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FC Blešno B : Galaxy Juniors 8:3 (2:2) 

01/09/2018 
Sestava: Novák Pavel - Janko Pavel, Hůlka Ondřej, Krejcar Ondřej, Novák"Pokémon"Lukáš - Kouba 
Zdeněk, Moravec David, Moravec Dominik, Sunkovský René 
B: Kouba Zdeněk 3, Novák"Pokémon"Lukáš 2, Sunkovský René 2, Moravec David 
ŽK: Janko Pavel 
ČK: --- 
Diváci: 3 

 
Komentář: Béčko dnes mělo hráčů do pole dost, ale do brány jsme museli povolat legendu klubu 
Pavla Nováka. Hosté přijeli s velmi mladým týmem bez možnosti střídat.  
 

Začátek utkání patřil hostům a po velmi pěkné akci se ocitl hostující hráč sám 
před Pavlem a nezaváhal - 0:1. Až v 8. minutě k obratu zavelel kapitán týmu Pokémon. 
Na půlce  nejprve vybojoval míč a posléze dvojitými jeslemi dostal merunu do brány -
 1:1.O tři minuty později vyslal Ondra Krejcar do samostatného úniku Reného, který 
nás střelou k tyči dostal do vedení - 2:1. V 15. minutě hosté po zásluze vyrovnali, když 
využili toho, že jsme se moc nevraceli - 2:2. Ve 20. minutě obdržel Pajas žlutou kartu, 
za hrubý zákrok na vlastní půlce. A poté se již v první půli nestalo nic závažného.  

Vstup do druhého dějství jsme měli naprosto famózní. Ihned po rozehře 
narýsoval skvělou kolmici Pajas na Zdendu, který jeslemi prostřelil hostujícího 
brankáře - 3:2.O minutu později sehráli pěknou akci Zdenda s Pokémonem a druhý 
jmenovaný po Zdendově přihrávce vymetl šibenici - 4:2. Ve třetí minutě navíc Zdenda 
perfektně napadl rozehrávku hostů a dalšími jeslemi navýšil naše vedení na - 5:2. V 8. 
minutě přihrál Ondra Krejcar Zdendovi, který dokončil svůj hattrick a posunul stav 
utkání na - 6:2. Poté se konečně dočkali i hosté a snížili na - 6:3. Ve 20. minutě nalezl 
Zdenda z rohu nohu Rendy a ten vstřelil  branku na - 7:3 . V poslední minutě utkání 
vymyslel pěknou akci Ondra Krejcar, na jejímž konci místo vlastní střely do prázdné 
brány zvolil přihrávku na Davida, a ten stanovil konečné skóre utkání - 8:3. 

Dnes to kromě samotného úvodu utkání byl velmi  povedený zápas v podání 
našeho béčka. Všichni hráči podali velmi dobrý výkon. Pavel hodně střel pochytal svým 
neortodoxním statickým stylem, Ondra Krejcar dnes exceloval jak v obraně, tak při 
vymýšlení útočných akcí a útok táhnul Zdenda, ale jemu zdatně s ekundovali Pokémon a 
Renda. Uvidíme, zda forma vydrží do příští soboty.  
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FC Blešno B : Internacionale 3:5 (2:5) 

5/09/2018 
Sestava: Radoň Luboš - Janko Pavel, Hůlka Ondřej, Jech Stanislav, Dědeček "Liberec" Dominik - Kouba 
Zdeněk, Novák"Pokémon"Lukáš, Moravec David, Moravec Dominik 
B: Dědeček "Liberec" Dominik 2, Janko Pavel 
ŽK:--- 
ČK: --- 
Diváci: 6 

 
Komentář:Béčko dnes takový problém se soupiskou nemělo, ale ta včasná docházka to je problém. 
Pajas dorazil klasicky minutu po bimbání a Zdenda až na druhý poločas. Hosté dorazili se dvěma hráči 
na střídání.  
 
Hosté byli od začátku utkání jednoznačně lepší, a hlavně Hrtánek v dresu hostů si s 
našimi hráči dělal vyloženě, co chtěl. Proto se hosté velmi rychle dostali do vedení -
 0:2. Poté však Pajas vystihl rozehru hostů, přihrál Liberci a ten snížil na - 1:2.Poté zase 
převzali otěže zápasu hosté po krásných akcí tažených Hrtánkem upravili na - - 1:5. Pak 
opět Pajas dostal míč na Liberec, který snad i silou vůle dotlačil míč za brankovou čáru 
- 2:5. Tímto výsledkem skončila i první půle.  

 
V druhé půli se bohužel přestal hrát fotbal a hráči obou týmů se více věnovala 

potyčkám mezi sebou. Vše to odstartovali zbytečné fauly Standy potom, co dostal 
housle, i když Standa dostal žlutou, situaci to neuklidnilo. Potyč ek přibývalo, a i hráč 
hostů si vysloužil žlutou. Situace gradovala a rozhodčí se rozhodl zavolat kapitány 
týmů, aby se situace uklidnila. To se povedlo jenom trochu. Ve 22. minutě přišla jediná 
branková situace druhé půle. Pajas předskočil hráče a tvrdou střelou mezi nohy 
brankáře snížil na konečných - 3:5.  

 
Hosté dnes vyhráli zaslouženě v první půli byli jednoznačně lepší, v té druhé 

jejich snaha odešla, bohužel naši hráči se věnovali více přeměřování vlastních eg, než 
fotbalu, a to je škoda, protože soupeř byl hlavně v druhé půli hratelný a dal se ze 
zápasu získat i nějaký ten bodík.  

