
 

neděle 16. srpna 2015 

mistrovské utkání 1.B třídy mužů od 17.00 
FK Kopidlno A : Lokomotiva HK 

Zápas řídí Lukáš Kubálek z Trutnova  
AR1 Roman Nývlt z Trutnova, AR2 Josef Janota z Vrchlabí 

hlavní pořadatel Josef Vodička 
NOMINACE – Miloš Kovář, Petr Brodský, Kuba Geršl, Vláďa Hnát, Vítek 
Dyčenko, L. Komárek, Jéňa Dřímal, D.Machačný, O.Černovský, P.Berounský, 
Tomáš Klaban, M.Poutník, Š.Malý, P.Zedek, J.Janáček, T.Dřímal, M.Havelka 

1 Sokol Libáň   2 2 0 0 0 5:1 6 
2 Čechie Hlušice  2 1 0 0 1 5:4 4 
3 FK Kopidlno A  1 1 0 0 0 4:1 3 
4 Sokol Malšovice  2 1 1 0 0 5:3 3 
5 Slavoj Předměřice n. L. 2 1 1 0 0 3:5 3 
6 FC Spartak Kobylice 2 0 1 1 0 3:5 2 
7 Lokomotiva HK  1 0 1 0 0 0:2 0 
8 FK Chlumec n. C. B  2 0 2 0 0 1:5 0 

včerejší výsledky 
Hlušice otočily prohraný zápas, zasloužené vítězství Libáně   

Předměřice : Chlumec   2:1      Hlušice : Malšovice   3:2      Libáň : Kobylice   3:1 
Historie vzájemných utkání 

7.9.2013   Loko : Kop 2:2 27.10.2013   Kop : Loko 0:0 



Tip na výsledek podle khfotbal.com 7:1 

Hana Vaníčková  5:4  Láďa Roďan 4:2 
Martin Kateřiňák  2:2  Fanda Škaloud 2:3 
Vlastimil Hradecký 2:2  Lenka Kotlářová 3:2 
Petr Janda   5:2  Josef Čistecký 3:1 
David Krulich  3:1  Jaroslav Plocar 2:1 
Jana Machalíková 3:1  Jirka Šádek  2:2 
Pavel Klaban  3:1  Josef Vodička 3:1 
Jarda Zikmund  3:0  Tomáš Vodička 2:2 
Jakub Odvárko  4:2  Martin Brožíček 3:0 
Oldřich Janďourek 2:0  Roman Hnízdil 5:0  
Jaroslav Militký  3:1  Milan Šafařík 3:1 
Tomáš Zarycký  3:1  Pavel Tobiáš 5:1 

 

SESTAVA 1. KOLA 1.B třída sk. A podle portálu FOTBAL U NÁS 
 
Ondřej Němec (Chlumec nad Cidlinou) - Jediný hráč Chlumce, který 
snese přísnější měřítko. I když obdržel 3 branky v Malšovicích, tak 
minimálně čtyřem dalším zabránil. Tomáš Klaban (Kopidlno) - Vytvořil 
výborný útočný tandem s Michalem Poutníkem. Vstřelil  dva góly a byl 
nejlepším hráčem utkání. Dominik Nový (Kobylice) - Dal oba góly 
svého týmu v těžkém zápase s Hlušicemi a pomohl svému týmu k remíze 
i výhře v penaltovém rozstřelu. Oldřich Mička (Libáň) - Mozek zálohy, 
který řídil hru Libáně k výhře na Lokádě. Tomáš Franc (Malšovice) - 
Tento zkušený obránce řídil spolehlivou obranu Malšovic, která 
nepropustila ani jednu branku. Lukáš Říha (Kobylice) - Neustále 
pendloval nahoru, dolu. V tom obrovském horku podal obdivuhodný 
výkon. Adam Sitař (Libáň) - Spolu s Oldou Mičkou patřili k nejlepším 
hráčům Libáně. Zdeněk Libřický (Malšovice) - Zdeněk pomohl 
vytvořit obrannou hráz, která nepropustila žádného hráče Chlumce. 
Štěpán Bezvoda (Předměřice) - Vstřelil čestný gól svého týmu v 
nepovedeném zápase v Kopidlně a tak si zasloužil být v sestavě kola. 
Michal Poutník (Kopidlno) - Michal a jeho útočný parťák Tomáš 
Klaban rozhodili celou obranu Předměřic, a velkou měrou se podíleli na 
vítězství svého týmu. Milan Svěcený (Hlušice) - Milan podal vynikající 
výkon v zápase v Kobylicích a vstřelil také obě branky svého týmu. 
 

