
1 
 

Sezóna 2017/2018 

Obsah 
Severka – FC Blešno A 3:5 (1:1) ....................................................................................................... 2 

FC Blešno A – RMT Argentinos 3:3 (2:3) .......................................................................................... 2 

FC Blešno A – Legia HK 3:5(2:2) ....................................................................................................... 3 

Šnorchl – FC Blešno A 3:15(0:7) ....................................................................................................... 4 

FC Blešno A – Flamengo HK „B“ 4:6 (1:5) ........................................................................................ 5 

Gigantes – FC Blešno A 8:3 (4:0) ...................................................................................................... 5 

FC Blešno A – BFK Orel 3:5 (1:1) ...................................................................................................... 6 

Senior – FC Blešno A 3:5 (3:0).......................................................................................................... 7 

FC Blešno A – NK Growl 9:5 (7:4) .................................................................................................... 8 

Hurican/Bruggy – FC Blešno A 2:7 (1:3) .......................................................................................... 9 

FC Blešno A – Reds HK A 5:4 (2:1) ................................................................................................. 10 

Vlčáci – FC Blešno A 4:3(3:1) ......................................................................................................... 10 

RMT Argentinos Všestary – FC Blešno A 5:3 (2:3) ......................................................................... 11 

SK Berka – FC Blešno A 5:4(3:2) ..................................................................................................... 12 

Legia HK – FC Blešno A 2:10(0:5) ................................................................................................... 13 

FC Blešno A – Šnorchl 7:1 (1:0) ...................................................................................................... 14 

FC Blešno A – Vlčáci 7:5 (4:3) ........................................................................................................ 14 

Flamengo HK „B“ - FC Blešno A 1:1 (0:1) ....................................................................................... 15 

FC Blešno A – Gigantes 8:11 (3:7) .................................................................................................. 16 

BFK Orel HK – FC Blešno A 6:1(2:0) ............................................................................................... 17 

FC Blešno A – Senior 1:2(0:0) ........................................................................................................ 17 

NK Growl – FC Blešno A 3:0(1:0) ................................................................................................... 18 

FC Blešno A – Hurican/Bruggy 1:4(0:2) ......................................................................................... 19 

Tabulka 2017/2018 A – tým .............................................................................................................. 20 

Hráčské statistiky ............................................................................................................................... 20 

Brankářské statistiky ......................................................................................................................... 21 

 

 



2 
 

 

Severka – FC Blešno A 3:5 (1:1) 

3. 9. 2017 

Sestava: Radoň Luboš - Lukášek Miroslav, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Tomáš, Krejcar Jan, 

Moravec "Liga" Jakub, Voltr Jaroslav 

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

ŽK: ------ 

ČK: ------ 

Diváci:9 

 
Komentář: Áčko do nové sezóny vstoupilo bez Kuby Krejcara a do dnešního zápasu bez Michaela 
Kotlanda a Dominika Dědečka. Tak jsme sestavu vystužili dvěma hráči béčka Míňou a Járou.  
 

Od záčatku zápasu jsme diktovali tempo hry my, ale dlouho jsme se nemohli 
prosadit. Až v 10. minutě krásně zatáhl míč Jára, vrát il jej pod sebe, kde již číhal Liga, 
který nás prudkou střelou na přední tyč dostal do vedení - 0:1. Poté jsme trochu 
polevili a byli jsme za to zaslouženě potrestáni vyrovnávací brankou - 1:1. Do konce 
první půle jsme sice měli více ze hry, ale branka již  nepadla na žádné straně.  

Od začátku druhé půle se domácí uchýlili ke hře s vysunutým brankářem a zle nám 
zatápěli. V 5. minutě však vybojoval Míňa míč pro Milana, který střelou přes celé hřiště 
upravil na - 1:2. O dvě minuty později nás domácí vykombinova li až do prázdné brány a 
bylo srovnáno - 2:2. O tři minuty později bylo ještě hůře a domácí se poprvé v utkání 
dostali do vedení - 3:2.  Náš prapor však pozvedl Míňa, když se po Milanově přihrávce 
krásnou stahovačkou zbavil obránce a střelou k tyči srovnal na - 3:3. Následovala série 
našich rohových kopů a po tom posledním dostal Jára míč na Honzu, který nás přízemní 
střelou přes obránce na přední tyč dostal opět do vedení - 3:4. Tři minuty před koncem 
vybojoval Liga míč na naší polovině přešel přes půl hřiš tě a chytrou střelou o brankáře 
hostí upravil na konečných - 3:5. Minutu před koncem nás ještě bravůrním zákrokem 
podržel Luboš, který chytil odražený míč od Milana.  

Dnes jsme předvedli velmi pohyblivý výkon se slabším zakončením, ale nakonec to 
na výhru stačilo. Hodně nás dnes podržel svými zákroky Luboš. Míňa ve své premiéře 
vstřelil první branku čekáme zápisné. Velkým problémem pro nás dnes byl hra 
domácích s vysunutým brankářem na této variantě musíme zapracovat. To samé však i 
platí o řešení brankových  situací.  

FC Blešno A – RMT Argentinos 3:3 (2:3) 

9. 9. 2017 

Sestava: Kotland Michael – Krejcar Ondřej, Havelka Milan, Lukášek Miroslav – Voltr Jaroslav, 

Moravec "Liga"Jakub, Dědeček "Liberec" Dominik, Krejcar Jan 

B: Krejcar Ondřej, Dědeček "Liberec" Dominik, Krejcar Jan 

ŽK: ------ 

ČK: ------ 

Diváci:3 
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Komentář: V dnešním zápase nám chyběli dvojčata Krejcarovi, a tak byli z béčka povoláni Míňa a Jára. 
Hosté dorazili s dvěma hráči na střídání. Rozhodčím byl poprvé Jakub Krejcar.  
 

Od začátku utkání byla hra v poli vyrovnaná, ale před bránou byli nebezpečnější 
hosté. V 5. minutě jsme poprvé vytvořili dálnici k naší bráně a nejlepší hráč hostů 
Kolínek nás trestal - 0:1.V 10. minutě si opět Kolínek narazil míč ve středu hřiště a 
cesta k bráně byla opět volná - 0:2. O dvě minuty později však Liberec perfektně 
napadl rozehru hostů, narazil si míč s Honzou a snížil na - 1:2. V 15. minutě vybojoval 
míč Ondra obešel protihráče a střelou na přední tyč srovnal na - 2:2. O dvě minuty 
později fauloval před vápnem brankář ho stů, za což zaslouženě uviděl žlutou kartu. S 
přímým kopem jsme ale naložili bídně. Ve 20. minutě se nepovedla rozhera Honzovi, 
Kolínek z něj následně udělal tréninkový kužel a poslal hosty opět do vedení. Do konce 
první půle se skóre již nezměnilo.  

Do druhé půle jsme vstoupili s tím, že zlepšíme obranu a povedlo se. Bohužel v 
útočné fázi se nám dlouho nedařilo dát finální přihrávku a pravdou je, že jsme jich 
dnes zkazili opravdu hodně. V 15. minutě Honza před bránou přehodil jak brankáře, tak 
i branku. Ve 20. minutě narýsoval Míňa krásnou kolmici na Honzu, který trefil pouez 
tyč. Až ve 22. minutě jsme se konečně dočkali, když Liberec přihrál Honzovi, ten si míč 
potáhl apřízemní střelou na přední tyč srovnal na - 3:3. Poté jsme již soustředili pouze 
na bránění výsledku a podařilo se to.  

Ač po prvních deseti minutách nevypadalo, tak jsme nakonec byli aktivnějším 
týmem, ale finální fáze nás dnes naprosto zradila. Tak jsme nakonec s bodem spokojeni 
Uvidíme,  jak se nám bude dařit v dalších zápasech.  

 

FC Blešno A – Legia HK 3:5(2:2) 

24. 9. 2017 

Sestava: Moravec "Liga" Jakub – Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Lukášek Miroslav – Krejcar Tomáš, 

Dědeček Dominik, Voltr Jaroslav, Krejcar Jan 

B: Lukášek Miroslav 2, Dědeček Dominik  

ŽK: Moravec "Liga" Jakub, Krejcar Ondřej 

ČK: ------ 

Diváci:2 

Komentář: Dnes áčku chyběl Michael, tak do brány nastoupil Liga. Hosté dorazili se čtyřmi hráči na 
střídání.  
 

