neděle 18. října 2015
mistrovské utkání Okresního přeboru od 15.30

FK Kopidlno B : Chomutice
Zápas řídí Vladislav Šamko
AR1 Josef Skrbek, AR2 Martin Plíšek
hlavní pořadatel Václav Šimůnek

NOMINACE
V.Kohut, M.Brožíček – L.Strnad, L.Komárek, J.Janáček, D.Vycpálek –
J.Komárek - M.Šafařík, P.Zedek, M.Kateřiňák, P.Komárek – R.Ďorď
T.Zedek, V.Ulrych, P.Hnízdil
1.

1.FK Nová Paka

9 8 1 0

42:5

26

11

2.

TJ Sokol Chomutice

8 7 0 1

23:9

21

6

3.

TJ Lázně Bělohrad B

9 6 1 2

32:16

20

8

4.

TJ Sokol Železnice

9 5 1 3

18:10

17

-4

5.

Třešňový květ Žlunice

8 4 1 3

22:11

13

-5

6.

FC VTJ Milíčeves

9 3 2 4

19:16

13

-2

7.

Sokol Lužany

9 3 2 4

13:23

11

-4

8.

TJ Sokol Stará Paka

8 2 2 4

11:19

9

-6

9.

Jiskra Hořice B

8 3 0 5

10:23

9

-3

10.

S.K. Podskalan Podhradí

9 1 3 5

11:27

8

-7

11.

FK Kopidlno B

8 0 4 4

12:30

5

-10

12.

Sokol Jičíněves

8 0 1 7

9:33

1

-11

včerejší výsledky Okresního přeboru mužů
Lužany : Milíčeves 0:7 Železnice : L.Bělohrad 0:1

N.Paka : Podhradí 6:0

Historie vzájemných utkání
2/2013 KOP : CHOM 3:3 4/2013 CHOM : KOP 1:4 10/2013 KOP : CHOM 4:5
5/2014 CHOM : KOP 1:1 9/2014 CHOM : KOP 7:2 5/2015 KOP : CHOM 1:3

tip na výsledek podle Jaroslava Řeháčka, hráče a trenéra Jičína
a redaktora stránek www.fotbalunas.cz
„Tento zápas bude vyhrocený, ostatně jako všechny zápasy hrané na kopidlnském
pažitu. Druhý tým tabulky z Chomutic se s tím, ale popasuje velmi dobře a odveze si
všechny tři body. Branky Chomutic vstřelí podle mne kapitán Novotný a záložník
Michálek. Trenér Chomutic Kloutvor Miroslav bude slavit další tři body - tipuji 1:3.“

včerejší výsledky krajské 1.B třídy
Hlušice : Předměřice 2:5

Kobylice : Lokomotiva 1:0

Sokol Malšovice : FK Kopidlno A 4:0 (1:0)
Kovář – Geršl, L.Komárek, Hnát, V.Nasikovský – Berounský, Černovský,
Machačný ©, Havelka – Poutník (75´Zikmund), Valnoha (62´Ulrych)
V nadmíru vyrovnané skupině a v době, kdy pomalu ale jistě vrcholí podzim a jen
čtyři týmy postoupí do finálové jarní skupiny, šest předzápasových omluvenek,
nepočítaje absence zraněného Tomáše Klabana, příliš klidu a jistoty nedodalo. Do
chudičkých Malšovic, kde fotbal lidi na stadion netáhne, jsme tedy dorazili se třemi
dorostenci v sestavě. Od úvodních minut byl domácí tým pohyblivější, vytvářel si
šance a přitom hrál celkem jednoduše. I proto šel po nechytatelné krásné střele,
která vymetla vingl naší brány, v 11.minutě do vedení. Naše přihrávky byly často
nepřesné a dlouhé míče propadávaly až k domácímu gólmanovi. Ve 27.minutě jsme
si vypracovali jednu z mála gólových příležitostí. Poutník se prosadil po pravé straně
a centrovaný míč před bránou ve skluzu Černovský poslal mezi tři tyče, leč přímo do