FC AMA Žeretice : FK Kopidlno B    4 : 1 (0:1)  
Branky: Šafařík 



Kohut – Havelka, Štajner, Šimůnek, Kraus – J.Komárek, 
Kateřiňák, Zikmund, P.Komárek - Vodička, Šafařík ..... (počítali 
jsme s pomocí hráčů F.Kotláře, M.Brožíčka, R.Ďordě, V.Ulrycha, tak 
trochu i mladého Jandise, ale to bohužel nedopadlo) 

První poločas byl jednoznačně v režii našeho týmu. Dobrá kombinace, 
řada pěkných přihrávek do pohybu, na jeden dotek, držení míče, řekl 
bych slušný fotbal. Vypracovali jsme si několik slibných šancí ke 
skórování, některé z kategorie tutovka, například v podání Martina 
Kateřiňáka, který předvedl parádní individuální sólo přes půl hřiště, 
několik hráčů soupeře nechal za sebou a ve finále nepochopitelně netrefil 
bránu. Z dobré pozice střílel Petr Komárek, na střelu měl dostatek času, 
přesto nemířil mezi tři tyče. Ani středopolař Jarda Zikmund nedokázal 
zužitkovat svoji příležitost. Milan Šafařík orazítkoval hlavou břevno. 
Prostě poločas velmi dobrý a soupeř hodně bezzubý. Poločas měl 
jednoznačně skončit o čtyři branky v náš prospěch. Druhý poločas 
znamenal obrat k horšímu. Hned v úvodu jsme nepohlídali náběh na 
rohový kop a bylo vyrovnáno. Navíc jsme chvíli hráli bez zraněného hráče 
a soupeř toho plně využil a přidal vzápětí další branku. Naše hra začala 
uvadat, někteří hráči ztráceli na pohybu a v parném počasí nebyla ani 
možnost střídat. Druhý poločas byl prostě pro naši jedenáctku špatný. A 
to musím zdůraznit, že Vítek Kohut toho v bráně ještě mnoho vychytal. 
Konec zápasu jsme dohrávali díky dalšímu zranění v desíti. I přes 
nevydařený druhý poločas jedenáctka statečných zaslouží pochvalu, 
zejména ti dříve narození, jako je Venca Šimůnek, Petr Komárek nebo 
Martin Kateřiňák, který toho společně s Lukášem Štajnerem odběhal 
odhadem nejvíce. 

 

Zápas očima mladíka Pepína Krause: „První poločas byl z naší strany 
lepší, fotbalový, soupeře jsme přehrávali. I když sám za sebe musím říci, 
že snad od druhé minuty už jsem nemohl. Do druhého poločasu nám 
chyběla energie, už jsme nemohli, běhal snad jen Káča, přihrával si 
hlavně se Zipem a řekl bych, že už jsme místy nevěděli co dělat, co hrát. 
Vcelku ale musím říct, že jsem si zahrál a bylo to možná jednodušší než 
v dorostu. Pochvalu určitě zaslouží brankář, pochytal toho hodně moc.“ 



Zápas očima Patrika Berounského (v zápasu coby pomezní): „První 
poločas nebyl vůbec špatný, z naší strany čtyři gólovky, pár pěkných 
akcí, oni se dostali ke dvěma střelám. Druhý poločas byl poznamenán 
zraněními a lidi na střídání nebyli. To byla škoda, protože domácí 
prostřídali, my jsme neměli nikoho. Soupeř měl více prostoru, my jsme 
hru potom otevřeli a oni chodili do brejků. Kdyby bylo o tři hráče více, 
nemohlo se prohrát.“  

Zápas očima Lukáše Štajnera: „Určitě jsme odehráli dva rozdílné 
poločasy. První ten lepší, i když si myslím, že jsme příliš otevírali střed 
hřiště a trochu jsme jim zjednodušovali hru. První půle rovná se řada 
neproměněných šancí. Mně středový obránce sedí asi nejlépe, i když 
musím nějaké ty moje chyby přiznat. V druhém poločasu se už nikomu 
nechtělo běhat a mohu říct, že potom to přestává bavit. Je to ale o 
přístupu hráčů, mělo nás jet více. Fotbal je týmová hra, takže nebudu 
hodnotit jednotlivce. Hodně toho naběhal Kateřiňák, i když v druhé půli 
hrál nejvíce na Zipa a ten mu to stejně hodně vracel. Alespoň je to můj 
dojem. Slušně zahrál třeba i Milan Šafařík.“  

 

 
Program příštího týdne 

sobota      22.8. 09.00  plánovaný žákovský turnaj se           
pravděpodobně neuskuteční 

17.00  Kobylice : FK Kopidlno A (BUS 15.15) 
neděle      23.8. 17.00  TK Žlunice : dorost  (BUS 15.40) 
   17.00  FK Kopidlno B : Lužany 
pondělí     24.8. 17.30  nereliga Žeretice : Kopidlno  
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