
  

neděle 5. října 2014 
mistrovské utkání PromePro IT 1.B třída od 16.00 

FK Kopidlno A : FC Kobylice 
Zápas řídí Josef Vašata, AR1 Leonard Horský, oba z Týniště n/Orl., AR2 Otakar 

Pešava z Třebechovic, delegát KFS Miroslav Přibyl z Hradce Králové 

hlavní pořadatel Pavel Klaban  

NOMINACE NA DNEŠNÍ ZÁPAS 

Brodský - Kotlář, Hnát, L.Komárek, Horna, Machačný, Černovský, 
Poutník, P.Zedek, Brett, T.Klaban, Havelka, P.Berounský, Šafařík, 

T.Zedek, Ďorď 

HISTORIE VZÁJEMNÝCH UTKÁNÍ 
24.8.2013  Kobylice : Kopidlno 1 : 3 
13.10.2013  Kopidlno : Kobylice 4 : 1 
16.8.2014  Kobylice : Kopidlno 4 : 2 

tentokrát bez předzápasu - dorost má volný víkend 

včerejší výsledky krajské 1.B třídy 

Libáň : Jičín B 3:1   Nepolisy : Miletín 1:1 (pk 2:3) 
Robousy : Milíčeves 3:1 



1 
 
Sokol Nepolisy 9 5 1 0 3    26:14    18 

2 
 
SK Miletín 9 4 2 1 2    25:16    16 

3 
 
FK Kopidlno 8 5 3 0 0    28:18    15 

4 
 
FC Spartak Kobylice 8 3 2 3 0    12:9    15 

5 
 
Sokol Libáň 9 5 4 0 0    15:20    15 

6 
 
FC VTJ Milíčeves 9 4 5 0 0    13:18    12 

7 
 
SK Jičín B 9 3 6 0 0    14:21     9 

8 
 
SK HOŠEK Robousy 9 1 7 1 0    11:28     5 

 

Situace ve skupinách B,C,D 

Skupinu B vede s 21 body a pěti brankovým náskokem na Žacléř Spartak 
Police nad Metují. Ve skupině C  drží 1.příčku České Meziříčí s 22 body, 
druhý Sokol Deštné má bodů 17, Malšovice (16 b) si dnes mohou polepšit v 
Jaroměři. Ve skupině D si dnes zahrají o 1.místo SK Albrechtice (18 b) a 
Spartak Rychnov B (17 b).  

Střelci Kopidlno/Kobylice : 8 - O.Brett, 6 - T.Klaban, 3 - M.Poutník, 
P.Zedek, L.Komárek ... /3- D.Nový ... 

béčko bodovalo v Nemyčevsi 

Sokol Nemyčeves : FK Kopidlno B 2 : 6 (1:3) 
Branky: 22´,24´Šafařík, 43´J.Dřímal, 65´Janáček, 81´D.Berounský, 
84´Kateřiňák 

Martin Brožíček - Janáček, Zikmund, Wajs, T.Dřímal - Jan Brožíček 
(46´Pavel Klaban), J.Komárek (64´Medlík), J.Dřímal, Šafařík 
(50´D.Berounský) - Havelka (68´Vycpálek), Valnoha (46´Kateřiňák) 
ŽK - 1:1 (Vycpálek) 
Vstup do zápasu nebyl nijak oslnivý, naopak zlobil soupeř. Hned v úvodu 
servírovali domácí slušný míč za naší obranu, pohyblivý útočník se uvolnil 
a jeho střela, možná střílená přihrávka, prosvištěla malým vápnem. Stálo 
při nás štěstí. V 6.minutě se bek Jarda Janáček vysunul až před gólmana 
Kohuta, odchovance kopidlenské kopané, těsně před ním stačil 
vypíchnout míč, ale centr nenašel adresáta. Vzápětí se ve slušné pozici 
ocitl dorostenec Martin Valnoha. Těsně před gólmanem zakončoval 
hlavou, leč slabě a s tím neměl Vítek Kohut problém. V 10.minutě si 
hezký střelecký pokus z přímého volného kopu připsal Jéňa Dřímal. 
Kohut včas reagoval. Ve 14.minutě jsme mohli inkasovat podruhé, na 
centr do našeho vápna reagoval dobře postavený domácí hráč, z voleje 
se do míče opřel a bránu přepálil, na gólové šance 2:0. V 18.minutě 
středopolař Honza Komárek prostrčil míč na rozběhnutého Havelku a 



