
 

neděle 4. května 2014 

EUTAX 1. B třída od 17.00 h 

FK Kopidlno A : TJ Tatran Hostinné 
 Zápas řídí Tomáš Bouz z České Třebové 

AR1 Petr Buchta z Jaroměře, AR2 Marian Otava z Budčevse 
DS Miloš Židík z Opočna 

hlavní pořadatel Pavel Klaban 

od 14.45 h předzápas KS dorostu - finále 
FK Kopidlno : TJ Slavoj Skřivany 

hlavní pořadatel Libor Strnad  

NOMINACE NA DNEŠNÍ ZÁPAS A týmu ZUSTALA UTAJENA 

historie vzájemných zápasů 1.B třída sk. A 
30.9.2012 Kopidlno : Hostinné 6:0 
13.6.2013 Hostinné : Kopidlno 2:2 

Včerejší výsledky 
Sobotka : Rudník 0:1, Libáň : Trutnov 3:1 

Jičín B : Miletín 0:2 (na hřišti v Miletíně o tradiční pouti) 



1 TJ Rudník  7 4 1 2 19:16 16 
2 Miletín  7 5 0 2 13:7  15 
3 MFK Trutnov 7 4 1 2 18:15 15 
4 Hostinné  6 3 2 1 11:7  12 
5 Jičín B  7 3 0 4 12:16   9 
6 Sobotka  7 2 0 5 10:14   9 
7 Libáň  7 2 0 5 7:13    8 
8 FK Kopidlno 6 2 0 4 11:13   7 

 
Včera výraznou osobností zápasu sudí Patrik Mokošín 

Chomutice : FK Kopidlno B  1:1 (0:0) 

Branky: Vítek Kulhánek              ŽK - 1:4, ČK - 0:1 (Zedek) 
Čistecký - Geršl, Janáček, V.Dyčenko, Kraus (Šafařík) - D.Berounský 
(Kazda), Zikmund, Pavel Klaban (Valnoha), J.Komárek - V.Kulhánek, 
Zedek ... připraven Petr Klaban  

  

Zápas očima Josefa Vodičky: „I.poločas jsme měli tři gólové šance, 
už v 5.minutě Zip loženou hlavou nedal, pak jsme nedali další 
dvě, oni nás přehrávali v standardkách, tam byli dost silní, ale 
nedostali se k ničemu, druhou půli jsme dali branku - Vítek 
Kulhánek, no a drželi jsme to, hrálo se v pohodě, a dvacet minut 
před koncem začal rozhodčí připískávat jim, úplně ve všem, 
začalo to žlutou kartou pro našeho gólmana, který si stavěl míč 
a na popud domácí lavičky rozhodl o zdržování hry, potom začal 
pískat fauly jen našim hráčům, vyvrcholilo to penaltou, která 
nebyla. I když se ptal pomezního a ten řekl penalta ne, tak 
stejně nařídil pokutový kop. Kluci samozřejmě cítili křivdu, tak 
se to řešilo a domáci hráč zezadu plácl Gabíčka nějak přes 
zátylek, to rozhodčí neviděl, Gabo do něho strčil, ten teatrálně 
upadl, no a Gaba vyhodil, když tak měl vyhodit oba. Určitě jsme 
měli na výhru, vedli jsme a určitě to dotáhli do konce. Čisťa 
penaltu vystihl, ale podklouzl, prošlo to pod ním. Za daného 
vývoje zápasu je remíza ztrátou. Jinak musím pochválit celý 
tým, všichni bojovali.“ 
  

Zápas očima Josefa Čisteckého: „První poločas bez branek, ale měli 
jsme takových 4-5 gólovek, Zip hlavou, Pavel Klaban, už ani 
nevím, oni neměli skoro nic, nějaký centry, ty jsem posbíral, 
jednu šanci z takového závaru tam měli, ale křížnou střelou 



