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FC Blešno A – Severka 2:3 (0:2) 
04/09/2016 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej - Dědeček "Liberec" Dominik, 
Moravec "Liga" Jakub, Moravec Dominik 
B: Krejcar Jakub, Moravec "Liga" Jakub  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:1+pes 

Komentář: Áčko do nové sezóny vstoupilo bez dlouhodobě zraněného Honzy Krejcara. Z 
tohoto zápasu se omluvil Milan Havelka, nakonec i Tomáš Krejcar pro zranění. Tak byl 
nominován z béčka Pajas, který nedorazil a tak áčko nastoupilo s jedním na střídání. V tom 
samém počtu dorazil i soupeř.  

Naši hráči se však tohoto stavu nezalekli a od úvodu utkání byli aktivnější a i do šancí se 
dostávali. Bohužel drtivá většina našich střel mířila doprostřed brány, kde stál povětšinou šťastný 
brankář hostí, který byl rád, že střely nechodili k tyčím. V 10. minutě Kuba rozehrál nepřesně roh 
na Michaela, který ztratil míč a pro hráče hostí nebyl problém jej umístit do prázdné brány - 0:1. 
Ani to však obraz hry nezměnilo a naši hráči byli aktivnější, bohužel tato aktivita vytvářela 
okénka v naší obraně. Jednoho z nich hosté využili a po pěkné kombinaci uklízeli do prázdné 
brány - 0:2. Obraz hry byl stále stejný, ale ani jeden z týmů se již neprosadil a tak za zmínku 
akorát stojí oddechový čas hostí 30 vteřin před poločasem. 

V druhém poločase se přece jenom vývoj lehce změnil, protože hosté si byli vědomi 
svých fyzických dispozic, tak se věnovali především bránění, aby ušetřili, co nejvíce sil. I tak 
jsme měli šancí stále dost, v tom dominovali především Kuba a Liberec, ale branka hostí byla 
dlouho zakletá. Až ve 14. minutě se Liberec krásně uvolnil, přihrál Kubovi a ten s přehledem 
uklidil míč do brány - 1:2. O pět minut později však naše obrana zaváhala a exligový Richard 
Frank umístěnou střelou na zadní tyč navýšil vedení hostů na - 1:3. Dvě minuty na to však tentýž 
hráč ukázal i svoji druhou tvář, naši hráči měli rozehrávat aut, ale tento hráč nelenil k míči doběhl 
a zakopl ho. Je vidět, že liga ti rozum nedodá :-). Dvě minuty před koncem hosté faulovali před 
vlastním vápnem. Přímý kop rozehrál Kuba na Ligu a ten snížil na - 2:3. Minutu před koncem 
Kuba ještě krásně nalezl před bránou Liberec, který bohužel selhal v zakončení. 

Áčko dnes ztratilo celkem zbytečně tři body. Nebyl problém ve snaze, kvalitě ani 
nasazení, ale bohužel náš tým dnes selhal především v zakončení, protože když trefujete hlavně 
prostředek brány, tak šance na vstřelení gólu je opravdu malá. Ale celkově však nastoupivším 
hráčům celkem nelze nic vytknout. 
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FC Colt 04 - FC Blešno A 6:7 (3:2) 
10/09/2016 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Dědeček "Liberec" Dominik - Voltr Jaroslav, 
Moravec "Liga" Jakub, Moravec Dominik 
B:Dědeček "Liberec" Dominik 3, Krejcar Jakub 2, Voltr Jaroslav, Moravec "Liga" Jakub 
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:2 

Komentář: K prvnímu venkovnímu utkání jsme nastoupili bez Honzy a Tomáše Krejcarů a bez 
Milana Havelky. Z béčka byl tedy povolán Jára Voltr. Všechny přítomné před utkáním překvapilo, že 
rozhodčí Markvart odjel a tak jsme si museli utkání odpískat sami.  

Ze začátku utkání jsme byli aktivnějším týmem s větším množstvím vypracovaných šancí, ale 
bohužel se během týdne naše zakončení nezlepšilo. Až v 8. minutě Michael přihrál na naší půlce Kubovi, 
který si všimnul lehce vyběhnutého brankáře domácích a střelou téměř přes celé hřiště nás poslal do 
vedení - 0:1. To však netrvalo příliš dlouho, domácím se po pěkné akci podařilo srovnat na - 1:1. Pak jsme 
navíc provedli hrubou chybu v rozestavení hráčů, Dominik zůstal ve vápně jako poslední bránící hráč, 
čehož hosté využili a dostali se do vedení - 2:1. Tři minuty na to vybojoval míč Ondra a posunul jej na 
Ligu, který přízemní střelou srovnal na - 2:2. Ani tento stav však nevydržel dlouho a domácí se minutu 
před poločasem dostali do vedení - 3:2. 

V druhé půli se obraz hry přece jenom změnil, domácím přišel hráč na střídání a začali být 
aktivnější na míči, ale my kontrovali nebezpečnými brejky. V 5. minutě posunul Kuba míč na Liberec, 
který tváři v tvář brankáři nezaváhal a umístěnou střelou srovnal na - 3:3. Posléze se do přečíslení dostali 
naši dva benjamínci, Jára na konci této akce přihrál Liberci před prázdnou bránu - 4:3. Ani ne o minutu 
později Kuba vystihl rozehru hostí a do prázdné brány navýšil naše vedení na - 5:3. Poté opět úřadovaly 
naše mladé pušky, ale tentokrát si role vyměnili a tak se i Jára zapsal do střeleckých statistik - 6:3 Ve 20. 
minutě Liga přihrál Liberci, který vybízel svoji přihrávkou Ondru, ale obránce domácích byl rychlejší a tak 
se Liberec dočkal svého prvního letošního hattricku - 7:3. Do konce zbývalo pět minut a vypadalo to, že je 
po utkání. Naši borci, ale zcela nepochopitelně ztratili koncentraci a dovolili domácím snížit na rozdíl 
jedné branky- 7:6. Dvacet vteřin před koncem jsme měli míč v moci, ale Ondra místo toho, aby míč 
podržel, nesmyslně vystřelil a nabídl tak domácím ještě možnost posledního útoku. Tu však domácí 
hlavně díky Michaelovi nevyužili. 

Dnešní zápas by se dal rozdělit do čtvrtin. V té první jsme byli sice lepší, ale trápila nás koncovka. 
Ta druhá byla vyrovnaná, ale domácí nás vyškolili v efektivitě. V té třetí byli domácí lepší, ale nám vyšly 
perfektně brejky. A v té poslední jsme byli domácím hodně špatným sparingpartnerem. Za zmínku jistě 
stojí to, že dnes mohli dát branku úplně všichni naši hráči včetně brankáře. Michael sice gól nedal, ale tři 
body jdou dnes hodně za ním, protože hlavně v druhé půli předvedl hodně dobrých zákroků. 

 

FC Blešno A – Hurican Černožice/Bruggy HK 2:4 (0:3) 
 
11/09/2015 
Sestava: Kotland Michael(25 - 45 Novotný Marek) - Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Janko Pavel - 
Kunáková Silvia, Moravec "Liga" Jakub, Voltr Jaroslav, Moravec Dominik 
B: Moravec "Liga" Jakub, Moravec Dominik  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
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Diváci:3 + pes 
Komentář: Áčko dnes poprvé v historii nastoupilo bez zástupce bratří Krejcarů a tak z béčka 

dostali možnost Pajas, Mára a Silvie. Hosté přijeli v minimálním počtu a navíc jeden jejich hráč na hřišti 
pouze stál.  

První půle se z našeho pohledu dá shrnout jedním slovem a tím je tragédie. Hosté se za poločas 
dostali pětkrát za půlku, dali nám z toho tři branky a všechny tři nám navíc vstřelil jediný hráč, který do 
toho uměl trochu kopnout. O poločase jsme se navíc pohádali. 

V druhé půli se obraz hry z našeho pohledu lehce zlepšil a to hlavně díky Milanovi, který se 
opravdu snažil. Bohužel byl to právě on, kdo přidal čtvrtý hřebíček do naší rakve - 0:4. V 18. minutě se 
nám konečně povedla kloudná akce a Liga po přihrávce od Ondry snížil na - 1:4. Pak jsme začali hrát bez 
brankáře. Předvedli jsme pár pěkných akcí, ale ujal skoro až ta poslední. Ondra pěkně vyvezl míč, přihrál 
Dominikovi a ten angličanem snížil na konečných - 2:4. 
Hosté si dnes zaslouženě odváží tři body, protože se naši hráči zcela nesmyslně přizpůsobili jejich hře bez 
pohybu. 

Údolí Hladu HK - FC Blešno A 2:3 (0:0) 
25/09/2016 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Ondřej, Havelka Milan, Krejcar Jakub - Krejcar Tomáš, Voltr Jaroslav, 
Moravec "Liga" Jakub 
B: Krejcar Tomáš 2, Krejcar Jakub  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:3 

Komentář: Áčko k dnešnímu utkání nastoupilo s dvěma na střídání a z béčka byl povolán Jára a 
bohužel na utkání byl nominován sudí Markvart.  

