 1:13. O minutu později si naši hráči tuto kombinaci naši hráči zopakovali, 
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Michal se však tentokrát prosadil krásným angličanem - 1:14. Zápas skončil akcí, 
kterou také začal Jára, přihrál Zdendovi a ten uzavřel dnešní gólový účet -1:15. 

Bengo si dnes s chutí zastřílelo a připsalo si historicky nejvyšší výhru. Velmi 
dobře dnes zahrála naše juniorka až na Standu, který si chvílemi dělal legraci. Jinak 
béčko dnes akorát splnilo roli favorita. 

FC Blešno B – Atletico Smidary 3:10(1:2) 

31. 10. 2015 

Sestava: Radoň Luboš - Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Havelka Milan - Pistora Přemysl, Kroupa Michal, 
Krejcar Jan, Dědeček Dominik 
B: Holler Zdeněk 2, Havelka Milan 
ŽK:--------- 
ČK:--------- 

Diváci: 5 

Komentář:Dnes bylo od rána všechno špatně. Původně nominovaný Kuba Moravec se ráno 
omlouval, že nemůže přijít, že je nemocný. To samé platilo pro Šimona. Pajas na zápas nedorazil, 
později se omluvil, že zaspal. Zdenda sice na zápas dorazil, ale rozhodně nevypadal nejlépe, protože 
na něj lezla nějaká nemoc. Jinak kdyby dnes nepřišli vypomoci tři hráči z áčka, tak se dnešní zápas ani 
nedohraje.  

I přes všechny tyto strasti jsme nezačali úplně nejhůře. V 5. minutě Honza 
přihrál Milanovi a ten jeslemi po zemi prostřelil hostujícího brankáře - 1:0. V 10. 
minutě však hosté přispěchali s odpovědí, když se prosadili střelou ze střední 
vzdálenosti - 1:1. Pak však přišla další katastrofa pro náš již tak zdecimovaný tým, 
Michal si špatně došlápl a vytvořil si zranění na lýtku a utkání pro něj skončilo. Za dvě 
minuty se po kombinaci prosadili opět hosté - 1:2. My jsme měli dost možností jak 
srovnat skóre, ale ve finální fázi jsme dnes prostě neměli dostatečnou kvalitu a tak 
jsme po první půli o góla prohrávali, ale nic nebylo ztraceno. 

Vstup do druhé půle byl jednoduše hororový. V 1. minutě dostal Lukáš u lajny 
housle, díky čemuž vzniklo přečíslení, se kterým si hosté poradili - 1:2. Jen, co jsme 
rozerháli, poslali jsme míč na Lukáše, který místo přihrávky volil kličku, o míč přišel a 
hosté trestali - 1:4. Pak nám však svitla naděje na lepší výsledek, Honza se uvolnil na 
vápně a poslal míč na Zdendu a ten do prázdné brány snížil - 2:4. Následovali obrovské 
šance Milana, Přémy a Lukáše, ale skóre se nehlo.Bohužel jsme poté nezachytili náběh 
hostujícího hráče a ten hostům vrátil tříbrankové vedení - 2:5. O dvě minuty později 
jsme po dalším brejku hostí prohrávali ji ž o čtyři branky - 2:6. Tak jsme si vzali 
oddechový čas a začali hrát bez brankáře. Velmi rychle jsme této výhody využili, po 
krásné kombinaci přihrál Honza Zdendovi a ten střelou po zemi snížil na - 3:6. Za tři 
minuty trefil Dominik tyč, míče se zmocnil brankář domácích a střelou přes celé hřiště 
vrátil hostům čtyřbrankové vedení - 3:7. K Dominikově smůle po jeho další nepovedná 
akce a když hosté získali míč, tak se opět prosadili - 3:8. A Dominik si kalich hořkosti 
musel vypít až do dna, když prohrál hlavičkový souboj na půlce a protože těsně za 
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Dominikem byl Přéma, takže útočník hostí j iž postupoval sám na prázdnou bránu -
 3:10. V poslední minutě jsme opět neproměnili velkou šanci a hosté z protiútoku 
ukončili naše trápení - 3:10. 

Dnes jsme prohráli po nejhorším výkonu v sezóně. Mezihru jsme dnes neměli 
zase tak špatnou, i když hlavně v druhé půli jsme zkazili strašně moc přihrávek obzvlášť 
při hře bez brankáře. Nejhorší výkon jsme předvedli hlavně v zakončení, protože to 
byla dnes jedním slovem katastrofa. Je škoda, že jsme takový výkon podali zrovna v 
tomto důležitém utkání. Důležité je zvednou hlavy a pokusit se vyhrát ve zbývajících 
třech utkáních. Dalším poněkud smutným aspektem je přístup některých hráčů béčka k 
utkání, protože nebyli zatím viděni ani v jednom utkání a dnes by se hodila každá noha. 
To nejdůležítější na závěr. Michalovi přejeme brzké uzdravení!!!! 

