
 
 

   Město Kopidlno 
       hlavní sponzor 
kopidlenského fotbalu  

 
 

sobota 20. května 2017
mistrovské utkání OPM od 17.00

FK Kopidlno A : FC VTJ Milíčeves
zápas řídí Martin Šťastný z Chomutic

hlavní pořadatel 

Miloš Kovář – Libor Strnad, Patrik Berounský, 
Dyčenko, Láďa Komárek, Jan Dřímal,
Lukáš Klaban, David Machačný

 1 Nemyčeves  
 2 Železnice A  
 3 L. Bělohrad B 
 4 Kopidlno A  
 5 Hořice B  
 6 Žlunice  
 7 Stará Paka  
 8 Milíčeves  
 9 Lužany  
10 Libáň   
11 Podhradí A  
12 Chomutice  

DNES  Chomutice : St. Paka, 
ZÍTRA  Hořice B : Lužany, 

 
 

 

 

sobota 20. května 2017
mistrovské utkání OPM od 17.00 

FK Kopidlno A : FC VTJ Milíčeves
Šťastný z Chomutic, AR1 Patrik Vích, AR2 

hlavní pořadatel Josef Vodička  
NOMINACE 

Libor Strnad, Patrik Berounský, Jarda Janáček, Matěj Havránek, Vítek 
Dyčenko, Láďa Komárek, Jan Dřímal, Adam Nasikovský, Petr Komárek,
Lukáš Klaban, David Machačný, Tomáš Dřímal (omluvenky M. Valnoha

 
 17 13 0  4 46:22    39
 17 13 0  4 45:17    38

 17 12 0  5 53:26    37
 17 11 0  6 37:21    34
 17 10 0  7 46:35    30
 17 11 0  6 39:29    30
 17  9 0  8 40:34    28
 17  9 0  8 28:23    27
 17  7 0 10 29:38    20
 17  4 0 13 21:49    12
 17  3 0 14 13:55    10
 17  0 0 17 14:62     

 
 

Chomutice : St. Paka,   L.Bělohrad B : Libáň,   Nemyčeves : Železnice
Hořice B : Lužany,   Podhradí A : Žlunice 

sobota 20. května 2017 
 

FK Kopidlno A : FC VTJ Milíčeves 

, AR2 Michal Kazda 

Matěj Havránek, Vítek 
Petr Komárek, Míla Havelka, 

Valnoha, M. Brožíček)  

39   0 0 
38   2 1 
37   0 1 
34   1 2 
30   1 1 
30   3 0 
28   1 2 
27   1 1 
20   3 2 
12   1 1 
10   1 2 

    1   0 1 

Nemyčeves : Železnice 



Poslední zápasy našeho dnešního soupeře:
Žlunice : Milíčeves 2:1 p, Milíčeves : Chomutice
Milíčeves 1:3       Kanonýři Milíčevsi
– po sedmi brankách 
 

 
 Adam Nasikovský:
vyhrát a předvést hru, která bude bavit 
V dnešním zápase jsme v roli favorita, ale nesmíme to brát na lehkou 
váhu, protože si myslím, že Milíčeves není soupeř bez kvalit a určitě bude 

chtít vyhrát.“ Chomutice 
nepředvádí, nezaslouží si vyhrát.
vyrovnaný zápas, ale myslím si, že Nemyčeves na vlastní půdě urve 3 body.
Podhrádí : Žlunice tip 0:2
„Soudím podle výsledků s náma.
soupeři jsou na tom podobně, ale Hořice jsou v roli favorita.
tip 4:1 “Soudím podle umístění v tabulce.

Lukáš Klaban: Kopidlno : Milíčeves tip 3:1 
ale s Milíčevsem se nám dlouhodobě nedaří a dokáže nás potrápit, naši novou taktiku 
se třemi střeďáky jsme na ně ještě nezkusili a myslím si že, budou překvapený a 
jediný z čeho by mohli zahrozit
: Stará Paka tip 0:3  
 favoritem.“ Nemyčeves :
hodila.“  Podhradí : Žlunice
: Lužany tip 3:1 „Domácí jsou v utkání favoritem,
dokáží potrápit.“ Bělohrad

Míla Havelka ml.: Chomutice 
tabulky nezopakují výkon z nedokončeného zápasu s Nemyčevsí
prohrají.“ Nemyčeves : Železnice
měla mít Nemyčeves, se nakonec z vítězství na penalty bude radovat 
Podhradí : Źlunice tip 2:5 
Hořice B : Lužany tip 4:2 
potrápí, ale Hořice si nakonec 3 body do tabulky připíší
7:1 “Libáň si dojede pro výprask
si nedovolím tipovat.“ 

Miloslav Havelka: Kopidlno : Milíčeves
celých 90 minut, a ne jen 45 jako v
Chomutice : St. Paka tip 1:4 
přesto si utkání hosté pohlídají.
lze očekávat neočekávané, pěkný fotbal 
týmy mají zájem postoupit, emoce 
Bělohrad B : Libáň tip 6:1 
nejlepší výsledek, ale na Pecce to bude mít těžké. Doma vstřelila Bělohradu jeden 
gól, tady to vidím také na jeden
nepředvídatelní, branky umí střílet, ale také často inkasují. Na kopci těsně vyhrají

