
 
 

 
  Město Kopidlno 
      hlavní sponzor 
  kopidlenského fotbalu 

 
 

 

neděle 9. září 2018 
mistrovské utkání III. třídy mužů od 17.00 

FK Kopidlno B : TJ Sokol Libuň 
zápas řídí Pavel Kriegler z Jičína, AR1 Matěj Klein, AR2 Jakub Šolc 

hlavní pořadatel Josef Vodička 
nominace – nebyla zveřejněna  

 
včerejší výsledky III. třídy mužů 

Sobotka B : Chomutice 2:2 (pk 4:5), Podhradí : Žeretice 1:1 (pk 4:2) 
Češov : Nová Paka B 4:1 

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

poslední vzájemný zápas 19.5.2018 
Libuň : Kopidlno B 1:4 (0:1) Poličanský – P.Berounský, Kovář, J.Zikmund, J.Komárek 

 
včera áčko na nepříjemném terénu v Poříčí u Trutnova 

 a zvenčí přivezlo dva body 
TJ Jiskra Kocbeře : FK Kopidlno A 1 : 1 (pk 3:5)  
Branky: 15´Zbyněk Šmíd – 21´Tomáš Klaban 
Sestava: Miloš Kovář – Libor Strnad, Láďa Komárek, Jaroslav Janáček, Martin 

Valnoha – Lukáš Klaban /ŽK/, Jan Komárek, David Machačný /ŽK/ (85´Tomáš 
Dřímal), Tomáš Klaban – Michal Poutník (75´Vítek Dyčenko), Radek Šoltys (56´Míla 
Havelka) … připr. Petr Komárek 



Z pohledu Ondry Pakana: „Včera se 
mně kluci líbili, bojovali a hráli jako jeden 
tým. Bohužel neproměňujeme. Koule na 
tu soutěž určitě máme, jen to protrhnout. 
Věřím a fandím, tak ať je nás co nejvíce. 
A ještě musím pochválit Libora Strnada, 
za posledních pět sezón dal pět hlaviček, 
z toho tři včera .“ 

Proč? … Oldřich Janďourek, 
fanoušek FK Kopidlno 
„Byl jsem přímým účastníkem utkání TJ 
Jiskra Kocbeře – FK Kopidlno A, hraného 
v sobotu 8.9. na hřišti FK Poříčí u 
Trutnova se začátkem ve 14.15 hodin. 
Celý zápas se hrál v komorním prostředí 
a mě upoutal malý počet diváků na začátku utkání. Spočítal jsem, že přítomno bylo 
18 místních, včetně pořadatelů a 7 diváků hostujícího mužstva. Tento počet byl 
v průběhu prvního poločasu neměnný. O poločase a ve druhé půli utkání přicházeli 
noví návštěvníci a na můj dotaz na místního jsem dostal odpověď, že to jsou 
návštěvníci místní hospody na hřišti.  Ke konci utkání mohlo být přítomno 45 – 50 
lidí, včetně diváků.“ A k samotnému zápasu? … „V průběhu utkání hosté nevyužili 

několika jasných gólových šancí a naopak ke konci zápasu nebylo vůbec jasné, které 
mužstvo nakonec přikloní vítězství na svoji stranu. Utkání skončilo nerozhodným 
výsledkem.“ … „Až ze židle mě zvedla informace ze zápisu o utkání o počtu 111 
přítomných diváků. Proč takto hrubě dokáže pořadatel zkreslit informaci o utkání? 
Jedná se „jen“ o sport, který by také měl vychovávat, a kde by mělo platit alespoň 
trochu slušnosti a poctivosti.“ 



Jiří Štěpař (za domácí Kocbeře): Opět jsme napsali další kapitolu do sbírky 
domácích trápení. Na velmi nerovném a tvrdém terénu se nám nedařilo 
vůbec kombinovat a tím jsme prakticky vyřadili ze hry naše technické 
hráče. Soupeř byl živější a chtěl v utkání vyhrát více než my, proto je 
rozdělení bodů spravedlivé. 

