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FC Blešno B – Penalta 5:6 (1:2) 

4. 9. 2017 

Sestava: Novotný Marek – Janko Pavel, Jech Stanislav, Lukášek Miroslav, Daněk "Muflon" Lukáš – 

Kouba Zdeněk, Novák "Pokémon" Lukáš, Dědeček "Liberec" Dominik, Sunkovský René, Moravec 

David, Krejcar Jan 

B: Dědeček "Liberec" Dominik 2, Lukášek Miroslav, Novák "Pokémon" Lukáš, Krejcar Jan 

ŽK: --- 

ČK: --- 

Diváci: 4 

Komentář: Béčku dnes nastoupilo v plné sestavě vyztuženo ještě dvěma hráči áčka. Hosté dorazili se 
dvěma na střídání a bohužel pro nás s hráčem tmavé pleti. 
 

Vstup do utkání se nám vůbec nepovedl a ihned po rozehře jsme prohrávali - 0:1. 
Postupně jsme srovnávali hru a v páté minutě mohl vyrovnat David, ale míč netrefil 
ideálně. A tak nás opět potrestali hosté - 0:2. Ve 12. minutě jsme se konečně dočkali i 
my. Zdenda přihrál Liberci a ten z velkého úhlu snížil na - 1:2. Do konce první půle se  
již žádný z týmů neprosadil.  

Vstup do druhé půle se nám povedl o mnoho lépe. Ve třetí minutě se prosadila naše 
nejvýraznější letní posila Míra Lukášek, když využil přihrávky Liberce - 2:2. O tři minuty 
později bylo ještě veseleji, když ve svém premiérovém  zápase v malé kopané přihrál 
David Liberci, který nás poprvé v zápase dostal do vedení - 3:2. Ihned z rozehry však 
hosté srovnali - 3:3. O dvě minuty později se připomněla i třetí letní posila René, který 
hrál zápas malé kopané taktéž poprvé v životě, kdy ž přihrál Honzovi, který nás opět 
poslal do vedení - 4:3. V 18. minutě Mára pouze vyrazil střelu hostí ze střední 
vzdálenosti a hostující Kenny srovnal na - 4:4. Ve 20. minutě tvrdě vystřelil Míňa u 
dorážky byl první Pokémon, který nám vrátil vedení - 5:4. Tři minuty před koncem 
rozehrál Pajas míč na Zdendu a Standu, ti si míč navzájem pustili a hosté srovnali na 
- 5:5.My poté poslali na hřiště takřka to nejlepší. bohužel dvě minuty před koncem si 
hostující roh do naší sítě srazil Míňa a dal výsledku defini tivní podobu - 5:6.  

Dnes jsme se porazili sami. Více jak půlku branek jsme soupeři doslova darovali. 
Ofenzivní činnost obou týmů převyšovala tu defenzivní. Mladá letka dnes v útoku 
rozhodně nezklamala, ale stále se musí pracovat i na defenzivní činnosti. P roblémem 
je, že chtějí útočit i všichni naši obránci, díky čemuž nám vzadu vznikají volné prostory, 
čehož budou soupeři využívat. Celkově vzato to však na první zápas nebyl špatný 
výkon. 

Votroci z UHK – FC Blešno B 2:7 (1:1) 

23. 9. 2017 

Sestava: Novotný Marek – Janko Pavel, Jech Stanislav, Lukášek Miroslav – Krejcar Jan, Moravec "Liga" 

Jakub, Moravec David, Novák "Pokémon" Lukáš, Sunkovský René 

B: Moravec "Liga" Jakub 3, Krejcar Jan 2, Lukášek Miroslav, Sunkovský René 

ŽK: --- 

ČK: --- 

Diváci: 8 
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Komentář: Béčku dnes chyběli zkušení útočníci, tak tým doplnili dva hráči áčka, kteří se přímo u 
hřiště nejprve sešli na toaletách při řešení hnědého poplachu. Jinak dnes docházka hráčů byla včasná. 
I domácí měli nakonec tři hráče na střídání. 
 

První nebezpečnou akci v zápase jsme předvedli my, ale trefili jsme pouze tyč. A tak 
nám domácí v šesté minutě předvedli, jak se o dělá - 1:0. Domácí byli ze začátku utkání 
aktivnějším týmem. Nám se však dařilo poměrně pozorně bránit, a hlavně nás dnes 
držel Mára. Zhruba od 15. minuty se obraz hry začal pomalu měnit. Začali jsme se více 
hýbat a domácí to činilo velké potíže nás bránit. Poprvé jsme se však radovali až ve 20. 
minutě: Honza s Ligou perfektně vyřešili útok a Liga do prázdné brány srovnal na - 1:1. 
Do konce první půle  se již nikdo neprosadil.  

Vstup do druhé půle se nám povedl mnohem lépe. Ve třetí minutě nalezl Míňa u 
tyče Honzu a ten nás střelou do prázdné brány poslal do vedení - 1:2. O dvě minuty 
později Pajas posunul míč na Míňu, který nás krásnou dalekonosnou stře lou k tyči 
poslal do vedení - 1:3. O čtyři minuty později střílel na bránu Liga, míč vypadl před 
prázdnou bránu, kde se své příležitosti chopil Honza a upravil na - 1:4. V 15. minutě 
vysunul Standa Ligu, který se prosmýkl po lajně a střelou na přední tyč u pravil na - 1:5. 
O půl minuty později předvedl pěknou individuální akci Pajas, na jejímž konci předložil 
míč Ligovi před prázdnou bránu a ten dokončil svůj hattrick - 1:6. Tři minuty před 
koncem střílel po záavaru před bránou Pajas, k odraženému míč se dos tal René, poslal 
míč k tyči a vstřeli tak svoji první branku v dresu FCB - 1:7. V poslední minutě tečoval 
střelu domácích Pajas mimo dosah Máry - 2:7 

Tak takhle by to šlo všichni zápas odmakali. Pajas dnes konečně pochopil, že tým je 
víc než jednotlivec a hře to obrovsky pomohlo. Oproti poslednímu zápasu se hodně 
zlepšil Mára, který se dnes neuhýbal míčům. A dlouho na dnešní zápas bude vzpomínat 
René. I když je dnešní výsledek nejlepší za poslední dvě sezóny je třeba dále poctivě 
pracovat, protože nás čekaj í i těžší soupeři.  

Spartak HK – FC Blešno B 11:6 (3:3) 

30. 9. 2017 

Sestava: Novotný Marek – Daněk Lukáš, Jech Stanislav, Lukášek Miroslav – Krejcar Jan, Voltr Jaroslav, 

Novák "Pokémon" Lukáš, Sunkovský René 

B: Krejcar Jan 2, Voltr Jaroslav 2, Daněk Lukáš, Lukášek Miroslav 

ŽK: --- 

ČK: --- 

Diváci: 0 

Komentář: Na zápas béčka nakonec nedorazili Paja a Zdenda Kouba, z čehož vyvodíme následky. 
Domácí měli jednoho na střídání. 
 

