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

01/09/2018 
Sestava: Kouba Zdeněk(13.Janko Pavel) – Krejcar Ondřej, Havelka Milan, Krejcar Jakub – Voltr 
Jaroslav, Kouba Zdeněk, Dědeček "Liberec" Dominik, Krejcar Jan 
B:Krejcar Jakub 2, Krejcar Ondřej, Dědeček "Liberec" Dominik, Krejcar Jan 
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:8 

 
Komentář: Na první utkání nové sezóny jsme neměli k dispozici brankáře a navíc Pajas, který měl 
chytat přijel pozdě, tak do brány vlezl Zdenda. Hosté dorazili bez možnosti střídat.  

 
Od začátku jsme byli více na míči a v 5. minutě se po bratrské spolupráci po 

přihrávce od Honzy prosadil Kuba - 1:0.V 8. minutě jsme však nepohlídali nejlepšího 
hráče hostí Kolínka a ten střelou pod břevn o srovnal na - 1:1. O dvě minuty později 
bylo ještě hůře těsně před Zdendou tečoval nástřel hostí Mexbauer a hosté vedli - 1:2. 
Ve 13. minutě si hosté vzali oddechový čas a my toho využili k tomu, že jsme do brány 
poslali Pajase. V 15. minutě si bratři vym ěnili role a Honza srovnal na - 2:2. Ve 22. 
minutě jsme předvedli pěknou akci, na jejímž konci po přihrávce od Kuby uklízel do 
prázdné brány Liberec - 2:3. Tímto výsledkem skončila i první půle.  

Do druhé půle jsme vstoupili špatně. Hned ve druhé minutě jsm e zahrávali roh 
tak blbě, že nám z toho hosté hned z protiúto ku dali gól - 3:3. Naštěstí o minutu 
předvedl skvělou individuální akci Liberec, po níž nás dostal do vedení Ondra - 4:3. V 9. 
minutě Jára namazal hostům, kteří poté srovnali na - 4:4. Ve 13. minutě vystihl rozehru 
hostí Kuba a střelou přes celé hřiště nás opět poslal do vedení - 5:4. Ve 22. minutě 
druhé půle nás hosté pěkně rozebrali a střelou do prázdné brány srovnali na - 5:5. 
Ihned z rozehry se pokusil střelou překvapit Kuba, brankář hostí jeh o střelu chytil 
rukou mimo vápno a následovala červená karta. Ani dvou minutovou přesilovku jsme ke 
vstřelení branky nevyužili, a tak zápas skončil remízou.  

Z dnešního zápasu máme pouze bod, a to hlavně díky střelecké nemohoucnosti 
Honzy. I když ani v obranné fázi jsme nepředvedli kdovíjaký výkon. Je vidět, že se 
jednalo o první zápas v naší hře bylo spousta nepřesností a nedorozumění. Doufáme, 
že to zítra napravíme.  
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Šnorchl : FC Blešno A 5:3(4:2) 

02/09/2018 
Sestava: Kouba Zdeněk - Lukášek Miroslav, Krejcar Ondřej, Havelka Milan - Krejcar Jan, Dědeček 
Dominik, Voltr Jaroslav 
B: Krejcar Jan 3 
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:4 

 
Komentář: K dnešnímu zápasu jsme opět neměli k dispozici žádného brankáře a když nedorazil ani 
Pajas, tak do brány nastoupil Zdenda. Domácí na nás vyrukovali s třemi hráči na střídání.  

 
Vstup do utkání se vydařil více domácím, byli aktivnější a po zásluze se dostali 

do vedení - 1:0.O tři minuty později vybojoval Liberec míč pro Honzu, který po 
samostatném úniku tváři v tvář brankáři nezaváhal - 1:1.Poté se však opět dostali ke 
slovu domácí a překlopi li skóre na svoji stranu - 2:1. V 15. minutě však krásně 
zakombinoval Honza s Libercem, po jehož přihrávce již Honza neměl problém uklidit 
míč do brány - 2:2. Jenomže i na tuto branku domácí bleskově odpověděli - 3:2. Tři 
minuty před koncem si bohužel Zdenda nezakřičel na jednoduchý míč, Míňa jej 
hlavičkoval tak nešikovně, že domácí po trmě vrmě udeřili po čtvrté - 4:2  

Do druhé půle vstoupil náš tým jako vyměněný domácí jsme zamkli na jejic h 
polovinu, a i jsme si vytvářeli šance. Jen dát branku bylo ppro ná s neřešitelným 
problémem. Až ve 12. minutě po kombinaci Liberce, Míni a Honzy se posledně 
jmenovaný prosadil do poloprázdné brány - 4:3. Dále jsme hráli aktivněji než domácí, 
těm se však podařilo dotáhnou jeden z mála protiútoku až do branky , čímž definitivně 
strhli vítězství na svoji stranu - 5:3. Navíc Ondra nedlouho poté přišel o svoji turfu a 
my dohrávali s jedním na střídání.  

Domácí dnes vyhráli hlavně díky dobré první půli. Náš výkon snesl přísnější 
měřítka až v té druhé, to však na body nestačilo.  

FC Blešno A : Severka HK 5:1 (2:1) 

15/09/2018 
Sestava: Kotland Michael - Lukášek Miroslav, Jech Stanislav, Moravec "Liga" Jakub - Dědeček 
Dominik, Krejcar Jan,Novák "Pokémon" Lukáš 
B:Krejcar Jan 4, Dědeček Dominik 
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:1 

 
Komentář: Na dnešní zápas se dávala nominace dohromady velmi těžko, z béčka nám vypomohli 
Standa a Pokémon, který nahradil původně nominovaného Zdendu, který nedorazil. Hosté dorazili s 
dvěma hráči na střídačce.  

 
Hosté byli od začátku utkání aktivnější a takřka nám nepůjčovali míč. V 7. 

minutě šli po zásluze do vedení, když se Liberec nestihl vrátit se svým hráčem - 0:1. My 
jsme první náznak akce předvedli až v 10. minutě, bohužel Míňova finální přihrá vka 
nenalezla nohu Ligy. V patnácté  minutě však hosté špatně rozehráli  míče se zhostil 
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Liberec a krásnou přihrávkou vybídl ke skórování Honzu - 1:1. Tři minuty před koncem 
opět Liberec nalezl Honzu, který nás lobem přes brankáře poslal do vedení - 2:1.Do 
konce první půle se již žádný z týmů neprosadil.  

Hosté vstoupili do druhé půle s odhodláním s výsledkem něco udělat. Hned ve 
třetí minutě však nalezl Míňa svojí přihrávkou Honzu, který šajtlí dovršil svůj hattrick a 
definitivně zlomil odpor hostů - 3:1. Hosté od této chvíle sice stále hráli více na míči, 
ale jej ich hra již postrádala pohyb a nápad. V 10. minutě Liberec trefil tyčku hostující 
brány. V 15. minutě Liberec vyslal na zteč Honzu, který bodlem na přední tyč přidal 
svůj dnešní čtvrtý zásah - 4:1. Dvě  minuty před koncem utkání rozehrál Michael míč na 
Liberec, který přetlačil obránce hostí a angličanem stanovil konečný stav utkání na 
- 5:1.  

Dnes jsme v oslabené sestavě získali trochu nečekané, ale o to cennější tři body. 
Dobrý výkon předvedli oba kluci z béčka, zítra nás čeká o poznání těžší soupeř, tak 
uvidíme, zda dokážeme navázat na tento výkon.  

Infarkt HK : FC Blešno A 6:5 (4:0) 

16/09/2018 
Sestava: Kotland Michael - Jech Stanislav, Havelka Milan, Lukášek Miroslav - Krejcar Jan, Dědeček 
"Liberec" Dominik, Novák "Pokémon"Lukáš 
B: Krejcar Jan 2, Lukášek Miroslav 2, Dědeček Dominik  
ŽK:------- 
ČK: ------ 
Diváci:1 

 
Komentář:Na zápas s lídrem soutěže jsme sešli v sestavě, která má k té ideální, tak daleko jako Sparta 
do pohárů. Domácí nastoupili s jedním na střídání.  

 
Domácí na nás vlétli neskutečným způsobem a my nevěděli, kam dřív skočit. 

Proto nebylo divu, že jsme pop pěti minutách prohrávali - 3:0. Pak však dorazil Standa 
a k údivu během svých prvních pěti doteků míče se dostal až do stoprocentní šance,  
bohužel pro nás netrefil bránu. Tak opět zaúřadovali domácí a přidali další branku 
- 4:0. Tímto výsledkem skončila i první půle.  

