
  
neděle 19. června 2016 

mistrovské utkání 1.B třídy mužů od 17.00 
FK Kopidlno A : Sokol Kunčice 

Zápas řídí Petr Jansa 
AR1 Pavel Vítek, AR2 Ondřej Čejchan (všichni z Náchoda) 

DS Vilém Novák z Hradce Králové, hlavní pořadatel Jaroslav Zikmund 

NOMINACE 
Petr Brodský, Martin Brožíček, Miloš Kovář 

Jakub Geršl, Ondra Černovský, Láďa Komárek, Vítek Dyčenko, Patrik 
Berounský, Vláďa Hnát, Petr Komárek, Míla Havelka, Michal Poutník, 

Jarda Janáček, Pavel Zedek, Martin Valnoha … (omluvenky Tomáš Dřímal, 
David Machačný, Jan Dřímal)  

Včerejší výsledky 1.B třídy 
Valdice : Dolní Kalná   2:5 Kobylice : Chlumec   5:0   (komentář domácí: 
Všichni jsme rádi, že se můžeme I.B. třídy účastnit i v příští sezóně, komentář hosté:  
Do zápasu nastoupilo pět hráčů dorostu, za což jim patří dík. Jinak po obědě byla na 
hřišti brigáda a tak někteří hráči raději na utkání ani nejeli s tím, že už z naší strany 
vlastně o nic nejde. Mrzí ale vysoká prohra po zbytečných chybách. Na druhou stranu 
k nám nebudou jezdit "fandové" z jičínska)      Žacléř : Libáň   8:1 

 
od 14.45 utkání krajské soutěže dorostu 

FK Kopidlno : Vamberk 
hlavní pořadatel Martin Brožíček 

 
 



Tabulka dorostu 
1 Slavoj Skřivany  14 11  2 0 1 65:26  34 
2 Meziměstí/Teplice 14  7  4 2 1 37:21  26 
3 Dobruška/Opočno 14  7  5 1 1 41:40  24 
4 FK Kopidlno  13  7  5 0 1 42:42  22 
5 Tatran Hostinné  14  6  6 1 1 47:55  21 
6 Vamberk   13  4  6 3 0 29:33  18 
7 Třešňový květ Žlunice 14  3  8 1 2 28:44  13 
8 Sokol Stěžery  14  2 11 0 1 26:54    7 

 
Tabulka 1.B třídy 

1 FK Dolní Kalná  14 11 3 0 0 52:18  44 
2 SKP Valdice  14  8 3 2 1 31:25  39 
3 FK Chlumec n. C. B 14  7 3 1 3 47:29  36 
4 FC Spartak Kobylice 14  6 5 1 2 42:25  32 
5 FK Kopidlno A  13  3 4 4 2 17:26  29 
6 Baník Žacléř  14  2 7 2 3 26:42  23 
7 Sokol Libáň   14  1 7 4 2 27:33  22 
8 Sokol Kunčice n. L. 13  2 8 1 2 20:64  16 

 
Historie vzájemných utkání 

30.4.2016 Kunčice : Kopidlno 0:0 (pk 4:2) 
tip na výsledek podle khfotbal.com 7:2 

 

mladší a starší přípravka dohrála a dnes 
dopoledne sezonu zakončila na hřišti 
příjemným posezením s grilováním 

Finálový turnaj mladších přípravek před týdnem v Milíčevsi 
Kopidlno : Nová Paka 5 : 1 (Šádek 2, Kosina, Sedláček, Kořínek) 
Kopidlno : Železnice  9 : 1 (Kořínek 3, Šádek 2, Zikmund 2, Kosina, Sedláček) 
Kopidlno : Milíčeves        11 : 2 (Kosina 3, Sedláček 3, Kořínek 2, Šádek 2, Zikmund) 
 
Finalový turnaj mladších přípravek jsme ovládli. V naší skupině proti sobě nastoupili 4 
nejúspěšnější týmy jarní části 2016. Postupně jsme všechny soupeře porazili velice 
dobrou hrou, ze které pramenily i krásné gólové akce. Celý tým šlapal tak, jak jsme si 
na začátku řekli. Každý hráč krom brankáře, který má samozřejmě jiné úkoly,  vstřelil 
branku, což zvlášť hodnotím velice kladně. Potvrzuje se, že náš celek hráje týmově. 
Všem hráčům děkuji za celoroční přístup a rodičům za pomoc po celý rok. Většina 
našich borců od příští sezóny již nastoupí ve starší přípravce, tak si přejme, ať se jim 
daří i nadále.  A teď již klukům přeji jen příjemně prožité prázdniny, na které už 
s netrpělivostí čekají.                                    Trenér Vláďa Kosina.  
 

Výbor FK Kopidlno děkuje všem „malým“ hráčům 
za skvěle odehranou sezónu, trenérům za vzorné vedení a poctivým 

rodičům za pomoc a účast na trénincích a utkáních. 



Pravděpodobný scénář následující sezóny! I nejnižší krajská soutěž čeká 
po svém skončení na možnost velmi pravděpodobné alternativy postupu 
dvou týmů z krajského přeboru do divize, v tomto případě by sestup do 
okresních přeborů čekal zřejmě 8 týmů, tedy všechny od 5. místa níže ze 
skupin o záchranu. Do 1. A třídy mohou postoupit tři týmy, tedy vítězové 
skupin o postup a ten lepší z 2. místa. Pokud by někdo postup odmítl, 
přichází ke slovu alternativa postupu podle pořadí až maximálně do 4. 
místa celkového pořadí ve skupinách o postup. 