FC Blešno B – Kanonýr HK 4:2 (0:2) 

14. 11. 2015 
Sestava:Kotland Michael - Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav - Dědeček Dominik, Novák Vít, 
Voltr Jaroslav, Krejcar Tomáš 
B:Holler Zdeněk 2, Dědeček Dominik, Voltr Jaroslav 
ŽK:--------- 
ČK:--------- 

Diváci: 8 

Komentář:Na dnešní zápas opět nedorazil Pajas, i když den před tím v hospodě tvrdil, že 
přijde. Poprvé na podzim k zápasům nastoupili Krejcar Tomáš a Novák Vít, tým posílil z áčka Michael a 
Dominik.  

Úvod zápasu se nám vůbec nepovedl. Hned ve druhé minutě Standa bránil 
situaci 1 na 2, neubránil a my rychle prohrávali  - 0:1. V páté minutě bylo o dost hůře, 
Michael zkazil rozehru na půlce a hostující hráč trefoval z půlky hřiště prázdnou bránu 
- 0:2. Náš tým se dlouho vůbec nemohl dostat do hry a více ze hry měli spíše hosté. Až 
v 15. minutě přišla naše první pohledná kombinace, na jejímž konci Standa přihrával 
Járovi před prázdnou bránu, ale ten z této tutovky trefil pouze tyč. Od této chvíle však 
začala hra béčka k něčemu i chvílemi vypadat, ale žádný gól z toho nepramenil.  

Do druhé půle jsme přeci jenom vstoupili lépe. V páté minutě Standa pěkně 
vykulil míč Dominikovi a ten střelou na přední tyč po zemi snížil na - 1:2. Ve 12. minutě 
Zdenda získal odrážený míč, oběhl dokola celé vápno a střelou, kterou opřel o gólmana 
hostí, srovnal stav utkání - 2:2. Poté jsme si vzali oddechový čas, abychom si vysvětlili,  
jak budeme postupovat dále. Ve dvácáté minutě po rychlém protiútoku přihrál Dominik 
míč Zdendovi, který svou střelou trefil obránce hostí a od něj se míč odrazil do brány -
 3:2. O dvě minuty později mohlo býti ještě lépe, Standa sebral míč brankáři hostí a 
zívala před ním prázdná brána a obránce, který byl mimo hru. Standa místo 
zrychleného přesunu k bráně zvolil střelu a bránu netrefil. V poslední minutě jára 
vyhrál souboj o míč v našem vápně a posléze postupoval sám na brankáře, jemuž 
udělal blafák a uzavřel konečné skóre utkání na - 4:2.  
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První půle dnešního zápasu byla téměř na zblití, ale naštěstí si naši hráči 
uvědomili, o co hrají a v druhé půli zápas otočili a přezimují na neuvěřitelném druhém 
místě. 

Hodnocení hráčů 1 nejhorší - 10 nejlepší výkon: 
Kotland Michael - 7  - kromě zkažené rozehry v prvním poločase, tým podržel jistými 
zákroky  
Holler Zdeněk - 8,5  - jednoznačně hlavní strůjce dnešního vítězství, v prvním půli pár 
míčů zbytečně zadrbal 
Hůlka Ondřej - 5  - neoslnil ani nezklamal, v první půli mohl lépe zakončit  
Jech Stanislav - 7  - jeho nejlepší podzimní výkon, i když se pár chybám nevyvaroval  
Dědeček Dominik - 6,5  - snahu měl i góla dal, ale čekáme od něj více  
Novák Vít - 6  - v prvním letošním utkání mohl i skórovat, jinak nepodal špatný výkon  
Voltr Jaroslav - 6,5  - góla dal, ale měly být minimálně dva, stále se ho drží smůla v 
zakončení 
Krejcar Tomáš - 4  - v prvním poločase měl slušnou šanci nedal, ale to je na hráče jeho 
kvalit málo 

FC Belis – FC Blešno B 6:4 (4:1) 

10/04/2015 
Sestava: Radoň Luboš - Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Jech Stanislav -Janko Pavel, Krejcar Jan, 
Moravec"Liga" Jakub, Kroupa Michal 
B: Janko Pavel 2, Krejcar Jan 2 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 0 

Komentář: První jarní zápas béčka se hrál v neděli a za výpomoci hráčů z áčka. Domácí k 
zápasu nastoupili v nejsilnější možné sestavěa bylo to znát. 