O poločase jsme si řekli, co by šlo udělat a padnul i vtip na úkor naší 
nejmenované fanynky a do druhé půle nás to dost nabudi lo. Ve druhé minutě 
zakombinoval Liberec s Honzou a prvně jmenovaný uklízel míč do brány, kterou  již 
strážil pouze obránce domácích - 4:1. O tři minuty později Honza přihrál Míňovi, který 
na dvakrát procpal míč do brány jeslemi domácího brankáře - 4:2.Pak se však opět 
dostali ke slovu domácí a po kombinaci přidali pátý zásah - 5:2. Poté však přišla 
situace, která nás mrzela asi nejvíc. Michael vystřelil jeho stře lu brankář domácích 
chytil, a protože Michael se do brány nevrátil,  tak brankář domácích střelou  přes celé 
hřiště upravil na - 6:2. Poté však Liberec přihrál do gólové šance Honzovi, který 
nakonec na dvakrát překonal brankáře domácích - 6:3. O dvě minuty později dorazil 
Míňovu střelu do poloprázdné brány opět Honza - 6:4. Tři minuty před koncem jsme 
předvedli další pěknou akci, na jejímž konci přihrál Liberec Míňovi, který tvrdou 
přízemní střelou snížil na rozdíl jediné branky - 6:5. Hned v následující minutě se řítil 
sám na brankáře Honza, jenže si nevšiml vracejícího se hráče, který mu míč odkopl. T ak 
jsme nakonec o gól prohráli.  

Dnes jsme hlavně v prvních deseti minutách utkání byli hodně špatným 
soupeřem. Postupem času se naše hra zlepšovala a vše gradov alo v druhé půli, kdy 
jsme rozhodně byli nebezpečnějším týmem. Uvidíme, jak se nám bude dařit v dalších 
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náročných zápasech, když nám nyní ještě odjíždí Liberec na tři týdny do Itálie, pokud 
nám tam odtud nepřiveze nějakou zvučnou posilu, pokuta ho nemine : -). 

 

 FC Blešno A : The Legends 7:2 (0:2) 

23/09/2018 
Sestava: Kotland Michael - Jech Stanislav, Lukášek Miroslav, Havelka Milan -Kouba Zdeněk, Krejcar 
Jan, Novák "Pokémon" Lukáš, Rous Marek 
B: Kouba Zdeněk 3, Krejcar Jan 2, Lukášek Miroslav, Rous Marek  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:1 

 
Komentář: Personální krize v áčku stále trvá na výpomoc byli pozváni Standa, Zdenda, Pokémon z 
béčka a poprvé v historii za nás nastoupil Marek Rous. Hosté se poprvé v sezóně pořádně sešli a měli 
dva hráče na střídání.  

 
Vstup do utkání měl lepší hosté, hodně držel i míč na svých turfech. I přesto 

jsme se mohli první radovat my, ale Zdenda nevyužil špatné rozehry hostů. Tak se po  
pěkné kombinaci prosadili hosté - 0:1. Za nás mohl srovnat po pěkné individuální akci 
Honza, ale svojí střelou trefil pouze tyč. Tak se opět prosadili hosté, když střelu jejich 
hráče lehce tečoval Milan a Michael již na míč nedosáhl - 0:2. Tímto výsledkem 
skončila i první půle, ale velkou zásluhu na tom měl Michael a také lehká 
nekoncentrovanost hostujících hráčů v zakončení.  

Ze začátku druhé  půle to vypadalo, že se nic měnit nebude. Až v 5. minutě 
dostal hostující brankář chuť si zaútočit, o míč přišel. K  míč se dostal Zdenda a střelou 
přes celé hřiště snížili na - 1:2. O dvě minuty později se Míňa krásnou kličkou na půlce 
zbavil obránce, posléze poslal míč Honzovi na vápno, který střelou pod břevno  srovnal 
stav utkání na - 2:2. V 10. minutě rozehrál Michael na Míňu, který využil volného 
prostoru, a nakonec na dvakrát překonal brankáře hostí - 3:2.O tři minuty později si 
Míňa se Zdendou zopakovali českou uličku ze včerejšího zápasu béčka a Zdenda upr avil 
na - 4:2. Po této brance si hosté vzali oddechový čas, ale ani to jim nepomohlo. 
Nedlouho poté poslal Michael dlouhý výhoz na Honzu, který z prvního doteku poslal 
míč na Máru před prázdnou bránu a ten se hned ve svém prvním zápase zapsal mezi 
střelce - 5:2. Pět minut před koncem získal Honza na své půlce míč, ten potáhl před 
vápno hostí, kde jej poslal na Zdendu. Brankář hostí to risknul a skočil na přihrávku, 
takže Zdenda s klidem do prázdné brány dokončil svůj hattrick - 6:2. V poslední minutě 
Michae l perfektně vyrazil střelu  hostí přímo na Honzu, který míč vysokým odkopem od 
vlastní brány nakonec dostal do hostující branky - 7:2  

Po prvním poločase by si na nás nevsadil ani ten největší optimis ta. Do hry nás 
dostala trochu náhodná Zdendova branka, ale  poté jsme již předvedli velmi dobrý  
výkon. Poděkování dnes patří všem hráčům.  

 

 

 



6 
 

Gigantes HK : FC Blešno A 10:3 (4:1) 

29/09/2018 
Sestava: Radoň Luboš - Jech Stanislav, Havelka Milan, Lukášek Miroslav - Krejcar Jan, Kouba Zdeněk, 
Novák "Pokémon" Lukáš 
B: Krejcar Jan 2, Lukášek Miroslav 
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:0 

 
Komentář: Na zápas s favoritem soutěže jsme se sešli pouze se třemi hráči z A - týmu, zbytek jsem 
doplnili z béčka. Domácí nastoupili bez možnosti střídat.  

 
Měli jsme rozehru a díky tomu jsme asi dvě minuty i drželi míč, pak se nám 

nepovedla jedna přihrávka a domácí nás poté posadili na kolotoč. Během deseti minut 
jsme prohrávali - 3:0. Pak přihrál Zdenda Honzovi, který střelou na přední tyč snížil 
- 3:1. Domácí nás však stále drtili a jen shodo u náhod přidali do konce první půle jen 
jednu branku - 4:1  

Vstup do druhé půle byl katastrofální a během dvou minut jsme inkasovali další 
dvě branky - 6:1. Tak jsme prostřídali, ale to jen zpomalilo útoky domácích, i tak přidali 
další dvě branky - 8:1. Poté jsme se opět dostali ke slovu my, když Honza přihrál 
Míňovi, který střelou na zadní tyč snížil na - 8:2. Domácí nám nedlouho potom dali 
další branku - 9:2. Ve 20. minutě Milan fauloval nejlepšího hráče domácích, tak 
nešetrně, že se domácí rozhodli je pos lat do brány. O minutu později  se po přihrávce 
od Zdendy krásně uvolnil Honza a snížili na - 9:3. V předposlední minutě domácí ještě 
upravili na konečných- 10:3  

Zasloužená vysoká prohra, v této sestavě na lepší výsledek proti takovému 
týmu, prostě nemáme i  přesto, že Honza v zápase trefil obě tyče i břevno.  

 

FC Blešno A : Flamengo HK "B" 1:9 (0:2) 

30/09/2018 
Sestava: Moravec "Liga" Jakub - Lukášek Miroslav, Hůlka Ondřej, Havelka Milan, Dědeček "Liberec" 
Dominik - Krejcar Jan, Kouba Zdeněk, Novák "Pokémon" Lukáš 
B: Krejcar Jan  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:2 

 
Komentář: Dnes jsme se opět nesešli a v době úvodní hvizdu jsme neměli k dispozici nikoho na 
střídání. Hosté nastoupili se třemi na střídání. Na tento počet jsme nakonec naši soupisku doplnili 
také.  

 
Hosté dle očekávání do zápasu vstoupili lépe a než jsme se pořádně rozkoukali 

prohrávali jsme - 0:1. Pak konečně dorazil první opozdilec Míňa, ani to nám však 
nepomohlo a hosté přidali druhou branku - 0:2. Za nás mohl nejdříve odpovědět 
Honza, ale ten trefil pouze břevno hostující svatyně. Potom se do sam ostatného úniku 
dostal Míňa, ale tváří v tvář hostujícímu brankáři selhal. Hosté se již ta ké neprosadili, 
tak jsme po poločase prohrávali o dvě branky.  
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V druhé půli se však naše obranná hra sesypala jak domeče k z karet. Hosté 
pohodlně zakončovali svoje akce většinou  až do prázdné brány a navýšili svoje vedení 
na - 0:8. Pak jsme se konečně dočkali čestného úspěchu i my. Liberec přihrál Honzovi, 
který se štěstím překonal hostujícího brankáře - 1:8. Náš dnešní zmar vyvrcholil 
poslední brankou hostí, kterou nám vstřelil Míňa - 1:9  

Opět zasloužená prohra. V útoku jsme byli bezzubí a do o brany se nám nechtělo, 
proto jsme obdrželi takový příděl.  

FC Blešno A : Legia HK A 6:2 (1:1) 

13/10/2018 
Sestava: Kotland Michael - Dědeček "Liberec" Dominik, Lukášek Miroslav, Havelka Milan -Kouba 
Zdeněk, Krejcar Jan, Moravec "Liga" Jakub 
B: Kouba Zdeněk 3, Krejcar Jan, Dědeček "Liberec" Dominik, Moravec "Liga" Jakub  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:2 

 
Komentář: K dnešnímu zápasu jsme měli nastoupit se dvěma hráči na střídání, ale Standa k tomu 
přistoupil po svém a když konečně dorazil, tak měl špatný dres, tak jsme nakonec jako náhradníka 
povolali Zdendu. Hosté sice také dorazili se dvěma hráči na střídání, ale notně oslabeni.  

