
 

neděle 23. srpna 2015 

mistrovské utkání Okresního přeboru mužů od 17.00 

FK Kopidlno B : Lužany 

Zápas řídí Jan Kučera z Miletína,  

AR1 Petr Novotný z Lázní Bělohradu, AR2 Daniel Střížka z Hořic  

 hlavní pořadatel Ladislav Komárek 

NOMINACE – Petr Brodský (Miloš Kovář) – Libor Strnad, Milan Šafařík, 

Jarda Janáček,   Václav Kazda  –  Jan Dřímal,   Jan Komárek,   Pavel Zedek, 

Petr Komárek  –  Havelka, Ďorď  –  Pavel Klaban, Petr Zaytsev, Jan Brožíček   

včerejší výsledky 

Žlunice : Jičíněves 2:1 Chomutice : Stará Paka 3:1 

 
 

Historie vzájemných utkání za poslední dva roky 
Kopidlno : Lužany    2 1 4   13:22 

23.5.2015   Luž:Kop 5:3  (Valnoha 2, Brett)    28.9.2014   Kop:Luž 1:6 (Petr 

Klaban)    7.6.2014   Luž:Kop 1:2 (Petr Klaban, vlastní)    6.4.2014   

Kop:Luž 3:4   (Petr Klaban, Pavel Zedek, Zikmund)       25.8.2013 Kop:Luž 

2:2 (Pavel Klaban, Janáček)  15.6.2013  Luž:Kop 3:0 (kontumačně),  

9.3.2013    Kop:Luž 2:1 (Šafařík, Poutník) 

 



SESTAVA 2. KOLA 1.B třída sk. A podle portálu FOTBAL U NÁS 

Miloš Kovář (Kopidlno) - Mladý brankář ročník 1996 v tomto utkání zazářil. V 

zápase podal výborný výkon a hráčům Lokomotivy dovolil skórovat pouze jednou 

(jeden gól byl vlastní). Ale když přišlo na penaltový rozstřel, tak to byla šou jednoho 

muže a tím byl Miloš Kovář. Vladimír Hnát (Kopidlno) - Vladimír podal v obraně 

svého týmu výborný výkon a soupeři dovolil skórovat pouze při jediném zaváhání. 

Pavel Průcha (Hlušice) - Nejenom, že hrál výborně v obraně, ale Pavel svou 

brankou dokonal obrat v zápase s Malšovicemi a zařídil tak tři body pro svůj tým. 

Luboš Ponikelský (Předměřice) - Luboš dirigoval hru obrany a stál u zrodu 

vítězství svého týmu nad Chlumcem. Zdeněk Papík (Malšovice) - Zdeněk se 

postaral o vedení svého týmu v Hlušicích. Za stavu 0:2, by ho určitě nenapadlo, že 

jeho tým nakonec prohraje. Richard Frank (Předměřice) - Richard je 

nejzkušenější hráč domácích. Kdo jiný by měl zavelet ke zteči a rozhodnout zápas. 

Richard dal druhý gól svého týmu, který se nakonec ukázal jako vítězný. Adam Sitař 

(Libáň) - Adam byl nejlepším hráčem svého celku v zápase proti Kobylicím. První 

svojí brankou zvyšoval na 2:0. A když se hostům povedlo snížit, tak Adam dalším 

gólem opět zařídil rozdíl dvou gólů. Miroslav Borovský (Lokomotiva HK) - 

Miroslav nastoupil až v průběhu zápasu, jako střídající hráč. Jenomže jeho gól 

rozhodl o remíze jeho celku v Kopidlně a zisku jednoho bodu. Tomáš Havlíček 

(Kobylice) - Tomáš vstřelil jedinou branku svého týmu a vykřesal jiskřičku naděje 

na lepší bodový zisk. Michal Batelka (Hlušice) - Michal byl nejlepším hráčem 

utkání, ve kterém Hlušice musely otáčet dvoubrankové manko. Vstřeleným gólem 

vyrovnával na 2:2. Jiří Kučera (Chlumec n.Cidlinou) - Jirka také nastoupil až v 

průběhu zápasu. Hodně rozhýbal hru hostí. Škoda, že jeho branka na 2:1 přišla až v 

89.minutě, kdy se, se zápasem již nedalo nic dělat. 