V úvodu zápasu jsme byli aktivnější, měli jsme i šance, ale zakončení stálo za 
starou bačkoru, a tak nás domácí z první pořádné akce potrestali- 1:0. O tři minuty 
později vybojoval Liga míč, na naší zakombinoval s Honzou a Honza do prázdné brány 
srovnal na - 1:1. Bohužel ani to nám moc nepomohlo a po Zdendově nedůrazu při 
bránění jsme opět prohrávali - 2:1. Na Zdendovu chybu navázal Lukáš a to nejhůře, jak 
mohl, když poslal míč k tyči Lubošovy svatyně - 3:1. A aby byl náš rozklad v první půli 
definitivní, tak jsme za minutu opět inkasovali - 4:1. Ne, že bychom v rpvní půli neměli 
šance na vyrovnání, ale nešlo to. 

Do druhé půle jsme přece jenom vstoupili mnohem lépe. A v 8. minutě vyslal 
Zdenda na zteč Honzu a ten po naznačení tělem snížil na - 4:2. Dvě minuty na to Honza 
přihrál před prázdnou bránu Pajasovi a ten snížil na - 4:3 . V těchto chvílích domácí 
hodně znervózněli a pod kotel přiložil ještě Liga, který dojel brankáře domácích a 
uviděl za to žlutý kartónek. Domácí však opět navýšili své vedení na - 5:3. My jsme 
následně začali hrát power-play a poměrně rychle jsme ji využili honza nejpreve trefil 
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brankáře a posléze přihrál Pajasovi a ten se nemýlil - 5:4. Dál jsme vytvářeli šance, ale 
bota v zakončení nás dnes hodně tlačila. V největší šanci selhal Zdenda, který trefil 
pouze břevno. V předposlední minutě tedy domácí do prázdné brány zatloukli poslední 
hřebík do naší rakve- 6:4. 

Dnes bylo bohužel až příliš vidět to, že se pro nás jednalo o první jarní zápas. V 
první půli se nemůžeme za nic pochválit. Druhá půle přinesla, alespoň herní zlepšení i 
jsme výsledkově vyhráli, ale ani to k bodům nevedlo. Není nutné věšet hlavy, ale 
poučit se z chyb. Nejdůležitější je, aby si všichni uvědomili, že pokud podají 
koncetrovaný výkon během celého utkání své ovoce to jistě přinese. 

FC Blešno B – Camelot 13:1 (7:1) 

17/04/2016 
Sestava:Radoň Luboš - Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav -Dědeček Dominik, 
Krejcar Jan, Pistora Přemysl, Janko Pavel 
B:Dědeček Dominik 3, Janko Pavel 2, Krejcar Jan 2, Holler Zdeněk 2, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav, 
Pistora Přemysl, vlastní gól (asistence Krejcar Jan) 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 3 (Všichni od Hujerů) 

Komentář: Na dnešní zápas se opět omluvilo několik hráčů béčka, a tak z áčka nastoupili 
Honza Krejcar a Dominik Dědeček. 

V úvodních dvou minutách byli aktivnější hosté, a vytovřili si pěkné šance, ale 
míč do naší sítě nedostali. Naši borci se dostali na polovinu soupeře až na konci druhé 
minuty, ale stálo to za to. Přéma přihrál Zdendovi a ten nás prudkou střelou dostal do 
vedení - 1:0. O tři minuty později Standa vyvezl míč z naší půlky, přihrál Pajasovi, který 
umístěnou střelou na zadní tyč navýšil naše vedení na - 2:0. V 7. minutě přišla souhra 
posil z áčka, na jejímž konci Honza přihrál Dominikovi, jenž vymetl šibenici již prázdné 
hostující svatyně - 3:0. Dvě minuty na to poslal Honza lobovanou přihrávku přes 
hostující obránce na Pajase a Pajas s chladnou hlavou zakončil - 4:0. Poté se však ke 
slovu dostali hosté a zaslouženě se dočkali čestného úspěchu - 4:1. My však zaregovali 
velmi rychle. To když góla do prázdné brány vstřelil manažer týmu Zdenda po přihrávce 
od Honzy - 5:1. V 17. minutě se dočkal i první dnešní sváteční střelec. Ondřej Hůlka 
zužitkoval Přémovu přihrávku a prudkou střelou navýšil naše vedení na - 6:1. V 
předposlední minutě první půle chtěl Honza přihrát před prázdnou bránu Pajasovi, ale 
to se mu nepovedlo, protože ji hostující obránce zblokoval skluzem, do svého brankáře 
a po skluzu dalšího hostujícho hráče míč nakonec skončil v bráně - 7:1. Do konce první 
půle se již žádný z týmů neprosadil.  

