
  

neděle 28. září 2014 
mistrovské utkání Okresního přeboru mužů od 16.30 

FK Kopidlno B : Sokol Lužany 
Zápas řídí Miloš Skřivánek, AR1 Pavel Soukup, AR2 Vojtěch Mokošín 

hlavní pořadatel Oldřich Janďourek  

NOMINACE NA DNEŠNÍ ZÁPAS 

J.Měšťan - J.Janáček, Pavel Klaban, M.Kateřiňák, D.Medlík, D.Vycpálek, 
J.Zikmund, J.Dřímal, J.Komárek, Petr Klaban, J.Brožíček, J.Wajs, R.Ďorď, 

D. Berounský, T.Dřímal 

předzápas KS dorostu 
FK Kopidlno : Dohalice/Hořice 

hlavní pořadatel František Judl 

1   Slavoj Skřivany 6  5  1 0 0  29:10  15 
2   Spartak Kosičky  7  4  1 1 1  26:20  15 
3   FKM Javorka  7  2  3 2 0  24:25  10 
4   No.Paka/St.Paka  7  2  4 1 0  18:17    8 
5   FK Kopidlno  6  2  3 0 1  12:17    7 
6   Dohalice/Hořice  5  2  3 0 0  14:25    6 
7   Sokol Myštěves  6  1  3 0 2  12:21    5 



včerejší zápasy 1.B třídy zamotaly postupovými ambicemi 
Jičín : Milíčeves 1:2 Miletín : Robousy 6:1 

Kobylice : Nepolisy 1:1 (pk 3:1) 

Sokol Libáň : FK Kopidlno A 4 : 1 (3:0) 
Branky: 78´Láďa Komárek (pk) 

Brodský - Havelka (46´Kotlář), Hnát (61´J.Dřímal), P.Berounský, 
L.Komárek - Poutník (75´T.Dřímal), Machačný, Černovský, Zedek 
(68´Šafařík) - T.Klaban, Brett 

Miloslav Havelka, komentář k zápasu: „Do Libáně jsem přicestoval s 15-ti 
minutovým zpožděním a přišel tak o úvodní branku zápasu, bohužel ta 
padla do sítě kopidlenské brány. Z důvěryhodných zdrojů jsem zjistil, že 
gól padl zhruba v 2.minutě utkání po naší hrubé chybě, kdy v konečné 
fázi, situace jeden na jednoho, náš brankář Péťa Brodský první střelu 
kryl, míč vyrazil, ale nekrytý libáňský hráč loptu usměrnil do brány, 1:0. 
V 8.minutě jsme údajně mohli inkasovat podruhé, tutovka, ale Mička 
placírou přestřelil bránu. Ve 20.minutě jsem již já sám sledoval průnik 
domácího Balcara, který na hranici ofsajdu dobře převzal míč a 
postupoval kupředu. Pod atakem Paťase Berounského přesto dokázal 
zakončit. Nedůrazná střela zaskočila Petra Brodského, ten šel snad až 
příliš brzy na zem a míč jakoby před Bróďou poskočil. Prsty si stačil 
sáhnout a řekl bych, že i míč srazit do vlastní brány, 2:0. Ve 32.minutě 
jsme zahrávali přímý volný kop. Standardka ze slušné pozice, domluva 
Čerňa - Gabo a prvně jmenovaný nakonec trefil jen hlavu hráče ve zdi. 
Ve 34.minutě domácí dobře zajeli do našeho vápna, ale Brodský vše 
jistil. Ve 36.minutě domácí prošli bleskurychle po lajně do útoku, Patrik 
Berounský byl poblíž rohového praporku obehrán, Láďa Komárek byl 
příliš daleko, aby jej včas zajistil,  přesná přihrávka šla do vápna na zcela 
volného hráče a bylo dokonáno, 3:0. Naše hra byla bohužel bezzubá, 
domácí byli nebezpečnější. Jeden z dalších průniků dobře eliminoval 
pěkným obranným zákrokem v poslední chvíli ve vápnu Láďa Komárek. 
Poločas skončil nelichotivě 3:0 a pan Judl stručně prohodil: „Nevystřelili 
jsme na bránu, oni se k nám dostali třikrát a třikrát to skončilo brankou.“ 
Do poločasu druhého jsme nastupovali se změnou v sestavě, pravého 
beka Mílu Havelku nahradil Láďa Kotlář. Pro mě překvapivá změna, po 
pravé straně nám soupeř neprocházel, nám to hořelo vlevo. Já osobně 
bych za stavu 0:3 čekal posílení ofenzivy, případně nějaké jiné protočení 
v sestavě. Nicméně Láďa Kotlář se zapojil dobře do hry a v 50.minutě 
zápasu se střelecky pokusil ohrozit bránu soupeře, pokus nad, ale snad 