Vstup do zápasu se nám jako již obvykle nepovedl a velmi záhy jsme prohrávali 
- 1:0. V sedmé minutě, ale vystřelil Standa a odražený míč dostal na místo určení Jára 
- 1:1. V desáté minutě poprvé do zápasu zasáhl Honza, kterého našel u tyče Míňa a my 
poprvé v utkání vedli - 1:2. Ve 12. minutě nalezl Míňa Muflona a ten navýšil naše 
vedení na - 1:3. V 18. minutě domácí zahrávali přímý kop a při jeho bránění jsme si 
počínali hodně nedůsledně - 2:3. A ve 22. minutě si aut domácích srazil do brány Mára, 
čímž stanovil poločasový výsledek na - 3:3.  

Nástup do druhé půle byl jako z černého snu, než jsm e se nadáli, tak jsme 
prohrávali - 7:3.Následoval oddechový čas a po něm náš obrovský zmar v zakončení. 
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Tak domácí navýšili na - 8:3. poté však nalezl Míňa střílenou přihrávkou Járu, který 
konečně snížil na - 8:4. Domácí po našich obrovských minelách přida li další tři branky a 
bylo po zápas - 11:4. Pak jsme konečně začali hrát. Nejprve si narazil Míňa s Járou a 
snížil na - 11:5. A nakonec Jára nalezl na brankové čáře Honzu, který upravil na 
konečných - 11:6  

První půle dnes byla v našem podání velmi solidní,  ale v té druhé půli se nám hodně 
nedařilo. Je třeba, aby se každý zamyslel nad tím, kde děláme největší chyby. Je třeba 
zvednout hlavu a dál bojovat.  

1.FK Újezd – FC Blešno B 4:7 (2:4) 

7. 10. 2017 

Sestava: Radoň Luboš – Daněk Lukáš, Lukášek Miroslav, Janko Pavel, Jech Stanislav – Voltr Jaroslav, 

Kouba Zdeněk, Novák "Pokémon" Lukáš, Sunkovský René, Moravec David 

B: Lukášek Miroslav 2, Janko Pavel, Voltr Jaroslav, Jech Stanislav, Kouba Zdeněk, Moravec David 

ŽK: --- 

ČK: --- 

Diváci:2 

Komentář: Béčko se dnes poprvé v sezóně sešlo tak, že opravdu nastoupili pouze hráči béčka. 

Domácí nastoupili s jedním na střídání. 

 

Od začátku zápasu jsme byli aktivnějším týmem, ale chvíli nám trvalo, než jsme 
připravili gólové šance. Až v 5. minutě nalezl svojí přihrávkou Míňa J áru a ten nás 
poslal do vedení - 0:1. V 8. minutě předvedl skvělou individuální akci Standa na jejímž 
konci si narazil s Pokémonem a navýšil naše vedení - 0:2. Ve 14. minutě si Míňa narazil 
míč s Davidem a nečekaně pro všechny zakončil pravou nohou - 0:3. O minutu později 
přišel historický okamžik Jára nalezl před prázdnou bránou Davida, který míč uklidil do 
brány a stal se tak ve věku čtrnácti let nejmladším střelcem v historii FC Blešno - 0:4. 
Bohužel takřka vzápětí Standa neodhadl vysoký míč a domácí snížili na - 1:4. O tři 
minuty později zazmatkoval při rozehře Luboš, Míňa to hasil faulem. Z následného 
přímého kopu se domácí prosadili podruhé v utkání - 2:4. Do konce první půle se již 
žádný z týmů neprosadil.  

Vstup do druhé půle se nám moc nepovedl ve třetí minutě nám proklouzl po  lajně 
hráč domácích a pomocí teč dostal míč na volného spoluhráče před prázdnou bránou,  a 
tak domácí snížili na - 3:4. O pět minut později Luboš nalezl Zde ndu, který si pohrál se 
svým obráncem a střelou na přední tyč upravil na - 3:5. V 10. minutě vyčíhal roh 
domácích Pajas přešel přes celé hřiště a míč poslal  do brány - 3:6. V 15. minutě ztratil 
míč Jára a domácí to potrestali - 4:6. Pět minut před koncem utkání posunul Jára míč 
na Míňu, který střelou na zadní tyč upravil skóre na konečných - 4:7. 

Dnešní vítězství se  zrodilo díky skvělému vstupu do utkání, i když si kluci vybrali i 
slabší chvilky, tak si zaslouží všichni pochvalu, protože dne předvedli velmi solidní 
výkon. David to všechno platí.  

 

 

http://fcblesno.rajce.idnes.cz/1._FK_Ujezd_-_FC_Blesno_B_4_7_2_4/#0_1.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/1._FK_Ujezd_-_FC_Blesno_B_4_7_2_4/#0_2.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/1._FK_Ujezd_-_FC_Blesno_B_4_7_2_4/#IMAG0037.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/1._FK_Ujezd_-_FC_Blesno_B_4_7_2_4/#0_4.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/1._FK_Ujezd_-_FC_Blesno_B_4_7_2_4/#IMAG0041.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/1._FK_Ujezd_-_FC_Blesno_B_4_7_2_4/#IMAG0050.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/1._FK_Ujezd_-_FC_Blesno_B_4_7_2_4/#IMAG0065.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/1._FK_Ujezd_-_FC_Blesno_B_4_7_2_4/#IMAG0070.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/1._FK_Ujezd_-_FC_Blesno_B_4_7_2_4/#IMAG0080.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/1._FK_Ujezd_-_FC_Blesno_B_4_7_2_4/#IMAG0089.jpg
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FC Blešno B – Beerceps 2:5(0:2) 

15. 10. 2017 

Sestava: Radoň Luboš – Janko Pavel, Lukášek Miroslav, Jech Stanislav, Daněk "Muflon" Lukáš – Kouba 

Zdeněk, Novák"Pokémon"Lukáš, Kouba Zdeněk, Sunkovský René, Kotland Jan, Voltr Jaroslav 

B: Lukášek Miroslav 2 

ŽK: --- 

ČK: --- 

Diváci: 3 

Komentář: Dnes byla soupiska béčka plná, tak jako nikdy. Problém vznikl tím, že někteří hráči o sobě 
nejsou schopni za celý týden dát vědět. A to ještě Pajas dorazil až na druhou půli. Hosté měli dva na 
střídání.  
 

Úvod zápasu byl takový nesmělý z obou stran. Nakonec začali přece jenom více 
vystrkovat růžky hosté. A poměrně po zásluze se dostali i do vedení - 0:1. Toto 
varování našim hráčům nestačilo. Nezapnuli, a tak byli potrestáni ještě jednou - 0:2.A 
tímto výsledkem skončila i první půle.  