V úvodu druhé půle byli opět lepší hosté, ale zase to k ničemu nevedlo. Ve 
čtvrté minutě nalezl Luboš dlouhým výhozem Honzu a ten střelou na zadní tyč otevřel 
gólový účet druhé půle - 8:1. Dvě minuty na to přišla nejhumornější scéna celého 
zápasu. Honza vystřelil a Standa jeho střelu dorazil do brány - 9:1. Z oslavy tohoto gólu 
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by si měli vzít příklad i hráči hrající finále Ligy Mistrů. Standa po jeho vstřelení začal 
máchat rukama nad hlavou a křičet: "Já dal góla? Ty vole, já dál góla!!!!Joooo!! Poté 
jsme však pokračovali v našem ofenzivním festivalu. Zdenda vybídl přihrávkou posilu z 
podještědí a Dominik zkušeně zakončoval - 10:1. V další akci figurovalo pouze jedno 
jméno. Přéma vybojoval míč na naší půlce, přesprintoval dva obránce hostí a střelou 
pod břevno nedal hostujícímu brankáři nárok - 11:1. Tři minuty před koncem vrátil 
Dominik Honzovi přihrávku před prázdnou bránu z úvodu zápas a bylo to - 12:1. V 
předposlední minutě vyhrál souboj na půlce Lukáš, získal jej tak pro Dominika a ten se 
svou střelou propracoval k hattricku v dnešním utkání - 13:1.  

Ano, ano, ano, takhle by to šlo, béčko si dnes dokráčelo po pěkném výkonu 
zaslouženě pro tři body. Velkou oporou byl dnes i Luboš v bráně a ostatní hráči 
předvedli, že umí hrát někdy i pěkný fotbal. 

FC Blešno B – BFK Ledvinka C 5:5 (2:3) 

01/05/2016 
Sestava: Radoň Luboš - Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav - Dominik Dědeček, 
Moravec "Liga" Jakub, Janko Pavel, Voltre Jaroslav 
B: Dominik Dědeček 2, Janko Pavel, Holler Zdeněk, Moravec "Liga" Jakub 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 7 

Komentář:Béčko dnes přivítalo svého oblíbeného soupeře, vzhledem k personálnímu stavu 
béčka tým posílíli z áčka Dominik a Liga. Hosté přijeli s jedním hráčem z béčka.  

Úvod utkání byl z naší strany velmi povedený. Ve 4. minutě Pajas nalezl krásnou 
přihrávkou za obranou Ligu, který si míč hodil na levou nohu astřelou do prostřed 
brány po zemi nás poslal do vedení - 1:0 . Dvě minuty na to přišla téměř identická akce, 
když se do role nehrávače dostal Zdenda a zakončujícím byl Dominik - 2:0. V těchto 
chvílích to vypadalo, že to bude další pohodový zápas. Naši hráči hráli  to, co měli, ve 
velmi rychlých intervalech se i střídali. To vše vzalo za své během deseti minut. 
Nejprve snížil nejlešpí hráč hostí - 2:1. Poté Lukáš prohrál svůj souboj na vápně a hosté 
srovanli na - 2:2. A nakonec opět nejlepší hráč hostí přešel téměř přes celé hřiště, tak 
ho zastavil až Standa za cenu faulu. Po rozehraném přímém kopu se hosté poprvé v 
utkání dostali do vedení - 2:3. Od této chvíle bylo zase všechno pro nás špatně. Štěstím 
pro nás byl poločasový hvizd rozhodčího. 

Ve druhé půli to dlouho nevypadalo na zlepšení. V 8. minutě však Pajas přihrál 
Zdendovi, který prudkou střelou vymetl šibenici - 3:3. O čtyři minuty později jsme se 
radovali znova, Standa vysunul Dominika a ten nadvakrát překonal brankáře hostí -
 4:3. A opět pro béčko vypadal svět růžoveji, ale hosté naše hráče rychle vrátili do 
reality. Po další naší chybě srovnali na 4:4. Pět minut před koncem utkání jsme si vzali 
oddechový čas a poslali jsme na plac, to nejsilnější, co bylo k dipsozici. Paradoxně 
nejprve měli obrovskou šanci hosté. Pak se nám přece jenom dobrá akce povedla. 
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Dominik se štěstím procpal přihrávku přes celé hřiště na Pajase, který nás poslal do 
vedení - 5:4. To už to s výsledkem vypadalo dobře, hosty jsme k naší bráně nepouštěli, 
ale přišla poslední minuta. Pajas měl jít dle plánu střídat, ale střídání odmítl, naběhl 
do útoku a čekal opět dlouhý míč od Dominika, který rozehrával aut. Dominikovi se 
nepovedlo zvednout míč za hostující hráče, jednoho z nich trefil a hosté po rychlé akci 
srovnali na konečných - 5:5. 