ostatní včerejší zápasy 1. B třídy 
Nová Paka : Dolní Kalná 1:0, Staré Buky : Hostinné 4:2, Miletín : Vrchlabí 1:3, 

Nemyčeves : Skřivany 2:0, Dvůr Králové : Nepolisy 2:1 (0:1) 
dnes hraje Železnice : Bílá Třemešná 

 
dorostenci včera v Jilemnici oblékli poprvé dres ve sdruženém týmu 

Jilemnice/Roztoky : Jičíněves/Kopidlno   9 : 2   (6:1) 
Branky: 23´Jan Kohout, 70´Matěj Mlejnek 
Masák Radek – Tměj Vojtěch, Muž Jan, Lajbl Jan, Ludvík Matyáš, Berko Dominik, 
Kohout Jan, Mlejnek Matěj, Míšek Michal, Kulhánek Bohdan, Petr David … připraveni: 
Petr Jan, Krejčík Patrik, Votrubec David, Machačný Jaroslav 
Zdeněk Serinek: „První utkání soutěže našeho týmu se bohužel nepovedlo. Obrana 
celkově děravá, bez napadání soupeře, zabránění ve střelbě a snahy narušit domácím 
přihrávku okolo velkého vápna a hlavně uvnitř našeho vápna měli domácí často 
snadnou práci. Domácí hráli po stranách hřiště a přihrávky do vápna jsme nedokázali 
znemožnit, zvláště ty do druhé vlny, ze kterých soupeř těžil. Za stavu 2:0 se nám 
podařilo brankáře domácích nachytat na hruškách a ze standardní situace z poloviny 
hřiště Kohout parádně zavěsil pod břevno, 2:1. Bohužel ve 33´, po zbytečném faulu 
zezadu u brankové čáry byl nařízen pk. Ten Masák vystihl, dokonce míč zasáhl, ale 
míč bohužel prošel k tyči a domácí se mohli radovat opět z dvoubrankového vedení. 
Od té doby hráli domácí pohledný kombinační a hlavně rychlý fotbal. Přesná 
přihrávka, zpracování míče a souboje jeden na jednoho, to vše se jim dařilo 
podstatně lépe. Více stříleli a to neslo své ovoce a poločasový výsledek 6:1, nebyl pro 
nás až tak hrozný. Několik šancí chytil Masák a zabránil tak v první půli hrozícímu 
debaklu našeho týmu. Druhý poločas došlo ke změně. Masák šel do obrany a Ludvík 
do brány. Posílili jsme útočnou řadu ve snaze vstřelit domácím nějakou branku. 
Vypracovali jsme si řadu šancí, ale koncovka se nám nedařila. Vysoký a mrštný 
brankář domácích svou bránu hájil velice dobře a obrana mu v tom pomáhala 
razantním odkopáváním míčů na naší polovinu. V 70´Mlejnek podruhé nachytal 
brankáře a parádní technickou střelou na zadní tyč dal druhou a bohužel poslední 
naší branku. Soupeř se dostal k několika šancím, některé proměnil a některé hasil 
Matyáš v brance. Konečný stav 9:2. Osobně jsem byl rád, že to nebylo 10 a víc. 
Kromě asi 20 minut v druhém poločase, kdy se nám hra dařila a soupeř se pouze 
bránil a my nedokázali proměnit 6 tutovek, jsme tahali za kratší konec. Je toho dost, 
v čem se musíme zlepšit a na čem zapracovat a na co se zaměřit při tréninku.“ 

další výsledky - Železnice/Robousy : Chomutice 1:2, Košťálov-Lib/Nová Ves 2:1 

trenéři Rozsypal a Vlček dnes se svými svěřenci v Sobotce 
Jan Petr – Jarda Machacny, Patrik Krejcik ©, Ondra Rozsypal, Lukáš Kóre, Vojta Bernard, 
Lukáš Nemcansky, Fanda Vlcek,Tadeáš Sedlacek, Adam Kosina,Tonda Zikmund, Jirka Šadek  
Sobotka : Kopidlno 8 : 2 (5:0) Branky: Vojta Bernard, Tonda Zikmund 



