neděle 17. srpna 2014
mistrovské utkání Okresního přeboru mužů od 17.00

FK Kopidlno B : TJ Jiskra Hořice
Zápas řídí Pavel Soukup, AR1 Daniel Duřt, AR2 Petr Novotný
hlavní pořadatel Miloslav Havelka

PŘEDPOKLÁDANÁ SESTAVA FK KOPIDLNO B
Brožíček (Kovář) - Jarda Janáček, Martin Kateřiňák, Láďa Komárek,
Vašek Kazda - Dan Berounský, Jéňa Dřímal, Jarda Zikmund, Radek Ďorď
- Petr Klaban, David Medlík - Roman Horna, Jan Komárek,
Michal Říha, Honza Wajs

VČEREJŠÍ VÝSLEDKY
SK Jičín B
: Sokol Libáň
5 : 0 (1:0)
----------------------------------------------------------------------------Sokol Jičíněves : Sokol St. Paka
2 : 2 (1:1) (pk 3:2)
Sokol Lužany
: Sokol Chomutice
2 : 2 (1:1) (pk 4:3)
SKP Valdice
: Podskalan Podhradí 5 : 3 (4:1)
FK N. Paka
: TJ L.Bělohrad B
1 : 2 (1:0)

FC Spartak Kobylice : FK Kopidlno A 4 : 2 (2:0)
Branky: 64´Ondřej Brett, 67´Míla Havelka
HR: Milan Kudláček ŽK - 2:2 (Poutník, Brett)

Brodský - Havelka, Hnát, T.Dřímal (20´Krulich), P.Berounský - Poutník, Černovský
(38´Říha), Machačný, Zedek - T.Klaban, Brett ... připrav. M.Brožíček

Úvod byl oťukávací, drželi jsme míč a ze zadních pozic se pokoušeli o
rozehrávku. Domácí měli viditelný respekt. Naše první dva střelecké
pokusy (Čerňa, Machy) nebyly z těch vydařených. V 10.minutě v našem
vápnu, místo jednoduchého odpálení, zpracovával centrovaný míč Láďa
Hnát, ten mu odskočil, čímž připravil soupeři pozici ke střele a náš
gólman neměl šanci, 1:0. V 19.minutě vyslal přízemní šikovnou střelu
k tyči Tomáš Klaban, ale domácí brankář se vyznamenal. Obratem
zaútočili domácí a jejich úsilí bylo opět gólové, 2:0. Aby toho nebylo málo
o střídání se hlásil Tomáš Dřímal. Ve 24.minutě domácí opět zahrozili,
nebezpečný hlavičkový pokus vytěsnil Bróďa na roh. Ve 27.minutě
zdárně kombinoval David Machačný s Tomášem Klabanem. Postupovali
po lajně od půlící čáry, Klába si po vzoru Jágra vedl míč do středu mezi
kruhy a napřáhl. Z následného rohu zakončoval placírou David Krulich,
bránu netrefil. Vzápětí střílel Čerňa, ale hodně slabě. Ve 35.minutě mělo
naše útočné snažení gólový nádech, ŠANCE jako hrom, nejprve Tomáš
Klaban a z dorážky Ondra Brett. To tam prostě mělo spadnout! Ve
38.minutě se o střídání hlásil Černovský (koleno). Ondrovi zápas nevyšel,
byl bez pohybu, pozdě u hráčů, bez agresivity a nasazení. Nahradil ho
Michal Říha, který zaujal pozici pravého beka, Havelka se posunul na
krajní zálohu. Ve 43.minutě Machy vyslal do brejku Havelku, který
atakován tělo na tělo prošel až do zakončení, ale bránu netrefil. V závěru
poločasu při nás stálo štěstí, soupeř netrefil polo-odkrytou bránu. Do
druhé půle jsme nastupovali s dvoubrankovým mankem, ale zápas nebyl
rozhodně ztracen. V 53.minutě se ocitl v pěkné pozici před bránou
Klaban a zakončoval hlavou. „Tome, to mohlo být lepší“. V 57.minutě
vytvořili závar před naší bránou domácí, Petr chvíli míč honil po brankové
čáře, ale situaci zvládl. V 62.minutě Machy bleskově reagoval na špatnou
rozehru Kobylic a vyslal lobovaný míč. Brankář upaloval zpět mezi tři tyče
a stihl to. David Machačný byl na hřišti hodně vidět. V 64.minutě to na
sebe vzal Brett, prošel hranicí vápna a s pomocí tyče vstřelil kontaktní