I přes perfektní začátek utkání z naší strany jsme si dnes nezasloužili zvítězit. 
Největším problémem opět bylo dvoubrankové vedení, které naše hráče ukolébalo, 
čehož hosté využili a velmi rychle se vrátili do utkání. I přesto se mohlo nakonec 
vyhrát, to by však naši hráči museli uvažovat v poslední minutě trochu jinak, než 
uvažovali. K velké smůle Dominika tu osudovou chybu udělal on, kdyby ji neudělal, byl 
by hráčem zápasu. Celkový výkon nebyl dobrý, ale i takovéto zápasy se musí odehrát, 
aby naši hráči získali více zkušeností. Nejdůležitější utkání na jaře pro béčko bude 
příští neděli v Třebechovicích od 9 hodin, takže pošetřit síly a s chutí do toho. 

FC Blešno B – 1.FK Újezd 1:2 (1:2) 

08/05/2016 
Sestava: Radoň Luboš - Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej - Dědeček Dominik, Kroupa Michal, 
Moravec "Liga" Jakub, Pistora Přemysl 
B: Dědeček Dominik  
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci:4 

Komentář: Dnes se hrál v Třebechovických šlágr kola 2A třídy, bohužel jsme se museli bez 
Standy, Járy, Pajase a i ostatních hráčů, kteří spíše nechodí. Tak byli z áčka povoláni na výpomoc Liga 
a Dominik Dědeček. 

Úvod zápasu se nesl ve vyrovnaném duchu. První situace, která stála za za 
zmínku, byla srážka Přémy s hostujícím brankářem. Naštěstí oba její aktéři nakonec 
odešli po svých. V 7. minutě vybojoval míč Dominik a střelou po zemi k tyči nás poslal 
do vedení - 1:0. Pak se párkrát ukázal Luboš jistými zákroky. Následoval další zákrok na 
Přému, po něm Dominik kopal přímák, ale ten brankou neskončil. Tak přišel trest. 
Džejmák ztratil míč vepředu, Liga stihl jednoh hráč zblokovat, avšak odražený míč se 
dostal k dalšímu hráči hostí a ten srovnal stav na - 1:1. V 15. minutě krásnou 
přihrávkou vyzval Dominik ke skórování Lukáše, který ovšem v obrovské šanci totálně 
selhal a netrefil ani bránu. O tři minuty později řešil Liga protiútok hostí faulem. Ti z se 
z následného přímého kopu dostali do vedení - 1:2. Do konce první půle se již žádný z 
týmů neprosadil. 

Od začátku druhé půle jsme se tlačili za vyrovnáním, ale proti byly dvě věci, 
naše nemohoucnost v zakončení a vynikající zákroky hostujícího brankáře. První velkou 
příležitost měli hosté, když velmi pěkně vyřešili brejk, ale hráč, který měl zakončovat 
do prázdné brány, totálně selhal. Po této šanci už selhávali jenom hráči domácích. 
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Nejprve po pěkné přihrávce zakončoval na již ležícího brankáře hostí Dominik, který 
dobře mířil pod břevno, ale ruka hostujícího brankáře, se bohužel pro nás, 
vyšroubovala i do těchto míst. Následoval pěkně uvolnění se Ligy, ale zakončení levou 
nohou stálo za starou bačkoru a ani další naši dva dorážející hráči se nepředvedli o 
mnoho lépe. V další velké šanci se objevil Přéma, ten brankáře hostí šikovně 
přehazoval, ale ten opět skvostně použil svoji ruku a přémův pokus vyrazil na roh. 
Dobrou přihrávku do vápna obdržel i Ondra, ale zamířil na opačnou stranu, než se 
nacházela brána soupeře. A když několikrát selhal i nejproduktivnější kmenový hráč 
béčka Zdenda byl výsledek utkání definitivně zpečetěn. 