 

 

Dorost dnes od 17.00 hodin ve Žlunicích, 

první mistrovský zápas nové sezóny. 

 

Včerejší výsledky 1.B třídy 

Lokomotiva : Předměřice 1:0      Malšovice : Libáň 5:2 

 

1 Sokol Malšovice  3 2 1 0 0 10:5  6 

2 Sokol Libáň   3 2 1 0 0   7:6  6 

3 FK Kopidlno A  3 1 1 1 0   6:5  5 

4 FC Spartak Kobylice 3 1 1 1 0   5:5  5 

5 Čechie Hlušice  2 1 0 0 1   5:4  4 

6 Lokomotiva HK  3 1 1 0 1   3:4  4 

7 Slavoj Předměřice 3 1 2 0 0   3:6  3 

8 FK Chlumec n. C. B 2 0 2 0 0   1:5  0 



včera áčko v Kobylicích na důrazného soupeře nestačilo  

FC Spartak Kobylice : FK Kopidlno A  2:0 (0:0) 

ŽK – 1:3 (Poutník, Berounský, Černovský) 

Miloš Kovář – Láďa Komárek, Vítek Dyčenko, Vláďa Hnát, Štěpán Malý 
(54´Lukáš Štajner) – Patrik Berounský (73´Pavel Zedek), Ondra 
Černovský, David Machačný ©, Tomáš Dřímal (54´Jéňa Dřímal) – Míša 
Poutník (77´Kuba Geršl), Tomáš Klaban … připr. Martin Brožíček 

Domácí bezprostředně před utkáním předvedli funkčnost zavlažovacího 
zařízení, což samozřejmě znamenalo, že hrací plocha bude kluzká a 
odskok míče nevyzpytatelný. Úvod utkání byl oťukávací. Domácí nás 
utvrdili v tom, že jejich hra bude důrazná a souboje budou bolet. 
V 10.minutě jsme lehce zazmatkovali v obraně, Láďa Komárek si křikl 
mám, míč propadl na zcela volného hráče v prostoru penalty a i když 
jsme mu ztížili zakončení, střela skončila na tyči a vzápětí ve šťastné 
náruči brankáře Kováře. Následovala pasáž několika rohových kopů, kde 
se vydařenými zákroky prezentoval Miloš Kovář. V dalších minutách se 
naše hra zvedla k lepšímu. Náběhy za obranu však končily v ofsajdu. 
V 15.minutě si našlápl Berounský a dostal se i do zakončení. Klába 
s Poutníkem nedostávali ani metr volného prostoru, neustále měli 
protihráče na těle a byli důrazně atakováni. Ve 22.minutě si Klába přece 
jen našel místo pro střelu, vypálil přes hráče, ale gólman byl pozorný. Ve 
22.minutě si prostor pro zakončení hlavou udělal Tomáš Dřímal a 
skóroval. Bohužel zapojil ruce a sudí pískal faul. Ve 23.minutě Berounský 
uvolnil přihrávkou Poutníka, ale ten bránu netrefil. Ve 25.minutě nás 
pomezní ošidil. Hnát načasoval výbornou přihrávku za obranu, ale přesto 
vyletěl praporek nahoru. Na střídačce jsme nevěřícně lamentovali. Hodně 
starostí nám přidělával šikovný a rychlý levý útočník domácích. Procházel 
až příliš často přes naše hráče a dostával se do zakončení. Jeho střely 
byly hodně nebezpečné a Kovář byl neustále v pohotovosti. Ve 33.minutě 
byl procházející Míša Poutník faulován a PVK zahrával Černovský. Domácí 
gólman jen staticky sledoval jak míč orazítkoval tyč!!! Ve 38.minutě se 
nám podařilo obranu soupeře rozhodit a do vápna směřoval Tomáš 
Dřímal. Tony bohužel nestřílel. Soupeř nám to vzápětí dvakrát předvedl a 
pokaždé vypálil. 

