dnes poprvé
na domácím stadiónu
s maskotem týmu

neděle 22. října 2017
mistrovské utkání III. třídy mužů od 15.30

FK Kopidlno B : TJ Sokol Libuň
zápas řídí Petr Novotný
hlavní pořadatel Libor Strnad
včerejší výsledky III. třídy
Nová Paka B : Žeretice 8:0 (30 diváků), Robousy : Sobotka B 3:3 (1:3) (pk
3:1) 38 diváků, Jičíněves : Češov 4:1 (1x ČK 87´Pavel Zedek) 100 diváků,
Chomutice : Podhradí 3:1 (1:1) 80 diváků
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poslední vzájemné zápasy
15.10.2016 Libuň : Kopidlno B 3:3, 14.5.2017 Kopidlno B : Libuň 3:2
poslední zápasy našeho dnešního soupeře
Libuň : Nová Paka B 2:3, Chomutice : Libuň 2:0, Libuň Žeretice 7:1

včera áčko zvítězilo
nejtěsnějším výsledkem
v Železnici
třemi větami k zápasu  …
Oldřich Janďourek: „Mně se zápas líbil.
Chybí však produktivita. Vzadu, až na
momenty, celá řada – Dyčenko, Petr
Komárek, Janáček, Valnoha, celkem
v pohodě. Je to o záloze a o útoku.“
Útočník Michal Poutník: „Myslím, že
umíme zahrát lepší fotbal, ale zápasy na
venkovních hřištích jsou pro nás vždy
těžké. O výsledku mohlo být rozhodnuto
v 1. poločase, když bychom proměnili
naše vyložené šance. Jsem rád za tři
body a děkuji fanouškům, kteří dorazili
v hojném počtu a podpořili nás.“
Trenér Vláďa Hnát: „Ač pouze výhra 1:0,
tak vítězství zasloužené. Prali jsme se s
proměňováním šancí, kterých bylo víc
než dost. Soupeř v první půli zahrozil
z rohových kopů, druhý poločas a závěr
utkání jsme si již pohlídali.“
Záložník Lukáš Klaban: „Zápas byl
jednoznačně v naší roli a bylo jen na nás,
jak se s tím popereme. Nedali jsme
několik vyložených šancí, což nás mohlo
stát body, ale jediné z čeho mohl soupeř
zahrozit byly standardky. Železnice
bránila a my se tak těžko dostávali za
obranu soupeře. Celkově bych zápas
hodnotil kladně, protože jsme ho
odmakali a body jsou zaslouženě doma.“
Divák, otec hráče, Petr Poutník: „Vyhráli
jsme, pěkný 3 body doma, šance byly, štěstí chybělo. Ale škoda toho, že občas
jedinci soukromničí. Ten jeden hodně moc - moc chce, a je výbornej, ale k čertu ať
přihraje.“

včerejší výsledky OPM, nečekaný debakl ve Valdicích

Libáň : Valdice 0:5, Hořice B : L.Bělohrad B 3:2, Žlunice : Stará Paka 3:5

starší přípravka včera na domácím hřišti

do Kopidlna přicestovala řada fanoušků z Lužan a vytvořili pěknou atmosféru,
zato jim děkujeme, škoda jen, že z místních nepřijde více lidí

Sestava: Syřiště, Kosina, Flodr, Zikmund, Sedláček, Rozsypal, Šamková
Kopidlno : Milíčeves
4 : 5 (2:3) Sedláček 2x, Rozsypal Filip, Šamková
Kopidlno : Lužany
11 : 1 (6:0) Sedláček 5x, Zikmund 2x, Kosina Adam 2x,
Rozsypal Filip, Šamková

Vláďa Kosina: „První zápas byl
vyrovnaný. Hra se přelévala ze
strany na stranu. Bohužel chyby od
brankáře přes obranu až po špatnou
koncovku nás stálo lepší výsledek,
na který tým určitě měl. V druhém
zápase se projevila zkušenost
našeho týmu a proměnění šancí.
Vstřelených branek mohlo být
mnohem více, ale zpočátku jsme
stříleli do brankáře nebo hodně
mimo. Za podzimní část týmu
děkuji a věřme, že do jarní části
všichni opět nastoupíme s chutí a
bez zdravotních problémů, které
některé hráče na konci sezóny
postihly.“
foto Tadeáš Sedláček