Od začátku utkání jsme byli aktivnější, ale domácí obranný blok fungoval velmi dobře, tak se 
utkání brzo změnilo ve velkou taktickou bitvu. V 10. minutě postupoval Liga sám na brankáře, který jeho 
střelu chytil rukou mimo vápno, rozhodčí to údajně neviděl. Minutu na to měl největší šanci první půle 
Jára, ale selhal a trefil pouze tyč. Protože domácí byli v první půli na útočné polovině ještě bezmocnější 
než my. Skončila první půle bez branek. 

Do druhé půle jsme vstoupili s odhodláním s výsledkem něco udělat. V 8. minutě vzal Tomek 
veškerou zodpovědnost na sebe a po přihrávce od Michaela doslova protlačil míč do brány - 0:1. Pět 
minut na to Tomek vystihl rozehrávku soupeře a po pěkném blafáku domácímu brankáři zvýšil naše 
vedení na - 0:2. Domácí si poté vzali oddechový čas a po něm začali hrát power-play a poměrně rychle ji 
využil - 1:2. Ve 20. minutě přišla rozhodujíc akce zápasu. Liga vybojoval, doslova se probojoval přes 
brankáře domácích, který ho zastavoval všemi dovolenými i nedovolenými zákroky, a nakonec přihrál 
Kubovi před prázdnou bránu - 1:3. Minutu na to domácí zahráli malou domů, opět bez povšimnutí 
sudího. Nakonec se domácím podařilo přece jen alespoň snížit - 2:3. Zajímavostí je, že poslední tři minuty 
dle sudího trvaly ve skutečnosti minut pět. 

Dnešní vítězství je hodně vydřené, protože kromě týmu domácích proti nám dost vehementně 
bojoval i zlý muž s píšťalkou. Pokud by utkání vedl normální sudí, měli by domácí dvě červené karty. Z 
našeho pohledu je hráčem zápasu Tomek, ale i všichni ostatní podali velmi dobré a obětavé výkony. 
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FC Blešno A – RMT Argentinos Všestary 6:2 (4:1) 
24/09/2016 
Soupeř dorazil pouze s dvěma hráči, tak jsme udělali ústupek a na výsledku jsme se domluvili. 

Senior HK - FC Blešno A 2:4 (2:1) 
02/10/2016 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Dědeček Dominik, 
Krejcar Tomáš, Moravec "Liga" Jakub, Moravec Dominik 
B:Moravec "Liga" Jakub 2, Dědeček Dominik, Krejcar Jakub 
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:5 

Komentář: Dnes bylo áčko kompletní až na dlouhodobě zraněného Honzu. Lehkým 
šokem bylo, když jsme pět minut před začátkem utkání zjistili, že Michael přijede déle. Spletl si 
totiž hřiště a čekal v Třebechovicích místo Hradce. Na začátek utkání vlezl tedy do brány Liga. 
Domácí na nás nastoupili v plné palbě a navíc s novými dresy.  

Začátek utkání se nám moc nepovedl a již od 2. minuty jsme prohrávali - 1:0. Po 
inkasované brance Liga začal pomáhat více s rozehrávkou, což nám pomohlo v iniciativě, ale k 
brance to nevedlo. V 8. Minutě dorazil Michael a my provedli střídání brankářů. Následovala 
naše obrovská šance, ale Tomkovi se nepovedlo těžkou přihrávku umístit do prázdné brány. Tak 
nás domácí potrestali, když se štěstím protlačili míč hodně těsně za brankovou čáru - 2:0. V 18. 
Minutě přišla naše první gólová radost. Po pěkné kombinaci Tomek přihrál Liberci, který si míč 
připravil na střelu a angličanem snížil na - 2:1. Do konce první půle se již žádný z týmů 
neprosadil. 

V druhé půli se odehrával velmi dobrý fotbal, kdy se oba týmy střídaly v iniciativě. 
V 8. minutě Liga vybojoval míč a první střelou trefil brankáře do míst, která jsou pro muže 
nejbolestivější. K vyraženému míči se jako první dostal Liga a srovnal na - 2:2. O dvě minuty 
později Liberce vyslal kolmicí do útoku Ligu a ten prostřelil brankáře domácích jeslemi - 2:3. 
Domácí poté zvýšili obrátky, ale naši hráči podávali i v obranné fázi velmi kvalitní zodpovědný a 
koncentrovaný výkon. Ve 20. Minutě se navíc do přečíslení 2 na 1 dostali bratři Krejcarovi a to 
už většina přítomných předem věděla, jak tato akce skončí. Kuba po Tomkově přihrávce uklízel 
do prázdné brány - 2:4. Tři minuty před koncem přišla další oku lahodící akce v našem podání, na 
jejímž konci orazítkoval Ondra obě tyče domácí svatyně. Domácí se poté již na žádnou kloudnou 
akci nezmohli. 

Zasloužené vítězství našeho týmu po nejlepším výkonu v letošní sezóně. Domácí tým, 
který nahradil v kraji Zeppeliny, rozhodně nebude v soutěži do počtu. Domácí tým se předvedl 
jako velmi kvalitní. Nadstandardní výkon dnes předvedl Liga, ale i ostatní naši hráči se dnes 
vyvarovali chyb. Na tomto výkonu se rozhodně dá stavět. 
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FC Blešno A – AC Aero 2:1 (1:1) 
09/10/2016 
Sestava:Kotland Michael - Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Krejcar Jakub - Krejcar Tomáš, 
Moravec "Liga" Jakub, Moravec Dominik 
B: Krejcar Jakub  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:1 

Komentář: Áčku dnes chyběl pouze Honza a Liberec. Do Třebechovic navíc dorazil 
poslední tým tabulky s dvěma kontumacemi v zádech, tak se čekal lehký zápas na vylepšení 
skóre.  

Úvod zápasu se nám povedl, když Liga posunul míč na Kubu, který na dvakrát překonal 
brankáře hostů - 1:0. Po této brance však začal náš výkon postupně uvadat. Vše vyvrcholilo v 15. 
minutě, kdy si Dominik neuhlídal svého hráče a ten střelou pod břevno srovnal na - 1:1. Do 
konce první půle byli spíše nebezpečnější hosté, my jsme měli jenom náznaky šancí 

Ani v druhé půle se obraz hry moc nezlepšil. První velkou šanci druhé půle měli hosté, ale 
po velmi pěkném zakončení hráče hostů, nás na brankové čáře zachránil Liga. Od 18. minuty 
jsme přeskupili řady a brzy to přineslo ovoce, ale Tomek trefil pouze tyč prázdné brány. Tak 
rozuzlení zápasu přišlo v poslední možné chvíli bratři Krejcarovi vyťukali obranu hostí až do 
prázdné brány, kde zakončoval Kuba - 2:1. 

Po hodech přichází půst a přesně tak to dnes vypadalo. Kdo viděl náš zápas minulý týden 
a dnes tak by nevěřil vlastním očím. Dá se říci, že jediné s čím jsme dnes opravdu spokojeni jsou 
tři body. 

Flamengo HK „B“ - FC Blešno A 10:0 (5:0) 
15/10/2016 
Sestava: Novotný Marek -Hůlka Ondřej, Krejcar Ondřej, Dědeček Dominik - Moravec "Liga" 
Jakub, Krejcar Tomáš, Voltr Jaroslav, Moravec Dominik 
B: ------ 
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:3 

Komentář: Dá se říci, že rok se s rokem sešel a opět nás čekalo Flamengo a my se opět ani 
zdaleka nesešli v té nejsilnější sestavě.  

Začátek utkání vypadal slibně, měli jsme rozehru, a protože nás domácí nenapadali, tak 
jsme první dvě minuty i držel míč. Pak se vše velmi rychle sesypalo a do poločasu jsme pětkrát 
inkasovali - 5:0. Domácí minimálně ještě další čtyři gólovky neproměnili i díky dobrým 
zákrokům Máry. My jsme měli asi tři šance, ale domácí strážce svatyně ani při jednom našem 
pokusu nemusel zasahovat. 

Ani v druhé půli se obraz hry nezměnil. Nám odjel Liga, takže naše už tak malá útočná 
aktivita se ještě snížila. Domácí si opět splnil normu pěti gólů na poločas - 10:0. U nás měl 
největší šanci Ondra Krejcar, ale bohužel ani on nezaznamenal náš čestný úspěch. 

Bohužel si musíme nalít čistého vína a s upřímným srdcem sdělit, že výsledek je naprosto 
odpovídající dění na hřišti. Některé naše hráče čeká ještě hodně práce, aby do takovéhoto zápasu 
mohli nastoupit a být plnohodnotným soupeřem takovémuto týmu. Skončíme pozitivně, Mára 
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předvedl pár velmi pěkných zákroků a Tomek domácím několikrát pěkně zamotal hlavu. Jinak 
tento zápas musíme hodit za hlavu a navázat na naše předchozí výkony. 

FC Blešno A – Bad Boys Nechanice 2:3 (0:1) 
16/10/2016 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Ondřej, Havelka Milan, Krejcar Jakub - Dědeček "Liberec" 
Dominik, Moravec Dominik, Voltr Jaroslav, Krejcar Tomáš 
B:Krejcar Tomáš, Moravec Dominik 
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:4 

Komentář: Áčku dnes chyběl pouze Honza a Liga. Tak byl na výpomoc z béčka pozván 
Jára.  

