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2. září 2012 

 

EUROVIT OPM od 17.00 h 

TJ Kopidlno B : Sokol Chomutice 

Zápas řídí trojice rozhodčích Radek Horák z Libáně, Jaromír 
Styblík („Kempes“) ze Slatin a Martin Kalinka z Libáně 

 

Nominace na dnešní zápas 

Kohut -  Geršl, Zikmund, Hnát, Šafařík – I.Kulhánek, Plocar, Medlík, 
J.Komárek, Zarycký, V.Dyčenko, R.Dyčenko, Zaytsev, 

Vodička, Poutník 

 



dorostenci dnes od 13.00 h v Kosičkách 

Spartak Kosičky po třech zápasech v tabulce skupiny A 

zatím bez bodu se skore 4:17 

 

A mužstvo včera v Rudníku 

M.Brožíček - Malý, L.Komárek, Janáček, R.Dyčenko – T.Klaban, 
P.Komárek, J.Dřímal, T.Dřímal, V.Kulhánek, Machačný, Zikmund, 

Šafařík, J.Komárek, V.Dyčenko 

FC TJ Avon Rudník : TJ Kopidlno A  0 : 4 (0:1) 

Zápas očima Petra Krejčíka: „Na zápas jsme jeli autama (Martin, 
Kuba Geršlové a další, kopidlenští fans), nikdo s námi nepočítal, tak 
jsme chtěli překvapit. Pěkný zápas, 4:0 perfektní, kotel jako prase, 
Kuba Geršl ten bude asi na sračky (smích). Chytal Máňa, terén mokrý 
jako prase, fakt mokrý jako kráva, ale dobrý to bylo, poločas 1:0, 
v druhým padly tři branky. Ty vole a kdybys viděl Zipa, toho góla jak 
dal (obrovský smích), takový šouráček, Zip byl hvězda, dneska slavnej, 
zejtra si to na béčku vychutná.“  

Zápas očima Oldřicha Janďourka: „Celý poločas nás jako tlačili, 
roztahovali to po záloze, přes obranu a pořád měli nějaký nekrytý 
hráče, my jsme byli v defenzívě. Ale zvládli jsme to, Honza Dřímal 
dával na 1:0, Machy mu to tam dal pěkně z první, Tomáš Klába tam 
měl 2-3 gólový šance, z takový těžký pozice a nedal, no a potom ve 
druhé půli jsme to ovládli. Dřímalové kopali střed zálohy, Zip v útoku 
s Machym. Zip v 1.minutě  mohl dávat gól, ale jelikož to řešil 
fotbalově, přihrával ještě Machymu před bránu, tak bek to tečoval, 
jinak měl z osmi metrů z úhlu střílet. No a tak to zazdil. Potom ve 
druhé půli dával na 2:0, že jo! Tomáš Klába je tam vyceckoval a dával 
to úplně volnýmu Machymu před bránu, 3:0. Potom Machy dával na 
4:0, nevím jak. Na 5:0 dával zase Tomáš Machymu a on to tam před 



brankářem zavařil, mohlo to být 5:0. Na zápas přijel klan Geršlů, to 
bylo zase haló.“ 

Zápas očima brankáře Martina Brožíčka: „Zajímavý fotbal, poločas 
1:0, ve druhém složili zbraně. Nějaké průniky, rychlé brejky tam sice 
měli, ale druhou půli jsem si moc nezachytal.  Výsledek 4:0, ale mohlo 
to být i víc, Štáfa hlavou břevno a tak. Obrana byla úplně, nechci říkat 
luxusní, ale hrála to co má. Zleva Ruslan, střed Láďa s Jarynem, 
vpravo Štěpán. Těsně než se začalo hrát, tak přijeli naši fandové, to 
bylo skvělý, hnali nás k vítězství. První poločas nevypadal na takový 
výsledek. V 1.minutě šel Zip sám na bránu, ale ještě to tam pro někoho 
připravoval, nechtěl sám zakončovat, kdyby vystřelil byl by to asi gól. 
Zip hrál v útoku s Machem, no jo no, take jsme se tomu takhle smáli 
jako vy, ale dobrý to bylo.“ 

Zápas očima Tomáše Dřímala: „Výsledek neodpovídá skutečnosti, ale 
je tomu tak. Ne ne, samozřejmě si dělám srandu, výsledek odpovídá 
naší hře. Dvakrát se trefil Mach, já ne, bratr ano, jednou Jarda 
Zikmund, ten nastoupil v útoku za Mílu, který na zápas nedorazil (u 
trenéra bude mít asi černý puntík). Byl to dobrý fotbal, přijeli 
fanouškové a byl to fakt mazec. Mohli jsme dát i víc gólů. Trenér byl 
snad spokojený. Škoda, že jel jen malý autobus a někteří museli 
cestovat auty. Já hrál střed zálohy a potom, když přišel Honza 
Komárek, tak na levé straně. Zip hrál v útoku a odvedl docela slušnou 
práci. Navíc dal srandovní gól, smál jsem se snad po celý zápas. 
Dával to jakoby hlavou, on spadnul, fláknul sebou a dal to snad 
nechtěně po zemi, prý nohou, neskutečný. Myslím, že jsme všichni 
hráli dobře.“                                                                                    -mh- 

  
J. Lázně : 

 
Libáň  0:3 

 

  
Bílá Třemešná : 

 
Jičín  4:1 

 

  
Miletín : 

 
Hostinné  2:2 

 

  
Nové Město : 

 
Sobotka odloženo 

 

  
Žacléř : 

 
Stará Paka  1:2 

 

  
Mostek : 

 
Mladé Buky  1:4 

 



předchozí zápasy našeho dnešního soupeře 

Chomutice  : Robousy  4 : 1 
Češov  : Chomutice  0 : 6 
Hořice B  : Chomutice  1 : 2 

POZOR na střelce. V týmu hostí se doposud střelecky vede nejlépe 
Dědinovi, skóroval v každém zápasu a nastřílel celkem 6 branek. 

včerejší výsledky OPM 

Češov  : Robousy  0:1    
Jičíněves     : Hořice B  2:1    
Žlunice     : L.B.-Pecka B 1:3    
Nemyčeves    : Milíčeves  2:1    
Valdice     : Lužany  0:1    
Podhradí  : Železnice  3:1 

 
kopidlenská přípravka v Libáni proti Hořicím 

Kopidlno : Hořice B  9 : 0 ( 3:0 ) 
Branky: Drnec 5, Pekárek 2, Machačný, Petr 
Sestava: Trávníček - Drnec, Petr, Nemčanský - Pekárek, Machačný, 
Kosinová, Šádková 
Kopidlno : Hořice A  6 : 5 pp ( 1:3 ) 
Branky: Drnec 4, Machačný, rozhodující penalta Drnec 
Sestava: Trávníček - Drnec, Petr, Nemčanský - Pekárek, Machačný, 
Kosinová, Šádková 
 

Program příštího týdne 

středa   5.9. od 17.00 h  Kopidlno B : Lužany 
čtvrtek   6.9. od 16.00 h  žáci doma proti Libáni a Sobotce 
sobota   8.9. od 10.00 h  přípravka v Robousích 
   od 09.00 h  žáci v Robousích 

         od 17.00 h  Robousy : Kopidlno B 
neděle   9.9. od 17.00 h  Kopidlno A : Mostek 

 