FC Blešno B: Camelot 10:3 (4:1) 

22/09/2018 
Sestava: Moravec "Liga" Jakub – Krejcar Ondřej, Lukášek Miroslav, Hůlka Ondřej – Kouba Zdeněk, 
Novák "Pokémon" Lukáš, Jech Stanislav, Moravec David 
B: Kouba Zdeněk 5, Jech Stanislav 2, Lukášek Miroslav, Novák "Pokémon"Lukáš, Moravec David 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 1 

 

 
Komentář: Při třetím zápase béčka se v bráně objevil již třetí brankář, tentokrát to byl Liga a z áčka 
ještě vypomohl Míňa. Hosté dorazili se dvěma hráči na střídání. 
 

Od začátku utkání jsme byli aktivnějším týmem. V 7. minutě se však první 
prosadili hosté a my prohrávali - 0:1. O minutu později vyhrál Ondra Hůlka na půlce 
míč pro Zdendu, který po krátkém potažení míče střelou na zadní tyč srovnal na - 1:1. 
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O tři minuty později vyslal Standa do brejku Zdendu, který nás poprvé v utkání poslal 
do vedení - 2:1. V 15. m inutě si tito dva hráči role prohodili a Standa upravil na - 3:1 . 
Ve 22. minutě předvedl Míňa krásnou českou uličku na Zdendu a ten dokončil svůj 
hattrick a stanovil poločasové skóre na - 4:1  

 
Do druhé půle vstoupili aktivněji hosté, ale žádnou branku neda li. Tak ve třetí 

minutě nalezl Ondra Krejcar na zadní tyči Davida a ten již pouze uklízel do prázdné 
brány - 5:1 . V 5. minutě rozehrál Liga na Míňu, který se prosadil střelou na přední tyč -
 6:1. Poté přišli opět chvíle Zdendy. Zdenda nejprve zužitkoval Mí ňovu přihrávku v 
další gól - 7:1. A hned po rozehře si vstřelil vlastní branku - 7:2. V 15. minutě nalezl 
Liga svojí přihrávkou Pokémona a ten pod tělem brankáře poslal míč do brány - 8:2 . O 
tři minuty později rozehrál Liga na Zdendu, který svojí přihrávko u nalezl hráče hostů, 
který si míč uklidil do vlastní brány - 9:2. Dvě minuty před koncem hosté snížili na -
 9:3. V předposlední minutě Ondra Krejcar nahrál Standovi, který přešel přes obránce a 
ač faulován přidal desátou branku a stanovil konečné skóre ut kání na - 10:3. 

 
Dnešní vítězství bylo naprosto zasloužené. Rozdílovým faktorem ve hře byla hra 

Ligy, který svojí rozehrou našim hráčům hodně pomáhal. I přes jasné vítězství jsme 
některé útoky  neřešili moc dobře a proti lepším soupeřům by nás to mohlo mrze t. 
Rozebereme to na tréninku.  

 

FC Kojot : FC Blešno B 8:0 (4:0) 

30/09/2018 
Sestava: Janko Pavel - Hůlka Ondřej, Jánský Libor, Lukášek Miroslav, Krejcar Ondřej - Krejcar Tomáš, 
Moravec David, Moravec Dominik, Novák"Pokémon" Lukáš 
B:---------- 
ŽK:--------- 
ČK:--------- 
Diváci: 

 
Komentář: Zápas se hrál na hřišti ZŠ Sever a my i domácí nastoupili se čtyřmi hráči na střídání. 

 
Než jsme se rozkoukali tak jsme v první půli prohrávali o dvě branky. Pak se 

ještě Míňa srazil s Dominikem a odešel s krvavým šrámem a d o prvního poločasu už 
nenastoupil. Následně jsme dostali další dvě branky 4:0.  A tak skončil první poločas.  

 
V druhém poločase jsme svoji hru zlepšili ale bohužel ne na tolik abychom dali 

gól.Naopak domácím to střílelo pořád stejně a inkasovali jsme další 4 branky 8:0. 
Domácí tým zaslouženě vyhrál, a tak bral zasloužené 3 body.  
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1. RSC Hradec Králové : FC Blešno B 6:2 (3:2) 

27/10/2018 
Sestava: Radoň Luboš - Hůlka Ondřej, Jánský Libor, Krejcar Ondřej - Moravec David, 
Novák"Pokémon"Lukáš, Moravec Dominik 
B: Moravec David, Novák"Pokémon"Lukáš 
ŽK:--- 
ČK: --- 
Diváci: 0 

 
Komentář: Na dnešní zápas se naše rezerva dostavila z důvodu různých neshod kvůli nominaci pouze 
se dvěma hráči na střídání. Domácí měli na střídání tři hráče. 
 

Domácí do zápasu vstoupili lépe  a poměrně rychle se dostali do 
dvoubrankového vedení - 1:0. V 10. minutě přihrál Libor Pokémonovi, který snížil na -
 2:1. Pak nám domácí opět odskočili na rozdíl dvou branek - 3:1.S touto situací se 
nesmířil Ondra Krejcar, který dostal míč na Davida a ten  stanovil poločasový výsledek 
na - 3:2.  

V druhé půli se prosazovali již jen domácí, a to díky časté hře s brankářem. 
Domácí nakonec přidali další tři branky - 6:2. Náš tým si sice nějaké šance vypracoval, 
ale žádnou z nich neproměnil.  

Zasloužená výhra domácích, kteří umě využívali hry s brankářem, kterou naši 
hráči zatím neumí moc bránit.  

 

FC Blešno B : 1.FK Újezd 10:5 (2:1) 

13/10/2018 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Ondřej, Jech Stanislav, Hůlka Ondřej, Lukášek Miroslav - Kouba 
Zdeněk, Jánský Libor, Novák "Pokémon" Lukáš, Moravec David 
B: Kouba Zdeněk 3, Moravec David 2, Lukášek Miroslav 2, Jánský Libor, Novák "Pokémon" Lukáš, 
Kotland Michael 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci:1 

 
Komentář: Béčku dnes z áčka vypomohli Míňa a Michael. Hosté dorazili s jedním na střídání. 
 