 
Poprvé v této sezóně jsme vstoupili lépe do utkání my. Ve druhé minutě po 

přihrávce od Honzy uklízel do  prázdné  brány Liga - 1:0. Poté však hosté začali hrát s 
vytaženým brankářem a zle nám zatápěli. Dlouhou se však nemohli prosadit, a protože 
u nás šance zahazoval hlavně Honza, tak se skóre pohnul až ve 20. minutě. To hosté po 
pěkné kombinaci srovnali taktéž střelou do prázdné brány - 1:1. Tímto výsledkem 
skončila i první půle.  

Do druhé půle jsme vstoupili špatně. Ve třetí minutě hosté vystihli Michaelov u 
střelu a střelou přes celé hřiště se dostali do vedení - 1:2. V páté minutě jsme po trmě -
vrmě srovnali, když Honza přihrál Liberci, který míč poslal pod břevno hostující svatyně 
- 2:2. V 8. minutě Zdenda vystihl rozehru hostů a střelou přes celé hřiště n ás dostal 
opět do vedení - 3:2.Ihned poté si hosté vzali oddechový čas. Po něm jsme však rychle 
dostali do útoku a po faulu na Míňu, jsme měli k dispozici přímý kop. Ten Honza 
rozehrál na Zdendu, který chráničem dostal míč do brány - 4:2. V 15. minutě vyst ihl 
rozerhu hostů Honza a poté míč dovedl až do prázdné brány - 5:2 . Ve 20. minutě 
Liberec přihrál Zdendovi, který dokončil svůj hattrick - 6:2 .Poté mohl ještě do prázdné  
brány přidat gól Liga, ale se zakončením příliš otálel, tak o míč přišel. Nakonec jsm e 
tedy zvítězili o čtyři  branky 

Dnešní vítězství jsme opět urvali až v druhé půli,  a to hlavně díky střelecké 
potenci Zdendy. Celkově jsme však nepodali moc dobrý výkon, je stále na čem 
pracovat. 
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NK Growl: FC Blešno A 7:4 (2:2) 

07/10/2018 
Sestava: Kotland Michael - Jech Stanislav, Havelka Milan, Lukášek Miroslav - Dědeček "Liberec" 
Dominik, Novák "Pokémon" Lukáš, Krejcar Jan 
B: Dědeček "Liberec" Dominik, Novák "Pokémon" Lukáš, Krejcar Jan, Kotland Michael 
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:1 

 
Komentář: Na dnešní zápas jsme opět byli nuceni vzhledem k absencím povolat Pokémona a Standu z 
béčka. Za domácí poprvé v této sezóně nastoupil jejich nejlepší hráč .  

 
Vstup do zápasu se nám jako již letos tradičně nepovedl a poměrně rychle jsme 

prohrávali - 2:0. V 15.minutě přihrál Honza Pokémonovi, který střelou na přední tyč 
vstřelil svoji první branku v dresu áčka a snížil na - 2:1. O minutu později Pokémon 
vrátil Honzovi brankovou přihrávku a ten střelou na zadní tyč srovnal na - 2:2. A tímto 
stavem skončila i první půle.  

Bohužel  ani vstup do druhé půle se nám také moc nepovedl. V osmé minutě si 
Standa neuhlídal svého hráče a domácí opět vedli - 3:2. O tři minuty později narýsoval 
krásnou přihrávku Honza na Liberec, který jeslemi prostřelil brankáře domácí ch a 
srovnal na - 3:3. Pak jsme však v poměrně rychlém sledu nabídli domácím hned tři 
branky po našich hrubých individuálních chybách - 6:3. Pak se nám nepovedla i rozehra 
po šesté brance a bylo to již - 7:3. Čtyři minuty před koncem přihrál Honza Michaelo vi, 
který stanovil konečné skóre na - 7:4  

Po hrozném začátku jsme se dvěma rychlými brankami dostali zpět do zápasu, 
poté jsme měli i šance strhnout vedení na svoji stranu, to se však nepovedlo. Ve druhé 
půli jsme domácím našimi chybami při rozehře daroval i vítězství, jak na zlatém 
podnose. Pozitivem je výkon Pokémona, který zažil zatím svůj nejlepší zápas v dresu 
áčka.  

 

Vlčáci : FC Blešno A 3:3 (1:1) 

14/10/2018 
Sestava: Kotland Michael - Havelka Milan, Jech Stanislav, Lukášek Miroslav - Krejcar Jan, Dědeček 
"Liberec" Dominik, Novák "Pokémon" Lukáš 
B: Krejcar Jan 2, Lukášek Miroslav 
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:1 

 
Komentář: Dnes jsme nastoupili se dvěma hráči na střídání a po dlouhé době jsme se sešli na zápas 
včas. Domácí nastoupili bez možnosti střídat.  

 
Do zápasu jsme opět vstoupili sice aktivněji, ale ne  produktivně. Tak se jako 

první v páté minutě prosadili domácí - 1:0. V 10. minutě nalezl Michael výhozem 
Honzu, který se zbavil obránce a technickou střelou srovnal stav utkání na - 1:1. Honza 
poté bohužel pokračoval v tradici a asi čtyřikrát netrefil prázdnou bránu, a p rotože ani 
domácí se neprosadili, tak tímto stavem skončila i první půle.  



9 
 

V druhé půli jsme se rozhodli střídat po dvou minutách. Ani to nám nepřineslo 
větší tlak. A domácí  se opět dostali do vedení - 2:1. V 8. minutě rozehrál Honza roh na 
krátko na Míňu, který si míč potáhl a tečovanou střelou na přední tyč srovnal na - 2:2. 
O čtyři minuty později navíc Míňa nalezl skvělou přihrávkou  Honzu, který nás poprvé v 
zápase dostal do vedení - 3:2. O dvě minuty později to mohlo být ještě lepší, ale 
L iberec v jasné šanci netrefil prázdnou bránu. Tak se opět prosadili domácí, když po 
pěkně sehrané akci srovnali stav utkání na - 3:3. Posledních pět minut pro nás bylo 
hodně krušných domácí šli do rizika a vrhli všechny síly do ú toku a jen díky bravurním  
zákrokům Michaela jsme udrželi alespoň remízu.  

Z dnešního zápasu bereme pouze bod a je to pro nás zklamání. Honza se o 
tomto víkendu nepotkal se střeleckou formou a dnes se k němu přidali i další hráči, 
kteří neměli ani formu na přihrávky. Jediným hráčem z našeho  dresu, který zaslouží 
pochvalu je Michael. Tabulka je letos nesmírně vyrovnaná a tyto body by nám mohli v 
závěru soutěže chybět.  

FC Blešno A : Jokerit 14:0 (5:0) 

27/10/2018 
Sestava: Kotland Michael - Lukášek Miroslav, Havelka Milan, Dědeček "Liberec" Dominik - Krejcar Jan, 
Kouba Zdeněk, Voltr Jaroslav 
B: Krejcar Jan 5, Kouba Zdeněk 4, Dědeček "Liberec" Dominik 2, Voltr Jaroslav 2, Lukášek Miroslav 
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:2 

 
Komentář: Na dnešní zápas nebyli k dispozici Kubové a stále absentující Tomek. Zvolili jsme 
ofenzivnější sestavu se dvěma hráči na střídání. Hosté dorazili s jedním na střídání.  

 
Hosté na nás poměrně vlítli hodně aktivním způsobem hry, leč se dnes moc 

nepotka li se zakončením. Tak jsme jako první pros adili my. Míňa narýsoval krásnou 
přihrávku  na Liberec, který míč usměrni patou do brány - 1:0 . O dvě minuty později 
přihrál Honza Járovi, který se střelou pod břevno prosadil poprvé v této sezóně - 2:0. V 
7. minutě  po pěkné kombinaci přihrál Míňa Zdendovi,  který již uklízel do prázdné brány 
- 3:0.V 15. minutě rozehrál Michael na Honzu, který dal nejprve jesle obránci a poté 
brankáři - 4:0. Ve 20. minutě přihrál Honza Zdendovi, který střelou z úhlu stanovil 
poločasové skóre na - 5:0.  

I vstup do druhé půle se  nám povedl. Ve třetí minutě perfektně vyvezl míč 
Michael a po narážce s Járou přihrál Zdendovi před prázdnou bránu a ten neměl 
problém se zakončením - 6:0. O minutu později Míňa vybojoval míč a sám si svo ji akci 
zakončil - 7:0. O tři minuty později šel Honza s Libercem sám na brankáře, míč přihrál 
Liberce, který uklízel do prázdné brány - 8:0. O minutu později si tito dva hráči role 
prohodili- 9:0. V 10. minutě Míňa přihrál Zdendovi, který vstřelil dnes ji ž svoji čtvrtou 
branku - 10:0. Poté se opět sami před brankářem objevili Honza s Libercem a Honza po 
narážce s Libercem dokončil svůj hattrick - 11:0. O minutu později navíc Míňa vyslal 
Honzu s Libercem do situaci dva na brankáře, Honza tentokrát zahamouni l a upravil na 
- 12:0. Hned po rozehře se dostal rychle k míči Zdenda a přihrál Honzovi před prázdnou 
bránu na jeho dnešní pátý gól - 13:0. V předposlední minutě zápasu vybojoval míč Jára 
a střelou z úhlu stanovil konečné skóre utkání na - 14:0  

Dnes vyhráli zápas s nejvyšším rozdílem skóre v historii klubu . Hosté rozhodně 
nepůsobili odevzdaně, ale v zakončení se jim prostě nedařilo a naštěstí pro nás se jim 
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hlavně v druhé půli nechtělo bránit. Doufejme, že ve zbývající ch zápasech na tento 
výkon navážeme.  