obránce spolu s Kohutem měli napilno, míč na poslední chvíli uklidili na 
roh. Ten rozehrál Havelka stylem vysoký padající list, na který si dobře 
naběhl Janáček a hlavou důrazně zakončil. Ve 22.minutě předvedl svoji 
rychlost po křídle Martin Valnoha. Zatáhl míč až do vápna a z úhlu se 
rozhodl pro střelu. Mohl zvolit přihrávku pod sebe do hřiště, což vypadalo 
nadějněji, ale i tak pěkná akce. Kohut byl dobře postaven a střelu 
eliminoval na roh. Toho se chopil Jéňa Dřímal a dlouhána Milana Šafaříka 
vyšrouboval nejvýše ze všech, hlavou 0:1. Vzápětí do otevřené domácí 
obrany postupoval Míla Havelka, kterému pohybem pomáhali po 
stranách spoluhráči. Tvrdá Mílova střela orazila tyč, což se ukázalo jako 
nacvičený signál, Šáfa byl připraven, prásknul do odraženého míče a bylo 
hotovo, 0:2. O chvíli později si znovu za obranu nabíhal Míla, leč Jéňa na 
vteřinu zaváhal a ofsajdová past sklapla. Ve 32.minutě kombinoval Šáfa 
a Havelka, připravili pozici pro Dřímala, jehož levačka tentokrát minula 
cíl. Dvoubrankové vedení nás maličko uspalo a přišel trest. Statická 
obrana, jen jsme přihlíželi jak soupeř od lajny zakládá útok, přihrávka do 
středu hřiště, přesná střela z hranice vápna a bylo sníženo, 35.minuta 
1:2. Zip s kapitánskou páskou se hodně zlobil. Podíl na brance však 
padalo na vrub více hráčů. O pět minut později si vybral slabší chvíli 
Honza Wajs. Naštěstí dobře přečetl hru brankář Martin Brožíček a 
včasným vyběhnutím vše uhasil. Ve 43.minutě si míč cvrnkli kluci 
Dřímalovi, tzv. já na bráchu, brácha na mě, Jéňa se nebál situace jeden 
na jednoho, ladně přešel posledního domácího hráče a míč poslal s 
pomocí tyče do brány, 1:3. Ve 45.minutě připravil pro domácí obránce 
kolotoč Havelka, fotbalově prošel přes dva hráče, centroval do vápna a 
míč zaskočil nepřipraveného Jéňu a Šáfu. Poločasovou tečku mohl udělat 
Honza Brožíček, jenže v gólové pozici ho míč neposlechl. 
Do druhého poločasu jsme nastupovali s dvoubrankovým náskokem a po 
střídání s čerstvými silami. Přidat další branku se pokusil Havelka, střelou 
pod víko chtěl překvapit Kohuta, ten ale nešel na zem, naopak počkal si 
a míč vytáhl na roh. V 60.minutě dobře kombinoval Kateřiňák 
s Berounským, Káča prošel až na malé vápno a jeho střela orazítkovala 
kovové zařízení. Martin Kateřiňák byl viditelně při chuti a na hrotu útoku 
opakovaně hledal šikovnými přihrávkami spoluhráče. U další pěkné 
kombinace stáli Honzové Komárek a Wajs, kteří uvolnili Havelku a ten 
znovu vyzkoušel pozornost Kohuta. Na vyražený míč reagoval Berounský, 
ale bránu netrefil. Následně z průniku Míly Havelky, kterého zastavila 
přesila bránících hráčů, mohl těžit Káča. Vypadalo to gólově, jen vystřelit, 
jenže nepovedlo se. Aktivně hrající bek Jarda Janáček, který byl při chuti 
a po většinu zápasu pilně brázdil pravou lajnu, se dočkal odměny 
v podobě vstřelené branky v 65.minutě, 1:4. O pár minut později se o 



zakončení technickou střelou pokusil Kateřiňák, těsně minul tyč. 
V 72.minutě ve středu hřiště ztratil míč Klába, balónu se zmocnil domácí 
hráč s bříškem, postupoval na naši bránu, ne nijak rychle, zato efektivně, 
přešel podél Jardy Zikmunda a vystřelil, 2:4. V 80.minutě zahrával přímý 
volný kop Zip. Nepomohla hlasitá podpora publika, míč šel vysoko nad. 
Vzápětí přišla učebnicová přihrávka Kateřiňáka, perfektní ulice na Dana 
Berounského, který nenechal nikoho na pochybách o svých kvalitách, 
tvrdá střela a 2:5. Gólového zářezu se nakonec dočkal i Martin Kateřinák, 
po slušné kombinaci s Jéňou poslal míč podél Kohuta, 2:6.      

Nebyl to nijak oslnivý zápas, občas jakoby některým hráčům chyběla 
chuť hrát, běhat, nabídnout se pro míč, ale vítězství zasloužené.        

 
starší přípravka včera na hřišti v Miletíně 

Petr - Machačný, Rozsypal, Krejčík, Rejda, Nemčanský, Zikmund 

Libáň : Kopidlno 3 : 6 (1:2) 
Branky: Rejda 3, Machačný, Krejčík, Nemčanský 
Miletín : Kopidlno 10 : 0 (6:0) 

Jaroslav Janáček: „Z prvního zápasu mám radost, po většinu utkání jsme 
byli aktivnější, fotbalovější a zaslouženě vyhráli. Druhý zápas se mi 
hodnotí těžce. Po hrubých chybách jsme soupeři darovali 6 branek a bylo 
po zápase �. Druhý poločas byl z naší strany lepší, ale bohužel bez 
gólové tečky. Chválím kluky za první zápas a v utkání s domácím 
Miletínem za 2. poločas.“ 

Program příštího týdne 

středa 8.10. 17.00 nereliga Kopidlno : Sauny 
pátek       10.10. 16.30 nereliga Žeretice : Kopidlno 
sobota     11.10. 09.00 st.přípravka v Železnici (Železnice, Jičíněves)  
   16.00 Miletín : FK Kopidlno A (BUS 14.15)  
neděle     12.10. 09.50 ml.přípravka v Milíčevsi (turnaj 6 týmů)  

10.00 FK Kopidlno : Milíčeves (dvojzápas žáci) 
10.00 Skřivany : FK Kopidlno (dorost BUS 08.30) 
16.00 FK Kopidlno B : Valdice 
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