Vstup do utkání se nám povedl. Ve druhé minutě Zdenda vybojoval míč a sám 
zakončil - 1:0. V 10. minutě však hosté po krásné individuální akci odpověděli a 
srovnali stav utkání na - 1:1. V 15. minut sehráli pěknou akci Zdenda s Pokémonem, 
když Pokémon střílenou přihrávkou našel před prázdnou bránou Zdendu - 2:1. Poté se 
již žádný z týmů neprosadil.  

I vstup do druhé půle se nám povedl. Hned v úvodu pěkně zakombinoval Míňa s 
Pokémonem a Míňa poté uklízel do prázdné brány - 3:1. O dvě minuty později vyslal  
Ondra Krejcar krásným lobem dopředu Libora, který přízemní střelou vstřelil svojí první 
branku v našem dresu (bude to mít drahé) - 4:1. O půl minuty později hosté snížili -
 4:2. V 6. minutě opět zafungovala spolupráce Pokémona a Míni, který střelou na zadní 
tyč upravil na - 5:2. O dvě minuty později krásně vyvezl míč Michael, nabídl jej 
Davidovi a ten se s tím ve vápně již nemazal - 6:2. Poté však opět zaspala naše obrana 
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a hosté snížili - 6:3. Naše odpověď přišla záhy, když Zdenda přihrál Michaelovi, k terý 
tvrdou ranou poslal míč o tyč do brány - 7:3. Po prostřídání se opět prosadili hosté - -
 7:4. Pak si však vzal míč Ondra Hůlka, nádhernou přihrávkou nalezl Davida a ten opět 
dostal míč do brány - 8:4. O minutu později navíc vybídl Zdenda ke skórování 
Pokémona, který se nemýlil - 9:4. O půl minuty později vyslal Standa Zdendu do 
samostatného úniku a ten dokončil svůj dnešní druhý hattrick - 10:4. Poslední slovo v 
utkání měli hosté, kteří upravili na konečných - 10:5  

Další suverénní vítězství našeho béčka. V druhé půli jsme střídali pravidelně po 
dvou minutách a přineslo to své ovoce. Útočná fáze v našem podání dnes byla velmi 
dobrá a podpořená hattrickem Zdendy. V obranné fázi se nám stále objevují zbytečná 
okénka.  

 

Frantic Dogs HK B : FC Blešno B 8:10 (3:3) 

21/10/2018 
Sestava: Radoň Luboš - Jech Stanislav, Lukášek Miroslav, Krejcar Ondřej - Krejcar Jan, Moravec David, 
Moravec Dominik, Hůlka Ondřej 
B:Krejcar Jan 6, Lukášek Miroslav 2, Moravec Dominik 2 
ŽK:--------- 
ČK:--------- 
Diváci: 7 

 
Komentář:Na dnešní zápas z důvodu mnoha absencí béčku z áčka vypomohli Míňa a Honza, takže 
béčko nakonec mělo k dispozici tři na střídání. Domácí měli k dispozici ještě o jednoho muže více.  
 

Do utkání jsme nevstoupili dobře a hned ve třetí minutě jsme inkasovali - 1:0. O 
dvě minuty později se rozhodl pro sólo akci Míňa a byl faulován. K přímému kopu se 
postavil sám Míňa a střelou na zadní tyč srovnal na - 1:1. V 10. minutě našel Luboš 
perfektním výhozem Honzu, který si míč zpracoval a jeslemi prostřelil  brankáře 
domácích - 1:2. V 15. minutě Standa z rohu nalezl Dominika, který nás střelou do polo 
odkryté brány dostal do dvoubrankového vedení - 1:3. Ihned po rozehře si naši obránci 
dali šlofíka a domácí snížili na - 2:3.Dvě minuty před poločasem navíc naše obrana 
nechala za sebou hned dva hráče a ty srovnali stav na poločasových - 3:3. 

Do druhé půle jsme vstoupili podstatně lépe. Hned v 1. minutě po lehké 
holomajzně přihrál Honza Dominikovi, který nás poslal opět do vedení - 3:4. O minutu 
později si tito dva hráči role prohodili - 3:5. O chvíli později navíc Honza využil 
Standovi nabídky před prázdnou bránou a dokončil svůj hattrick - 3:6 . V 8. minutě 
sehrál Honza roh s Ondrou Krejcarem, který mu míč z prvního doteku vrátil a Honza 
taktéž střelou z první na úřední tyč up ravil na 3:7. O čtyři minuty později rozehrál 
Luboš na Honzu, který se zbavil obránců a střelou pod břevno upravil na - 3:8. Poté 
však naše dvojice hráčů hrající velký fotbal za Ajax Petrovice ukázala, jak se nechovají 
moderní obránci - 5:8. Poté však Míňa  rozehrál na Honzu, který se po pěkné 
individuální akci prosadil dnes pošesté - 5:9. Poté se však naše obranná hra sesypala 
jak domeček z karet. Domácí začali postupně snižovat a podařilo se jim to i díky vlastní 
brance Ondry Krejcara dotáhnout na rozdíl j ediné branky - 8:9. V poslední minutě vzal 
zodpovědnost na svá bedra Míňa po další jeho sólo akci stanovil konečný stav utkání 
na - 8:10.  