BFK Orel : FC Blešno A 4:4 (1:2) 

03/11/2018 
Sestava: Kotland Michael - Dědeček "Liberec" Dominik, Jech Stanislav, Lukášek Miroslav - Voltr 
Jaroslav, Krejcar Jan, Moravec "Liga" Jakub, Novák "Pokémon" Lukáš 
B: Krejcar Jan 3, Kotland Michael  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:5 

 
Komentář: Na dnešní utkání se na poslední chvíli omluvil Zdenda, tak byl povolán Pokémon, navíc 
jsme měli poměrně velkou podporu od našeho fanklubu, domácí nastoupili se dvěma hráči na 
střídání.  

 
Vstup do zápasu jsme měli poměrně dobrý, Mich ael nastřelil i spojnici. Domácí 

se však z první kloudné akce, kdy jejich nejlepší hráč přešel přes Po kémona dostali do 
vedení - 1:0. O pět minut později však vyrobil obrovskou minelu u vlastní brány hráč 
domácích, čehož využil Liberec k zisku míče a násle dně přihrál Honzovi, který již uklízel 
do polo odkryté brány - 1:1.Poté se k zápasu dostavil Liga, který dorazil z florbalu. V 
15. minutě předvedli domácí pěknou futsalovou akci, ne jejímž konci vystřelil na 
přední, kde našli skulinu a dostali se opět do v edení - 2:1. Domácí v těchto fázích 
utkání byli lepší, ale další branku již nepřidali, a ta k skončila první půle 
jednobrankovým vedením domácích.  

Ze začátku druhé půle byli opět domácí aktivnějším týmem, ale nechávali 
okénka v obraně. Tak se do šance dosta l Pokémon, ale v souboji s domácím brankářem 
selhal . V 7. minutě druhé půle jsme vybojovali míč Liga, jej poté předal Honzovi, který 
střelou doprostřed brány se štěstím srovnal - 2:2.Ve 12. minutě vyrobil  v našem vápně 
obrovskou chybu Liberec, a ještě podk louzl a domácí se dostali opět do vedení - 3:2.V 
18. minutě přišel nástřel domácích před naši bránu, kde jej hráč domácích hlavičkoval 
úplně mimo bránu, trefil však Michaela do paty a od něj se míč odrazil do naší brány 
- 4:2. O tři minuty později přihrál Míňa Michaelovi, který svoji skrytou střelu otřel o  
tyč a snížil na - 4:3. Od této chvíle naše snaha enormně vzrostla a minutu a půl před 
koncem jsme se dočkali. Liberec vykulil míč Honzovi, který opět střelou do polo 
odkryté brány dokončil svůj hattrick a  srovnal na konečných - 4:4 .  

Vzhledem k průběhu utkání, tak bod bereme. Počet střel jsme měli větší asi my, 
ale domácí se vypracovali větší tutovky. Na každé straně hráči vytvořili i zbytečné 
chyby, ale vzhledem k postavení v tabulce je pro nás bod spíše z trátou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Senior : FC Blešno A 3:5 (3:1) 

11/11/2018 
Sestava: Kotland Michael - Dědeček "Liberec" Dominik, Lukášek Miroslav, Havelka Milan - Krejcar Jan, 
Kouba Zdeněk, Voltr Jaroslav 
B:Krejcar Jan 2, Kouba Zdeněk 2, Kotland Michael 
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:6 
 
Komentář: Na dnešní utkání jsme sešli se dvěma hráči na střídání. Domácí měli střídačku nabitou do 
mrtě. Navíc měli k dispozici tři trenéry.  
 

Vstup do zápasu se nám nepovedl. Míňa poměrně lacině fauloval před naším vápnem. 
Domácí přímý kop pěkně rozehráli a střelou do prázdné brány se dostali do vedení - 1:0. Poté jsme se 
však ujali dirigentské hůlky v tomto zápase my a začali jsme obléhat domácí svatyni. Po pár pěkně 
sehraných akcích, kdy zvonili i tyčky se nám konečně podařilo přijít s odpovědí. Liberec zabojoval u 
lajny, přihrál Zdendovi, který uklízel do prázdné brány - 1:1. Stále jsme byli aktivnější, ale po jednom z 
mála útoků domácích Honza inkasoval potupné jesle a tentýž hráč, co mu je nasadil, poslal domácí do 
vedení - 2:1. V 15. minutě navíc Zdenda zbytečně ztratil míč, domácí se dostali do rychlého brejku a 
navýšili své vedení na - 3:1. I když jsme i poté měli pěkné šance míč již žádný z týmů v první půli do 
sítě nedostal. 

Vstup do druhé půle se nám povedl. Hned v první minutě si Michael vytáhl míč až na půlku a 
poté střelou přes skrčeného Járu snížil na - 3:2. stále jsme do domácích bušili, ale jejich obranný val 
fungoval chvílemi i štěstím dlouhou dobu velmi dobře. Až v 18. minutě rozehrál Míňa roh na Honzu, 
který pravou nohou jeslemi prostřelil brankáře domácích - 3:3. O dvě minuty později jsme předvedli 
další oku lahodící kombinaci, na jejímž konci přihrál Liberec Honzovi, který na pravou nohou poslal 
poprvé v zápase do vedení - 3:4. Domácí se poté odhodlali ke hře bez brankáře, ale ani to jim 
výraznější tlak nepřineslo. V poslední minutě Liberec vystihl jejich rozehru, poslal vpřed Zdendu a ten 
proti prázdné bráně nezaváhal - 3:5 

Za dnešní výkone jsme si tři body rozhodně zasloužili, celý zápas jsme si počínali velmi 
aktivně, ke vstřeleným brankám jsme přidali ještě čtyři rány do konstrukce brány. Kdybychom takto 
hráli každé utkání nemuseli bychom míti pouze 24 bodů. 
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Jaro 2019 A - tým 

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

30/03/2019 
Sestava: Kotland Michael – Jech Stanislav, Lukášek Miroslav, Voltr Jaroslav – Krejcar "Buld" Jan, 
Moravec "Liga" Jakub, Janský Libor, Novák "Pokémon" Lukáš 
B: Lukášek Miroslav 2, Janský Libor 2, Voltr Jaroslav 
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:0 

 
Komentář:Na první jarní utkání jsme se nakonec po mnoha peripetiích sešli v celkem slušné sestavě, 
když si premiéru za áčko odbyl Libor Janský. Domácí nastoupili se dvěma na střídání.  

 
Před zápasem jsme si jasně určili taktiku, že nejlepšího hráče domácích 

zastavíme  jakýmkoliv způsobem kdekoliv. Domácí měli rozehru, a právě zmiňovaný 
hráč z nás udělal kužely a domácí vedli - 1:0. Naštěstí jsme poměrně záhy přispěchali s 
odpovědí, když Michael rozehrál na Míňu, který střelou pod břevno srovnal stav utkání 
na - 1:1. V 10. minutě přišla na řadu nejhezčí akce utkání. Michael perfektně vypíchl 
míč na naší půlce poslal jej do běhu Buldovi, který z prvního doteku poslal míč na 
Libora a ten již uklízel do prázdné brány - 1:2.  Nedlouho poté však domácí rozehráli 
roh Buld si neuhlídal svého hráče a domácí srovnali na poločasových - 2:2. 

Druhá půle byla dlouho víceméně vyrovnaná, i když blíže ke vstřelení branky 
jsme měli spíše 2x tyč a 1 břevno. V 19. minutě skvěle předskočil hráče Standa, díky 
čemuž dostal míč na Libora, který i pomocí teče dostal míč do brány - 2:3. O dvě minuty 
později přišla akce, která se dá srovnat s největším zázraky v historii lidstva. Buld  
přihrál Míňovi, který pravou ano opravdu pravou nohou umístil míč k přední tyči - 2:4. 
O minutu později jsme sehráli další pohlednou akci, na jejímž konci po přihrávce od 
Bulda navýšil naše vedení Jára neuvěřitelnou ranou, která měla rychlost zhruba 
0,5m/s. - 2:5. Pak nás sice ještě jednou vyškolil nejlepší hráč domácích, ale to již pouze 
korigoval konečné skóre na - 3:5.  

