
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROVIT OPM o

TJ Kopidlno B : L.Bělohrad/Pecka B

Zápas řídí trojice rozhod
Dobiáš z Jič

Nominace na dnešní zápas

Petr Brodský, Jaroslav Zikmund, Jakub Geršl, Jaroslav 
Janáček, Milan Šafař
Komárek, Vladimír Kotlá
Igor Kulhánek, Tomáš Zarycký, Ruslan Dy

dorostenci dnes od 14.30 h na horké p

TJ KOPIDLNO 

  

19. srpna 2012 

EUROVIT OPM od 17.00 h 

TJ Kopidlno B : L.Bělohrad/Pecka B

ídí trojice rozhodčích Zbyněk Materna z Robous, Filip 
Jičína a Vladislav Šamko z Popovic

Nominace na dnešní zápas 

Petr Brodský, Jaroslav Zikmund, Jakub Geršl, Jaroslav 
ek, Milan Šafařík, Tomáš Vodička, Vítek Dy

Komárek, Vladimír Kotlář, Zdeněk Pekárek, David Medlík, 
Igor Kulhánek, Tomáš Zarycký, Ruslan Dyčenko 

dorostenci dnes od 14.30 h na horké půdě v Lov

TJ Kopidlno B : L.Bělohrad/Pecka B 

k Materna z Robous, Filip 
ína a Vladislav Šamko z Popovic 

Petr Brodský, Jaroslav Zikmund, Jakub Geršl, Jaroslav 
ka, Vítek Dyčenko, Jan 

k Pekárek, David Medlík, 
 

Lovčicích 



výsledek včerejšího zápasu  

Sokol Bílá Třemešná : TJ Kopidlno A    4 : 0 (4:0) 

Kopidlno A: Petr Brodský - Štěpán Malý, Pavel Klaban ©, Ladislav 
Komárek (80´Milan Šafařík), Petr Komárek - Miloslav Havelka, 
Vladimír Hnát, Tomáš Dřímal (45´Jan Dřímal), Vítek Kulhánek - Jiří 
Odvárko, David Machačný 

 
Václav Šimůnek: „Utkání s Bílou Třemešnou jsou vždy výsledkově 
trochu divoká. Oba týmy jsou v 1.B třídě třetí sezonu a doposud jsme s 
tímto soupeřem neprohráli. Je ovšem nutné připomenout, že v 
utkáních venku se nám výsledkově dařilo bodovat především díky 
notné dávce štěstí, protože nás soupeř vždy v prvním poločase 
přehrával a mohl tyto vzájemné zápasy rozhodnout. Na tuto skutečnost 
jsem před utkáním upozorňoval a snažil se zdůraznit, že cesta k 
úspěchu vede přes důslednou a poctivou obranu od 1.minuty. 
Výsledek? První minuta 1 - 0, v 25.minutě 4 - 0 a nebylo o co hrát. 
Naše hra v úvodních dvou zápasech nenadchla. Ačkoli hra v poli může 
občas vypadat pohledně, tak skutečnost je taková, že tam, kde se 
zápasy rozhodují, tzn. před oběma brankami, za soupeři výrazně 
zaostáváme. Počet gólových šancí a střel na bránu je za ty dva zápasy 
naprosto mizivý. Chybí nám dravost a vůle po gólu. Svědkem toho 
budiž, že prakticky nekopeme žádné "standartky". S "bagem", které 
předvádíme ve středu hřiště, před brankou soupeře bohužel 
neuspějeme. Co se týká bránění celého týmu, tak stačí jeden - dva 
šikovní hráči soupeře a bez problémů "povodí" dva - tři naše hráče. 
Zažili jsme to v utkání s Miletínem i nyní v Bílé Třemešné. Svědkem 
toho budiž, že nepodstupujeme žádné souboje, prakticky nefaulujeme. 
Přesto našim hráčům dále věříme. Není to o fotbalové kvalitě, protože 
tu máme. Je to o hlavě a vůli po vítězství a to až zvládneme, tak 
budeme patřit opět ke špičce 1.B třídy.“ 

