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neděle 10. září 2017  

mistrovské utkání III. třídy mužů od 17.00 

FK Kopidlno B : SK Robousy 

zápas řídí Petr Novotný 
hlavní pořadatel Vladimír Hnát 

NOMINACE UTAJOVÁNA DO POSLEDNÍ CHVÍLE 

Béčko mužů zakončí víkendový program našeho klubu utkáním  na domácím 
stadionu, a hostí zatím neporažený tým. Divákům by hráči mohli servírovat například 
remízu a vítězný penaltový rozstřel. To je lákavá pozvánka na utkání III. třídy. 

Do branky by se snad mohl postavit nový muž v dresu Kopidlna Roman Tuháček. O gólmanovi toho příliš nevíme, 
ale můžeme prozradit, že na stránkách  časopisu  Fotbal v kraji jsme o Romanovi našli zmínku. Nastupoval v ČFL 
a zdobilo jej vysoké číslo vychytaných nul v zápasech. Takže držme pěsti k dalšímu čistému kontu. 

zápasy soupeře v této sezóně 
02.09. Robousy : Nová Paka B 2:1 (1:0), 26.08. Chomutice : Robousy 2:4 
(2:2), 19.08. Robousy : Žeretice 5:1 (3:0) 

poslední vzájemné zápasy 
21.4.2013 Kopidlno B : Robousy 1:4 (J. Zikmund),   21.8.2016 Kopidlno B : Robousy 
3:0 (Petr Klaban 2, M. Šafařík),   3.6.2017 Robousy : Kopidlno B 3:0 (kontumace) 

Na které střelce bychom si měli dát dnes pozor? … V dresu soupeře se Luboš Wedlich 
trefil 3 krát, Jakub Vích 3 třikrát a Jan Kynčl má trefy dvě. 

včerejší výsledky III. třída mužů 
Libuň : Miletín 4:1, Chomutice : Jičíněves 2:3 (0:2) domácí srovnali na 2:2 a v 82´Jan Ulip vstřelil 
vítěznou branku hostí, Dnes se hraje - Sobotka B : Podhradí B,   Žeretice : Češov 



1 Jičíněves  4 4 0 0 14:6   12   0 0 
2 Miletín B  4 3 0 1 13:5    9   0 0 
3 Robousy  3 3 0 0 11:4    9   0 0 
4 Libuň   3 2 0 1   5:3    6   0 0 
5 Kopidlno B  3 2 0 1   5:7    4   2 0 
6 Sobotka B  3 1 0 2 12:8    3   0 0 
7 Chomutice  3 1 0 2   8:9    3   0 0 
8 Nová Paka B  3 1 0 2   5:6    3   1 1 
9 Podhradí B  3 0 0 3 5:10    2   0 2 
10 Žeretice  2 0 0 2   1:7    0   0 0 
11 Češov   3 0 0 3 1:15    0   0 0 

 

včera A tým zmrazil soupeře třemi slepenými góly 
TJ Sokol Lužany : FK Kopidlno 1 : 4 (1:3) 
Miloš Kovář – Míla Havelka, Jaroslav Janáček ©, Petr Komárek (70´Láďa Komárek), Martin Valnoha – 
Jan Dřímal, Adam Nasikovský (75´David Medlík), David Machačný, Tomáš Dřímal (75´Tomáš Vodička) 
– Michal Poutník, Tomáš Klaban 
Branky: 36´, 57´(pk) Machačný, 36´Jan Dřímal, 40´Nasikovský 

Zápas očima Miloše Kováře: „Do utkání jsme vstoupili tak nějak všelijak. Hodně 
nepřesností a nedůrazu, i díky terénu podobnému spíše louce než fotbalovému hřišti. 
Po několika minutách toho domácí využili, nešťastná teč našeho hráče znamenala 
vedení 1:0 pro domácí. Poté se naše hra výrazně zvedla, přišla naše „smrtící 
pětiminutovka“, během které jsme otočili stav utkání v náš prospěch. Stav utkání byl 
3:1 pro nás. Druhý poločas bylo vše klidnější. Po proměněné penaltě jsem vedli již 
4:1 a utkání se dohrávalo v klidném tempu. Z naší strany zasloužená výhra, ale rozdíl 
ve skóre mohl být větší. Ovšem kdybychom měli lepší koncovku.“ 