Hosté od začátku diktovali tempo hry i díky tomu, že hodně využívali svého 
brankáře. Nám se dlouho nedařilo vymyslet kloudnou akci . V 8. minutě se tedy po 
zásluze dostali hosté do vedení - 0:1.Ve 12. minutě jsme přišli s odpovědí, když Honza 
rozehrál aut na Míru a ten vymetl horní růžek hostující svatyně - 1:1. Ani vyrovnání nás 
moc nenakoplo a do šancí jsme se dostávali hodně sporad icky. A tak se opět ke slovu 
dostali hosté, když využili chyby v naší rozehře a dostali se opět do vedení - 1:2 . Tři 
minuty před koncem poločasu se nám povedl jediná kloudná fotbalová akce, na jejímž 
konci Milan přihrál Liberci, který střelou pod brankářem hostí srovnal na - 2:2.  

O poločase jsme si vysvětlili, jak hrát nechceme, ale moc to nepomohlo. Hosté se po 
další naší chybě střelou přes půlku hřiště dostali do vedení - 2:3. V 10. minutě po 
sporném zákroku Milana se míče zmocnil Míra, přešel přes dva hrá če a srovnal na 
- 3:3. V 16. minutě Jára rozherál roh přímo na nohu soupeře, který využil vyběhnutí 
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Ligy a střelou přes celé hřiště dostal hosty opět do vedení - 3:4.O minutu později 
rozehrál Milan aut na Járu, který s míčem bohužel opět naložil špatně a ho sté se 
během dvou minut dostali k druhé laciné brance - 3:5. Poté jsme se vzali oddechový 
čas. Po něm se sice naše hra lehce zlepšila, ale více než Honzovo břevno jsme z toho 
nevytěžili. A tak si hosté odvezli tři body.  

Dnešní utkání se našim hráčům hrubě nepovedlo. Nedařili se nám hlavně přihrávky, 
díky čemuž jsme si nevytvořili moc šancí, a ještě jsme přihrávali hostům do šancí. 
Jediný, kdo dnes opravdu bojoval byl Míra. Velkým kamenem úrazu dnes byla naše hra 
s brankářem. Hrajeme to příliš staticky, a pr oto není pro soupeře problém to ubránit. 
No nic spadli jsme z prvního místa, tak je na čase zase začít makat.  

 

Šnorchl – FC Blešno A 3:15(0:7) 

30. 9. 2017 

Sestava: Hříbal vojtěch – Lukášek Miroslav, Krejcar Ondřej, Havelka Milan – Krejcar Jan, Dědeček 

Dominik, Voltr Jaroslav 

B: Dědeček Dominik 4, Voltr Jaroslav 3, Krejcar Jan 3, Krejcar Ondřej 2, Havelka Milan 2, Lukášek 

Miroslav 

ŽK: ------ 

ČK: ------ 

Diváci:0 

Komentář: K dnešnímu utkání jsme nastoupili pouze se dvěma na střídání a s velkým respektem po 
výprasku od Legie v minulém týdnu. Domácí tým byl mladý a měl dva hráče na střídání.  
 

Do zápasu jsme však vstoupil skvěle hned ve druhé minutě narýsoval kolmici Ondra 
na Liberec a ten nás dostal do vedení - 0:1. O minutu později nalezl krásnou 
přihrávakou Jára Honzu na brankové čáře a bylo to - 0:2. Další krásnou přihrávku si 
Jára schoval pro Milana a my vedli - 0:3. V 8. minutě krásně zakombinoval Ondra s 
Honzou a sám upravil na - 0:4. V desáté minutě se přihrávce od Honzy prosadil i Jára 
- 0:5. V 15. minutě  krásně nalezl Míňa kolmou přihrávkou Honzu a ten střelou z první 
pravou nohou k tyči upravil na - 0:6. Poslední slovo měl rohou rozehraném Honzou 
Míňa, který stanovli poločasové skóre na - 0:7  

I druhé půle jsme vstoupili dobře, když nejprve využili přihrá vku Míni Liberec - 0:8. 
Poté Jára po Honzově asistenci na dvakrát překonal brankáře - 0:9. O dvě minuty 
později Jára opět využil Honzovy přirávky a doprázdné brány dokončil hattrick a 
načepoval desítku- 0:10. O minutu později vybojoval míč Ondra, potáhl je j přes půl 
hřiště, aby nakonec svoji přihrávku poslal o brankáře domácích do sítě - 0:11. Pak se 
konečně dostali ke slovu hosté a snížili na - 1:11. Naše odpověď však byla blesková. 
Liberec vybídl Milana a bylo to - 1:12. V další akci se v roli nahrávače o bjevil Míňa a i 
Liberec dokončil svůj hattrick - 1:13. Pak však domácí předvedli velmi pohlednou akci a 
snížili na - 2:13. Reakci opět připravil Míňa, když nalezl Honzu před prázdnou bránou, 
který také dokončil svůj hattrick - 2:14. Domácí však ještě jednou snížili - 3:14. 
Poslední slovo vutkání však měli ti, co měli i to první. Ondra opět přihrál Liberci a ten 
stanovil konečné skóre na - 3:15  

Tento zápas ani nepotřebuje hlubší komentář. Stačí zmínit pouze to, že nás opět 
poslal do čela krajského přeboru.  
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FC Blešno A – Flamengo HK „B“ 4:6 (1:5) 

1. 10. 2017 

Sestava: Kotland Michael – Lukášek Miroslav, Krejcar Ondřej, Havelka Milan – Krejcar Jan, Moravec 

"Liga" Jakub, Dědeček "Liberec" Dominik, Voltr Jaroslav  

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

ŽK: ------ 

ČK: ------ 

Diváci:3 

Komentář: Na utkání s favoritem soutěže jsme postrádali akorát Tomka. Hosté přijeli se třemi na 
střídání. Dnes si pokuty odvezou Liberec a Liga, za pozdní příchody, asi ty předzápasová soustředění 
bude muset někdo kontrolovat.  
 

Vstup do utkání se nám vůbec nepovedl a Michael hned z první střely z velkého úhlu 
inkasoval - 0:1. V 8. minutě jsme však dostali výhodu přímého kopu, který Honza 
rozehrál na Míru a ten pomocí několika tečí dostal míč do brány - 1:1 . Bohužel to byla 
poslední pozitivní věc od nás v první půli. Hosté postupně trestali naše velké chyby v 
defenzivě až navýšili svůj náskok na - 1:5. Nejpotupnější branka byla ta poslední. 
Michael vystřelil vedle. Hostující brankář vykopl míč přes celé hřiště, kde  nalezl 
osamoceného hráče, který míč hlavou dopravil do brány.  

Do druhé půle jsme přešli ze stylu 3–1 na klasický styl 2 -2 a střídání ve 
dvouminutových intervalech. I tak jsme první branku inaksovali opět my - 1:6. V 10. 
minutě poslal Ondra míč lobem na Honzu. Brankář hostí vyběhl, ale netrefil míč a 
Honza již neměl problém zakončit do prázdné brány - 2:6 . O tři minuty později přihrál 
Honza Liberci, který počkal až se mu rozestoupí obrana a střelou na přední tyč snížil na 
- 3:6. V poslední minutě vystihl rozerhu hostů Honza a prudkou střelou snížil na 
konečných - 4:6  

Dnešní prohra se zrodila v první půli, bohužel jsme v obranné fázi vyrobili příliš 
mnoho chyb. Naopak za druhou půli lze naše hráče pochválit, poprvé v historii jsem 
totiž za poločas tento tým porazili. Pochvalu zaslouží Liga, který navrhl změnu taktiky a 
vyplatilo se to. Teď máme volno, ale za 14 dní nás čeká těžký dvojboj.  

 

Gigantes – FC Blešno A 8:3 (4:0) 

14. 10. 2017 

Sestava: Kotland Michael – Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Lukášek Miroslav – Krejcar Jan, Voltr 
Jaroslav, Dědeček "Liberec" Dominik, Moravec Dominik 
B: Lukášek Miroslav 2, Krejcar Jan  
ŽK: Krejcar Ondřej 
ČK: ------ 
Diváci:0 
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Komentář: K dnešnímu zápasu poprvé v sezóně nastoupil Dominik Moravec, ale chyběli nám Liga a 
Tomek. Domácím chyběli nejlepší hráči a měli pouze jednoho na střídání.  
 

Hned v úvodu utkání, úspěšně vystihl rozehru domácích Jára, ale posledním 
vypíchnutím netrefil prázdnou bránu. Poté nás však domácí posadili na kolotoč, a to i 
díky hře s brankářem. V 5. minutě využili  Míňovi chyby a dostali se do vedení - 1:0. 
postupně takto domácí trestali naše chyby a přidali další tři kusy - 4:0.  Smutné bylo, že 
jsme v první půli vystřelili pouze jednou.  