V druhé půli se začali naši hráči přece jenom více snažit. Ná š prapor pozvedl Míňa, 
když využil přihrávku od Zdendy a střelou na přední tyč snížil na - 1:2.Bohužel hned 
minutu na to si neuhlídal svého hráče Standa a hosté nám opět odskočili - 1:3 .Pak svoji 
chybu přidal Muflon a hosté trestali - 1:4. Za nás po Járově  přihrávce snižoval opět 
Míňa - 2:4. To bylo z naší bohužel všehno, když nepočítáme dvě trefené tyče, díky 
Míňovým střelám. Hosté ještě sehráli pěkně roh a stanovili konečný výsledek na - 2:5.  

Tento zápas se nám vůbec nepovedl. Zklamala hlavně čtveřice se Standou a 
Zdendou od těchto hráčů čekáme lepší výkony. Schytat takovýto výsledek od 
posledního týmu tabulky fakt není dobrý výkon.  

 

FC Blešno B – Frantic Dogs HK B 1:6 (1:2) 

15. 10. 2017 

Sestava: Radoň Luboš – Janko Pavel, Lukášek Miroslav, Jech Stanislav, Daněk "Muflon" Lukáš – Kouba 
Zdeněk, Novák"Pokémon"Lukáš, Kouba Zdeněk, Sunkovský René, Novotný Marek, Voltr Jaroslav 
B: Janko Pavel 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 6 
 
Komentář: I na druhý dnešní zápas byla soupiska béčka plná, tak jako nikdy. Problém vznikl tím, že 
někteří hráči o sobě nejsou schopni za celý týden dát vědět. Hosté měli tři na střídání.  
 

Béčko do zápasu vstoupilo bez zápalu pro hru a bylo za to po záasluze odměněno 
první brankou vnaší síti - 0:1. Nejvíce se v tomto zápase snažil Jára, který byl z a svoji 
aktivitu odměněn. Nejprve vybojoval roh. Sám ho rozehrál, nalezl Pajase, který srovnal 
- 1:1. Ani tato akce nás nenastartovala k lepšímu výkonu. V 18. minutě Muflon 
neodhadl dlouhý míč a hosté to potrestali - 1:2.Poté se již žádný z týmů neprosadil .  
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Rozepisovat se dlouze o druhém poločase nemá moc smysl. Hned v 1. minutě 
inkasujeme na - 1:3. V patnácté minutě posíláme na hřiště to nejlepší bez efektu. A tak 
nám hosté přidali další tři kusy a mohli jet domů - 1:6  

I přesto, že týmový výkon i výsledek zápasu stojí za starou bačkoru. Našli se v to mto 
zápase dvě vyjímky, a to výkony Jára a Pokémona, který hlavně na postu obránce podal 
velmi dobrý výkon. Jinak na příští zápasy bude probíhat nominace a bude se 
konzultovat, kdo bude chodit hrát.  

FC Blešno B – 1.RSC Hradec Králové 4:3 (1:1) 

27. 10. 2017 

Sestava: Radoň Luboš – Hůlka Ondřej, Jech Stanislav, Lukášek Miroslav – Dědeček "Liberec" Dominik, 

Novák"Pokémon"Lukáš, Kouba Zdeněk 

B: Dědeček "Liberec" Dominik 2, Kouba Zdeněk, Lukášek Miroslav 

ŽK: --- 

ČK: --- 

Diváci: 5 

 
Komentář:S účastí na tomto utkání to vypadalo hodně bledě. Tak byli na poslední chvíli ještě 
povoláni Míňa a Libberec. Nakonec se béčko sešlo s dvěma hráči na střídání, i když Míňa dorazil až na 
druhý poločas. Hostě dorazili se třeemi hráči na střídání. 
 

Od začátku jsme byli aktivnějším týmem, ale jako již téměř trradičně hoříme v 
zakončení našich solidních akcí. Tak se po naší chybě prosadili první hosté - 0:1. Dále 
jsme pokračovali v aktivní hře, ale i díky tomu, že jsme útočili všichni, tak  nám vzdau 
vznikali okénka, naštěstí toho hosté nebyli schopni využít. Ve 12. minutě Liberec 
přihrál Zdendovi, který si na hranici vápna pohrál s obráncem a srovnal na - 1:1. O tři 
minuty později si tito dva hráči role prohodili a Liberec jeslemi prostřeli l hostujícího 
brankáře - 2:1. Po této brance jsme pokkračovali v etudě na téma, co všechno se dá 
nedat, a tak jsme první půli vyhráli pouze o gól.  

Začátek druhé půle byl takřka totožný jako té první. My jsme hráli a zahazovali 
šance a hosté z první vážnějš í šance srovnali na - 2:2. Zvýšili  jsme obrátky, ale dlouho 
jsme se nemohli prosadit. Až ve dvacáté minutě rozherál roh Zdenda na Liberec, který 
nás opět poslal do vedení - 3:2.O dvě minuty později jsme nechali za obránci úplně 
volného hráče hostů, který obešel Luboše a do prázdné brány srovnal na - 3:3. Dvě 
minuty před koncem rozehrál roh Liberec na Míňu, který nám vystřelil  tři body - 4:3. A 
to byl i konečný stav utkání.  

Dnes jsme si i přes velké mnoožství neproměněných šancí nakonec zaslouženě 
dokráčeli  pro tři body. Je jen škoda, že si z toho někteří hráči dělají chvílemi legraci. 
Pochvalu zaslouží Liberec a konečně se také výrazněji prosadil Zdenda.  
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Rasošky – FC Blešno B 9:1 (2:1) 

5. 11. 2017 

Sestava: Radoň Luboš – Hůlka Ondřej, Daněk"Muflon"Lukáš, Pavel "Pajas"Janko – Voltr Jaroslav, 
Novák"Pokémon"Lukáš, Jakub"Liga"Moravec, David Moravec 
B: Jakub"Liga"Moravec 
ŽK: Pavel "Pajas"Janko 
ČK: --- 
Diváci: 5 
 
Komentář: Na zápas jsme se sešli v hojném počtu se třemi lidmi na střídání a z áčka přišel na 
výpomoc Liga. 
 

Než jsme se rozkoukali,  prohrávali jsme - 2:0.Následně Liga přečetl rozehrávku 
domácího golmana a prudkou střelou do levé šibenice snížil stav na - 2:1. Brzy na to 
Muflon přidal další gól bohužel do špatné brány - 3:1. Poté Pajas neudržel nervy na 
uzdě a po diskusi s rozhodčím obdržel žlutou kartu. Tak skončila první půle.  