Od začátku utkání byl vidět, že se dnes setkali dva herně vyrovnané týmy. Šancí bylo 
pomálu, ale střídaly se na obou stranách. O něco nebezpečnější byli přeci jen hosté. To se 
potvrdilo v 10. minutě, když hosté prostřelili Michaela přízemní střelou, kterou si náš brankář 
zrovna za rámeček nedá - 0:1. Zajímavější než samotná branka byl komentář Muflona, když se již 
míč třepotal v síti, tak podotknul, že tato akce smrdí gólem. Nám se bohužel v první půli 
nepovedlo žádnou akci dotáhnout do brankové radosti, i když měl Ondra před sebou prázdnou 
bránu. Gólového úspěchu nedocílili ani hosté. 

Od začátku druhé půle jsme byli přece jenom o něco aktivnější. To se potvrdilo v 8. 
minutě, kdy se po krásné kombinace a přihrávce od Járy prosadil do prázdné brány Dominik - 
1:1. Našich střel přibývalo, brankář hostí se musel hodně otáčet a mnohdy i se štěstím zabraňoval 
míči v cestě do sítě. Tak nás hosté po protiútoku potrestali a dostali se opět do vedení - 1:2. V 15. 
minutě Michael rozehrál míč na Tomka, který skrytou, ale velmi prudkou střelou překonal 
brankáře hostí - 2:2. Pět minut před koncem podnikli hosté akci, na jejímž konci hráč hostí chtěl 
přihrávat před bránu, což čekal i Michael, ale míč netrefil ideálně a tak k překvapení všech 
skončil v naší síti - 2:3. Poté jsme začali ještě více tlačit na pilu, z čehož měl největší šanci 
Ondra, bohužel netrefil bránu a tak si tři body odvezli hosté do Nechanic. 

Dnes se našim hráčům nedá vytknout snaha ani nasazení. Bohužel jsme neměli dostatek 
kvality nebo i štěstí v zakončení. A ani Michael si dnešní výkon za rámeček nedá. Dnes se nějaké 
body měli uhrát. 

Gigantes HK - FC Blešno A 0:5 (0:5) 
Kontumace domácí se k utkání nedostavili. 
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FC Blešno A – Vlčáci 3:2 (1:2) 
23/10/2016 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Tomáš, 
Moravec "Liga" Jakub 
B: Kotland Michael, Moravec "Liga" Jakub, Krejcar Tomáš  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:4 

Komentář: Dnes áčko čekal aktuálně třetí tým soutěže. Bohužel naše sestava dnes nebyla 
ideální a moc tomu ani nepomohla omluva Dominika čtvrt hodiny před utkáním, takže jsme 
nastoupili s jedním na střídání. Hosté na tom nebyli lépe a nastoupili bez možnosti střídat hráče, 
ale v průběhu první půle jim tři koně dorazili  

Díky většímu počtu hráčů jsme byli ze začátku utkání aktivnější, což jsme korunovali v 5. 
minutě. Milan rozehrál dlouhý aut, k míči se nakonec dostal Tomek a po blafáku brankáři 
zakončoval do prázdné brány - 1:0. Další šance jsme bohužel již nevyužili. V 15. minutě dorazili 
hostům posily a na hře se to samozřejmě projevilo, protože hosté byli čím dál tím nebezpečnější. 
V 19. minutě jsme nepokryli pěknou akci hostů a do prázdné brány srovnal Pepa Lochman - 1:1. 
Dvě minuty před koncem poločasu Michael špatně přečetl úmysl Standy Libřického a ten střelou 
na přední tyč dostal hosty do vedení - 1:2. Do konce první půle jsme již žádnou další šanci 
neproměnili a stejně si vedli i domácí. 

Od začátku druhé půle jsme srovnávali obraz hry a v této činnosti exceloval Tomek, pro 
kterého dnes žádný míč nebyl ztracený. Za což jsme byli i odměněni, protože díky faulům hlavně 
na Tomka jsme měli k dispozici slušné množství standardních situací. V 10. minutě se k její 
exekuci postavil Liga. Dostal od trenéra jasný pokyn, že má přemýšlet, a taky ho vyslyšel. Míč 
rozehrál na Tomka, který ho vykulil Michaelovi a ten konečně vystřelil placírkou k tyči, čímž 
srovnal stav na - 2:2. Rozuzlení utkání přišlo v 18. Minutě, Milan potáhl míč po lajně, 
naservíroval ho před bránu Ligovi, který po zpracování míče uklízel po zemi k tyči- 3:2. 

Torzo našeho a-týmu si dnes zaslouží pochvalu za poctivý výkon a to navíc Ondra 
nastoupil se zdravotními potížemi. Dnes ze sebe všichni dostali to nejlepší, co umí, akorát druhá 
branka hostů jde trochu na triko Michaelovi, ale tuto chybu v zápase několikrát napravil. 

 

Infarkt HK - FC Blešno A 9:3 (3:0) 
29/10/2016 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan -Krejcar Tomáš, 
Dědeček "Liberec" Dominik 
B: Havelka Milan, Krejcar Jakub, Dědeček Dominik  
ŽK:------- 
ČK: ------ 
Diváci:7 

Komentář: Ještě v pátek před utkáním vypadalo vše optimisticky, měla být plná střídačka 
a hratelný soupeř. Bohužel na zápas nakonec Nedorazili bratři Moravcovi, takže jsme měli pouze 
jednoho na střídání. Domácí na tom byli stejně.  

Začátek zápasu byl vyrovnaný, oba týmy do utkání vstoupili hodně koncentrovaně. Skóre 
se měnilo až v 10. minutě. Domácí nás potrestali z protiútoku - 1:0. Držení míče jsme měli větší 
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než domácí, ale ti začali hrát na brejky a dva z nich proměnili - 3:0. Naši největší šanci v první 
půli měl Tomek, ale před prázdnou bránou nezakončil dobře. 

Vstup do druhé půle se nám nepovedl a velmi rychle jsme prohrávali již o čtyři branky - 
4:0. V páté minutě druhé půle jsme se konečně dočkali i my. Po pěkné kombinaci a přihrávce od 
Kuby se prosadil Milan - 4:1. Domácí ale přispěchali s odpovědí - 5:1. Pak si vlastní branku 
vstřelil Tomek - 6:1. Následovala naše nejlepší pasáž v utkání. Nejprve ukázal velkou bojovnost 
Liberec, když dvakrát vybojoval míč a střelou o tyč snížil na - 6:2. Po té se nám dokonale 
povedlo rozebrat domácí obranu a po přihrávce od Tomka se prosadil Kuba- 6:3. Pak se však 
dostali ke slovu opět domácí, nejprve střelu domácího hráče tečoval Ondra - 7:3. Pak si vlastní 
gól vstřelil Milan- 8:3. A nakonec Tomek namazal domácím do brejku přímo z rozehry - 9:3. 
Dvakrát jsme měli možnost potrestat vyběhnutého brankáře domácích, ale ani jednou se nám to 
nepovedlo. 

Zajímavostí je, že se dnes začínalo v 10:04 a domácí nebyli ještě na cestě domů, asi se 
kluci letos hecli, že to budou dělat jinak. Jinak z naší strany dnes nelze nikoho konkrétního 
pochválit i naši nejlepší hráči dnes měli jednu dobře udělanou akci na pět špatných. Jediným 
plusem je, že jsme dali pár branek. 

FC Blešno A – Trencampe HK 2:3 (0:2) 
5/11/2016 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Havelka Milan? Voltr Jaroslav - Krejcar Tomáš, 
Moravec Dominik, Dědeček "Liberec" Dominik 
B: Krejcar Jakub 2 
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:1 

Komentář: Dnes nám na utkání chyběl Liga, Ondra Krejcar a stále dlouhodobě zraněný 
Honza. Hosté na tom byli ještě hůře a neměli nikoho na střídání.  

Od začátku zápasu bylo držení míče jednoznačně na naší straně, ale žel bohu to ke gólu 
vždy nevede. A tak po zaspání Liberce v obranné fázi jsme prohrávali - 0:1. Dál jsme bušili dost 
neúspěšně do obranných šiků hostů, a tak nám hosté ukázali jak na to. A jejich druhá střela v 
zápase skončila v naší síti - 0:2. A když naší největší šanci v první půli neproměnil Dominik, 
odešli jsme po první půli s dvoubrankovým deficitem. 

Obraz hry se nezměnil ani v druhé půli. My hráli a hosté z první střely na bránu dali gól - 
0:3. Poté se přece jenom naše hra lehce zefektivnila a po nástřelu Kuby a ruce hostujícího hráč se 
kopala penalta. K její exekuci se postavil Kuba a střelou po zemi k tyči nedal brankáři šanci - 
1:3Penalta. Hosty jsme začali svírat čím dál více a ve 20. minutě Michaelovu střelu dorazil do 
brány opět Kuba - 2:3. Na víc jsme se již bohužel nezmohli. 