1. B třída v soutěžním ročníku 2016/2017 
se vrací do modelu dvou skupin po 14 týmech 

 
Co bys vzkázal fanouškům – hráčům před podzimem? 

 
Hráči - Jéňa Dřímal: „Že jim děkuju jak nás podporují. Lepší fanoušky jsme si 
nemohli přát. A slibuju, že v další sezoně budem předvádět mnohem lepsí fotbal než 
v téhle.“ - Kuba Geršl: „Že, jestli spadneme, tak se všem chci moc omluvit! Jestli 
ne, tak ať si pořádně užijí sobotu! Ale hlavně všem moc poděkovat za podporu a 
doufám, že na podzim budou stále chodit minimálně ve stejném počtu!“ - Milan 
Šafařík: „Napsal bych, že máme fanoušky a fanoušky   jedni si chodí na fotbal 
zanadávat a druzí fandit ... o mě je obecně známo, že nemám rád, když si hráči mezi 
sebou nadávají a takové hráče neuznávám. Tím pádem neuznávám ani takové 
"fanoušky" a byl bych radši, kdyby takový na zápasy nechodili a nebo se nad sebou 
do budoucna zamysleli.“ - Jaroslav Zikmund: „Vydržaj pianer.“ - Tomáš Vodička 
pro fans "Ať Vám to super fandění vydrží i do dalších let a občas zaskočte ve větším 
počtu podpořit hlasitě i Béčko - díky." - Michal Poutník: „Jsem rád, že máme 
takové skvělé fanoušky, které by nám mohli závidět týmy v daleko vyšších soutěžích 
a zároveň poděkovat za jejich přízeň v uplynulé sezóně  .“ - David Machačný: 
„Slibujeme, že se polepšíme .“ 
 
Fanoušci - Adélka Pivoňková: „Všem kopidlnským fotbalistům ... přeji ... ať uz 
kdyz se dari .. nebo se nedari .. každý zapas začíná 0:0 .... vzdy je v každém mnoho, 
aby ovlivnil zapas, ať už pro svůj prospěch, nebo .. a to je hlavni, prospěch svého 
tymu. Nejdulezitejsi je radost z hry. Preji hodne vyhranych zápasu a co nejmene 
zranění. Jen az bude Kopidlno hrat se Zeleznici, verim, ze Zeleznice bude ta, kdo 
zvítězí. Snad mi to nebude mit nikdo za zle  .“ - Fanda Škaloud: "Úspěch není 
náhoda. Je to tvrdá práce, vytrvalost, oběť a ze všeho nejvíc láska. Láska k tomu, co 
děláte nebo se učíte dělat. To řekl kdysi Pelé.“ - Jirka Kateřiňák: „Vůle, odhodlání a 
pevné zdraví.“ - David Krulich: „Někdy by to chtělo zapojit více bojovnosti, i když 
se nedaří, tak to někdy vyburcovat a bojovat. Pokud to čas a koleno dovolí, chtěl 
bych to na podzim zkusit.“ - Tomáš Klaban: „Ahoj, sice nevim co bych jim 
vzkazoval před podzimem, ale doufám, že se nakonec ještě zachráněj a budu držet 
palce v posledním jarním zápase.“ - Vítek Kulhánek: „Kluky nevidim hrat a tak 
nemohu soudit. Ale z porovnanim z klubem, ve kterem nyni pusobim bych jen 
klukum vzkazal, stmelte partu a hrajte jako tým a ne za jednotlivce.“ -  Tomáš Judl:  
„Co bych vzkázal klukům? Jelikož je všechny znám, tak vím, že fotbal hrát umí a i 
když budou hrát okresní přebor, ať nezapomenou na to, že v zádech mají NEJLEPŠÍ 
A NEJVĚRNĚJŠÍ fanoušky v okrese. A i když jejich kritika je někdy přísná, měli by jim 



svým přístupem ke hře, za kterou chodí pokaždé téměř dvoustovka věrných a 
obětavých dokázat, že si jejich přízeň zaslouží!!!! Ti kluci na to MAJÍ, a já věřím, že 
se po roce (pokud sestup nemine) do krajských soutěží vrátí !!!!!!!“ - Roman 
Kotlář: „Nezakopejte se, zakopejte si.“ - Hana Vaníčková: „Začněte fungovat jako 
tým a budeme vyhrávat .“ - Saša Hybel: „Jednou s Kopidlnem, vždycky 
s Kopidlnem.“ - Patrik Berounský: „Ať nezanevřou na fotbal a chodí nás 
povzbuzovat dál.“ 

 

 
foto ze dne 4.6.2016 – turnaj v Kopidlně 

 
Program příštího týdne 

pondělí 20.6. 17.30 nereliga Kopidlno : Ronal 

soboba 25.6. 09.30 žáci na turnaji v Milíčevsi 

pondělí 27.6. 17.30 nereliga Chomutice : Kopidlno 

avizujeme pátek 5.8. na hřišti kino na kolečkách 
 

                                                                                                                                                                             -mh-            


