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FC Blešno B – Profi Advisors 4:4 (0:2) 
04/09/2016 
Sestava:Novotný Marek - Daněk Lukáš, Hůlka Ondřej, Kotland Michael -Dědeček Dominik, 
Kroupa Michal, Moravec Jakub 
B:Dědeček Dominik 2, Daněk Lukáš, Kotland Michael 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 6 

Komentář: Omluvenky na úvodní zápas béčka nové sezóny se velmi rychle množily. 
Začalo to Zdendou Hollerem, který zřejmě ukončil kariéru, následoval ho Přéma, kterého do 
zápasu nepustilo skautské školení. Pracovní povinnosti nepustily Šimona a Silvii zase ty ligové. 
Standa s Járou nemohli kvůli zápasu dorostu. Co nedovolilo nastoupit Víťovi a Honzovi 
Kotlandovi to vědí jen oni sami. Korunu tomu nasadil Lukáš Novák, který den před zápasem 
zjistil, že nemá boty a také Pajas, který z neznámých důvodů nedorazil. Takže béčku museli 
vypomoci tři hráči z áčka, aby se zápas mohl odehrát.  

K zápasu nastoupili naši hráči jako jednoznačný outsider, protože hosté loni skončili třetí. 
Toto potvrdili velmi rychle, v 5. minutě Lukáš neuhlídal svého hráče, který poslal hosty do 
vedení - 0:1. Náš prapor však začal zvedat Michael, který nejprve obral o míč hráče hostů a 
posléze z těžké pozice těsně netrefil bránu. Minutu na to Michal perfektní, sic ne moc chtěnou, 
přihrávkou nalezl Michaela a ten z půlky postupoval na prázdnou bránu - 1:1. Po této brance se 
hra vyrovnala, ale hosté byli aktivnější, avšak naši borci hodně využívali toho, že hosté hráli 
místy až příliš ofenzivně. To mohl potrestat Ondra, ale prázdnou bránu minul. A tak nás hosté 
potrestali, po rohovém kopu se dostali opět do vedení - 1:2. Do konce první půle se již žádný z 
týmů neprosadil. 

Ze začátku druhé půle přece jenom tlak hostí lehce polevil. Naši hráči toho využili. 
Michael poslal dlouhý míč do souboje na Michala, míč ze souboje vypadl a sebral jej Dominik, 
který postupoval sám na brankáře, jehož se zbavil krásnou kličkou a do prázdné brány srovnal na 
- 2:2. Hosté na tuto branku zareagovali tak, že přešli na vyšší rychlostní stupeň a naši plejeři 
jednoduše nestíhali. Takže nebylo divu, že se hosté poměrně rychle dostali do dvoubrankového 
vedení - 2:4. V těchto chvílích to s našimi nadějemi na bodový zisk vypadalo opravdu špatně. V 
17. minutě se nám podařil protiútok. Po pěkné akci Lukáš přihrál Dominikovi a ten do prázdné 
brány snížil na - 3:4. Pět minut před koncem zápasu jsme si vzali oddechový čas. Po něm jsme do 
brány poslali Michaela a do pole všechny posily z áčka, Ondru a Lukáše. Začali jsme hrát s 
vysunutým brankářem a nutno říci, že nad očekávání dobře. Záhy měl obrovské šance Lukáš, 
který nejprve trefil tyč a posléze dvakrát dorážel. Tvrdil, že míč byl za čárou, ale zřejmě to viděl 
asi jen on. Šance přibývaly, ale i jsme měli obrovskou, kliku, když brankář hostí přes celé hřiště 
trefil břevno naší brány. Po prostřídání se na hřiště opět dostal kapitán Lukáš. Po chvilce ho opět 
skvělou, tentokrát chtěnou, přihrávkou nalezl Michal a Lukáš jako správný kapitán střelou na 
zadní tyč srovnal na - 4:4. Do konce utkání zbývala minuta a hosté ani přes enormní snahu již s 
výsledkem nic neudělali. 

Dnes naši hráči vybojovali neskutečně cenný bod proti favoritovi této soutěže. Dá se říci, 
že všichni, co dnes nastoupili, předvedli to lepší ze svého fotbalového umu. Zářným příkladem je 
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Lukáš, který sice nezačal utkání příliš dobře, ale nakonec skončil jako hrdina tohoto utkání. Je 
však také pravdou, že bez posil z áčka by toto utkání vypadalo úplně jinak. Doufejme, že si 
kmenoví hráči béčka sáhnou do svědomí a zlepší přístup. 

 
 

FC Blešno B – Legia HK B 3:5 (1:4) 
11/09/2016 
Sestava: Radoň Luboš - Jech Stanislav, Kotlan Michael, Krejcar Ondřej, Novák Vít, Hůlka 
Ondřej - Pistora Přemysl, Kunáková Silvia, Janko Pavel, Novotný Marek 
B:Pistora Přemysl 2, Kunáková Silvia 
ŽK: Janko Pavel 
ČK: --- 
Diváci: 3 

Komentář: Dnes to dlouho se Sestavou vypadalo špatně nakonec se povedlo dát do kupy 
celkem slušnou sestavu lehce posílenou hráči z áčka. Toho využili i hosté a také ukázali pár posil.  

Hosté byli od začátku utkání pány dění na hřišti. V dresu hostů excelovali hlavně Jaroš a 
Kosař. A právě druhý jmenovaný otevřel v 5. minutě skóre zápas - 0:1. První branka tohoto hráče 
nastartovala a o tři minuty později přidal druhou branku - 0:2. Naši hráči se postupně osmělovali, 
ale jejich jediné šance vznikaly, když byl brankář hostí na naší polovině a hosté ztratili míč. V tu 
chvíli byla prázdná brána, ale našim hráčům ani jeden z pokusů nevyšel. A tak hosté udeřili ještě 
dvakrát- 0:4. Pak však přišla naše chvíle Přéma vybojoval míč, který si hodil tak, že postupoval 
sám na brankáře, kterého prostřelil - 1:4. A tímto stavem skončila i první půle. 

V druhém poločase se obraz hry lehounce změnil. Hosté sice byli aktivnější, ale našim 
hráčům se mnohem častěji dařilo rozbíjet jim rozehrávku a dostávat se do šancí. tu největší měl 
opět Přéma, když z půlky běžel na prázdnou bránu, hráč hostů jej však doběhl, Přému znervózněl 
tak, že netrefil prázdnou bránu. Pět minut na to Ondra pěkně vyslal Přému a ten snížil na - 2:4. 
Pak přišla jediná povedená akce hostů v druhé půli a upravili na - 2:5. Pět minut před koncem byl 
Michael faulován ve vápně. K penaltě se postavil Pajas, ale brankář jeho úmysl přečetl. Z 
následného rohu jsme vytvořili obrovský závar, ale ani z něj branka nepadla. Minutu před 
koncem Víťa vystřelil, k odraženému míči se dostala Silvie a snížila na konečných - 3:5. 

Béčko se dnes rozhodně nemá za co stydět. Výhra hostů byla zasloužená, ale při troše 
štěstí z toho mohla být i remíza šancí na to měli naši hráči dost. Dobrý výkon předvedl hlavně 
Přéma a Ondra Hůlků, ale ani ostatní se za svůj dnešní výkon nemusí stydět. 

Votroci z UHK - FC Blešno B 4:4 (3:1) 
 
18/09/2016 
Sestava: Radoň Luboš(37. Kotland Michael) - Daněk Lukáš, Jech Stanislav, Hůlka Ondřej - Janko Pavel, 
Voltr Jaroslav, Novotný Marek, Kotland Michael 
B: Kotland Michael 2, Voltr Jaroslav, Hůlka Ondřej  
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 3 
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Komentář: Béčku dnes opět chybělo několik hráčů, největším šokem bylo, že sobotní 
životosprávu nezvládl kondiční trenér týmu, tak béčku opět vypomohl Michael Kotland. domácí neměli 
dnes nikoho na střídání. 

Úvod utkání patřil nám a hned ve 2. minutě se uvedl pěknou střelou Jára, ale ta skončila pouze 
na břevně domácí svatyně. I další šance jsme si vytvořili, ale bez efektu. Tak nám domácí udělili lekci z 
produktivity, jejich první návštěva na naší půlce skončila míčem v naší síti - 1:0. O pět minut později se 
Mára vykašlal na bránění svého obránce, díky čemuž šli domácí do přečíslení 3 na 2 a toho využili - 2:0. A 
i třetí návštěva domácích skončila gólem v naší síti - 0:3. Naši hráči sice byli opticky lepší, ale dostat míč 
do brány se jevilo jako neřešitelný problém. Dali jsme nejprve asi tři tyče a pak to konečně přišlo. Po 
nejhezčí akci zápasu přihrál Lukáš před prázdnou bránu Járovi a ten snížil na poločasových - 1:3. 

Od začátku druhé půle jsme domácí dostali pod tlak a na naší polovinu se domácí dostávali 
opravdu pouze sporadicky a navíc, když se na naší polovinu dostali, tak míč pouze odevzdali. My však 
stále troskotali na domácím brankáři nebo na brankové konstrukci. Nakonec jsme se rozhodli 13 minut 
před koncem pro oddechový čas a po něm šel do brány Michael. Nejprve jsme si vytvořili obrovské 
šance, ale poté se poprvé a naposled ve druhé půli dostali domácí na naší polovinu a skončilo to brankou 
- 4:1. V 18. minutě přihrál Standa Michaelovi, který se prosmýkl mezi dvěma hráči a poté snížil na - 4:2. 
Pak však ze zápasu pro zranění odstoupil Pajas a my museli improvizovat a do útoku jsme vysunuli 
Lukáše, který však opět trefil pouze tyč. Čtyři minuty před koncem Standa opět přihrál Michaelovi a ten 
střelou z půlky hřiště překvapil domácího brankáře - 4:3. Náš tlak sílil, protože naši hráči předváděli velmi 
dobrý fotbal, kdy akce střídala akci. 10 vteřin před koncem Standa rozehrál rohový kop na Ondru a ten 
pomocí teč dostal míč do šibenice domácí svatyně - 4:4. 