Konečně jsme po pár letech vstoupili vítězně do jara, a to i přesto, že náš vstup 
do zápasu byl tragický. Pochvalu za dnešní výkon nakonec zaslouží všichni. I přesto 
bychom měli zapracovat na přesnosti přihrávek.  
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FC Blešno A : Šnorchl 6:5 (5:3) 

31/03/2019 
Sestava: Kotland Michael - Voltr Jaroslav, Krejcar Jakub, Jech Stanislav, Lukášek Miroslav - Krejcar 
"Buld" Jan, Dědeček "Liberec" Dominik, Janský Libor, Kouba Zdeněk  
B: Kouba Zdeněk 2, Janský Libor, Dědeček "Liberec" Dominik, Voltr Jaroslav, Lukášek Miroslav 
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:7 

 
Komentář:Na dnešní utkání jsme se scházeli jak švábi na pivo a v době úvodního hvizdu jsme 
nastoupili přesně v počtu 4+1 a Jára se dostrojoval na lavičce. Takže od Míni,Standy a Liberec se 
dočkáme slušného příspěvku k rozlučce.  

 
I přes tyto peripetie jsme nakonec do  zápasu vstoupili lépe. Zdenda vystihl 

rozehru hostů a střelou do prázdné brány nás poslal do vedení - 1:0. Hosté však velmi 
rychle přispěchali s odpovědí a srovnali stav utkání na - 1:1. O dvě minuty  později se 
však hosté provinili proti pravidlům, když s e dopustili dvojího hraní s brankářem. 
Nepřímý kop jsme využili dokonale Buld rozehrál na Míňu a ten nám střelou na zadní 
tyč vrátil vedení - 2:1. Poté navíc předvedl skvělé čtení hry Jára a po předsk očení 
protihráče střelou k tyči upravil na - 3:1. Po přihrávce od Kuby se jeslemi prosadili 
Zdenda - 4:1. Poté se po hodně diskutabilním zákroku prosadili hosté, když jejich hráč 
si posunul míč v našem vápně rukou a poté skóroval - 4:2. Rozhodčí nám to poté 
kompenzoval, když pustil tvrdší zákrok od Liberce, ale  následného brejku jsme ke 
vstřelení branky nevyužili. A když už se prosadil jeden kluk z Bělče, tak se nenechal 
zahanbit ani ten druhý. Po přihrávce od Míni skóroval Libor - 5:2. Na závěr první půle 
chyboval na rozehrávce Buld a hosté toho nakonec využili  ke snížení na - 5:3.  

Do druhé půle vstoupili hosté o hodně aktivněji než my. Dlouho jsme však tlaku 
hostí mnohdy i se štěstím odolávali. V 15. minutě jsme však hosty nechali vystřelit ze 
střední vzdálenosti a tato střela skončila u tyče Michaelovy brány - 5:4. Čtyři minuty 
před koncem Buld celkem dobře vypíchl míč brankáři, ten se však dostal k jejich 
obránci a po dvou rychlých přihrávkách skončil v naší bráně  5:5. Tři minuty před 
koncem jsme si tedy vzali oddechový čas a poslali jsme na hřiště to nejlepší . To se 
nakonec vyplatilo, když jsme po rychlém brejku a přihrávce Kuby na Liberce dosáhli 
vítězné branky - 6:5  

Nakonec jsme po velmi slušné první půli a hodně špatné druhé dosáhli na 
vítězství. I když toto vítězství musíme zařadit mezi ty šťastné.  
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Severka HK : FC Blešno A 1:0 (0:0) 

13/04/2019 
Sestava: Radoň Luboš - Jech Stanislav, Lukášek Miroslav, Voltr Jaroslav - Dědeček "Liberec" Dominik, 
Novák "Pokémon" Lukáš, Kouba Zdeněk, Krejcar Jan 
B: ------  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:7 
 
Komentář: Na dnešní zápas jsme se sešli v kombinované sestavě. Domácí také byli oslabeni o několik 
hráčů.  
 

Od začátku utkání se hrál ne moc rychlý fotbal s naší mírnou převahou. V první půli jsme však 
naše šance zahazovali jak na běžícím páse. Netrefili jsme dvakrát ani prázdnou bránu. Domácí toho v 
první půli moc nepředvedli. 

V druhé půli se role obrátili domácí byli aktivnějším týmem. V 10. minutě se po podcenění 
Zdendy a neuvěřitelné voleji domácího hráče, kdy vymetl šibenici Lubošovi brány, dostali domácí do 
vedení - 1:0. My se dostali ještě víc do útlumu. Poté jsme postupně začali přidávat. Ale ničeho jiného, 
než nastřelených konstrukcí brány jsme nedosáhli. Domácí taktéž nastřelili třikrát naši brankovou 
konstrukci. 

V dnešním zápase jsme bohužel z různých důvodů nebyli schopni přepnout na vyšší rychlostní 
stupeň. Tak se nakonec zkušenější domácí prosadili nádhernou ranou do šibenice a získali tři body. 
Budeme muset zapracovat na našem pohybu. 

 

FC Blešno A : Infarkt HK 3:5 (0:2) 

14/4/2019 
Sestava: Radoň Luboš - Krejcar Jakub, Jech Stanislav, Lukášek Miroslav, Voltr Jaroslav -Moravec "Liga" 
Jakub, Dědeček Dominik, Kouba Zdeněk, Janský Libor 
B: Krejcar Jakub, Jech Stanislav, Janský Libor  
ŽK:------- 
ČK: ------ 
Diváci:2 

 
Komentář: Áčko dnes opět nastoupilo s brankářem z béčka a tým z béčka doplnili Zdenda s Liborem. 
Hosté dorazili s jedním na střídání.  

 
Hosté byli od začátku aktivnější, ale první jasnou šanci měl Liga, avšak sám proti 

brankáři selhal. Tak se první  prosadili hosté, když se po pěkné kombinaci a přihrávce 
před prázdnou bránu prosadili jejich nejhorší hráč Bezvoda - 0:1. Poté jsme opět 
zabrali a dostali jsme se do šancí, ale dát branku je problém. Tak se opět prosadili 
hosté - 0:2. Tímto stavem skončila i první půle.  

Do druhé půle jsme vstoupili aktivně, ale naše zakončení nenašlo ten správný 
cíl. Ve dvanácté minutě druhé půle se opět prosadili hosté - 0:3. Minutu poté naši 
hráči nechali za sebou nejlepšího hráče hostů Jiráského, který Lubošovi udělal b lafák a 
zvýšil na - 0:4. O dvě minuty později se k míči opět dostali Jiráský dvakrát naznačil a 
umístěnou střelou nám nadělil pověstného bůra - 0:5. V 19. minutě pěkně 
zakombinoval Kuba s Ligou a Kuba snížil na - 1:5. O dvě minuty později Liga přihrál 
Standovi, který střelou přes celé hřiště snížil na - 2:5. Ve 24. minutě Liga přihrál 
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Liborovi, který patičkou překvapil všechny přítomné, a hlavně brankáře hostů - 3:5. Ti 
si poté vzali oddechový čas, to jim pomohlo a již neinkasovali.  

Dnešní zápas v našem podání rozhodně nebyl  špatný, avšak celý víkend jsme se 
trápili v zakončení, což se potvrdilo i dnes. Na druhou stranu hosté dnes zvítězili 
zaslouženě, když se sejdou patří mezi nejlepší tři týmy soutěže. Naši hráči se střelecky 
probudili až v 19. minutě druhé půle, což bylo pozdě. i přesto dva naši hráči zaslouží 
pochvalu. Je to Liga, který dnes měl prsty ve všech našich gólech a Standa, který 
poprvé v životě bránil zodpovědně, i když některé jeho fauly byly zbytečné.  
 

The Legends : FC Blešno A 4:2 (3:0) 

27/04/2019 
Sestava: Moravec "Liga" Jakub - Hůlka Ondřej, Krejcar Ondřej, Lukášek Miroslav -Krejcar "Buld" Jan, 
Novák "Pokémon" Lukáš, Janský Libor, Voltr Jaroslav 
B:Krejcar Jan 2  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:2 

 
Komentář: Opět jsme na utkání s Legendami absolutně nesešli. Do brány musel Liga, z béčka nám 
museli vypomoci čtyři hráči. Domácí nastoupili s jedním na střídání.  

 
Domácí do nás od začátku utkání bušili, co to šlo. Avšak naše obranné šiky v 

čele s Ligou celkem dlouho odolávali. V 8. minutě však t rochu netakticky od svého 
hráče ustoupil Ondra Hůlka, a tento opuštěný hráč skóroval do naší prázdné brány 
- 1:0. O dvě minuty později tečoval střelu hostí Ondra Krejcar Ligovi mezi nohy a 
domácí vedli - 2:0. Za nás odpověděl Míňa, který trefil pouze tyč. V 15. m inutě špatně 
odhadl vysoký míč Liga a domácí hráč pohodlně skóroval do prázdné brány - 3:0  

Do druhé půle jsme vstoupili se změnou v sestavě Járu jsme přesunuli do 
obrany. Rychle to přineslo ovoce naše pohyb a aktivita byla výrazně větší než v první 
půli. Ve třetí minutě Buld vystihl rozehru domácích a po narážečce s Liborem skóroval 
do prázdné brány a snížil na - 3:1. Poté jsme poměrně dlouho dobývali domácí bránu, 
bohužel bez gólového efektu. V 10. minutě se nám navíc zranil Libor a my museli opět 
přeskupit řady. Bohužel tím i lehce polevil náš tlak. V 15. minutě se navíc Ondrovi 
Krejcarovi nepovedla rozehra, čehož domácí využili k rychlém útoku a navýšení vedení 
na - 4:1. Poté se opět změnil obraz hry a domácí již hráli pouze to, co potřebovali. V 
poslední  minutě ještě Liga nalezl svým výhozem Ondru Krejcara, který přihrál míč 
Buldovi a ten střelou bodlem na  zadní tyč upravil konečné skóre na - 4:2  

