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Gigantes – FC Blešno A 8:5 (2:4) 

5. 9. 2015 

Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Dědeček "Liberec" Dominik - Krejcar Jan, 
Janko Pavel, Moravec "Liga" Jakub, Moravec Dominik 

B: Krejcar Jan 2, Krejcar Jakub, Janko Pavel, Krejcar Ondřej 
ŽK:------ 

ČK: ------ 
Diváci:0 

Komentář: Historicky první zápas krajského přeboru nás čekal na ZŠ Sever, třetí tým loňské 
tabulky. My se nakonec sešli všichni až na stále zraněného Tomáše Krejcara a Dominik Dědeček 
dorazil déle, z toho vyvodíme následky.  

Úvod zápasu se nečekaně nesl ve vyrovnaném duchu. Ale již v 5. minutě se zcela 
překvapivě měnil stav v náš prospěch, když Kuba přihrál Honzovi, který si míč připravil 
na střelu a téměř z půlky hřiště umístil po zemi přesně k tyči - 0:1. Za dvě minuty 
rozhodčí zapískal sporný zákrok v náš neprospěch a domácí měli výhodu přímého kopu. 
Ten chytře rozehráli a srovnali na - 1:1. Poté jsme však měli obrovskou příležitost, 
když jsme šli dva sami na brankáře, ale Dominik Dědeček zkazil přihrávku. Po rozehře 
domácích napadl rozehrávku Honza, vybojoval míč, přihrál si s Kubou, aby mu následně 
přihrávku vrátil a Kuba nás vrátil do vedení - 1:2.  Pak měli šance domácí, ale neporadili 
si s nimi. Tak se míče zmocnil Ondra, vyměnil si míč s Honzou a po krásné individuální 
akci zvýšil naše vedení na - 1:3. Domácí však poté proměnili se štěstím jeden ze svých 
útoků a snížil i na - 2:3. Poslední slovo v první půli jsme měli my, Pajas přihrál Honzovi 
a ten mu míč vrátil do ideální pozice, tam se Pajas nemýlil - 2:4  

Po nadějné první půli jsme do drůhé půle vstoupili dost špatně. Nejprve Kuba 
zkazil rozehru - 3:4. Pak si Liberec neubránil svého hráče - 4:4. A bylo ještě hůře, když 
hráč domácích zakřičel,  že na něj byl faul a naši hráči přestali hrát, čehož tentýž hráč 
využil a poslal nejlepšího hráče domácích do samostatného úniku - 5:4. Domácí byli 
v laufu a přidali další gól - 6:4. Následoval faul na Kubu a zasloužená žlutá pro domácí. 
Pak si Michael narazil s Honzou a šel sám na brankáře, trefil jej však pouze do nohou. 
A tak domácí využili další naší chybné rozehry, navýšili na -7:4. Pak však Honza 
nadvakrát dostal míč do brány a snížil na - 7:5. Dominik Moravec chtěl vzít míč, aby se 
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rychle hrálo dál, ale hráč, co již měl žlutou, dal Dominikovi loktem, k naší smůle tento 
zákrok rozhodčí neviděl. Pak měl velmi pěknou šanci po přihrávce od Ondry Honza, ale 
jeho střela trefila pouze nohy brankáře. Následovala ještě větší šance Dominika 
Moravce, ale ten míč spíš odevzdal, než vystřelil. Tak skóre uzavřel nejlepší hráč 
domácích, když přeloboval Michaela, míč mohl odkopnout Dominik Moravec, ale už asi 
nebyl vůle - 8:5  

Křest v kraji máme za sebou. Po nadějné první půli jsme v té druhé selhali 
hlavně při bránění, konkrétně to byli spíše chyby jednotlivců při zodpovědnosti 
za vlastního hráče. Na druhou stranu musíme sportovně uznat, že soupeř byl lepší, 
nejvíce problému nám nadělal David Jošt, který nakoukl i do futsalové reprezentace 
U21. Křivdu citíme však také, protože dle našich subjektivních pocitů rozhodčí spíše 
pomáhal domácím a naví měl hráč domácích obdržet červenou. I tak jsme nepodali zas 
tak špatný výkon, pochvalu však zaslouží Ondřej Krejcar, který dnes odehrál velmi 
dobré utkání. Musíme také zlepšit zakončení. 

Infarkt HK – FC Blešno A 4:0 (2:0) 

17. 11. 2015 

Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan -Moravec "Liga" Jakub, 
Voltr Jaroslav, Dědeček Dominik 

B: --------  
ŽK:------- 

ČK: ------ 
Diváci:7 

Komentář: Mnohokrát odkládané utkání jsme museli odehrát bez lídra střelecké tabulky Honzy 
Krejcara.  

Začátek zápasu v deštivém počasí byl z obou stran opatrný. Poté ovšem Infarkt 
HK zatlačil naše mužstvo do defenzivy a z toho vyplynul také první gól, kde si naše 
obrana nedokázala poradit s autovým kopem - 1:0. Bohužel trend utkání pokračoval 
a po další nedůslednosti jsme prohrávali o 2 branky - 0:2. Poté jsme se konečně zvedli 
a předvedli některé slušné akce. Asi největší šanci promarnil Kuba Moravec, 
když v samostatném úniku trefil jen brankáře. Zbytek poločasu jsme víceméně bránili. 
Ke konci poločasu se navíc zranil Kuba Krejcar a do zápasu pak již nezasáhl. 

V druhé půli pokračoval tlak domácích, avšak naše obrana fungovala vcelku 
dobře. Deset minut před koncem přišla naše šance. Ondra předvedl pěknou kombinaci 
s Dominikem, ale prvně jmenovaný nakonec sám před brankářem opět neuspěl. Další 
šanci si vypracoval Milan, ale ani jeho průnik gólem neskončil. V dalším vývoji hry se 
musel náš tým bránit a z toho vyplývaly šance domácích. Dvakrát za sebou ovšem 
vytáhl fantastické zákroky Michael. Pět minut před koncem jsme zkusili vytáhnout hru, 
ale bohužel prosadili se do prázdné brány opět domácí - 0:3. Dvě minuty před koncem 
přišel šťastný gól domácích, který tak určil konečný výsledek - 0:4.  
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Infarkt nás dneska překvapil, že v čase 10:08, kdy zápas začal, již nebyl na cestě 
domů. Většinu zápasu byl lepším týmem a vyhrál zaslouženě. V našem mužstvu 
předvedl svoje umění hlavně Michael Kotland a špatný výkon nepodal ani Ondra 
Krejcar. Zbytek týmu hrál pří liš bázlivě na to, aby se mohlo pomýšlet na bodový zisk. 

BFK Ledvinka – FC Blešno A 7:1(2:0) 

13. 9. 2015 

Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, 
Moravec Dominik 

B: Krejcar Jan  
ŽK:------ 

ČK: ------ 
Diváci:3 

Komentář: Na druhé utkání této sezóny jsme se nesešli zrovna v ideálním počtu. Tomáš je 
stále zraněn, Liga se omluvil kvůli florbalu, Liberec byl na Slovensku a Pajas nedorazil.  

V úvodu jsme měli mírně navrch a hlavně jsme si vytvářeli šance, ty jsme však 
neproměnili. A tak se první prosadili domácí - 1:0. Pak měli postupně šance Honza, 
Kuba a Milan nikdo z nich se však neprosadil. V patnácté minutě jsme rozehrávali roh, 
Michael bohužel trefil hráče před sebou a domácí uklízeli do prázdné - 2:0. Do konce 
první půle se již žádný z týmu neprosadil. O půli jsme si řekli, co provedeme lépe. 

Jenomže to, co jsme předvedli druhou půli, to se hodně dlouho nestalo. Během 
dvou minut jsme inkasovali tři góly a bylo téměř po nadějích - 5:0 . Na chvíli jsme 
opticky srovnali hru, ale po další zkažené útočné akci jsme opět inkasovali do prázdné 
brány - 6:0 . Pak jsme se konečně prosadil i i  my. Milan rozehrál aut na Honzu, ten 
se zbavil obránce a střelou pod víko snížil na - 6:1. V těchto chvílích jsme zase soupeře 
zatlačily, ale z žádné naší šance již nezapršelo. Tak se dvě minuty před koncem ještě 
prosadili domácí - 7:1.  

Dnes jsme se utkali se soupeřem, který zdaleka nedosahoval kvalit soupeře 
z minulého týdne. Bohužel ani náš dnešní výkon se ani trochu nepodobal výkonu z 
minulého týdne. Tak domácí zaslouženě vyhráli. Mohli bychom vinu za dnešní výsledek 
házet jeden na druhého, ale každý by si měl sáhnout do svědomí, co dělá pro to, 
aby naše výsledky byly, co nejlepší.  
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FC Blešno A – Reds HK A 6:4(0:0) 

28. 9. 2015 

Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, 
Moravec "Liga" Jakub, Voltr Jaroslav 

B: Krejcar Jan 3, Moravec "Liga" Jakub 2, Krejcar Ondřej  
ŽK:------ 

ČK: ------ 
Diváci:1 

Komentář: Áčko dne odehrálo první domácí zápas v této sezóně shodou okolností bez 
rozhodčího i tak zápas proběhl v klidu. Nám však chyběli v áčku útočníci, svoji šanci dostal Jára Voltr 
z Bělče, který ji chytl pevně za pačesy.  

První poločas probíhal dosti podobně jako ten včerejší, měli jsme herní převahu, 
ale dopravit míč do sítě se zdálo být pro nás neřešitelným problémem. A nakonec jsme 
i přes velké množství šancí v první půli ani jednou míč do brány nedostali. Hosté měli 
šancí méně, ale produktivitu stejnou jako my. "Do kabin" se šlo za bezgólového stavu. 

Co se nepovedlo v první půli, to se povedlo v té druhé. V páté minutě Ondra 
trefil tyč a odražený míč do séítě poslal Honza - 1:0. V 10. minutě po kombinaci 
mezi Ondrou a Honzou druhý jmenovaný zakončoval do prázdné brány. Ve 12. minutě 
jsme si vzali oddechový čas a hosté vyměnili brankáře. Začali hrát v pěti v poli, čehož 
rychle využil i a snížili  na - 2:1. O minutu později Jára přihrál míč Ondrovi, který si vzal 
zřejmě příklad z hráčů rugby, vzal míč, ustál jasný faul a jeslemi prostřelil brankáře 
hostí - 3:1. Ondra navíc pokračoval ve svém dobrém výkonu, když v 15. minutě vystihl 
rozheru hostí. Poslal Honzu do brejku, který postupoval sám na prázdnou bránu - 4:1. 
Ještě v téže minutě šli Honza s Ligou sami na brankáře a druhý jmenovaný uklízel 
do prázdné brány - 5:1.  O dvě minuty později Honza nalezl přihrávkou vzduchem u 
prázdné brány opět Ligu a vypadalo to, že je hotovo - 6:1. Hosté navíc opět vyměnili 
brankáře a přestali hrát v poli v pěti. Jenže v 18. minutě fauloval Kuba a hosté přímý 
kop proměnili - - 6:2. Ve 22. minutě předvedli hosté svoji nejhezčí akci zápasu a po ní 
uklízeli do prázdné brány - 6:3. V poslední minutě se jim ještě podařilo kosmeticky 
upravit výsledek na konečných - 6:4.  