Dnes kluci v poli předvedli svůj nejlepší letošní výkon, bohužel trochu selhali v zakončení, tak z 
toho nakonec byla pouze remíza. Všichni tři obránci dnes předvedli svoje nadstandardní výkony. Bohužel 
je moc nepodpořili útočníci. Zlomovým momentem bylo střídání brankářů, protože Michael z pozice 
brankáře vtiskl hře úplně jiný řád a také se stal zatím nejlepším střelcem béčka v této sezóně. 

FC Blešno A – Venca 4:8 (1:4) 
25/09/2016 
Sestava: Radoň Luboš - Dědeček Dominik, Daněk Lukáš, Novák Vít, Hůlka Ondřej - Pistora 
Přemysl, Voltr Jaroslav, Janko Pavel, Novotný Marek 
B:Voltr Jaroslav 3, Daněk Lukáš 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 6 

Komentář: Na dnešní zápas se omluvil pouze Standa a Michal Kroupa, ostatní nedorazili 
bez důvodu. Tak béčko posílil z áčka Dominik Dědeček. Hosté dorazili s jedním na střídání.  

Hosté byli v úvodu utkání aktivnější, ale do šancí se příliš nedostávali díky naší pozorné 
defenzivě. My jsme se však dlouhou nemohli dostat ani na polovinu soupeře. První vlaštovkou 
byla povedená akce Máry, který si obhodil obránce, ale v zakončení selhal. Až do 10. minuty 
první půle to vypadalo na remízový zápas. Ale v této chvíli Mára zbytečně ztratil na půlce míč a 
hosté nás potrestali - 0:1. Poměrně rychle se dostali i dvoubrankového vedení - 0:2. Následovala 
skvělá přihrávka Pajase na Lukáše, který před prázdnou bránou netrefil míč a ještě upadl na 
neslušnou část zad. Tak nám opět hosté ukázali, jak se s takovou situací nakládá - 0:3. Poté 
následovala další skvostná přihrávka, na jejímž konci byl Mára, nenechal svého kapitána ve 
štychu a na stejném místě předvedl stejné cirkusové číslo jako Lukáš. V 18. minutě se předvedly 
naše mladé pušky, když Jára zužitkoval perfektní individuální akci Dominika a do prázdné brány 



5 
 

snížil na - 1:3. Poločas však zakončil výkřik kondičního trenéra Víti Nováka:" Ty vole, toho 
nestíhám" a bylo to  - 1:3. 

I do druhé půle vstoupili lépe hosté a v 5. minutě to již bylo - 1:5. Dvě minuty na to pěkně 
vystřelil Pajas, brankář míč vyrazil, k míči se jako první dostal Lukáš a snížil na - 2:5. Ve 14. 
minutě předvedl skvostný okamžik kondiční trenér, když vystřelil na bránu prudce po zemi a jeho 
střelu tečoval do brány Jára - 3:5. O dvě minuty později jsme se rozhodli hrát bez brankáře. Hned 
první střelu zkazil Pajas a hosté navýšil na - 3:6. Do minuty však Pajas svoji chybu napravil, když 
prudkým nástřelem nalezl Járu, který dokončil hattrick a snížil na - 4:6. Pak jsme však ještě 
dvakrát zkazili rozehru a bylo po nadějích - 4:8. 

Ani přítomnost kulhavé legendy Zdendy Hollera na druhém poločase nepomohla k první 
výhře béčka. Bohužel tak jako zatím v každém zápase jsme do tohoto zápasu špatně vstoupili a 
rychle prohrávali o tři branky a to se těžko dohání i lepším plejerům než jsou naši borci. Je fakt, 
že kdyby se někteří nepokoušeli o efektní cirkusová čísla, mohl být výsledek zcela jiný. Nutno 
však jedním dechem dodat, že soupeř byl o něco fotbalovější. 

Rasošky - FC Blešno B 6:2 (4:1) 
22/10/2016 
Sestava: Novotný Marek - Novák Vít, Hůlka Ondřej,Jech Stanislav -Voltr Jaroslav, Krejcar 
Tomáš, Janko Pavel, Novák "Pokémon" Lukáš 
B: Jech Stanislav, Krejcar Tomáš 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 5 

Komentář: Béčko dnes vyrazilo k nejdelšímu výjezdu sezóny bez svého lídra statistik, a 
tak byl z áčka povolán Tomek. Letošní premiéru si dnes odbyl Lukáš Novák zvaný pokémon. 
bohužel se k utkání nedostavil rozhodčí a tak jej pískal Honza Krejcar. 

Vstup do utkání se nám povedl nejprve Pajas trefil břevno poté Jára v tutovce pouze tyč. 
Tak jsme to všechno napravovali až v páté minutě, kdy Járovu střelu dorážel do prázdné brány 
Tomek - 0:1. Po této brance však naše hra přešla do útlumu a domácí hráči začali využívat 
specifického povrchu (umělka s krátkým chlupem). Poměrně záhy srovnali stav utkání na - 1:1. 
Dvě minuty na to si Pokémon neuhlídal svého hráče a domácí se dostali do vedení - 2:1. 
V poslední minutě první půle Standa netrefil v našem vápně míč a domácí upravili na 
poločasových - 4:1. 

Vstup do druhé půle se nám vůbec nepovedl, když střelu domácího hráče Jára tečoval, 
Mára ji s obtížemi pouze vyrazil a další domácí hráč uklízel do prázdné brány - 5:1. V 6. minutě 
přišla nádherná individuální akce nejlepšího domácího hráče, když z našich tří plejerů udělal 
komparzisty a navýšil na - 6:1. Od desáté minuty jsme začali hrát s Pajasem v bráně. Dvě velké 
šance měl Tomek, ale neprosadil se a tu největší měl po přihrávce od Tomka Pokémon, který 
však tváři tvář brankáři selhal, asi se bojí, že by měl velké zápisné. Dvě minuty před koncem se 
po pěkné kombinaci dostal míč od Járy ke Standovi, který angličanem upravil na konečných - 
6:2. 

Začátek do utkání jsme měli impozantní, ale to bylo všechno, co dnes bylo dobře. Místy 
se naše dnešní hra podobala totálnímu chaosu, často se stávalo, že obránci hráli vepředu a 
útočníci vzadu. Přebírání hráčů dnes také nefungovalo, a tak se nemůžeme divit, že výsledek je 
takový, jaký je. 
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FC Blešno B - Plačice 2:6 (0:2) 
11/09/2016 
Sestava: Radoň Luboš - Jech Stanislav, Daněk Lukáš, Novák Vít, Hůlka Ondřej - Pistora 
Přemysl, Voltr Jaroslav, Janko Pavel, Dědeček Dominik 
B:Daněk Lukáš, Janko Pavel 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 2 

Komentář: Béčko dnes v domácím prostředí čelilo dalšímu soupeři, kterého hodlalo obrat 
o body. V první půli hrálo se třemi na střídání a to ještě Pajas dorazil o chloupek déle.  

K první půli není moc informací. Béčko jako vždycky pustilo soupeře do vedení. 
Tentokrát to po první půli bylo „pouze“ - 1:5 v neprospěch našich borců. 

Ani začátek druhé půle se nám moc nepovedl. Hosté se rychle dostali do vedení - 0:3. Pak 
se na hřiště dostal Liberec a nejlepší hráč hostů ho přivítal krásnou zidanovkou a ještě lepším 
zakončením - 0:4. Ve 12. Minutě se konečně povedla pěkná akce i nám. Pajasova přihrávka 
vzduchem nalezla Lukáše a ten střelou k tyči snížil na - 1:4. Bohužel ani to nepřibrzdilo rozlet 
hostujícího týmu a přidal další dva kusy do naší sítě - 0:6. V poslední minutě ještě převzal míč od 
Dominika Pajas a pěknou střelou snížil na konečných - 2:6. 

Bohužel dnes béčko porazil prakticky jeden hráč, který sám vstřelil 5 branek. Bohužel 
dnes se na naší hře nedá najít moc pozitiv. Na závěr lze dodat pouze to, že cesta k vítězství vede 
jedině tak, že všichni hráči se budou snažit udělat maximum pro úspěch týmu. 

 

Spartak HK - FC Blešno B 2:1 (1:1) 
09/10/2016 
Sestava: Novotný Marek - Daněk Lukáš, Jech Stanislav, Hůlka Ondřej, Novák Vít - Janko Pavel, 
Voltr Jaroslav, Moravec "Liga" Jakub, Kroupa Michal 
B: Daněk Lukáš 2, Voltr Jaroslav, Janko Pavel  
ŽK: Novotný Marek, Moravec "Liga" Jakub  
ČK: --- 
Diváci: 3 

Komentář: Béčko dnes bylo z áčka doplněno pouze Ligou. Domácí neměli dnes nikoho na 
střídání. 

