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12. srpna 2012 

 

1.B třída od 17.00 h 

TJ Kopidlno A : SK Miletín A 

Zápas řídí trojice rozhodčích Josef Janota (Vrchlabí), David 
Beránek (Trutnov) a Jan Andrýs (Pilníkov) 

předzápas dorostu od 14.30 h 

dorostenci TJ Kopidlno změří síly s „neregistrovanými“ 
kopidlenskými hráči 

Nominace na dnešní zápas 

Brodský (Brožíček) - Malý, L.Komárek, Hnát, P.Komárek, P.Klaban, Machačný, 
T.Dřímal, J.Dřímal, V.Kulhánek, Odvárko, Havelka, T.Klaban, Poutník, Šafařík 



výsledek včerejšího zápasu OPM 

FC Milíčeves : TJ Kopidlno B    1 : 0 (0:0) 
 

Kopidlno B: Brožíček - Janáček, V.Dyčenko, Šafařík, Plocar - Geršl, 
J.Komárek, Zikmund, R.Dyčenko - Pekárek, Vodička ...střídali 
Medlík, Poutník, Zaytsev 

 
Trenér Josef Vodička: „Herně vyrovnaný zápas, chtěli jsme vyhrát, 
ale šťastnější byl soupeř. V závěru se hrálo nahoru, dolů, my jsme 
gólovku nevyužili, soupeř ano. Milíčeves šla výkonnostně dolů a o to 
víc prohra mrzí. Rozhodně bylo na remízu, bod by byl dobrý. Zahráli 
si všichni, Kuba Geršl 45 minut. Míša Poutník odmával poločas, za 
což jsem byl rád, protože Petr Janda se na poslední chvíli omluvil. 
Věřím, že zítra v Kopidlně na domácím hřišti to bude lepší.“ 
 
Míla Havelka ml.: „Nevydařený zápas, nuda, špatný. Čekal jsem 
výhru, takže zklamání. V závěru to naši otevřeli, ale ani bod nevyšel. 
Broža se málem vyfauloval, ještě že viděl jen žlutou, protože zákrok 
byl na červenou. Penaltu za stavu 1:0 chytil. Hodně slyšet byl pan 
Brožíček, dost nadával, ale většinou měl pravdu, kluci na hřišti se měli 
víc snažit.“ 
 
Jarda Zikmund: „My jsme hráli blbě, oni hráli blbě. Šanci jsme 
nevyužili, Kuba nastřelil tyč, no a já střílel mimo branku. Remízový 
zápas pro nás dopadl špatně.“ 

 
včerejší výsledky OPM 

 

 Podhradí  : Nemyčeves  2 : 1 
 Lužany   : Jičíněves   0 : 0 
 L.B.-Pecka B  : Robousy   2 : 3 



VZNIK ČLENSTVÍ VE FAČR 
STAŇ SE ČLENEM PROSTŘEDNICTVÍM NAŠEHO KLUBU 

JE V NAŠEM ZÁJMU MÍT CO NEJŠIRŠÍ ČLENSKOU ZÁKLADNU 
 
 

Fotbalová asociace České republiky (ve zkratce 
FAČR) je členský svaz organizací FIFA a UEFA 
a orgán, který organizuje fotbal v Česku. Je 
dalším z pokračovatelů Českého fotbalového 
svazu, založeného v roce 1901. Do června 2011 
se označoval názvem Českomoravský fotbalový 
svaz (ČMFS). Valná hromada FAČR rozhodla o 

zavedení členských příspěvků s účinností od r. 2012. Jejich výše byla stanovena 
na 50 Kč. Od roku 2013 bude u dospělých 200 Kč ročně a u mládeže do 18 let 
100 Kč ročně. 
 

ROZDĚLENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ 
 

V tomto roce obdrží každý KFS polovinu peněz z vybraného 
členského příspěvku, tedy 25 Kč (to znamená, že polovina peněz se 
vrátí do klubů). V roce 2013 obdrží kluby 80% z celkového součtu 
členských příspěvků. Zpětné rozdělení všem klubům na úrovni OFS a 
KFS bude na základě jejich členské základny. Stručně řečeno, čím 
více členů bude náš fotbalový klub mít, tím více peněz se nám do 
fotbalu vrátí. 
 
Hráči, trenéři, rozhodčí, osoby uvedené v zápisu o utkání, jednotlivci 

vykonávající funkce v soutěžích podle předpisů FA, členové 
statutárních orgánů fotbalových klubů, členové orgánů FA a agenti 

hráčů, ti všichni musí být členy FA. 

 

Každá další fyzická osoba, tedy kdokoliv z vás, z našich 
fandů, fanynek, každý kdo projeví zájem o vznik členství ve FAČR 

prostřednictvím našeho fotbalového klubu bude jen vítán. 
 



Postačí vyplnit přihlášku za člena FAČR, 
kterou od nás buď obdržíte, nebo je k dispozici na 

http://clenstvi.fotbal.cz/jak-se-stat-clenem/ 

 
a uhradit členský příspěvek. 

Členský klub vyplní v přihlášce zbývající 
položky, opatří ji podpisy dvou statutárních zástupců a zašle 

ji místu centrální registrace. 
 

- k dnešnímu zápasu TJ Kopidlno A - 
 

Na domácí střídačce dnes bude chybět trenér Roman Horna, který si 
vychutnává sluneční paprsky kdesi na chorvatských plážích. Záměrně 
neprozradil místo. Původně mezi hráči kolovalo cosi o jednání 
Romana Horny s chorvatským klubem Slaven Belupo, což bylo 
nakonec vyvráceno. S týmem nepojede ani za týden do Bílé 
Třemešné. V kontaktu je s Václavem Šimůnkem, který jej zastoupí. 
Bohužel pro zranění týmu nepomůže David Krulich, což je citelná 
ztráta pro naší defenzívu. Nahradit by jej mohl Ladislav Komárek, 
který se po delším působení v jiných klubech (FK Mladá Boleslav, FC 
Pěčice, RMSK Cidlina, FK Nový Bydžov) vrátil na kopidlenský 
trávník a dnes zažije jakousi premiéru. Přejme mu hodně štěstí. Před 
týdnem se naši borci představili v dobrém světle v Libáni, kde 
v Poháru hejtmana KHK porazili soupeře 4:2 a postoupili do dalšího 
kola (Sokol Kratonohy, o termínu bude ještě jednáno). Věřme, že 
vstup do mistrovské soutěže 1.B třídy bude pro naše áčko okořeněn 
vítězstvím  a  pro diváky to bude ta nejlepší pozvánka na další zápasy. 
                                                                                                                        -mh- 
 
 


