
  

neděle 12. října 2014  
mistrovské utkání Okresního přeboru mužů od 16.00 

FK Kopidlno B : TJ SKP Valdice 
HR – Pavel Jiřička, AR1 Roman Pikeš, AR2 Daniel Duřt 

hlavní pořadatel David Krulich  

NOMINACE NA DNEŠNÍ ZÁPAS 

Martin Brožíček – Jarda Janáček, Jarda Zikmund, Jan Wajs, Jan Dřímal, 
Tomáš Dřímal, Jan Komárek, Martin Kateřiňák, Pavel Klaban, Míla 

Havelka (včera si odpykal 1 zápas STOP za ČK), Vítek Kulhánek, Dan 
Berounský, Jan Brožíček, Milan Šafařík  

 

1. L. Bělohrad B 9 8 0 1 43: 10 24 
2. Železnice  9 6 1 2 26: 12 20 
3. Valdice  8 6 1 1 24: 15 20 
4. N. Paka  9 5 1 3 23: 17 17 
5. Hořice B  9 5 0 4 23: 19 15 
6. Kopidlno B  8 5 0 3 20: 25 15 
7. Lužany  9 4 1 4 22: 19 14 
8. Chomutice  9 3 2 4 21: 15 11 
9. Podhradí  8 2 1 5 18: 21   7 
10. St. Paka  9 2 1 6 11: 19   7 
11. Jičíněves  8 0 2 6 12: 30   3 
12. Nemyčeves  9 1 0 8   8: 49   3 



Včerejší výsledky OPM 

Nová Paka : Lužany 4:3  L.Bělohrad B : Železnice 4:2 
Chomutice : Hořice B 1:2  Nemyčeves : St.Paka  1:0 

Včerejší výsledky 1.B třídy 

Jičín B : Robousy  5:1 
Kobylice : Libáň  8:1 (hosté se ujali ve 2.minutě vedení, potom „se uvařili 
ve vlastní šťávě“, na obou stranách neproměněný pk, ČK pro brankáře hostí Hampla)  

SK Miletín : FK Kopidlno A 1 : 1 (0:0) (pk 5:4) 
Branky: 90´Ladislav Komárek (pk) 
ŽK/ČK – 4:3/0:1 (36´,80´Černovský, Machačný) 

Petr Brodský – T.Dřímal, P.Berounský, Hnát, L.Komárek – Poutník 
(63´Valnoha), Machačný, Černovský, Zedek – Brett (72´Janáček), 
T.Klaban … připr. Vycpálek 

Brodský hvězdou utkání, jeho zásluhou jsme přivezli bod – 
velmi dobře zahrál Láďa Komárek 

V úvodní minutě na sebe upozornil na hrotu útoku Tomáš 
Klaban, svým důrazem se prosadil přes posledního hráče a 
zasahovat byl nucen mladý brankář domácích. Dalších osm 
minut se hrálo na naší polovině hřiště, kdy jsme přežili gólový 
atak soupeře, centr z pravého křídla prosvištěl naším malým 
vápnem a bylo štěstí, že nabíhající domácí hráč netrefil míč. 
V 9.minutě se nám podařilo překročit půlící čáru a byl z toho 
pěkný průnik Kláby, ten postupoval za prostrčeným míčem do 
vápna a zastavil jej až kontakt s gólmanem! Hraniční zákrok, 
pokračovalo se dále. Hra se vyrovnala, přesto lépe kombinovali 
domácí a také z toho těžili. Ve 21.minutě rozpoutali před naší 
bránou neskutečnou melu, ze které jako vítěz vyšel náš borec – 
brankář Petr Brodský. Ten jako nesmrtelný pavouk, snad 
natřikrát nedovolil míči vlétnout do naší brány, zlikvidoval více 
než 100% gólovku a domácí se nestačili divit. O tři minuty 
později Bróďa znovu podržel tým a nulu na svém kontě. Ve 
28.minutě se v dobrém náběhu na lehký míč Gabíčka do vápna 
ocitl Míša Poutník (nabízel se do hry neustále). Zakončoval ve 