Hlavně v první půli jsme dnes předvedli hodně bezpohlavní výkon. V druhé půli se to 
zlepšilo, ale trefit 6x tyčku, to prostě není gól. Hlavně Liberec půjde asi na nějaké psychologické 
školení :-). Jinak dnes mile překvapil Michael, když drtivá většina jeho střel mířila do brány. 
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BFC Orel HK - FC Blešno A 7:4 (5:1) 
06/11/2016 
Sestava: Kotland Michael - Dědeček Dominik, Voltr Jaroslav, Moravec Dominik, Havelka Milan - Krejcar 
Tomáš, Moravec "Liga" Jakub 
B: Voltr Jaroslav, Moravec Dominik, Havelka Milan, Kotland Michael  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:8 

Komentář: Na dnešní utkání jsme dorazili bez tří Krejcarů a tak byl z béčka povolán Jára. Domácí 
nastoupili také lehce oslabeni.  

Začátek utkání se nám povedl, když dobře zakombinovali naši junioři a po přihrávce od Liberce se 
prosadil tečovanou střelou Jára - 0:1. Bohužel tato branka naší taktice uškodila, protože se naši hráči 
nechali unést a zbytečně útočili. Domácí poté, co se Tomek nezvládl vrátit, srovnali na - 1:1. A po dalším 
protiútoku jsme již prohrávali - 2:1. Následovala trma-vrma v našem vápně, kdy jsme nebyli schopni 
odkopnout míč a domácí navýšili na - 3:1. V 15. minutě rozehrávali domácí aut a zřejmě Milan nepokryl 
svého hráče a domácí vedli - 4:1. Do konce poločasu jsme inkasovali ještě jednou - 5:1. A protože náš 
šance opět zůstaly nevyužity, Liberce jen tak mimochodem trefil opět tyč, tak tímto stavem skončila i 
první půle. 

O poločase jsme povzbudili, že je to dnes hratelné. Od začátku druhé půle jsme domácí 
překvapivě přehrávali. V 8. minutě Liga rozehrál míč na Milana, který krásným angličanem snížil na - 5:2. 
Následoval naše krásná kombinace, na jejímž konci nalezl Jára Dominika, který snížil na - 5:3. 
V 15. minutě přišel zřejmě rozhodující moment zápasu, Michael ztratil míč a domácí skórovali do prázdné 
brány - 6:3. Minutu na to Liga vykuli míč Michaelovi, který prostřelil vše, co mu stálo v cestě - 6:4. Pět 
minut koncem jsme si vzali oddechový čas, abychom nabrali síly na závěrečný nápor, ale ten se nakonec 
nekonal a domácí v poslední vteřině upravili skóre na konečných - 7:4. 

Na zápas jsme si stanovili jasnou taktiku, ale díky brzkému vedení se v první půli sesypala jak 
domeček z karet. Do druhé půle jsme vstoupili mnohem lépe a nakonec si domácí brankář zachytal 
možná více než ten náš. Ale vítězství domácích je zasloužené, protože o bodech rozhodla větší 
produktivita domácích. Ale pro nás je to zatím nejlepší výsledek s tímto soupeřem. 

 

Severka HK - FC Blešno A 4:1 (1:0) 
01/04/2017 
Sestava: Kotland Michael - Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Janko Pavel - Krejcar Tomáš, Voltr 
Jaroslav , Moravec "Liga" Jakub, Moravec Dominik 
B: Voltr Jaroslav  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:1 

Komentář: Do prvního jarního utkání áčko vstoupilo oslabeno a tak byli povoláni Pajas a 
Jára z béčka. Ani domácí nenastoupili v top sestavě, ale oproti podzimu je posílil Trutnovský Vít 
z Nechanic.  

Od začátku zápasu se hrál fotbal nevalné úrovně. Domácí tým byl nakonec v první půli o 
něco nebezpečnější než ten náš. Vše vyvrcholilo v 10. minutě, když domácí rozehráli roh, Milan 
nezachytil náběh a hráč domácích dostal míč těsně za brankovou čáru - 1:0. Ani tento gól hru 
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nerozhýbal. Naši hráči za celý první poločas vystřelili šestkrát a z toho trefili bránu jenom 
jednou. To nebyl moc valný počin. Ani domácím se v první půli nedařilo o moc lépe. 

I v druhé půli se dlouho nic kloudného nedělo. Až v 15. minutě dosti nevybíravě zajel 
skluzem do Michaela hráč domácích a po zásluze obdržel žlutý kartónek. V 18. minutě jsme si 
vzali oddechový čas. V něm jsme trochu přeházeli sestavu. To se nám vyplatilo. Michael poslal 
dlouhý míč na Ondru, který efektivně zpracoval míč pro Járu a ten střelou z první srovnal na - 
1:1. Tři minuty před koncem se naši hráči nesmyslně sběhli na rohu vápna a domácí to vyťukali 
do prázdné brány - 2:1. Závěr utkání byl jak z hororu, naši hráči ve snaze rychle vyrovnat udělali 
dvě chyby a domácí upravili na konečných - 4:1. 

Dnešní zápas nepatřil mezi ty povedené. Naši hráči s domácími drželi 47 minut krok. Ale 
poslední tři minuty jsme naprosto vybouchli. Ale ani tak to v našem podání nebylo valné 
představení. Trefit za celé utkání pouze třikrát prostor tří tyčí je prostě málo!!! 

 

FC Blešno A – FC Colt 04 6:2 (3:1) 
02/04/2017 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan -Kouba Zdeněk, 
Moravec "Liga" Jakub, Moravec Dominik 
B:Moravec "Liga" Jakub 4, Havelka Milan, Kouba Zdeněk  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:2 
Komentář: Dnes jsme do áčka premiérově povolali Zdendu Koubu po jeho skvělém včerejším 
debutu v béčku. Bohužel se nám den předtím zranil Tomáš Krejcar i tak jsme nastoupili s dvěma 
hráči na střídání, hosté na tom bylo o jednoho člověka hůře.  

Od začátku utkání jsme byli aktivnější, ale bylo to takové nemastné neslané. A tak nás 
hosté z první kloudné akce potrestali - 0:1. Dvě minuty na to jsme přišli s odpovědí, po přihrávce 
od Zdendy do prázdné brány srovnal Liga - 1:1. V 8. minutě přihrál Milan Ligovi, který pod 
tělem hostujícího brankáře poslal merunu do sítě - 2:1. Pak si tito dva hráči otočili role a Milan na 
dvakrát dostal míč do sítě - 3:1. Za tohoto stavu i skončila první půle. 

Do druhého dějství jsme vstoupili v pohodě, protože soupeřovi rychle ubývali síly a my 
měli dobrý průběžný stav v zádech. Když se nám navíc v 8. minutě povedla osvědčená 
spolupráce Milana a Ligy, na jejímž konci Liga dokončil svůj hattrick, bylo téměř hotovo - 4:1. V 
minutě čtrnácté navíc krásným výhozem poslal Michael do brejku dnešního střelce Ligu a ten 
šajtlí na zadní tyč upravil na - 5:1. Tím však zřejmě urazil fotbalového pána Boha, další obrovské 
šance zazdil. Tak nás hosté potrestali a snížili na - 5:2.Polsední slovo v zápase jsme však měli 
my. Dvorní nahrávač tohoto víkendu Ondra rozehrál aut na Zdendu, který využil chyby 
hostujícího brankáře a do prázdné brány uzavřel na konečných - 6:2 

Konečně jsme střelecky probudili! Brankovou explozi zažil především Liga, který poprvé 
v našem dresu vstřelil 4 branky a díky tomuto zápasu se stal zatím naším nejproduktivnějším 
hráčem v této sezóně. Kvalitními zákroky nás podržel Michael, jen je škoda, že disciplína 
trefování prázdné brány přes celé hřiště je zatím nad jeho síly. Jinak ale se zápasem vládne 
spokojenost. 



12 
 

Hurican Černožice/Bruggy HK - FC Blešno A 3:1 (1:0) 
14/05/2017 
Sestava:Kotland Michael - Hůlka Ondřej, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Dědeček Dominik, 
Moravec "Liga" Jakub, Voltr Jaroslav, Krejcar Tomáš 
B:Voltr Jaroslav  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:5 

Komentář: Za krásného počasí jsme dorazili do Černožic bez Kuby Krejcara a Dominika 
Moravce zato s Ondrou Hůlkou a mohutnou fanouškovskou podporou. Bohužel pro nás se 
domácí zřejmě podruhé v sezóně sešli téměř kompletní.  

Od začátku zápasu se hrál vyrovnaný fotbal, kdy domácí byli nebezpečnější, ale nemohli 
se dlouho prosadit. My jsme si šance vytvářeli také, ale buď jsme je nezakončili anebo jsme 
nemířili přesně. Tak se domácí postupem času odhodlali k vysouvání brankáře, což se nám stalo 
osudným. V 15. minutě jsme si hráče domácích špatně přebrali a jeden z nich z hranice vápna 
prostřelil Michaela střelou na zadní tyč - 1:0. Pak jsme přeci jenom zvýšili aktivitu, ale k 
výraznějším šancím to nevedlo a tak jsme po poločase prohrávali o gól. 