žáci dnes dopoledne
na umělce v Lomnici n/P.
hřiště v Košťálově pod vodou

Kopidlno : Košťálov/Libštát 0:7
Kopidlno : Chomutice
1:13
jediný střelec našeho týmu Kóre
Sestava:
Nemčanský,
Rozsypal,
Bernard, Machačný, Vlček, Zikmund,
Berko, Kóre, Rychtařík

Trenéři Vlček, Rozsypal: „V obou
zápasech jsme udělali spoustu
hrubých chyb, za které nás soupeři nemilosrdně potrestali. Soupeři byli prostě lepší,
ale přesto bychom rádi kluky pochválili za bojovnost.“

mladší přípravka dnes dopoledne poslední turnaj ve Staré Pace

Sestava: Štěpán Skrbek, Filip Rozsypal, Matyáš Syřiště, Samuel Zlatník, David
Svoboda, Matěj Kočka
Kopidlno : Milíčeves
2 : 7 (0:5) Filip Rozsypal 2
Kopidlno : N+S Paka B 8 : 3 (4:1) Filip Rozsypal 4, Syřiště Matyáš,
Z. Roman 2, Jonáš
Kopidlno : N+S Paka A 5 : 3 (3:1) Syřiště Matyáš, Samuel Zlatník 2, Jonáš, Filip
Rozsypal
Josef Syřiště: „Chtěl bych poděkovat všem rodičům od hráčů za podporu a fandění
při všech zápasech. Na dnešní turnaj jsme odjížděli s pěti hráči, takže první zápas
proti Miličevsi jsme prohráli. Po prvním zápase přijel ještě jeden náš hráč, tak to bylo
trošku lepší. Pak nám půjčila dva hráče Milíčeves. Těm taky děkuji, protože nás čekali
ještě dva zápasy, a to by asi těžko naši nejmenší zvládli. Další zápas proti Nové Pace
B jsme tedy nastoupili s posilami, tak to bylo znát. Začalo se bojovat, nahrávat a tím
pádem přišly šance a začaly padat branky a zápas jsme vyhráli. Poslední zápas proti

Nové Pace A byl hodně vyrovnaný, domácí měli hodně šancí, naštěstí pro nás měli
špatnou mušku a neproměnili to. Naopak nám tam pár branek spadlo a zápas jsme
vyhráli.“

dorostenci dnes od 12 hodin na libáňském hřišti
Libáň/Kopidlno : TJ Rudník 0 : 2 (0:0) Branky: 75´,85´Jakub Horešovský

Sestava: Král - Petr, Beneš, Drozen, Fencl, Vorel, Sekyra, Miech, Nasikovský, Klaban,
Skořepa, Tu, Kaválek, Záruba, Šoltys, Kulhánek

„Hned v úvodu utkání si míč na značku pokutového kopu postavil Lukáš Klaban.
Bohužel tvrdou ránou nastřelil
pouze tyč. Poločas byl herně
poměrně vyrovnaný, ale přesto
jsme měli územní převahu. Tu
jsme však nedokázali zužitkovat
ke vstřelení gólu, i když
příležitosti k tomu byly. V druhé
části byl k vidění podobný
obrázek hry, jen s tím rozdílem,
že do vedení šli hosté. V touze
obrátit nepříznivý stav jsme
otevřeli obranu a soupeř to
potrestal druhým gólem. Snahu
nelze upřít, byli jsme znovu
blízko vstřelení branky, ale nic
jsme nedotáhli do konce.
Škoda, že se více do hry
nezapojil Filip Skořepa, byl více
k vidění až v druhém poločasu,
to pro mě bylo málo. Byli jsme
mírně lepším týmem, o to více
mrzí prohra.“
–mhZdeněk Serinek: „Na těžkém
terénu
soupeř
ze
čtyř
brankových šancí dvě využil,
my z deseti ani jednu, zvláště
mrzí nevyužitý pokutový kop ze
začátku utkání.“
foto zachycuje dvojici našich hráčů /Šoltys, Klaban/ těsně potom, co v druhé půli
neproměnili jasnou gólovou příležitost (hosté byli spokojeni)

Program příštího týdne
sobota
neděle

28.10. 12.00 Žeretice : Kopidlno B
14.30 Libáň/Kopidlno : Předměřice (dorost)
29.10. 14.30 Kopidlno A : Libáň

-mh-