skluzu. Ve 45.minutě zamíchal s balónem Zedek, došel si pro 
faul a sám se zhostil trestného kopu. Slušný pokus, ale nad 
horní tyč. Do poločasu druhého se šlo bez branek, ale rozhodně 
blíže k úspěchu měli domácí, naše jediná střela mezi tři tyče 
nestojí snad ani za zmínku. Druhé dějství jsme začali 
ofenzivněji, čemuž hodně napomáhal bek Láďa Komárek. 
V 53.minutě se u rohového praporku uvolnil Míša Poutník a byl 
zastaven nedovoleně. Trestný kop v podání Černovského vyzněl 
hodně nepovedeně. Hra se přelévala z jedné poloviny na 
druhou a Fans Kopidlna o sobě dávali výrazně vědět. Zaznělo i 
„Machy, bojuj jako v Las Vegas“☺. V 63.minutě se individuálně 
blýskl Ondra Brett a prošel až do zakončení. Na druhé straně 
instinktivně Bróďa likvidoval nebezpečné zakončení hlavou. 
Bránění standardních situací je naší slabinou a to se ukázalo 
v 72.minutě, roh domácích na přední tyč, nevysoký míč a 1:0. 
Vzápětí Tony Dřímal na půlce hřiště chyboval v rozehrávce, již 
nestíhal zpět, ale v bráně jako skála stál Petr Brodský a držel 
naději. Nad Miletínem se šeřilo a na hřišti houstla atmosféra. 
V 78.minutě mířil hlavou nad Klába. Vzápětí, na doporučení 
pomezního, tasil hlavní sudí před očima Ondry Černovského 
žlutou kartu, což byla v zápasu jeho druhá a tudíž pro Čerňu 
vymalováno! V 82.minutě se v souboji ve velkém čtverci ocitl 
dorostenec Martin Valnoha, důrazně atakován bránu netrefil, 
skončil otřesen s újmou na zubu. Atmosféra byla vypjatá, 
padala silná slova na adresu rozhodčích, diváci bouřili. 
V 89.minutě v rohu velkého vápna podstoupil souboj Machy, 
situace nepřehledná a domácí hráč s výkřikem padl na trávník. 
V tu chvíli se již hrálo o pár metrů blíže k bráně. Hlavní sudí 
s pomezním vyhodnotili situaci jako faul bránícího hráče a byl 
nařízen pokutový kop, 90.minuta a Komárek s jistotou proměnil, 
1:1. V nastavení, hektické vřavě, ještě musel Brodský vytáhnout 
další z excelentních zákroků. 

A šlo se na penalty! 
Naši začali a kopali v pořadí Machačný +/ Komárek +/ Zedek +/ 
Klaban –/ Hnát +/ domácí proměnili všech pět = VÝSLEDEK 5:4  



Starší přípravka včera v Železnici 
Petr – Machačný, Drnec, Nemčanský, Krejčík, Kóré, Vlček 

ŽELEZNICE : KOPIDLNO 3:2 (1:2) 
Branky: Patrik Krejčík 2 
JIČÍNĚVES : KOPIDLNO 1:3 (0:1) 
Branky: Lukáš Nemčanský 2, Patrik Krejčík 

Jaroslav Janáček: „Oba zápasy byly fotbalové, pohledné, kluci již dokázali 
samostatně řešit herní situace. Pochválím Lukáše Nemčanského, který 
nebyl hladový a přihrávkami hledal spoluhráče.“ 

 

Dorost dnes ve Skřivanech 

Slavoj Skřivany : FK Kopidlno 4:0 (3:0) 
Zdeněk Serinek: „Dnes to byla taková vesnická nakopávaná, tedy z jejich 
strany. My jsme se snažili hrát fotbal, ale naše obrana nestíhala běhat, 
nezachycovali jsme jejich náběhy a to byl problém. Míla Kovář, i přes 
jednu svoji chybu, dobrých 4-5 gólů chytil. Nevyužili jsme toho, že 
v druhém poločasu díky zranění postavili do brány hráče z pole, bránu 
jsme prakticky, až na trestňák Bažiho, neohrozili.“ 

 

Program příštího týdne 

sobota     18.10. 10.00 st.přípravka v Chomuticích (Milíčeves) 
neděle     19.10. 09.30 ml.přípravka v Nové Pace : turnaj 
   10.00 Robousy : FK Kopidlno (dvojzápas žáci) 

13.15 FK KOPIDLNO : No/St Paka (dorost) 

15.30 STARÁ PAKA : FK KOPIDLNO B (BUS 14.00) 
15.30 FK KOPIDLNO A : Milíčeves 
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