Naše hra se konečně zlepšuje, na některé naše akce se dalo i dívat. Nebýt 
našeho výpadku během posledních sedmi minut, byl by to z naší takřka perfektní 
výkon. I tak všihni hráči zaslouží pochvalu. Tu největší však zaslouží Ondra, na kterém 
bylo vidět, že hraje proti "svým" a gólem třemi asistencemi korunoval svůj dnešní 
výkon. V dobrém světle se také předvedl nováček v dresu áčka Jára Voltr. 
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Štroncek – FC Blešno A 1:6(0:1) 

26. 9. 2015 

Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, 
Moravec "Liga" Jakub, Dědeček Dominik 

B: Krejcar Jan 2, Krejcar Jakub 2, Krejcar Ondřej, Dědeček Dominik  
ŽK:------ 

ČK: ------ 
Diváci:0 

Komentář: Na třetí uktání jsem i díky pozdní omluvě Dominika Moravce dorazili v ideálním 
počtu se dvěmi hráči na střídání. To se nedalo říci o domácích, kteří se na zápas scházeli jak švábi 
na pivo a nakonec dorazili s jedním hráčem na střídání.  

Od začátku zápasu jsme do domácích bušili, co to šlo, ale naše koncovka byla 
dnes velmi bídná. Hned ve druhé minutě selhal v tutovce Liga, který netrefil bránu. 
Následně ho napodobil Dominik, ten však trefil tyč a ani ostatním našim hráčům se 
nevedlo o moc lépe. V 10. minutě mohli udeřit domácí, když Honza zkazil rozehru 
a domácí útočník postupoval sám na Michaela, ten nás podržel dobrým zákrokem. 
Ve 20. minutě Kuba přihrál Honzovi, který mu chtěl přihrávku vrátit , ale ta se mu 
"nepovedla" na tolik, že nakonec jeslemi prostřelil brankář domácích - 0:1. Do konce 
první půle jsme již žádnou tutovku neproměnili. 

Vstup do druhé půle se nám podařil přece jenom více. V 3. minutě rozehrál 
Honza aut za obranu domácích, kde si naběhl Kuba a po zemi obhodil brankáře - 0:2. 
V 7. minutě brankář domácích příliš váhal s rozehrou a my jsme dostali výhodu 
nepřímého kopu. K jeho exekuci se postavil Honza a prudkou přihrávkou nalezl Kubu, 
který navýšil naše vedení na - 0:3. O minutu později Honza vystihl rozehru domácích 
a do prázdné brány upravil na - 0:4 . Po této brance jsme lehce polevili a domácí toho 
využili a připravili Michaela o čisté konto - 1:4. Ve třinácté minutě se nám povedla 
akce, kdy Dominik posunul míč na Ondru, který po krásné individuální akci poslal 
brankáře domácích na párek a zvýšil na - 1:5. Pět minut před koncem utkání poslal 
Kuba nádhernou přihrávku na Dominika a ten zakončil stav dnešního utkání na 
konečných - 1:6.  

Dnešní soupeř naštěstí pro nás vložil více sil do sobotního večera než nedělního 
rána a podle toho jeho výkon také vypadal. Samožřejmě jsme spokojeni se třemi body, 
ale výkon nebyl optimální hlavně, co se týče zakončení, které dnes v našem podání 
nestálo ani za starou bačkoru. I přesto je to vítězství a to se počítá. 
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FC Blešno – Hurican/Bruggy A 4:4 

4. 10. 2015 

Sestava:Janko Pavel (12. Moravec "Liga" Jakub) - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Dědeček Dominik - 
Krejcar Jan, Moravec "Liga" Jakub, Voltr Jaroslav, Moravec Dominik 
B: Krejcar Jakub 3, Dědeček Dominik  
ŽK:------ 
ČK: Janko Pavel 
Diváci:2 

Komentář: Áčko se dnes muselo obejít bez brankáře, tak se do brány nominoval Pajas a ještě jsme si 
na výpomoc pozvali Járu, protože Milan byl nemocný.  

Vstup do zápasu z naší strany se nedá nazvat jinak než katastrofou. Ve 2. minutě jsme 
rozehráli roh na Pajase a ten střelou z první trefil prvního hostujícího hráče, 
který bez problémů umístil míč do naší prázdné brány - 0:1. V 5. minutě rozhodčí 
vyhodnotil souboj Dominika Dědečka, tak že z toho hosté kopali přímý kop a po jeho 
rozehrání jsme inkasovali podruhé - 0:2. O minutu později se po dalším našem faulu 
hosté poastavili k exekuci dalšího přímého kopu. Hráč hostí našel skulinu v naší zdi a 
navýšil na - 0:3. Po této brance jsme si vzali oddechový čas, abychom si vysvětlili,  že 
takto hrát nemůžeme. Hra se opravdu změnila, ale ve 12. minutě jsme ztratili míč a 
hosté se snažili překonat Pajase, který však míč směřující k naší bráně chytil rukou 
mimo vápna a dostal červenou. Oslabení jsme odbránili perfektně a pokračovali jsme 
ve snaze udělat něco se stavem utkání. To se nám však do poločasu nepovedlo. 

V druhé půli však nastoupil na plac úplně jiný tým. Ve 2. minutě jsme rychle rozehráli 
aut a Honza poslal míč na Kubu, který si obhodil brankáře a skluzem sníži l na - 1:3. 
V 6. minutě Kuba převzal míč od Honzy a propálil vše, co mu stálo v cestě - 2:3. 
Ve 12. minutě Ondra narýsoval skvostnou přihrávku na Dominika Dědečka, který 
prudkou střelou k tyči srovnal stav utkání na - 3:3. Ve dvacáté minutě hosté z ojedinělé 
akce udeřili a dostali se opět do vedení - 3:4. Náš tlak postupně sílil, přibývalo šancí, 
ale koncovka nám odešla. Dvě minuty před koncem si hosté vzali oddechový čas. Po 
jeho uběhnutí jsme se rychle zmocnili míče, a hráč hostí před vápnem trefil skluzem 
Honzu, obdržel žlutou, a protože to byla jeho druhá v utkání, šli hosté do tří. 
Přesilovku jsme využili téměř v poslední chvíli.  14 vteřin před koncem Honza přihrál 
před prázdnou bránu Kubovi a ten srovnal na konečných - 4:4.  

Dnes jsme i přes hrozný začátek zápasu spíše dva body ztrati li i tak můžeme být rádi 
alespoň za jeden. Všichni hráči dnes podali hlavně v druhé půli velmi dobrý výkon, 
jen nás trápí zakončování akcí.  
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FC Colt – FC Blešno A 4:2(1:1) 

10. 10. 2015 

Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, Voltr Jaroslav, 
Moravec "Liga" Jakub, Moravec Dominik 

B: Krejcar Jan 2  
ŽK:------ 

ČK: ------ 
Diváci:3 

Komentář: K dalšímu utkání se v pátek omluvil Dominik Dědeček, a tak jsme opět povolali 
Járu. Jinak až dlouhodobě absentujícího Tomáše jsme byli kompletní.  

Rozehru měli domácí, ale jakmile jsme poprvé získali míč, tak jsme toho využili . 
Honza si narazil míč s Kubou a chtěl přihrát před bránu Járovi, ale míč si srazil 
do vlastní sítě domácí obránce - 0:1. Postupem času domácí získávali herní převahu a 
my vyráželi k rychlým brejkům. Tene nejnebezpečnější jsme měli v 11. minutě, když šel 
Liga s Honzou sám na brakáře, ale finální přihrávka se mu nepovedla. A tak přišel trest. 
Dominik si ve vápně neuhlídal svého hráče, který střelou k tyči srovnal na - 1:1. 
Následoval krásná akce v podání bratří Moravců. Liga rozehrál roh přímo na hlavu 
Dominika, který s jasnou gólovkou naložil, tak jak je jeho špatným zvykem a trefil 
brankáře. A protože ani domácí nenaložili se svými šnacemi lépe, skončila první půle 
remízou. 

Druhá půle pokračoval ve stejném duchu jako ta první. Jen s tím rozdílem, 
že Honza zavraždil minimálně pět hodně nadějných brejků. Domácí ho však velmi dobře 
napodobili, když domácí hráč selhal ve stoprocentní šanci. V 10. minutě se konečně 
měnilo skóre. Michael zneškodnil šanci hostí, předal míč Honzovi, který přešel celé 
hřiště a přesně zakončil - 1:2. Vedení nám bohužel nevydrželo moc dlouho. O dvě 
minuty později Kuba nezvládl rozehru od naší brány, domácí získali míč a střelou, 
kterou otřeli o Kubovi záda, srovnali na - 2:2. A aby těch katastrof nebylo málo, 
tak v 17. minutě našel brankář domácích dlouhým výhozem hráče, kterého si měl hlídat 
Ondra. Domácí hráč toho využil a skóroval - 3:2. My jsme postupně začali hrát power-
play, ale byla v našem podání taková nemastná neslaná. Tak jsme korunovali tím, 
že Michaelovi se nepovedla rozhera a domácí toho využili, do prádzné brány uzavřeli 
na konečných - 4:2 .  

Dnes nás soupeř jasně takticky předčil . Bohužel zatím na takovýto způsob hry 
neumíme nalézt adekvántí odpověď, a proto je výsledek, takový jaký je. Hodně nás 
trápí kvalita v zakončení a také individuální chyby při bránění. 
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FC Blešno A – Údolí Hladu HK 4:2(0:0) 

11. 10. 2015 

Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, Voltr Jaroslav, 
Moravec Dominik 

B: Moravec Dominik 2, Krejcar Jan, Krejcar Jakub  
ŽK:------ 

ČK: ------ 
Diváci:10 

Komentář: Áčko dnes nastoupil pouze se dvěmi hráči na střídání, což byl, ale lepší stav než 
s čím přijeli hosté, ti neměmli na střídání nikoho.  

Celou první půli jsme hosty mačkali, ale moc jsme nestříleli. Takže ve výsledku 
měl největší šance hostující brankář, který se pokusil dvakrát trefit prázdnou bránu 
přes celé hřiště, to se mu naštěstí pro nás ani jednou nepovedlo, i proto první poločas 
skončil bezbrankovou remízou. 

O poločase jsme si řekli, že nebudeme hrát power-play, abychom hosty donutili 
trochu se rozhýbat. To se nám nakonec i povedlo. V 5. minutě jsme se konečně dostali 
k rychlému protiútoku a na jeho konci Kuba přihrával Honzovi před prázdnou bránu -
 1:0. O dvě minuty později si bratři role vyměnili a Honza Kubovi míč vykulil na velké 
vápno - 2:0. Pak jsme zcela nepochopitelně přestali bránit, hosté toho využili a během 
jedné minuty srovnali stav na - 2:2. Hra se tím mnohem více otevřela, protože každý 
tým chtěl strhnout vítězství na svou stranu. V 18. minutě Honza přihrál Dominikovi, 
který jeslemi prostřelil brankáře hostí - 3:2. Ani tato branka hosty nepoložila a snažili 
se ozvrat výsledku. Začali hrát dokonce power-play, což se jim nakonec stalo osudným. 
V předposlední minutě Honza obral o míč hostujícího brankáře a postupoval sám 
s Dominikem na jednoho obránce hostí, nakonec Honza přihrál Dominikovi a ten 
do prázdné brány uzavřel účet dnešního klání na - 4:2.  