„Zápas začal opatrně a branky padaly až ke konci 1.polocasu, ale jen do naší brány. 
My jsme měli střeleckou smůlu, trefili jsme 3 krát tyč a 2 krát nám soupeř odkopl 
balón z brankové čáry. I při tomto výsledku chválím naše kluky za bojovnost.“ 

další výsledky – Libáň : Robousy 6:2, Chomutice : Jičíněves 8:2 

starší přípravka bojovala včera na domácím stadiónu 
Sestava: Skrbek Štěpán a Šimon, Syriště Tadeáš a Matyáš, Sedláček Tadeáš, 
Rozsypal Filip, Samuel Vích, Samuel Zlatník, Kryša Hink 
Josef Syřiště: „Bohužel jsem musel pískat na druhém hřišti, tudíž jsem toho příliš 
neviděl. V prvních dvou zápasech, proti Lužanům a proti Chomuticím, jsme si tvořili 
šance, ale také soupeři útočili a na rozdíl od nás, dokázali šance proměnit, takže jsme 
první dva zápasy prohráli, navíc bez gólu se vyhrát nedá. První zápas jsme prohráli 
0:3, druhý zápas jsme dokázali už dát dvě branky, ale soupeř byl bohužel úspěšnější, 
výsledek 2:4 (branky: Vích a Zlatník). Poslední zápas proti Sobotce naši borci 
nastoupili v dobré náladě a podařilo se rychle skórovat. Soupeř moc šancí neměl. 
Poločasové vedení nám dávalo klid a druhá půle byla už jenom naše, přidali jsme 
další tři branky a soupeř pouze korigoval výsledek na 6:1 (Branky: Tadeáš Syřiště, 
Samuel Zlatník po 2, Tadeáš Sedláček, Filip Rozsypal).“ 

mladší přípravka dnes v Jičíněvsi 
Sestava: Štěpán a Šimon Skrbek, Matyáš Syřiště, Samuel Vích, Daniel Svoboda, T. Zarycký 
Kopidlno : Jičíněves 6:3 (2:2) Branky: Mates 4, Vích, Šíma 
Kopidlno : Sobotka 5:2 (4:2) Branky: Mates 2, Šíma 2, Vích 
Josef Syřiště: „V prvním zápase proti domácím jsme měli herně navíc, poločas skončil 
sice vyrovnaně, druhou půlku jsme byli jednoznačně lepší a zaslouženě jsme vyhráli. 
V druhém zápasu jsme na soupeře doslova vletěli a do poločasu jsme vedli 4:2. 
Druhou půlku se soupeř zlepšil, hra byla vyrovnaná, šance na obou stranách, zápas 
jsme zaslouženě vyhráli.“  

včerejší výsledky OP 
Žlunice : Robousy 7:1, Dětenice : Jičíněves 2:0, Lužany : Libáň 4:0 

… a něco málo z twitter.com – Petr Němec: „Z neziskovek mám nejraději Fotbalovou asociaci 
ČR. Sice nás to z dotací stojí 340 milionů, ale oproti Člověku v tísni vidíme aspoň nějaké 
výsledky. Třeba 1:2 nebo 0:4 (pozn. Česko : Ukrajina, Austrálie : Česko). Myslím, že Jarolím 
jako dobrovolník za 640 tisíc měsíčně předvádí kvalitní neziskový fotbal.“ 
 

Program příštího týdne 
středa     12.9.   17:30 nereliga Javůrkova Louka : Kopidlno 
pátek     14.9.   17:00 SG Kopidlno : SG Rožďalovice 
sobota     15.9.   09:00 st. přípravka na turnaji v Lužanech (+ Libuň, Robousy) 
       14:00 Jičíněves/Kopidlno : Železnice/Robousy (dorost, Jičíněves) 
       17:00 Chomutice : FK Kopidlno B 
neděle    16.9.   09:30 žáci na domácím hřišti s Libání 
                        10:00 ml. přípravka na turnaji ve Staré Pace (+ Železnice) 
                        17:00 FK Kopidlno A : SK Miletín A 
 

-mh-         