Bohužel se nám obraz hry nepodařilo změnit ani v druhé půli. Tomek sice podnikal 
perfektní individuální průniky, ale se zakončením byl dnes na štíru. A tak se v 10. minutě 
předvedli domácí, když po nejhezčí akci zápasu zakončovali ze středu našeho vápna - 2:0. O tři 
minuty později nám hodně hnul žlučí rozhodčí, když přehlédl a hlavně přeslechl zákrok ve vápně 
na Tomka, který byl slyšet i v nedalekých Smiřicích a místo penalty, nám odpískal faul za to, že 
se Tomek snažil zakončit ve skluzu. Sedm minut před koncem jsme si vzali oddechový čas. Po 
něm jsme na hřiště poslali pouze útočníky. Bohužel se nám nepovedla rozehra a domácí velmi 
rychle střelou přes celé hřiště navýšili své vedení na - 3:0. Následoval další zákrok, který umí 
předvést jen tito borci, když na půlce kopnul hráč domácích bez možnosti hrát míč Ligu do 
achilovky. A až tento zákrok ohodnotil sudí alespoň žlutou kartou. Pak jsme se konečně dočkali 
čestného úspěchu. Michael vystřelil, jeho střelu brankář domácích vyrazil a ve vápně byl 
dostatečně důrazný Jára a snížil na konečných - 3:1. Domácí poté ještě trefili tyč naší prázdné 
svatyně. 

I přes drobnou pachuť způsobenou výkonem rozhodčího musíme konstatovat, že domácí 
vyhráli zaslouženě. Před bránou byli prostě nebezpečnější než my. Musíme do dalších zápasů 
hodně zapracovat na zakončení. 

 

FC Blešno A – Údolí Hladu HK 4:4 (2:1) 
09/04/2017 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Ondřej, Havelka Milan, Krejcar Jakub - Krejcar Tomáš, 
Moravec Dominik, Kouba Zdeněk, Moravec "Liga" Jakub 
B: Kotland Michael2, Krejcar Tomáš 2  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:3 

Komentář: K dnešnímu utkání jsme nastoupili s třemi hráči na střídání, když áčko posílil 
Zdenda. Soupeř dorazil taktéž se třemi hráči na střídání.  
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Vstup do utkání se nám povedl perfektně, v 1. minutě Tomek vystihl špatnou rozehru 
hostů a procedil míč hostujícímu brankáři mezi nohama do sítě - 1:0. V 7. minutě přihrál Milan 
Michaelovi a ten přízemní střelou na zadní tyč navýšil naše vedení na - 2:0. Po této brance hosté 
přistoupili ke hře s vysunutým brankářem a obraz hry se naprosto změnil. Hosté do nás bušili, co 
to šlo. My odolávali především díky bravurním zákrokům Michaela. Navíc jsme měli i možnosti 
potrestat prázdnou bránu hostů, tyto možnosti jsme však neřešili ideálně. A tak hosté ve 22. 
minutě po zásluze snížili na - 2:1. Do konce poločasu se již žádný z týmů neprosadil. 

Jako dobře jsme dnes vstoupili do prvního poločasu, tak špatně jsme přišli do toho 
druhého. Ve 2. minutě obránce hostí vyslal na naši bránu polo střelu polo přihrávku, která 
nakonec i snad po teči skončila v naší bráně - 2:2. Hosté byli stále lepší, my jsme se v těchto 
chvílích dostávali jen do ojedinělých útoků, ale i v nich jsme si byli schopni vytvořit slušné 
šance, ale zakončení těchto šancí nebylo gólové. A tak nám hosté uštědřili další políček - 2:3. 
V 18. minutě jsme si vzali oddechový čas, po něm jsme poslali na hřiště, ty hráče, kterým se 
nejvíce dařilo. Dvě minuty na to jsme již slavili. Kuba posunul míč na Michaela, který krásnou 
střelou pod břevno srovnal na - 3:3. Dvě minuty na to Liga vyhrál souboj na našem vápně a 
vyslal do útoku bratry Krejcary. Kuba přihrál Tomášovi a ten nás poslal opět do vedení - 4:3. Pak 
mohl Tomek dvakrát definitivně zlomit výsledek na naší stranu, ale ani jednou nedostal merunu 
do sítě. V poslední minutě se hostům podařilo přehrát naši čtveřici a po zásluze srovnali na - 4:4. 

Dnes to byl zápas, kdy každý chvilku tahal pilku. V úvodní pětině utkání jsme jasně 
dominovali a vypadalo to na pohodlné vítězství, poté se hosté zvedli a my dlouho nemohli najít 
protizbraň a v závěru jsme byli zase lepší my. Famózní výkon dnes předvedl Michael jak v bráně, 
tak v ofenzivě. Je škoda, že jsme dnes nevstřelili více branek, protože šanci měl dnes každý 
kromě Ondry. Ale i hosté mohli vstřelit více branek. Takže remíza je asi spravedlivá. Uvidíme, v 
jakém rozpoložení nastoupíme příští týden. 

 

FC Blešno A – NK Growl 2:4 (1:3) 
15/04/2017 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Ondřej, Havelka Milan, Krejcar Jakub, Voltr Jaroslav - 
Krejcar Tomáš, Moravec Dominik, Kouba Zdeněk, Moravec "Liga" Jakub 
B: Moravec "Liga" Jakub, Krejcar Tomáš  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:3 

Komentář: K dohrávce jsme nastoupili v plné sestavě bez dlouhodobě zraněných hráčů. 
Hosté nejprve dorazili pouze se třemi hráči do pole, ale v průběhu první půle tento stav doplnili 
na 6.  

Proti třem hostujícím hráčům měl zápas jasný průběh, ale šancí jsme si moc nevytvořili. 
Až v 5. minutě se po přihrávce od Zdendy prosadil Liga a poslal nás do vedení - 1:0. Po této 
brance hosté doplnili stavy a bylo zle. Velmi rychle srovnali na - 1:1. Bohužel ani to nás 
neprobralo z letargie. A tak i když jsme opticky byli více na míči, tak se prosazovali hlavně 
hosté. Problémy nám dělal hlavně hráč Ježek, který otočil stav utkání na - 1:2. I naši hráči si byli 
schopni vypracovat šance, ale finální řešení stálo za starou bačkoru. Tak opět udeřili hosté, 
tentokrát se prosadil tečovanou střelou z velké dálky Pečenka - 1:3. A tímto výsledkem skončila i 
první půle. 
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Vstup do druhé půle byl opět rozpačitý. Nejprve se po Ligově přihrávce prosadil Tomek - 
2:3. Takřka vzápětí si z naší obrany udělal dobrý den Ježek a hosté opět vedli o dvě branky - 2:4. 
Poté jsme sice byli lehce aktivnější, ale hosté chodili do hodně nebezpečných brejků a jen díky 
dobrým zákrokům Michaela se rozdíl ve skóre nenavyšoval. U nás se do velké šance dostal opět 
každý. Především šance Milana, Ondry a Ligy volali po gólech, ale nestalo se. Ve 20. minutě 
obdržel brankář hostů žlutou kartu za nevybíravý zákrok na Kubu. V poslední minutě jsme 
dostali možnost pokutového kopu po zákroku na Ligu. K jeho exekuci se postavil Liga a dovršil 
náš zmar v dnešním utkání. 

Dnešní výkon měl k ideálu hodně daleko. Naši hráči k zápasu přistoupili stylem, že ho 
chtějí hlavně odehrát, ale ne vyhrát. Jediný, kdo projevil větší snahu byl Liga a občas se k němu 
přidal Milan, ostatním našim hráčům byl osud utkání lhostejný. Takto k zápasům přistupovat 
nemůžeme. 

RMT Argentinos Všestary - FC Blešno A 5:0 (1:0) 
22/04/2017 
Sestava: Kotland Michael – Krejcar Ondřej, Havelka Milan, Voltr Jaroslav – Krejcar Tomáš, 
Moravec Jakub, Moravec Dominik 
B:------ 
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:0 

Komentář: V dnešním utkání jsme se museli obejít bez Kuby Krejcara, který raději šetřil 
utkání na odpolední utkání Roudnice, a co je ještě horší, tak jsme se museli obejít bez našeho 
hlavního trenéra, který kvůli souběhu zápasu A-týmu a B-týmu a faktu, že musel u B-týmu plnit 
funkci rozhodčího se na naše utkání nedostavil. Celé utkání jsme tedy hráli podle vlastních not a 
je třeba uznat, že nějaká ta rada od kouče za lajnou by nám dnes určitě přispěla k lepšímu 
výsledku. Ještě než se dostaneme k samotném zápasu, tak je nutno říci, že na dnešní utkání se 
dostaly oba týmu včas, nicméně to samé se nedalo říci o rozhodčím, a tak nás musel přijít 
rozhodovat samotný pan „nejvyšší“ – pan Štěrba.  

Za mírně deštivého počasí jsme na terénu v Plotištích, který připomínal spíše znečištěný 
koberec v obýváku před televizí, než umělou trávu nezačali vůbec špatně. V prvních minutách 
utkání nás především udivoval svoji pro aktivitou Liga, na kterém vůbec nebylo znát, že má za 
sebou náročné soustředění na Majálesu (ostatně jako půlka našeho týmu). V polovině první půle 
se hra přelévala z jedné strany na druhou a šance střídala šanci, je třeba však uznat, že naše šance 
byly oproti těm soupeřovým méně nebezpečné. První gól, jenž inkasoval, byl velmi hloupý 
(ostatně jiné góly ani nedostáváme), a to když jsme zrovna byly v přečíslení na půlce soupeře a s 
námi i vytáhnutý Michal. Jednu z přihrávek však dokázal zachytit domácí forvard a míč uklidil 
do odkryté brány- 1:0. Poté jsme opět měli nějaké šance my, avšak šance Ligy ani Tomka volající 
po gólu proměněny nebyly. A tak znovu úřadovali hosté a opět velmi hloupým gólem (na tento 
gól mam velmi rozmazané vzpomínky, čili detaily nemůžu povědět). Zbytek poločasu se odehrál 
pro dnešní den specifickým stylem „šance střídala šanci“. 