Dnes musíme být spokojeni hlavně se třemi body. Ale naše obranná hra dnes 
stála za starou bačkoru proti lepším soupeřů  by se nám to mohlo krutě nevyplatit.  
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FC Blešno B : Votroci z UHK 8:3 (5:2) 

27/10/2019 
Sestava: Radoň Luboš - Hůlka Ondřej, Jech Stanislav, Lukášek Miroslav - Novák "Pokémon" Lukáš, 
Janský Libor, Sháněl Martin, Kouba Zdeněk 
B: Kouba Zdeněk 4, Lukášek Miroslav 2, Janský Libor, Sháněl Martin  
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 2 

 
Komentář: Na dnešní zápas béčka chyběli bratři Moravci a opět nedorazil Pajas. Tak byl z áčka na 
výpomoc pozván Míňa. Hosté dorazili s dvěma hráči na střídání. 
 

Začátek utkání se nesl ve vyrovnaném duchu. Jako první se střelou pod břevno 
prosadili hosté - 0:1. O dvě minuty později přihrál Ondra Zdendovi, který se kličkou 
zbavil obránce a přízemní střelou srovnal na - 1:1. V 7. minutě vybojoval míč Míňa 
prudkou střelou k  tyči nás poslal do vedení  - 2:1. V 15. minutě rozehrál Standa na 
Zdendu, který se kličkou zbavil tří obránců a v souboji s brankářem již nezaváhal - 3:1. 
Bohužel si ihned po rozehře vzali naši obránci volno a hosté snížili na - 3:2. O tři 
minuty později přihrál Martin Míňovi, který si míč navedl na střelu a vrátil nám 
dvoubrankové vedení - 4:2. Dvě minuty před koncem první půle poslal Luboš skvěle 
svým výhozem do samostatného úniku Zdendu, který dokončil svůj hattrick - 5:2. A 
tímto stavem skončila i první půle.  

Vstup do druhé půle  jsme již lepší měli my. V 5. minutě přihrál Pokémon 
Zdenkovi a ten se svoji současnou formou neměl problém přidat další branku - 6:2.V 
10. minutě našli hosté skulinu v našem obranném bloku a snížili na - 6:3. O minutu 
později dali hosté další branku, leč byla dosažena horní končetinou, a proto nebyla 
uznána. V 15. minutě vyslal Ondra skvostnou přihrávkou do samostatného úniku a 
Martin jej i trochu se štěstím dotáhl do zdárného konce - 7:3.Ve 20. minutě přihrál 
Standa Liborovi, který na dvakrát překonal bra nkáře hostí a stanovil konečné skóre na -
 8:3. 
Béčko opět podalo velmi dobrý výkon, když směrem dopředu hraje nyní prim Zdenda. 
Pochvalu však dnes zaslouží Luboš, který svým aktivním stylem hodně pomáhal našim 
hráčům s rozehrou. Zítra nás však čeká o pozná ní těžší soupeř.  

 

FC Blešno B : Nebeské Klády 3:5 (0:2) 

28/10/2018 
Sestava: Kotland Michael - Janko Pavel, Hůlka Ondřej, Krejcar Ondřej, Lukášek Miroslav - Kouba 
Zdeněk, Novák"Pokémon" Lukáš, Voltr Jaroslav, Janský Libor 
B: Lukášek Miroslav 2, Kouba Zdeněk  
ŽK:---- 
ČK:---- 
Diváci: 1 

 
Komentář:Na zápas dnes nakonec kromě bratří Moravců nedorazili Standa s Martinem a Luboš, ale 
to nevadilo, protože na výpomoc z áčka a dorazili tři hráči. Hosté dorazili se třemi na střídání.  
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Ze začátku utkání jsme byli lepší  my. První velkou šanci si po krásném uvolnění 
vytvořil Libor, ale ztroskotal na brankáři hostů. V 5. minutě zaspal Pajas při rohovém 
kopu hostí a hosté se ujali vedení - 0:1. Pak jsme se snažili srovnat stav utkání, a 
především Míňa byl dnes hodně aktivní , co se týče střelby o poznání horší to bylo s 
přesností. A tak se opět dočkali hosté, když si vzal míč jejich nejlepší hráč a po 
individuální akci přidal druhou branku hostů - 0:2. A tímto stavem skončila i první půle.  

Do druhé půle jsme přece jenom vstoupili o poznání lépe. V 5. minutě jsme 
předvedli krásnou akci na jeden dotek po ose Michael -Ondra a do prázdné brány 
zakončující Zdenda - 1:2.O tři minuty později přihrál Jára Míňovi, ten si míč navedl na 
střelu a přízemní ranou na přední tyč srovnal na - 2:2. Mezi desátou a dvanáctou 
minutou šelo Pokémon dvakrát sám na brankáře, ale ani jednou neproměnil. Tak přišla 
chyba Michaela, když dvakrát sebral míč rukou ze země. Poté následoval nepřímý kop 
hostí. Pokémon si nepohlídal svého hráče a ten poslal hosty do vedení - 2:3. Hned po 
rozehře jsme rycle ztraatili míč, naše obrana nezareagovala a hosté se rychle dostali 
do dvoubrankového vedení - 2:4. O tři minuty později jsme opět naprosto propadli a na 
Michaela se řítili dva hráči hostů a s nastalou situací si poradili bez problémů - 2:5. Tři 
minuty před koncem vybojoval míč Míňa a střelou na zadní tyč nám vykřeslal jiskřičku 
naděje - 3:5 . Tu jiskřičku však naši hráči j iž asi neviděli,  a tak skončilo utkání naší 
prohrou. 

Dnešní zápas lze rozdělit do několika hle disek. Z hlediska statistiky je nám k 
ničemu střelecká převaha, když ji nedokážeme přetavit v branky. Z hlediska snahy je k 
ničemu, když se jeden hráč snaží na 110% a někteří jedou jen na úsporný režim. Z 
hlediska týmového pojetí hosté celou dobu drželi po spolu a navzájem se povzbuzovali, 
zatímco naši hráči se hlavně v druhé půle na střídačce rozdělili a kvůli některým se i 
střídání dost protahovali a hráči na hřišti v tom byli tentokrát nevinně. Z pohledu 
trenéra je špatné, že jsme dvě branky inkasovali ze  standardních situací a je škoda, že 
je pro naše hráče velkým problémem tutovky přetavit v góly. Na druhou stranu je 
pozitivní, že jsme s takto kvalitním týmem sehráli celkem vyrovnaný zápas a aspoň je 
vidět na čem je třeba zapracovat, aby naše výsledky by ly v budoucnu lepší.  