Poprvé v sezóně se nám povedl vstup do utkání. V 5. minutě rozehrál Liga roh na Lukáš, 
který vymetl šibenici - 0:1. Dvě minuty na to se však nechal opít rohlíkem Michal a bylo 
srovnáno - 1:1. Domácí se posléze po velmi pěkné akci dostali do vedení - 2:1. V 10. minutě 
předvedl kvalitní individuální práci Ondra, který na konci přihrál Lukášovi a ten střelou pod víko 
srovnal na - 2:2. Pět minut na to Standa rychle rozehrál aut na Járu, který nás střelou z úhlu poslal 
do vedení - 2:3. V 18. minutě předvedl obrovskou minelu Mára, když namazal domácímu hráči 
před prázdnou bránu - 3:3. Domácí navíc minutu na to zahrávali přímý kop, který pomocí 
Ondrovi teče - 4:3. Do konce první půle se již žádný z týmů neprosadil. Za zmínku ještě stojí, že 
jsme obdrželi dvě žluté karty. Jednu Liga za faul a druhou Mára za hraní rukou mimo vápno. 

Na druhou půli dorazil i Pajas. V 7. minutě se dostal i na hřiště a hned jeho druhý dotek s 
míčem znamenal srovnání stavu na - 4:4. Ve 12. minutě domácí centrovali od rohu před bránu a 
Mára si míč nešťastně srazil do brány - 5:4. Při oddechovém času domácích jsme poslali do brány 
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Ligu, abychom zvýšili tlak na domácí bránu. To se nám nakonec i povedlo, ale dopravit míč do 
sítě byl již neřešitelný úkol, i když šancí na to bylo dost. 

Béčko dnes rozhodně body ztratilo, tento soupeře se dal porazit. Bohužel se zápas 
nepovedl Márovi a Standa volil místy salámové pojetí hry. Naopak dobré výkony podali Lukáš, 
Pajas a Liga, který místy předváděl až neskutečné technické finesy. Bohužel se béčko po dnešním 
zápase propadlo již na předposlední místo. Problémem je především produktivita útočníků, 
protože dali pouze necelou polovinu branek našeho týmů. Ale i tak celkově dnešní výkon nebyl 
špatný. 

FC Blešno B – Repro HK B 1:4 (1:3) 
16/10/2016 
Sestava: Radoň Luboš - Dědeček Dominik, Daněk Lukáš, Novák Vít, Hůlka Ondřej - Pistora 
Přemysl, Voltr Jaroslav, Janko Pavel, Novotný Marek 
B:Voltr Jaroslav 
ŽK:--- 
ČK: --- 
Diváci: 6 

Komentář: Skládat tým béčka dohromady na utkání je někdy hodně velké dobrodružství. 
V sobotu dopoledne byl ještě na výpomoc povolán Liberec. V sobotu večer píše Standa, že v 
neděli na zápas nemůže, že bude doma až odpoledne. Ráno před zápasem jeho kamarád zcela 
nekamarádsky naprášil důvod jeho nepřítomnosti. Liberec jsme vzbudili pět minut před zápasem, 
takže bylo jasné, že dorazí déle. Kondiční trenér volal v 8:02, že je již na cestě. A když se ozval 
úvodní hvizd, tak jsme zjistili, že Pajas trůní na toaletě. Béčko tedy nastoupilo nejprve pouze s 
dvěma schopnými obránci.  

I přes tyto všechny peripetie jsme do utkání vstoupili dobře. Ve třetí minutě rozehrál 
Přéma roh na Járu, který nás přesnou umístěnou střelou poslal do vedení - 1:0. Bohužel nám 
vedení dlouho nevydrželo. Hosté záhy srovnali, když Liberec nezvládl návrat - 1:1. Dvě minuty 
jsme opět totálně propadli v obraně a výsledkem byl útok 2 na Luboše a ten skončil očekávaně - 
1:2. V 15. minutě nestihl ubránit svého hráče Michal a bylo to - 1:3. To nás ještě dobrými 
zákroky podržel Luboš. V obrovské šanci ještě selhal Michal. 

Bohužel ani v druhé půli jsme toho směrem dopředu nebyli schopni moc vymyslet. Hosté 
se v 10. minutě ještě jednou prosadili hosté - 1:4. Ve 12. minutě dorážel do prázdné brány Přéma, 
ale míč v síti neskončil a navíc Přéma nechtěně zranil brankáře hostí, který musel střídat, tímto 
mu přejeme brzké uzdravení. Poté jsme začali hrát power-play. Nedělali jsme chyby, ale šancí 
jsme si moc nevytvářeli. Tak jsme si vzali oddechový čas, po němž šla kvalita naší hry nahoru, 
ale ani to k brankám nakonec nevedlo. 

Hosté zvítězili zaslouženě a jsou právem na třetím místě aktuální tabulky. Je však také 
pravdou, že v dresu hostů běhali pouze dva hráči, ale to naši momentálně ne moc fyzicky 
disponovanou obranu stačilo. Sice jsme dnes vstřelili pouze jednu branku, ale dnešní prohra jde 
spíše za obránci, protože 3 ze 4 našich obránců myslelo více na útočení než na bránění. Příště nás 
čeká výkonnostně srovnatelný soupeř, tak bychom konečně mohli sebrat nějaký bodík. 
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SK Oreb - FC Blešno B 2:3 (0:1) 
23/10/2016 
Sestava: Novotný Marek - Daněk Lukáš, Hůlka Ondřej, Havelka Milan -Novák Vít, Krejcar 
Jakub, Moravec"Liga" Jakub 
B: Novák Vít 
ŽK: Krejcar Jakub, Moravec"Liga" Jakub 
ČK: --- 
Diváci: 12 

Komentář: K dnešnímu zápasu dorazilo béčko posíleno třemi borci z áčka, ale oproti 
původním předpokladům nedorazil Pajas. 

Domácí nastoupili k utkání dostatečně namotivováni a v úvodu nám zle zatápěli. Poté 
jsme se však dostávali do zápasu my a šancí jsme si vytvořili více. Kuba trefil tyč a spojnici, 
kondiční trenér trefil tyč z přímého kopu a Milan netrefil prázdnou bránu. Tak se předvedli 
domácí, dostali se do vedení - 1:0. To bylo, ale vše co jim Mára dovolil, poté se totiž rozchytal k 
velmi dobrému výkonu. Domácí měli ještě velkou kliku, když střelu Kuby zachraňovali na 
brankové čáře. 

V druhé půli jsme již byli lepší. To jsme korunovali v páté minutě, kdy Kuba dostal Míč 
na kondičního trenéra a ten střelou na zadní tyč srovnal na - 1:1. Dvě minuty na to předvedl 
nádhernou individuální akci Kuba, když poslal " na párek" brankáře a jednoho obránce, toho 
dalšího na brankové čáře trefil do hrudi, od níž se míč odrazil do obráncovy ruky, kterou však 
rozhodčí neviděl. Po této akci se začalo na hřišti hodně jiskřit. Nejprve obdržel žlutou kartu hráč 
domácích, posléze ji obdržel Liga a nakonec i Kuba. 4 minuty před koncem jsme dali Ligu do 
brány, ale právě on minutu před koncem vytvořil hrubku, po níž domácí vsítili vítěznou branku- 
1:1. 

Dnešní utkání se hodnotí těžce. Naši hráči byli převážnou část utkání aktivnější i střel 
jsme měli více, ale při domácím brankáři stáli snad všichni svatí. Zajímavostí je, že letos nás 
zatím žádný jiný tým nefauloval tolikrát jako domácí hráči a jen díky jisté benevolenci 
rozhodčího neobdrželi karet více. Tento fakt nám však dnešní mač neprohrál. Jistou část viny má 
dnes trenér, protože hra bez brankáře byl dnes zbytečný risk. Mára dnes konečně předvedl dobrý 
výkon v bráně, na rozehře budeme muset ještě zapracovat. 

FC Blešno B – FC Kojot 0:5 (0:5) 
Kontumace hosté se k utkání nedostavili. 
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Hradečtí Králové - FC Blešno B 6:4 (3:2) 
30/10/2015 
Sestava: Novotný Marek(30. -35 Krejcar Jan) - Daněk Lukáš, Novák Vít, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav -
Krejcar Tomáš, Janko Pavel, Voltr Jaroslav 
B: Krejcar Tomáš 2, Daněk Lukáš, Jech Stanislav 
ŽK: Hůlka Ondřej 
ČK: --- 
Diváci: 10 

Komentář: Dnes nás kromě tradičně vysokého počtu omluvenek hodně překvapila 
nepřipravenost některých hráčů na zápas. Hned tři plejeři byli buzeni!! manažerem týmu. Takže béčko 
nastoupilo k zápasu nejprve bez možnosti střídat. Na štěstí zbytek týmu dorazil v úvodních pěti minutách.  

Úvod utkání byl vyrovnaný, ale v 6. minutě se první prosadili domácí - 1:0. My odpověděli 
krásnou individuální akci Tomka, na jejímž konci skóroval Standa do prázdné brány - 1:1. Dvě minuty na 
to Ondra nalezl z autu krásným centrem za obranou Tomka a ten nás poslal do vedení - 1:2. Bohužel nám 
nevydrželo moc dlouho a domácí srovnali - 2:2. Pět minut před poločasem domácí měli výhodou přímého 
kopu. Domácí hráč to zahrál tak dobře, že meruna prošla hned třem našim hráčům mezi nohama, až 
skončila v síti- 3:4. 

Vstup do druhé půle se nám nepovedl a domácí zvýšili na - 4:2. Tak šel do brány místo Máry 
Honza a hned jeho první střelu do brány dorazil Lukáš - 4:3. Pět minut na to se Honzovi nepovedla 
rozehra a domácí opět navýšili své vedení - 3:5. A tak šel do brány zpět zase Mára. 7 minut před koncem 
jsme si vzali oddechový čas a po něm jsme na hřiště poslali to nejlepší, co bylo k dispozici. Kluci se 
předvedli pěkně a po krásné kombinaci a přihrávce od Járy snižoval Tomek - 5:4. Minutu na to si nepříliš 
důrazně počínal Ondra a domácí vstřelili poslední branku tohoto utkání - 6:4 

Domácí vyhráli zaslouženě, protože byli v útoku efektivnější. My jsme měli dnes také dost šancí, 
ale někteří hráči stále hledají formu v zakončení. Je to škoda, protože bodů bychom mohli mít více. 