O přestávce jsme vždycky byly zvyklí poslouchat pokyny trenéra, jenže ten dnes k 
dispozici nebyl, a tak jsme si každý jen tak meditovali nad svým výkonem. Do druhého poločasu 
jsme vstoupili opět velmi aktivně, kdy se do našich útočných průniků začali prosazovat i Ondra s 
Járou. Ondra byl vůbec dnes v útoku velmi platným hráčem, kdy se nebál kolikrát projít ani přes 
tři hráče a vytvořil si několik velmi slibných příležitosti. Střední část druhé půle se nám vůbec 
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nepovedla, kdy jsme dostali 3 prakticky stejné góly se stejným scénářem. Celá naše čtyřka byla 
na půlce soupeře, byl nám vzat balon, následovalo přečíslení a gól do prázdné brány- 5:0. S 
těmito brankami Michal opravdu nemohl nic dělat. Proti pár jiným únikům soupeře se však v 
bráně zaskvěl. Poslední minuty utkání už bylo jen čekání na konečný hvizd. 

Na závěr je třeba říci, že skóre zápasu, kterého bychom dosáhli i kdybychom na zápas 
vůbec nepřijeli, vůbec neodpovídalo průběhu hry. Hra byla po celý zápas vyrovnána a hlavním 
rozdílem byla dnes efektivita proměňování šanci z přečíslení. Dnes podali všichni na hřišti dobrý 
výkon s tím, že mírně nad ostatními vyčnívali výkony Ligy a Ondry. Doufejme, že další utkání 
již bude naše efektivita v koncovce vyšší a my si tak budeme moci připsat další důležité body do 
tabulky. 

FC Blešno A – Senior HK 1:3 (1:2) 
23/04/2017 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Voltr Jaroslav, 
Kouba Zdeněk, Moravec "Liga" Jakub, Moravec Dominik 
B:Moravec "Liga" Jakub  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:5 

Komentář: Na dnešní zápas áčku chyběl Bomek, tak byli z béčka povoláni Jára a Zdenda. 
Hosté dorazili s třemi hráči na střídání.  

Od začátku utkání jsme sice byli aktivnější, ale nechtělo se nám střílet. A tak nám hosté 
ukázali jak na to, když se na dvakrát prosadil jejich nejlepší střelec Eppich Lukáš - 0:1. Ve 12. 
minutě si vybral hanebnou chvíli Michael. Hráč hostí vyslal spíše přihrávku než střelu na naší 
bránu a Michael ji k údivu všech propustil. - 0:2. V 17. minutě jsme se konečně mohli zaradovat 
také my. Po strastiplné kombinaci dostal Kuba míč na Ligu a ten na dvakrát dostal míč do brány - 
1:2. Do konce první půle se již žádný z týmů neprosadil. 

Do druhé půle jsme vstoupili opět aktivně, ale branky nepřicházeli. Hosté se dostávali do 
ojedinělých brejků, ale také je neproměňovali. Rozhodně se hrál koukatelný fotbal, ale chybělo 
tomu to správné koření. V 18. minutě si hosté vzali oddechový čas i my jsme si řekli voje ke hře. 
Šance jsme si sice vytvořili, ale dostat kulatý nesmysl do sítě se nám nepodařilo. V poslední 
minutě zkazil rozehru Michael a hosté do prázdné brány upravili na konečných - 1:3. 

Po delší době snesl náš výkon přísnější měřítko. Stále však platí ve fotbale, když nedáš 
góly, nemůžeš vyhrát. Snad se nám to podaří napravit příští týden, kdy hrajeme s poslední týmem 
tabulky. 
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AC Aero - FC Blešno A 0:6 (0:1) 
29/04/2017 
Sestava:Kotland Michael - Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Krejcar Jakub - Krejcar Tomáš, 
Dědeček "Liberec" Dominik, Voltr Jaroslav 
B: Dědeček "Liberec" Dominik 3, Voltr Jaroslav 2, Krejcar Jakub  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:7+2 skoro psi 

Komentář: Áčku dnes chyběl bratři Moravci, přičemž Dominik, to má za pokutu, tak jsme 
narychlo povolali Járu. Domácí měli dva na střídání, ale oproti podzimu hodně obměněnou 
sestavu. Na tento zápas nakonec dorazilo nejvíce našich fanoušků v této sezóně.  
Od začátku zápasu jsme byli aktivnější, ale často jsme zapomínali na zadní vrátka, takže i 
Michael měl dost práce. Úvod zápasu hodně připomínal utkání béčka z minulého týdne. Hodně 
šancí málo gólů. Až v 15. minutě se nám konečně povedla kloudná akce. Kuba přihrál před 
prázdnou bránu Liberci a ten nás konečně dostal do vedení - 0:1. Do konce první půle se již oba 
týmy předháněli pouze v tom, co lze nedat. 

Ani v druhé půli se obraz hry dlouho nezměnil. Naše zakončení v tomto zápase dlouho 
nemělo kvalitu. Až v 17. minutě vystřelil Michael, jehož střelu brankář vyrazil. Na vápně se 
nejrychleji zorientoval Liberec a jeslemi navýšil naše vedení na - 0:2. Ve dvacáté minutě po 
krásné kombinaci přihrál Tomek před prázdnou bránu Liberci a ten zkompletoval svůj hattrick- 
0:3. Po této brance začali naši hráči fotbal alá Barcelona, což v praxi znamenalo to, že za vápnem 
se nestřílí a přihrajeme si to až do prázdné brány. Po jedné takovéto akci přihrál Kuba Járovi, 
který stál u tyče a neměl problém poslat míč do prázdné brány - - 0:4. Dvě minuty jsme se hráli 
takřka identickou akci, na jejímž konci nalezl Tomek Járu opět schovaného u tyče - 0:5. 
Závěrečná akce zápasu byla dost podobná těm předchozím. Tomek o tyčku přihrál Kubovi, který 
číhal na druhé tyči a uzavřel účet utkání na konečných- 0:6. 

Opět zápas, který se hodnotí velmi těžko. Ano máme tady jistě velká pozitiva. Poprvé se 
na jaře ukázal Liberce a byl hodně znát jeho hattrick, vypovídá za vše. Michael poprvé v sezóně 
vychytal nulu, to se také počítá. A vyhrálo se, tím výčet pozitiv končí. Bohužel jsme proměnili 
zhruba každou pátou šanci, domácí byli naštěstí ještě méně schopní než my. Navíc jsme vytvářeli 
spoustu oken v obraně. I tak se nakonec zrodilo nejvyšší vítězství v sezóně, doufejme, že nás to 
odrazí k lepším zítřkům. I když zrovna následující soupeř je lídr dosavadní tabulky Flamengo. 

 

FC Blešno A – Flamengo HK „B“ 2:5 (1:1) 
06/05/2017 
Sestava: Radoň Luboš - Voltr Jaroslav, Krejcar Ondřej, Havelka Milan, Janko Pavel - Kouba 
Zdeněk, Moravec "Liga" Jakub 
B: Kouba Zdeněk, Moravec "Liga" Jakub 
ŽK: Krejcar Ondřej 
ČK: ------ 
Diváci:1 

Komentář: Na dnešní utkání s lídrem tabulky se sestava skládala hodně obtížně. Takže 
nakonec nastoupil spíše B- tým než áčko a Pajas měl navíc dost pod čepicí. Hosté přijeli v plné 
palbě. Tak jsme zvolili rozestavení se třemi obránci a jedním útočníkem.  
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Od začátku utkání hosté dominovali a diktovali tempo hry. My jsme trpělivě čekali na 
svoje šance. A první opravdu velkou šanci jsme měli my, ale Liga přečíslení 2 na 1 nevyřešil 
dobře. V 5. minutě hosté nastřelili ve vápně ruku Ondry a rozhodčí nařídil nepřímý kop. S ním si 
hosté poradili perfektně - 0:1. O dvě minuty později vyslal nádhernou přihrávkou Pajas Zdendu 
do brejku, který střelou do šibenice srovnal stav na - 1:1. Pak hra pokračovala dle stejného 
scénáře, ale vzhledem k tomu, že dnes Luboš vstal pravou nohou i obránci mu pomáhali a my 
jsme již žádný brejk nedotáhli do konce. Skončila první půle překvapivou remízou. 