 

Next : FC Blešno B 5:5 (3:3) 

11/11/2018 
Sestava: Radoň Luboš – Hůlka Ondřej, Krejcar Ondřej, Lukášek Miroslav – Kouba Zdeněk, Janský 
Libor, Novák "Pokémon" Lukáš, Moravec David 
B: Kouba Zdeněk 3, Janský Libor, Krejcar Ondřej 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 2 

 
Komentář: Původní nominace na dnešní zápas byla velmi široká, avšak realita byla úplně někde jinde 
a ještě, že se na poslední chvíli rozhodl Míňa, že béčku pomůže. Domácí měli k dispozici jednoho 
hráče na střídání. 
 

Začátek zápasu byl poměrně vyrovnaný. V 5. minutě Míňa rozehrál aut na 
Pokémona, který ztratil míč a domácí se přízemní střelou na zadní tyč dostali do vedení 
- 1:0. O dvě minuty později předvedl pěkný nástřel před bránu Míňa, míč tečoval David 
pro Libora a ten obešel brankáře  domácích, poté srovnal na - 1:1. V 11. minutě poslal 
Ondra Krejcar hlavou do brejku Zdendu a ten jeslemi prostřelil brankáře domácích -
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 1:2. V 15. minutě nalezl Míňa svým centrem přes celé hřiště Zdendu, který díky chybě 
brankáře uklízel míč do prázdné brány - 1:3.Naši hráči si vytvářeli další šance, ale 
směrem dozadu nám to začalo skřípat. Domácí toho využili a po další zbytečné ztrátě 
míče snížili na - 2:3. Nejhorší situace v první půli pro naše barvy byl roh domácích dvě 
minuty před koncem první půle. Domácí jej rozehrál na přední tyč, kdy byli dva naši 
hráči a jeden domácích, který srovnal na - 3:3.  Tímto stavem skončila i první půle  

Začátek druhé půle se nám vůbec nepovedl. Domácí najednou byli aktivnějším 
týmem. A po zásluze se dostali do vedení - 4:3. V 8. minutě se navíc poměrně lacině 
nechal obelstít Míňa a domácí se dostali do dvou brankového vedení - 5:3. V 15. 
minutě jsme si vzali oddechový čas, poté jsme ne hřiště poslali to nejlepší a vyplatilo 
se. Po necelých dvou minutách Libor přihrál Zdendo vi, který jeslemi prostřelil brankáře 
domácích a dokončil svůj hattrick - 5:4. V poslední minutě rozehrál  Zdenda pěkně aut 
na Ondru Krejcara a ten po otočce střelou na zadní tyč srovnal stav utkání  na 
konečných - 5:5  

Vzhledem k průběhu utkání je remíza spravedlivým výsledkem. Z pohledu 
trenéra bychom již takovéto týmy měli porážet. Je dobré, že je před námi dlouhá zimní 
příprava a víme na čem mám pracovat.  

 

Jaro 2019 B - tým 

Galaxy Juniors : FC Blešno B 7:2 (3:0) 

06/04/2019 
Sestava: Radoň Luboš – Hůlka Ondřej, Krejcar Ondřej, Janko Pavel, Jech Stanislav – Janský Libor, 
Novák "Pokémon" Lukáš, Moravec David, Voltr Jaroslav 
B: Jech Stanislav, Voltr Jaroslav 
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 2 
 
Komentář: Na zápas jsme se sešli po zimní pauze natěšení se čtyřmi hráči na střídání. Domácí 
nastoupili se dvěma na střídání. 

 
 V prvním poločase nás však domácí vůbec k ničemu nepustili, jejich technika a pohyb nám 
činily velké problémy, a tak poločasových – 3:0. 
 
 Ani v druhé půli se obraz hry moc nezměnil, ale přece jenom nám domácí dovolili ukázat i 
něco směrem dopředu. Takže jsme se alespoň dvakrát prosadili, a to Standa a Jára, takže konečný 
výsledek zápasu byl – 7:2. 
 Domácí hráči spolu hrají i velký fotbal, takže se projevila jejich větší trénovanost a sehranost. 
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Internacionale : FC Blešno B 5:8 (2:2) 

28/04/2019 
Sestava: Jech Stanislav - Hůlka Ondřej, Lukášek Miroslav, Krejcar Ondřej, Voltr Jaroslav - Kouba 
Zdeněk, Novák"Pokémon"Lukáš, Moravec David, Krejcar Tomáš 
B: Krejcar Tomáš 2, Lukášek Miroslav 2, Krejcar Ondřej, Voltr Jaroslav, Novák"Pokémon"Lukáš, 
Moravec David 
ŽK:--- 
ČK: --- 
Diváci: 5 

 
Komentář: Dnešní problémy béčku zajistili Pajas svojí pozdní omluvou, naštěstí se do brány přihlásil 
Standa a zasáhnul v této sezóně jako již šestý brankář v dresu béčka. Domácí nastoupili bez možnosti 
střídat.  
 