FC Blešno B – The Legends 1:14 (1:8) 
05/11/2016 
Sestava: Novotný Marek - Jech Stanislav, Hůlka Ondřej, Dědeček "Liberec" Dominik - Voltr 
Jaroslav, Janko Pavel, Moravec Dominik 
B:Moravec Dominik 
ŽK: Janko Pavel 
ČK: --- 
Diváci: 1 

Komentář: K dnešnímu utkání béčko ani zdaleka nenastoupilo v optimální sestavě, ale 
alespoň jej posílili Dominici z áčka. 

První půli nemá cenu dlouze komentovat. Hosté nás jednoduše posadili na kolotoč a 
dovolili nám z něj vysednout až za stavu - 0:8. Poté předvedl famózní sprint Liberec a 
naservíroval míč před prázdnou bránu Dominikovi - 1:8. A i když Standa dával famózní 
přihrávky, k dalším brankám to již nevedlo. 

V druhé půli to byla sice trochu jiná písnička, ale i tak hosté vstřelili dalších šest branek - 
1:14. My jsme, však měl zhruba tak sedm opravdu velkých šancí jak výsledek zkorigovat, ale to 
by spolupráce Járy a Liberce musela být přeci jenom o něco plodnější. Tak jsme se do statistik 
zapsali alespoň žlutou kartou, kterou obdržel Pajas za úmyslné přerušení hry rukou. 

V dnešním zápase jsme body rozhodně nečekali a to se potvrdilo. I tak jsme předvedli 
dots pěkných momentů. Obrovská škoda je, že Standa si svůj nejlepší výkon za poslední dva roky 
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schoval na zápas, ve kterém to nemělo kýžený efekt. Tento zápas je ideální pro náš mladý tým na 
sbírání zkušeností, i když to byl dnes historický debakl béčka. 

Penalta HK - FC Blešno B 9:1 (3:0) 
13/11/2016 
Sestava: Novotný Marek - Jech Stanislav, Dědeček "Liberec" Dominik, Hůlka Ondřej, Krejcar 
Ondřej - Janko Pavel, Novák Lukáš, Voltr Jaroslav, Kroupa Michal 
B:Dědeček "Liberec" Dominik  
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 1 

Komentář: Dnes béčko nastoupilo k zápasu s týmem, který byl na 13. místě a chtěli jsme 
získat body, proto nastoupilo posílené o dva borce z áčka. 

Úvod utkání byl vyrovnaný. Až do páté minuty, kdy lehkou střelou soupeře špatně chytil 
Mára a domácí se dostali k dorážce a do vedení - 1:0. Tato chyba zcela rozhodila náš tým a 
domácí si od této chvíle dělali na place, co chtěli. A přidali další dva kusy do naší sítě - 3:0. Více 
branek nepřidali jen díky duchapřítomnosti Máry v bráně. My jsme v první půli vystřelili asi 
třikrát. 

Do druhé půle jsme poslali na hřiště to nejlepší, co bylo k dispozici. Ani to nepomohlo a 
během dvou minut bylo po zápase, domácí navýšili na - 5:0. Naše hra byla stále hrozná a domácí 
dále dominovali, nejprve upravili na - 6:0. Pak si vstřelil vlastní branku Pajas - 7:0. Následoval 
náš jediný kladný moment v zápase. Ondra Hůlka přihrál Liberci a ten střelou na zádní tyč snížil 
na - 7:1. Poté Pajas obdržel žlutou kartu. Domácí ještě přidali další dva hřebíky do naší rakve - 
9:1. 

Dnešní výkon byl jeden z nejhorších v historii týmu. Bohužel nás porazil de facto jediný 
hráč soupeře, byl to hráč tmavé pleti a domácí s ním komunikovali anglicky. Pajas dnes může být 
rád, že vůbec dohrál, protože ani žluté varování mu nestačilo. Jinak to dnes bylo opravdu hrozné, 
zahrávali jsme velké množství rohů a autů, ale bohužel se naši hráči nechtěli dnes hýbat, tak 
každá naše standardka byla výhoda pro domácí. Chce to dnešní výkon hodit za hlavu a soustředit 
se na poslední zápas. 

 

Cannibals HK - FC Blešno B 12:3 (6:1) 
30/10/2015 
Sestava: Radoň Luboš - Krejcar Jakub, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav - Dědeček Dominik, 
Novák Lukáš, Novotný Marek, Voltr Jaroslav 
B: Krejcar Jakub 2, Dědeček Dominik 
ŽK:--- 
ČK: --- 
Diváci: 6 

Komentář: Dnes jednalo o poslední zápas béčka v roce 2016 a tomu také odpovídal 
přístup hráčů. Béčko nakonec dorazilo do Hradce s třemi hráči na střídání a z toho byli dvě posily 
z áčka. Domácí nastoupili bez možnosti střídat až v průběhu utkání jim dorazil jeden hráč.  
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Do zápasu jsme vstoupili špatně, hned v 1. minutě bídně rozehrál Standa a domácí to 
potrestali - 1:0. Následovalo podcenění situace od Ondry a bylo to - 2:0. V 8. minutě nalezl z autu 
Kuba hlavu Liberce a ten snížil na - 2:1. Do konce první půle úřadovali hlavně domácí a po dvou 
chybách Kuby a dvou povedených akcích upravili na poločasových- 6:1. U nás měl dobré 
příležitosti Liberec po dobrých přihrávkách od Luboše, ale Liberci to v posledních zápasech moc 
nohama nestřílí. 

Do druhé půle jsme poslali to nejsilnější. A ve 3. minutě kluci zúročili včerejší trénink, 
když z rohu nalezl Jára Kubu a ten snížil na - 6:2. Pak bohužel zase začali úřadovat domácí hráči 
a postupně navyšovali skóre na - 10:2. Mezitím měli obrovské šance Standa a Lukáš, ale 
neproměnili je. A tak opět Jára vyzval Kubu, který snížil na - 10:3. Domácí poté přidali ještě dva 
kusy a upravili tak na konečných - 12:3. 

Ještě, že je konec podzimu, poslední zápasy béčka mají hodně sestupnou tendenci. Dnes 
byla chyba i v nominaci. Bohužel někteří naši hráči na tuto soutěž nemají zatím dostatečnou 
kvalitu. Malou náplastí dnes mohla být změna nejmladšího střelce v historii FCB, kterým se dnes 
mohl stát Lukáš, ale na zakončení bude muset ještě zapracovat. Bohužel tato prohra znamená pád 
na samotné dno tabulky. 

 

Reds HK C - FC Blešno B 10:4 (6:3) 
01/04/2017 
Sestava: Novotný Marek - Daněk "Muflon" Lukáš, Hůlka Ondřej, Janko Pavel, Krejcar Ondřej - 
Kouba Zdeněk, Novák "Pokémon" Lukáš, Krejcar Tomáš, Kroupa "Džejmák" Michal 
B: Kouba Zdeněk 2, Krejcar Tomáš, Kroupa Michal 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 2 

Komentář: V prvním jarním utkání posílili béčko dva borci z áčka. Ondra Krejcar zápas 
vyhecoval tím, že prohlásil:" V případě vítězství 10:0 si můžete vzít moji motorku".. 

První šance v utkání jsme měli my, ale první branku vstřelili domácí - 1:0.Na tuto branku 
jsme však záhy zareagovali Pokémon vysunul Zdendu, který krásným angličanem vstřelil svoji 
první branku v našem dresu a srovnal na - 1:1. Domácí pak využili okének v naší obraně a 
odskočili na rozdíl dvou branek - 3:1. Poté však přišly naše chvíle. Nejprve Zdenda poslal míč na 
Džejmáka, který dalším krásným angličanem vstřelil svoji první branku v sezoně a snížil na - 3:2. 
Dvě minuty na to vyslal do samostatného úniku Tomka Mára. Tomek si doslova vychutnal 
brankáře domácích a srovnal na - 3:3. Pak si však svoje slabší chvilky vybrali Muflon, Mára a 
Ondra Hůlka. Domácí nám opět odskočili - 6:3. My jsme měli šance na snížení. Zdenda dal tyč a 
Tomka vychytal brankář domácích. 

Druhá půle začala stejně jako ta první. Domácí nejprve navýšili své vedení - 7:3. O tři 
minuty později Ondra Krejcar rozehrál aut na Zdendu a ten po pěkné individuální akci snížil na - 
7:4. Poté náš výkon začal postupně uvadat. Domácí toho využili a navýšili své vedení na - 9:4. Za 
tohoto stavu jsme si vzali oddechový čas. Poslali jsme na hřiště to nejlepší, co bylo k dispozici. 
Ale náš tým již neměl psychické síly s výsledkem něco udělat. Nejvíce snahy projevoval Ondra 
Krejcar, ale to nestačilo a tak nám domácí přidali potupný desátý kousek- 10:4. 

Těžko se hodnotí dnešní utkání. Z pohledu diváka se jednalo o atraktivní mač. Bohužel 
jsme dnes vytvořili příliš chyb při bránění. Dnes byl i velký rozdíl ve výkonech brankářů. 
Domácí strážce svatyně zabránil minimálně 8 brankám, Mára maximálně 3, ale připsal svoji 
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první asistenci v našem dresu. Kluk je mladej, fandíme mu, ono se to zlepší. Mírným 
rozčarováním byl i dnešní výkon Pokémona, který si taktéž připsal svoji první asistenci, ale běhat 
by ho dnes nedonutilo ani stádo volů. Přesto se v dnešním utkání našli hráči, kteří svými výkony 
mile překvapili. Byl to Ondra Krejcar a Zdenda Kouba, u kterého je škoda, že nedal ještě alespoň 
o dvě branky více. I když to tak nevypadá, dá se na tomto výkonu stavět, ale musíme se 
vyvarovat chyb v obraně. 

