
  neděle 8. dubna 2018 

od 14.00 mistrovské utkání KS dorostu 
Kopidlno/Libáň : Dvůr/Třemešná 

mistrovské utkání 
Okresního přeboru mužů od 16.30 

FK Kopidlno A 
TJ Sokol Lužany 

                                    zápas řídí Michal Šnajdr 
                                    AR1 Luboš Stejskal, AR2 Jan Hanuš  

                                             hlavní pořadatel Libor Strnad 

Nominace: Miloš Kovář – J. Janáček, Petr Komárek, Martin Valnoha, V. Dyčenko, 
Ladislav Komárek, D. Machačný, Lukáš Klaban, Jan Dřímal, Tomáš Klaban, Michal 

Poutník, Jan Komárek, Lukáš Hloušek, Václav Kazda, Petr Brodský 

včerejší výsledky OPM 
Libáň : Podhradí 2:1 diváků 70, Dětenice : L.Bělohrad B 3:1 diváků 50, 1 ČK, 
Hořice B : Milíčev. 4:4 (pk 3:4) divák 60, Valdice : St.Paka 0:0 (pk 1:3) divák 60 

 
 1 Kopidlno A  11 10 0 1 45:7  30 0 0 
 2 Hořice B  12  9 0 3 40:21  26 2 1 
 3 Stará Paka  12  8 0 4 27:26  22 2 0 
 4 L. Bělohrad B 12  7 0 5 29:21  21 0 0 
 5 Žlunice  11  7 0 4 31:24  20 1 0 
 6 Libáň   12  5 0 7 19:24  18 0 3 
 7 Železnice B  11  6 0 5 15:21  17 1 0 
 8 Dětenice  12  5 0 7 28:37  16 1 2 
 9 Milíčeves  12  5 0 7 20:19  15 1 1 
10 Valdice  12  3 0 9 19:30  11 0 2 
11 Podhradí A  12  4 0 8 19:33  11 1 0 
12 Lužany  11  1 0 10 13:42    3 0 0 

 
včera béčko v Robousích na hřišti neporaženého týmu 

SK Robousy : FK Kopidlno B   2 : 0  (0:0)             diváků 30 (3 z Kopidlna) 
Sestava: Marek Nýč – Ladislav Komárek, Patrik Berounský ©, Michal Kutík, Lukáš 
Hloušek – Jan Komárek, Vláďa Hnát, Jaroslav Zikmund, Josef Košek /ŽK/ (75´Roman 
Hnízdil) – Tomáš Zarycký (46´Dan Vycpálek), Petr Klaban        AR2 – Zdeněk Serinek 
Začátek herně oboustranně nic moc pro diváka, domácí měli územní převahu (držení 
míče 65% ku 35%), hrálo se zejména na polovině kopidlenského týmu, gólman Mára 
Nýč dvakrát zachraňoval. V závěru poločasu jsme se osmělili ve hře dopředu a po 
slušném centru Koška před bránu soupeře, kde se vyjímečně nacházelo dosti našich 



hráčů, bohužel počínaje Zipem, ani nikdo další, na nadějný míč nedosáhl. Obratem 
soupeř zahrozil a zvonilo břevno naší brány. Na začátku druhé půle jsme dobře 
nastartovali Klábu a ten mohl skórovat. Neobstřelil brankáře. Celkem vyrovnaný 
druhý poločas. Snad se začalo i více běhat. Z rohu však přišel nešťastný gól. Mára si 
centrovaný míč srazil do vlastní brány, 1:0. Druhá branka přišla po vydařené střele z 
kopačky nejživějšího hráče domácích Vícha, 2:0. V závěrečné fázi se hra přelévala od 
jedné brány k druhé. Více šancí bylo na straně domácích, ale hladovost jejich hráče 
v závěrečné fázi gólový efekt pohřbila. Nadějné okamžiky byly i na naší straně. Po 
centru Zipa sebral míč před čekajícím Klábou brankář. Vláďa Hnát napřáhl z velkého 
vápna, ale minul a PVK Honzy Komárka lapil dobře postavený gólman. Sečteno 
podtrženo, na výhru v Robousích to nebylo. 