Od začátku jsme byli aktivnějším týmem, ale dát branku byl problém. Ve třetí 
minutě nám navíc utekl nejlepší hráč této soutěže a pohodlně dostal domácí do vedení 
- 1:0. O tři minuty později si vzal míč opět nejlepší hráč domácích udělal si z našich 
hráčů tréninkové kužely, přihrál svému spoluhráči před prázdnou bránu a domácí vedli 
- 2:0. V 10. minutě Míňa přihrál Ondrovi Krejcarovi, který tvrdou střelou snížil na - 2:1. 
V 15. minutě poslal pěknou přihrávku Míňa na Tomka, který si pohrál s obráncem a 
srovnal na - 2:2. Tuto akci ocenil i Ondra Krejcar, který pochvalně poznamenal, že Míňa 
dnes moc přihrává. Do konce první půle se již žádný z týmů neprosadil.  
Vstup do druhé půle byl stejný jako ten do té první. Dvakrát nám zle zatopil l ídr 
domácího týmu a domácí rázem vedli - 4:2 . K obratu zavelel nejmenší hráč na hřišti. 
Ondra Krejcar přihrál Járovi, který svoji střelu opřel o obě tyče domácí brány, ale míč 
nakonec skončil v  síti - 4:3. O dvě minuty později přihrál Zdenda Míňovi a ten střelou 
na zadní tyč zajistil srovnání stavu - 4:4. O minutu později navíc Míňa vystihl rozehru 
domácích  a přízemní střelou nás poprvé v zápase poslal do vedení - 4:5. Ve 12. minutě 
předvedl skvostnou přihrávku Tomek, míč nalezl před brankářem Davida, který z první 
upravil dráhu letu míče do brány - 4:6 . Pak se v přečíslení 3 na 1 objevil Pokémon se 
Zdendou, Zdenda musel hned dvakrát Pokémona vybídnout ke skórování, ale nakonec 
se to povedlo - 4:7. Pak se ještě jednou prosadila domácí hvězda a korigovala na - 5:7. 
Poslední slovo utkání jsme však měli my. David přihrál Tomkovi, který stanovil konečné 
skóre na - 5:8  

Dnes se zrodilo zasloužené vítězství béčka. Věřte - nevěřte naši hráči domácí 
tým prostě uběhali. Navíc si i překvapivě dobře v bráně počínal Standa, tím však nejsou 
na mysli jeho útočné snahy, ty byly o poznání o horší. Pochvalu si naši hráči zaslouží za 
to, že se celý zápas soustředili hlavně na hru, a ne na žádné zbytečné diskuze. Příš tí 
týden béčko čekají utkání v sobotu i v neděli.  
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Camelot : FC Blešno B 4:7 (2:3) 

04/05/2019 
Sestava:Jech Stanislav - Voltr Jaroslav, Lukášek Miroslav, Hůlka Ondřej - Dědeček "Liberec" Dominik, 
Novák "Pokémon"Lukáš, Moravec Dominik, Moravec David 
B:Dědeček "Liberec" Dominik 4, Voltr Jaroslav, Novák "Pokémon"Lukáš, Moravec David 
ŽK: Moravec David 
ČK: --- 
Diváci: 1 

 
Komentář: V dnešním utkání do brány opět nastoupil Standa a béčku z áčka vypomohli Jára a Liberec. 
Domácí měli k dispozic dva na střídání. 
 

Ze začátku utkání jsme sice byli aktivnější, ale netrefovali jsme zařízení. Tak nás 
domácí dvakrát potrestali - 2:0. Ihned po rozehře jsme pěkně zakombinovali a na konci 
akce Liberec nalezl svojí přihrávkou Pokémona, který z prvního doteku poslal míč do 
brány takovým způsobem, že ani ruka domácího brankáře brance nezabránila - 2:1 . O 
minutu později rozehrál Standa na Liberce, který se zbavil elegantní otočkou obránce a 
levou nohou srovnal stav utkání na - 2:2. V 15. minutě David přihrál Liberci, který po 
zpracování míče nás opět levou nohou poslal do vedení - 2:3. A tímto stavem skončila i 
první půle.  

Do druhého poločasu jsme vstoupili špatně. Domácí velmi rychle srovnali stav 
utkání na - 3:3. O dvě minuty později jsme šli dva na jednoho a po Davidově p řihrávce 
Jára prostřelil jeslemi domácího brankáře - 3:4 . Pak se opět do dění zápasu vložil 
Standa, který svojí přihrávkou nalezl Liberce a ten střelou z poloviny hřiště 
zkompletoval hattrick - 3:5.O minutu později však domácí rozehráli roh a po přihrávce 
do vápna naši hráči inkasovali - 4:5. Pak postupovali sami na brankáře Liberec s 
Davidem. Liberec přihrál Davidovi, který poslal merunu mezi nohy domácího brankáře -
 4:6. O dvě minuty později v ponechané výhodě po faulu na Davida, Jára přihrál před 
prázdnou bránu Liberci a ten upravil na - 4:7.  

V první půli se odehrával poměrně vyrovnaný zápas s naší žalostnou koncovkou. 
V druhé půli se zápas vyhrotil a naši hráči však začali být aktivnější,  a hlavně 
efektivnější v zakončení, díky čemuž jsme dosáhli na vítězství. Střelecky dnes tým 
táhnul Liberec.  
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1.FK Újezd : FC Blešno B 2:2 (1:1) 

25/05/2019 
Sestava: Voltr Jaroslav - Hůlka Ondřej, Krejcar Ondřej, Lukášek Miroslav - Novák"Pokémon"Lukáš, 
David Moravec, Janský Libor, Novák Martin 
B: Janský Libor, Moravec David  
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci:7 

 
Komentář: K dnešnímu zápasu nebyl k dispozici žádný brankář, a tak jsme z áčka nominovali do brány 
Járu. Navíc nám z áčka vypomohl ještě Míňa. 
 

V prvním poločase se jako první prosadili domácí - 1:0. Naštěstí jsme do konce 
poločasu, i s naší dnešní střeleckou nemohoucností, gól vstřelil i. Poté, co David převzal 
míč od Libora, moc se nerozmýšlel a poslal míč do brány - 1:1 .  

