
 
 

 
 
 
 
Město Kopidlno 
       hlavní sponzor 
kopidlenského fotbalu 
 
 
 
 
 

 
neděle 27. srpna 2017 

mistrovské utkání Okresního přeboru mužů od 17.00 

FK Kopidlno A : TJ Sokol Dětenice 
Zápas řídí Tomáš Haken z Jičína, AR1 Zbyněk Materna, AR2 Martin Šťastný  

hlavní pořadatel Libor Strnad 
NOMINACE 

Petr Brodský, Miloš Kovář - Adam Nasikovský, Libor Strnad, Míla Havelka, Patrik 
Berounský, Jarda Janáček, Tomáš Klaban, Lukáš Klaban, Jan Dřímal, Michal Poutník, 

Vítek Dyčenko, David Machačný, Martin Valnoha, Petr Komárek, Patrik Hnízdil 

včerejší výsledky  

Podhradí A : Hořice B 1:5, Lužany : Libáň 1:3, L.Bělohrad B : Valdice 4 : 1 (ČK 1:1) 
Žlunice : Milíčeves 4 : 1, Stará Paka : Železnice B (hraje se dnes) 

PŘEBOR MUŽŮ – výsledky úvodního kola 
 
Hořice B : Stará Paka 1:2 (1:0) Skalský - Blažek, Rolf, Libáň : L.Bělohrad B 3:6 
(0:4) Hlavatý, R.Horák, Balcar - T.Nezbeda, Loner 2, Suchánek, Holemba, Valdice : 
Kopidlno A 1:6 (0:2) Drbohlav - Lukáš a Tomáš Klabanovi, Michal Poutník, David 
Machačný, Jarda Janáček, Patrik Berounský, Železnice B : Lužany 4:0 
(1:0) J.Daniš, Drahoňovský, Zachoval, vlastní, Dětenice : Žlunice 4:4 (2:3) (pk 
1:3) Kudlička, Porš, Dolejš, Jenda - Roman, Szamko, Horák, Zámečník, Milíčeves : 
Podhradí 1:2 (0:0) Čapek :Bíšek, Pluhař. 
 

K fotbalovým Dětenicím a dnešnímu utkání na pár otázek vstřícně odpověděl 
Ing. Jiří Rykl, předseda TJ Sokol Dětenice: 



Na jaře se Váš tým prezentoval rychlým, útočným fotbalem a zaslouženě jste postoupili do 
přeboru. Pocítil váš tým přes prázdninouvou přestávku výrazných změn, zatížil klubovou 
pokladnu nákup nových posil? 
Podařilo se nám přivést jednoho nového hráče, který ale byl naštěstí 
volným hráčem a podařilo se nám vrátit k fotbalu dva místní borce.  
V úvodním utkání nového soutěžního ročníku jste před týdnem doma se Žlunicemi třikrát 
smazávali vedení soupeře a nakonec remizovali 4:4. Co pro Vás znamenal zisk bodu? 
Zisk bodu pro nás byl povzbuzení do dalších bojů. Přeci jenom jsme se 
dlouhých šest let pohybovali v nižší soutěži a začátek zápasu nás určitě 
zaskočil. Kvitujeme naopak, že se nám podařilo vždy vedení soupeře 
smazat. 
Jaké ambice máte v přeboru, stanovili jste si nějaký cíl? 
Chceme hrát v přeboru důstojnou roli a zachránit soutěž i pro příští ročník. 
Sousedské derby by mohlo přilákat slušnou návštěvu. S jakými pocity do Kopidlna jedete, 
jakou atmosféru očekáváte?  
Máte pravdu – po dlouhé době sousedské derby by mohlo přilákat hodně 
diváků.  
Při posledním účinkování na kopidlenském hřišti jste naše béčko nelichotivě smetli jedenácti 
góly. Máte v plánu něco podobného předvést i tuto neděli? 
Ne, ne. Tentokrát do Kopidlna jedeme sice s respektem, ale odhodlaní 
nedat domácím nic zadarmo. 
Zaregistrovali jste vstup Kopidlna do soutěže, máte recept koho z hráčů si více v utkání 
všímat, koho hlídat, koho nepustit vůbec k ničemu? 
Takové vítězství ve Valdicích bylo trochu překvapením, navíc neoficiální 
informace hovořily o velké převaze a dalších gólových šancích.  Na 
konkrétní hráče Kopidlna nejsme nijak připraveni, musíme si dát pozor na 
všechny ofenzivní hráče, vždyť ve Valdicích šest gólů dalo šest hráčů.  
Jaký očekáváte průběh utkání? 
Očekávám velkou ofenzivní sílu domácích, která bude silnou prověrkou 
naší defenzívy. Na druhou stranu věřím, že ani naši ofenzivní hráči 
nezůstanou pozadu a nenechají domácí obranu v klidu. 
Tipnete si výsledek? 
Výsledky nikdy netipuji. Věřím, že uvidíme zajímavé utkání a hlavně na nás 
bude záležet, jak moc to bude vyrovnané. 