Profi Advisors - FC Blešno B 3:4 (3:1) 
02/04/2017 
Sestava: Radoň Luboš - Daněk "Muflon" Lukáš, Hůlka Ondřej, Novák Vít, Janko Pavel - Voltr 
Jaroslav, Kouba Zdeněk, Novák "Pokémon" Lukáš, Kroupa "Džejmák" Michal, Moravec "Liga" 
Jakub 
B:Janko Pavel 3, Kouba Zdeněk 
ŽK: Daněk "Muflon" Lukáš 
ČK: --- 
Diváci: 10 

Komentář: Dnes bylo všechno od začátku skoro dobře naše nabitá střídačka s 5 lidmi, 
mezi nimiž byl i Liga jako kanonýr dne. Domácí bez možnosti střídat. Krásné počasí a plné 
tribuny.  

Jenomže ani tom nám v úvodu utkání nestačilo. Muflon si jako již tradičně hlídal svého 
hráče minimálně s třímetrovým odstupem a kondiční trenér Víťa, to již za něj nestihl uhasit - 1:0. 
Naši hru tato situace vůbec neovlivnila a stále jsme hráli špatně. Tak domácí po další pěkné akci 
navýšili své vedení na - 2:0. Pak konečně přišla naše chvíle. Ne před bránou soupeře, ale u naší 
střídačky. Pokémon celý natěšený, že již může vlétnout na hřiště, udělal první krok a roztáhl se za 
lajnou jak dlouhý tak široký, což pobavilo všechny přítomné. Ovšem fotbalově na tom stále byli 
lépe domácí. Zhruba v 10. minutě přišla naše první světlá chvíle, Zdenda vysunul Járu, který šel 
sám na bránkáře a ano uhádli jste, trefil tyč. Tak nám museli domácí ukázat, jak se to dělá a 
zvýšili na - 3:0. Pak předvedl krásnou individuální akci Zdenda, na jejímž konci obešel i brankáře 
a místo nromálního kopnutí míče do prázdné brány, použil patičku, na což domácí brankář ještě 
stihl zareagovat. Tak to všechno rozsekl Liga, který dostal míč na Zdendu a ten uklízel do 
prázdné brány- 3:0.V 18. minutě přišel zlomový moment utkání. Zde záznam: "Muflone máš tam 
hráče." Muflon "Já o něm vím.". A věděl, kopala se penalta proti nám. Tu však Luboš bravurně 
zlikvidoval. Od této chvíle jsme začali přebírat otěže utkání my. O tom jak jsme v první půli 
zakončovali, se raději rozepisovat nebudu, protože slabší povahy by to nemuseli unést. 

Vstup do druhé půle byl naprosto famózní. Jára přihrál Pajasovi a ten prudkou střelou k 
tyči snížil na - 3:2. Pajas navíc pokračoval, když v 8. minutě převzal míč od Zdendy a další 
dělovkou srovnal na - 3:3. V 15. minutě Zdenda vystřelil, brankář míč vyrazil. Pajas byl první u 
míč a další nechytatelnou ranou otočil stav utkání na - 3:4. Minutu si žlutý kartonek vykoledoval 
Muflon za špatné postavení ve zdi. Domácí museli začít více riskovat a otevírali nám tak svá 
zadní vrátka. Prvním faktem je, že oba týmy hodně brzdily brankové konstrukce. Tím druhým, že 
to chvílemi vypadalo, že naši hráči již další branku vstřelit nechtějí. Více to snad nemá ani cenu 
rozvádět. Nakonec jsme s vypětím všech sil i k potěše našich fans vybojovali letošní první výhru. 

I když to prvních deset minut nevypadalo, nakonec jsme získali zasloužené tři body. Na 
rozdíl od včerejšího utkání si dnes pochvalu zaslouží obrana v čele s vynikajícím Lubošem. 
Druhým hráčem, který dnes odehrál velký zápas, byl Pajas. Ostatní střídaly různé okamžiky a 
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Džejmák kvůli tomu málem přišel o oko. Tento výsledek by nás měl povzbudit do dalších bojů o 
mistrovské body. 

Legia HK B - FC Blešno B 12:2 (5:1) 
09/04/2017 
Sestava: Radoň Luboš - Jech Stanislav, Janko Pavel, Novák Vít, Daněk "Muflon" Lukáš - Kouba 
Zdeněk, Voltr Jaroslav, Novák "Pokémon" Lukáš 
B:Kouba Zdeněk, Voltr Jaroslav 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 10 

Komentář: Béčko dnes nastoupilo opět před početnou diváckou kulisou proti druhému 
týmu tabulky pouze se třemi hráči na střídání.  

Vstup do utkání proběhl dle předpokladů a velmi rychle jsme prohrávali - 1:0. Poté však u 
domácích vybojoval míč Zdenda a srovnal na - 1:1. O tři minuty později fauloval před našim 
vápnem Pajas a domácí nařízení přímý kop využili- 2:1. Poté navíc poslali na hřiště posily z áčka 
a naši hráči se nestačili divit. Nejprve Pokémon po rohu neuhlídal hráče Převýšova Kosaře - 3:1. 
Pak nás domácí ještě dvakrát pěkně vyškolili a rázem to bylo - 5:1. Naši hráči se sice snažili, 
ale k brankám to nevedlo a tak se odcházelo do kabin za velmi nelichotivého výsledku. 

Ani vstup do druhé půle se nám nepovedl, nejprve domácím namazal Standa - 6:1. Poté 
nás dvakrát opět vyškolili a bylo po zápase - 8:1. My jsme alespoň zareagovali nádhernou střelou 
Járy, kterou korigoval na - 8:2. Poté jsme však již gólově mlčeli a již se prosazovali pouze 
domácí, kteří nám nakonec uštědřili dvanáctibrankový příděl - 12:2. 

Dnes byl rozdíl ve výkonosti obou týmů příliš velký. I když se naši hráči snažili a někteří 
na hřišti málem do slova a do písmene vyplivli plíce, hráčům s takovouto fotbalovou průpravou 
nemohou zatím konkurovat. Přesto si dva naši hráči zaslouží opět pochvalu a to Luboš, který 
chytil minimálně dalších 6 gólů a Pajas, který domácím nedaroval ani metr hřiště zadarmo. Naši 
útočníci se sice snažili, ale čekáme od nich větší brankovou produkci. Je třeba se z tohoto 
výsledku oklepat a soustředit na další téměř klíčový duel jara. 

FC Blešno B – Votroci z UHK 2:9 (0:4) 
22/04/2017 
Sestava: Radoň Luboš - Novák Vít, Jech Stanislav, Kroupa Michal - Novák "Pokémon" Lukáš, 
Novotný Marek, Kouba Zdeněk 
B: Kouba Zdeněk, Jech Stanislav  
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 3 

Komentář: Dnešní zápas béčka se hrál souběžně s áčkem a dle předpokladu to béčku 
ublížilo. Jára byl poslán za áčko, Muflon dal přednost horečce páteční noci a Pajas pro jistotu na 
zápas nedorazil. 

Hosté byli od začátku lepším týmem a jako vždycky jsme si nechali dát první branku - 
0:1. Poté přízemní střelu z půlky hřiště Luboš nezastavil a bylo to - 0:2. Pak zasadil špatnou 
rozehrou další hřebík do naší rakve Džejmák - 0:3. Pak hosté přidali ještě další kus - 0:4. My 
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jsme se postupně osmělovali. V tomto směru byl rozhodně nejaktivnějším i nejnebezpečnějším 
hráčem Zdenda, ale kromě dvou tyčí jsme z toho více nevytěžili. 

O poločase jsme si vysvětlili, že nebudeme vymýšlet kraviny u našeho vápna. 2. minuta 
Standa se snaží dát jesle, což se nepovede a je to - 0:5. Hosté v pohodovém tempu přidali další 
dvě branky - 0:7. Poté jsme přeskupili řady Džejmáka jsme vysunuli dopředu a Pokémon, jej 
nahradil vzadu. Džejmák se odvděčil velmi rychle. Vymyslel akci, na jejímž konci přihrál 
Zdendovi a ten snížil na - 1:7. Hosté, ale ještě dvakrát využili zmatků v naší obraně a navýšili na 
- 1:9. Poslední slovo v utkání měl Standa a po překvapivě velmi dobré individuální akci vstřelil 
ještě hezčí branku, když míč otřel o tyč hostující svatyně - 2:9. 

Naši hráči bohužel nepřistoupil k tomuto veledůležitému zápasu, tak jak měli a zrodil se z 
toho ostudný debakl. Jediní dva hráči, kteří dnes snesou přísnější měřítko, jsou Pokémon a 
Zdenda. Ostatní předvedli průměrné až podprůměrné výkony. 

Venca - FC Blešno B 5:3 (2:1) 
23/04/2017 
Sestava: Moravec "Liga" Jakub - Janko Pavel, Daněk Lukáš, Novák Vít, Hůlka Ondřej - Kouba 
Zdeněk, Voltr Jaroslav, Novák "Pokémon" Lukáš 
B: Moravec "Liga" Jakub, Janko Pavel, Voltr Jaroslav 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 6 

Komentář: Poprvé v sezóně nastoupilo béčko pouze se dvěma hráči na střídání a navíc s 
Ligou v bráně. Domácí na tom byli stejně a možná na tom byl hůř, protože jejich věkový průměr 
byl o dvě dekády vyšší.  