O poločase jsme si vysvětlili, že góly dostáváme z protiútoků. Bohužel 1. minut a 
druhé půle ukázala, že jsme se vůbec nepoučili  - 5:0. Poté přidali ještě jeden - 6:0. 
Poté jsme se konečně dočakli čestného úspěchu i my. Míňa vypíchnul míč na půlce, 
vzal to všechno na sebe a snížil na - 6:1. Poté nám domácí dali nejpotupnější branku na  
malé kopané a to hlavou - 7:1. Pak si neuhlídal nejstaršího kulhavého hráče domácích 
Liberec a bylo to - 8:1. Za nás reagoval Honza, když vypíchnul míč, přešel přes půl 
hřiště a střelou na přední tyč snížil na - 8:2.I poslední slovo v utkání jsme měli my Jára 
přiťuknul Míňovi a ten stanovil konečné na - 8:3.  

Na dnešního soupeře jsme jednoznačně neměli. Ke konci utkání to domácí vypustili 
a je škoda, že jsme je neprostali víckrát. Nic se neděje, je třeba zvednout hlavu a hrát 
dál.  

FC Blešno A – BFK Orel 3:5 (1:1) 

15. 10. 2017 

Sestava: Kotland Michael – Lukášek Miroslav, Havelka Milan, Krejcar Ondřej – Dědeček "Liberec" 

Dominik, Krejcar Tomáš, Krejcar Jan, Moravec Dominik 

B: Krejcar Jan 2, Krejcar Ondřej  

ŽK: ------ 

ČK: ------ 

Diváci:12 

Komentář: Na dnešní zápas nám chyběli oba Kubové. Hosté dorazili s jedním na střídání a značně 
oslabeni.  
 

Od začátku se hrál fotbal nevalné úrovně, a to hlavně kvůli tomu, že nám se 
nechtělo hrát a hosté neměli na to, aby něco hráli. Až ve 12. minutě jsme měli možnost 
přímého  kopu, jehož exekuce se ujal Honza. Míč vystřeli na bránnu a míč se po 
několika tečích dostal až k Ondrovi, který nás dostal do vedení - 1:0. Ihned po rozehře 
však hosté využili naší chyby a srovnali stav utkání na - 1:1. Do konce prvvní půle se již 
žádný z týmů neprosadil.  

O poločase jsme si řekli, že do hry zapojíme více nadšení. Dnes by nám však 
nepomohl nic a pokračovali jsme v mdlém výkonu dále. V 10. minutě Michael přihrál 
Honzovi, který obešel obránce a jeslemi prostřelil brankáře hostů - 2:1. O dvě minuty 
později hosté srovnali po nenápadné střele ze střední vzdálenosti - 2:2. Naš zmar byl 
ještě prohlouben v 15. minutě, kdy se na nás kopala penalta, která byla nádherně 
proměněna - 2:3. Následoval oddechový čas. Po něm pěkná akce na jejímž konci nalez l 
Míňa Honzu na brankové čáře - 3:3. Minutu na to zkazil Michael rozerhu a hosté se 
dosatali opět do vedení - 3:4. Pak si ještě nepokryl svého hráče Ondra, čímž bylo dílo 
zkázy dokonáno - 3:5  
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Hosté si dnes naprosto zaslouženě odvezli tři body do Hradce, i když rozhodně 
neoplývali kdovíjakou kvalitou. Když budeme hrát takto bez nadšení a zájmu i v dalších 
utkáních, tak prohrajeme všechno. Je třeba změnit hlavně přístup k zápasům.  

 

Senior – FC Blešno A 3:5 (3:0) 

21. 10. 2017 

Sestava: Kotland Michael – Dědeček "Liberec" Dominik, Lukášek Miroslav – Krejcar Jan, Voltr 
Jaroslav, Moravec Dominik 
B: Krejcar Jan 3, Dědeček Dominik, Moravec Dominik 
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci:5 
 
Komentář: Po hodně dlouhé době nastoupilo áčko pouze s jedním na střídáním. Ondrovi omluvy si 
nevšiml manažer týmu. Milana jsme chtěli nahradit Pajasem, který nedorazil. Alespoň Ligu nahradil 
Dominik. Po návratu z Asie nám zapisovatele dělal Ondra Hůlka. Domácí měli dva na střídání.  
 

Vstup do zápasu se nám moc nepovedl, sice jsme byli častěji  na míči, lae ve třetí 
minutě ztratil míč Míňa a domácí to potrestali - 1:0. Obraz hry byl stále stejný my jsme 
možná byli i častěji na míči, ale domácí byli nebezpečnější. V 10. minutě se nepovedla 
narážečka honzovi s Míňou a domácí toho opět využili - 2:0. Pak se povedla střela 
Michaelovi, ale bohužel zazvonila pouze tyčka domácí svatyně. Ve 20. minutě zahrávali 
přímý kop ze strany. Míňa si nepohlídal svého hráče a my prohrávali již o tři branky 
- 3:0. Do konce první půle se již žádný z týmů neprosadil.  

Vstup do druhé půle se nám naopak povedl naprosto famózně. Hned v 1. minutě 
nalezl Míňa pověstným Lukáškovským lobem Liberec, který se do míče nádherně z 
voleje opřel a prostřelil  domácího brankáře jeslemi - 3:1. V 6. minutě si Honza u rohu 
pohrál i trochu se štěstím s domácím obráncem a nalezl před prázdnou bránou 
Dominika, který svým prvním letošním gólem snížil na - 3:2. O dvě minuty později to 
spolu pěkně sehráli Honza s Járou a po narážečce Honza srovnal do prázdné brány na 
- 3:3. V 15. minutě Míňa přihrál Honzovi, který svojí střelou dal jesle jak obránci, tak 
brankáři a poslal nás do vedení - 3:4.Ve 20. minuutě přišel nejspornější okamžik celého 
utkání. Michael odehrál ve skluzu míč ve vápně, hráč domácích na něj posléze spadl a 
rozdčí písknul faul. Domácí se vztekali, ale k ničemu to nevedlo. Tak se rozehry chopil 
Liberec, který za obranou nalezl Honzu a ten po zpracování míče a prudké střele 
zkompletoval svůj hattrick - 3:5.Domácí se tři minuty před koncem odhodlali k power -
play, tu jsme však ubránili  a vybojovali tak cenné vítězství.  

Dnes to bylo hodně o vůli a morálce. Po první půli by si na nás vsadil jedině blázen. 
Hra sice nebyla špatná, ale domácí brankář moc práce neměl. Naštěstí se v druhé půli 
náš herní projev no polovině soupeře hodně zlepšil , což přineslo své ovoce. Navíc se 
směje i pokladník díky Pajasovi. Děkujeme i fanouškům.  
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FC Blešno A – NK Growl 9:5 (7:4) 

28. 10. 2017 

Sestava: Kotland Michael – Krejcar Ondřej, Havelka Milan, Lukášek Miroslav – Krejcar Jan, Dědeček 

"Liberec" Dominik, Voltr Jaroslav  

B: Dědeček "Liberec" Dominik 5, Krejcar Ondřej, Havelka Milan, Lukášek Miroslav, Krejcar Jan  

ŽK: ------ 

ČK: ------ 

Diváci:6 

Komentář: K dnešnímu zápasu jsme nastoupili bez dvojčat Krejcarových a bez bratrské dvojice 

Moravců, tak byl z béčka povolán Jára. Hosté dorazili pouze s jedním na střídání.  

 

Do zápasu jsme vstoupili hodně koncentorvaně. Hráli jsme v pohybu a jednouduše. 
Ve třetí minutě Honza přihrál Liberci, který míč umístil levou nohou na přední tyč - 1:0. 
Ještě v téže minutě přihrál Michael Míňovi, který se efektně a efektivně zbavil 
obránce, poté zakončil na zadní tyč - 2:0. O minutu později si nejlepší hráč hostů 
Pleger pohrál s Míňou a sniížil na - 2:1. Dvě minuty na to Liberec přihrál Ondrovi, který 
prudkou střelou z velké vzdálenosti prostřeli hostujícího brankáře a navýšil naše 
vedení na - 3:1. Poté Honza nalezl na vápně Liberec, který se zbavil obránce a krásným 
angličanem upravil na - 4:1. Ve 12. minutě jsme rozheráli roh tak, že se míč dostal k 
Plegerovi a ten střelou přes celé hřiště snížil na - 4:2. V 17. minutě Liberec přihrál 
Honzovi, který pravou nohou upravil na - 5:2. V 19. minutě se za hosty  opět prosadil 
Pleger - 5:3. Minutu na to Milan vybojoval míč na naší polovině, přihrál ho Liberci, 
který na dvakrát dokončil svůj hattrick - 6:3. Poté si vzal míč hostující Pleger vyškolil 
jak Honzu, tak Liberec a snížil na  6:4. Poslední slovo v první půli jsme měli my. Honza 
přihrál Milanovi, který se zpracování zbavil obránnce a angličanem stanovil na 
poločasových - 7:4. 