SOUTĚŽ MUŽŮ – výsledky úvodního kola 

Podhradí B : Nová Paka B 3:3 (2:1) (pk 2:3) Štolovský 2, Zachoval - Knapp, Bažík, 
vlastní, Robousy : Žeretice 5:1 (3:0) Wedlich, Vích 2, Roudný - Jiránek, Jičíněves : Sobotka B 
7:4 (5:2) Šebek, Muška 2, Geršl, P. a T. Zedkovi - Rosůlek 2, Zahradník, Dušek, Češov : Miletín B 
1:6 (0:3) Benda - Urban 2, Němeček, Richter, Jalový, Nálevka, FK Kopidlno B : Chomutice 2:4 
(2:1) Patrik Berounský 2 - Šubrt, Novotný, Lemberk, Budina a volno Libuň. 

včera naše béčko dopoledne na hřišti soupeřezískalo dva body 
FK Nová Paka B : FK Kopidlno B 1 : 1 (1:1) pk 7:8 
Roman Hnízdil – Patrik Berounský ©, Vítek Dyčenko, Michal Kareš, Jaroslav Zikmund, 
Michal Kutík, Jan Komárek, Tomáš Vodička, Václav Kazda, Petr Zajcev, Dan Vycpálek 
Branky: 26´Vítek Dyčenko 
Zápas očima střelce naší branky: „K zápasu jsme odjížděli s 12.ti hráči, ale ukázalo 
se, že jsme se přepočítali a bylo nás nakonec 11. I přesto, že jsme neměli nikoho na 
střídání, tak jsme měli utkání pořád pod kontrolou. Brankář neměl skoro žádnou 



práci, až na nějaký výjimky. Utkání bylo vcelku vyrovnané, hrálo se na obě strany, 
branky mohly padat do obou sítí. Největší šanci skórovat měl Patrik Berounský, kdy 
trefil po krásné střele spojnici brankové konstrukce. A potom přišla moje chvíle. Po 
dobré kombinaci jsme si párkrát vyměnili balon a já osobně dostal míč před brankáře 
a s klidem ho uklidil k tyči, 0:1. Domácí vyrovnali po přímém volném kopu, kdy si 
hráč počkal na míč za obranou v ofsajdu, 1:1. Po přestávce to trošku opadlo. Zip 
mohl zvyšovat, ale střela mu nesedla a trefil to mimo. Hosté měli také šance, ale 
druhý stoper Michal to všechno pohlídal. Došlo na penalty a my jsme všech osm 
proměnili. U 4.-5. série jsme provedli výměnu brankářů. Osmou penaltu domácí 
brankář trefil do břevna. Myslím, že si Peťka, Kazdyč a Kutík oddychli, že nemusí 
kopat. Vítězství a oslava proběhla ve velkém stylu. 

další včerejší výsledky 
Libuň : Jičíněves 0 : 2, Chomutice : Robousy 2 : 4 (2:2) 
dnes se hraje Sobotka B : Češov, Miletín B : Podhradí B 

 
Odstartoval nový soutěžní ročník 2017-18. Je na místě alespoň ve zkratce 
přiblížit divákům, co mohou na našem fotbalovém stadionu očekávat. Trenérského 
kormidla flotily mužů se chopil Vláďa Hnát. Očekáváme, že příkladným přístupem 
k fotbalu vnese hráčům do těla zdravě okysličenou krev a fotbalu nový impuls. A-tým 
svým návratem z Jičína posílil Tomáš Klaban, po zranění se vrátil Michal Poutník. 
Naproti tomu nečekaně, bez vědomí klubu, i díky nechvalným volným přestupům, 
několik hráčů z Kopidlna odešlo (Martin Brožíček do Nemyčevsi, Vratislav Nasikovský, 
David Krulich a David Hyšpler do Jičíněvsi (posledně jmenovaný delší dobu za 
Kopidlno nenastupoval), Pavel Klaban oznámil, že mu kopidlenský dres začíná být 
těsný, a proto že zkusí štěstí před fotbalovým důchodem v Rožďalovicích. Vstupné 
na utkání se nemění, 30 Kč dospělí, 10 Kč ženy a důchodci. Pro věrné fanoušky byly 
opět připraveny permanentky za 200 Kč. Poločasové přestávky domácích utkání 
chceme pro diváky zpříjemnit jednoduchou soutěží a odměnou. Naším přáním je, aby 
se fanoušci na stadionu cítili co nejlépe a navštěvovali domácí zápasy v co největším 
počtu. Za věrnost by jim 
odměnou mohla být 
příjemná fotbalová 
podívaná. 
Mít či nemít v soutěži 

béčko mužů? 
B-tým se v průběhu jara 
potýkal s nedostatkem 
hráčů a v závěru 
k soutěžnímu utkání 
dokonce neodcestoval. 
Proto se vedly diskuse, 
zda jej přihlásit, či nikoliv. 
Až hlasování členů 
výboru rozhodlo o 
účinkování druhého týmu 
ve III. třídě    ( pro béčko 