Ve druhém poločase se vůbec poprvé v blešenském dresu představil Martínek, 
který v 5.minutě přihrál před bránu Liborovi a ten střelou k tyči upravil stav na - 1:2. 
Zbytek zápasu jsme zahazovali jedno šanci za druhou. Domácí nám 5 minut před 
koncem vstřelili gól na konečných - 2:2  
Dnešní výkon byl dobrý až na zakončování akcí, které musíme ještě natrénovat. Hlavně 
tedy Pokémon. :D  
 

FC Blešno B : Frantic Dogs HK B 4:5 (2:3) 

02/06/2019 
Sestava: Jech Stanislav - Hůlka Ondřej, Lukášek Miroslav, Krejcar Ondřej - Novák "Pokémon" Lukáš, 
Moravec David, Moravec Dominik, Janský Libor,  
B: Novák "Pokémon" Lukáš 3, Moravec Dominik  
ŽK:--------- 
ČK:--------- 
Diváci: 2 

 
Komentář:K dnešnímu zápasu béčka opět nebyl k dispozici žádný brankář, takže v bráně nastoupil 
opět Standa. Bohužel Zdenda si spletl začátek zápasu o hodinu, takže dorazil až na druhou půli a Pajas 
nedorazil vůbec, ale alespoň dodal nejoriginálnější omluvu tohoto roku. Hosté dorazili se dvěma na 
střídání.  
 

Do zápasu vstoupili dnes lépe hosté, ale Standa dnes v bráně podával živo tní 
výkon, i tak jsme první inkasovali my - 0:1. Za tři minuty však Libor nalezl před 
prázdnou bránou Pokémona a ten srovnal na - 1:1. Poté se však opět dostali ke slovu 
hosté, když vstřelil i branku na - 1:2. Ani ne za dvě minuty byl první u vyražené 
Dominikovy střely Pokémon a po obejití brankáře uklízel do prázdné brány - 2:2 .První 
půli nakonec vyhráli hosté, upravili na poločasových - 2:3. 

I do druhé půle vstoupili nebezpečněji hosté, ale Standa v bráně stále čaroval. 
Navíc v 9. minutě předvedl pěknou individuální akci Míňa, na jejímž konci uklízel míč 
takřka na brankové čáře do prázdné Dominik - 3:3. Ve 13. minutě však Dominik 
rozehrál roh na Standu naprosto katastrofálně, jeho rozehru vystihl hráč hostů a 
uklízel do prázdné brány - 3:4. Ve 21. minutě Míňa přihrál Pokémonovi, který dokonči 
svůj první hattrick a stal se tak nejmladším autorem hattricku v historii klubu (zřejmě 
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mu jde kamarádka s výhodami k duhu) a srovnal stav utkání na - 4:4. V předposlední 
minutě jsme však katastrofálně propadli a i přes to, že Pokémon předvedl famózní 
sprint přes půlku hřiště a stihnul se dostat do souboje, tak v něm propadl a hosté 
upravili na konečných - 4:5. 

Hosté dnes vyhráli zaslouženě a nebýt famózního výkonu Standy v bráně mohla 
být prohra i výraznější. Naše obranná hra dnes neměla valnou úroveň. I přesto jsme 
nakonec mohli pomýšlet i na výhru, protože hlavně Pokémon dnes ze sebe vypustil to 
zvíře, které v něm po celé ty roky dřímalo. Bohužel ostatní naši hráči dnes podali spíše 
průměrné výkony, ne že by chyběla snaha, ale spíše kvalita.  

 

Votroci z UHK : FC Blešno B 3:5 (0:3) 

23/09/2017 
Sestava: Janský Jan – Krejcar Ondřej, Jech Stanislav, Lukášek Miroslav – Janský Libor, Moravec "Liga" 
Jakub, Moravec David, Voltr Jaroslav 
B: Lukášek Miroslav 2, Moravec "Liga" Jakub, Voltr Jaroslav 2  
ŽK: --- 
ČK: --- 
Diváci: 2 

 
Komentář: Za béčko dnes kromě posil z áčka Járy a Ligy nastoupila i nová akvizice v bráně Liborův 
bratr Honza. Domácí nastoupili se třemi hráči na střídání, a hlavně s neuvěřitelně ukecaným Cermem. 
 

Domácí vstoupili do zápasu hodně dobře, takže se Honza rozhodně nenudil. My 
jsme však v první půli byli hodně produktivní. Naše první kloudná akce v 12. minutě 
hned skončila v bráně domácích. Standa se na půlce pěknou kličko zbavil obránce 
poslal míč na Ligu, který na dvakrát dostal míč do brány - 0:1 . O tři minuty později Liga 
přihrál Míňovi, který prudkou přízemní střelou navýšil naše vedení na - 0:2. V 17. 
minutě poslal Míňa do samostatného úniku Jára a ten k překvapení všech netrefil tyč, 
ale uklidil míč k tyči do  brány - 0:3 . Tímto stavem skončila i  první půle.  

V druhé půle se naše hra sesypala jak domeček z karet. Nebyli jsme schopni si 
kloudně přihrát, a ještě jsme bránili hodně špatně místy až naivně. Tak nebylo divu, že 
v 10. minutě to bylo již pouze - 2:3. Ihned po rozehře Honza pěkně přihrál Míňovi, 
který míč potáhl a prudkou střelou poslal dobrány domácích - 2:4. V 16. minutě domácí 
snížili na - 3:4. To jim vlilo novou krev do žil. Naštěstí pro nás si Honza nezapomněl 
formu v Bělči, ale přivezl si j í i do Hr adce. Ve 20. minutě jsme podnikli rychlý 
protiútok, na jehož konci přihrál Míňa Járovi a ten střelou pod brankářem definitivně 
strhnul vítězství na naší stranu - 3:5.  