Miloslav Havelka: „Nečekal jsem jednoduchý zápas, ale klukům jsem 
věřil. Rozčarování přišlo nečekaně brzy. A myslím, že i někteří hráči 



chvílemi nechápali co se na hřišti děje. Zaspali jsme hned úvod 
zápasu a soupeř si s námi dělal co chtěl. Naší obranou procházel až 
příliš jednoduše a Petr v bráně byl zcela bezmocný, ani jeden gól 
nepadá na jeho účet. Po 26.minutě hry to bylo na ručník a domácí 
fans skandovali „deset“. To se neposlouchalo vůbec dobře. Až 
v samotném závěru poločasu se nám povedla slušná kombinace a 
zakončení skončilo na břevnu. Poločas byl tristní, takhle špatně jsem 
kluky neviděl hrát. Kdo nejel nemusí litovat, hráči odcházeli ze hřiště 
se sklopenýma očima a Václav Šimůnek byl určitě výkonem zklamán. 
Druhý poločas domácí polevili a naše hra se zvedla. Přesto jsme si 
nedokázali vytvořit gólovou příležitost. Domácí fandové přiznali, že 
měli z Kopidlna strach a toto nečekali. Mrzelo je, že druhou půli jejich 
hráči vypustili.“ 
 
„Za zmínku stojí přístup jednoho nejmenovaného fanouška, který si 
zápas nenechal ujít a z Kopidlna vyrazil do Bílé Třemešné na jízdním 
kole /47 km/. Pravdou je, že nestihl první poločas, jevil známky únavy, 
těžce dýchal a díky kopcovitému terénu měl brýle na čele jaksi 
roztančené. Nevadí, dorazil, přístup hodný pochvaly. Doufejme, že ho 
cyklovýlet nezlomil a dnes Jarda Z. nastoupí v plné síle.“             -mh- 

 
Ve středu 15.8. úspěšně odehráli svá přípravná utkání jak žáci, tak 
dorostenci. Žáci doma po pěkném výkonu porazili Jičíněves 
jednoznačně 4 : 0. K pátečnímu zápasu v Libáni žákům liberecký 
soupeř nedorazil, proto si tréninkově zahráli s libáňskými žáky. 
 

Dorostenci vyběhli na trávník v Křinci.  

Křinec : Kopidlno  2 : 4 (2:3) 
 

Branky: Poutník 2, Zedek, Valnoha 
Ulrych - Myška, Říha, Nasikovský, Strnad - Hyšpler, Valnoha, Wajs, 
Jantulík - Zedek, Poutník ... stříd. Kodet 
 



včerejší výsledky 1.B třídy 

  Mostek  : Stará Paka  0 : 2 
  J. Lázně  : Rudník  2 : 2 
  Miletín  : Libáň  2 : 2 
  Žacléř  : Hostinné  1 : 1 
  Mladé Buky : Sobotka  0 : 1 

včerejší výsledky OPM 

Češov  : Chomutice  0 : 6 
Robousy  : Hořice B  4 : 2 
Jičíněves  : Milíčeves  2 : 0 
Žlunice  : Lužany  0 : 5 
Nemyčeves : Železnice  1 : 2 
Valdice  : Podhradí  1 : 3 

 

- co nás čeká v nejbližší době - 
úterý 21.8.2012 od 17.30 h 

                      pohárový zápas 
TJ Kopidlno : TJ Sokol Kratonohy 

Sršni z Kratonoh (obec čítající cca 600 obyvatel) 
hrají krajský přebor a v loňském ročníku skončili ve 

středu tabulky, obsadili 8.místo. 

středa 22.8.2012 od 17.00 h 

mistrovský zápas dorostu 
TJ Kopidlno : Slavoj Skřivany 

 
K fotbalu patří i údržba stadionu, jako například ošetření a 
nátěr laviček, proto připravujeme na sobotu 25.8. brigádu. 
 

 