Ve druhé půli jsme žádný gól nepřidali, a tak se činili pouze soupeři a Muflon, který 
si dal druhého vlastence - 9:1.Pajas ještě stihl obdržet druhou žlutou kartu. Rozhodčí si 
toho naštěstí nevšiml a Pajas tak dohrál celý zápas.  

Výkon nebyl vůbec špatný, ale soupeř z čela tabulky byl přeci jen lepší. Jaroslav 
Voltr.  

Camelot – FC Blešno B 4:2 (3:0) 

11. 11. 2017 

Sestava: Radoň Luboš – Daněk Lukáš, Lukášek Miroslav, Hůlka Ondřej, Janko Pavel – Kouba Zdeněk, 

Krejcar Jan, Novák Lukáš, Kroupa Michal, Sunkovský René, Moravec David 

B: Kouba Zdeněk, Krejcar Jan  

ŽK: --- 

ČK: --- 

Diváci: 1 

Komentář: Dnes béčko nastoupilo téměř kompletní chyběl pouze zraněný Standa. Navíc poprvé na 
podzim nastoupil Michal. Domácí neměli nikoho na střídání. 
 

V prvních minutách zápasu jsme byli jednoznačně lepším a aktivnějším týmem, jen s 
tou chybou, že jsme moc neohrožovali domácího brankáře. Pár šancí jsme si sice 
vytvořili, ale do branky jsme míč nedostali ani jednou. Tak nám domácí názorně 
předvedli, co je ve fotbale důležité. V 10. minutě se prosadili po chybě Ondry - 1:0. Dvě 
minuty na to se zranil Michal a zápas pro něj skončil. Ihned poté domácí poskočili na 
rozdíl dvou branek - 2:0. O minutu později se domácí prosadili ještě jednou - 3:0. Po 
této brance začali domácí pozorně bránit a my se dost nemotorně snažili otevřít jejich 
obranný blok. Tak tímto stavem skončila i první půle.  

Vstup do druhé půle se nám nepovedl. Mufovi propadl míč na přední tyči a domácí  
pohodlně upravili na - 4:0. Poté pokračovalo naše neplodné dobývání domácí tvrze. 
Domácí sem tam vyrazili do brejku, ale už se tolik nedoplňovali, takže jsme to již 
ubránili. V 15. minutě dostal Pokémon míč na Zdendu, který střelou pod břevno snížili 
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na - 4:1. Tři minuty před koncem Pajas posunul míč na Honzu, který střelou na zadní 
tyč snížil na konečných - 4:2.  

Přímý souboj o páté místo jsme nezvládli a klesli jsme až na osmé místo. Bohužel 
jsme dnes podali nejhorší podzimní výkon. Je třeba pořádně přes zimu zamakat v 
tělocvičně a v Blešně na hřišti, aby naše jarní výsledky byly lepší.  

 

Jaro 2018 B – tým 

Penalta HK – FC Blešno A 4:0 (3:0) 

7. 4. 2018 

Sestava: Radoň Luboš – Janko Pavel, Lukášek Miroslav, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav – Novák 

"Pokémon" Lukáš, Moravec David, Sháněl Martin, Voltr Jaroslav 

B: ------  

ŽK: --- 

ČK: --- 

Diváci: 2 

Komentář: Béčko dnes nastoupilo k prvnímu jarnímu utkání bez starších hráčů v útoku, tak roli 
nejstarší útočníka převzal Jára, záhadou bylo nedostavení se Rendy. domácí měli k dispozici tři hráče 
na střídání. 
 

Úvod utkání byl vyrovnaný, první velkou šanci jsme měli my, ale Míňa trefil pouze 
tyč. Bohužel domácí naší první výraznější chybu potrestali. David odešel od svého 
hráče a domácí vedli - 1:0. My jsme odpověděli další slušnou akcí, na jejímž konci opět 
Míňa zakončoval do tyče. A domácí nás opět školili z produktivity. Standa lehce zaspal 
při vystupování proti hráči domácích a ten upravil na - 2:0 . Za nás odpověděl celkem 
povedenou střelou Pajas, míč však opět orazítkoval pouze tyč domácí svatyně. Poté 
přišla skvostná individuální akce domácího plejera, který si poradil s třemi naši hráči i 
Lubošem a před prázdnou bránou nalezl svého spoluhráče, pro kterého již nebyl 
problém upravit na poločasových - 3:0. 

Vstup do druhé půle se nám nepovedl a domácí rychle navýšili své vedení na - 4:0. 
Domácí se poté soustředili především na bránění. Naši hráči se snažili,  ale dostat se do 
zakončení bylo pro ně velmi těžké, a když se konečně do zakončení dostali, tak to 
většinou nestálo za moc. Náš útočný zmar završila akce 4 na 1, kdy jsme nebyli schopni 
ani zakončit. Poté ještě trefil tyčku Pajas a dvě minuty před koncem trefili spojnici 
Míňa.  

Dnes se v plné nahotě ukázalo, o čem je fotbal, a to je proměňování šancí. Domácí 
nebyli o tolik lepší, ale na rozdíl od nás trefovali prostor mezi tyčemi, my trefovali 
hlavně brankovou konstrukci. I přesto, že se prohrálo, tak náš výkon proti druhému 
týmu tabulky nebyl špatný. Premiéru v našem dresu si odbyl Martin Sháněl.  
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Frantic Dogs HK B – FC Blešno B 1:4(1:2) 

14. 4. 2018 

Sestava: Moravec "Liga" Jakub – Janko Pavel, Lukášek Miroslav, Jech Stanislav, Hůlka Ondřej – 

Novák"Pokémon"Lukáš, Sháněl Martin, Moravec David, Voltr Jaroslav 

B: Lukášek Miroslav 2, Voltr Jaroslav 2 

ŽK: --- 

ČK: --- 

Diváci:2 

Komentář: Na další přeložený zápas béčka musel v bráně vypomoci z áčka Liga, na poslední chvíli se 
ze zápasu omluvil Zdenda, i tak se béčko sešlo opět se čtyřmi na střídání. Domácí mli k dispozici tři na 
střídání.  
 

Jára přihrál Míňovi a Míňa krásnou střelou k tyči poslal béčko do vedení - 0:1. 
Standa pozdě blokoval hráče a díky tomu soupeř snížil na - 1:1.  

Liga vychytal soupeřovu šanci z brejku a před brankou soupeře nahrál Járovi, který 
střelil mezi nohy golmana a zvýšil na - 1:2. Na - 1:3  po přihrávce od  Ligy zvýšil Míňa a 
chvíli po něm pro přihrávce od Míni na - 1:4  zvýšil Jára krásnou střelou do šibenice.  

Toto byl článek od Elišky, za což ji děkujeme. Dle dostupných informací byla naše 
hra opět na slušné, ale na rozdíl od minulého utkání jsme byli schop ni se střelecky 
prosadit a získat tak tři cenné body.  