Dnes se stalo v první půli něco neskutečného. Vstoupili jsme do utkání aktivně a světe div 
se dostali jsme se i do vedení. Když Járovu přihrávku na dvakrát přetavil v gól Pajas - 0:1. I po 
gólu jsme byli aktivnější a vytvářeli jsme si obrovské šance, ale finální fáze byla tragikomická. 
Tak nám domácí ukázali, že v jednoduchosti je síla a prakticky z první kloudné akce srovnali na - 
1:1. I tak se obraz hry moc neměnil. Ale branka domácích pro nás byla asi začarovaná. V 15. 
minutě přišel šok a domácí se dostali do vedení - 2:1. Do konce první půle se již nikdo 
neprosadil. 

Do druhé půle jsme také vstoupili aktivně možná až příliš. Ve 3. minutě jsme totiž ztratili 
míč a brankář domácích využil toho, žev Liga nebyl v brance - 3:1. Ve 12. minutě Liga svoje 
zaváhání napravil, když Zdendovu přihrávku přetavil v nádhernou branku pod břevno domácí 
svatyně - 3:2. Dvě minuty na to si však Liga vybral zase slabší chvilku a pustil domácím 
nemastnou střelu - 4:2. Ve 20. minutě dnes velmi dobře hrající Pokémon vybojoval svým 
aktivním pressinkem míč pro Járu a ten snížil na - 4:3. Pak jsme však opět zaváhali v obraně a 
domácí upravili na konečných- 5:3. 

Dnešní utkání se z našeho pohledu hodnotí velmi těžko. Kluci podali velmi dobrý výkon, 
Víťa dokonce nastoupil s lehkým nachlazením. Avšak ve finální fázi to byla stejné písnička jak u 
áčka. Akorát, že v tomto zápase to s tím zakončením bylo ještě horší třikrát netrefená prázdná a 
osmkrát špatně vyřešená situace dva na jednoho hovoří za vše. Pozitivem však jsou stále se 
zlepšující výkony Pokémona. 
 



15 
 

 FC Blešno B - Rasošky 0:4 (0:1) 
29/04/2017 
Sestava: Novotný Marek -Janko Pavel, Novák "Pokémon" Lukáš, Daněk Lukáš, Havelka Milan - 
Kotland Jan, Kroupa Michal, Kouba Zdeněk, Voltr Jaroslav, Moravec Dominik  
B: ----- 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 8 

Komentář: Před začátkem utkání nám všechno hrálo do karet. Krásné počasí, nabušená 
sestava vyztužená dvěma hráči z áčka, plné tribuny a sebevědomí béčka posílené výkonem z 
minulého týdne. Ovšem věci nabrali rychle jiný spád. Hosté přijeli se šesti hráči na střídání. Náš 
kapitán dorazil, když zvonilo na věži 13:15(Není bimbání jako bimbání). Pajas byl připraven k 
zápasu jako již klasicky až deset minut po začátku 

Hosté se bohužel jako většina týmů nenechali rozhodit našim větším hřištěm a do utkání 
vstoupili velmi aktivně. Naštěstí byly naše obranné šiky od začátku velmi pozorné. A co 
nezachytili, s tím si poradil Mára. Bohužel směrem dopředu to byla ze začátku z naší strany 
smutná písnička. Tak první střelu na hostující bránu vyprodukoval v 8. minutě Pokémon když 
předskočil svého hráče, ale jeho střela z půlky hřiště neměla dostatečnou přesnost ani razanci. V 
15. minutě byl před naším vápnem faulován Džejmák šlapákem, ale rozhodčí situaci otočil a 
kopal se přímý kop proti naší bráně. Mára střelu pouze vyrazil a u míče byl první hráč hostů - 0:1. 
Po této brance přece jenom útočné snahy našich plejerů vzrostly. Hodně úspěšný byl v tomto 
ohledu Honza Kotland, ale ani jeho střely se neujaly. Naši největší šanci v první půli měl Pajas, 
bohužel dnes si neobul střelky a tak jeho střela netrefila prostor mezi třemi tyčemi. A tak první 
půle skončila výhrou hostů. 

O poločase jsme si opět pár věcí vyříkali, ale moc to nepomohlo. V 7. minutě nechytil 
Mára poměrně snadnou střelu a bylo to - 0:2. Naši hráči se po té snažili, ale jejich kreativita 
nestačila na solidní obranu hostů. Když už se nám podařilo proniknout do soupeřovy obrany, tak 
byl proti brankář hostů, který vždy vytasil nějaký dobrý zákrok anebo špatně seřízená mířidla 
našich střelců. Čtyři minuty před koncem jsme obdrželi další branku - 0:3. Po té jsme se pokusili 
hrát bez brankáře, když na posledního šel Pajas. Během dvou minut jsme vyprodukovali pět střel, 
ale ani jednou jsme netrefili bránu a po té poslední navíc hosté uzavřeli do prázdné brány na 
konečných - 0:4. 

Hosté dnes zaslouženě zvítězili, protože byli schopni dát góly. Na naše hráče vypadá to, 
spadla asi deka. Hra není úplně špatná, ale dostat merunu do sítě se jeví téměř jako neřešitelný 
problém. Solidní výkon podal konečně Mára, i když jeden gól jde na jeho triko a rozehra dnes 
také nebyla ideální, ale lepší se to. Překvapivě dobrý výkon podal Honza Kotland, i když to 
vypadá, že jeho fyzický fond odešel do věčných lovišť. Ostatní hráči nehráli špatně, ale čekalo se 
více. 

Plačice - FC Blešno B 0:5 (0:5) 
06/05/2017 

Kontumace domácí se k utkání nedostavili. 
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FC Blešno B – Spartak HK 5:0 (5:0) 
07/05/2017 

Kontumace hosté se k utkání nedostavili. 
 

Repro HK B - FC Blešno B 4:6 (3:2) 
13/05/2017 
Sestava: Novotný Marek - Krejcar Jakub, Janko Pavel, Novák Vít, Hůlka Ondřej - Novák 
"Pokémon" Lukáš, Voltr Jaroslav, Moravec "Liga" Jakub 
B:Krejcar Jakub 2, Voltr Jaroslav 2, Janko Pavel, Moravec "Liga" Jakub 
ŽK:--- 
ČK: --- 
Diváci: 1 

Komentář: Béčku se na dnešní zápas z různých důvodů omluvilo 6 hráčů, tak byl tým 
posílen o Kuby z áčka. Kapitánem byl opět Pokémon a s jeho sérií to vypadalo špatně, protože 
domácí se sešli a měli 5 hráčů na střídání.  

První šanci zápasu jsme měli my, Jára krásně uvolnil Pokémona, který sám domácího 
brankáře neprostřelil. I další dvě šance jsme měli my, leč jsme je neproměnili a tak přišel trest. 
Ondra na našem vápně namazal hráči domácích a ten otevřel gólový účet utkání - 1:0. O dvě 
minuty později rozehrál Liga roh na Pajase, který tvrdou střelou na přední tyč srovnal na - 1:1. 
Poté se dlouho hrálo vyrovnaně, a i když jsme měli více šancí, tak se opět prosadili domácí - 2:1. 
O minutu později přišel Jára o míč v domácím vápně. Domácí velmi rychle přenesli hru a 
navýšili své vedení na - 3:1. V 18. minutě poslal Kuba po pěkné individuální akci míč na Járu a 
ten do prázdné brány snížil na - 3:2. Ve dvacáté minutě mohlo být ještě veseleji, když po takřka 
identické akci trefil Jára tyč prázdné brány. A tak první půle skončila vedením domácích. 

O poločase měl trenér krátký proslov na téma: "Dát góla není ostuda." A šlo se na druhou 
půli. V 5. minutě Kuba uvolnil Ligu, který trefil brankáře a odražený míč poslal do brány Kuba a 
srovnal na - 3:3. Až do třinácté minuty se hrálo bez vážnějších závarů před oběma bránami. Ve 
13. minutě přišel faul na Ligu a my měli výhodu přímého kopu. K jeho exekuci se postavil Kuba. 
Svoji střelou trefil brankáře a odražený míč do brány dostal Liga - 3:4. Po této brance si domácí 
vzali oddechový čas a začali hrát powerplay. A po pěti minutách ji využili, když nás 
vykombinovali až do prázdné brány- 4:4. O minutu později však Kuba úspěšně vystihl rozehru 
domácích a po jesličkách domácímu brankáři skóroval do prázdné brány - 4:5. Pak ještě Mára 
předvedl zákrok zápasu, když po velkém závaru v našem vápně chytil míč těsně před brankovou 
čarou. Ve 20. minutě jsme si vzali oddechový čas my. Trenér udělil pokyn: "Dejte ještě jeden gól, 
ať si Pokémon ještě zahraje". A ve 22. minutě to přišlo. Mára krásným výhozem nalezl Járu, 
který perfektně ustál souboj i s drobným faulem a jeslemi vstřelil svůj jubilejní desátý gól v této 
sezóně - 4:6. Pak ještě Pajas trefil tyč prázdné brány a bylo dobojováno. 

Na pohled velmi pěkný zápas, ve kterém jsme nakonec po zásluze získali velmi cenné 
vítězství. I když vstup do utkání nebyl ideální, tak se nakonec všichni naši hráči vybičovali k 
velmi dobrému výkonu. Těžko někoho vyzdvihovat, protože každý si na hřišti odvedl to svoje. 
Jen Pokémon měl dát va góly měl by dort, ale zase byl kapitánem a opět dotáhl náš tým k 
vítězství. 
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FC Blešno B – SK Oreb 3:0 (0:0) 
20/05/2017 
Sestava: Kotland Michael - Daněk Lukáš, Janko Pavel, Jech Stanislav, Novák Vít -Dědeček 
Dominik, Novák Lukáš, Voltr Jaroslav, Moravec "Liga" Jakub 
B: Janko Pavel, Jech Stanislav, Voltr Jaroslav 
ŽK: ---- 
ČK: --- 
Diváci: 4 

Komentář: Na dnešní zápas bylo béčko vyztuženo třemi hráči z áčka a hlavně bylo hodně 
motivováno naší fanynkou. Hosté dorazili s jedním na střídání. 

