
  
neděle 28. srpna 2016 

mistrovské utkání Okresního přeboru mužů od 17.00 
FK Kopidlno A : Chomutice 

Zápas řídí Skřivánek, Styblík, Klein 
hlavní pořadatel Petr Janda 

NOMINACE 
Martin Brožíček, Petr Brodský – Libor Strnad, Láďa Komárek, Jarda 

Janáček, Vítek Dyčenko – Jan Dřímal, Adam Nasikovský, David Machačný, 
Pavel Zedek – Martin Valnoha, Michal Poutník – Patrik Berounský, Míla 

Havelka, Přemysl Čech 

Okresní přebor – včerejší výsledky 
L. Bělohrad B - Podhradí 2:0 (0:0)   100 diváků 2016522A1A0302 
Branky: 70. Suchánek Radek, 78. Nezbeda Tomáš 
Rozhodčí: Tandler Oto - Michl Filip, Turek Jiří  
Nemyčeves - Milíčeves 2:0 (0:0)   130 diváků 2016522A1A0304 
Branky: 48. Sajdl Ladislav, 51. Hochman Karel  ČK: 44´Rejha  (Milíčeves) 
Rozhodčí: Kučera Jan - Kazda Jan, Střížka Daniel  

EXPERT TIP - | Jičín | Okresní přebor , 2016-2017   Řeháček Jaroslav 
Od 5 let hráč SK Jičín s menší zastávkou v RMSK Cidlina v žákovské 
kategorii. Správce fotbalového webu OP a III. třídy. Domácí favorit 
jednoznačně vyhraje v domácím bouřlivém prostředí 3:0. 

 



III. třída mužů - včerejší výsledky 

Robousy - Češov 5:3 (4:0)   45 diváků  2016522A2A0305 
Branky: 13.,37. Sklenář Jan, 33. Kynčl Jan, 41. Drbohlav Lukáš, 71.Brendl Darek - 
61.,76.,81. Ouhrabka Marek ČK: Skopár, Lukáš  Rozhodčí: Erlebach Jiří  
Dětenice - Jičíněves 2:0 (0:0)   58 diváků  2016522A2A0304 
Branky: 60. Novotný Miroslav, 88. Dolejš Viktor  Rozhodčí: Plíšek Martin  
Libuň - Železnice B 1:4 (0:1)   86 diváků  2016522A2A0302 
Branky: 49. Morávek Ondřej - 31.,57. Daniš Michal, 51. Daniš Ondřej, 69.Smolík Petr 
Rozhodčí: Šťastný Martin  
 

Hráčem 1. kola okresního přeboru se s 52% hlasů stal hráč Kopidlna 
Martin Valnoha, který vstřelil na Podskalanu Podhradí dvě branky a 
přispěl k vysokému vítězství svého týmu 0:5. V okresní soutěži se za 
Kopidlno na 3. místě objevil Petr Klaban, střelec také dvou branek. 

 

béčko dnes ve stejný čas na Veliši 
SK Podskalan Podhradí B : FK Kopidlno B 

Miloš Kovář - Matěj Havránek, Pavel Klaban, Lukáš Klaban, Jaroslav 
Zikmund, Dan Berounský, Petr Komárek, Tomáš Vodička, Milan Šafařík, 
Radek Ďorď, Láďa Komárek st., Vráťa Nasikovský, Filip Jantulík, Vláďa 
Hnát 
 

EXPERT TIP  komentář experta Jaroslava Řeháčka: 
Zálohy obou týmů si zahrají pěkný fotbal, který dopadne zaslouženou remízou 2:2. 
 

Ladislav Komárek 
hráč FK Kopidlno 

52 let (*24.3.1964) 
zarputilý, řízný bek 

se  slušnou levačkou obutou do 
gumotextilových kopaček,  v 
současné době tvrdí muziku v 
defenzivě nereligy, ale nebojí se 
vypomoct týmu v mistrovských 
utkáních okresu. V dobách 
minulých i trenér a funkcionář 
kopidlenského fotbalu. 