V druhé půli jsme hodně  ubrali z našeho tempa, což hostům vyhovovalo. Také se 
jako první v ruhé půli prosadili a opět to byl Pleger - 7:5. Ve 12. minutě nalezl Michael 
svým nástřelem Liberec, který nám tečí do prázdné brány vrátil tříbrankové vedení  8:5. 
V 18. minutě si tito dva spolrpáci zopakovali a Liberec patičkou upravil na 
konečných9:5. Hosté měli ještě ve 22. minutě po faulu Milan k dispozic pokutový kop, 
ale Michael jej bravůrně zneškodnil.  

Hlavně v první půli dnes naši hráči podali velmi dobrý výkon směrem dopředu, 
dozadu to již bylo horší. Formu jako hrom měl dnes Liberec 5 gólů a dvě asistence, to 
ani nepotřebuje další komentář. Nádherné branky také vstřelil naši tři obránci. Kaňk ou 
uktání je pět obdržených branek a navíc od jednoho hráče!!!. Ale celkově vzato tři 
body bereme my a udrželi jsme čtvrté místo v tabulce. Děkujeme fanouškům, a hlavně 
fanynkám i té naší nejmladší, dnes byla velká zima.  

 

 

 

 

 

 

http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_A_-_NK_Growl_9_5_7_4/#1_0.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_A_-_NK_Growl_9_5_7_4/#2_0.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_A_-_NK_Growl_9_5_7_4/#2_1.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_A_-_NK_Growl_9_5_7_4/#3_1.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_A_-_NK_Growl_9_5_7_4/#4_1.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_A_-_NK_Growl_9_5_7_4/#4_2.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_A_-_NK_Growl_9_5_7_4/#5_2.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_A_-_NK_Growl_9_5_7_4/#5_3.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_A_-_NK_Growl_9_5_7_4/#6_3.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_A_-_NK_Growl_9_5_7_4/#6_4.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_A_-_NK_Growl_9_5_7_4/#7_4.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_A_-_NK_Growl_9_5_7_4/#8_5.jpg
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Hurican/Bruggy – FC Blešno A 2:7 (1:3) 

12. 11. 2017 

Sestava: Kotland Michael – Lukášek Miroslav, Krejcar Ondřej, Havelka Milan – Dědeček "Liberec" 

Dominik, Moravec Dominik, Voltr Jaroslav, Krejcar Jan 

B: Voltr Jaroslav 5, Kotland Michael, Krejcar Jan  

ŽK: ------ 

ČK: ------ 

Diváci:2 

Komentář: Za velmi mrazivého počasí jsme v neděli ráno dorazili do Černožic bez Ligy a Tomka. 
Domácím také chyběli někteří hráči.  
 

Od začátku zápasu se hrál vyrovnaný fotbal s šancemi na obou stranách. První 
branky se nakonec dočkali domácí. Jejich nejlepší hráč M atěj Hrubý se prosmýkl podél 
Ondry a střelou pod víko poslal domácí do vedení - 1:0. O dvě minuty později však 
perfektně z autu nalezl Ondra Járu, který do prázdné brány srovnal na - 1:1.V 10. 
minutě jsme perfektně vystihli rozehru domácích. Honza svojí st řelou trefil tyč, ale u 
míč byl první Jára, který nás poslal do vedení - 1:2.Ve 20. minutě rozehrál Míňa přímý 
kop na Michaela, který propálil vše, co mu stálo v cestě - 1:3. Tímto výsledkem 
skončila i první půle.  

O poločase jsme zvolili jasnou taktiku, že  to dáme na Járu a půjdeme se radovat. A 
první, kdo to vdruhé půli udělal byl Michael. Svým výhozem nalezl Járu, který se 
excelentně prosmýkl mezi dvěma obránci a střelou na zadní tyč dokončil svůj hattrick 
- 1:4. V 8. minutě předvedl Michael další famázní  výhoz, kterým nalezl Honzu, ten si 
míč potáhl po vápně a taktéž střelou na zadní tyč upravil na - 1:5.Ve 20. minutě se 
domácí odhodlali ke hře bez brankáře. Minutu na to ukázal Michael, že rozehra rukou 
se mu dnes opravdu daří. Opět nalezl Járu, který z p ůlky pouze tečoval do prázdné 
brány - 1:6 . Pak se konečně dočkali domácí, když nalezli skulinku mezi Michaelovýma 
nohama - 2:6.Dvě minuty před koncem vystihl rozehru domácích Jára a svým dnenším 
pátým gólem upravil na konečných - 2:7. V poslední minutě jsme předvedli ještě něco 
pro diváky. Míňa nalezl Honzu metr před brankovou čárou, Honza však prázdnou bránu 
zcela nepochopitleně netrefil.  

Pod dnešním vítězstvím jsou výrazně podepsáni hlavně dva hráči, a to Michael a 
Jára. Ostatní naši hráči také nezahráli špatně, ale tito dva dnes předvedli naprosto 
famózní výkony. Jára měl úspěšnost v zakončení 85 % a Michael kromě toho, že 
předvedl dost dobrých zákroků nám dnes i vydatně pomohl ve hře do útoku. Čeká nás 
poslední podzimní kolo, tak uvidíme, jestli dosáhne na metu 30 bodů.  
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FC Blešno A – Reds HK A 5:4 (2:1) 

11. 11. 2017 

Sestava: Kotland Michael – Lukášek Miroslav, Krejcar Ondřej, Moravec "Liga" Jakub – Krejcar Jan, 

Krejcar Tomáš, Moravec Dominik 

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

ŽK: ------ 

ČK: ------ 

Diváci:0 

 
Komentář: Dnes áčko čekal velmi přijatelný soupeř a i přesto, že chyběl Liberec a Milan čekala se 
snadná výhra. Hosté nakonec dorazili se třemi na střídání.  
 

Do zápasu jsme vstoupili hodně aktivně a hned v první minutě trefil Tome k spojnici. 
Postupně se však hosté začali osmělovat. Přesto jsme se první prosadili my. Honza 
vykulil míč Míňovi a ten nás střelou na zadní tyč poslal do vedení - 1:0. O pět minut 
později nalezl Michael dlouhým výhozem Honzu, který svůj samostatný únik pro měnil 
- 2:0. V 15. minutě fauloval Ondra 15 m před bránou. Hosté toho využili a střelou na 
zadní tyč snížili na - 2:1. Do konce první půle se již žádný z týmů neprosadil.  

Hned z kraje druhé půle putoval míč po ose Honza, Tomek a Liga, který střelou na 
přední tyč upravil na - 3:1. O tři minuty později podcenil střelu od autové čáry a 
inkasoval - 3:2. V 10. minutě přihrál Michael Honzovi, který se prosmýkl mezi dvěma 
obránci a bodlem navýšil naše vedení na - 4:2. Pak však osud utkání převzala do svých 
nohou dvojice Michael a Míňa. V 18. minutě Míňa přihrál Michaelovi, který hned z 
první nalezl nohu hostujícího hráče a rázem to bylo pouze o gól - 4:3. Tři minuty před 
koncem hosté kopli míč na naši půlku Míňa s Michaelem se nedohodli při bránění a 
hostující hráč  do prázdné brány srovnal na - 4:4.Minutu před koncem však Míňa skvěle 
ve vápně nalezl Honzu a ten nám definitivně přisoudil tři body, když dokončil svůj 
hattrick - 5:4 .  

I přesto, že jsme sami ze zápasu udělali zbytečné drama, tak jsme si tři povinné 
body tabulky nakonec připsali.  