Hosté (Mimochodem jeden z nejpohodovějších týmů v soutěži) dnes vyhráli 
zaslouženě, protože byli produktivnější. Naši hráči se dnes za svůj výkon rozhodně 
nemusí stydět. Naším nejlepším hráčem dnes byl Luboš v bráně, i když branka z 
přímého kopu jde lehce na jeho vrub, ale přesto předvedl hodně jistých zákroků. Hra 
týmu dnes byla na dobré úrovni, ale selhali jsme v koncovce. Zamyšlením pro manažera 
týmu by měla být životospráva před zápasem, necháme jen na něm, jak se k tomu na 
rozlučce postaví :-). 

Slepý Střeva : FC Blešno B 6:8 (2:5) 

14/05/2016 
Sestava: Radoň Luboš - Daněk Lukáš, Hůlka Ondřej, Krejcar Jakub, Holler Zdeněk - Novák Vít, 
Krejcar Tomáš, Voltr Jaroslav, Krejcar Jan 
B:Krejcar Jan 4, Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Krejcar Jakub, Krejcar Tomáš 
ŽK:--------- 
ČK:--------- 
Diváci: 6 + pes 

Komentář:K dnešnímu zápasu vzhledem k personálním problémům béčka nastoupili všichni 
tři bratři Krejcarovi.  

V prvních dvou minutách byli jasně lepší domácí a nepustili nás z naší půle, ale 
branku nevstřelil i. My jsme poté prostřídali a téměř okamžitě jsme se radovali. Situaci 
3 na 2, vyřešili bratři stylem já na bráchu, brácha na bráchu a li řvali gól. Míč putoval 
po ose Tomáš-Honza-Kuba - 0:1. Bohužel jsme domácím ihned z rozerhy dovolili 
srovnat -1:1. V 8. minutě však chtěl Tomáš přihrát Honzovi, jeho přihrávku vyrazil 
brankář domácích. K míči se jako první dostal Honza a povedeným lobem přes ležícího 
brankáře domácích nás poslal opět do vedení- 1:2. Poté si bratři kombinaci zopakovali, 
ale tentokrát přihrávka na Honzu prošla a ten razantní střelou navýšil naše vedení na -
 1:3. O minutu později Honza přihrál Lukášovi a ten prudkou střelou na přední tyč 
upravil na - 1:4. Pak jsme opět zaspali v obranné fázi a domácí nás potrestali - 2:4. Tři 
minuty před koncem zkráceného poločasu Kuba přihrál Honzovi, který dokčil svůj 
hattrick - 2:5 . V 16. minutě rozhodčí zcela nepochopitelně ukončuje první půli.  

Vstup do druhé půle se nám vůbec nevydařil, v útočné fázi jsme to moc 
překombinovávali a domáci chodili do nebezpečných brejků a dva z nich nakonec 
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proměnil a v 10. minutě to bylo již pouze o gól - 4:5. My jsme poté vzali oddechový čas 
a poslali jsme na hřiště tu nejvyšší kvalitu, ale moc se to nejprve neprojevilo. Domácí 
hráč si navedl míč před Zdendu, který ho ani moc nebránil, protože hráč domácích byl 
téměř na půlce, i tak vystřelil a jeho nemastnou střelu Luboš nechytil - 5:5. V 18. 
minutě sklepl Kuba míč hlavou na Honzu, který nás střelou na přední tyč poslal opět do 
vedení - 5:6. Dvě minuty na to Honza přihrál Zdenovi a ten potvrdil pozic 
nejproduktivnějšího hráče béčka - 5:7. Tři minuty před koncem šel Honza s Tomášem 
sám na brankáře, Honza nehamounil a přihrál Tomášovi, který již pouze uklízel do 
prázdné brány - 5:8 . Poslední slovo v zápase měli domácí, kteří snížili po křídelní akci 
na konečných - 6:8.  

Dnes se počítají hlavně tři body, výkon ani s posilami z áčka nebyl úplně ideální. Opět 
dělám ty samé chyby, vedeme o dvě nebo tři branky a hlavě nám to přepne, že se už 
nemůže nic stát a všichni hlavně útočíme. Bohužel se dnes hlavně v druhé půli nedařilo 
ani Lubošovi, i když předvedl hlavně v první půli spoustu kvalitních zákroků. Zítra nás 
čeká soupeř, který prověří hlavně naše obranné schopnosti. 

FC Blešno B : The Legends 4:11 (0:6) 

15/05/2016 
Sestava: Radoň Luboš - Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej - Pistora Přemysl, Krejcar Jan, 
Kroupa Michal, Moravec "Liga" Jakub 
B:Holler Zdeněk 3, Krejcar Jan 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 10 

Komentář: Opět nás dnes v domácím prostředí čekal šlágr kola, ale tentokrát bylo béčko, i 
když posílené o dva hráče áčka považováno za jasného outsidera tohoto zápasu. 