Hosté vstoupili do utkání velmi dobře a Michael musel být neustále ve střehu, což bylo 
také zapříčiněno tím, že Pajas prvních osm minut utkání strávil na bílém trůnu ve škole. Ve 3. 
minutě se na hřiště poprvé dostal Standa a než se stihnul rozkoukat, už postupoval sám na 
brankáře, bohužel svoji šanci neproměnil. Následovala pohledná akce hostů, na jejímž konci 
jejich hráč trestuhodně netrefil prázdnou bránu. Následovala akce, jež pobavila všechny 
přítomné, když kondiční trenér předvedl, jak to vypadá, když člověk chce běžet a Liga, když 
člověk běží. Jinak v první půli byli aktivnější hosté, ale Michael dnes zamkl svoji bránu na sedm 
západů. My jsme si také pár šancí vytvořili, ale ke gólu to nevedlo. 

V druhé půli se obraz hry začal pomalu měnit a postupně jsme přebírali otěže zápasu my. 
Takže větší šance jsme měli čím dál častěji my, ale dlouho to nevedlo k brance. Až v desáté 
minutě přihrál Liberec krásně Járovi, který nás prudkou střelou dostal do vedení - 1:0. O tři 
minuty později nalezl Michael svým dlouhým výhozem za obranou Standa (Nevím, co tam dělal 
pozn. trenéra), který míč jeslemi hostujícího brankáře dostal míč do brány- 2:0. Standa chytil 
slinu a nedlouho poté se řítil společně s Ligou sám na brankáře. Liga přihrál Standovi před 
prázdnou bránu, ale ten místo gólu trefil pouze tyč. Pak přišla jedna z nejhezčích akcí zápasu, na 
jejímž konci postupoval Standa opět sám na brankáře, kterému udělal kličku, ale již nestihl 
zakončit. V předposlední minutě rozehrál Michael míč na Pajase, který tečovanou střelou uzavřel 
skóre na konečných - 3:0. V závěru měli ještě obrovskou šanci hosté, ale jejich hráč trefil pouze 
tyč naší prázdné brány. 

Toto utkání nabídlo našim fanouškům téměř vše. Hodně krát se při něm zasmáli, viděli i 
pár fotbalových kousků a nakonec i kýžené tříbodové vítězství. I když jsme v první půli byli 
horším týmem, nakonec jsme si zaslouženě došli pro vítězství, které mohlo být i vyšší. Životní 
zápas dnes odehrál Standa, který sice v první půli nehrál nic moc, ale v té druhé to bohatě 
vynahradil. A zajímavostí také je, že Michael byl dnes nejproduktivnějším hráčem béčka. Kouzlo 
Pokémona jako kapitána stále funguje. 

 

FC Kojot - FC Blešno B 1:3 (1:1) 
21/05/2017 
Sestava: Hříbal Vojtěch - Daněk Lukáš, Novák Vít -Dědeček Dominik, Voltr Jaroslav, Moravec 
Dominik 
B:Voltr Jaroslav, Moravec Dominik, Daněk Lukáš 
ŽK: --- 
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ČK: --- 
Diváci: 11 

Komentář: Ještě v sobotu odpoledne to se sestavou na dnešní zápas vypadalo docela 
dobře, ale v 10 večer se omluvil Pajas a Pokémon na zápas pro jistotu nedorazil a má to za 
pokutu. Domácí nás navnadili tím, že nebudou mít nikoho na střídání, což jak jsme brzy zjistili, 
byla hodně klamná informace a nakonec měli tři na střídání a my pouze jednoho. 

I přes tento handicap jsme byli v úvodu zápasu aktivnější a nebezpeční před bránou. Ale 
jak to tak bývá, žádnou šanci jsme neproměnili a domácí první svoji kloudnou akci přetavili v 
branku - 1:0. Poté se hra srovnala a šance se střídali na obou stranách. Až v desáté minutě 
vybojoval míč Dominik a postupoval sám na brankáře. Svůj samostatný únik zkušeně proměnil a 
srovnal stav na - 1:1. Nedlouho poté jsme byli nuceni si vzít oddechový čas z důvodu 
kyslíkového deficitu. Do konce první půle se střídali šance na obou stranách, ale žádná již nebyla 
využita. 

V druhé půli se obraz hry změnil domácí byli výrazně aktivnější, ale Vojta držel naše 
akcie stále hodně nahoře. Navíc v 7. minutě Liberec vykulil míč Lukášovi, který nás přesnou 
přízemní střelou poslal do vedení - 1:2. Domácí přidali ještě více na otáčkách, ale naše obrana v 
čel s Vojtou odolávala dobře. Ve třinácté minutě navíc vybojoval míč Jára a pelášil sám na 
brankáře. Svůj samostatný únik zakončil s grácií nejlepší střelce béčka - 1:3. Po této brance 
začala u domácích převládat frustrace. Nejdříve se začali hádat mezi sebou a posléze předvedli 
pár nevybíravých zákroků na našich hráčích. Po faulu na Vojtu uviděli první žlutý kartonek a po 
jednom z dalších faulů uviděli další za kritiku rozhodčího. Šance si sice domácí vytvářeli stále, 
ale Vojta měl již bránu zamčenou. V poslední minutě jsme navíc mohli navýšit náš náskok, ale to 
by Dominik před poloprázdnou bránou nesměl selhat. 

Pět statečných v poli a těžce vybojované a velmi cenné body. Po téměř třech letech se 
nám vrátil do brány Vojta a předvedl velmi dobrý výkon, ale i ostatní hráči nechali na hřišti do 
slova a do písmene všechno. Všem zúčastněným dnes patří velká pochvala a velké díky. 

 
 

 

FC Blešno B – Hradečtí Králové  0:4 (0:0) 
28/05/2017 
Sestava: Radoň Luboš - Daněk "Muflon" Lukáš, Novák Vít, Hůlka Ondřej, Janko Pavel -Krejcar 
Tomáš, Novák "Pokémon" Lukáš, Voltr Jaroslav, Přemysl Pistora 
B: ----- 
ŽK:---- 
ČK: --- 
Diváci: 5 

Komentář: S dnešním utkáním to nevypadalo zprvu moc dobře 7:40 volá Muflon, že 
zaspal a přijede později. Pajas sice dorazil včas, ale jako již tradičně v době úvodního hvizdu byl 
nepřipraven a kondiční trenér jezdí s bimbáním hodin, což byl dnes opravdu průšvih, protože se 
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začalo o tři minuty dříve, takže ještě než se začalo hrát, tak se nám rozpadla takřka celá obrana. 
To hosté ti dorazili v nejsilnější možné sestavě.  

V první půli se hrála poměrně vyrovnaná malá kopaná s větší aktivitou hostí, ale naše 
obrana v čele s Lubošem všechny útoky hostí úspěšně ubránila. I my jsme si vytvořili pár 
pěkných šancí, ale také jsme je neproměnili, a tak se šlo do šaten za stavu 0:0. 

Na druhý poločas konečně dorazil Muflon. Vzhledem k průběhu hry bylo zřejmé, kdo dá 
první branku, tak vyhraje. To se bohužel povedlo hostům. V 8. minutě si v obraně ne zcela 
obratně počínali Pajas s Ondrou a hosté uklízeli do prázdné brány - 0:1. Ve 12. minutě měl 
obrovskou šanci na srovnání Tomek, ale prázdnou bránu z půlky hřiště netrefil. O minutu později 
navíc Tomek nešťastně odkopl míč před naší bránu, kde nalezl hráče hostí a ten upravil na - 0:2. 
V 17. minutě jsme nezachytili rychlý protiútok hostů a bylo to - 0:3. Poté jsme si vzali oddechový 
čas a začali jsme hrát power-play. Ta se nám příliš nevedla a navíc jsme dvě minuty před koncem 
faulovali před vápnem. Do zdi se postavil Víťa a Ondra, který se nakonec pootočil a umožnil 
hostujícímu hráči prostřelit zeď - 0:4. V poslední minutě po pěkné kombinační akci trefil Tomek 
tyč a bylo po zápase. 

Dnes to opět nebyl špatný zápas, ale tento sport je o gólech a ty jsme dnes nedali. A tak 
byla ukončena vítězná série béčka i Pokémona. 

The Legends - FC Blešno B 17:8 (6:2) 
28/05/2017 
Sestava: Voltr Jaroslav - Krejcar Ondřej, Havelka Milan, Hůlka Ondřej, Daněk "Muflon" Lukáš - 
Dědeček "Liberec" Dominik, Novák "Pokémon" Lukáš, Novák Vít 
B:Havelka Milan 2, Dědeček "Liberec" Dominik 2, Novák "Pokémon" Lukáš 2, Novák Vít, 
Daněk "Muflon" Lukáš  
ŽK:---- 
ČK: --- 
Diváci: 3 

Komentář: Na dnešní zápas s lídrem tabulky dorazilo béčko vyztuženo třemi hráči áčka a i 
přesto, že se Šimon omluvil v šest hodin ráno nebyla sestava špatná, akorát v bráně si odbyl 
premiéru Jára. Domácí hráli bez střídání. 
Průběh utkání se velmi podobal tomu podzimnímu. Než jsme se pořádně rozkoukali, už jsme 
prohrávali - 4:0. Poté Jára rozehrál na Milana, který nepovedenou střelou k tyči snížil na - 4:1. O 
dvě minuty později se dostal opět ke slovu Milan, když vybojoval míč a střelou na zadní tyč 
snížil na - 4:2. Domácí se nenechali rozhodit a po dvou krásných akcích upravili na poločasových 
- 6:2. 