první naše střela. V 53.minutě mohla učinit reparát ze standardní situace 
dvojice Čerňa - Gabo. Tentokrát to na sebe vzal Pavel Zedek, ale nebylo 
to o moc lepší, přestřelil vše co stálo před ním. V několika následujících 
minutách jsme si začali vytvářet tlak, soupeře mačkali na jeho polovinu a 
ten jen statečně odkopával. V 69.minutě Tomáš Klaban řádně zamotal 
hlavu celé domácí obraně, ve finále přistrčil míč volnému Ondrovi 
Brettovi a ten z dobré pozice minul Hamplovu bránu! Soupeř se z tlaku 
oklepal a v 73.minutě vyrazil na zteč. Až příliš hráčů bránilo na středu 
hřiště a přitom zcela zapomněli na volné křídlo. Tomu domácí posunuli 
míč do strany, následoval sprintérský souboj, který Patrik Berounský 
nemohl vyhrát a Bróďa na střelu nedosáhl, 4:0. To už bylo hodně kruté 
účtování. Navíc se domácí brankář zapojil do konverzace s kopidlenskými 
fanoušky, což nebyla rozumná volba. V 78.minutě přišel faul na hranici 
rohu velkého vápna a pokutový kop bezpečně proměnil Láďa Komárek, 
4:1. V 83.minutě bylo na spadnutí ještě jedno zkorigování výsledku. 
Ondra Brett postupoval středem hřiště, pod tlakem, na hraně velkého 
vápna zacílil a Hampl jeho střelu vyrazil. Odražený míč se Ondra ještě 
pokusil usměrnit do brány, ale to již měl hodně těžké. Poklona patří 
libáňskému brankáři. Hodně kopidlenských fanoušků bylo z výsledku 
zklamáno, ale s tímto výkonem jsme prostě na vítězství neměli.“     

Roman Horna (trenér, tentokrát tým koučoval z prostor mimo 
střídačku, DCK mu udělila trest zákaz činnosti na 2 SU): „ Dnešní 
výkon a přístup katastrofální. Několik našich chyb rozhodlo o utkání. Dle 
mého názoru rozhodly hlavy hráčů, podcenění soupeře. Nechápu výkon 
některých jednotlivců. Chtěli jsme po první špatné půlce vyhrát druhou, 
ale to se  nám taky nepodařilo, jen jsme remizovali, ale výkon byl již 
lepší. Ani to ale nestačilo.“   

Zápas očima Tomáše Dřímala: „Hodně nepovedený zápas, hodně 
nepřesností, soupeř byl všude o krok napřed. Jakoby jsme nechtěli hrát, 
Libáň ano, a góly jsme jim darovali. Obrana byla celkově špatná. Ostatní 
si nechám raději pro sebe. Pokud mám z našich řad někoho vyzdvihnout, 
tak mně se líbil výkon Ondry Černovského.“     

 

Včerejší výsledky OPM 
Valdice : Železnice 2:4         L.Bělohrad B : Hořice B 2:1 

Chomutice : Nemyčeves 6:0 

Dnes by měl v kopidlenské bráně nahradit Martina Brožíčka, 
který laboruje se zraněním, Jirka Měšťan. Martinovi přejme 
brzký návrat mezi tři tyče a Jirkovi dostatek fotbalového štěstí. 



1.  L. Bělohrad B 7 6 0 1  33: 8   18 
2.  Železnice   7 5 1 1  20: 8   17 
3.  Valdice   7 5 1 1  22: 14  17 
4.  FK Kopidlno B  6 4 0 2  13: 17  12 
5.  N. Paka   6 3 1 2  15: 9     11 
6.  Lužany   6 3 1 2  12: 12  11 
7.  Hořice B   7 3 0 4  16: 16    9 
8.  Chomutice  7 2 2 3  17: 13    8 
9.  Podhradí   6 2 1 3  16: 15    7 
10.  St. Paka   6 1 1 4  10: 15    4 
11.  Jičíněves   6 0 2 4  11: 20    3 
12.  Nemyčeves  7 0 0 7    5: 43   0 

 
Starší přípravka včera doma 

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

FK Kopidlno : SK Sobotka  2:4 (2:2) 
Branky: Nemčanský, Zikmund 
FK Kopidlno : Sokol Chomutice A 1:6 (0:3) 
Branky: Nemčanský 
V sobotu jsme se opět představili na domácí půdě, počasí nám přálo a 
předzápasová nálada byla výborná. A teď k samotné hře. Bohužel jsme 
dnes na hřišti působili víc než zakřiknutě, chyběl nám pohyb, přihrávka, 
ale hlavně chuť hrát fotbal. Věřím, že příští týden, kdy zajíždíme do 
Miletína, zase předvedeme fotbal který umíme. Děkuji  Láďovi 
Komárkovi, který všechna utkání odřídil v klidu a s přehledem.     -JJ- 
 

Program příštího týdne 

pondělí      29.9. 17.00 nereliga Kopidlno : Javoři 

čtvrtek 2.10. 09.00 turnaj ČD 

sobota 4.10. 10.00 st.přípravka FK Kopidlno v Miletíně 

   16.00 Nemyčeves : FK Kopidlno B 

neděle 5.10. 09.30 ml.přípravka ve Staré Pace 

10.00 FK Kopidlno : Miletín (dvojzápas žáci) 

  dorost volno 

16.00 FK Kopidlno A : Kobylice 
           

                                           

-mh-            