Poslední zápasy našeho dnešního soupeře: Milíčeves : Podhradí 4:1, 
Žlunice : Milíčeves 2:1 p, Milíčeves : Chomutice 1:0, Milíčeves : Libáň 4:1, Lužany : 

Kanonýři Milíčevsi – Jan Čapek (26 let) a Lukáš Novotný (31 let) 

Adam Nasikovský: Kopidlno : Milíčeves tip 4:0  “D
vyhrát a předvést hru, která bude bavit jak hráče na hřišti
V dnešním zápase jsme v roli favorita, ale nesmíme to brát na lehkou 
váhu, protože si myslím, že Milíčeves není soupeř bez kvalit a určitě bude 

Chomutice : St. Paka tip 0:3 „Chomutice tuto sezónu nic 
edvádí, nezaslouží si vyhrát.“ Nemyčeves : Železnice 

vyrovnaný zápas, ale myslím si, že Nemyčeves na vlastní půdě urve 3 body.
tip 0:2 

Soudím podle výsledků s náma.“ Hořice B : Lužany tip 3:1 “Zajímavé utkání, oba 
soupeři jsou na tom podobně, ale Hořice jsou v roli favorita.“ Bělohrad B 

oudím podle umístění v tabulce.“ 

Kopidlno : Milíčeves tip 3:1 “Naše utkání bych rád viděl vítězně, 
se nám dlouhodobě nedaří a dokáže nás potrápit, naši novou taktiku 

se třemi střeďáky jsme na ně ještě nezkusili a myslím si že, budou překvapený a 
jediný z čeho by mohli zahrozit je brejk, zápas zvládneme a vyhrajeme

  “Viděl bych jasnou výhru Paky, která bude v zápase 
: Železnice tip 2:2 “Tipuji remízu, která by se nám i 

unice tip 2 “Hosté vyhrají rozdílem dvou branek.
„Domácí jsou v utkání favoritem, ale s Lužanama je to vždy těžké a 

Bělohrad B : Libáň tip 5:0 „Povinný tři body pro domácí.“
 

Chomutice : St. Paka tip 1:6 „Chomutice jako poslední tým 
tabulky nezopakují výkon z nedokončeného zápasu s Nemyčevsí

Železnice tip 1:1 „Ve vyrovnaném utkání, kde by navrch 
měla mít Nemyčeves, se nakonec z vítězství na penalty bude radovat 

2:5 „Žlunice si s přehledem poradí s bezzubým Podhr
4:2 „Domácí to nebudou mít vůbec jednoduché, Lužany je 

ale Hořice si nakonec 3 body do tabulky připíší.“  Bělohrad B 
ýprask na Pecku.“ Kopidlno : Milíčeves ... 

Kopidlno : Milíčeves tip 2:0  “Pokud budeme hrát fotbal
celých 90 minut, a ne jen 45 jako v posledním utkání v Libáni, tak zvítězíme.

tip 1:4 “Ani jednomu ze soupeřů prakticky o nic 
přesto si utkání hosté pohlídají.“ Nemyčeves : Železnice tip 2:2 (pk 2:3) 
lze očekávat neočekávané, pěkný fotbal - hraje se o čelo, bojovnost, tvrdost 
týmy mají zájem postoupit, emoce – domácí mají oplácet podzimní porážku.

tip 6:1 „Libáň bohužel padá fotbalově dolů. Přál bych jí co 
nejlepší výsledek, ale na Pecce to bude mít těžké. Doma vstřelila Bělohradu jeden 
gól, tady to vidím také na jeden“. Podhradí : Žlunice tip 2:3 

mí střílet, ale také často inkasují. Na kopci těsně vyhrají

Milíčeves : Podhradí 4:1, 
1:0, Milíčeves : Libáň 4:1, Lužany : 

Jan Čapek (26 let) a Lukáš Novotný (31 let) 

“Dnešní cíl je jasný 
jak hráče na hřišti, tak i fanoušky. 

V dnešním zápase jsme v roli favorita, ale nesmíme to brát na lehkou 
váhu, protože si myslím, že Milíčeves není soupeř bez kvalit a určitě bude 

Chomutice tuto sezónu nic 
 tip 2:1 “Hodně 

vyrovnaný zápas, ale myslím si, že Nemyčeves na vlastní půdě urve 3 body.“  

ajímavé utkání, oba 
Bělohrad B – Libáň 

aše utkání bych rád viděl vítězně, 
se nám dlouhodobě nedaří a dokáže nás potrápit, naši novou taktiku 

se třemi střeďáky jsme na ně ještě nezkusili a myslím si že, budou překvapený a 
je brejk, zápas zvládneme a vyhrajeme.“ Chomutice 

která bude v zápase 
, která by se nám i 

ozdílem dvou branek.“  Hořice B 
ale s Lužanama je to vždy těžké a 

pro domácí.“ 

„Chomutice jako poslední tým 
tabulky nezopakují výkon z nedokončeného zápasu s Nemyčevsí a zaslouženě 