 

Vlčáci – FC Blešno A 4:3(3:1) 

17. 11. 2017 

Sestava: Hříbal Vojtěch – Havelka Milan, Hůlka Ondřej, Lukášek Miroslav – Krejcar Jan, Voltr Jaroslav, 

Moravec Dominik, Novák "Pokémon" Lukáš 

B: Krejcar Jan 2, Lukášek Miroslav 

ŽK: ------ 

ČK: ------ 

Diváci:3 

Komentář: K dnešnímu přímému souboji o průběžné čtvrté místo v tabulce jsme nastoupili pouze se 
třemi hráči áčka, zbytek byla výpomoc z béčka. Svoji premiéru za áčko si odbyl Pokémon. Domácím 
chyběl nejlepší hráč a nastoupili pouze s jedním na střídání.  
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První minuty patřili domácím a předvedli, že jejich hráč i jsou velmi dobře technicky 
vybavení. Nakonec se však i první inkasovali. Míra zakombinoval s Honzou a svojí 
střelou trefil tyč, míč se však odrazil do brankáře domácích a od něj za brankovou čáru, 
a tak mohl Míra slavit svoji jubilejní desátou trefu v té to sezóně - 0:1. Za dvě minuty 
však bylo srovnáno, když Míra tečoval střelu domácích mimo dosah Vojty - 1:1. V 
desáté minutě předvedli domácí pohlednou kombinaci, na jejímž - 1:2. V 18. minutě 
jsme předvedli dvě největší chyby v zápase. Nejprve Vojta rozeh rál na Ondru, který mu 
míč vrátil, díky čemuž domácí získali výhodu nepřímého kopu. Ten také nakonec 
využili, když míč po nemastné střele prošel skrz zeď tvořenou Ondrou a Milanem - 3:1. 
A tímto stavem skončila i první půle.  

V druhé půli měli domácí mírnou  převahu, ale další branky nepřidávali. Tak jsme se 
opět prosadili my. Míra předvedl pěknou individuální akci, po které přihrál před 
prázdnou bránu Honzovi, který snížil na - 3:2.Od této chvíle se hrál na šance vyrovnaný 
zápas, v ekterém se žádný z týmů nemohl dlouho prosadit. V 15. minutě domácí 
vystřeili Vojta střelu neudržel a domácí Jareš opět navýšil vedení na - 4:2. V 18. minutě 
putoval míč po ose Ondra, Dominik, Honza, který se zbavil obránce a snížil na - 4:3. 6 
minut před koncem jsme na hřiště poslali to nejlepší se snahou vydolovat alespoň bod. 
To se nám na konec i přes šance nepodařilo.  

V dnešním zápase se rozhodně nemáme za co stydět, i když mírné rozčarování v nás 
panuje, protože se dnes i přes velký počet absencí dali získat body. Děkujeme za 
výpomoc hráčům z béčka a Vojotvi všichni dnes byli platnými členy týmu. S podzimní 
části panuje celkem spokojenost, protože tolik bodů jsme v krajském přeboru po 
podzmu ještě nikdy neměli.  

Jaro 2018 A – tým 

RMT Argentinos Všestary – FC Blešno A 5:3 (2:3) 

14. 4. 2018 

Sestava: Kotland Michael – Krejcar Jakub, Moravec "Liga" Jakub, Havelka Milan, Lukášek Miroslav – 

Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Dědeček "Liberec" Dominik, Moravec Dominik 

B: Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Dědeček "Liberec" Dominik 

ŽK: ------ 

ČK: ------ 

Diváci:4 

Komentář: Na první jarní utkání se po hodně dlouhé době sešli v dresu áčka bratři Krejcarovi, chyběl 
nám akorát Ondra Krejcar, i tak jsme měli čytři na střídání. Navíc nám na zápas dorazili fanynky. 
Domácí měli pouze jednoho na střídání.  
 

Do první půle jsme vlétli jako uragán. Hned v první minutě se prezentoval sřelou 
těsně vedle tyče Honza. Ve třetí minutě jsme se již radovali. Tomek přebral míč od 
Kuby a střelou na přední tyč nás poslal do vedení - 0:1. Poté jsme dost šancí zahodili v 
tom exce loval hlavně Honza. V 10. minutě si však Kuba s Honzou několikrát vyměnili 
míč mezi sebou a Honza střelou pod brankářem, který nadskočil, navýšil naše vedení 
na - 0:2. O dvě minuty později našel Liga svým nástřelem před brankou Liberec, který 
patičkou tečoval míč do brány - 0:3. V 17. minutě nezvládl své obranné povinnosti 
Honza a domácí snížili na - 1:3. Ihned po rozhehře Michael zkazil svoji rozhru, když 
našel soupeře a domácí snížili na - 2:3. Do konce první půle se již nikdo neprosadil.  
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Do druhé půle jsme vstoupili špatně naše hra postrádala šťávu. Držení míče jsme 
sice měli lepší, ale šance jsme si nevatvářeli. Tak nás domácí takřka z prvního útoku 
potrestali a srovnali stav uktání na - 3:3. Pak byla hra dlouho vyrovnaná. My jsem si 
vytvořili pouze dvě solidní šance, ale ty jsme zahodili. Domácí již moc nestíhali, tak se 
uchýlili k faulování, za což po zásluze uviděli dvě žluté karty. Ve 21. minutě udělal 
obrovskou hrubku Michael a domácí se dostali do vedení - 4:3. Poté jsme na hřiště 
poslali to nejlepší, a i když se nám před bránou domácích podařilo vyvořit slušný závar, 
tak jsme se gólu nedočkali. V poslední minutě minutě se nám navíc nepovedla rozehra 
a domácí uzavřeli skóre na konečných - 5:3 .  

Dnes jsme prvních patnáct podávali velmi dobrý výkon, pak jsme však dvakrtá rychle 
inkasovali a naše dobrá hra odešla do věčných lovišť. Pokud bychom měli označit 
hlavní viníky dnešní prohry, tak by to byl Honza, kvůli jeho dnenší neproduktivitě a 
Michael, kvůli špatné rozehře. Byl to první zápas jara a místy na nás byla znát 
nesehranost. Příště musíme podat koncentrovaný výkon po celý zápas. Omlouváme se 
přítomným fanynkám za špatný výsledek.  

SK Berka – FC Blešno A 5:4(3:2) 

28. 4. 2018 

Sestava: Kotland Michael – Lukášek Miroslav, Krejcar Jakub, Havelka Milan – Krejcar Tomáš, Moravec 

Dominik, Moravec "Liga" Jakub, Krejcar Jan 

B: Moravec "Liga" Jakub 3, Kotland Michael  

ŽK: Havelka Milan, Moravec "Liga" Jakub 

ČK: ------ 

Diváci:4 

Komentář: Za nádherného slunečného počasí jsme dorazili na Gočárovku bez Ondry a Liberce, ale 
opět s početným fanklubem. Domácí měli dva na střídání.  
 

Začátek utkání se nám vůbec nepovedl Honza zaspal při bránění a domácí hned 
první střelu procedili mezi Michaelovými nohama - 1:0. V 7. minutě rozehrál Honza 
přímý kop na Michaela, který povedenou střelou srovnal na - 1:1 .Poté následovalo 
potrestání naší nedůslednosti při bránění a domácí se dostali do vedení - 2:1.V 15. 
minutě přišel faul na Míňu a po tomto zákroku již v utkání přestal jít o fotbal, ale spíše 
o různé výměny názorů. Hned tu první odnesl Liga žlutou kartou. Poté domácí využili 
nedůsledného bránění Tomka a odskočili - 3:1. Dvě minuty před poločasem však Liga 
obral na půlce domácího brankáře a střelou do prázdné brány snížil na - 3:2.  

Ani vstup do druhé půle se nám nepovedl a dom ácí se poměrně rychle dostali do 
vedení - 4:2. V 10. minutě opět Liga obral o míč brankáře domácích a do prázdné brány 
snížil na - 3:4.O chvíli později ho mohl napodobit Honza,  ale bránu netrefil. Pak 
události nabrali rychlý sled. Milan ve vzájemné potyčce  střelil protihráči facku 
následuje žlutá karta pro Milana. Následuje protiútok a hrubý faul na Honzu bez 
karetního ohodnocení. Nedlohou poté skluz mimo vápno od brankáře na Kubu opět bez 
karty. Faul na Milana, načež hráč domácích sudího ozančuje za č....a  a obdržel žlutou, 
protože byla druhá, ta k rovnou i červenou. S nabídnoútou výhodou jsme naložili 
strašně a jen Honza trefil břevno. Po přesilovce následuje čistě vyhraný souboj Ligy, 
domácí se požadují zakopnutí míče, to však neudělám, protože k tomu neb yl důvod a 
po přihrávce od Honzy Liga dokončuje svůj hattrick a srovnává na - 4:4. Poté ještě 
Honza trefuje další břevno. Dvě minuty před koncem nezakončíme akci a domácí 
brankář z protiútoku upravuje na konečných - 5:4. 
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Nejde nám to. Honza se na jaře zatím nepotkal se střeleckou formou tyčka a tři 
břevna prostě góly nejsou. Navíc dnešní zápas byl zbytečně vyhecované, a to i díky 
benevolenci rozhodčího. Omlouváme se všem fanouškům, budeme to muset pořádně 
probrat na schůzi. Jediný hráč, který dnes zaslouží pochvalu je Liga.  