FC Blešno B – Votroci z UHK 11:1 (7:1) 

29. 4. 2018 

Sestava: Radoň Luboš – Hůlka Ondřej, Janko Pavel, Krejcar Jan – Dědeček "Liberec" Dominik, 

Moravec David, Voltr Jaroslav, Kouba Zdeněk 

B: Kouba Zdeněk 3, Voltr Jaroslav 3, Dědeček "Liberec" Dominik 2, Krejcar Jan 2, Moravec David  

ŽK: --- 

ČK: --- 

Diváci: 11 

Komentář: K dnešnímu zápasu nastoupilo béčko posíleno o dva hráče áčka, a navíc dnes bylo na 

tribunách doslova natřískáno a fanoušci si neměli ani kam sednout. Hosté dorazili s jedním na 

střídání. 

 

Do utkání jsme vstoupili aktivněji my, ale jako první se po pěkné kombinaci dostali 
do vedení hosté - 0:1. Poměrně rychle jsme však odpověděli povedenou akcí, když 
David na hranici vápna udržel míč následně jej přihrál Zdendovi, který srovnal na - 1:1. 
V 6. minutě nalezl Honza svou dlouhou přihrávkou Zdendu, který si míč zpracoval tak, 
že skončil v bráně - 2:1. V 10. minutě Honza přihrál Járovi, který obešel brankáře a do  
prázdné brány upravil na - 3:1. Ihned po rozehře hostů vystihl jejich přihrávku Zdenda 
a prudkou střelou dokončil svůj hattrick - 4:1. V 15. minutě perfektně přihrál Liberec 
Honzovi, který již míč pouze dovedl do brány - 5:1. O dvě minuty později vybojoval 
Liberec míč a sám upravil na  6:1. V poslední minutě první půle potáhl Honza míč na 
hranici vápna jej předal Járovi, který stanovil poločasové skóre na - 7:1. 

http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_B_-_Votroci_z_UHK_11_1_7_1/#0_1.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_B_-_Votroci_z_UHK_11_1_7_1/#1_1.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_B_-_Votroci_z_UHK_11_1_7_1/#2_1.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_B_-_Votroci_z_UHK_11_1_7_1/#3_1.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_B_-_Votroci_z_UHK_11_1_7_1/#4_1.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_B_-_Votroci_z_UHK_11_1_7_1/#5_1.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_B_-_Votroci_z_UHK_11_1_7_1/#6_1.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_B_-_Votroci_z_UHK_11_1_7_1/#7_1.jpg
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Během přestávky jsme se pochválili a shodli jsme se na tom, že budeme pokračovat 
ve stanoveném tempu. I když naše aktivita lehce povadla, tak jsme se opět prosadili. 
Ve druhé minutě si Honza vyměnil míš s Davidem a Honza takřka z brankové čáry 
upravil na - 8:1.Poté následoval  dlouhý půst. Až v 15. minutě Honza přihrál Liberci a 
ten střelou na přední tyč přidal svoji druhou branku - 9:1. V 18. minutě přišel nádherný 
týmový moment. Liberec obral posledního hráče hostů a metr před brankovou čárou 
přenechal míč Davidovi - 10:1.Dvě minuty před koncem zápasu přihrál Liberec Járovi, 
který po  běžeckém souboji poslal míč do prázdné brány. čímž dokončil svůj hatrick a 
stanovil konečné skóre zápasu na - 11:1. 

Dnes se béčku sešlo téměř všechno nádherné počasí, natřískané tribuny, forma a 
dostatečný počet hráčů na střídání. Z trenérského hlediska ideální zápas. Naši fanoušci 
si to taktéž užili a kdo nebyl může pouze litovat. Také jsme rádi, že se prosadili všichni 
útočníci a Zdenda s Járou to vyšperkov ali hattricky. Děkujeme za natáčení Jítě a za 
zápis Terce Babicovým. Jen tak dále.  

FC Blešno B – FC Kojot 2:2 (0:2) 

6/5/2018 

Sestava: Kotland Michael – Dědeček "Liberec" Dominik, Hůlka Ondřej, Janko Pavel, Krejcar Jan – 

Novák "Pokémon" Lukáš, Voltr Jaroslav, Kouba Zdeněk 

B: Voltr Jaroslav, Novák "Pokémon" Lukáš 

ŽK: --- 

ČK: --- 

Diváci: 5 

Docházka na dnešní zápas byla špatná. Na začátku zápasu musel nastoupit nakonec i Honza. Pajas 
dorazil s dvacetiminutovým zpožděním a Standa pro jistotu nedorazil vůbec, takže to má za pokutu. 
Hosté dorazili s dvěma hráči na střídání.  
 

Hra byla od začátku vyrovnaná se šancemi na obou stranách, ale žádný z týmů se 
nemohl dlouho prosadit. Ve 20. minutěn hosté rozehráli roh, a nakonec po opakované 
střele dostali míč do branky - 0:1. O dvě minuty později jsme rozherávali roh my. Míč 
šel na Michaela, který trefil hráče před sebou a pro něj již nebyl problém dostat míč do 
brány - 0:2 . tímto výsledkem skončila i první půle.  

V druhé půli se obraz hry nezměnil. Hosté dlouho byl přece  jenom otrošku lepší. V 
15. minutě však Jára vyhrál souboj na naší půlce a po kombinaci se Zdendou snížil na 
- 1:2. O dvě minuty později perfektně vyvezl míč Liberec, přihrál před prázdnou bránu 
Pokémonovi atne srovnal na - 2:2.Poté se střídali šance naobou stranách, ale žádný z 
týmu se již neprosadil.  

Béčko dnes i přes dvoubrankový deficit nakonec vybojovalo alespoň bod a konečně 
přpipravilo o body někoho z první čtyřky.  

 

 

 

 

 

http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_B_-_Votroci_z_UHK_11_1_7_1/#8_1.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_B_-_Votroci_z_UHK_11_1_7_1/#9_1.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_B_-_Votroci_z_UHK_11_1_7_1/#10_1.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_B_-_Votroci_z_UHK_11_1_7_1/#11_1.jpg
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FC Blešno B–1.FK Újezd 8:2 (2:1) 

12/05/2018 

Sestava: Kotland Michael – Janko Pavel, Jech Stanislav, Hůlka Ondřej, Lukášek Miroslav – Kouba 

Zdeněk, Voltr Jaroslav, Novák "Pokémon" Lukáš, Sháněl Martin, Moravec Dominik 

B: Janko Pavel 3, Kouba Zdeněk 3, Moravec Dominik, Novák "Pokémon" Lukáš 

ŽK: --- 

ČK: --- 

Diváci:2 

Komentář: I přes veškeré personální problémy se nakonec béčko sešlo i za pomoci dvou hráčů z áčka 

s pěti hráči na střídání hosté dorazili se dvěma hráči na střídání. 
Vstup do utkání se nám povedl naprosto famózně, hned v první minutě Mína vyslal do brejku 

Zdendu a ten nás poslal do vedení - 1:0. V 10. minutě však hosté po krásné individuální akci 
odpověděli a srovnali stav utkání na - 1:1. O šesta minut později poslal Dominik geniální přihrávku na 
Zdendu, který nám vrátil vedení - 2:1. Poté se již žádný z týmů neprosadil. 