Dnes jsme opravdu rádi jenom za ty tři body, protože hra vypadala velmi 
špatně. Hosté zvolili jasně obrannou taktiku a my jsme nebyli schopni si s ní poradit. 
Budeme muset něco změnit, protože s takovouto hrou dobrých výsledků nedosáhneme. 
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AC Zeppelin HK – FC Blešno A 1:3(1:1) 

17. 10. 2015 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, Voltr Jaroslav, 
Moravec Dominik 
B: Krejcar Jan 2, Krejcar Jakub  
ŽK:Havelka Milan 
ČK: ------ 
Diváci:6 

Komentář: Dnes jsme nemohli počítat s Kubou Moravcem ani Dominikem Dědečkem, 
tudíž opět dostal šanci Jára Voltr.  

Ze začátku utkání jsme měli lehce navrch a také jsme toho využili . Po pěkné 
kombinaci Jára přihrál Kubovi, který dal brankáři jesle a my vedli - 0:1. Poté se však 
domácí postupně dostávali do hry a začali nás přehrávat a celkem po zásluze po "trmě-
vrmě" u naší brány srovnali na - 1:1. Obrovskou šanci nás dostat opět do vední měl 
Honza, ale svůj samostatný únik neproměnil. Ani domácí hráčům se v zakončení 
nevedlo lépe, tudíž první půle skončila remízou. 

Ze začátku druhé půle byli aktivnější domácí, ale brankově jsme se prosadili my. 
Ve 3. minutě Honza vystihl špatnou rozehru domácího brankáře, situaci 2 na 1 vyřešil 
narážečkou s Járou, který mu míč vrátil před prázdnou bránu - 1:2. Poté excelovali 
především naši obránci a Michael. Kluci při bránění zblokovali strašně moc střel 
soupeře, a co prošlo, s tím si poradil Michael, který měl dnes také velmi dobrý den. 
V 18. minutě se nám navíc povedl protiútok a Honza s Járou si zopakovali stejnou akci 
se stejným výsledkem - 1:3. Naše obrana stále pracovala perfektně a tak se zrodila 
cenná výhra. 

Dnes se hrálo velmi vyrovnané utkání, kdy se štěstí přiklonilo na naší stranu. 
Velkou pochvalu zaslouží Jára, který byl v sedmnácti letech u všech tří našich gólů. 
Hodně dobře zahrál tým do obrany, ale hlavně obránci a Michael dnes působil i velmi 
dobrým dojmem. Na tomto výkonu se dá stavět. 
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FC Blešno A – Severka HK 5:3(3:2) 

24. 10. 2015 

Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, 
Moravec "Liga" Jakub, Pistora Přemysl, Moravec Dominik 

B: Krejcar Jan 2, Krejcar Ondřej 2, Moravec Dominik  
ŽK:------ 

ČK: ------ 
Diváci:2 

Komentář: Áčko dnes řešilo personální krizi, tak byl z béčka povolán Pajas. Jaké však bylo pět 
minut před zápasem překvapení, když nám chyběl jak Pajas, tak Dominik pro oba z toho bude 
rezultovat pokuta. Na rychlo jsme ještě povolali Přému. Hosté dorazili s jedním na střídání.  

Do zápasu jsme tedy nastoupili bez možnosti střídat. A byli jsme aktivnější, 
ale k šancím to moc nevedlo. Ve 4. minutě dorazil na zápas Dominik. V 5. minutě 
vybojoval Ondra míč na půlce, trochu jej potáhl a střelou mezi nohy hostujícícho 
brankáře nás dostal do vedení - 1:0. Pak jsme měli i další šance, ale ty jsme 
neproměnili. Tudíž přišel trest. V 8. minutě se Honza nevrátil se svým hráčem a ten 
srovnal na - 1:1. Poté jsme pokračovali v zahazování šancí, ale i hosté vyráželi do 
nebezpečných protiútoků. Po jednom z nich rozehrávali aut, Honza si opět neuhlídal 
hráče a hosté se poprvé v utkání dostali do vedení - 1:2. V 18. minutě jsme však 
předvedli nejhezčí kombinační akci v utkání. Honza si narazil míč s Dominikem a 
zakončoval do prázdné brány - 2:2 . O dvě minuty později si tio dva hráči kombinaci 
zopkaovali, ale tentokrát do prázdné brány zakončoval Dominik - 3:2.  A mohlo být 
ještě lépe Pajas poslal nádhernou kolmou přihrávku před bránu na Dominika, ten 
bohužel pro nás netrefi l míč. Tak první půle skončila naším jednobrankovým vedením. 

Vstup do druhé půle se nám hodně povedl. Ve 4. minutě Honza na půlce 
odevzdal míč Ondrovi, který z obránců hostí udělal komparzisty a střelou k tyči navýšil 
naše vedení na - 4:2. Hosté začali hrát s vytaženým brankářem. Hra začala ztrácet 
„šmrnc“. Hosté se k zakončení moc nedostávali , když jsme získali míč my, tak jsme ho 
většinou rychle ztratili . Skóre se tedy pohnulo až ve 20. minutě. To Dominik krásně 
vykulil míč na vápně Honzovi a ten do prázdné brány navýšil naše vedení na - 5:2. 
V předposlení minutě jsme však udělali hrubku při bránění a hosté sníži li na konečných 
- 5:3.  

Dnes se nakonec zrodila zasloužená výhra a velký podíl na ní má Ondra a 
Dominik, který odehrál snad svůj úplně nejlepší zápas za áčko. I ostatní hráči předvedli 
solidní výkony, ale bylo to dáno především tím, že jsme byli o poznání pohyblivější než 
náš soupeř. 
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Hespro HK B – FC Blešno A 4:15(2:6) 

25. 10. 2015 

Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, 
Moravec "Liga" Jakub, Moravec Dominik 

B: Krejcar Jan 10, Krejcar Jakub 2, Moravec "Liga" Jakub 2, Havelka Milan 

ŽK:Havelka Milan 

ČK: ------ 
Diváci:4 

Komentář: Na utkání s posledním týmem tabulky jsme se sešli v ideálním počtu a chyběl 
akorát Tomáš. Domácí neměli nikoho na střídání.  

Úvod utkání se nám moc nepovedl, Honza neubránil svého hráče a ten dostal 
domácí do vedení - 1:0.  O dvě minuty později Dominik sklepnul míč na Honzu, který 
přízemní střelou srovnal na - 1:1. V další minutě přihrál Kuba Honzovi,  který prostřelil 
jeslemi obránce a střelou na zadní tyč nás dostal do vedení - 1:2 . V 8. minutě poslal 
Honzu do brejku svým výhozem Michael a Honza bodlem dokončil svůj hattrick - 1:3. 
Poté však domácí snížil i na rozdíl jednoho gólu - 2:3. Nedlouho poté však Michael 
rozehrál míč na Honzu, který udělal kličku brankáři a střelou do prázdné brány nám 
vrátil dvoubrankové vedení - 2:4. V 15. minutě Honza navíc vystihl špatnou rozehru 
domácích a po kličce brankáři opět uklízel do prázdné brány - 2:5. O minutu později se 
situace opakovala, ale Honza tentokrát z naší půlky přeloboval brankáře domácích -
 2:6. Pak si vzal slovo Milan, který nejprve obdržel žlutou kartu za skluz a posléze 
netrefil ve vyložené šanci prázdnou bránu. První půle skončila naším pohodlným 
vedením. 

Začátek druhé půle se nám povedl, když Honza potáhl míč po lajně a přihrál 
Milanovi, který střelou pod víko vsítil svoji první letošní branku - 2:7. Poté Honza 
přihrál zbrankové čáry Kubovi a ten si s nastalou situací poradil -2:8. My jsme po této 
brance hodně polevili a domácí toho využili. Nejprve snížili na - 3:8. Poté se Ondrovi 
"povedl" penaltový zákrok a domácí z nařízené penalty snížili  na - 4:8.  To byl ale také 
jejich poslední vstřelený gól. Za dvě minuty Kuba přihrál na zadní tyč Honzovi a ten 
střelou do prázdné brány vyrovnal klubový rekord v počtu vstřelených branek na zápas 
- 4:9. Pak předvedl velkou bojovnost Milan, vyhrál dva souboje po sobě, přihrál míč 
Ligovi a ten uklízel do prázdné brány - 4:10. Liga byl při chuti a po přihrávce od Kuby 
vstřeli svojí druhou branku v zápase - 4:11. Pak přišla velmi pěkná akce, kdy Kuba 
přihrával, Liga míč pustil mezi nohama, čímž oklamal dva hráče domácích a Honza 
pohodlně zakončoval - 4:12. Po dalším protiútoku Ondra vykuli l míč Honzovi a ten při 
dnešní formě již neměl problém se zakončením - 4:13. Tři minuty před koncem Kuba 
přihrál na zadní tyč Honzovi a ten vstřelil již svůj 10.!!! gól v dnešním zápase - 4:14. V 
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předposlední minutě jsme se dostali do dalšího protiútoku, Ondra přihrál Kubovi a ten 
hodně zvláštní střelou uzavřel gólový účet dnešního zápasu na konečných - 4:15.  

Dnes jsme si s chutí zaútočili, domácí bohužel v této sestavě nejsou schopni 
konkurovat ostatním týmům krajského přeboru. Honza dnes stanovil nový klubový 
rekord v počtu vstřelených branek v jednom zápase na 10. Jen je škoda, že jsme 
čtyřikrát inkasovali, nyní nás čekají soupeři z vrchních pater soutěže. 

Vlčáci – FC Blešno A 4:3(1:2) 

31. 10. 2015 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, 
Moravec "Liga" Jakub, Dědeček Dominik 
B: Krejcar Jan, Moravec "Liga" Jakub, Krejcar Jakub  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:10 

Komentář: Dnes jsme se sešli v ideálním počtu i v celkem slibné sestavě a čekal nás tým z čela 
tabulky.  

Úvodní minuty byly plné nepřesností na obou stranách, ale o něco aktivnější 
jsme byli my. To jsme nakonec potvrdili i první vstřelenou brankou v utkání. Honza 
přihrál na Ligu a ten tváří v tvář domácímu brankáři se štěstím uspěl - 0:1. V dalším 
pokračování první půle jsme měli hodně možností jít do přečísleí, ale hodně jsme je 
také kazili . Domácím se v 15. minutě podařilo srovnat, když jejich střela, trefila jejich 
háče do zad a na změnu směru již Michael nestihl zareagovat - 1:1. Pět minut poté však 
přibyly úsměvy na naší straně. Milan pěkně rozehrál aut na Honzu, který si míč zasekl 
a střelou na zadní tyč ná dostal do vedení - 1:2. Do konce první půle jsme již žádnou 
další šanci neproměnili a stejně si vedli i domácí. 