minuli bránu, herně jsme byli lepší. Rozhodčí první poločas tak 
nějak pískal rovinu. Druhý poločas, tak asi v 55. minutě jsme 
zaútočili po pravé straně, dlouhý míč, prodloužený na útočníka a 
ten přehodil gólmana. Vzápětí mohl Pavel Klaban zvýšit, ale to 
se bohužel nepovedlo. Najednou začal rozhodčí vše pískat pro 
ně, fauly otáčel pro ně, ale fakt, to bylo brutální, já jsem dostal 
nesmyslnou žlutou kartu za zdržování, míč jsem sice držel, ale 
stále probíhalo střídání, moje protesty vůbec nebral v potaz. Na 
hřišti to vřelo, kluci byli na rozhodčího ostrý, protože pískal 
úplné voloviny. Ke konci zápasu si Kuba Geršl ve vápně naprosto 
čistě pokryl balon, chomutičák mu zezadu naskočil na záda, 
zařval si, ... a ty vole, von to písknul. Začalo haló, všichni jsme 
na něho vlétli, tak se šel zeptal pomezního, ten že penalta 
nebyla, on že o tom rozhoduje sám. Při dohadách chomutičák 
strčil do Gaba až udělal tři kroky dozadu, on mu to vrátil, toho 
už si rozhodčí všiml a vytáhl červenou, pro chomutičáka nic.  
Nastalo takových deset minut šíleného dohadování, až potom 
přišlo na penaltu. No kopnul ji dobře, po zemi, já vystihnul 
stranu, ale letěl jsem příliš vysoko a nestačil jsem tam natlačit 
koleno, trochu jsem míč srazil, ale ten se dokulil za čáru. No Zip 
říkal, že tohle se špatně chytá. Hrálo se ještě asi dvě minuty a 
přesně v 90. to písknul. Při odchodu ze hřiště jsme to od plic 
komentovali. Vlastně i domácí hráči nechápali co se to dělo. Já 
jsem klidný člověk, ale tohle mě tedy rozparádilo do šílenosti. 
Škoda, zasloužili jsme si vyhrát.“ 

 
Tabulka KS dorostu U19 

1 Hostinné   7 6 1 0 21:7  19 
2 Bílá Třemešná  6 4 1 1 24:17 14 
3 Stěžery   7 3 0 4 18:23   9 
4 Vysoká/Třebeš  6 2 1 3 24:20   8 
5 Skřivany   6 2 2 2 18:22   8 
6 Týniště n.O.  6 2 1 3 21:20   7 
7 FK Kopidlno  6 0 3 3 12:23   6 
8 Rozkoš/Č. Skalice 6 1 1 4 8:14      4 

 
 

ohlédnutí za zápasem z minulého týdne 
FK Kopidlno B : Sokol Jičíněves  6 : 0 (2:0) 



Branky: Vodička Tomáš, Zikmund Jaroslav, Zedek Pavel, Geršl Jakub, 
Komárek Petr, Janáček Jaroslav 

Pavel Klaban: „Hlavně to napiš diplomaticky. Před zápasem 
v kabině jsme si řekli, že je na čase vyhrát, že musíme potěšit 
diváky. Důležité bylo, že jsme začali běhat a míč si dávali po 
zemi, žádné nakopávané balóny. Z toho přišla řada šancí a ty se 
hlavně proměňovaly. Tým zahrál opravdu dobře. Jéňa Dřímal 
zahrál velmi dobře, rozdával míče, z toho jako první těžil Tomáš 
Vodička, parádní gól. Jéňa nahrál i na druhý gól, míč poslal do 
vápna na Zipa a ten sám před prázdnou bránou zkušeně zvýšil 
na 2:0, to přineslo uklidnění a následně i další góly. Vzadu 
zahráli velmi dobře Tony ve dvojici s Dýčou.“  

Přípravka včera v Kopidlně 2x vítězně proti Železnici 
Kopidlno : Železnice A 3:1 Jarda Machačný 2, Patrik Krejčík 

Kopidlno : Železnice B 6:2 Adam Kosina 2, Patrik Krejčík 2, Jirka 
Šádek, Jarda Machačný 
Láďa Kosina: „Pěkný fotbal s pěknými přihrávkami, hodně šancí, skóre 
mohlo být vyšší. Tým musíme pochválit, určitě se to líbilo.“ 

 
Další program FK Kopidlno 

po     5.5. 17.30  nereliga Šenkýři : Kopidlno 

st      7.5. 17.30  nereliga Kopidlno : Divá Bára  

čt      8.5. 10.00  žáci doma sehrají odložené dvojutkání s Chomuticemi 

10.00  přípravka v Libáni 

  17.00  FK Kopidlno : Vysoká/Třebeš (dorost) 

  17.00  Trutnov : FK Kopidlno A (BUS 14.45) 

so    10.5. 09.00  přípravka v Milíčevsi 

17.00  FK Kopidlno B : Podhradí 

ne   11.5. 10.00  žáci v Libáni 

14.45  FK Kopidlno : Bílá Třemešná (dorost) 

  17.00  FK Kopidlno A : Libáň 

 

                                                                                                                                                                             -mh-            