Jak viděl utkání Míla Havelka ml.: „Úvod zápasu byl od obou týmů křečovitý, bez 
pohybu, bez náboje. Možná i proto jsme dostali branku, když střelu nešťastně tečoval 
do vlastní brány Martin Valnoha. To nás ale probudilo, nakoplo a začali jsme hrát, 
hlavně běhat. Zápas jsme ovládli a dvěma góly, které dělily snad jen vteřiny, jsme šli 
do vedení. Další průběh zápasu jsme řídili my a v druhé půli začal soupeř odcházet 
fyzicky. Vyzdvihl bych výkon, vzadu Petra Komárka, vpředu Kláby.“ 

Včera naskočil do zápasu na dvacet minut Láďa Komárek ml., který se dává dohromady po 
zranění, které utrpěl v posledním mistrovském utkání minulé sezóny. Jak sám řekl, ještě to 
není stoprocentní, ale absolvoval první tréninky a jsme rádi, že se vrátil do týmu. Nejen že 
vyztuží mančaft, ale jeho návrat bude znamenat i zdravou konkurenci v týmu.  

Hodnocení Ládi Komárka ml.: „Největším nepřítelem byl opět nekvalitní terén a tomu 
odpovídal i začátek utkání, kdy se toho moc nedělo a spíše to byl boj. Když jsme 
začínali mít územní převahu, nepohlídali jsme ojedinělý útok soupeře a po našem 
nedůrazu ve vápně jsme inkasovali. Poté jsme ale začali hrát naši hru a během 5 
minut se nám povedlo do poločasu skóre otočit na 3:1. V druhé půli jsme hru 
kontrolovali a po proměněné Machiho penaltě se zápas už spíše jen dohrával. Soupeři 
jsme toho už moc nedovolili a sami zahodili ještě pár šancí, takže vítězství 
zasloužené.“ 



ostatní včerejší výsledky OPM 
Podhradí : Libáň 1:1 (pk 3:2)     L.Bělohrad B : Dětenice 3:1 (2:0) 89 diváků 

Dnes se hraje - Milíčeves : Hořice B,   Žlunice : Železnice B,   St. Paka : Valdice 

KRONIKY a FOTOGALERIE kopidlenského fotbalu 
Na stránkách https://www.fkkopidlno.cz si můžete přečíst mnoho zajímavého z fotbalového života 
Kopidlna, a to od roku 1921 po současnost, včetně Oslav 50 a 90 let kopané v Kopidlně, 75. výročí 
otevření fotbalového hřiště, a shlédnout plno fotografií. Velkou zásluhu na vytvoření této galerie má 
fotbalový činovník Oldřich Janďourek, který svůj volný čas trávil nad zpracováním těchto 
dokumentů strávil nemálo svého volného času. 

POLOČASOVÁ SOUTĚŽ PRO DIVÁKY - V poslední divácké soutěži jsme na hrací 
ploše, ve snaze trefit lahev peprmintky, viděli Pepu Jufu Vlasatého, Tomáše Judla a Adama 
Hejdrycha. Každý z nich předvedl velmi slušný pokus, ale přece jen trochu chybělo, aby míč 
„zelenou“ povalil. 
Rád připomenu soutěžící 
z předchozích kol, kteří se 
nebojácně soutěží 
zúčastnili a vedli si 
obstojně. V prvním kole to 
byli Jára Plocar, Honza 
Brožíček a Ivan Masák. Ve 
druhém Iveta Petrovická, 
Irena Valnohová a Roman 
Tuháček.                                                                   

Foto z utkání FK Kopidlno A : 
L.Bělohrad B 3:0 (0:0).  Kvalitní 
soupeř přijel s defenzivní 
taktikou,  která mu nesla ovoce  
pouze první poločas. /3.9.2017/ 

 

 

dorost včera ve Velkém Poříčí vítězně  1 : 5 

Sestava:  Jan Král – Jakub Sekyra, Filip Skořepa, Daniel Srb, Tu Hai Chau, Alexandru Grosu, 
Patrik Drozen, Martin Vorel, Ondřej Miech, Jaroslav Beneš, Radek Šoltys 
Branky: 65´Tu, 68´,77´,82´Skořepa, 81´Šoltys 
Zdeněk Serinek: „Sobotní dopoledne nezačalo dobře, ráno se 5 hráčů omluvilo, takže do autobusu 
nastoupili v Kopidlně dva hráči. V Libáni přistoupilo hráčů 5 a na Podhradí jsme nabrali poslední 4 
hráče, kteří hráli za muže Libáně. Celkem tedy 11 hráčů. Po dvouhodinové jízdě byl náš tým odhodlán 
se přesto o výsledek poprat.“ 
„První poločas byla hra mírně lepší z naší strany, vypracovali jsme si šance snad na 8 
branek, ale zakončení se opět nedařilo. Skořepa nastřelil z úhlu břevno, Šoltys hlavou 
4x těsně vedle, Skořepa ve skrumáži těl trefil nohy brankáře, poločas tak skončil 0:0, 
za což jsme byli částečně rádi, protože soupeř mohl klidně vést 3:0. Zakončení jejich 
akcí bylo ještě horší než naše. V druhé půli jsme inkasovali branku v 58´ a měli jsme 
pocit, že je zle, domácí to nakoplo a bylo jich hned plné hřiště, ale asi 5-ti minutový 
tlak jsme ustáli a v 65´Tu Hai Chau zavelel střelou z 20-ti m pod břevno k obratu. 
Vyrovnání povzbudilo všechny naše hráče, kteří jakoby chytli druhý dech (zvláště ti, 
co hráli dopoledne za muže). Od té chvíle se hrál fotbal převážně na polovině 
domácích a Skořepa v 68´potvrdil naší snahu o obrat v zápase. Když dal svoji druhou 