Bohužel pro nás do druhé půle vstoupil naprosto jiný tým domácích. Domácí 
rozjeli neuvěřitelný kolotoč, z kterého jsme nějak nemohli vysednout. Michael byl 
v neustálé permanenci a chvílemi nevěděl kam skočit dříve. Dlouhu jsme odolávali 
i díky tomu, že domácí během 10 vteřin trefili  třikrát tyčku. Poté jsme mohli skórovat 
my, ale Honzovi se finální přihrávka na Dominika nepovedla. Tak se konečeně 
zaslouženě prosadili domácí. Ve 20. minutě Ligovi utekl hráč a střelou na přední tyč 
srovnal na - 2:2. O tři minuty později si bohužel pro nás vybral jedinou slabší chvilku v 
zápase Michael, když domácí rozehrávali přímý kop. Tak ho rozehráli na hráče, který 
stál téměř u rohu a střelou z tohoto úhlu prostřelil jeslemi Michaela - 3:2. Minutu a půl 
před koncem utkání poslal Honza přihrávku na Kubu a ten levou nohou pod víko 
srovnal na - 3:3. Dvacet vteřin před koncem domácí rozehrávali aut a rozehráli ho 
přímo na bránu, míč byl tečován a domácí definitivně strhli vedení na svou stranu -4:3.  

Dnes jsme odehráli fyzicky nejnáročnější zápas v této sezóně, všichni si museli 
sáhnout éměř až na dno svých fyzických sil. Naší největší hvězdou zápasu byl dnes 
Michael, dlouho si tak moc nezachytal a zřejmě zase ani nezachytá, protože takovýto 
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zápas se zřejmě opakovat nebude. Je škoda, že jsme v první půli více neprověřili 
brankáře domácích, svítilo mu sluníčko do očí. 

 

FC Blešno A – Trencampe HK 9:5(5:5) 

7. 11. 2015 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, Moravec Dominik, 
Dědeček "Liberec" Dominik 
B: Krejcar Jan 5, Krejcar Ondřej 2, Dědeček Dominik, Havelka Milan 
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:5 

Komentář:Další domácí zápas áčka a opět personální krize. Kuba Krejcar v pátek onemocněl, 
jako náhrada byl sehnán Pajas, který se ráno omluvil nakonec také, že mu je špatně. Tak jsme 
podruhé za podzim nastoupili s jedním na střídání.  

Úvod utkání se nám hodně povedl, hned v první minutě poslal krásný dlouhý míč 
Michael na Honzu, který jej u vápna hostů podržel, aby vykulil míč Milanovi a ten nás 
přízemní střelou poslal do vedení - 1:0. O minutu později nás však hosté pěkně 
vykombinovali a i když si Michael na konci na střelu šáhnul, bylo srovnáno - 1:1. V páté 
minutě se Liberec příliš nepředvedl při bránění a hostující útočník toho využil - 1:2. 
O minutu později Honza zakzil rozehru autu a hosté to z rychlého brejku potrestali -
 1:3. V 8. minutě však přišla další fotbalová lahůdka v našem podání. Michael poslal 
opět dlouhý míč vzduchem na Honzu, který z první ze vzduchu posunul na Ondru a ten 
zavěsil - 2:3. V 9. minutě se útočník hostů elegantně zbavil Milana a střelou na přední 
tyč vrátil hostům dvoubrankové vedení2:4. O dvě minuty později jsme zahrávali roh 
a po velmi pěkné kombinaci vykuli l Liberec míč na Ondru a ten přízemní střelou opět 
snížil na rozdíl jedné branky 3:4. V 18. minutě chtěl Milan odkopnout míč, místo toho 
trefil protihráče, který nám nakonec vstřelil branku - 3:5 . Tři minuty před koncem 
první půle poslal do samostaného úniku Liberec Honzu, který elegantním lobíkem snížil 
na - 4:5. V předposlední minutě si tito dva hráči role prohodil i a Liberec srovnal 
na poločasových - 5:5.  

Začátek druhého poločasu se nám opět povedl. Honza byl v samostatném úniku 
faulován, tak jsme dostali výhodu přímého kopu a k jeho exekuci se postavil Honza. 
Honza přímý kop i díky teči hostujícího obránce proměnil - 6:5. Ve dvánacté minutě 
předvedl Liberec s Honzou pěknou akci, na jejímž konci Honza jeslemi prostřelil 
brankáře hostí a dokončil tak svůj hattrick - 7:5. V 15. minutě vyslal Milan Honzu 
do brejku, který udělal blafák brankáři a uklízel do prázdné brány - 8:5. Ve 20. minutě 
Dominik dal Honozovi velmi pěknou a prudkou přihrávku, kterou Honza přetavil v náš 
devátý gól - 9:5. Touženou desítku mohl načepovat Ondra, ale to by musel v situaci dva 
na brankáře dostat lepší přihrávku od Honzy a tak si hosté odvezli "pouze" devítigólový 
příděl. 
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Hlavně za druhý poločas si dnes všichni naši hráči zaslouží absolutorium. V první 
půli jsme měli i trochu smůly, portože hosté proměnili téměř všechny své šance, v té 
druhé j iž Michael zamknul bránu na sedm západů a bylo vyřešeno. Nadstandartní 
výkony dnes předvedli Milan S Ondrou, ktřeí byli dnes hodně produktivní, Liberec 
odehrál jeden ze svých nejpovedenějších zápasů a i zbývající hráči se k nim svým 
výkonem dnes přidali. 

Flamengo HK B – FC Blešno A 9:2(7:2) 

08. 11. 2015 

Sestava: Radoň Luboš - Voltr Jaroslav, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, Jonáš Šimon, 
Moravec Dominik 

B: Krejcar Jan 2 

ŽK:------ 

ČK: ------ 
Diváci:8 

Komentář: Na utkání s lídrem soutěže jsme se ani zdaleka nesešli v té nejsilnější sestavě. 
Michaela vbráně nahradil Luboš, Dominika Dědečka nahradil Jára Voltrů, Kubu Krejcara Šimon 
a Tomáše Krejcara s Kubou Moravcem nenahradil nikdo.  

Od začátku utkání bylo jasně vidět, kdo je na hřišti pánem a než jsme se 
pořádně rozkoukali, už jsme prohrávali -2:0. Pak měl možnost samostatného úniku 
Honza, ale svoji šanci neproměnil. A tak zase začali úřadovat domácí, kteří po pěkných 
akcích přidali další tři branky - 5:0. My však na jejich poslední branku zareagovali. 
Honza ubránil svého hráče, získal míč a pelášil  po lajně a celé to zakončil střelou 
na zadní tyč - 5:1. Následovala situace, která nám hýbla žlučí. Luboš šel do souboje 
ve vápně, dle jeho slov zahrál míč rukama, rozhodčí však byl jiného názoru a nařídili 
penaltu. Tu hráč domácích s přehledem proměnil- 6:1. Hned z rozehry se nám povedla 
velmi pěkná akce. Ondra svojí krásnou přihrávkou vyřadil ze hry všechny hráče soupeře 
a Honza, který se ocitl sám před brankářem skóroval - 6:2. Poslední slovo v první půli 
však měli opět domácí, když po další pěkné akci uklízel jejich hráč míč z brankové čáry 
do prázdné brány - 7:2.  

V druhé půli naštěstí domácí hodně zvolnili, čímž se také vyrovnala hra. Pár 
šancí jsme si sice vytvořili zvlášť šance Járy, Dominika a Milana volali po gólech, ale ty 
již z naší strany nepřišly. Tak se nejprve prosadili domácí po další slušné akci - 8:2. 
Dvě minuty před koncem si bohužel Ondra neuhlídal při rohu svého hráče a ten upravil 
na konečných - 9:2 .  

Dnes se zrodila naprosto zasloužená prohra, v této sestavě na takovéhoto 
soupeře prostě nemáme. Alespoň máme motivaci do další práce na tréninkách, kam lze 
ještě naši hru posunout. 
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FC Blešno A – Bad Boys Nechanice 4:5(3:2) 

7. 11. 2015 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Ondřej, Havelka Milan, Dědeček "Liberec" Dominik - Krejcar Jan, 
Moravec Dominik, voltr Jaroslav 
B: Krejcar Jan 3, Voltr Jaroslav 
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:6 

Komentář:Dnes jsme opět nastoupili bez Kubů, ale dostali šanci naši mladí hráči.  

Áčko okopírovalo vstup do zápasu, co mělo béčko. Ve druhé minutě hosté vyslali 
přízemní střelu, která byla tečována a skončila za bezmocným Michaelem - 0:1. 
V páté minutě navíc Ondra chyboval při rozhrávce o míč přišel a hosté trestali podruhé 
- 0:2. V těchto chvílích jsme byli zralí na ručník, protože jsme nebyli schopni se ani 
pořádně dostat za půlku. V desáté minutě, ale Liberec dostal míč na Honzu, který se 
zbavil obránce a střelou na zadní tyč snížil na - 1:2. Dvě minuty na to Ondranalezl 
krásným pasem za obranou Honzu a ten velmi zvláštní střelou na přední tyč srovnal 
stav utkání na - 2:2. Ve dvácáté minutě dostal Honza míč na osmaceného járu před 
brankářem. Jára si míč zpracoval do vzduchu a do protipohybu brankáře, takže posléze 
nás dostal střelou do odkryté brány do vedení - 3:2. Hosté se snažili od této chvíle o to 
více útočit a my měli možnosti podnika brejky do otevřené obrany, ale ty se nám 
nedařili a tak jsme po půli vedli pouze o gól. 

Ani začátek druhé půle jsme nezachytili. Hosté nás nejprve pěkně rozebrali 
a střelou na zadní tyč srovnali stav utkání na - 3:3. V páté minutě udeřili po dalčí 
pěkné akci opě střelou na zadní tyč a dostali se opět do vedení -4:3. V 7. minutě měl 
po dalším závaru před naší bránou míč na těle v našem vápně Milan, ale nedostal ho 
z vápna a útočník hostí to potrestal - 3:5. Hosté hráli stále s brankářem a my se 
nemohli dlouho vymanit z tlaku i oddechový čas jsme si vzali, ale ani to moc 
nepomohlo. Až ve dvacáté minutě Honza vyčíhal špatnou rozehru brankáře hostí a 
střelou do prázdné brány snížil na - 4:5. Hra najednou dostala úplně jiný obraz, hosté 
se začali strachovat o výsledek a my začali opět útočit. Pěknou kombinaci předvedl 
Ondra s Honzou, ale prvně jmenovaný jen těsně netrefil bránu. Dvacet vteřin před 
koncem měl ještě slušnou pozici Michael, ale tomu tenot podzim zatím není dáno 
vstřelit branku. Tak jsme nakonec prohráli o gól. 

Díky této prohře jsme přišli o podzimní domácí neporazitelnost. Dnes jsme 
podali pšatný výkon v obraně, ne každý den je posvícení, i  tak jsme nakonec alespoň 
bod mohli získat. Vzhledem k průběhu utkání jevšak vítězství hostů zasloužené. 
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Už aby byl konec podzimu, hráčů nám ubývá a někteří toho mají již plné kecky. 
V sobotu je rozlučka v klubu a a zde probereme průběh podzimní části. 