Domácí dnes vyhráli zcela zaslouženě jejich převaha hlavně v první půli byla 
hodně výrazná. My bohužel v této sestavě ani o moc lepší výkon podat nemůžeme. I 
tak všem klukům z béčka patří poděkování, že nám dnes pomohli. Jediné pozitivum 
dnešního zápasu je, že Míňa přivedl přítelkyni, které je více, jak patnáct let.  
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FC Blešno A : Gigantes HK 5:4 (2:2) 

28/04/2019 
Sestava: Kotland Michael - Krejcar Jakub, Lukášek Miroslav, Jech Stanislav, Voltr Jaroslav - Kouba 
Zdeněk ,Moravec"Liga" Jakub, Krejcar "Buld" Jan 
B:Krejcar Jan 2, Moravec "Liga" Jakub, Lukášek Miroslav, Kouba Zdeněk 
ŽK:----- 
ČK: ------ 
Diváci:1 

 
Komentář: Dnes jsme v Třebechovicích přivítali lídra tabulky, z béčka nám pomohli Zdenda se 
Standou. Píšťalky se ujal Ondra Hůlka. Hosté dorazili s jedním na střídání.  

 
Hosté od začátku hráli s vytaženým brankářem, čímž nás donutili bránit, avšak 

první vážné  šance jsme měli my. V 5. minutě po brejku Kuba přihrál Míňovi, který se 
štěstím dostal míč do brány - 1:0. Hosté však nedlouho poté přispěchali s odpovědí 
- 1:1.V 11. minutě jsme si špatně obsadili hráče hostů a po nástřelu před bránu se 
hosté lehkou tečí  dostali do vedení - 1:2. V 15. minutě se po rychlém protiútoku a 
přihrávce od Kuby prosadil Buld - 2:2. Tímto výsledkem skončila i první půle.  

Druhá půle přinesla stejný obraz. Hosté nás opět přikovali k našemu vápnu. Ve 
druhé minutě však perfektně  vystihl rozehru hostů Liga, který následně předvedl 
famózní sprint, a i když před bránou zakopl o míč branku nakonec vstřelil a poslal nás 
do vedení - 3:2. O dvě minuty později se opět do brejku dostali bratři Krejcarovi, Kuba 
znovu přihrál Honzovi, který míč uklízel do poloprázdné brány - 4:2. Ve 12. minutě 
předvedl famózní akci Standa. Míč vyvezl z naší půlky až před soupeřovu bránu, kde jej 
skvostně nabídl Zdendovi, který měl před prázdnou bránou již snadnou práci - 5:2. 
Hosté si poté vzali oddechový čas a po něm vyměnili brankáře. Poměrně rychle toho 
využili, když využili jedno z mála zaváhání naší obrany a snížili na - 5:3. 7 minut před 
koncem jsme vyrobili faul před vápnem. Poté jsme se navíc uhnuli ve zdi a hosté snížili 
na rozdíl jeidné branky - 5:4. Více už však i díky našemu poctivému bránění nestihli.  

Dnes se zrodilo naprosto nečekané vítězství. Ale za dnešní výkon hlavně v 
obranné fázi jsme si minimálně bod zasloužili. Všichni naši hráči dnes zaslouží pochvalu 
hlavně za poctivou práci směrem dozadu. Navíc nám Standa opět přispěje něco do kasy 
za pozdní příchod.  

Flamengo HK "B" : FC Blešno A 2:3 (1:1) 

08/05/2019 
Sestava: Kotland Michael - Lukášek Miroslav, Voltr Jaroslav, Moravec "Liga" Jakub - Krejcar Jan, 
Novák "Pokémon" Lukáš, Dědeček "Liberec" Dominik  
B: Krejcar Jan, Dědeček "Liberec" Dominik 2 
ŽK:Lukášek Miroslav 
ČK: ------ 
Diváci:2 

 
Komentář: Proti lídrovi soutěže jsme nastoupili se dvěma hráči na střídání, přičemž nám na poslední 
chvíli pomohl Pokémon z béčka. Domácí měli k dispozici dvě kompletní čtveřice.  

 
Domácí měli rozehru a snažili se držet míč. Naše hra však dnes byla aktivní, tak 

jsme míč získali poměrně rychle i my. V 5. minutě jsme se navíc dostali do úniku 2 na 
1. Liga přihrál před prázdnou bránu Buldovi, který sice trefil tyč, ale dobíhající hráč 
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domácích si míč srazil do vlastní brány - 0:1. O tři minuty později přišel sporný zákrok 
Ligy, po němž měli domácí výhodu penalty. Tu hráč domácích s přehledem proměnil 
- 1:1. Poté ještě Míňa fauloval před vápnem a uviděl za  to žlutou kartu. Domácí byli v 
první půli aktivnější my však pozorně bránili a vyráželi jsme do nebezpečných 
protiútoků. Ale i přesto, že Michael trefil spojnici domácí brány, tak se již žádný z týmů 
neprosadil.  

O poločase jsme, tak 30 vteřin věnovali tak tice do druhé půle a poté jsme řešili 
vztahové a vzhledové záležitosti našeho nejstaršího hráče (Míňo sorry). Domácí celý 
poločas věnovali taktice. I přesto jsme vstup do druhé půle opět měli lepší my. V 6. 
minutě nalezl Buld českou uličkou ve vápně Liberc e, který si míč potáhl po vápně a 
levou nohou poslal míč do brány - 1:2 . O dvě minuty později však právě Liberec zaspal 
při bránění domácí hráč poté se štěstím prostřelil Michaela - 2:2. O minutu později se 
však stala věc, která se směle dá přirovnat k vítě zství našich hokejistů v Naganu. Míňa 
svým nadstandardně přesným lobem našel Liberec, který vyhrál souboj tělo na tělo a 
přesnou střelou nás poslal do vedení - 2:3. Domácí nedlouho poté začali hrát bez 
brankáře a pro nás opět začal ten správný obranný kolo toč. A hned ze začátku této hry 
jsme přežili klinickou smrt, když jsme několikrát vykopávali míč z brankové čáry. Poté 
však začali plát emoce. Domácí byli nervózní a Liberec je místy až zbytečně provokoval. 
Mezitím se tedy hrál i fotbal. Největší příležito sti ke vstřelení branky jsme nakonec 
ještě měli my. Nejprve Pokémon zkusil přes celé hřiště trefit prázdnou bránu jeho 
střela však neměla dostatečnou razanci. Poté ještě Buld přes celé hřiště trefil spojnici 
domácí prázdné brány. Ale i tak jsme se nakonec dočkali našeho nejcennějšího 
vítězství v historii klubu. Bohužel po utkání zcel zbytečně vzplály ještě emoce, když 
brankář domácích při podávání rukou dal kolenem koňára do stehna Liberci.  

Dnes jsme opět byli herně o něco horším týmem, ale před bránou jsme byli 
přece jenom nebezpečnější, to se nakonec projevilo. Domácí hráči si stěžovali, že moc 
faulujeme, ale to tak většinou bývá, že tým, co se po většinu zápasu brání, tak má více 
faulů a až na zákrok Míni byli všechny v souboji o míč. Situace, co se stala při podávání 
rukou nepatří do žádného sportu. Domácím je ke cti, že nakonec došlo k telefonátu 
domácího předsedy klubu, který se za tuto reakci domácího brankáře omluvil. I přesto 
všechno,  ze zápasu převládne pro nás pozitivní dojem, protože jsme tento tým porazili 
poprvé v h istorii !!!  

Legia HK A : FC Blešno A 1:2 (1:0) 

12/05/2019 
Sestava: Kotland Michael - Moravec "Liga" Jakub, Lukášek Miroslav, Voltr Jaroslav - Dědeček 
"Liberec" Dominik, Krejcar Jan, Janský Libor, Novák "Pokémon" Lukáš 
B:Moravec "Liga" Jakub, Lukášek Miroslav  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:2 

 
Komentář: Na dnešní zápas jsme sice nastoupili se třemi hráči na střídání, ale z béčka nám vypomohli 
Pokémon a Libor. Domácí nejprve nastoupili bez možnosti střídat až postupem času jim přišel alespoň 
jeden na střídání.  

 
Do zápasu jsme sice vstoupili lépe i jsme měli první vážnou šanci, ale bylo nám 

to k ničemu. V 6. minutě totiž přešel hráč domácích přes tři naše hráče a domácí se 
dostali do vedení - 1:0.  Od této chvíle byli domácí lepším týmem a zle nám zatápěli , 
Michae l však pro jistotu již zamknul naši bránu až do konce utkání. V 15. minutě trefil 
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Míňa ránou přes celé hřiště břevno domácí brány. V 19. minutě v naší největší šanci 
chytil Míňovu střelu hlavou Libor. Tak první půle skončil naší jednobrankovou proh rou. 