branku v 77´, domácí na hřišti nestihali a částečně někteří odešli fyzicky. V 81´ 
vstřelil svoji první branku Šoltys a bylo jasné, kam pojedou body. O minutu později 
zakončil Skořepa svůj střelecký den a bylo hotovo, 1 : 5 a jelo se domů. Druhé 
vítězství na hřišti soupeře těší o to víc, že jsme ho zvládli v jedenácti, bez zranění, a 
pouze s jednou ŽK.“ 
„Příští sobotu nás čeká v Libáni soupeř ze 3. místa (Třebechovice), který hrál krajský přebor. Věřím, že 
budeme v silnější sestavě a body zůstanou doma.“ 

ostatní výsledky - Skřivany : Rasošky/Smiřice 38:0,  Dvůr/B.Třemešná : Dobruška/Opočno 3:4 

starší přípravka v sobotu v Železnici – 2. kolo 

Sestava:  Syřiště Tadeáš, Rozsypal Filip, Sedláček Tadeáš, Flodr Josef, Kořínek Daniel, Kosina Adam, 
Šádek Jiří, Zikmund Antonín 

Kopidlno : Železnice   6 : 3  (2:2) 
Branky:  Kosina 2, Rozsypal 2, Sedláček, Zikmund 
Kopidlno : Jičíněves 14 : 0  (6:0) 
Branky: Syřiště 3, Rozsypal Filip 3, Kosina 2, Šádek 2, Sedláček 2, Kořínek, Zikmund 

Vláďa Kosina: „První zápas jsme nezačali dobře. Brzy jsme inkasovali, ale postupem času 
jsme převzali iniciativu. Za stavu 2:1 pro nás jsme  ještě naší chybou nechali soupeře snížit, 
ale v druhé půli jsme soupeře, který hrál dobře, již přehráli.  
Nováčka z Jičíněvsi jsme přehráli zkušenostmi, ač to zpočátku vypadalo, jako bych chlapcům 
zakázal dávat branky. Vyložené šance jsme stříleli mimo tři tyče, nebo do gólmana.  Druhou 
střelenou brankou se již tým uklidnil, chlapci srovnali mířidla a soupeře jasně přehráli.“ 

žáci v neděli na turnaji v Robousích 

Kopidlno : Robousy 4:0 Branky: Lukáš Nemčanský 2, Filip Rejda, Jiří Šádek 
Kopidlno : Přepeře 1:9 Branky: Dominik Berko 

Pavel Rozsypal: „První zápas jsme vyhráli bez obtíží 4:0. Druhý jsme začali smolně vlastním 
gólem a ani dál se nám moc nedařilo. Tým Robous byl rychlejší a aktivnější. Do poločasu 
jsme prohrávali 1:4, konečné skóre bylo v náš neprospěch 1:9.“ 

 

Správcům webu FOTBALUNÁS.CZ se nedaří pro okres Jičín získat nového 
redaktora. Nemáte zájem, nebo nevíte o někom, kdo by se pozice mohl ujmout? 

Program příštího týdne 

pondělí       11.9.    nereliga Kopidlno má volno 
sobota         16.9.  09.00 st. přípravka v Libáni (Libáň, Libuň)   

        14.30 Libáň/Kopidlno : Třebechovice (dorost hřiště Libáň) 
          muži B mají volno 

neděle         17.9.  09.00 žáci na svém hřišti (Košťálov/Libštát, Chomutice) 
          10.20 ml. přípravka v Robousích (Milíčeves, Robousy) 

        17.00 Kopidlno A : Stará Paka 
pondělí       18.9.  17.30 nereliga  Kopidlno : Hořice  

                                                               -mh- 