 
ostatní výsledky III. třídy mužů 

Češov : Žeretice 3:0 diváků 70, ČK 1:1, Jičíněves : Chomutice 4:0 diváků 70 
 

žáci dnes na hřišti favoritů v Nové Vsi nad Popelkou 
J. Petr – Nemčanský, Kóre, Vlček, O. Rozsypal, Bernard, Krejčík, Berko, Machačný, Sedláček 
Kopidlno : Nová Ves 0 : 4                      Kopidlno : Železnice 0 : 7 
Trenér František Vlček: „Rozhodčí nás řezal  - ne, vážně, zápasy s celky z prvních dvou míst tabulky. 
Ale i tak z naší strany slušný bojovný výkon, zejména první poločas se Železnicí, který jsme tak trochu 
nešťastně prohráli 0:2.“  

Z I M N Í   P Ř Í P R A V A Vláďa Hnát: „Zimní příprava se uskutečnila 
v domácích podmínkách, a to od 16.1.2018 v prostorách Víceúčelové sportovní haly 
v Kopidlně, tréninkové jednotky probíhaly vždy v úterý a neděli, byly také začleněny 
dva páteční venkovní výběhy. Tréninková účast oproti podzimní části bohužel 
viditelně poklesla, na podzim se účastnilo tréninků v průměru 12 hráčů a vlivem 
především pracovních povinností bylo průměrně 8 hráčů omluveno, nyní účast 
poklesla na počet 8 hráčů (počet omluvených zůstal téměř nezměněn). Došlo tedy 
k situaci, kdy někteří jedinci se účastnili spíše sporadicky a zároveň se ani řádně 
z tréninků neomlouvali. Na konci března jsme se také již přesunuli na venkovní 
travnaté hřiště, kde by snad opět přítomnost na trénincích měla narůstat. Zde se 
budeme muset tedy bohužel místo potřebného nácviku herních či standardních 
situací opět zaměřit na dohnání fyzické kondice, neboť, co se poctivě neodtrénuje 
v zimní přípravě, na to v létě nebývá zpravidla čas. 

V rámci zimní přípravy byla domluvena také přípravná utkání, vlivem počasí a 
nižšího počtu hráčů (nejen u nás, ale i u soupeřů) byla odehrána pouze 3 utkání pro 
obě mužstva mužů. Samotné výsledky z nich nejsou tak důležité, to podstatné nás 
čeká v jarní části soutěže – hráčský potenciál zde rozhodně je, jen je nutné na jeho 
„VYTĚŽENÍ“ poctivě pracovat.“ 
Kopidlno : Městec Králové 3:8 (1:1) na UMT v Jičíně, Kopidlno : St. 
Bydžov 3:4 na UMT v Jičíně,  Kopidlno : Milíčeves 3:3 (3:0) 

Zimní příprava dorostu       Zdeněk Serinek: „Tréninky probíhaly pravidelně, 
vždy v sobotu od 10:00 na UMT v Libáni, společně s muži Libáně. Bohužel se 
nepodařilo během celé zimy, aby se celý tým sešel, vždy to zhatila nějaká nemoc, 
nebo povinnosti školní či pracovní, nebo rodinné. V zimní přípravě jsme absolvovali 