Vstup do druhé půle jsme měli naprosto tristní hosté hned z prvního útoku srovnali krásným 
angličanem na - 2:2. My jsme však s opdovědí příliš dlouho nečekali, když Jára dostal míč na Pajase, 
který nás poslal opět do vedení - 3:2. Nedlouho poté se prosadil po individuální akci Dominik - 4:2. V 
10. minutě dostal Micahel míč na Pajase, který míč dostal skrz jesle hostujího brankáře - 5:2. O dvě 
minuty později odevzdal Pokémon míč Pajasovi, který tvrdou střelou na zadní tyč dokončil svůj 
hattrick - 6:2. V 15. minutě přihrál Zdenda před prázdnou bránu Pokémonovi, který upravil na - 7:2. 
Pět minut před koncem narýsoval Martin krásnou přihrávku na Zdendu, který taktéž dokončil svůj 
hattrick a upravil skóre na konečných - 8:2 
Dnes to byl pro béčko naprosto pohodový zápas a když si naši kluci vyhověli předváděli i krásné akce. 
Dva hattricky kmenových hráčů béčku jsou jen třešničkou na dortu k dnešnímu utkání. 
 

Beerceps – FC Blešno A 4:4 (2:1) 

19/05/2018 

Sestava: Radoň Luboš – Krejcar Jan, Lukášek Miroslav, Jech Stanislav, Hůlka Ondřej – 

Novák"Pokémon"Lukáš, Moravec David, Sháněl Martin, Voltr Jaroslav 

B: Lukášek Miroslav 2, Krejcar Jan, Voltr Jaroslav 

ŽK: --- 

ČK: --- 

Diváci: 4Komentář: Na dnešní zápas béčko posílil Honza, a navíc jsme do zápasu vstoupili s 

nejmladším útokem v historii béčka. Věkový průměr našich útočníků byl 16,75 roku. Domácí 

nastoupili s jedním na střídání.  

 

V úvodu zápasu jsme měli jednoznačně navrch, ale dlouho jsme se nemohli prosadit 
až v 5. minutě Honza předskočil hráče a razantní střelou na zadní tyč ná s poslal do 
vedení - 0:1. Postupem času se však hra začala vyrovnávat a domácí v 10. minutě po 
nedůslednosti Davida srovnali na - 1:1.O pět minut později bylo ještě hůře, když tentýž 
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hráč domácích tentokrát frnknul Martinovi a posléze poslal domácí do vede ní - 1:1. 
Dvě minuty na to mohl Martin srovnat, bohužel v jasné gólovce ani neposlal míč na 
bránu. Tak první půli vyhráli domácí.  

Vstup do druhé půle se nám nepovedl, když jsme hned z kraje inkasovali potřetí a 
opět od stejného hráče - 3:1.Náš prapor pozvedl v 35. min utě Míňa, když přímo z autu 
za pomcí dvou tečí domácích hráčů dostal míč do sítě - 3:2.Ve 40. minutě luboš při 
výběhu zkazil rozehru a hráč domácích to potrestal - 4:2. Čtyři minuty před koncem 
jsme si vzali oddechový čas a poslali jsme na hři ště tu nejjofenzivnější sestavu. 
Rozehru obstaral Standa od něj putoval míč k Míňovi, který vymetl šibenici - 4:3. V 
téže minutě trefil Honza pouze tyč. O minutu později Honza přihrál Járovi, který 
střelou na zadní tyč srovnal na - 4:4. Poté jsme si vytvořili ještě tři velmi dobré šance, 
ale domácí již i se štěstím odolali.  

Dnešní zápas se hodnotí poměrně těžko. Máme bod mohli jsme mít i tři, ale také 
žádný. Naše juniorka bude muset více zapracovat na bránění, protože tři ze čtyř branek 
jsme obdrželi díky chybám útočníků. No musíme více trénovat a opět budeme klást 
hodně důraz na zakončení.  

 

1.RSC Hradec Králové – FC Blešno B 11:3 (3:2) 

26/05/2018 

Sestava: Radoň Luboš – Hůlka Ondřej, Jech Stanislav, Lukášek Miroslav – Moravec David, 

Novák"Pokémon"Lukáš, Sunkovský René 

B: Novák"Pokémon"Lukáš, Sunkovský René, Lukášek Miroslav 

ŽK: --- 

ČK: --- 

Diváci: 2 

Komentář: Na dnešní zápas béčko dorazilo béčko nakonec dost oslabeno. Zdenda a Martin i přes 
nominaci na utkání nakonec nedorazili. Domácí měli k dispozici tři hráče na střídání. 
 

I přesto se od začátku hrál poměrně vyrovnaný zápas s šancemi na obou stranách. 
Domácí se však prosadili jako první - 1:0. V 7. minutě se moc nepovedl obranná 
hlavička Standovi a domácí navýšil svoje vedení na - 2:0. Ve 12. minutě Standa nejprve 
famózně ubránil situaci 4 na 1, poté míč vyvezl a přihrál před prázdnou bránu Rendovi, 
který snížil na - 2:1.O tři minuty později Míňa poslal míč hlavou na Pokémona a ten z 
otočky prudkou střelou srovnal stav utkání na - 2:2. Ve 20. minutě pískl rozhodčí 
Standovi ruku u těla ve vápně a domácí měli k dipsozici pokutový kop. Ten proměnili a 
dostali se do vedení - 3:2. Do konce pološasu se již žádný z týmů neprosadil.  

Po velmi solidní první půli se naše hra v té druhé sesypala, jak domeček z karet. 
Bohužel chybu za chybou kupili hlavně naši nejzkušenější hráči. domácí poholdně 
přidávali jednu branku za druhou. Vše vyvrcholilo Hádkou mezi Standou a Míňou, na 
čež Míňa vystřídal a sundal dres, to proběhlo v 10. minutě. Domácí upravili skóre na 
- 11:2. Pět minut před koncem Ondra Míňu přemluvil k návratu. V poslední minutě 
jsme rozherávali aut. Z něj přihrál Renda Míňovi, který korigoval konečný stav utkání 
na - 11:3.  