První velkou šanci zápasu jsme měli my. Luboš dlouhým výhozem hledal Přému, 
míč tečoval obránce hostí tak nešikovně, že přehodil svého brankáře a míč nakonec jen 
těsně minul prázdnou bránu. Hosté poté však jasně převzali otěže utkání, ale ke 
střelám se moc nedostávali. Tak přišla další naše velká šance, ale Liga před prázdnou 
bránou netrefil míč. Tak nám hosté ukázali jak na to. Hned jejich první střela skončila v 
naší sít i - 0:1. To bohužel pro nás nastartovalo jejich brankostroj a začali navyšovat 
skóre až na poločasových - 6:0. Za zmínku stojí především pátá branka, kdy se Luboš 
špatně zorientoval a míč mířící do brány ani nechytal. Ostudná byla také šestá branka, 
10 vteřin před koncem jsme rozehrávali aut. Lukáš ho rozehrál přesně na soupeře a ti 
to potrestali. Do toho všeho se nám v první půli ještě zranil Přéma. 

Vstup do druhé půle se nám povedl. V 7. minutě jsme dostali možnost přímého 
kopu. K jeho exekuci se postavil Zdeněk "Cristiano" Holler, míč zakroutil na přední tyč 
a snížil na - 1:6. Hosté poté v poměrně rychlém sledu přidali další dvě branky - 1:8. 
Následovala naše silná pětiminutovka. Nejprve Honza po rychlém brejku přihrál před 
prázdnou bránu Zdendovi a ten je v těchto situacích hodně si lný - 2:8. Poté Liga přihrál 
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před prázdnou bránu Honzovi, který si také s nastalou situací věděl rady - 3:8. Další 
dvě šance jsme bohužel zazdili . Tak hosté přidali další tři kousky a bylo po zápase -
 3:11. Poslední slovo v utkání jsme však měli my. Honza opět po rychlém brejku přihrál 
před prázdnou bránu Zdendovi, který dokončil  svůj hattrick - 4:11. 

Soupeř byl dnes jasně lepší a zaslouženě zvítězil. Je škoda, že hlavně v první půli 
jsme hostům některé branky doslova darovali. Výkon v druhé půli byl z naší strany 
diametrálně odlišný a všichni za to zaslouží pochvalu. Nejlepší výkon dnes podali v 
obraně Ondra Hůlka, který vyhrál velký počet soubojů a v útoku řádil taktéž obránce 
Zdenda Holler. Nyní náš tým čeká čtrnáctidenní pauza a po ní se hrají již poslední dvě 
utkání této sezóny. 

FC Blešno B : FC Garrett 8:2 (6:1) 

05/06/2016 
Sestava: Radoň Luboš (Novotný Marek) - Daněk Lukáš, Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav - 
Voltr Jaroslav, Pistora Přemysl, Novák Lukáš, Janko Pavel, Kroupa Michal 
B:Voltr Jaroslav 4, Holler Zdeněk, Hůlka Ondřej, Janko Pavel, Kroupa Michal  
ŽK:Jech Stanislav 
ČK: --- 
Diváci: 12 

Komentář:Na dnešní utkání se béčko sešlo v nadstardním počtu. To se však nedalo tvrdit o 
soupeři, který dorazil pozdě a ještě v minimálním počtu. 

Od začátku zápasu jsme diktovali tempo zápasu a útočili. Hned v 1. minutě 
obránce hostí chytil Pajasovi míč na brankové čáře rukama a jen díky benevolenci 
rozhodčího se kopala pouze penalta. K té se postavil Pajas, ale její exekuci provedl tak, 
že vůbec netrefil bránu. O dvě minuty později to kluci napravili, když Michal nalezl 
před bránou Járu a ten nás poslal do vedení - 1:0. Následovalo prostřídání a 
nepochopitelný zkrat celé naší čtveřice, hosté srovnali na - 1:1. V 7. minutě Zdenda 
přihrál Michalovi, který se nemýlil a opět nás poslal do vedení - 2:1 . V další akci se v 
roli asitenta ukázal Lukáš Daněk a prosadil se Pajas - 3:1. Následovala krásná akce 
Standy s Járou, Jára nakonec přihrál před prázdnou bránu Standovi, který však trefil 
pouze tyč prázdné hostující svatyně. Toto zaváhání napravil Jára, jehož střelu brankář 
hostí vyrazil, u održeného míč byl první Ondra a ten již poslal merunu do brány - 4:1 . 
Tři minuty před koncem první půle trefil Pajas svojí střelou na brankové čáře stojícího 
Járu, od něhož míč putoval do sítě - 5:1. Poslední slov měl po járově přihrávce ve 
vápně hostí důrazný Zdenda a stanovil poločasové skóre na - 6:1. 