celkem 3 utkání, jedno přátelské se Sokolem Jičíněves na UMT v Jičíně a 2 pohárová 
na UMT v Chudonicích.  
Kopidlno/Libáň : TJ Sokol Jičíněves   10 : 1     Přátelské - tréninkové utkání se 
hrálo zcela v naší režii, soupeř měl ve svých řadách 3 děvčata a na hře celého týmu 
to bylo znát. I přes tento jednoznačný výsledek jsme dělali řadu chyb, jak 
kolektivních, tak osobních, z kategorie žákovských, kterých je třeba se vyvarovat 
v soutěžních zápasech. Do týmu jsme přizvali žáky, kteří si mohli vyzkoušet hru na 
celém hřišti, na kterou nejsou zvyklí ze své věkové kategorie. Mladý Smetana a 
Myška, oba z Libáně, překvapili, dokázali se velice rychle přizpůsobit hře podstatně 
starším spoluhráčům,  kteří se je nebáli zapojovat do hry. Dostali se do několika šancí 
a zakončení, Smetana dokonce vstřelil dvě branky. 
V Chudonicích  mohli nastupovat za týmy i hráči, kteří nejsou kmenoví a jsou v klubu 
na testech. Za Skřivany hráli z Bydžova 2 hráči. Za Chlumec také 2 z Nymburka. Nám 
vypomohl Petr Schlesinger, který je momentálně hráčem Bydžova, ale již od ledna za 
ně nehraje. Bohužel přestupní řád FAČR mu neumožnil návrat do našeho klubu. Oba 
soupeři v poháru byli po fotbalové stránce ve všech směrech lepší. Dokázali jsme po 
určitou dobu soupeře potrápit, hrát vyrovnanou hru, i když výsledky tomu 
nenasvědčují. Šance jsme zahazovali, nebo je dobře hrající obrana likvidovala 
s přehledem. Sice jsme soupeřům branky vstřelili, ale oni jich dali více a to rozhodlo 
o výhrách obou našich soupeřů. K našemu neúspěchu přispěla spousta chyb. Bohužel 
je to těžké při absenci společných tréninků. Hráči jsou na internátech, nebo se ze 
škol vrací pozdě. Někteří trénují s muži, což jim pomůže k osobnímu zlepšování, ale 
týmu dorostu jako celku už méně.“ 
Skřivany : Kopidlno/Libáň   6 : 2     Kopidlno/Libáň : Chlumec/Lovčice  3 : 7 
 

V sobotu 17.3.2018 jsme uspořádali výlet pro mládež na ligové utkání 
FK Mladá Boleslav : 1.FC Slovácko. Pozvánku od nás dostali i nejmenší libánští 
fotbalisté. Věříme, že i přes chladné počasí se výlet dětem a jejich rodičům líbil. 

 
vynaložené náklady klubu na akci 3.344 Kč 



Velikonoční žákovský turnaj proběhl v neděli 25.3.2018 
sponzor turnaje František Judl 
    přispěl na ceny pro hráče 
           částkou 2.000 Kč 

           konečná tabulka 
 

 
Ocenění jednotlivci v turnaji: 
brankář Jan Petr (Kopidlno), 
střelec Vojtěch Ešpandr (Železnice), 
hráč Michal Neuberg (Křinec B), 
hráčka Lucie Hercíková (D.Bousov), nejmladší hráč Jan Kouřil (Libáň) 

Nejlepší hráč týmu: Železnice (Adam Nýdrle), Kopidlno (Jan Petr), Křinec B (Michal 
Neuberg), Dolnobousovský SK (Ondřej Pilař), Libáň (Adam Krivoš), Křinec A (Šimon 
Jambor). Složení domácího týmu FK Kopidlno: Petr Jan, Machačný Jaroslav, Kóre 
Lukáš (1), Berko Dominik (2), Rychtařík Václav, Rozsypal Ondřej, Krejčík Patrik (2), 
Bernard Vojtěch (2), Vlček František, Nemčanský Lukáš (1)    (hl.pořadatel Z.Serinek) 

další zajímavé výsledky 1.B třída 
Skřivany : Železnice A 1:0, Nová Paka : Nemyčeves 1:2, Nepolisy : Dvůr 1:0 

 
včera v Praze Sportisimo 1/2Maraton za 
účasti zhruba 10 800 běžců a mezi nimi 
„keňský“ kopidlenský Michal Zikmund 
čas 1:46:40, což je cca osmi-minutové 
zlepšení oproti jeho loňské premiéře 

Program příštího týdne 
bez fotbalu na domácím stadionu 

neděle  15.4.  09.00  žáci na turnaji v Milíčevsi  
           14.45  dorost v Opočně (BUS 12.15) 
          17.00  Stará Paka : FK Kopidlno A 

 

                                                   

 
  v lednu oslavil František Judl 
      krásné životní jubileum 
od klubu převzal čestnou permanentku                                                                            -mh- 

1. TJ Sokol Železnice 13 : 2 13 
2. FK Kopidlno 8 : 4 10 
3. TJ Křinec B 8 : 5 9 
4. Dolnobousovský SK 5 : 13 6 
5. TJ Sokol Libáň 7 : 8 3 
6. TJ Křinec A 4 : 7 3 