Legia HK – FC Blešno A 2:10(0:5) 

5. 5. 2018 

Sestava: Radoň Luboš – Havelka Milan, Krejcar Jakub, Voltr Jaroslav – Krejcar Tomáš, Dědeček 

"Liberec" Dominik, Moravec "Liga" Jakub, Krejcar Jan 

B: Dědeček "Liberec" Dominik 3, Krejcar Jan 3, Havelka Milan, Krejcar Jakub, Voltr Jaroslav  

ŽK: ----- 

ČK: ------ 

Diváci:2 

Komentář: Áčku dnes chyběl Michael, Míňa a Dominik, tak je z béčka nahradili Luboš a Jára. Domácí 
dorazili s dvěma hráči na střídání a někteří s horečkou páteční noci.  
 

Do utkání jsme vstoupili velmi dobře po rychlé akci ve druhé minutě se po přihrávce 
od Liberce prosadil poprvé v této sezóně Kuba - 0:1. O dvě minuty později si tito dva 
hráči role prohodili a my vedli - 0:2. V 8. minutě Liberec krásně vykulil míč Honzovi na 
vápno  a ten upevnil naše vedení - 0:3. V 10. minutě po pěkné kličce přihrál Milan 
Liberci, který navýšil naše vedení na - 0:4.Ve dvacáté minutě si málem Honza dal 
vlastní gól. Situaci však zvládl zbavil se dvou protihráčů a vyrazil do útoku. Míč předal 
Járovi, ten jej z první poslal na Liberec, který dokončil svůj hattrick - 0:5. 

O poločase jsme se domluvili na tom, že se pokusíme o to, aby Luboš udržel čisté 
konto. To vzalo za své v desáté vteřině druhé půle, kdy přišla zbytečná ztráta a domácí 
to potrestali - 1:5.O dvě minuty později bylo ještě hůře, když domácí po povedené 
souhře našem vápně snížili na - 2:5. Náš prapor však pozvedl Liga, když vybojoval míč a 
sám úspěšně zakončil- 2:6.V desáté minutě se objevili sami ve vápně domácích Liga a 
Honza vyměnil si možná až moc přihrávek, ale Honza nakonec vzal odpovědnost na 
sebe a skóroval - 2:7. Ve dvanácté minutě přenechal Liberec těsně před vápnem míč 
Honzovi, který dokončil svůj hattrick - 2:8. Ve dvacáté minutě druhé půle přihrál 
Tomek, což následně pěkně oslav il, Milanovi, který se po mnoha neúspěšných 
pokusech konečně prosadil - 2:9. Nejhezčí akci utkání jsme si schovali na konec. Milan 
rozehrál aut na Honzu, který jej vtipně přenechal Járovi a ten upravil stav utkání na 
konečných - 2:10.  

Konečně jsme na jaře zvítězili v hraném zápase. Faktem však je, že domácí nám to 
dost usnadnili, ani zdaleka nebyli v optimální sestavě, a navíc někteří z nich byli dost 
zmoženi. To však nezlehčuje to, že jsme se konečně začali prosazovat v zakončení, a 
dokonce i Milan svoji smůlu nakonec protrhl a navíc v +/ - statistice měl za dnenší 
zápas +9.  
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FC Blešno A – Šnorchl 7:1 (1:0) 

6/5/2018 

Sestava: Kotland Michael – Voltr Jaroslav, Krejcar Ondřej, Havelka Milan – Krejcar Jan, Dědeček 

Dominik, Moravec "Liga" Jakub, Kouba Zdeněk  

B: Moravec "Liga" Jakub 3, Havelka Milan 2, Krejcar Jan, Dědeček Dominik 

ŽK: ------ 

ČK: ------ 

Diváci:8 

Komentář: K dnešnímu utkání jsme nastoupili bez Tomka, Míni, Kuby Krejcara a Dominika, tak nám z 
béčka vypomohli Jára a Zdenda. Hosté dorazili s jedním na střídání.  
 

Do zápasu jsme vstoupili aktivněji než hosté, kteří se zpočátku srovnávali s naším 
větším hřištěm. Prosadili jsme se, ale až v 7. minutě, kdy Zdenda nastřelil před bránou 
Milana, od kterého se odrazil míč do sítě - 1:0 . Dále jsme pokračovali  v aktivní hře jen 
to zakončení se nám nedařilo. Liga dokonce netrefil prázdnou bránu, a protože i se 
všemi pokusy hostů si naše obrana v čele s Michaelem poradila skončila první půle za 
našeho jednobrankového vedení.  

Do druhé půle jsme vstoupili dobře. Ve  druhé minutě Milan vystřelil, brankář jeho 
střelu vyrazil pouze k Honzovi, který již dostal míč na místo určení - 2:0. V šesté 
minutě Honza vybojoval míč na půlce a po krátkém sprintu je nabídl před prázdnou 
bránu Ligovi a ten si j iž věděl rady - 3:0. O minutu později se nám povedla velmi pěkná 
akce, když míč putoval po ose Ondra – Honza – Liga – branka hostů - 4:0. V 8. minutě 
rozherál Michael míč na Honzu, který z prvního dotek poslal do samostatného úniku 
Ligu a ten dokončil svůj hattrick - 5:0 . V patnácté minutě zužitkoval Járovu přihrávku 
Liberec a upravil na - 6:0. Ve dvácáté minutě se střelou pod břevno prosadil Milan, 
když dorazil střelu Liberce - 7:0. V poslední minutě zůstal na místě posledního hráče 
Honza a dopadlo, jak je na jaře již tradiční brankou hostů - 7:1  

Náš tým se začíná herně zvedat, což je dobře. Liga  dal na jaře již svůj druhý hattrick. 
Jedinou kaňkou je, že Honza v zápase neproměnil penaltu. Uvidíme, jak se nám povede 
v úterý proti nejlepšímu týmu jarní části. Děkujeme Jítě za natáčení a focení zápasu, 
Elišce za zápis a ostatním fanouškům za podporu na utkání.  

 

FC Blešno A – Vlčáci 7:5 (4:3) 

08/05/2018 

Sestava: Kotland Michael – Voltr Jaroslav, Krejcar Ondřej, Havelka Milan – Krejcar Jan, Moravec 

"Liga" Jakub, Dědeček "Liberec" Dominik, Kouba Zdeněk 

B: Dědeček "Liberec" Dominik 2, Krejcar Jan 2, Moravec "Liga" Jakub 2, Havelka Milan  

ŽK: ------ 

ČK: ------ 

Diváci:7 

Komentář: V denšním zápase nás čekal nejlepší tým jarní části opět jsme se museli obejít bez 
několika hráčů, tak nám z béčka vypomohli Zdenda s Járou. Hosté dorazili se dvěma na střídání.  
 

http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_-_Snorchl_7_1_1_0/#3_0.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_-_Snorchl_7_1_1_0/#4_0.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_-_Snorchl_7_1_1_0/#6_0.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_-_Snorchl_7_1_1_0/#7_0.jpg
http://fcblesno.rajce.idnes.cz/FC_Blesno_-_Snorchl_7_1_1_0/#7_1.jpg
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Do utkání jsme vstoupili perfektně. Ve 2. minutě po Milanově přihrávce vyslal střelu 
na bránu Honza a tu si brankář hostí srazil do brány - 1:0 . Ve třetí minutě předvedl 
Liberec zachraňujíc odkop, který nakonec k překvapení všech skončil v bráně - 2:0. O 
minutu později vybídl Ondra nádherný lobem ke skórování Liberec a ten jeho nabídku 
využil - 3:0. Bohužel ještě v téže minutě jsme nepokryli útok hostů a ti snížili - 3:1. O 
minutu později si navíc přihrávku hostů do naší sítě srazil Milan - 3:2. V 10. minutě  
nalezl Michael skvělým výhozem Honzu, ten si poradil sed věma obránci a střelou na 
přední tyč nám vrátil dvoubrankové vedení - 4:2. V 15. minutě zahrávali hosté přímý 
kop. Střelu sice Michael vyrazil, ale přímo na nohu hostujícího hráče - 4:3. Tímto 
výsledkem skončil i první poločas.  