Do druhé půle jsme vstoupili s odhodláním naše hra však vypadala jako hra 
Němců proti Velké Británii na probíhajícím mistrovství světa v hokeji. V 8. minutě jsme 
však předvedli pěknou kombinaci po ose Pokémon - Buld a zakončující Liga, který 
srovnal stav utkání na - 1:1.Ve 13. minutě navíc vystihl rozehru domácích Míňa a 
postupoval sám na brankáře, kterého nakonec na dvakrát překonal a poslal nás do 
vedení - 1:2. Od těchto chvil jsme byli lepším týmem my, avšak další branky jsme již 
nedosáhli. Domácí pokusili korigovat i po mocí hry bez brankáře, ale ani to jim již 
nepomohlo. 

Dnes lze pochválit pouze brankářské umění Michaela a tým za zisk povinných tří 
bodů. Naše vítězství bylo spíše šťastné než zasloužené, alespoň mám na čem pracovat 
na trénincích.  

FC Blešno A : NK Growl 3:1 (0:0) 

18/05/2019 
Sestava: Kotland Michael - Voltr Jaroslav, Moravec "Liga" Jakub, Lukášek Miroslav - Dědeček 
"Liberec" Dominik, Krejcar "Buld" Jan, Kouba Zdeněk 
B: Dědeček "Liberec" Dominik 2, Krejcar Jan  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:1 

 
Komentář: K dnešnímu zápasu jsme nastoupili pouze se dvěma hráči na střídání z béčka nám 
tentokrát vypomohl Zdenda. Hosté na tom však byli ještě hůře, když dorazili pouze s jedním hráčem 
na střídání.  

 
I přesto se ze začátku hrál poměrně vyrovnaný fo tbal. První velkou šanci jsme 

měli my, ale Zdenda ve vyložené šanci netrefil bránu. Tak postupně začali hrát hosté, 
nám se poté již moc nedařilo. Hosté v 10. minutě trefili tyč a ve 20. minutě trefili 
břevno a my mohli hodně děkovat Michaelovi, že jsme po první půli neprohrávali.  

Vstup do druhé půle se nám moc nepovedl. V 5. minutě pláchl našim obráncům 
Pečenka a poslal hosty do vedení - 0:1. O pět minut později však získal míč na naší 
půlce Buld, který ho vyvezl a předal Liberci, jenž střelou pod brankářem  srovnal stav 
utkání na - 1:1. V 18. minutě přihrál Zdenda Buldovi, který udělal zasekávačku brankáři 
a pravou nohou poslal míč do prázdné brány - 2:1. Dvě minuty před koncem nalezl 
Michael svým výhozem Liberec, ten třikrát naznačil  přihrávku na Zdendu, čímž oklamal 
jak brankáře,  tak obránce hostů a posléze upravil na konečných - 3:1  

Opět z naší strany nebyl žádný oslnivý výkon, ale aspoň poměrně solidně 
bráníme, když nám to v útoku skřípe. Počítají se hlavně tři body za vítězství.  
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Jokerit : FC Blešno A 4:13 (1:5) 

26/05/2019 
Sestava: Kouba Zdeněk - Lukášek Miroslav, Voltr Jaroslav, Dědeček "Liberec" Dominik - Krejcar "Buld" 
Jan, Janský Libor, Novák "Pokémon" Lukáš, Moravec"Liga" Jakub 
B: Lukášek Miroslav 5, Voltr Jaroslav 3, Dědeček "Liberec" Dominik 2, Krejcar "Buld" Jan 2, 
Moravec"Liga" Jakub  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:0 

 
Komentář: K dnešnímu zápasu nebyl opět k dispozici žádný brankář, a tak jsme z béčka nominovali do 
brány Zdendu. Navíc nám z béčka vypomohl Libor a Pokémon. Domácí nastoupili se dvěma hráči na 
střídání.  

 
Do utkání jsme vstoupili velmi dobře. Hned ve druhé minutě našel Liberec Míňu, 

který nás střelou na přední tyč poslal do vedení - 0:1. O dvě minuty později přihrál 
Honza opět Míňovi, který míč poslal takřka do st ejného místa jako při prvním pokusu 
- 0:2. V 6. minutě se objevil v brejku Liberec s Buldem. Liberec na konci přihrál 
Buldovi, který míč propasíroval na přední tyči do brány - 0:3 .Pak Buld zahodil asi šest 
tutovek, aby v 10. minutě po přihrávce od Libora u pravil prudkou přízemní střelou na 
- 0:4. Poté předvedl krásnou etudu Pokémon, když z metru přestřelil prázdnou bránu. 
V 15. minutě však vybojoval míč Liberec a jeslemi prostřelil domácího strážce svatyně 
- 0:5. O čtyři minuty později se však předvedl Zden da, který před střelou, která šla po 
zemi zvednul nohu a dovolil domácím snížit na poločasových - 1:5. 

I vstup do druhé půle se nám povedl. 4. minuta Buld přihrál Járovi, který obešel 
brankáře a svojí střelu otřel o tyč, ale skončila v bráně - 1:6.O minutu později Buld 
přihrál Míňovi a ten střelou na zadní tyč dokončil svůj hattrick - 1:7. Poté Míňa 
konečně přihrál a Liga toho využil k prudké střele na zadní tyč - 1:8. Pak se však opět 
dostali ke slovu domácí a snížili na - 2:8. Poté však Zdenda rozehrál na  Liberce, ten 
svojí střelu umístil přesně za háčky na zadní tyči - 2:8. Následoval faul Járy a penalta 
domácích. Tu však Zdenda bravurně zlikvidoval. Pak se však domácí konečně dočkali a 
po pěkné kombinaci uklízeli do prázdné brány - 3:9. My však odpověděli podobně 
pěknou kombinací na jejímž konci po přihrávce od Ligy do prázdné brány uklízel Jára 
- 3:10.Hned o minutu později byli nějaké špatné erupce na slunci, protože Liga 
vybojoval míč pro Míňu , který lobem !!! upravil na - 3:11.Míňa si už jel bohužel svojí 
show. O další minutu  později vybojoval míč a střelou přes půlku hřiště trefil prázdnou 
bránu - 3:12. Dvě minuty před převzal Jára míč od Liberce a pěknou tvrdou ranou 
dokončil svůj hattrick - 3:13. V poslední minutě se ještě předvedl Zdenda, když si 
vstřelil ukázkového vlastence 

Dnešní zápas se poměrně překvapivě proměnil v naší exhibici. Zazářil Míňa, 
který zřejmě nebude týden kloudně spát. Po delší odmlce se kloudně prosadil i Jára. 
Příští zápas bude o  poznání těžší.  
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FC Blasters : FC Blešno A 3:10 (2:5) 

08/06/2019 
Sestava:Moravec "Liga" Jakub - Voltr Jaroslav, Krejcar Jakub, Lukášek Miroslav - Krejcar "Buld" Jan, 
Dědeček "Liberec" Dominik, Novák "Pokémon" Lukáš, Kouba Zdeněk 
B: Dědeček "Liberec" Dominik 3, Kouba Zdeněk 2, Krejcar "Buld" Jan 2, Lukášek Miroslav 2, Krejcar 
Jakub 
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:1 

 
Komentář: K dnešnímu zápasu jsme nastoupil v bráně s Ligou a z béčka jsme povolali Pokémona a 
Zdendu. Domácí nastoupil se dvěma na střídání a s hodně dobrou náladou posílenou ze včerejšího 
dne vody.  

 
Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, když jsme se již ve druhé minutě radovali. 

Kuba nástřelem trefil hlavu Liberce, který míč tečoval mimo dosah brankáře - 0:1. O 
minutu později přihrál Míňa Zdendovi a se střelou mezi nohy domácího brankáře 
prosadil poprvé na jaře - 0:2. V 5. minutě přihrál Míňa Buldovi, jehož zakončení na 
přední tyč skončilo v bráně - 0:3. Poté se zakopl míč a hrálo se lehčím míčem 
domácích, což nám vůbec nesedělo. Domácí nejprve snížili na - 1:3. O dvě minuty 
později jsme vyrobili neuvěřitelnou hrubku  při rozehře, když se Míňa téměř dopustil 
dvojího hraní s brankářem a domácího toho využili ke snížení na - 2:3 .  To byla naše 
nejslabší pasáž v celém utkání. V 15. minutě Míňa přihrál Liberci, který nám vrátil 
dvoubrankové vedení - 2:4. Ve 20. minutě vystihl Buld rozehru domácích a postupoval 
s Libercem sám na brankáře, ale Buld vzal vše na sebe a stanovil poločasové skóre na 
- 2:5.  