 

Jaro 2016 A – tým 

FC Blešno A – Infarkt HK 7:3 (4:1) 

10/4/2016 
Sestava: Janko Pavel - Krejcar Jakub, Voltr Jaroslav, Havelka Milan -Moravec "Liga" Jakub, Krejcar Jan, 
Krejcar Tomáš 
B: Krejcar Jan 4, Moravec "Liga" Jakub 3  
ŽK:Havelka Milan 
ČK: ------ 
Diváci:2 

Komentář: Áčko ke svému prvnímu jarnímu utkání rozhodně nenastoupilo v ideálním složení. 
Zatímco s absencí Dominiků jsme věřili, že si poradíme i díky tomu, že poprvé v kraji nastoupil Tomáš 
Krejcar a nevedl si vůbec zle. Horší to bylo s absencí Michaela, protože s brankářským postem máme 
problémy, nakonec jsme museli v sobotu večer povolat Pajase, který v bráně nakonec zazářil.  

Úvod utkání dosti překvapivě patřil nám a hned ve druhé minutě Honza vystihl 
špatnou rozehrávku hostujícího brankáře a měl možnost z půlky trefit prázdnou bránu, 
leč i hráč takového kalibru v této poměrně lehké situaci minul. Dále jsme však měli 
více šancí a to vyvrcholilo v 6. minutě. Kuba ubránil šanci hostí, poslal míč na Honzu, 
který místo přihrávky na Járu volil střelu a poslal nás do vedení - 1:0. Po další akci 
přihrál Honza před prázdnou bránu Ligovi a ten nás poslal do vedení - 2:0. 
O dvě minuty později přišla nejhezčí akce zápasu, když Jára poslal milimetrově přesnou 
přihrávku Honzovi, který poté udělal blafák hostujícímu brankáři a do prázdné brány 
navyšoval na - 3:0. Ve 13. minutě však hosté poprvé pořádně překombinovali naší 
dobrou obranu a do prázdné brány snížili na - 3:1. Poslední slovo v první půli jsme 
nakonec přece jenom měli my. Milan vybojoval míč pro Ligu, který zkušeně přehodil 
brankáře a upravil skóre na - 4:1.  

Ze začátku druhé půle na nás hosté přece jenom vlétli a zamkli nás na nší půli, 
ale bez gólového efektu. To hnalo vodu na náš mlýn, protože jsme měli možnost chodit 
do brejků, ale moc dobře jsme s nimi nenakládali. Až v 11. minutě Pajas poslal dlouhý 
výhoz na Ligu, kterému míč zpracoval brankář hostí a tak Liga do prázdné brány 
dokončil svůj hattrick - 5:1. Bohužel jsme ve 13. minutě nebyli schopni dostat míč 
ze závaru před naší bránou a hosté snížil i na - 5:2. O tři minuty později Honza 
vybojoval míč na naší půli, na půlce hřiště dal jesle hostujícímu brankáři 
a před dotírajícím obráncem do prázdné brány dokončil svůj hattrick - 6:2. 
V 19. minutě Honza rozehrál roh na Milana, který mu míč vrátil, Honza trefil hráče 
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hostí a ti z následného brejku snížili na - 6:3. Ve 22. minutě po velmi pěkné kombinaci 
a přihrávce od Tomáše uzavřel skóre dnešního utkání do prázdné brány opět Honza -
 7:3. 

Týmu hostí jsme měli po podzimu, co vracet. Soudě dle dnešního výsledku 
se nám odveta povedla. Všichni naši hráči předvedli velmi dobrý týmový výkon, 
ale největší pochvalu zaslouží Pajas, který předvedl velmi kvalitní brankářský výkon. 
Tři body s druhým týmem soutěže se počítají, zřejmě nám pomohla přítomnost 
nejmladší členkyně našeho fanklubu Gabriely Krejcarové. Uvidíme, zda je potvrdíme 
v příštím týdnu a také, v jakých sestavách se sejdeme. 

FC Blešno A – Gigantes HK 3:8 (0:2) 

16/04/2016 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Havelka Milan, Hůlka Ondřej - Krejcar Jan, Voltr Jaroslav, 
Moravec Dominik 
B: Krejcar Jan 2, Kotland Michael 
ŽK:Havelka Milan 
ČK: ------ 
Diváci:1 

Komentář: Na dnešní zápas jsme lepili sestavu na poslední chvíli, nakonec nás doplnili Ondra 
Hůlka a Jára Voltr z béčka. Proti nám dnes nastoupil papírově nejsilnější tým v soutěži vedený 
reprezentantem ve futsale do 21 let Davidem Joštem.  
 

Rozehru jsme sice měli my, ale od začátku bylo jasné, kdo dnes bude diktovat 
tempo zápasu a my to nebyli. V úvodu se nám však poměrně dařilo blokovat střely 
hostujících hráčů. V 7. minutě však ze střední vzdálenosti vystřeli l právě Jošt a jeho 
střela, kterou Michael pořádně neviděl, skončila v naší síti - 0:1 . Poté jsme konečně 
zahrozili i my, ale hosté tyto naše situace celkem v pohodě ubránili. V 15. minutě jsme 
nestihli ubránit rychlý protiútok hostí a Bůžek do téměř prázdné brány navýšil vedení 
hostí na - 0:2 . V 18. minutě přišla naše největší šance. Honza přihrál Milanovi, 
který trefil tyč. Honza míč doběhl a z 10cm netrefil prázdnou bránu. Hosté se již  
v první půli také neprosadili 

Do druhé půle jsme vstoupili hodně špatně. Hned v první minutě vymetl horní 
růžek naší branky Bůžek - 0:3. V 5. minutě druhé půle jsme se konečně dočkali i my. 
Kuba vybojoval míč, posunul jej na Honzu a ten střelou téměř přes celé hřiště trefil 
horní růžek hostující brány - 1:3. Jenomže ani to hosty nezastavilo a dále dominovali. 
Nejprve nás krásně vykombinovali a zvýšili na - 1:4. Po další jej ich akci poslal ve skluzu 
míč do naší prázdné brány Honza - 1:5. O Dvě minuty později Dominik vyhrál souboj 
ve vápně, čímž vybojoval míč pro Honzu a ten střelou na zadní tyč snížil - 2:5. Od této 
chvíle jsme začali hrát mnohem ofenzivněji, ale také díky tomu vznikala okna v naší 
obraně. V 18. minutě zkoušel Kuba přelobovat brankáře hostí, ale bránu netrefil. 
Za minutu ho napodobil Honza. A tak nás hosté po dalším brejku potrestali - 2:6. Hosté 
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dále trestali naše díry v obraně a po další z nich upravili na - 2:7. Tři minuty před 
koncem Jára rozehrál roh na Michaela, který střelou, při níž využi clonícího Kuby, 
prostřelil vše, co mu stálo v cestě - 3:7. Mužem posledních dvou minut byl Jára. 
Nejprve smolně obtancoval kolem vyraženého míče Michaelem v našem vápně a hráč 
hostí toho využil - 3:8. Posléze ho Kuba vybídl nádhernou přihrávkou k zakončení, 
ale Jára netrefil ani míč. Ihned poté se již ozval pouze závěrečný hvizd. 

Musíme sportovně uznat, že na tohoto soupeře jsme dnes prostě neměli, 
a zřejmě bychom na něj neměli ani v nejsilnější sestavě. I tak patří všem hráčům 
poděkování, že se v zápase snažili po celou dobu podat, co nejlepší výkon. Zvláštní 
poděkování patří Ondřejovi Hůlkovi, kterého jsem v 8 ráno vzbudil, aby za nás šel hrát. 
Zítra nás čeká mnohem hratelnější soupeř, tak se snad dočkáme lepšího výsledku. 

FC Blešno A – BFK Ledvinka 2:7 (1:2) 

17/04/2016 
Sestava: Kotland Michael - Dědeček Dominik, Voltr Jaroslav, Havelka Milan - Krejcar Jan, 
Moravec Dominik, Moravec "Liga" Jakub, Janko Pavel 
B: Havelka Milan, Krejcar Jan  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:7 

Komentář: Na dnešní utkání jsme se sešli v dobrém počtu, ale nenastoupil lídr obranných řad 
Kuba Krejcar, což se nakonec projevilo.  

Začátek utkání se nám povedl. Ve 2. minutě Honza nalezl před prázdnou bránou 
Milana a ten nás poslal do vedení - 1:0. Hra měla poté dlouho vyrovnaný průběh, 
ale nakonec se prosadil i hosté. Po rohu rozebrali naší obranu - 1:1 . V 10. minutě se 
dobře uvolnil Honza, vystřelil, ale orazítkoval pouze tyč. O pět minut později jsme si 
dobře nepokryli hráče hostí a ti se dostali do vedení - 1:2. Tři minuty před koncem 
poločasu jsme měli největší šanci na vyrovnání, ale Honza si neporadili s dobře 
vyběhnutým brankářem hostí. A tak jsme první půli prohráli o gól, což bylo lehce za 
očekáváním. 

Vstup do duhé půle byl naprosto tragický. Během čtyř minut jsme čtyřikrát 
inkasovali, díky velkému nedůrazu v našem vápně a bylo téměř po zápase - 1:6. 
Po šestém inkasovaném gólu jsme si vzali oddechový čas. Po něm se naše hra zlepšila, 
ale do šancí jsme se moc nedostávali. Až v 15. minutě po přihrávce od Dominika 
Dědečka se krásně uvolnil Honza a střelou na zadní tyč snížil na - 2:6. O dvě minuty 
později se opět prosadili hosté a uzavřeli konečný stav na skóre - 2:7.  My jsme na 
konci měli ještě dobrou příležitost na snížení, ale Jára ji nevyužil. 

Výkon našeho týmu byl nejhorší v této sezóně. Nejdůležitější bude na tento 
zápas rychle zapomenout, každý nejlépe ví, co mohl udělat lépe. 
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Reds HK A : FC Blešno A 4:4 (2:2) 

30/04/2016 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Moravec Dominik, 
Moravec "Liga" Jakub, Krejcar Tomáš, Voltr Jaroslav 
B: Krejcar Jakub, Moravec "Liga" Jakub, Moravec Dominik, Voltr Jaroslav  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:10 

Komentář: K dnešnímu zápasu nemohl ze zdravotních důvodů nastoupit lídr statistik 
Jan Krejcar, tak jsme povolali Járu z béčka a oproti původnímu předpokladu v bráně nastoupil 
Michael. Ani domácí se nesešli v nejsilnějším složení.  