Věkový průměr našich útočníků dnes byl 15,33, mladší útok již ani postavit 
nemůžeme. I přes tento handicap naše hra dnes hlavně v prvním poločase snesla 
poměrně přísná měřítka. V té druhé to bylo o poznání horší, zklamal hlavně celkový 
přístup starších hráčů. Do konce sezóny to chce podávat koncentrované výkony po celé 
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utkání. Pochvalu dnes, ale přece jenom zaslouží Pokémon, který podal velmi snaživý 
solidní výkon.  

 

FC Blešno B – Camelot 8:7 (5:3) 

27/05/2018 

Sestava: Radoň Luboš – Hůlka Ondřej, Krejcar Jakub, Lukášek Miroslav – Moravec Dominik, Sháněl 

Martin, Sunkovský René, Voltr Jaroslav 

B: Lukášek Miroslav 3, Moravec Dominik 2, Krejcar Jakub, Sháněl Martin, Sunkovský René 

ŽK: --- 

ČK: --- 

Diváci:3 

Komentář: Místo dnešního utkání dali někteří hráči přednost fotbalu v Blešně, a tak byli z áčka na 
výpomoc pozváni Kuba s Dominikem. Hosté dorazili se dvěma hráči na střídání. 
 

Od začátku utkání se hrála zajímavý fotbal s šancemi na obou stranách. Ve třetí 
minut převzal míč Míňa od Dominika a střelou na zadní tyč nás poslal do vedení - 1:0. 
Hosté odpověděli za pomoci největšího hráče na hřišti Pumra - 1:1. O dvě minuty 
později tečoval Ondrovu povedenou střelu do brány Renda - 2:1. V 8. minutě převzal 
od Luboše míč Míňa a po pěkné individuální akci navýšil naše vedení na - 3:1. Záhy 
poté však za hosty opět odpověděl Pumr - 3:2.Ve dvánácté minutě přihrál Kuba 
Martinovi, který nadvakrát překonal brankáře hostů a vstřelil, tak svoji první branku v 
našem dresu - 4:2. V 18. minutě nalezl Kuba nádhernou přihrávkou Dominika, který 
taktéž na dvakrát překonal brankáře hostů - 5:2. Dvě minuty před koncem první půle s 
však prosadili hosté a stanovili poločasové skóre na - 5:3.  

Vstup do druhé půle se nám vůbec nepovedl. Hosté trestali naše zbytečné ztráty 
míče v útočné fázi, až otočili stav utkání na - 5:6.V 15. minutě obdržel Kuba míč od 
Míni a střelou na zadní tyč srovnal stav utkání na - 6:6. O tři minuty později poslal 
hosty opět do vedení Pumr - 6:7. V 19.minutě se po zákroku na Kubu kopala penalta. K 
její exekuci se postavil Míňa, ale brankáře hostů nepřekonal. Ve 20. minutě jsme si 
vzali oddechový čas a po něm poslal i na hřiště to nejofenzivnější, co bylo k dispozici. 
Ve 22. minutě přihrál Jára Dominikovi, který angličanem srovnal stav utkání na - 7:7. 
Minutu a půl před koncem přihrál Jára Míňovi, který střelou na zadní tyč dokončil svůj 
hattrick a strhl vítězství na naši stranu - 8:7.  

Dnešní velmi cenné vítězství béčka se nerodilo vůbec lehce. Po celkem klidné první 
půli a pohodlném vedení, se v té druhé začali dít věci. Hosté po zásluze otočili stav 
utkání a poté do této chvíle klidný zápas nabral zcela jiný náboj. H osté se zcela 
nesmyslně nechali rozhodit jasnou penaltou, kterou navíc Míňa neproměnil a posléze 
řešili více výkon rozhodčího než svůj vlastní. Tak se nakonec podařilo strhnout vítězství 
na naši stranu. Hosty i tak zřejmě nemine postup do vyšší soutěže, k čemuž jim 
gratulujeme. 
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Next – FC Blešno B 3:6(0:2) 

09/06/2018 

Sestava: Radoň Luboš – Lukášek Miroslav, Janko Pavel, Hůlka Ondřej – Novák"Pokémon"Lukáš, 
Moravec David, Moravec "Liga" Jakub, Moravec Dominik 
B: Lukášek Miroslav 2, Janko Pavel, Novák"Pokémon"Lukáš, Moravec David, Moravec "Liga" Jakub 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 2 
 
Komentář: Dnes poprvé v historii klubu nastoupili za jeden náš tým tři bratři Moravcovi, navíc jsme 
měli k dispozici tři na střídání a domácí ani jednoho.  
 

Od začátku utkání jsme měli převahu, ale dostat kulatý nesmysl na místo určení 
není pro náše hráče úplně snadná záležitost. V 10. minutě Liga přihrál míč Míňovi, 
který jej pravou !! nohou poslal pod víko domácí svatyně - 0:1. V patnácté minutě 
Pajas přihrál Pokémonovi, který z první našel Ligu a ten za pomocí brankáře zvýšil naše 
vedení na - 0:2.Poté se již žádný z týmů neprosadil.  

I vstup do druhé půle se nám povedl. V 8. minutě narýsoval nádhernou přihrávku 
Míňa a Pokémon vtipně prvním dotekem obhodil brankáře a navýšil naše vedení n a 
- 0:3.O dvě minuty později Míňovou ovyraženou střelu dorazil do brány Pajas - 0:4. V 
15. minutě vybojoval Ondra míč pro Davida, který jeslemi prostřelil brankáře - 0:5.V 
17. minutě si však Ondra neuhlídal svého hráče a domácí snížili na - 1:5. Následovalo 
pár našich selhání v superšancích a posléze domácí snížili na - 2:5. Tři minuty před 
koncem se naši hráči nedohodli při vyvážení míče a domácí snížili na - 3:5. Minutu před 
koncem se k míčí dostal Míňa a střelou pod břevno stanovil konečné skóre na - 3:6.  

Výkon týmu dnes byl poměrně solidní, i když vůle běhat nebyla kdovíjaká. Jen je 
škoda, že Dominik dne nedal góla, jinak mohli u Moravců narážet sudy, alespoň je 
jasné, kdo bude večer obsluhovat. Při zpáteční cestě náš klubový autobus potkal 
blonďatou motorkářku a Pokémon neváhal na červené na semaforu, jí  pozdravil "Dobrý 
den". Ona mu věnovala letmý úsměv a tím skončil jeho krátký románek. V posledním 
utkání nás čekají na jaře neporažené Rasošky.  