I do druhé půle jsme vstoupili dobře. Ve 3. minutě se po faulu na Bulda kopal 
přímý kop. K jeho exekuci se postavil Míňa a míč  bravurně zatočil na zadní tyč - 2:6. 
Domácí odpověděli jejich nejpohlednější akcí v celém utkání. Nástřel jejich brankáře 
nasměroval do odkryté brány jejich útočník - 3:6. O dvě minuty později dorážel střelu 
Liberce Kuba tak, že nejprve pravou nohou trefi l brankáře, od něj se míč odrazil do 
Kubovy levé nohy a od ní do brány - 3:7. Poté se do situace dva sami na brankáře 
dostal Pokémon se Zdendou a Pokémon po vzoru Bulda vzal zakončení na sebe, avšak 
míč poslal metr vedle tyče. V  18. minutě přihrál Míňa Zdendovi, který střelou na přední 
tyč upravil na - 3:8.V předposlední minutě, přihrál Buld Liberci, a ten dokončil svůj 
hattrick - 3:9 . V poslední minutě navíc Buld vykulil míč za vápno Míňovi, který střelou 
pod břevno stanovil konečný stav utkání na - 3:10  

Další zcela jednoznačné a zasloužené vítězství našeho áčka. Faktem také je, že 
nám to domácí hodně ulehčili svoji páteční přípravou.  
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FC Blešno A : BFK Orel HK 7:2 (4:1) 

09/06/2019 
Sestava: Kotland Michael - Lukášek Miroslav, Voltr Jaroslav, Janský Libor, Moravec "Liga" Jakub- 
Dědeček "Liberec" Dominik, Krejcar Tomáš, Krejcar "Buld" Jan, Novák "Pokémon" Lukáš 
B: Krejcar "Buld" Jan 3, Moravec "Liga" Jakub 2, Krejcar Tomáš, Lukášek Miroslav  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:2 

 
Komentář: Dnes jsme na hosty vyrukovali se dvěma kompletními čtyřkami na střídání, navíc za nás 
poprvé na jaře nastoupil Bomek. Hosté dorazili s jedním hráčem na střídání a k jejich smůle se jim 
hráč ještě během první půle zranil, takže většinu utkání odehráli bez střídání.  

 
Od začátku jsme hráli aktivně, dlouho jsme se však nemohli prosadit až v 7. 

minutě přihrál Libor Buldovi, který střelou na zadní šibenici otevřel skóre zápasu - 1:0. 
O dvě minuty později přihrál Míňa Tomkovi  a ten elegantně obešel brankáře a do 
prázdné brány uprav il na - 2:0.V 15. minutě rychle rozehrál aut na Míňu Liberec, Míňa 
si všimnul prázdné brány a střelou přes půl hřiště navýšil naše vedení na - 3:0. Pak se 
konečně dočkali hosté, když jejich hráč nazn ačil kličku Buldovi, ten to sežral i s 
navijákem a protože i ostatní naši hráč stáli jak tvrdá y, tak tento hráč i skóroval - 
- 3:1. Poslední slovo v první půli jsme měli my, když Buld v brejku přihrál Ligovi a ten 
střelou na přední tyč upravil poločasové skóre na - 4:1.  

Na začátku druhé půle se náš brankostroj opět zasekl. Dočkali jsme se až v 10. 
minutě, kdy Liberec pěkně přihrál Ligovi, pro něhož již nebylo těžké dopravit míč do 
brány - 5:1 . V 17. minutě přišla po dlouhé době spolupráce bratří Krejcarů. Po pěkné 
kombinaci a přihrávce od Tomka se prosadil střel ou pod hostujícím brankářem Buld 
- 6:1. O minutu později si tito dva hráči spolupráci zopakovali, ale tentokrát Buld stříle 
zpoza vápna a dokončil svůj hattrick - 7:1. Poté ještě vyniknul Michael, když hostům 
zlikvidoval pokutový kop. Na závěr se přece jen om hosté dočkali, když se prosadili po 
samostatném úniku - 7:2  

Kdo nás zastaví? :-). Další velmi dobrý výkon našeho týmu, kromě toho že si 
šance vytváříme, tak jsme schopni i soupeře přehrávat, což d říve nebylo zvykem. Čekají 
nás poslední dvě utkání, tak snad si to již nezkazíme.  

FC Blešno A : Senior 8:1 (0:0) 

16/06/2019 
Sestava: Kotland Michael -Voltr Jaroslav, Moravec "Liga" Jakub, Lukášek Miroslav - Krejcar "Buld" Jan, 
Kouba Zdeněk, Novák "Pokémon" Lukáš 
B:Krejcar "Buld" Jan 5, Novák "Pokémon" Lukáš 2,Moravec "Liga" Jakub  
ŽK:------ 
ČK: ------ 
Diváci:2 

 
Komentář: K poslednímu utkání sezóny jsme na poslední chvíli povolali Pokémona z béčka dále nám 
vypomohl Zdenda. Hosté dorazili s jedním na střídání.  

 
V první půli se dlouho hrál nezáživný fotbal téměř be z pohybu. Postupem času 

jsme sice získávali převahu, ale Zdenda a hlavně Buld v největších šancích selhali. A 
protože hosté si počínali obdobně, tak první půle skončila bez branek.  
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Vstup do druhé půle se nám povedl mnohem lépe. Ve 2. minutě se po narážce s  
Pokémonem se střelou do prázdné brány prosadil Buld - 1:0. Poté jsme však špatně 
pokryli aut hostů a ti srovnali na - 1:1 . Od dvě minuty později převzal míč od Ligy Buld 
a střelou do šibenice nás poslal opět do vedení- 2:1. V 8. minutě jsme předvedli akci , 
při které by i Messi s Ronaldem zůstali stát v němém úžasu. Ligův nástřel před bránu 
tečoval ze vzduchu před bránou zády k brance podkolenní jamkou Pokémon tak 
šikovně, že míč skončil v bráně hostů  - 3:1. O dvě minuty později po brejku přihrál Jára 
Buldovi, který dokončil svůj hattrick - 4:1. O chvíli později skvělý výhoz Michaela 
převzal Buld a přihrál před prázdnou bránu Pokémonovi, který se po vstřelené brance 
již vznášel v sedmém nebi - 5:1. Následoval další brejk a Bulda před prázdnou bránou 
tentokrát nalezl Míňa - 6:1. Po dalším brejku se v roli asistenta ukázal Liga a Buld slavil 
již svůj páty zásah v utkání - 7:1. V předposlední minutě přihrál Pokémon Ligovi, který 
stanovil konečné skóre na - 8:1  

Nejúspěšnější sezóna A -týmu je za námi. Zřejmě se staneme nejlepším týmem 
jara, a i to nám zajistilo celkově krásné třetí místo. Tím jsme si však na sebe upletli bič 
do následující sezóny, na tento výsledek se bude těžko navazovat. Dnes podal svůj 
nejlepší výkon v áčku Pokémon a také vstřelil nejhezčí brank u sezóny.  
 

Tabulka A-tým 

Krajský přebor 
Datum aktualizace: 2019-06-23 

Celková tabulka 
Pořadí Tým   Záp  Výh  Rem Pro Skóre  +/- Body  %  
1. GIGANTES  30     24      2  4 191:77  114 74 82 %  
2. FLAMENGO"B"  30     22     3  5 176:73  103 69 77 %  
3. FC BLEŠNO  30     19      3  8 154:96  58 60 67 %  
4. THE LEGENDS  30     20     0 10 177:132 45 60 67 %  
5. NK GROWL  30     17     2 11 142:115 27 53 59 %  
6. HURICAN/BRUGGY 30     17     0 13 117:111 6 51 57 %  
7. BFK OREL  30     16      2 12 179:152 27 50 56 %  
8. INFARKT  30     15     3 12 159:167 -8 48 53 %  
9. JOKERIT  30     13     3 14 144:182 -38 42 47 %  
10. ŠNORCHL  30     13     1 16 114:131 -17 40 44 %  
11. BLASTERS  30     12     1 17 150:168 -18 37 41 %  
12. SENIOR   30     11     0 19 91:121  -30 33 37 %  
13. LEGIA HK  30     10     0 20 123:145 -22 30 33 %  
14. SEVERKA  30       9      3 18 80:128  -48 30 33 %  
15. RMT ARGENTINOS 30       6     2 22 103:194 -91 20 22 %  
16. VLČÁCI   30       3     1 26 56:164             -108 10 11 %  
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Hráčské Statistiky 
 

Jméno  Z G A B +/- ŽK ČK 

Dědeček Dominik 21 18 23 41 30 0 0 

Jech Stanislav 11 1 1 2 -1 1 0 

Havelka Milan 12 0 1 1 -8 0 0 

Hůlka Ondřej 2 0 0 0 -3 0 0 

Janský Libor 7 4 3 7 9 0 0 

Kouba Zdeněk 16 17 5 22 0 0 0 

Krejcar Jakub 4 4 5 9 0 0 0 

Krejcar Jan 25 47 32 79 43 0 0 

Krejcar Ondřej 3 1 1 2 -4 0 0 

Krejcar Tomáš 1 1 2 3 4 0 0 

Lukášek Miroslav 25 19 21 40 39 2 0 

Moravec Jakub 15 6 12 18 22 0 0 

Novák Lukáš 17 3 3 6 -7 0 0 

Rous Marek 1 1 0 1 1 0 0 

Voltr Jaroslav 18 8 1 9 12 0 0 

Brankářské Statistiky 

Jméno Z VN IG IG/Z G A B +/- ŽK  ČK 

Janko Pavel 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 

Kouba Zdeněk 3 0 11 3,67 0 1 1 0 0 0 

Kotland Michael 16 1 43 2,69 3 8 11 0 0 0 

Moravec Jakub 3 0 16 5,33 0 0 0 0 0 0 

Radoň Luboš 4 0 19 4,75 0 0 0 0 0 0 

 