Od začátku měli jednoznačně navrch domácí, kteří nás zamkli na naší půli. 
Hned v druhé minutě hráč domácích trestuhodně netrefil naší prázdnou bránu. Ale ani 
to s domácími neotřáslo a pokračovali v tlaku. V 7. minutě po velmi pěkné kombinaci 
se domácí dostali do vedení - 1:0. A tlak domácích neustával. Ve 12. minutě po další 
akci vystřelil hráč domácích poměrně z velkého úhlu, bohužel pro nás si Michael tuto 
střelu srazil do brány - 2:0. Michael však tuto minelu zvládl nahradit několika skvělými 
zákroky již v první půli.  Na tento stav a hlavně styl hry zareagoval náš dnešní trenér 
Honza Krejcar a poslal Kubu Krejcara do útoku a Járu do obrany. Tato změna přinesla 
poměrně rychle své ovoce. Michael rozehrál míč přesně na Kubu, který se zřejmě 
i asi za pomocí faulu zbavil svého obránce a po blafáku brankáři snížil na - 2:1. 
Pak nastoupil do zápasu i Liga a ve dvácáté minutě obral o míč domácího brankáře 
a do prázdné brány srovnal na - 2:2. První půli  jsme mohli nakonec i vyhrát, 
když Tomáš krásně přihrál Dominikovi, který na hranici vápna po zpracování míč 
netrefil ani bránu. Nakonec první půle skončila remízou. 

Ani vstup do druhé půle se našemu týmu nepovedl. Herně to sice bylo 
vyrovnané, ale domácí byli produktivnější. V 5. minutě využil hráč domácích clony 
stojících hráčů před sebou a chytrou střelou na zadní tyč poslal domácí do vedení - 3:2. 
V 10. minutě fauloval Milan a až poté, co rozhodčí nechal domácím výhodu, obdržel 
žlutou kartu. Ve 12. minutě došlo k faulu na Kubu Krejcara, ale rozhodčí tento zákrok 
nepotrestal a nás potrestali domácí a zvýšil i své vedení na - 4:2 . To mělo ještě dohru, 
když Liga řekl rozhodčímu, že od toho tady je, za což uviděl žlutou kartu. O tři minuty 
později velmi pěkně vystřelil Michael, jeho střelu brankář vyrazil pouze k nohám 
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Dominika a ten snížil na - 4:3. Následovala další krásná akce, po níž se sám před 
brankářem ocitl Liga, který trefil pouze tyč domácí svatyně. Tak jsme si ve dvácáté 
minutě vzali oddechový čas. Po něm jsme nejprve neproměnili standardní situaci z 
velmi dobré pozice. Ale i tak jsme se srovnání dočkali po pěkné souhře a přihrávce Ligy 
zakončoval do prázdné brány Jára - 4:4 . Poslední minuty patřil i spíše nám, ale bohužel 
pro nás se již žádná akce nestala vítěznou. 

Dnes nás domácí hlavně v první půli prvního poločasu jednoznačně přehrávali 
a mohli jsme děkovat hlavně Michaelovi, že prohráváme pouze o dvě branky. 
Po přeskupení našich řad se hra vyrovnala a místy jsme i byli lepší. Remíza je vzhledem 
k průběhu utkání spravedlivá, i když jsme nakonec mohli i vyhrát. 

Hurican Černožice/Bruggy : FC Blešno A 0:9(0:3) 

14/05/2016 
Sestava:Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, 
Moravec "Liga" Jakub, Voltr Jaroslav, Krejcar Tomáš 
B:Voltr Jaroslav 3, Krejcar Jan 2, Krejcar Tomáš 2, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:8 

Komentář: V dnešním zápase áčku chyběli oba Dominikové, tak byl z béčka povolán Jára 
a po dlouhé době jsme nastoupili se čtyřmi útočníky.  

Od začátku zápasu se domácí uchýlil ke hře s vysunutým brankářem, díky čemuž 
nás zamkykali na naší polovině, ale naše obranná činnost byla dnes na vysoké úrovni. 
Navíc jsme dnes vyráželi do velmi nebezpečných protiútoků, i přesto první branka 
padla až v desáté minutě. Dostlai jsme se do situace 3 na 1, Honza přihrál Kubovi, 
který míč nabídl před prázdnou bránu Járovi a ten nás poslal do vedení - 0:1. O pět 
minut později Ondra vybojoval míč na naší polovině, poslal jej na Tomáše, který si 
pohrál s obráncem i brankářem domácích a vstřelil svoji premiérovou branku 
v krajském přeboru - 0:2. Ve 20. minutě Michael nalezl krásnou přihrávkou Honzu, 
který míč přihrál Járovi a ten krásnou střelou o břevno stanovil poločasový výsledek na 
- 0:3.  

I vstup do druhé půle se nám povedl. V 5. minutě jsme vystihli špatnou rozehru 
domácích, Liga přihrál Tomášovi, který s klidem z půlky hřiště střílel do prázdné brány 
domácích - 0:4. Tomáš pokračoval ve velmi dobrém výkonu a krásnou přihrávkou nalezl 
před prázdnou bránou Honzu a ten si již věděl rady - 0:5. Tři minuty na to velmi pěkně 
vystřelil Michael, jeho střelu těsně před brankářem tečoval Kuba, míč se dostal k Járovi 
a ten vstřeli svůj první hattrick v dresu áčka - 0:6. Pak opět všechny přítomné pobavil 
svojí precizní technikou Tomáš, který si pohrál s dvěma obránci domácích, nakonec 
jednomu znich dal housle a poslal tak míč na Ondru. Ondra zachoval chladnou hlavu 
a upravil na - 0:7. Ve 20. minutě předvedl skvostnou přihrávku Michael, který z naší 
půlky oklamal téměř všechny hráče soupeře, místo střely přihrál před prázdnou bránu 
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Kubovi, který neměl problém se zakončením -0:8. Tři minuty před koncem zápasu jsme 
se dostali do situace 3 na 2, Liga přihrál Milanovi, který u tyče domácí svatyně nalezl 
osamoceného Honzu a ten upravil na konečných- 0:9  

Dnes naprosto zasloužené tři body, vše v našem týmu fungovalo takřka 
perfektně. Domácí se sice snažili, ale co nepokryla naše obrana, s tím si poradil 
Michael anebo nemohoucnost domácích hráčů. V útoku dnes excelovali hlavně Tomáš 
a Jára, který zřejmě na rozlučku přijede po orlici na sudu a bude pádlovat husama, tan 
hattrick se zaplatit musí :-). I všichni ostatní hráči dnes podali velmi dobré výkony, byl 
to náš nejlepší zápas v této sezóně. 

FC Blešno A : FC Colt 3:2(2:0) 

15/05/2016 
Sestava: Kotland Michael - Moravec "Liga" Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, 
Krejcar Tomáš, Moravec Dominik 
B: Havelka Milan, Krejcar Jan, Moravec "Liga" Jakub  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci: 7 

Komentář: V dnešním utkání nám chyběl Jakub Krejcar a Dominik Dědeček, ale jinak jsme byli 
kompletní. Hosté na tom byli mnohem hůře, protože na střídání neměli nikoho.  

Od začátku utkání jsme byli aktivnější, ale do šancí jsme se moc nedostávali. 
Až v 5. minutě Honza přihrál Milanovi, který nás přízemní střelou poslal do vedení -
 1:0. O tři minuty později přihrál Liga před do vápna Honzovi a ten prudkou střelou 
navýšil naše vedení na - 2:0. Bohužel od této branky začala naše hra uvadat a hosté se 
díky tomu, čím dál častěji dostávali do zakončení. Naštěstí jsme měli v bráně Michaela, 
který si jako jediný z nás pamatoval, jaký výkon podal včera. Takže první půle skončila 
za stavu 2:0. 

O poločasové pauze jsme si řekli, co všechno děláme špatně a šli jsme do druhé 
půle s tím, že to zlepšíme. To se však nestalo a naše hra vypadala možná ještě hůře 
než v té první půli. V 10. minutě nás za to hosté konečně potrestali, když po pěkném 
ťukesu zakončovali do prázdné brány - 2:1 . V 15. minutě jsme předvedli jedu z našich 
pěti slušných akcí v druhé půli. Honza přihrál míč Ligovi, který vystřelil, jeho střela lízla 
obránce hostí posléze i  tyč a nakonec skončila v bráně - 3:1. Po této brance se přece 
jen naše hra o něco zlepšila, ale k další brance to již nevedlo. Tak hosté v poslední 
minutě ještě snížili na konečných - 3:2.  

Největším pozitivem dnešního utkání jsou 3 body, jinak se nemáme, 
za co pochválit. Dobrý výkon předvedl jenom Michael v bráně. Dalším pozitivem byla 
branka Milana, která byla naše jubilejní stá v této sezóně, takže od Milana čekáme 
taktéž tučné zápisné na rozlučce :-). Musíme kvalitně potrénovat, abychom v dalších 
utkáních podávali lepší výkony. 
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Údolí Hladu HK : FC Blešno A 5:5(3:2) 

11/10/2015 

Sestava: Kotland Michael - Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, Voltr Jaroslav, 
Moravec "Liga" Jakub 

B: Krejcar Jan 2, Krejcar Ondřej 2, Havelka Milan  

ŽK:------ 

ČK: ------ 

Diváci:3 

Komentář: Áčko k dnešnímu utkání dorazilo nakonec pouze s jedním na střídání. Domácí 
na tom byli ještě hůře, když na střídání neměli nikoho.  

Od záčatku se dnes hrál fotbal nevalné úrovně. My jsme se snažili hrát s vysunutým 
brankářem a domácí se snažili vyrážet do nebezpečných brejků. V 7. minutě Liga rozehrál aut 
na Honzu a ten po rychlé kličce zakončil střelou na přední tyč - 0:1. O tři minuty později domácí 
odpověděli stejnou mincí. Rozehrávali aut Ondra si nepohlídal svého hráče a bylo srovnáno - 1:1. 
Domácí byli do této chvíle takřka neškodní, ale tato branka jim vlila krev do žil. A po jednom z brejků 
se dostali poprvé v zápase do vedení - 2:1. My jsme odpověděli akcí, když Michael poslal nástřel 
před bránu a jeho střelu tečoval před brankářem Honza - 2:2. Bohužel po dalším podobném nástřelu 
Michael trefil pouze hráče domácích a ten střelou přes celé hřiště poslal domácí opět do vedení - 3:2. 
A aby těch katastrof nebylo málo, půl minuty před koncem první půle se zranil Honza a už do zápasu 
nezasáhl. 

Během poločasové přestávky jsme probírali, jakým způsobem zlepšíme naší hru. Bohužel se 
zlepšení nedostavilo a po další zkažené přihrávce jsme prohrávali již o dvě branky - 4:2. Poté se 
nakonec přece jenom dostavilo zlepšení. Po velmi pěkné kombinaci přihrál Jára před prázdnou bránu 
Ondrovi a ten snížil na - 4:3. O dvě minuty později Michael přihrál Milanovi, který střelou na přední 
tyč srovnal stav utkání na - 4:4. Pět minut před koncem zápasu jsme si vzali oddechový čas, abychom 
se dohodli na taktice pro zbytek utkání. Ihned poté jsme měli k dispozici přímý kop, ale tuto výhodu 
jsme nevyužili. Dvě minuty před koncem se navíc před naším vápnem nechal opít rohlíkem Liga 
a domácí se opět dostali do vedení - 5:4. Naši hráči však utkání nevzdali a v poslední minutě po 
velkém závaru před bránou hostí Jára hlavičkoval do brány jeho střelu vyrazil brankář a u míče byl 
první Ondra a srovnal stav na konečných - 5:5. 
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Dnešní bod je pro nás ztrátou, protože tři branky jsme domácím naprosto zbytečně darovali. 
Je velká škoda, že Jára jednu ze svých mnoha šancí neproměnil. I tak se ale dnešní zápas nepovedl 
nikomu. Jediné, za co lze dnes hráče pochválit , že byli schopni dnes třikrát vyrovnat stav utkání. 