Druhou půli začali aktivně domácí a vytěžili dva rohové kopy. My jsme o 
sobě dali výrazně vědět v 51.minutě, kdy Machačný prošel po pravé 
straně, uvolnil Berounského, který šel troufale a správně do vápna. 
Rychlá klička a Paťas šel na trávník. A co myslíte? Sudí ukázal na rohový 
kop. Přehlédl nedovolený zákrok, i když měl situaci před sebou jako na 



zlatém podnosu. V 56.minutě se v dobré střelecké pozici na hranici 
velkého vápna objevili Berounský s Klábou, ale chvíli se zdálo jakoby si 
dávali přednost kdo. Napřáhl Tomáš a míč skončil v náručí brankáře. 
V 57.minutě se již skóre měnilo. Rohový kop soupeře, míč hlavou 
vrácený na přední tyč, kde naši snad tři hráči dovolili doklepnutí balónu 
hlavou do sítě, 1:0. Pro domácí laciná branka. V 61.minutě mohlo být 
srovnáno. Jéňa, který naskočil do utkání a hru našeho týmu pozvedl, 
uvolnil Machyho a ten šel do zakončení. Snad klička na dlouhou nohu 
znamenala, že to nedopadlo gólově. Brankář stál na pravém místě. 
Vzápětí měl gól na kopačce Poutník, hezká akce, ale míč těsně vedle 
tyče. Naše úsilí o zkorigování výsledku bylo patrné. Berounský 
s Klabanem si dobře vyměnili míč, našli Černovského, ten centroval 
zpátky a na míč se hlavou natáhl Klaban, góóóól. Ofsajd, skóre se 
neměnilo. Emoce plály, hráči se začínali k rozhodčímu ozývat. 
V 72.minutě parádně vystřelil Berounský a zvonilo břevno. Obratem 
dostali výhodu PVK domácí. Brankář Kovář šel na zem a míč vyrazil. 
Pohotověji zareagoval hráč v bílém dresu a míč bez obtíží umístil do 
brány, 2:0. Do hry se zapojil Pavel Zedek a ihned si troufl na přímák. 
Mířil do vingle brány, ale tentokrát se blýskl domácí brankář. O výsledek 
jsme se stále ještě chtěli poprat, obranu stáhli na tři hráče, Láďa Hnát 
podpořil útočnou snahu. V 82.minutě se na hrotu ocitl sám Klába, ale 
přehodit brankáře se mu nepodařilo. Nyní už se hrálo vabank, nahoru – 
dolů. V 86.minutě dobře kombinoval Klába s Machym a střílel Dýča, 
góóóól, ale znovu ofsajd. Chyběl nám kousek toho štěstí, ale nutno 
podotknout, že soupeř utkání takticky velmi dobře zvládl a zejména 
důrazem nás porazil. Ve vyrovnaném utkání prohra snad až krutá. Výkon 
sudího mi nepřísluší hodnotit.    

 

Program příštího týdne 

pondělí     24.8. 17.30  nereliga Žeretice : Kopidlno  
středa      26.8. 17.30  FK Kopidlno : B.Třemešná (dorost) 
sobota      29.8. 17.00  L.Bělohrad : FK Kopidlno B (BUS 15.30 Pecka) 
neděle      30.8. 14.45  FK Kopidlno : Rudník (dorost) 
   17.00  FK Kopidlno A : Malšovice 
pondělí     31.8. 17.30  nereliga Ronal : Kopidlno  

 
    

                                                                                                                                                                             -mh-            

 