                                             radost hráčů při vítězném utkání ve Valdicích 



zvedl ruku Vodička, Zikmund, Strnad - proti byl Havelka, Klaban). Dorost jsme po 
dohodě s Libání přihlásili do krajské soutěže, kdy na podzim bude sdružený tým 
vystupovat pod názvem Libáň/Kopidlno a hrát na hřišti v Libáni. Na jaře 2018 se 
zápasy přesunou na kopidlenský stadion a tým ponese název Kopidlno/Libáň. Žáci by 
měli mít 12 startujících a vedle týmů z okresu Jičín by se mělo zajíždět na hřiště 
semilských týmů - do Košťálova, Nové Vsi nad Popelkou a Přepeře nastupují 
v Semilech. Soutěž mladší a starší přípravky bude rozlosována v neděli 27.8.2017. 
 

dorost Libáň/Kopidlno : Slavoj Skřivany 3 : 6 
Zdeněk Serinek: „První kolo proti Skřivanům jsme měli neúplnou sestavu, 
brigády,prázdniny a dovolené byly příčinou, se kterou se budeme muset poprat i toto 
kolo(snad naposledy). Z našich hráčů nastoupili Borůvka, Kulhánek, Masák, Muž a 
Berko.(Beneš-nemoc, A. Nasikovský, L. Klaban - hráli za áčko mužů.Soupeř v minulé 
sezóně skončil na 3. místě v KP, tudíž žádné ořezávátko. První poločas jsme začali 
velice dobře a ve 3. min. jsmególem Skořepy silného soupeře zaskočili. Netrvalo 
dlouho a hosté se rozhýbali a byli rychlejší, fotbalovější a zaslouženě vyrovnali. Od té 
doby se hrál oboustranně pohledný fotbal. Ve 30. min. jsme chybnou rozehrávkou 
nabídli soupeři vedení. Ten nepohrdl a dále trestal naše chyby.Během 9. min. přidal 
ještě dvě branky. Před koncem poločasu zakončil čistý hattrick hostující Vysuček a 
poločasový výsledek 1:5 vypadal dost strašidelně. Hned na začátku druhé půle hosté 
zvýšili na 1:6. Po přeskupení obrany jsme soupeře začali přehrávat a bušit do něho. 
Vytěžili jsme branky Skořepy a Kulhánka na konečných 3 : 6. Stav se mohl a měl 
měnit z našeho pohledu vícekrát, ale bohužel troskotali jsme na finální přihrávce a 
zakončení. V druhé půli jsme měli šancí tak na 10branek. Nevyšlo to. Náš tým se 
teprve poznává a sehrává. Někteří hráči nemají zkušenosti s hrou na celé hřiště, na 
ofsajd atd. Soupeř byl v tomto o krok dále, ale přesto hratelný. O poločase soupeři 
dva nejlepší hráči odjeli, ale využili jsme toho jen částečně. Těšíme se na dnešní 
mistrák Libáň/Kopidlno : Loko Borohrádek (od 17:00 h v Libáni) a věříme, že 
budeme úspěšnější.“ 

Fotbalová nereliga – Valdice ze soutěže odstoupily: Fotbalová nereliga zeštíhlila na šestici týmů. 
Valdice, které před sezonou vznikly spojením bývalého místního nere týmu SKK a Šenkýři, měly 
problémy se sestavou od úvodních kol. I přes rozsáhlou soupisku se nedařilo vždy postavit ani 
základní jedenáctku. Přes toleranci všech ostatních účastníků a řadu odložených utkání nakonec stav 
dospěl k nevyhnutelnému – konci v soutěži. Vedení nereligy pak rozhodlo anulovat všechna (čtyři) 
odehraná utkání. Na podzim tak bude soutěž dohrávat šestice manšaftů, rozpis bude připraven. 

Program příštího týdne 
pondělí 28.8. 17.30 nereliga Kopidlno v Milíčevsi 
sobota  2.9.   09.00 st. přípravka v Kopidlně (Robousy, Chomutice)   

        14.30 Libáň/Kopidlno : Vamberk/Rokytnice (dorost) 
        17.00 Podhradí B : Kopidlno B (možná změna začátku utkání) 

neděle  3.9.   09.00 žáci na turnaji v Železnici (Nová Ves A) 
        17.00 Kopidlno A : L. Bělohrad B 

pondělí 4.9.  17.30 Kopidlno (nereliga) 

                                                               -mh- 