 

 

Bad Boys Nechanice : FC Blešno A 3:3(3:2) 

26/05/2016 

Sestava: Kotland Michael - Krejcar Ondřej, Havelka Milan, Krejcar Jakub - Janko Pavel,             
Moravec "Liga" Jakub, Voltr Jaroslav 

B:Havelka Milan, Janko Pavel, Moravec "Liga" Jakub  

ŽK:------ 

ČK: ------ 

Diváci:10 

Komentář: V netradičním termínu ve čtvrtek od 18 hodin jsme dorazili do Nechanic posíleni 
o Pajase a Járu z béčka. Domácí se nakonec sešli také se dvěma na střídání, ale do brány musel 
nastoupit hráč z pole.  

Od začátku utkání byli domácí lepší, protože velmi dobře využívali místního specifického 
povrchu. Ale naštěstí byla naše obrana v čele s dobře chytajícím Michaelem pozorná. My jsme se 
k první střele dostali až ve čtvrté minutě, ale hned jsme mohli slavit, Pajas velmi povedenou střelou 
orazítkoval tyč domácí svatyně. V desáté minutě vytrhl trn z paty domácím Milan, když při návratu 
vypíchl míč domácímu hráči tak nešťastně, že dal Michaelovi jesle - 1:0.Milan svojí minelu napravil 
o dvě minuty později, když se dostal k odraženému míči a střelou na přední tyč srovnal stav utkání 
na 1:1. Navíc nedlouho poté Michael trefil spojnici domácí brány. Pak se nám však nepovedla rozehra 
z naší poloviny, Kuba ztratil míč a domácí to potrestali - 2:1. Za pět minut to bylo ještě horší, když 
jsme opět zbytečně ztratili míč a domácí prostřelili Michaela - 3:1. Tři minuty před koncem Ondra 
poslal míč na Járu, který si narazil s Ligou a další přihrávkou vybídl Ligu ke skórování. Liga střelou pod 
tělem brankáře snížil na - 3:2.Branka Ligy. Do konce první půle se již žádný z týmu neprosadil. 

Vstup do druhé půle se nám povedl. V 5. minutě Kuba poslal krásný míč na Pajase, 
který střelou na zadní tyč srovnal na - 3:3. Poté nás však domácí posadili na kolotoč a my chvílemi 
nevěděli, kde nám hlava stojí. Nejprve jsme měli obrovské štěstí, když hráč domácích netrefil z metru 
prázdnou bránu. Pak se však naše obranné šiky seskupily tak, že by i Římani s jejich slavnou želvou 
mohli závidět. Utkání se také začalo lehce vyostřovat, za což mohl rozhodčí, který hru hodně pouštěl. 
Vše to vyvrcholilo tím, že domácí měli po zákroku Járy kopat penaltu, ale rozhodčí zákrok viděl mimo 
vápno a domácí tak kopali pouze přímý kop. S ním si bravůrně poradil Michael. Poté se však tlak 
domácích otupil a ke slovu jsme se postupně dostaávali i my, když jsme vyráželi do nebezpečných 
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brejků. Ale ani jeden z Kubů nebyl schopen své samostatné úniky efektivně zakončit a tak se nakonec 
zrodila remíza. 

Dnes se hrálo v Nechanicích za překvapivě velkého zájmu fanoušků, našim barvám přijelo 
fandit 5 lidí a stejný počet fandil domácím. Naši hráči dnes podali velmi dobrý výkon hlavně v obraně. 
Zápas, ale mohli vyhrát obě strany a domácí se mohou i cítit ublíženě, že měli kopat pokutový kop, 
ale jinak to byl na vyložené šance vyrovnaný zápas. Poděkování patří všem fanouškům a obzvláště 
Ondřejovi Hůlkovi, který se chopil kamery. 

Severka HK : FC Blešno A 2:1(1:0) 

29/05/2016 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Kroupa Michal, 
Moravec Dominik, Dědeček "Liberec" Dominik 
B: Dědeček "Liberec" Dominik  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:7 

Komentář: V dnešním zápase áčku opět chybělo několik útočných opor a tak dostal příležitost 
poprvé v kraji si zahrát Michal Kroupa. Domácí nastoupili s hráči sice staršími, ale někteří z nich mají 
dokonce ligové fotbalové zkušenosti.  

I přesty tyto fakta jsme byli ze začátku utkání lepším týmem, ale moc jsme se 
k zakončování nedostávali. Tak nám domácí uštědřili lekci z efektivity. Hned z první 
střely se dostali do vedení- 1:0. To je dostalo na koně a párkrát nám pěkně zatopili, 
nám se však tyto jejich šance mnohdy i se štěstím podařilo uhasit. Naší největší šanci 
v první půli měl překvapivě Michal Kroupa, ale jeho střelu brankář domácích vyrazil 
na roh. A ani domácí se již v první půli neprosadili a tak se šlo do kabin za 
jednobrankového vedení domácích. 

V druhém poločase pokračovala spíše taktická bitva. Domácí spíše čekali na naše 
chyby, ale ani my jsme nechtěli úplně bezhlavě útočit. Dvakrát nás takřka na brankové 
čáře zachraňoval Liberec. Naší výraznou šanci vytvořil Ondřej Krejcar, který přešel přes 
tři protihráče a přihrál téměř před prázdnou bránu KUbovi, který měl míč na dlouhou 
nohu a nezvládl zakončit ani případně přihrát Michalovi Kroupovi. Deset minut před 
koncem si domácí vzali oddechový čas. Během něj jsme si vysvětlili,  jakým způsobem 
se pokusíme zvrátit výsledek. Tři minuty na to nás však domácí perfektně rozebrali 
a zvýšili na - 2:0. náš opravdový tlak přišel až v posledních třech minutách. 
Nejprve perfektně zabojoval Liberec, přihrál před brankáře Kubovi, který mu však 
pouze vyprášil kožich. Nakonec jsme se dočkali aspoň toho čestného úspěchu. Michael 
přihrál Liberci, který poslal na míč na bránu a obránce domácích jej poslal za svého 
brankáře - 2:1. Ihned poté se již ozval pouze závěrečný hvizd rozhodčího. 

Domácí dnes zvítězili naprosto zaslouženě, protože od začátku utkání věděli, 
co chtějí hrát a do puntíku to dodržovali. Našim hráčům se nedá upřít snaha, ale přece 
jenom jsme dnes směrem dopředu byli víceméně bezzubí. Pochvalu zaslouží akorát 
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Michal Kroupa, který svým výkonem mile překvapil, ale i on mohl být produktivnější. 
Na solidní úrovni byla i hra našich hráčů směrem dozadu. Bohužel jenom to na vítězství 
nestačí. 

 

 

FC Blešno A : Hespro HK B 9:5(4:4) 

05/06/2016 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Dědeček Domini, Havelka Milan - Krejcar Jan, Moravec 
"Liga" Jakub, Janko Pavel, Krejcar tomáš 
B: Krejcar Jakub 4, Janko Pavel 2, Dědeček Dominik 2, Moravec "Liga" Jakub 
ŽK:------- 
ČK: ------ 
Diváci: 8 

Komentář: Na utkání s posledním týmem tabulky jsme se sešli v ideálním počtu. Hosté přijeli 
s jedním na střídání, ale v sestavě měl jednoho z historicky nejlepších střelců této soutěže.  

Právě tento hráče hned v druhé minutě potrestal naší laxní rozehru - 0:1. 
Pak si ale Kuba narazil míč s Honzou a do prázdné brány srovanl stav na - 1:1. Hosté 
odpověděli opět pomocí svého nejlepšího plejera, který tentokrát na gól přihrál - 1:2. 
Za nás kontorval po přihrávce od Dominika Liga - 2:2. Hosté se prakticky z dalšího 
útoku dostali do vedení - 2:3. Pak však dvakrát využil honzovy přihrávky Kuba a my se 
poprvé v utkání dostali do vede - 4:3. Ani to hosty nepoložilo a poměrně záhy srovnali 
na - 4:4.  

Vstup do druhého dějství se nám podařil přece jenom lépe. Nejprve Tomáš 
rozehrál roho na Pajase, který přízemní střelou na přední upravil na - 5:4. Následovala 
krásná křižná přihrávka Kuby na Dominika a ten již uklízel do odkryté klece - 6:4. 
Pak Dominik využil další kubovy přihrávky a anlgičanem zvýšil naše vedení na - 7:4. 
Hosté poté začali hrát power-play, kterou potrestal Kuba střelou přes celé hřiště do 
prázdné brány - 8:4 . Pak se ještě dostali ke slovu hosté, když z velkého úhlu prostřelili  
Michaela - 8:5. Nakonec ještě Honza nehamounil a přihrál Pajasovi před prázdnou 
bránu- 9:5.  

Povinná výhra se nerodila lehce, protože náš výkon nebyl zrovna optimální. 
Při pohledu na naši hru v posledních utkáních to vypadá, že je jedině dobře, že se blíží 
konec sezony. 

FC Blešno A : Vlčáci 7:1(2:0) 

11/06/2016 
Sestava: Kotland Michael - Dědeček Dominik, Havelka Milan Hůlka Ondřej- Krejcar Jan, Voltr Jaroslav, 
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Kroupa Michal, Janko Pavel 
B: Krejcar Jan 4, Dědeček Dominik 3  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:1 

Komentář: Dnes jsme se sešli v hodně kombinované sestavě, když čtyři hráče áčka doplnili 
čtyři hráči béčka a předzápasové prognózy byly takové, abychom neprohráli o moc. Hosté přijeli 
se svoji největší oporou útočných řad, ale opara jejich obranných šiků jim chyběla.  

Od úvodu utkání bylo jasně vidět, kdo bude častěji na míči a byli to hosté, 
kteří nás sice mleli, ale ke střelám se moc nedostávali. Tak jsme je prakticky z prvního 
rychlého brejku potrestali. Honza přihrál do běhu Dominikovi, který mu vrátil stejnou 
mincí a to již Honza zakončoval do prázdné brány - 1:0. Pak jsme opět nechali chvilku 
hrát hosty, až dochvíle než jim míč uzmul Dominik a střelou do prázdné brány navýšil 
naše vedení na - 2:0. V 8. minutě navíc hráč hostí zahrál ve vlastním vápně rukou 
a následoval pokutový kop. K jeho exekuci se postavil Jára, ale míč poslal pouze do 
tyče. Hosté odpověděli nastřeleným břevnem Michaelovi svatyně. Poté jsme asi 
čtyřikrát netrefili  prázdnou bránu, v tom dominoval hlavně Honza. A protože ani hosté 
již nic kloudného nepředvedli, skončila první půle za stavu 2:0. 