„S fotbalem jsem začínal asi v 8 letech, přípravka tenkrát nebyla, kluků 
bylo hodně, takže hrát soutěžní utkání jsem začal asi v deseti letech. Za 
jiný klub jsem nikdy nehrál, když nepočítám několik sezon na "stará 
kolena" na podkladě řádně sepsaných smluv, za Dlouhopolsko. Hrával jsem 
převážně levého záložníka. V nerelize jsem byl přeškolen na levého beka a 
docela se mi to zalíbilo. Nejčastěji jsem měl číslo 
9, ale jak s oblibou říkám číslem a kopačkama to 
není. Výbornou partu jsem zažil v dorostu, kde 
jsme hráli většinu období na špici krajského 
přeboru. Na období dorosteneckého věku rád 
vzpomínám i díky trenérům. Pan Říha a pan 
Myška nám dávali zabrat, ale díky nim přechod 
mezi muže nebyl tak hrozný, spíše naopak, 
někteří nastupovali rovnou za "A" tým Kopidlna. 
Přezdívku jsem neměl, ale říkali mi "malý 
Kacan", po bratrovi, který byl v mládí mým 
vzorem. Fandím Slavii Praha, jím skoro všechno, 
piji taky skoro všechno a svíčkovou můžu mít 7x 
do týdne. V zimě hraji rekreačně hokej, no hraji 
- "stojím v bráně" jak by řekli kamarádi. 
Zkouším kuželky a bowling. Manželka mi říká, že 
už bych toho měl nechat, že jsem na to "starý", 
ale podívejte se třeba na Lubu Hyršala, když to 
má člověk rád a je zdravý, proč ne. S fotbalem 
jsem prožil mnoho krásného, ale některé věci 
jsem nestihl, ale nelituju. U fotbalu jsem si 
prošel vším - trénoval jsem přípravku, kterou 
jsem zakládal, žáky, dorost, 8 let jsem dělal 
pokladníka oddílu. Co se týká kultury, mám rád 
filmy s Vlastou Burianem. Mnoho věcí z nich se dá použít i dnes.“ (Láďa 
ochotně odpověděl na otázky. Ještě pár slov na dokreslení – Láďa je impulzivní hráč, 
který má rád poslední slovo, ale v partě je radost s ním sedět. Má fotbalové srdíčko. 
Přezdívku přiznal jednu, ale ti nejzasvěcenější vědí o jedné utajované. Nyní již není 
třeba ji zakrývat, Láďovi kratičký čas přezdívali Tuček. Jinak Láďo díky a kopačky a 
šibalský úsměv pod knírkem, nechť ti dlouho vydrží.) 

starší přípravka dopoledne na turnaji v Libáni 

Sestava: Syřiště, Kořínek, Rozsypal, Kóre, Šádek, Sedláček, 
Flodr, Vlček, Zikmund 
(trenérská trojice – Vlček, Rozsypal, Zikmund) 

Zápasy ve skupině: 
Kopidlno : Železnice 0:2 (škoda prohry po dvou hrubkách v obraně) 
Kopidlno : Březno 5:1 Šádek 2x, Sedláček, Flodr, Zikmund 
     (hladká výhra ) 
Kopidlno : Jičín  3:4 Vlček, Sedláček, Zikmund 

(zbytečně ztracený zápas po vedení 3:1) 



zápas o 5.-8. místo: 
Kopidlno : Libáň  4:0 Sedláček 2x, Šádek 2x (hladká výhra) 

zápas o 5. místo: 
Kopidlno : Březno 3:0 Kóre, Šádek 2x (další pohodová výhra) 
 
Výkony hráčů odpovídají rozehranosti po prázdninách. Určitě je stále co zlepšovat. 
Škoda zápasu s Jičínem, který jsme za stavu 3:1 měli dohrát v klidu na postup do 
nejlepší čtyřky turnaje. Závěrem musíme ocenit, že s námi vyrazil i pan František 
Judl. Určitě všem bylo celý den vedro, což dokumentuje skutečnost, že i pan Judl 
neodolal čokoládové zmrzlině.  

 
Soutěž slušnosti V soutěžním ročníku 2016/2017 bude DK OFS Jičín sledovat a 
vyhodnocovat u všech družstev a soutěží dospělých a dorostu soutěž slušnosti. 
Kritéria pro hodnocení: - 50 bodů (kontumace utkání z důvodů porušení předpisů 
družstvem) - 5 bodů (disciplinární provinění funkcionáře družstva) - 10 bodů 
(disciplinární provinění diváků) - 5+1 bod (udělení ČK hráči družstva + každé kolo 
STOP) - 1 bod (udělení ŽK hráči družstva). Po skončení soutěžní ročníku STK provede 
vyhodnocení, družstva s nejmenším počtem bodů v každé soutěži dospělých budou 
vítězi soutěže. Vítěz obdrží na losovacím aktivu věcné ceny. Vyhodnocen bude i 
nejlepší střelec zvlášť pro OPM a III. třídu a stejně tak nejlepší brankář, který 
vychytá nejvíce nul v utkáních. 

 
SOUTĚŽE OFS Jičín 2016 – 2017 

Druh soutěže počet týmů startovné HR AR 
HYUNDAI autocorson Okresní přebor mužů 12 3.000,- 500 300 

III. třída mužů 11 2.000,- 400 250 
BELSPORT Okresní přebor dorostu (10+1) U19 8  300 200 

HYUNDAI Okresní soutěž žáků (7+1) U15 9  100 - 
LEGEA Okresní přebor st. přípravky (5+1) U11 8  100 - 
Fotbalservis Okr. přebor ml. přípravky (4+1) U9 8  100 - 

 
Program příštího týdne 

sobota 3.9. 09.00 starší přípravka doma – Libáň B, Lužany
     kopidlenské béčko má volno 
neděle 4.9. 09.00 žáci doma dvojzápas, Valdice, Robousy 
   17.00 FK Kopidlno A : L.Bělohrad B 
pondělí 5.9. 17.30 nereliga Kopidlno : Javoři 
                                                                                                                                                                             -mh-            

 


