
  

neděle 14. září 2014  
mistrovské utkání Okresního přeboru mužů od 17.00 

FK Kopidlno B : Sokol Železnice 
Zápas řídí Zbyněk Materna, AR1 Jan Kučera, AR2 Vladislav Šamko  

hlavní pořadatel Ladislav Komárek  

NOMINACE NA DNEŠNÍ ZÁPAS 
M.Brožíček - Janáček, Pavel Klaban, Kateřiňák, J.Komárek, Zikmund, 
J.Dřímal, Kotlář, P.Komárek, Petr Klaban, Medlík, Kazda, J.Brožíček, 

Jantulík, Říha, Vycpálek 

1. L. Bělohrad B 5 5 0 0 30: 3  15 
2. Valdice  5 4 1 0 17: 8  14 
3. Železnice  4 3 1 0 13: 4  11 
4. FK Kopidlno B 4 3 0 1 10:10    9 
5. N. Paka  4 2 1 1 11: 7    8 
6. Lužany  4 2 1 1   8: 8    8 
7. Hořice B  5 2 0 3 13:13    6 
8. Jičíněves  4 0 2 2   8:14    3 
9. Chomutice  4 0 2 2   4: 8    2 
10. St. Paka  4 0 1 3   6:11    1 
11. Podhradí  4 0 1 3   7:15    1 
12. Nemyčeves  5 0 0 5   5:31    0 

 
včerejší výsledky 1.B třída: Jičín : Miletín  0:5   Robousy : Libáň  1:4 
OPM:           Valdice : Hořice 3:0   Bělohrad : Nemyčeves  15:0 (Odvárko 5x) 



dorost s Javorkou očima hlavního sudího Mariana Otavy 

„Dá se říci, že první půle zápasu byla snad i vyrovnaná, domácí po 
mírném tlaku šli do vedení a kopidlenští vzápětí vyrovnali. Přišlo sražení 
tělem ve vápně, jasná penalta a opět vedení Javorky. Od té chvíle již byli 
domácí lepší a přidali další branku. V druhém poločasu byla převaha 
markantní, kopidlenští více méně zbytek zápasu odflákli, utkání se už jen 
dohrávalo.“  
FKM Javorka : FK Kopidlno 6 : 1 (3:1) 
Branky: Adam Nasikovský 
Kovář - V.Nasikovský, Carda, Ulrych, Judl - Hnízdil, L.Klaban, Myška, 
A.Nasikovský - Zedek, Valnoha ... stříd. Petr, Havránek, Schlesinger 

Zdeněk Serinek: „Hráli jsme v neúplné sestavě, kdy nám chyběli 3 hráči 
základu a museli jsme vzít kluky ze žáků. Soupeř nebyl lepší jak říká 
výsledek, ale my jsme byli pomalí, u všeho pozdě a soupeř těžil z naší 
laxnosti, nepřesnosti a nebojovnosti. Během utkání jsme si moc šancí 
nevypracovali, oproti soupeři, který bojoval do poslední minuty i za 
jasného výsledku. Štěstí, že v bráně byl Míla Kovář, který i přes chybu 
v rozehrávce, ze které jsme dostali gól, minimálně 4 další gólovky chytil, 
což se líbilo i soupeřovým příznivcům. Pochválit snad lze ještě Vráťu 
Nasikovského, který v obraně odvedl svůj standardní výkon. Jediný náš 
gól vsítil Adam, který po ojedinělé přesné přihrávce Myšky, poslal míč 
podél gólmana po zemi ke vzdálenější tyči.“  

 
TRHÁK KOLA 1.B TŘÍDY BOJ NEPOLIS S KOPIDLNEM 

tip na výsledek podle khfotbal.com 2:3 
Kdo nejel, zaváhal a o hodně přišel. V Nepolisích byla na programu 

přestřelka jako u Verdunu !!! 

Sokol Nepolisy : FK Kopidlno A  4 : 5 (3:2) 
Branky: 20´Brett, 27´,49´Zedek, 48´pk,67´pk Láďa Komárek 
Brodský - Havelka, P.Berounský, Hnát, L.Komárek - Poutník, Černovský 
(90´D.Berounský), Machačný, Zedek (82´Janáček) - T.Klaban, Brett 
(73´P.Komárek) ... připraveni Kazda, M.Brožíček 

Na hřiště nováčka soutěže se snad všichni přítomní fotbaloví nadšenci 
těšili. Hned v úvodu, z reakcí některých domácích příznivců vyšlo najevo, 
že z příjezdu kopidlenských fans by snad měli mít obavu. Po chvíli se 
před branou stadionu skutečně objevila dvě policejní vozidla. Nutno 
podotknout zcela zbytečně! Kopidlenští přijeli dobře naladěni, 
v očekávání pěkného, ofenzivního fotbalu. A tak tomu opravdu bylo. 
Domácí měli parádní nástup, druhá a pátá minuta, akce jako přes 