FC Blešno B – Rasošky 10:1(1:1) 

17/06/2018 

Sestava: Kotland Michael – Hůlka Ondřej, Jech Stanislav, Lukášek Miroslav – Dědeček Dominik, 
Krejcar Jakub, Voltr Jaroslav 
B: Krejcar Jakub 3, Jech Stanislav 3, Dědeček Dominik 2, Lukášek Miroslav, Voltr Jaroslav 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 8 
Komentář: Na dnešní utkání se suverénním lídrem tabulky se na poslední chvíli omluvil Zdenda 
Kouba, Kuba Krejcar navíc kromě páteční svatby absolvoval i sobotní rozlučku se sezónou v Roudnici, 
takže v době utkání by alkoholtester zezelenal jen kdyby ho viděl a Standa se sobotními 12 kousky na 
tom nebyl o moc lépe, ale na zápas se přišly podívat žijící legendy béčka Zdenda s Přémou. Hosté 
navíc dorazili pouze s jedním na střídání. 
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Do zápasu rozhodně lépe vstoupili hosté a dok azovali proč jsou v soutěži na prvním 
místě. Naše hráči však bránili velmi pozorně a čekali na každou chybu soupeře. První 
možnost ke skórování měl Kuba, ale jeho míření hodně ovlinily promile. Poté nás opět 
zamkli hosté na naší polovině. V 15. minutě však  nechali na své polovině úplně volného 
Kubu, kterého dlouhým výhozem nalezl Michael a Kuba nás pěknou střelou poslal do 
vedení - 1:0. O tři minuty později hosté naprosto po zásluze vyrovnali - 1:1. Nás  mohl 
dostat do vedení opět Kuba, ale prázdnou brány z p ůlky hřiště netrefil,  a protože ani 
hosté žádnou ze svých šancí neproměnili skončila první půle remízou.  

Vstup do druhé půle byl stejný jako do té první, jen s tím rozdílem, že hosté nechali 
Kubu volného již v 5. minutě druhé půle. To opět přebral míč z dlo uhého výhozu od 
Michaela, poradil si s obráncem a střelou levou nohu na přední tyč nás opět poslal do 
vedení - 2:1. O dvě minuty později navíc Kuba využil chyby hostujícího brankáře při 
rozehře a míč dovedl do prázdné brány a dokončil svůj čistý hattrick - 3:1. O minutu 
později velmi pěkně rozehrál aut Standa na Míňu, který z první přehodil brankáře a 
navýšil naše vedení na - 4:1. Tato branka definitivně zlomila odpor hostů. V 10. minutě 
se stalo něco, čemu se takřka ani nedá věřit. Standa si narazil míč s Libercem a 
opravdu přesprintoval půlku hřiště,  a navíc předběhl obránce hostů, aby nakonec 
jeslemi prostřelil brankáře hostů - 5:1. Standa touto brankou chytil životní formu. Ve 
14. minutě převzal míč od Járy přešel přes dva obránce a přízemní střelou vstře lil svojí 
druhou branku - 6:1. V 17. minutě Jára pěkně vykulil míč Liberci a ten utěšenou 
přízemní střelou prostřelil vše, co mu stálo v cestě - 7:1. Pak Jára přihrál před 
prázdnou bránu Standovi, který dokončil svůj hattrick - 8:1 . Posléze navíc Standa 
přihrál Járovi, který spíše přihrávkou,  než střelou procedil míč mezi nohama 
hostujícího brankáře - 9:1. Na závěr ještě Standa přihrál Liberci, který skóroval do 
poloprázdné brány- 10:1  

Dnes se v Třebechovicíh ukázal nejlepší tým soutěže,  a hlavně první půli ukazoval, 
proč je na prvním místě tabulky. Naši hráči však dneska velmi zodpovědně bránili, což 
byl hlavní zdroj dnešního velkého vítězství. Všichni hráči dnes podali velmi dobrý 
výkon (asi se nechtěli shodit před našimi legendami), ale dva si dnes zaslouží  větší 
pochvalu. Prvním je Kuba, protože dnes viděl většinou tak tři míče a dvě brány,  a 
přesto zkompletoval hattrick a tím druhým je Standa, který dnes podal prozatím 
životní výkon v našem dresu 3+3 a navíc v kolonce +/ - dnes měl +10 a největší šok pro 
nás  byl, že poprvé zasprintoval. Jako trenér děkuji za krásný svatební dar Jan Krejcar.  

Tabulka 2017/2018 B – tým 
1B. třída: Jaro-2017/2018 

Datum aktualizace: 2018-06-23 
Celková tabulka 

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

1. WTF RASOŠKY 20 17 1 2 129:56 73 52 87 %  
2. PENALTA 20 13 1 6 95:67 28 40 67 %  
3. 1.RSC  20 11 0 9 106:103  3 33 55 %  
4. FC BLEŠNO"B" 20 10 2 8 96:86 10 32 53 %  
5. CAMELOT 20 10 1 9 110:93 17 31 52 %  
6. FC KOJOT 20 10 1 9 92:98 -6 31 52 %  
7. ÚJEZD  20 8 2 10 88:103 -15 26 43 %  
8. FRANTIC"B" 20 8 1 11 77:90 -13 25 42 %  
9. VOTROCI Z UHK 20 8 1 11 68:82 -14 25 42 %  
10. BEERCEPS 20 5 2 13 69:106 -37 17 28 %  
11. NEXT  20 4 0 16 79:125 -46 12 20 %  
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Hráčské statistiky 
Jméno Zápasy Góly Asistence Body +/- Žluté 

karty 
Červené karty 

Daněk Lukáš 7 1 0 1 -16 0 0 

Dědeček Dominik 5 8 7 15 +15 0 0 

Hůlka Ondřej 13 0 2 2 +4 0 0 

Janko Pavel 13 6 4 10 +3 2 0 

Jech Stanislav 13 4 7 11 +2 1 0 

Kotland Jan 1 0 0 0 -1 0 0 

Kotland Michael 3 0 3 3 0 0 0 

Kouba Zdeněk 9 9 5 14 +12 0 0 

Krejcar Jakub 2 4 2 6 +8 0 0 

Krejcar Jan 7 9 6 15 +9 0 0 

Kroupa Michal 1 0 0 0 0 0 0 

Lukášek Miroslav 16 20 12 32 +10 0 0 

Moravec David 13 3 4 7 +1 0 0 

Moravec Dominik 3 3 2 5 +6 0 0 

Moravec Jakub 4 5 4 9 +6 0 0 

Novák Lukáš  16 5 4 9 -11 0 0 

Novotný Marek 1 0 0 0 -3 0 0 

Sháněl Martin 5 1 1 2 -8 0 0 

Sunkovský René 9 3 2 5 -13 0 0 

Voltr Jaroslav 13 11 13 24 +2 0 0 

Radoň Luboš 12 0 2 2 0 0 0 

Brankářské statistiky 
Jméno Zápasy Vychytané 

nuly 
Inkasované 
góly 

Inkasované 
góly/zápas 

Góly Asistence 

Kotland Michael 3 0 5 1,67 0 3 

Moravec Jakub 1 0 1 1 0 2 

Novotný Marek 3 0 19 6,33 0 0 

Radoň Luboš 12 0 61 5,08 0 2 

 