„Ve vyrovnaném utkání, kde by navrch 
měla mít Nemyčeves, se nakonec z vítězství na penalty bude radovat tým Železnice.“ 

„Žlunice si s přehledem poradí s bezzubým Podhradím.“ 
„Domácí to nebudou mít vůbec jednoduché, Lužany je 

Bělohrad B : Libáň tip 
Milíčeves ... „Tento zápas 

okud budeme hrát fotbal 
Libáni, tak zvítězíme.“ 

ni jednomu ze soupeřů prakticky o nic nejde, 
tip 2:2 (pk 2:3) „Tady 

hraje se o čelo, bojovnost, tvrdost – oba 
domácí mají oplácet podzimní porážku.“ L. 

Libáň bohužel padá fotbalově dolů. Přál bych jí co 
nejlepší výsledek, ale na Pecce to bude mít těžké. Doma vstřelila Bělohradu jeden 

tip 2:3 „Hosté jsou dost 
mí střílet, ale také často inkasují. Na kopci těsně vyhrají.“ 



Hořice B : Lužany tip 4:2 „Mohlo by padnout dost branek. Hořice využijí domácího 
prostředí, možná i posil.“ 

béčko zítra vycestuje do Miletína, odjezd autobusu v 15.20 
 

Lukáš Klaban:  “Béčko vyhraje 0:3 a Honza Komárek vstřelí hattrick.“ Adam 
Nasikovský:  “Zítřejší zápas v Miletíně dopadne remízou 2:2. Kopidlno zvítězí na 
penalty.“ Míla Havelka: „Tipovat raději nebudu, kluci asi dostanou … „ 

 
tabulka III. třídy mužů 

 
 1 Dětenice 15 12 0 3 54:15   37  1 2 
 2 Železnice B 16 11 0 5 48:19   33  2 2 
 3 Kopidlno B 16 10 0 6 53:30   32  2 4 
 4 Jičíněves 15 10 0 5 52:22   30  1 1 
 5 Robousy 16 10 0 6 41:37   28  2 0 
 6 Sobotka B 15  8 0 7 42:41   23  1 0 
 7 Češov  16  7 0 9 46:46   21  1 1 
 8 Libuň  16  7 0 9 40:42   21  1 1 
 9 Miletín B 15  7 0 8 57:64   21  0 0 
10 Žeretice 16  4 0 12 23:66   12  0 0 
11 Podhradí B 16  0 0 16 14:88    0  0 0 

 
 

 



st. přípravka dnes na domácím hřišti 

Kopidlno : Chomutice 6:2 Tonda Zikmund 4, Daniel Kořínek, Jiří Šádek 
Kopidlno : Libuň           16:1 Tonda Zikmund 4, Lukáš Kóre 4, Adam Kosina 2,  

Pepa Flodr 2, Tadeáš Syřiště, Dan Kořínek, Jirka 
Šádek, Ondra Rozsypal 

Hodnocení přítomného tatínka Jiřího Šádka: „První zápas dobrý, kluci si přihrávali, 
měli jsme tlak, soupeře jsme nepustili do hry. Trenér Rozsypal rozložil rovnoměrně 

síly, takže spokojenost. Druhý zápas, 
hlavně jeho první poločas, to byla 
česká plácaná. Potom se klukům 
promluvilo do duše a bylo to lepší. 
Divákům se to líbilo. Všichni se snažili 
a jednoznačně jsme vyhráli. Kluci 
hráli jako kolektiv, takže ani nechci 
někoho vychválit, prostě dobrý 
kolektivní výkon. A pokud jako tatínek 
mám zhodnotit syna, tak jsem byl 
spokojený. Jen ty střely, to musí 
zlepšit, lítá mu to nahoru. To já když 
obul kopačky, brankáři se děsili. Za 
maminku musím říct, že byla určitě 
také spokojená …  a pivo prý také 
nebylo špatný .“ 
 
Foto z utkání s Libuní: Jiří Šádek na balónu těsně 
před vstřelením svého gólu.  

 

PŘIJĎTE ZÍTRA na zdejší stadion v 09.30 povzbudit mladší přípravku 
žáci cestují do Sobotky 

 
Program příštího týdne 

pondělí    22.5. 17.30 nereliga Valdice : Kopidlno  
sobota     27.5. 09.00 starší přípravka turnaj v Lužanech 
   17.00 Žlunice : FK Kopidlno A 
neděle     28.5. 09.00 žáci v Libáni (Libáň, Nová Ves n/P.) 

09.30 mladší přípravka na turnaji v Milíčevsi 
   17.00 FK Kopidlno B : Dětenice 
pondělí    29.5. 17.30 nereliga Kopidlno : Chomutice 
                                                                                                                                                                             -mh-            

 