Do druhé půle vstoupili přece jenom hosté aktivněji a velmi rychle se dostali 
dvoubrankového vedení- 1:3. Po jejich třetí brance však zafungovala spolupráce Pajase a Ligy, 
když Liga přesprintoval půlku hřiště a střelou mezi nohy snížil na - 2:3. Pak měl obrovskou 
příležitost Zdenda, když šel sám na brankáře, ale nedal. Tak se ještě dvakrát prosadili hosté - 2:5 

I přes dnešní zaslouženou prohru musím před našimi hráči smeknout. Všichni to 
odbojovali a rozhodně se nemají za co stydět. Oba naši útočníci se prosadili, což před utkáním 
čekal málokdo. Dva hráči si však zaslouží velkou pochvalu a to Luboš a Pajas. Doufejme, že 
příští týden již urveme body. 

Bad Boys Nechanice - FC Blešno A 0:5 (0:5) 
07/05/2017 

Kontumační výhra soupeř ukončil své působení v krajském přeboru. 

FC Blešno A – Gigantes HK  0:7 (0:1) 
20/05/2017 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Havelka Milan, Hůlka Ondřej - Krejcar Tomáš, 
Moravec "Liga" Jakub, Dědeček Dominik, Moravec Dominik 
B: ----- 
ŽK:----- 
ČK: ------ 
Diváci:4 

Komentář: Dnes v áčku nebyl problém se sestavou a navíc dorazili naši fanoušci. Hosté 
dorazili s jedním na střídání  

V první půli byla hra překvapivě dost vyrovnaná. Hosté sice více tvořili, ale my jsme hráli 
jednoduše a také to své šance přinášelo. V desáté minutě se sám před brankářem hostí zjevil 
Milan, ale svoji šanci neproměnil. I hosté měli slušné šance, ale Michael je bravurně likvidoval. 
Ve 20. minutě přišel zlomový okamžik utkání, Liga zakončoval do prázdné brány, brankář hostí 
míč chytil rukou metr před vápnem, ale rozhodčí k našemu údivu a údivu hostujícího brankáře 
udělil pouze žlutou kartu. S přímým kopem jsme nenaložili dobře. V poslední minutě první půle 
nám navíc právě tento brankář vstřelil gól. - 0:1. 

Vstup do druhé půle se nám vůbec nepovedl a během pěti minut jsme prohrávali - 0:4. Po 
čtvrté brance jsme vzali oddechový čas, abychom do týmu napumpovali trochu sebevědomí a 
chuť dohrát tento zápas se ctí. To se nakonec povedlo, tým se herně zvedl, ale ve vápně prostě 
nejsme nebezpeční. A tak se ještě třikrát prosadili hosté - 0:7. 

I když měli hosté dohrávat bez brankáře, tak jsme především v druhé půli měli podat 
diametrálně odlišný výkon, než jsme podali. Více tento zápas nemá cenu komentovat. 
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Vlčáci - FC Blešno A 6:6 (3:4) 
21/05/2017 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Ondřej, Voltr Jaroslav, Moravec "Liga" Jakub - Krejcar Tomáš, 
Dědeček "Liberec" Dominik, Moravec Dominik 
B: Dědeček Dominik 2, Krejcar Ondřej, Moravec "Liga" Jakub, Krejcar Tomáš, Moravec Dominik  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:3 

Komentář: Na dnešní zápas jsme opět promíchali sestavou a z béčka nás doplnil Jára. 
Domácí začali pouze se třemi hráči v poli.  

Od úvodu utkání jsme určovali tempo hry a jako již tradičně jsme se nemohli prosadit. Ve 
třetí minutě však Liga poslal míč na Ondru, který svoji přihrávku opřel o domácího obránce a my 
vedli - 0:1. O minutu později narýsoval krásnou přihrávku Jára na Dominika, který se prosadil 
opravdu po hodně dlouhé době - 0:2. Hned po rozehře si však naši hráči vzali volno a domácí 
snížili na - 1:2. V 6. minutě posunul míč Ondra na Ligu, který nám vrátil dvoubrankové vedení - 
1:3. Po této brance si domácí vzali oddechový čas, protože jim dorazil jejich nejlepší hráč a to byl 
problém. Poměrně rychle totiž domácí snížili na - 2:3. Pak však Liga rozbil rozehru domácích s 
vysunutým brankářem a Liberec zakončoval do prázdné brány - 2:4. Dvě minuty před koncem si 
však vzal slovo nejlepší hráč domácích a po jeho akci bylo sníženo na poločasových - 3:4. 

Vstup do druhé půle se nám povedl. Ve čtvrté minutě Dominik vystihl rozehru domácích 
a po jeho přihrávce Tomek doklusal k prázdné brance domácích - 3:5. To se však nemělo stát, 
protože po této brance náš tým propadl do jakési letargie a přestal mít zájem o hru, čehož 
domácí náležitě využili. Nejprve si nejlepší hráč domácích udělal ze tří našich hráčů trhací 
kalendář a snížil na - 4:5. Po té jsme neuhlídali brankáře domácích, který angličanem srovnal na - 
5:5. A tři minuty před koncem domácí dokonali famózní obrat, když vstřelili branku na - 6:5. Dvě 
minuty před koncem jsme si vzali oddechový čas, po něm jsme poslali na hřiště nejofenzivnější 
sílu a vyplatilo se. Liga přihrál Liberci, který střelou na zadní tyč srovnal na konečných - 6:6. 

Po solidním vstupu do utkání jsme nakonec velmi rádi za bod. Bohužel naše áčko není 
momentálně v dobrém rozpoložení, naše hra postrádá téměř všechny fotbalové i nefotbalové 
atributy. Chybí nám chuť do hry, jiskra, nápad razantní a přesné zakončení. Do konce soutěže 
nám zbývají čtyři zápasy, tak by bylo škoda si slušně rozjetou sezónu zkazit. 
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FC Blešno A – Infarkt HK  9:2 (3:1) 
8/6/2017 
Sestava: Novotný Marek - Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Jech Stanislav -Moravec "Liga" Jakub, 
Voltr Jaroslav 
B: Krejcar Jakub 4, Krejcar Ondřej, Jech Stanislav, Moravec "Liga" Jakub, Voltr Jaroslav  
ŽK:------- 
ČK: ------ 
Diváci:8 (téměř všichni od Voltrů) 

Komentář: Áčko dnes měl velké problémy dát dohromady sestavu, ale i díky výpomoci 
hráčů z béčka jsme nakonec nastoupili, alespoň s jedním na střídání. To hosté nás ještě trumfli a 
na střídání neměli nikoho.  

Od začátku utkání jsme byli lepší, ale jako již klasicky v této sezóně jsme se trápili v 
zakončení. Až v 9. minutě se pěkně prokombinovali Kuba se Standou a prvně jmenovaný nás 
poslal do vedení - 1:0. O tři minuty později poslal Kubu do brejku Ondra a Kuba navýšil naše 
vedení na - 2:0. V 15. minutě přihrál Pajas Kubovi, který dokončil svůj hattrick - 3:0. Ve 20. 
minutě se dostali ke slovu i hosté a snížili na - 3:1. A protože my už jsme svoje šance jen 
zahazovali, skončila první půle naším dvoubrankovým vedením. 

Hosté do druhé půle vstoupili o poznání aktivněji. Vysunuli svého brankáře a pět minut 
nás nepustili na vlastní polovinu. V 6. minutě jsme, ale předvedli nejhezčí akci zápasu, když míč 
šel z jednoho doteku po ose Standa, Kuba a zakončující Jára - 4:1. Hosté nás poté opět zamkli, 
ale po třech minutách vybojoval míč Kuba, poslal jej na Pajase a ten z půlky trefil prázdnou 
bránu- 5:1. V 10. minutě jsme se opět úspěšně ubránili a Kuba poslal Ligovi míč před prázdnou 
bránu a Liga nezaváhal, i když z toho drama udělal - 6:1. V 15. minutě opět Kuba vystihl rozehru 
hostů a střelou přes půlku hřiště do prázdné brány navýšil naše vedení na - 7:1. Minutu na to však 
hosté snížili na - 7:2. Ve dvacáté minutě předvedl pěknou individuální akci Standa, na jejímž 
konci si vyměnil míč s Ondrou a jeslemi hostujícího brankáře upravil na - 8:2. V závěru ještě 
Kuba přihrál Ondrovi, který se prosadil hodně technickou střelou a uzavřel tak dnešní skóre na 
konečných - 9:2 

Děkujeme soupeři, že dorazil a umožnil odehrát toto utkání. Zrodilo se naše nejvyšší 
vítězství v této sezóně, i když branek jsme mohli dát mnohem více. Dobře zachytal i Mára, který 
předvedl pár dobrých zákroků. Pozitivem je, že gól dali všichni naši hráči v poli, ale nejvíc to 
znamená pro Standu, který se prosadil v áčku vůbec poprvé. A děkujeme fanouškům z Bělče za 
podpru v dnešním zápase. 

Trencampe HK - FC Blešno A 2:4 (1:0) 
4/6/2017 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Ondřej, Dědeček "Liberec" Dominik, Jech Stanislav - Krejcar 
Tomáš, Moravec Dominik, Voltr Jaroslav, Kouba Zdeněk 
B: Kotland Michael, Dědeček "Liberec" Dominik, Krejcar Tomáš, Voltr Jaroslav 
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:3 

Komentář: Dnes jsme náš tým vyztužili mladými puškami z béčka. Domácí nastoupili s 
jedním na střídání.  
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Stejně jako na podzim jsme jednoznačně dominovali v držení míče, ale domácí na rozdíl 
od nás své šance zakončovali. A tak se v 10. minutě dostali do vedení - 1:0. Největší snahu se 
prosadit měl hlavně Michael, ale díky společensky náročné sobotě v první půli netrefil ani jednou 
bránu. Největší naše šance, tak vytvořil Ondra a ta první mohla být i gólová, ale Zdenda trefil tyč 
poloprázdné brány. Domácí se v první půli již také neprosadili. 