Dnešní zápas se béčku povedl hlavně výsledkově,  a to se počítá. Herně to 
bohužel místy byla velká bída, aspoň je na čem pracovat při tréninkách. Těšíme se na 
bonusy z Bělče při rozlučce : -). 
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Nebeské Klády : FC Blešno B 3:3 (1:2) 

16/06/2019 
Sestava: Janský Jan - Hůlka Ondřej, Krejcar Ondřej, Lukášek Miroslav - Krejcar Tomáš, Novák 
"Pokémon" Lukáš, Moravec David, Janský Libor 
B: Krejcar Tomáš, Janský Libor, Lukášek Miroslav  
ŽK:---- 
ČK:---- 
Diváci: 1 

 
Komentář: Na poslední zápas s lídrem soutěže jsme dorazili se třemi hráči na střídání. Domácí měli k 
dispozici stejný počet hráčů.  
 

V prvních minutách se hrálo poměrně vyrovnaně. Poté však postupně domácí 
začali přidávat na tempu a nám se přitížilo. Měli jsme však v bráně kouzelníka z Bělče, 
takže byl poměrně dlouho stav 0:0. V 10. minutě jsme vša k naprosto propadli a domácí 
se zaslouženě dostali do vedení - 1:0. Ve 13. minutě vzal na sebe zodpovědnost Tomek, 
prošel přes dva hráče a srovnal na - 1:1 . V 18. minutě rozehrál Honza na bratra Libora, 
který si míč posunul o dva metry a krásným angličanem  nás poslal do vedení - 2:1. 
Takto skončila i první půle.  

Od začátku druhé půle domácí ještě více přidali a jestliže Honza v první půli 
kouzlil, tak v té druhé čaroval tak, že by mu i Brumbál záviděl. Zhruba pětkrát chytil 
míč letící do prázdné brány. Domácí se však přece jenom dočkali a srovnali na - 2:2. 
Pak do nás bušili a vylepšovali Honzovi renomé. My měli asi tak tři šance na gól. Dvě 
minuty před koncem Míňa přešel přes tři hráče a poslal nás do vedení - 2:3. Bohužel 
pro nás domácí srovnali povedenou poslední střelou v zápase - 3:3.  

Béčko dnes nebylo lepším, ale spíše horším týmem s vynikajícím brankářem. I 
tak všichni naši hráči zasluhují absolutorium za odevzdaný výkon. Za domácí nastoupili 
dva hráči, co hráli futsalovou ligu. A i díky takovýmto výsl edkům se béčko podívá do 
vyšší soutěže.  
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Tabulka B-tým 

1B.třída: Jaro-2018/2019 
Datum aktualizace: 2019-06-23 

Celková tabulka 
Pořadí Tým   Záp Výh Rem Pro Skóre  +/- Body % 
1. NEBESKÝ KLÁDY 22 17 4 1 175:83  92 55 83 % 
2. GALAXY JUNIORS 22 16 0 6 162:99  63 48 73 % 
3. FRANTIC"B"  22 15 1 6           152:115  37 46 70 % 
4. FC KOJOT  22 15 0 7 144:96  48 45 68 % 
5. FC BLEŠNO"B"  22 13 3 6 116:80  36 42 64 % 
6. CAMELOT  22 11 1 10         115:112   3 34 52 % 
7. INTERNACIONALE 22 10 1 11 99:131  -32 31 47 % 
8. VOTROCI Z UHK  22 8 4 10 109:118 -9 28 42 % 
9. NEXT   22 6 4 12 101:127 -26 22 33 % 
10. ÚJEZD   22 5 2 15 102:153 -51 17 26 % 
11. 1.RSC   22 5 2 15 89:140 -51 17 26 %  
12. RAPID   22 0 0 22 0:110 -110 0 0 %  
 

Hráčské Statistiky 
 

Jméno zápasy góly asistence body +/- ŽK ČK 

Dědeček Dominik 2 6 3 9 4 0 0 

Hůlka Ondřej 16 0 4 4 -9 0 0 

Janko Pavel 5 1 4 5 -4 1 0 

Janský Jan 2 0 2 2 0 0 0 

Janský Libor 10 5 4 9 -6 0 0 

Jech Stanislav 10 3 9 12 17 0 0 

Kouba Zdeněk 9 19 8 27 26 0 0 

Krejcar Jan 1 6 1 7 4 0 0 

Krejcar Ondřej 14 2 12 14 2 0 0 

Krejcar Tomáš 3 3 1 4 -2 0 0 

Lukášek Miroslav 13 13 10 23 25 0 0 

Moravec David 15 8 4 12 -10 1 0 

Moravec Dominik 8 3 2 5 -10 0 0 

Moravec Jakub 2 1 4 5 1 0 0 

Novák Lukáš 15 10 4 14 5 0 0 

Novák Martin 1 0 1 1 1 0 0 

Sháněl Martin 1 1 1 2 1 0 0 

Sunkovský René 1 2 0 2 4 0 0 

Voltr Jaroslav 6 5 2 7 -2 0 0 
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Brankářské Statistiky 

Jméno Z VN IG IG/Z G A B +/- ŽK  ČK 

Janko Pavel 1 0 8 8 0 0 0 0 0 0 

Janský Jan 2 0 6 3 0 2 2 0 0 0 

Jech Stanislav 3 0 14 4,67 0 2 2 0 0 0 

Kotland Michael 2 0 10 5 1 1 2 0 0 0 

Novák Pavel 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 

Moravec Jakub 1 0 3 3 0 3 3 0 0 0 

Radoň Luboš 6 0 34 5,67 0 3 3 0 0 0 

Voltr Jaroslav 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

 