kopírák, dva trestné kopy ze stejného místa, dvakrát náš nedůraz při 
bránění a stav 2:0. Šok na tribuně hostí, ale všichni jsme viděli, že nic 
není ztraceno. Bylo totiž zjevné, že herně jsme na tom lépe. V 9.minutě 
procházel nadějně do vápna Míša Poutník, ale fyzicky důraznější obránce 
mu zamezil zakončit. V 15.minutě Poutník zvolil přihrávku ulicí na Bretta 
a jeho střela těsně minula tyč, rozvlnila boční síť a roztleskala tribunu 
hostí. Hned na to se v hodně slušné pozici objevil Klába, ale gólman 
stačil vyběhnout. V 18.minutě naše tribuna opět bouřila, u zrodu akce byl 
Havelka s Klábou, vyslali na zteč Poutníka a ten byl solidně - 
nekompromisně stažen (jen ŽK pro domácího hráče, ale budiž). Přišel 
rohový kop, přetažený míč, přihrávka na Láďu Komárka, ten se uvolnil, 
našel Bretta a 2:1. V tu chvíli hrál fotbal jen jeden tým. Ve 22.minutě se 
k ojedinělému útoku vypravili domácí, ale včas se vrátil Havelka a jejich 
snahu utnul. Ve 26.minutě si před hranicí vápna dělal s míčem prostor 
Brett a byl faulován. Míče se chopil Gabíček a suprovou střelou srovnal 
výsledek na 2:2. Domácí si zřejmě uvědomili, že takhle dále hrát 
nemohou a přidali do kroku. Po šanci Machačného a obětavém zákroku 
Brodského, přišla 39.minuta, závar před naší bránou, jak jinak než po 
standardce, a míč znovu skončil v naší síti, 3:2. Vypjatá atmosféra 
přinesla dvě žluté karty, pro Poutníka a Brodského. Před odchodem do 
kabin jsme ještě mohli srovnat. Kombinoval Klaban s Brettem a Ondra 
trefil boční síť. 
Úvod 2. dějství byl ve znamení obratu. Klába prošel těsně před gólmana, 
ten stačil zakročit, odražený míč zahrál domácí hráč rukou a penaltu 
proměnil bezpečně Láďa Komárek, 3:3. Pořadatel ani nestačil odložit 
ovladač ukazatele skóre a byl nucen přidal další gólík Kopidlenským. 
Přímý volný kop znovu v podání Pavla Zedka a 3:4. Bohužel přišla 
nejasná herní situace, snad hráči avizovaný ofsajd, naše obrana přestala 
hrát a toho plně domácí využili, zadarmo vyrovnali na 4:4. V 56.minutě 
Klaban našel zpětnou přihrávkou Čerňu, jeho jedovatou střelu brankář 
vymázl na roh. Kritická chvíle nastala v 63.minutě, kdy Poutník obdržel 
druhou žlutou kartu a vyfasoval červenou. Po chvíli vyšel samostatný 
průnik Ondrovi Brettovi, ve vápně si míč ještě stačil posunout těsně před 
gólmanem a ten jej nešťastně zasáhl. Na penaltu si znovu věřil Láďa 
Komárek a nemýlil se, 4:5. Od tohoto momentu jsme hru viditělně stáhli 
a omezili pohyb hráčů více méně do poloviny hřiště. Závěr utkání byl 
infarktový, každá standardní situace, každý míč do našeho vápna, bral 
kopidlenským fandům dech. Naštěstí koncovka domácích neměla gólové 
parametry, anebo vše vyřešil Petr Brodský. V 87.minutě šel v obraně do 
souboje Míla Havelka, počínal si důrazně, na hranicích pravidel, leč 
verdikt rozhodčího zněl FAUL na ČERVENOU KARTU. Co si v tu chvíli 



vyslechl od kopidlenských příznivců není publikovatelné, ale mnohé bylo 
oprávněné. Jednoznačně špatné rozhodnutí! Zápas jsme tedy dohrávali 
v devíti a silou vůle udrželi jednobrankový náskok. Musím ocenit domácí 
publikum, které potleskem vyprovázelo aktéry obou týmů. 

Zápas očima Pavla Zedka, který dnes slaví 23.narozeniny: „Měl jsem 
nové kopačky, takže to nějaký gól chtělo. Ve hře po zemi jsme byli lepší, 
oni byli silní ve vzduchu, umí standardky. Určený na přímáky jsem nebyl, 
s Čerňou se vždycky pohádáme, to abychom je zmátli, no a včera jsem 
to dvakrát kopnul. V autobusu jsme slavili, po zápasu jsme slavili, sotva 
chraptím, ale zápas dobrý.“         

přípravka včera v Jičíněvsi sehrála svá utkání u příležitosti 

oslav 70 let od založení místního fotbalového oddílu 

Petr, Machačný, Krejčík, Drnec, Rozsypal, Šádek, Kóre,Vlček, Nemčanský 
FK Kopidlno : Železnice 2 : 2 (1:1) (pk 2:3) 
Branky: Nemčanský, Drnec 
Jičíněves : FK Kopidlno 4 : 0 (3:0) 
FK Kopidlno : Robousy 2 : 4 (1:1) 
Branky: Nemčanský, Krejčík 
Jarda Janáček, trenér: „Bohužel se nám nedařilo vůbec nic, proto se 
k mini-turnaji nebudu vyjadřovat. Doufám, že to kluci hodí za hlavu a 
příští sobotu nám ukážou, že fotbal hrát umí.“  

žáci dnes dopoledne ve Valdicích 
Valdice : FK Kopidlno 1 : 5 Branky: Bureš 3, Krejčík, Rychtařík 
Valdice : FK Kopidlno 1 : 8 Branky: Bureš 3, D.Petr 3, Rychtařík 2  

Program příštího týdne 

pondělí    15.9. 17.30 nereliga Kopidlno : Sport Club 

sobota     20.9. 09.00 přípravka : Chomutice B, Milíčeves 

16.30 Chomutice : FK Kopidlno B (BUS 15.15) 

neděle     21.9. 10.00 FK Kopidlno : Železnice (dvojzápas žáci) 

   14.15 FK Kopidlno : Myštěves (dorost) 
16.30 FK Kopidlno A : Jičín B 
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