Vstup do druhé půle se nám povedl. Ve druhé minutě Pajas nalezl ve vápně 
Honzu a ten pravou nohou pod tělem brankáře upravil na - 3:0. O tři minuty později 
nalezl krásným výhozem přes celé hřiště Honzu, který se štěstím zbavil obránce 
a pravou nohou střelou na přední tyč dokončil svůj hattrick - 4:0. V 10. minutě jsme se 
štěstím ubránili závar v našem vápně, k míči se dostal Pajas, který míč posunul na 
Honzu a ten z půlky postupoval sám na brankáře. Honza zachoval chladnou hlavu 
a střelou na přední tyč upravil na - 5:0. V 15. minutě po dalším geniálním výhozu od 
Michaela přihrál Honza z první před prázdnou bránu Dominikovi a ten skóroval - 6:0. 
O dvě minuty později Honza opět přihrál před prázdnou bránu Dominikovi, který velmi 
zajímavým kopštrosem dokončil svůj hattrick - 7:0. Tři minuty před koncem zápasu se 
hosté přece jenom dočkali zalouženého čestného úspěchu - 7:1. Dvě minuty před 
koncem zápasu po velmi sporném Michaelově zákroku písknul rozodči penaltu. Tu však 
Michael bravůrně zneškodnil. Poté se již nic významného nestalo. 

Dnes se zrodilo naprosto nečekané, ale zasloužené vítězství. Celý tým 
zodpovědně bránil a při  zisku míč jsme chodili do smrtících brejků, které se nám dařilo 
perfektně zakončovat. Mužem utkání byl jednoznačně Michael, kromě jistých zákroků 
a chycené penalty, měl dnes naprosto perfektní rozehru. 

Trencampe HK : FC Blešno A 9:1(2:1) 

12/06/2016 
Sestava: Kotland Michael - Daněk Lukáš, Hůlka Ondřej - Krejcar Jakub, Voltr Jaroslav 
B: Krejcar Jakub 
ŽK:------ 
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ČK: ------ 
Diváci:3 

Komentář:Na nedělní zápas se bohužel sešlo pouze torzo mužstva a tak musel být povolán 
i debutant v krajském přeboru Lukáš Daněk.  

Nastoupili jsme s defenzivní taktikou a tak bylo skóre dlouho 0:0. Na obou 
stranách likvidovali brankaři jednu šanci za druhou. První se ovšem prosadili hosté 
střelou na zadní tyč - 1:0. Poté se ujala pěkná střela Kuby Krejcara do levého horního 
rohu - 1:1. Remízový stav ovšem nevydržel dlouho a po nedůrazech v obraně jsme opět 
prohrávali - 2:1. Tak skončil i  poločas. 

Vstup do druhé půle se nám nepovedl. Dvěmi slepenými góly jsme prakticky 
přišli o šanci na dobrý výsledek -4:1. Na našem mančaftu se čím dál víc projevoval 
úbytek sil a hosté nemilosrdně trestali většinu šancí - 6:1 . V dalším průběhu jsme si 
přece jen vytvořili nějaké šance, ale Lukáš zřejmě vinou nervozity ani Kuba Krejcar do 
brány domácích loptu neprotlačili . V posledních 5 minutách nás domácí ještě ztrestali 
dalšími třemi góly a tak se zrodil asi největší debakl v sezóně - 9:1.  

Hodnotit tento zápas není lehké, bohužel marodka v klubu je téměř na 
neúnosné úrovni. Včera se ke zraněným hráčům ještě připojil tahoun Honza Krejcar, 
Michal Kroupa a Pavel Janko. Do konce sezóny zbývá 1 zápas s Flamengem, ale při 
personální krizi půjde zřejmě o jasnou záležitost. Nezbývá než poděkovat všem 
hráčům, kteří se k dnešnímu zápasu dostavili.  

FC Blešno A : Flamengo HK B 1:3(1:2) 

08/11/2015 
Sestava: Kotland Michael - Voltr Jaroslav, Krejcar Jakub, Dědeček Dominik - Krejcar Tomáš, 
Moravec "Liga" Jakub, Moravec Dominik 
B: Krejcar Jakub 
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:1 

Komentář: Na utkání s lídrem soutěže, který v případě vítězství mohl slavit titul, nám chyběli 
tři hráči, proto dostal prostor z béčka Jára.  

Úvodní rozehru jsme měli my, což byla výhoda, protože hosté se rozhodli bránit 
na své polovině a dodržovat taktické pokyny legend svého klubu. Výhoda to byla, 
ale pouze v tom, že jsme dlouho drželi míč, ke střele jsme se nedostali, protože nám 
k tomu hosté svoji precizní obranou nedali prostor. Jejich útoky byly mnohem 
nebezpečnější. Poprvé se prosadili až v 10. minutě, když Liberec nezachytil náběh 
svého hráče - 0:1. O pět minut později navíc hosté zvýšili na - 0:2 . Ihned po rozhře 
Liberec přihrál Kubovi, který prošel přes půl hřiště a přihrál hráči hostí a ten si míč 
uklidil do vlastní sítě - 1:2. Do konce první půle se již žádný z týmů neprosadil.  
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Obraz hry se v druhé půli nezměnil, oba týmy se soustředili hlavně na obrannou 
fázi. V 8. minutě bohužel Liga zaspal při rohu a hosté se dostali opět do 
dvoubrankového vedení- 1:3  V 15. minutě jsme si vzali oddechový čas a poté jsme 
začali hrát s vysunutým brankářem. Překvapivě to vnašem podání vedlo i k šancím. 
Ta největší přišla tři minuty před koncem, kdy Liga trefil tyč a brankáře, posléze se míč 
potuloval po brankové čáře, nakonec se jej snažil dorazit Kuba, ale po sporném zákroku 
hostů se kopal pouze roh. Minutu před koncem brankář hostů vykopával přes celé 
hřiště do prázdné, ale Michael míč doběhl a na hraně vápna jej chytil do ruky. 
V poslední minutě jsme ještě předvedli pěknou kombinační akci, ale bohužel se nám 
nepovedla finální přihrávka a poté se již ozval závěrečný hvizd této sezóny. 

Dnes i přes prohru a nutno řící, že zaslouženou, hosté měli více střel, si všichni 
hráči zaslouží pochvalu. Náš tým dnes velmi dobře věděl, co chce hrát a všichni hráči 
se tomu podřídil i i  díky tomu se dnes pod Orebem předváděla kvalitní kopaná. Hostům 
tímto také gratulujeme k zaslouženému titulu. Oba Dominikové dnes předvedli výkony, 
které jsou hodně nad jejich standardem, což je přísl ibem do dalších sezón, že bychom 
se od nich mohli dočkat ještě velkých věcí. Za celou sezónu patří všem hráčům 
obrovské poděkování. 

Tabulka 2015/2016 A – tým 
Krajský přebor: Jaro-2015/2016 
Datum aktualizace: 2016-06-19 

Celková tabulka 
Pořadí Tým   Záp Výh Rem Pro Skóre +/- Body   %  
1. FLAMENGO"B"  29 23 2 4 192:68 124 71 82 %  
2. GIGANTES  30 22 4 4 216:111 105 70 78 %  
3. BAD BOYS NECHANICE 30 20 3 7 181:124  57 63 70 %  
4. INFARKT  30 19 4 7 138:93    45 61 68 %  
5. VLČÁCI   30 16 4 10 164:145  19 52 58 %  
6. LEDVINKA  30 14 5 11 136:128    8 47 52 %  
7. FC BLEŠNO  30 14 4 12 134:116  18 46 51 %  
8. TRENCAMPE  29 15 1 13 130:115  15 46 53 %  
9. SEVERKA  30 14 4 12 106:102    4 46 51 %  
10. FC COLT  30 14 1 15 124:130   -6 43 48 %  
11. HURICAN/BRUGGY 30 10 5 15 112:123  -11 35 39 %  
12. ÚDOLÍ HLADU  30 8 7 15 99:124   -25 31 34 %  
13. ZEPPELIN  30 10 1 19 84:114   -30 31 34 %  
14. REDS   30 8 6 16 101:136  -35 30 33 %  
15. ŠTRONCEK  30 3 2 25 37:162 -125 11 12 %  
16. HESPRO"B"  30 2 1 27 109:272-163 7 8 %  
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Hráčské statistiky 
Jméno Zápasy Góly Asistence Body Žluté karty Červené karty 

Daněk Lukáš 1 0 0 0 0 0 

Dědeček Dominik 12 9 8 17 0 0 

Havelka Milan 24 6 6 12 5 0 

Hůlka Ondřej 3 0 0 0 0 0 

Janko Pavel 7 4 2 6 0 1 

Jonáš Šimon 1 0 0 0 0 0 

Kotland Michael 25 1 9 10 0 0 

Krejcar Jakub 21 19 17 36 0 0 

Krejcar Jan 22 52 34 86 0 0 

Krejcar Tomáš 6 2 4 6 0 0 

Kroupa Michal 2 0 0 0 0 0 

Moravec Dominik 17 4 5 9 0 0 

Moravec Jakub 16 12 4 16 1 0 

Pistora Přemysl 1 0 0 0 0 0 

Voltr Jaroslav 17 5 10 15 0 0 

Radoň Luboš 1 0 0 0 0 0 

Brankářské statistiky 
Jméno Zápasy Vychytané 

nuly 
Inkasované 
góly 

Inkasované 
góly/zápas 

Góly Asistence 

Janko Pavel 2 0 6 3 0 1 
Kotland Michael 25 1 101 4,04 1 9 
Moravec Jakub 1 0 1 1 0 0 
Radoň Luboš 1 0 9 9 0 0 
 

Konečná tabulka 
Krajský přebor: Jaro-2015/2016 

Pořadí Tým   Záp Výh Rem Pro       Skóre +/- Body %  
1. FLAMENGO"B"  30 23 3 4           194:70 124 72 80 %  
2. BAD BOYS NECHANICE 30 20 3 7           181:124 57 63 70 %  
3. GIGANTES  30 22 4 4           216:111 105 58 64 %  
4. VLČÁCI   30 16 4 10         164:145   19 52 58 %  
5. INFARKT  30 19 4 7           138:93   45 49 54 %  
6. TRENCAMPE  30 15 2 13         132:117  15 47 52 %  
7. LEDVINKA  30 14 5 11         136:128    8 47 52 %  
8. FC BLEŠNO  30 14 4 12         134:116  18 46 51 %  
9. SEVERKA  30 14 4 12         106:102    4 46 51 %  
10. FC COLT  30 14 1 15         124:130  -6 43 48 %  
11. HURICAN/BRUGGY 30 10 5 15         112:123 -11 35 39 %  
12. ÚDOLÍ HLADU  30 8 7 15  99:124 -25 31 34 %  
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13. REDS   30 8 6 16 101:136-35 30 33 %  
14. ZEPPELIN  30 10 1 19 84:114 -30 19 21 %  
15. HESPRO"B"  30 2 1 27        109:272  -163 7 8 %  
16. ŠTRONCEK  30 3 2 25 37:162 -125 -1 -1 %  
 


