
neděle 24. srpna 2014
mistrovské utkání PromePro IT 1.B t

FK Kopidlno A : SK Miletín
Zápas 

AR1 Ing. Martin Dujsík, AR2 Leoš Bedná

hlavní po

NOMINACE
Brožíček (Kovář) - Havelka, Hnát, P.Berounský, D.Berounský, Krulich, 
Zedek, Poutník, Machač

PŘEDZÁPAS KS DOROSTU
FK Kopidlno : Slavoj Skřivany

hlavní po

VČEREJŠÍ VÝSLEDKY
Robousy : SK Jičín B
vítězně), Sokol Nepolisy
nepoliského týmu bude naší obranu 13.9.  
Libáň : Spartak Kobylice
vydřeli hubené vítězství)

  

neděle 24. srpna 2014
mistrovské utkání PromePro IT 1.B třídy mužů

FK Kopidlno A : SK Miletín
Zápas řídí Kamil Vlachynský ze Stěžer 

AR1 Ing. Martin Dujsík, AR2 Leoš Bednář  

hlavní pořadatel Roman Hnízdil  

NOMINACE NA DNEŠNÍ ZÁPAS 
Havelka, Hnát, P.Berounský, D.Berounský, Krulich, 

Zedek, Poutník, Machačný, V.Kulhánek, Brett, T.Klaban, Šafa
J.Brožíček, Černovský 

PŘEDZÁPAS KS DOROSTU 
FK Kopidlno : Slavoj Skřivany 

hlavní pořadatel František Judl 

VČEREJŠÍ VÝSLEDKY 
K Jičín B  2 : 4 (hosté druhý poločas v

Sokol Nepolisy : Milíčeves  6 : 1 (vzhledem k
bude naší obranu 13.9.  čekat perná zkouška), 

: Spartak Kobylice 1 : 0 (domácí, po předchozích debaklech, 
zství)  

neděle 24. srpna 2014 
ídy mužů od 17.00 

FK Kopidlno A : SK Miletín 

Havelka, Hnát, P.Berounský, D.Berounský, Krulich, 
ný, V.Kulhánek, Brett, T.Klaban, Šafařík, Říha, 

čas v devíti, přesto 
vzhledem k palebné síle 

ekat perná zkouška), Sokol 
edchozích debaklech, 



TJ Lázně Bělohrad-Pecka : FK Kopidlno B 5 : 1 (3:0) 
Branky: 55´Vítek Kulhánek 
Brodský - Říha (30´Medlík), Kateřiňák, Janáček, Šafařík (60´Wajs) - 
Jan Komárek (46´Valnoha), Zikmund (70´Jantulík), Pavel Klaban, 
Petr Komárek - Vítek Kulhánek, J.Dřímal 

Zápas očima Petra Jandy: „Byli prostě lepší, vpředu měli rychlé kluky, 
kteří dělali problémy naší obraně. Byli důraznější, napadali naši 
rozehrávku, prostě ve všech směrech lepší, a proto taky v 6.minutě vedli 
1:0. Soupeř posílal míče za naší obranu na jejich rychlé útočníky a ti 
chodili sami na Bróďu. Ve 12.minutě to bylo již 2:0. Michalovi Říhovi se 
nedařilo, a proto jsme přistoupili ke střídání. Petr Komárek se stáhl na 
beka a David Medlík nastoupil do zálohy. Ve 35.minutě, po Šáfově faulu, 
kopal soupeř penaltu, ale míč šel snad metr vedle brány. Ve 40.minutě 
jsme dostali na 3:0. Do druhé půle jsme poslali s Láďou Hnátem 
(vedoucí týmu) na hrot útoku mladého Martina Valnohu a Jéňa se 
stáhl na krajní zálohu. Hra se o hodně zlepšila, Valnoha vpředu 
jezdil, aktivně napadal, jeho přítomnost byla hodně znát a 
soupeři ztěžovala hru, ten ztrácel míče a my jsme se dostávali do šancí. 
V 55.minutě byl Martin faulován před vápnem a Vítek se z trestňáku 
trefil, 3:1. Vypadalo to, že bychom se zápasem ještě mohli něco udělat, 
přidat další gól. Jenže v 59.minutě přišla chyba Davida Medlíka a 
inkasovali jsme na 4:1. V 88. minutě potom na konečných 5:1. Je to 
škoda, v druhém poločasu jsme se o dost zlepšili a i šance byly. Jéňa 
Dřímal trefil tyč a míč se odrazil gólmanovi do náručí. Fakt škoda. 
Valnoha s Kulhánkem vepředu makali, napadali, jenže více jsme toho 
nedokázali využít, byla i špatná koncovka. Vyzvednu výkon 
Petra Komárka, zahrál opravdu dobře, nahoru, dolu, a Martina Valnohu, 
dostával se do vápna, rychlostně převyšoval domácí beky. Je potřeba, 
aby kluci co přišli z dorostu trénovali a zase trénovali. Petr v bráně z toho 
byl ... prostě jsme špatně pokrývali hráče, ale i tak pár šancí zlikvidoval. 
Od Michala Říhy jsem čekal výkon jako v Kobylicích, ale bohužel, chvílemi 
nevěděl kudy kam. Bylo vidět, že jejich fotbal je trochu jinde.“ 
 