I do druhé půle jsme vstoupili dobře Milan vybojoval míč na naší půlce poté si jej 
vyměnil s Libercem a upravil na - 5:3. Poté se však dostávali čím dál více do hry hosté, 
a nakonec toho využili, když se po našich katastrofáln ích strátách dvakrát prosadili 
- 5:5. V pátnácté minutě nám vša vyšel brejk, na jehož konci Honza přihrál Ligovi, který 
nám vrátil vedení - 6:5.  Hosté si poté vzali oddechový čas a po něm vysunuli brankáře 
dopředu. Byli to pronás úmorné chvíle a Michael si  opravdu zachytal. Minutu před 
koncem však Honza zachytili chybnou rozehru hostů, míč přihrál Ligovi, který doběhl 
do prázdné brány a stanovil konečné skóre na - 7:5  

Dnes se hrála v Třebechovicích hodně atraktivní malá kopaná spousta branek, ale i 
chyb na obou stranách. Nakonec jsme zvítězili,  ale ne díky tomu, že jsme byli lepším 
týmem, ale tím produktivnějším. Děkujeme opět početnému fanklubu za podporu. Nyní 
nás čeká nejtěžší dvojzápas jara.  

Flamengo HK „B“ - FC Blešno A 1:1 (0:1) 

06/05/2018 

Sestava: Kotland Michael – Lukášek Miroslav, Krejcar Ondřej, Havelka Milan, Krejcar Jakub – Krejcar 

Jan, Krejcar Tomáš, Dědeček "Liberec" Dominik, Moravec "Liga" Jakub 

B: Krejcar Jan 

ŽK: ------ 

ČK: ------ 

Diváci:3 

Komentář: Proti dlouhodobě nejlepšímu týmu malé kopané v Hradci Králové jsme nastoupili 
kompletní, a navíc jsme dali volno Dominikovi. Domácí na nás vyrukovali se čtyřmi hráči na střídání.  
 

Od začátku zápasu se hrál velmi opatrný fotbal z obous stran s důrazem na to 
neudělat chybu. V 10. minutě převzal Honza míč od Míni a po drzé kličce mezi dvěma 
obránci nás poslal do vedení - 0:1. Poté však pokračoval vyrovnaný souboj s minimem 
šancí na obou stranách, a tak první půle skončila naším jednobrankovým vedením.  

Ani v druhé půli se obraz hry nezměnil. Ale i tak jsme první šanci k navýšení vedení 
měli my, avšak Honza v poměrně jasné pozici ani netrefil bránu. A tak nás domácí 
potrestali, když si s naší obranou pohrál jeden z nejstarších hráčů královéhradecké 
malé kopané Blažek a srovnal na - 1:1 . I přes snahu obou  týmů, bylo toto i závěrečné 
skóre zápasu.  

Dnes jsme poprvé tento tým mohli porazit, bohužel se nám to nepovedlo díky 
nekvalitnímu zakončení, i tak tuto remízu bereme jako velmi dobrý výsledek. Zítra nás 
čeká lídr soutěže.  
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FC Blešno A – Gigantes 8:11 (3:7) 

13/05/2018 

Sestava: Kotland Michael – Krejcar Ondřej, Havelka Milan, Lukášek Miroslav, Voltr Jaroslav – Krejcar 

Tomáš, Moravec"Liga" Jakub, Dědeček "Liberec" Dominik, Krejcar Jan 

B: Krejcar Jan 4, Havelka Milan 2, Krejcar Ondřej, Dědeček "Liberec" Dominik 

ŽK: ----- 

ČK: ------ 

Diváci:7 

Komentář: Áčko dnes nastoupilo téměř v nejsilnější sestavě, a navíc bylo opět podporováno 
mohutným fanclubem. Hosté dorazili s jedním na střídání.  
 

Od první minuty však ukazovali, kdo dnes bude pánem na hřišti. V první minu tě si 
hráč hostů krásně rozkýval Milana a po bleskové kličce poslal hosty do vedení - 0:1. A 
než jsme se pořádně stihli rozkoukat již jsme porhrávali - 0:4. Pak však Milan vystřelil a 
jeho střelu do sítě dorazil Liberec - 1:4. Hosté však poměrně záhy přispěchali s 
opodvědí - 1:5. V 10. minutě Liga přihrál Milanovi, který angličanem snížil na - 2:5. 
Hosté si z nás však ještě dvakrát udělali trhací kalendář a odskočil ve skóre na - 2:7. Ve 
22. minutě po faulu na Liberec jsme zahrávali přímý kop, k jehož exeku ci se postavil 
Honza a střelou na zadní tyč snížil na poločasových - 3:7  

O půli jsme si řekli, že se pokusíme zlepšit obrannou činnost a nedostat 10. Bohužel 
se nám to moc nepovedlo a hosté upravili skóre i za pomocí branek z přímého kopu a z 
penalty až na  hrozivých - 3:11. Pak jsme se však zmátořili i díky tomu, že hosté dost 
polevili. Nejprve Ondra vypíchl míč hostujícímu brankáři a posléze jej přihrál před 
prázdnou bránu Honzovi - 4:11. Poté hostující obranu krásně vykombinoval Milan s 
Honzou a Milan do prázdné brány snižoval na - 5:11. Pak se Honzovi podařilo dvakrát 
obrat hosty o míč a dvěma střelami přes celé hřiště korigoval stav na - 7:11. Ve 20. 
minutě jej napodobil Ondra a razantní střelou přes celé hřiště snížil na konečných 
- 8:11  

Dnes to pro nás  byl nejnáročnější zápas celé sezóny, hosté se po právu vyhřívají na 
úplném čele tabulky. Na to abychom takovýto tým byli schopni výrazněji potrápit 
bychom museli předvést výkon na hranici svých možností, a ještě by se muselo na naši 
stranu přiklopit to pověstné štěstíčko. I tak jsme byli schopni zahrát aspoň druhý 
poločas, Honzovi se podařilo čtyřikrát skórovat a Milan potvrdil, že má na jaře 
střeleckou formu. Nyní nás čekají j iž hratelní soupeři, tak se snad předvedeme v lepším 
světle.  
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BFK Orel HK – FC Blešno A 6:1(2:0) 

26/05/2018 

Sestava: Kotland Michael – Lukášek Miroslav, Havelka Milan, Krejcar Ondřej – Dědeček "Liberec" 

Dominik, Krejcar Tomáš, Voltr Jaroslav, Novák "Pokémon" Lukáš 

B: Kotland Michael  

ŽK: ------ 

ČK: ------ 

Diváci:3 

 
Komentář: Na dnešní zápas jsme dorazili notně oslabeni, a tak nám z béčka vypomohli Jára s 
Pokémonem. Ani domácí nedorazili v nejsilnější sestavě.  
 

Od začátku utkání jsme byli sice více na míči, ale zároveň méně nebezpečnějším 
týmem. Domácí se hned ze své druhé střely dostal i do vedení - 1:0. Poté jsme opět 
drželi míč my a zkoušeli brankáře domácích, co nejlépe rozchytat a když byl již 
dostatečně rozchytaný tak domácí ze své čtvrté střely udeřili podruhé - 2:0.My jsme 
poté opět pouze snažili, ale nakonec z toho byla pouze Míň ova tyč. Tak jsme po 
poločase prohrávali.  

Do druhé půle jsme vstoupili hrozně a domácí nám velmi rychle vstřeili další dvě 
branky - 4:0 . Poté nás opět poměrně dlouho nechali bezzubě útočit, z čehož vyplynula 
pouze tyč v podání Liberce. Tak se opět prosadil i domácí - 5:0. Pět minut před koncem 
vybojoval Pokémon míč pro Michaela, který se přízemní střelou prosadil a korigoval na 
- 5:1. V poslední minutě vymyslel Míňa naší útočnou šanci, tak skvostně, že z toho 
domácí skórovali po šesté - 6:1.  

Zasloužené vítězství domácích, protože fotbal se hraje na góly, a ne na nic jiného. 
Možná jsme měli lepší držení míče i více střel, ale branek jsme dali podstatně méně 
než domácí.  

FC Blešno A – Senior 1:2(0:0) 

27/05/2018 

Sestava: Kotland Michael – Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Havelka Milan, Lukášek Miroslav – Voltr 

Jaroslav, Krejcar Tomáš, Moravec "Liga" Jakub, Moravec Dominik 

B: Krejcar Jakub  

ŽK: ------ 

ČK: ------ 

Diváci:3 

Komentář: Dnes áčku chyběli Honza a Liberec, tak z béčka vypomohli Jára a Míňa. Hosté dorazili na 
utkání bez možnosti střídat.  
 