O poločase jsme vystřídali brankáře a svoji premiéru si odbyl Marek Novotný. 
Na začátku druhé půle Standa přihrál pěkně Járovi před prázdnou bránu, který dokončil 
svůj hattrick - 7:1. Poté se však začali vířít emoce. Standa se totiž naprosto zbytečně a 
zcela nesportovně vysmál soupeři, což se jim samozřejmě nelíbilo. Vše vyvrcholilo v 10. 
minutě, kdy se Standa se soupeřem dostali do klinče a zcela po zásluze viděli od 
rozhodčího oba dva žlutý kartónek. Dvě minuty poté hosté snížili  na - 7:2. Poslední 
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slovo v zápase měl muž tohoto utkání Jára, který usměrnil perfektní Pajasovi přihrávku 
do sítě. - 8:2  

V dnešním utkání byly sice vidět téměř všechny situace, ale z fotbalu spíše 
boleli oči. Na to se však již historie ptát nebude a s velmi vysokou pravděpodobností 
znamená tato výhra postup béčka. Kladem také jsou sympatické výkony dnešních 
debutantů. 

Tabulka 2015/2016 B – tým 
2A.třída: Jaro-2015/2016 

 
Pořadí        Tým        Záp Výh Rem Pro Skóre +/-     Body %  
1. THE LEGENDS  22 22 0 0 276:62 214 66 100  
2. FC BLEŠNO"B"  22 16 1 5 143:83   60 49 74 %  
3. 1.FK ÚJEZD  22 16 1 5 138:91   47 49 74 %  
4. CAMELOT  22 13 2 7 126:105  21 41 62 %  
5. FC BELIS  22 12 1 9  111:96   15 37 56 %  
6. LEDVINKA"C"  22 9 4 9 88:89    -1 31 47 %  
7. MILF HUNTERS  22 9 2 11 84:129  -45 29 44 %  
8. SLEPÝ STŘEVA  22 6 3 13 89:126  -37 21 32 %  
9. KANONÝR  22 5 0 17 67:131  -64 15 23 %  
10. ATLETICO SMIDARY 22 8 1 13 68:85 -17 13 20 %  
11. SEVERNÍ VÍTR  22 2 0 20 30:126 -96   6 9 %  
12. FC GARRETT  22 5 1 16 61:168 -107   4 6 % 

 

Hráčské statistiky 
Jméno Zápasy Góly Asistence Body +/- Žluté karty Červené karty 

Daněk Lukáš 1 0 0 0 +8 0 0 

Dědeček Dominik 8 12 12 24 +18 0 0 

Havelka Milan 1 1 0 1 -3 0 0 

Holler Zdeněk 14 19 11 30 +16 0 0 

Hůlka Ondřej 13 3 2 5 -1 0 0 

Janko Pavel 10 14 7 21 +21 0 0 

Jech Stanislav 10 2 4 6 +17 1 0 

Jonáš Šimon 3 1 1 2 -8 0 0 

Kotland Michael 1 0 1 1 --- 0 0 

Krejcar Jakub 1 1 2 3 +2 0 0 

Krejcar Jan 12 35 31 66 +14 0 0 

Krejcar Tomáš 2 1 2 3 +4 0 0 

Kroupa Michal 10 5 6 11 +11 0 0 

Kunáková Silvia 1 0 0 0 +1 0 0 
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Moravec Dominik 1 0 0 0 -2 0 0 

Moravec Jakub 5 1 3 4 -12 0 0 

Novák Lukáš 1 0 0 0 0 0 0 

Novák Vít 3 0 1 1 +2 0 0 

Novotný Marek 1 0 0 0 0 0 0 

Pistora Přemysl 6 2 3 5 +3 0 0 

Voltr Jaroslav 8 11 8 19 +14 0 0 

Brankářské statistiky 
Jméno Zápasy Vychytané 

nuly 
Inkasované 
góly 

Inkasované 
góly/zápas 

Góly Asistence 

Jonáš Šimon 1 0 9 9 0 1 
Kotland Michael 2 0 3 1,5 0 1 
Moravec Jakub 1 1 0 0 0 1 
Novotný Marek 1 0 1 1 0 0 
Pistora Přemysl 2 0 9 4,5 0 2 
Radoň Luboš 11 0 61 5,54 0 2 
 

 

 

 