Zápas očima Petra Brodského: „Co chceš k zápasu slyšet? Byli lepší, ale 
na druhou stranu, kdyby se dali šance, nemuselo to takhle vypadat, 
kazíme hodně přihrávek, nepřebíráme si hráče, navíc byli běhavější, 
kombinovali, my jsme nestíhali vzadu, měli tam takového rychlíka, který 
nám topil, za první poločas můžeme být rádi, že to bylo jen tři nula. Ale i 
tak, pětka vypadá krutě. Druhý poločas byl z naší strany lepší, měli jsme 



i šance, ale oni každou naši chybu potrestali, my jsme měli také 
příležitosti .... Vítek šel sám na bránu, potom společně s Valnohou šli dva 
na jednoho. Péťa Komárek byl asi nejlepší na placu, Vítek se snažil, 
Martin tam lítal. Ale celkově jsme v zápasu zaostávali. Penalta proti nám, 
jo to byla dřina ... panáček se leknul, kdo že to stojí v bráně, tak to radši 
kopnul nad bránu ☺.“ 

Zápas očima Davida Medlíka: „Poločas byl jejich, vedli, ale přesto se 
dokázali i hádat. Na Pecce to bývá vyhecované, to ti jejich fandové, ale i 
hráči. Loni jsme tam prohráli, bohužel i teď. Na začátku 2.poločasu jsme 
se dostali do hry, měli jsme i šance, Jéňa nastřelil tyč. Pěkný gól dal 
Vítek. Bohužel následně jsem chyboval já v rozehrávce, dostal jsem míč 
od Bródi a chtěl jít středem, jenže jsem ztratil míč, rychle zakombinovali, 
pár přihrávek ve vápně a dostali jsme na 4:1. Dobře zahrál Vítek a Účko, 
ten jim stačil rychlostí. Soupeř byl lepší, fotbalovější a zaslouženě 
vyhrál.“ 

Zápas očima Martina Valnohy: „Musím přiznat, že jsme byli špatní, chyběl 
střed zálohy, procházeli nám středem a dávali míče za obranu. Potom 
chodili na brankáře sami a ten to měl těžký. Já jsem nastoupil do druhé 
půle do útoku k Vítkovi a hrálo se mi s ním dobře, dostával jsem dost 
míčů a mohl útočit.  Měli jsme i pár šancí. Pro mě je to velký rozdíl, 
v dorostu mám o hodně víc prostoru a častěji míč. Ale i tak se mi hrálo 
dobře. I přesto, že jsme prohráli, řekl bych, že dobře zahrál Pavel Klaban 
a Vítek.“    

 

 

 

„smutná zpráva„smutná zpráva„smutná zpráva„smutná zpráva““““    

naše naše naše naše řady opustilady opustilady opustilady opustil    Vladislav Plocar“Vladislav Plocar“Vladislav Plocar“Vladislav Plocar“    
věrný fanoušek fotbalu, 

bývalý hráč, trenér 

 a vždy příjemný společník a kamarád, 

čest jeho památcečest jeho památcečest jeho památcečest jeho památce    

 



FK Kopidlno B 
podzim 2014 

 

 

 

 

 
 

horní řada zleva: Petr Janda, Jaroslav Janáček, Martin Kateřiňák, Roman Horna, Dan 
Berounský, Jan Wajs, Jaroslav Zikmund, Petr Klaban, Josef Vodička - dolní řada zleva: 
Radek Ďorď, David Medlík, Jan Dřímal, Jan Komárek, Václav Kazda, Ladislav Komárek, 

Michal Říha - vpředu Martin Brožíček, Miloš Kovář 

 

 

UPOZORNĚNÍ STK KFS: V návaznosti na tragickou událost v Rasoškách STK 

vyzývá všechny kluby, aby věnovaly náležitou pozornost zabezpečení 

přenosných i stabilních branek proti převrácení a dbaly na to, aby veškeré 

branky po skončení tréninkové činnosti a zápasů byly položeny a nejlépe 

uzamčeny, aby se zabránilo v neoprávněné manipulaci s nimi ! 

Program příštího týdne 

pondělí     25.8. 17.30  nereliga Divá Bára : Kopidlno (Železnice) 

středa       27.8. 17.00  Myštěves : Kopidlno (dorost, BUS 15.15) 

sobota      30.8. 14.45  FK Kopidlno : N/S Paka (BUS 13.15)  

neděle      31.8. 17.00  Milíčeves : FK Kopidlno A (BUS 15.40) 

   17.00  FK Kopidlno B : Jičíněves 

pondělí       1.9. 17.30  nereliga Kopidlno : Šenkýři   
                                                                                                                                                                         

                                                                          -mh- 

 