náruče brankáře. Zápas v Malšovicích bohužel nezastihl v dobré formě Míšu Poutníka,
kterého míč neposlouchal. Naopak vpředu o pohyb na hřišti a vlastní hru, i když mu
ještě chybí zkušenosti, se snažil Martin Valnoha. Na začátku druhého poločasu jsme
měli několik náznaků šancí. Do přečíslení se dostal Machačný, vpravo se nabízel
Havelka, ale David volil individuální průnik, který ztroskotal. Vzápětí Míla narážel
Machymu a ten vyslal „konečně“ slušnou střelu mezi tři tyče. O chvíli později Hnát
připravil balón Berounskému a ten pod tlakem ve vápně napřáhl a zakončoval
špičkou nohy. Bránu netrefil. Když jsme začali přemýšlet o stažení hry na tři zadáky,
tak nám plány zhatilo zranění Valnohy, který si stěžoval na třísla a hlásil se o střídání,
zcela fit nebyl Poutník ani Havelka. V 67.minutě nás ještě zachránila tyč naší brány,
ale následně přišla zhruba sedmiminutovka, ve které jsme inkasovali třikrát. Dvakrát
po rohovém kopu. Tento zvrat vyvolal jisté emoce a nepřiměřené reakce. Ondra
Černovský mohl být rád, že neviděl druhou žlutou kartu a nešel předčasně do sprchy.
Některým hráčům tento neutěšený stav zbytek utkání zřejmě i otrávil. Takto vysoká
porážka je krutá, ale domácí zvítězili zaslouženě. David Machačný se o hru v průběhu
celého utkání snažil nejvýrazněji, i když často na mokrém trávníku bojoval nejen
s protihráči, ale i se stabilitou.
Krucký Bohumil, trenér Malšovice: „Dnes musím hráče pochválit. Předvedli
jednoznačnou záležitost a zásluhou jim jsou cenné 3 body. Jsem rád, že jsme
Kopidlnu oplatili vysokou porážku 5:1 v prvním zápase a důležité je, že po dnešním
výsledku máme i lepší vzájemnou bilanci.“
1
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FC Spartak Kobylice
Sokol Malšovice
Slavoj Předměřice
Čechie Hlušice
Lokomotiva HK
FK Kopidlno A
Sokol Libáň
FK Chlumec n. C. B
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včerejší výsledky KS dorostu sk. A
Čechie Hlušice : Sokol B.Třemešná 1:7
Tatran Hostinné : Sl. Skřivany 6:2
TJ Rudník : FK Kopidlno odloženo

Vítek Dyčenko v rozhovoru na www.fotbalunas.cz
Vyhrál jsi hráče kola za zápas s Kobylicemi. Jaký byl z tvého pohledu? Potřebovali
jsme vyhrát, abychom se vrátili na první příčku a šli do dalších zápasu s
klidem a nebyli pod takovým tlakem. Teď to bude hodně těžké, věřím, že
to zvládneme. Proč jste tedy alespoň neremizovali? Proč? Asi nám v tomto
zápase nepřálo štěstí. Prohrávali jsme. Za stavu 1:1 je máme pod tlakem a
nevyužijeme šance, když v prázdné brance trefíme břevno. Nemůžeme
vyhrávat, když nedáme branku, soupeř toho využil a my prohráli. Byl jsi