Vstup do druhé půle měli domácí ještě famóznější než do té první a po osmi minutách to 
bylo - 11:2. Pak však Muflonovu přihrávku přetavil v gól Liberec a snížil na - 11:3. To samé 
provedl Liberec i s přihrávkou od Pokémona - 11:4. A pak to přišlo, bohorovnou hru domácích s 
vytaženým brankářem jsme měli možnost několikrát potrestat. Ale poprvé se to pořádně povedlo 
až v 15. minutě. Liberec přihrál Pokémonovi a ten se na dvakrát přiblížil k vysněnému dortu - 
11:5. Když navíc o minutu později opět přihrál Liberec Pokémonovi před prázdnou bránu, 
přetavil se jeho sen ve skutečnost - 11:6. Po dalších dvou brankách domácích se konečně ke slovu 
dostal i náš třetí útočník kondiční trenér Víťa, který střelou na přední tyč snížil na - 13:7. A po 
další brance domácích předvedl pěknou individuální akci Jára, na jejímž konci přihrál před 
prázdnou bránu Muflonovi - 14:8. Jára se bohužel nestihl vrátit do brány a domácí i hned z 
rozehry trefili prázdnou bránu, pak ještě přidali další dva kusy a bylo po zápase - 17:8 
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Výsledek zápasu je dle očekávání a Járovi premiéra v bráně jistě pořádně zhořkla. Máme 
zde i pozitiva. Pokémon si vystřílel dort a dali jsme nejvíce branek v této sezóně. Jinak v tomto 
utkání z naší strany moc pozitiv ke zhlédnutí nebylo. I tak je potřeba všem hráčům co dnes 
nastoupili poděkovat. 

FC Blešno B – Reds HK C  5:0 (5:0) 
04/06/2017 
Kontumace hosté se k utkání nedostavili. 

 FC Blešno B – Penalta  2:2 (0:1) 
11/06/2017 
Sestava: Kotland Michael - Janko Pavel, Novák Vít, Hůlka Ondřej, Daněk "Muflon" Lukáš - 
Kouba Zdeněk, Novák "Pokémon" Lukáš, Voltr Jaroslav, Kotland Jan, Krejcar Jan 
B:Kotland Michael, Voltr Jaroslav  
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 3 

Komentář: Béčko dnes nastoupilo v plné sestavě a navíc v bráně nastoupil Michael a 
navíc v druhé půli na chvilku "vypomohl" Honza Krejcar. Hosté dorazili s jedním na střídání a 
naštěstí pro nás bez hráče tmavé pleti, který nám na podzim velmi zle zatápěl. 

Od začátku zápasu se hrál vyrovnaný fotbal s mírnou převahou hostí, kteří se byli schopni 
častěji protlačit do zakončení. Ve čtvrté minutě hosté vystřelili, Michael střelu pouze vyrazil a u 
dorážky byli opět první hosté - 0:1. Naši první velkou šanci vybojoval Pokémon, ale se 
zakončením si zatím moc netyká. A protože i naši druhou největší šanci v první půli měl opět 
Pokémon, tak jsme se branky v první půli nedočkali. Naopak nás několikrát musel podržet 
Michael jednou i za vydatné výpomoci Ondry. 

Ani v druhé půli se obraz hry příliš neměnil. Jen jsme vypracovali více šancí, ale většinou 
jsme pouze testovali dobré postavení hostujícího brankáře. Ani hostům se dlouho nevedlo. Tak v 
15. minutě po roce zasáhl do hry Jan Krejcar. Nejprve spálil dvě tutovky. V 17. minutě si o něj 
však narazil míč Michael a do prázdné brány srovnal na - 1:1. Jenomže takřka ihned po rozehře 
se Pajas nedohodl s Víťou a hosté trestali - 1:2. Bohužel tato branka měla velmi nepříjemnou 
dohru v podobě největší hádky v historii mezi těmito našimi obránci. Pět minut před koncem 
jsme si vzali oddechový čas a nakonec se to vyplatilo. 10 vteřin před koncem Honza narýsoval 
přihrávku na Járu a ten srovnal na konečných - 2:2. 

I když jsme bod vybojovali až v závěru je dnešní výsledek spíše ztrátou. Na druhou stranu 
náš dnešní výkon nebyl optimální, tým je asi již unavený z dlouhé sezóny. Černou kaňkou je již 
zmíněná hádka, doufejme, že se již nikdy takovýto okamžik nebude opakovat. Čeká nás poslední 
zápas, tak si jej pojďme užít. 

FC Blešno B – Cannibals HK 3:7 (2:1) 
17/6/2017 
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Sestava: Radoň Luboš - Janko Pavel, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav, Daněk "Muflon" Lukáš - 
Dědeček "Liberec" Dominik, Novák"Pokémon"Lukáš,Kroupa Michal, Kotland Michael, Voltr 
Jaroslav 
B: Radoň Luboš, Novák Lukáš, Voltr Jaroslav 
ŽK:--- 
ČK: --- 
Diváci: 7 

Komentář: V 7:50 to dnes vypadalo velmi špatně s námi. Hosté již natěšeni všichni na 
hřišti a od nás byli k dispozici pouze dva kusy. Naštěstí v 7:56 dorazil náš bílý klubový autobus, 
který čekal na Pokémona, protože měl dlouhé spaní. 7:57 dorazil Muflon. Minutu po začátku 
utkání Standa a korunu tomu nasadil Pajas, který dorazil až v 16. minutě první půle. Klubová 
kasa se bude smát.  

I proto úvod utkání patřil hostům, ale díky Lubošovi a notné dávce štěstí jsme 
neinkasovali. Postupem času jsme se čím dál více začali osmělovat my. V 8. minutě Luboš poslal 
dlouhý výhoz dopředu a hosté si ho protečovali až do vlastní brány - 1:0. V 15. minutě navíc 
perfektně zakombinovalo naše juniorské duo a Jára nakonec přetavil přihrávku Liberce v naší 
druhou branku - 2:0. Po této brance se však začala naše hra lehce sypat jak domeček z karet. 
Hosté to naštěstí pro nás v první půli potrestali pouze ve 22. minutě a snížili na - 2:1. A tímto 
výsledkem skončila i první půle. 

Do druhé půle jsme vstoupili kotrmelcem a pak se do naší hry začal postupně vkrádat 
chaos hlavně při bránění. Hosté toho využili a dvěma rychlými góly otočili stav utkání na - 
2:3.Na to mohl zareagovat Ondra, ale sám před brankářem ani netrefil bránu. A tak se opět 
prosadili hosté - 2:4. Poté se však absolutně před hostujícím brankářem nedohodli Michael s 
Libercem, čímž předznamenali poněkud smutný konec dnešního zápasu. Ihned poté jsme 
inkasovali na - 2:5. V 15. minutě jsme si vzali oddechový čas. Do dvou minut jsme však 
inkasovali další branku, když hosté využili toho, že Michael nebyl v bráně - 2:6. I přesto, že jsme 
hráli power-play hosté byli aktivnější a i díky tomu jsme inkasovali po sedmé - 2:7. V poslední 
minutě předvedl krásnou individuální akci Standa, na jejímž konci Pokémon i silou vůle dostal 
míč těsně za brankovou čáru a vstřelil tak symbolicky naši poslední branku v této sezóně- 3:7. A 
to byl i konečný stav utkání. 

V první půli jsme se i po zásluze dostali do vedení a chvílemi jsme byli i lepším týmem, v 
té druhé se naše hra totálně sesypala a hosté si zaslouženě dokráčeli pro vítězství. I přes prohru je 
potřeba především za první půli naše hráče pochválit, protože proti třetímu týmu tabulky podali 
velmi solidní výkon. Bohužel se nám tento trend nepodařilo udržet v druhé půli. Nicméně 
sezónní cíl byl splněn, takže je se sezónou převážně spokojenost. Poděkování dnes patří i naším 
fanouškům. 
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Tabulka 

1A.třída: Jaro-2016/2017 
Datum aktualizace: 2017-06-18 

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

1. THE LEGENDS 30 27 2 1 267:95 172 83 92 % 
 

2. LEGIA HK"B" 30 23 1 6 196:116 80 70 78 % 
 

3. CANNIBALS 30 20 3 7 167:93 74 63 70 % 
 

4. SK OREB 30 15 4 11 125:111 14 49 54 % 
 

5. HRADEČTÍ KRÁLOVÉ 30 16 0 14 142:128 14 48 53 % 
 

6. VENCA 30 14 5 11 153:126 27 47 52 % 
 

7. REPRO"B" 30 14 4 12 120:119 1 46 51 % 
 

8. FC KOJOT 30 15 1 14 133:148 -15 46 51 % 
 

9. SPARTAK 30 13 1 16 125:137 -12 40 44 % 
 

10. RASOŠKY 30 12 4 14 121:143 -22 40 44 % 
 

11. PENALTA 30 11 1 18 121:136 -15 34 38 % 
 

12. REDS"C" 30 8 8 14 103:124 -21 32 36 % 
 

13. BLEŠNO"B" 30 8 3 19 94:163 -69 27 30 %  

14. PLAČICE 30 8 2 20 76:154 -78 26 29 % 
 

15. PROFI ADVISORS 30 8 1 21 95:173 -78 25 28 % 
 

16. VOTROCI Z UHK 30 6 4 20 98:170 -72 22 24 % 
 

 