Od začátku zápasu se hrál celkem nezáživný fotbal. Hosté zalezli na svoji polovinu a 
čekali na příležitosti k brejku. My jsme většinou drželi míč, ale nebyli jsme schopni 
vymyslet kloudnou akci. Z šedi vypadla akorát povede ná akce Milana, který ji nakonec 
úpsěšně nezakončil a jeden nebezpečný brejk hostů. Tak první půle skončila 
bezbrankovou remízou.  
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O poločase jsme si řekli, že musíme zvýšit aktivitu, ale to nám vydrželo jen pět 
minut. To se po přihrávce od Járy prosadil pě knou střelou Kuba - 1:0. O minut později 
však hosté zahrávali roh a po něm zůstal na vápně zcela volný hráč hostů a ten srovnal 
na - 1:1. O pět minut později se hosté prosadili z brejku - 1:2. Poté již naše akcie 
pomalu, ale jistě padaly dolů. I přes veške rou snahu jsme se i díky dobře chytajícímu 
brankáři hostí nebyli schopni prosadit.  

Dnes se zrodilo zasloužené vítězství hostů, protože se prosadili dvakrát a my pouze 
jednou. Proti pozorně bránícím hostům, jsme si nebyli schopni vytvořit větší množství 
šancí, které by volaly po gólu. Do závěrečných kol musíme výrazně zlepšit naši 
produktivitu.  

NK Growl – FC Blešno A 3:0(1:0) 

03/06/2018 

Sestava: Kotland Michael – Krejcar Ondřej, Havelka Milan, Lukášek Miroslav – Dědeček "Liberec" 
Dominik, Voltr Jaroslav, Moravec "Liga" Jakub 
B: Moravec "Liga" Jakub, Krejcar Ondřej, Moravec Dominik, Krejcar Jan  
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci:1 
 
Komentář: K dnešnímu zápasu jsme postrádali Tomka a Honzu, tak byl z béčka povolán Jára. Domácí 
nastoupili se dvěma na střídání.  
 

Vstup do zápasu jsme měli hrozný. Ihned po rozehře jsme ztratili míč a domácí to 
potrestali - 1:0. Poté jsme opticky srovnali hru a šance se střídali na obou stranách. U 
nás měl ty vyložené pouze Liberec, ale selhal a když ani domácí nebyli schopni se 
prosadit, skončila první půle jejich jednobrankovým vedením.  

Ve druhé půli se obraz hry moc nezměnil, my se odšancí takřka nedostávali, akorát 
Michael je testoval svými pokusy, ale v síti ani jeden neskončil. Tak v 15. minutě ztratil 
Ondra míč na posledním a hráč  domácích to potrestal - 2:0. Poté jsme si vzali 
oddechový čas, že se pokusíme to rozhýbat, to se moc nepovedlo. Ve 20. minutě navíc 
Milanovi utekl nejlepší střelec domácích a utkání rozhodl - 3:0. Naše veškerá další 
snaha byla neplodná.  

Naše hra v tomto zápase nebyla špatná, ale směrem dopředu jsme bez nápadu. V 
posledních utkáních se nám vůbec nedaří významněji zaměstnat brankáře soupeřů. 
Budeme muset vymyslet, co s tím.  
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FC Blešno A – Hurican/Bruggy 1:4(0:2) 

09/06/2018 

Sestava: Kotland Michael – Havelka Milan, Krejcar Ondřej, Lukášek Miroslav – Krejcar Tomáš, 
Moravec "Liga" Jakub, Voltr Jaroslav 
B: Krejcar Ondřej  
ŽK: ------ 
ČK: ------ 
Diváci:2 
 
Komentář: Áčko dnes nastoupilo k utkání bez svých dvou nejlepších střelců bez nejtvořivějšího 
obránce, a tak byl z béčka povolán Jára. Hosté dorazili bez možnosti střídat, a to závanělo průšvihem.  
 

První šanci v zápase jsme měli my, ale Ondra po skvostné Ligově přihrávce netrefil 
bránu. V 8. minutě nezachytil náběh útočníka Milan a hosté se dostali do vedení - 0:1. 
O tři minuty později si vybral slabší chvilku Michael. Brankář hostů rozehrál míč, tak 
šikovně až skončil v naší bráně - 0:2. My se sice snažili, ale ani přes výhodu nepřímého 
kopu za dvojí hraní brankáře, jsme branku nevstřelili.  

Do druhé půle jsme vstoupili s větší snahou vstřeli branku a Michael to začal více 
vytahovat. To bohužel hosté v 8.minutě potrestali, když využili toho, že se nestihl včas 
vrátit do brány - 0:3. Poté si hosté vzali oddechový čas a po něm jsme se začali ještě 
více tlačit do brány. Bohužel po jednom z našich polsedních faulů hosté rychle 
rozehráli dopředu na jejich volného hráče a ten z úhlu jeslemi prostřelil Michaela - 0:4. 
Čtyři minuty před koncem Míňa přihrál přes vápno Ondrovi, který jeslemi snížil na 
- 1:4. Dvě minuty před koncem přihrál Míňa Tomkovi před přázdnou bránu, Tomek 
trefil pouze tyč a nálsedně si svoji frustraci vybil na ochranné síti. Nic dalšího se již v 
utkání nestalo.  

Hosté zvítězili zcela zaslouženě ze svých 10 šancí dali čtyři branky, my s patnácti 
střel pouze  jednu. Jediným kladem je, že posledních deset minut jsme si byli schopni 
vytvořit i jakýž takýž tlak. Naši útočníci již čtyři zápasy nedali branku. Čeká nás 
poslední utkání sezóny, tak doufejme, že se náš útok propudí, abychom měli dobrou 
rozlučku.  
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Tabulka 2017/2018 A – tým 
Krajský přebor: Jaro-2017/2018 
Datum aktualizace: 2018-06-23 

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

1. GIGANTES        30 27 2 1 235:99               136 83 92 %  
2. FLAMENGO"B"        30 22 3 5 161:62               99 69 77 %  
3. NK GROWL        30 19 4 7 148:99               49 61 68 %  
4. LEGIA HK        30 17 2 11 152:109 43 53 59 %  
5. VLČÁCI                      30 16 3 11 143:138 5 51 57 %  
6. FC BLEŠNO        30 16 2 12 146:96                50 50 56 %  
7. BLASTERS        30 16 1 13 127:121 6 49 54 %  
8. OREL BFK        30 15 4 11 137:133 4 49 54 %  
9. HURICAN/BRUGGY 30 15 3 12 104:94               10 48 53 %  
10. SENIOR                      30 12 8 10 111:91               20 44 49 %  
11. RMT ARGENTINOS  30 11 3 16 121:174 -53 36 40 %  
12. ŠNORCHL        30 10 3 17 109:152 -43 33 37 %  
13. SEVERKA        30 9 5 16 136:134 2 32 36 %  
14. SK BERKA        30 9 1 20 95:175              -80 28 31 %  
15. REDS                      30 3 2 25 63:161              -98 11 12 %  
16. FC COLT 04        30 0 0 30 0:150             -150 0 0 %  

 

Hráčské statistiky 
Jméno Zápasy Góly Asistence Body +/- Žluté 

karty 
Červené karty 

Dědeček Dominik 17 21 10 31 +17 0 0 

Havelka Milan 21 10 8 18 +10 1 0 

Hůlka Ondřej 1 0 0 0 0 0 0 

Hříbal Vojtěch 2 0 0 0 0 0 0 

Kotland Michael 18 3 10 13 0 0 0 

Kouba Zdeněk 2 0 1 1 +3   

Krejcar Jakub 6 2 3 5 -2 0 0 

Krejcar Jan 19 32 25 57 +25 0 0 

Krejcar Ondřej 18 7 6 13 +14 2 0 

Krejcar Tomáš 10 1 2 3 -17 0 0 

Lukášek Miroslav 20 10 13 23 +3 0 0 

Moravec Dominik 9 1 1 2 -4 0 0 

Moravec Jakub 15 12 2 14 +7 2 0 

Novák Lukáš 2 0 1 1 -2 0 0 

Voltr Jaroslav 18 9 9 18 +7 0 0 

Radoň Luboš 2 0 0 0 0 0 0 



21 
 

Brankářské statistiky 
Jméno Zápasy Vychytané 

nuly 
Inkasované 
góly 

Inkasované 
góly/zápas 

Góly Asistence 

Hříbal Vojtěch 2 0 7 3,5 0 0 

Kotland Michael 18 1 79 4,38 3 10 

Moravec Jakub 1 0 5 5 0 0 

Radoň Luboš 2 0 5 2,5 0 0 

 