pochválen, že z pozice beka si podporoval útok. Jsi útočný bek? Beka hraji už od
svého začátku. Když přijde možnost zaútočit, tak se toho snažím využit,
rád podpořím útok.:) Na jakém postu hraješ nejraději, anebo bys nejraději hrál?
Pravá nebo levá obrana. Občas nastupuji na pozici stopera. Můžu zahrát
kdekoli, ale obrana je moje místo:) Tohle asi nikdo nečekal, tak vyrovnanou
tabulku. Nebo ano? To asi nikdo, ale všechny týmy v naší tabulce jsou velice
kvalitní, proto asi je to tak vyrovnané. Boj o první čtyřku se vyostřuje. Co
poradit abyste v ní nechyběli? Jen asi to, že teď potřebujeme pořádně
máknout, a jak jsme si to na začátku dobře rozehráli, tak to dotáhnout do
konce. Dostáváte poměrně dost gólů. Co s tím? To nevím. :-D Fotbal je o
gólech, ale když jich dáme víc než soupeř tak to nevadí.
Je tedy Vaším receptem „Když dám víc gólů, než dostanu, tak nemusím bránit?“ :-)
Asi ano! Pak nás to asi víc nakopne a chceme dávat i víc branek. Jsi v
nejlepším fotbalovém věku. Cítíš se jako lídr týmu? To asi ne :-) Máš nějaký
fotbalový sen? Hraji cely život za Kopidlno tak bych byl rád, kdybychom
postoupili třeba do A. třídy. Vadí ti hra na umělkách? Anebo ti to je jedno?
Nevadí mi to! Je jedno, jestli se hraje na umělce nebo na trávě. V příštím
kole hrajete v Malšovicích. Máš nějaký recept na body? Jediný recept je že na ten
zápas musíme byt na 150% připravený a vyhrát. Popiš nám ve zkratce tvou
fotbalovou kariéru. Moje fotbalová kariera je spjata jen s týmem FK Kopidlno.
Tady mě naučili hrát fotbal a tady to nejspíš i ukončím. :-D

st. přípravka včera na domácím hřišti – poslední podzimní kolo
Kopidlno : Železnice
3 : 6 (1:3) Bernard, Nemčanský, Kóre
Kopidlno : Železnice
3 : 4 (2:3) Bernard 2, Nemčanský
ml. přípravka dnes na domácím hřišti
Kopidlno : Robousy
3 : 0 Sedláček, Zikmund 2
Kopidlno : Železnice
1 : 2 Zikmund
Kopidlno : Libáň
6 : 1 Sedláček 2, Adam Kosina 2, Kořínek,
Zikmund
Kopidlno : Milíčeves
5 : 1 Šádek 2, A.Kosina, Kořínek, Zikmund
Vladislav Kosina: „Poslední turnaj v domácím prostředí jsme odehráli ve výborné
atmosféře za mokrého podzimního dopoledne. Co se týče hry, tak až na smolný
zápas s Železnicí, kluci hráli dobře. Bohužel v zápase s Železnicí při nás paní
štěstěna nestála. Kluci ostřelovali branku soupeře co to šlo, ale soupeř odolal. Zde
musím vyzdvihnout brankaře soupeře, který náš tým vychytal. Závěrem bych vyzdvihl
poslední zápas s chlapci z Milíčevse, kde kluci plnili co jsem jim kladl na srdce a
ubránili šikovné hochy soupeře. Na úplný konec všem svěřencům děkuji za podzimní
výkony a blahopřeji k prvnímu místu v nově zavedené tabulce výsledků Okresní
soutěže mladších přípravek.“

žáci dnes dopoledne v Libáni
Libáň : Kopidlno 6:0
Železnice : Kopidlno 2:0
Radek Masák – Adam Honzík, Jaroslav Machačný, Vojtěch Bernard, Patrik
Krejčík ©, Jan Petr – Bohdan Kulhánek, Lukáš Nemčanský – David Petr

Jan Komárek: „Dnes jsme podlehli jak domácí Libáni, tak Železnici. Nejlepším na
place byl Machy, který si precizně plnil své defenzivní úkoly. Dále bych rád pochválil
za výkon Krejčíka, Honzíka a Bernarda. Za očekáváním zatím hluboko zůstává David
Petr a Kulhánek.“

Program příštího týdne
sobota 24.10. 14.30
neděle 25.10. 10.00
12.15
14.30

Hořice B : FK Kopidlno B (BUS 13.00)
žáci v Chomuticích (Miletín, Chomutice)
FK Kopidlno : Hostinné (dorost)
FK Kopidlno A : Chlumec B
-mh-