branku, 2:1. Jenže o dvě minuty později se skóre znovu měnilo. Ač jsme
vzadu měli dostatek hráčů, Láďa Hnát si vybral další slabší chvilku.
Možná s přispěním mokrého trávníku nezpracoval míč, toho se zmocnil
protihráč a neváhal vystřelit. Brodský si na míč sáhl, ale jeho cestě do
sítě nezabránil, 3:1. Odpověď byla blesková, Gabíček přihrál Mílovi, ten
nabral rychlost a parádně zakončil, 3:2 a znovu jsme byli ve hře. Další
akce začala u Michala Říhy, který se více osměloval, míč šel přes Havelku
na Machačného a z vápna pálil nad bránu Michal Poutník. V 69.minutě
předvedl excelentní zákrok Petr Brodský. Leč co to bylo platné. když
jsme vyrobili další hrubici, tentokrát v režii Pavla Zedka, a soupeř trestal,
4:2. Už nezbývalo než hrát vabank. Náš brankář Petr Brodský byl jako
pavouk, čaroval a likvidoval příležitosti soupeře. Těžko se to popisuje, to
se musí vidět. V 77.minutě zahrával Gabíček trestný kop, bránu netrefil.
V 86.minutě kombinovali Klába s Machym a poslali do brejku Havelku.
Tvrdá přízemní střela se otřela o tyč. Vzápětí procházel do vápna Brett,
byl atakován, ale píšťalka sudího mlčela! V nastavení se v šanci ocitl Míša
Poutník, ale skóre 4:2 se na ukazateli neměnilo.
Zápas očima Václava Šimůnka: „Kde začít, spousta individuálních

chyb, plno gólů jsme soupeři darovali, chybí nám vůdce, takový Horvát.“
Zápas očima Martina Brožíčka: „Prohráli jsme si to sami, 1.poločas
jsme snad ani neohrozili bránu. Ne že bychom byli herně horší, ale
prohráli jsme na góly, které padly po našich chybách. Dobře zahráli Míla
s Klábou a Machy. Bylo dobře, že šel Míla dopředu, na beka mu přece
jen ještě chybí síly. Hodně toho pochytal Petr, možná čtyři gólovky. A
zítra nás čekají Hořice, silný soupeř. Výsledek tipnout nedokážu, první
zápas, možná remíza, nebo spíš 2:1 vyhrajeme. Nemám rád penalty,
penalta se nedá chytit, dá se špatně kopnout.“
Pan Janďourek byl po zápasu plný myšlenek, ale do brožury se odmítl
vyjádřit. Měl k zápasu více negativních připomínek, tak prý raději ne.
„v Kobylicích jsme měli mít na střídačce o tři hráče navíc“

FK Loučeň : FK Kopidlno 4 : 5 (1:1)

„přípravný pouťový zápas“

Branky: P.Sucharda, M.Valnoha, V.Nasikovský, T.Zedek, P.Hnízdil

Kovář - Strnad, Carda, V.Nasikovský, Jůdl - Hnízdil, Myška, Sucharda,
Kuřil - Valnoha, Zedek ... stříd. A.Nasikovský, Schlesinger

FK Kopidlno A
podzim 2014

horní řada zleva: Petr Brodský, Jaroslav Janáček, Dan Berounský, Ondřej Černovský,
Vladimír Hnát, Ondřej Brett, Ladislav Komárek, David Machačný, Milan Šafařík, trenér
Roman Horna - dolní řada zleva: Patrik Berounský, Miloslav Havelka, Radek Ďorď, Tomáš
Klaban, Tomáš Dřímal, Michal Poutník, Pavel Zedek, Jan Dřímal, Martin Brožíček

foto ze zápasu
v Kobylicích

Program příštího týdne
sobota
neděle

23.8.
24.8.

17.00
14.45
17.00

FK Kopidlno B : L.Bělohrad B (BUS 15.15)
FK Kopidlno : Skřivany (dorost)
FK Kopidlno A : SK Miletín
-mh-