Vstup do druhé půle se nám povedl přece jenom o něco lépe. V 7. minutě přihrál Tomek 
Liberci, jehož přihrávku si domácí obránce srazil do vlastní sítě - 1:1. Bohužel si ihned po 
rozehře udělal nejstarší hráč na hřišti z našich hráčů tréninkové kužely a střelou k tyči poslal 
domácí opět do vedení - 2:1. O tři minuty později Standa rozehrál na Michaela a ten skrz 
skrumáž těl dostal míč do sítě - 2:2. V 15. minutě převzal Tomek míč od Ondry a po krásné 
individuální akci, poprvé v zápase zakončil a poslal nás do vedení - 2:3. V poslední minutě 
přihrál Tomek Járovi, který střelou z první vysokým obloukem trefil prázdnou bránu domácích- 
2:4. 

Dnes jsme rádi hlavně za tři body, jakým způsobem jsme je získali, není úplně nutné řešit. 
Michael nás v bráně musel podržet a překvapivě dobrý výkon podal Standa. Tato výhra nás 
posunula na 10. místo. 

 

FC Blešno A – BFC Orel 5:4 (2:3) 
17/06/2017 
Sestava: Kotland Michael - Dědeček "Liberec" Dominik, Krejcar Jakub, Moravec Dominik, 
Havelka Milan, Krejcar Ondřej - Moravec "Liga" Jakub, Krejcar Tomáš 
B: Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Kotland Michael, Dědeček Dominik, Moravec "Liga" Jakub  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:5 

Komentář: Dnes jsme nastoupili v plné sestavě proti aktuálně druhému týmu tabulky s 
jasně stanovenou taktikou na tři obránce a také s podporou fanoušků.  
Bohužel vstup do utkání se nám vůbec nepovedl a hned z první střely hostů prohráváme - 0:1. 
Pak měl obrovskou šanci Liberec, ale míč netrefil ideálně. To však znamenalo pouze to, že naši 
hráči opustili stanovenou taktiku a pokoušeli se hosty přehrávat. Ty nás za to po zásluze 
potrestali a po dvou takřka identických akcích, kdy jejich hráč zakončoval ze středu vápna, jsme 
prohrávali v 8. minutě již - 0:3. Následoval náš oddechový čas a připomenutí stanovené taktiky. 
Přineslo to své ovoce takřka okamžitě. Milan vybojoval míč na naší polovině, vepředu si jej 
vyměnil s Kubou a snížil na - 1:3. O tři minuty později se nám povedl další protiútok, na jehož 
konci Liberec přihrál Ligovi a ten snížil na - 2:3. Liga byl při chuti o chvíli později po perfektní 
individuální akci mohl i srovnat, ale brankář hostí ho tentokrát vychytal, a protože ani hosté se již 
neprosadili, šli jsme do druhé půle s jednobrankovým mankem. 

I áčko do druhé půle vstoupilo kotrmelcem a plně koncentrováno, cože přineslo své 
ovoce. V 8. minutě dostal Kuba míč na Ondru, který se na hraně vápna prosadil a srovnal stav 
utkání na - 3:3. A v devatenácté minutě jsme dílo dokonali, Kuba přihrál Liberci a ten nás střelou 
k tyči poslal do vedení - 4:3. Hosté si vzali oddechový čas a po jeho uplynutí začali hrát power-
play. Velmi rychle nám ukázali, že ji hrát opravdu umí, když se do minuty prosadili a srovnali na 
- 4:4. Dvě minuty před koncem rozhodčí pustil souboj u našeho vápna, což hosty rozčílilo. V 
poslední minutě Michael chytil střelu hostů a střelou přes celé hřiště nás poslal do vedení - 5:4. 
hostům se již i přes enormní snahu vyrovnat nepodařilo. 
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Jeden z našich nejlepších výkonů v této sezóně, ne-li vůbec ten nejlepší, nám přinesl tři 
body. Kromě prvních deseti minut zaslouží pochvalu úplně všichni včetně našich fanoušků. 
Přesně kvůli takovým zápasům nás baví malý fotbal. Poděkování patří i soupeři, který svoji 
kvalitou přispěl vysokou měrou ke kvalitě zápasu. Uvidíme, co náš tým předvede v posledním 
zápase sezóny. 

NK Growl - FC Blešno A 5:4 (3:3) 
18/07/2017 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Ondřej, Havelka Milan, Dědeček "Liberec" Dominik, Voltr 
Jaroslav, Moravec Dominik - Krejcar Tomáš, Krejcar Jan, Moravec "Liga" Jakub 
B: Moravec "Liga" Jakub, Krejcar Ondřej, Moravec Dominik, Krejcar Jan  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:1 

Komentář: K poslednímu zápasu sezóny jsme nastoupili bez Kuby Krejcara, ale na 
poslední minuty měl nastoupit po více jak roce Honza Krejcar. Domácí měli dva na střídání.  

Zvolili jsme opět taktiku se třemi obránci a do zápasu jsme vstoupili lépe. V 6. minutě se 
v obrovské šanci ocitl Jára a trefil pouze tyč, ale byl první u doraženého míče, díky čemuž si 
vykoledoval penaltu. K té se postavil nerozcvičený Honza a dvakrát nechal vyniknout brankáře 
domácích. V desáté minutě jsme se konečně prosadili, Liberec krásně nalezl Dominika a ten nás 
poslal do vedení - 0:1. O dvě minuty později, bylo srovnáno, když se prosadili domácí- 1:1. V 15. 
minutě Michael nalezl krásným výhozem Ligu, který nás ještě hezčí střelou pod víko poslal do 
vedení - 1:2. Ani domácí se však nenechali zahanbit, když se prosadil od lajny střelou do horního 
růžku Michaelovy brány - 2:2. A bylo ještě hůře, když se Dominik nepočínal příliš důsledně při 
bránění domácího hráče a ten střelou na přední tyč nedal Michaelovi šanci - 3:2. Dvě minuty před 
koncem první půle jsme velmi dobře sehráli roh. Tomek nalezl dobře se pohybujícího Ondru a 
ten střel z bezprostřední blízkosti srovnal na poločasových - 3:3. 

Bohužel jsme v druhé půli zapomněli dávat branky. A tak se prosadili hlavně domácí. 
První branku vsítili v 10. minutě - 4:3. Tu druhou nám dal nejlepší střelec soutěže Krčál v 18. 
minutě a zdálo se být vymalováno. Ve 20. minutě nastoupil Honza, ale ani to ke gólu nevedlo. 
Dvě minuty před koncem jsme si vzali oddechový čas s tím, že se pokusíme o nemožné. Po 
dvaceti vteřinách Tomek nalezl na vápně Honzu, který se prosadil bodlem střelou na zadní tyč - 
5:4. Pak měl velkou šanci na srovnání ještě Tomek, ale ten se již neprosadil a tak vyhráli domácí 
a na nás v konečné tabulce zbylo sedmé místo. 

Dnešní zápas hodně ovlivnila neproměněná penalta našeho bývalého nejlepšího střelce. 
Bohužel dnes nám chyběla i větší koncentrace při bránění a i proto zvítězil domácí. Oproti loňské 
sezóně jsme si o místo polepšili, takže jsme skončili v horní půlce tabulky, což lze považovat 
vzhledem k průběhu sezóny za úspěch. Hoši, děkuji a s chutí do dalších sezón Jan Krejcar. 
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Tabulka 

Krajský přebor: Jaro-2016/2017 
Datum aktualizace: 2017-06-18 

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

1. FLAMENGO"B" 30 25 2 3 192:52 140 77 86 % 
 

2. GIGANTES 30 21 4 5 196:85 111 67 74 % 
 

3. OREL BFK 30 21 4 5 193:89 104 67 74 % 
 

4. SENIOR 30 17 3 10 105:110 -5 54 60 % 
 

5. NK GROWL 30 17 2 11 147:139 8 53 59 % 
 

6. HURICAN/BRUGGY 30 14 2 14 116:120 -4 44 49 % 
 

7. BLEŠNO 30 13 2 15 102:110 -8 41 46 %  

8. SEVERKA 30 12 4 14 109:116 -7 40 44 % 
 

9. INFARKT 30 12 3 15 123:153 -30 39 43 % 
 

10. VLČÁCI 30 14 8 8 152:130 22 38 42 % 
 

11. RMT ARGENTINOS 30 12 1 17 147:164 -17 37 41 % 
 

12. ÚDOLÍ HLADU 30 11 1 18 102:139 -37 34 38 % 
 

13. TRENCAMPE 30 7 5 18 104:178 -74 26 29 % 
 

14. FC COLT 04 30 12 1 17 147:159 -12 25 28 % 
 

15. BAD BOYS NECHANICE 30 7 1 22 89:158 -69 22 24 % 
 

16. AERO 30 3 1 26 88:210 -122 10 11 % 
 

 


