
 
 

 
  Město Kopidlno 
      hlavní sponzor 
 kopidlenského fotbalu 

 
 

 

neděle 13. května 2018 
mistrovské utkání III. třídy mužů od 17.00 

FK Kopidlno B : SK Sobotka B 
zápas řídí Pavel Kriegler z Jičína, AR1 Petr Novotný 

hlavní pořadatel Vladimír Hnát 
Nominace – Radek Masák, Tomáš Vodička, Patrik Berounský, Josef Košek, 

Jan Komárek, Vladimír Ulrych, Tomáš Zarycký, Lukáš Hloušek, Michal Kutík, Marek Nýč, Daniel 
Vycpálek, Patrik Hnízdil, Jaroslav Janáček, Radek Šoltys, Jaroslav Zikmund, Ladislav Komárek st. 

včerejší výsledky III. třídy mužů 
Nová Paka B : Libuň 1:1 (pk 11:12) – Chomutice : Žeretice 4:1 

Robousy : Miletín B 8:2, Jičíněves : Podhradí B 5:0 (odehráno 8.5.) 

1 Robousy  15 14 0 1 67:26 41 1  0 
2 Jičíněves  15 13 0 2 56:20 40 0  1 
3 Chomutice  16 11 0 5 40:24 34 0  1 
4 Sobotka B  15   8 0 7 41:32 26 0  2 
5 Miletín B  16   9 0 7 43:54 26 1  0 
6 Nová Paka B  15   8 0 7 43:30 24 2  2 
7 Libuň   16   7 0 9 29:29 19 2  0 
8 Kopidlno B  14   7 0 7 26:30 18 3  0 
9 Češov   15   3 0 12 18:55  9 0  0 
10 Podhradí B  15   2 0 13 25:54  8 0  2 
11 Žeretice  16   2 0 14 24:58  7 0  1 

 
poslední vzájemný zápas – 15.10.2017 Sobotka B : Kopidlno B 3:1 

včera áčko na vrchu Gothard v Hořicích 
TJ Jiskra Hořice B : FK Kopidlno A 2 : 3 (1:2) 
Branky: 3´(pk) Ladislav Komárek, 22´Tomáš Klaban, 55´Michal Poutník 
Lukáš Klaban: „Věděli jsme, že nás čeká nejtěžší zápas půl sezony a v kabině jsme 
všichni čekali 3 body, což se nám podařilo a odskočili jsme na 11 bodů. Chtěli jsme 
hrát poziční hru, nikam se nehnat a to se nám taky dařilo, bylo to spíš o souboji a 
pohybu.  První půli to bylo hodně vyhecovaný, bylo to o prvním gólu. Ten se nám 
podařilo dát po penaltě, ale pak přišel gól ze strany domácích, naštěstí jsme 
pohotově odpověděli a do kabiny jsme šli s brankovým náskokem 1:2. V kabině jsme 
dostali pokyn nikam se nehnat, oni potřebovali dát gól, takže jsme čekali trochu víc 



tlaku, než jaký Hořice dokázali vyvinout, a tak jsme přidali další branku. Hra byla 
pořád nahoru dolů, chtěli jsme uklidnit hru a to se nám hrubě nedařilo, takže přišel 
další gól, ale zbylých 15 minut jsme si pohlídali, a tak jsme mohli slavit. Trochu 
nechápu, proč souboj o čelo tabulky nepískají víc zkušení rozhodčí. Velký dík patří 
fanouškům! B - třída volá !!!!  .“ 

Utkání okem Jardy Plocara: Járo, nejprve velká gratulace novopečenému tatínkovi. 
Prozradíš nám něco k miminku? Jmenuje se Ema a její první nádech svobody byl 
9.5.2018 v 15:14 hodin. Měří 50 cm a váží 3,22 kg, ale to v uvozovkách, váha a 
délka se mění každým dnem.   Včera v Hořicích jsi byl součástí fans, jak hodnotíš 
účast a atmosféru?  Atmosféra byla suprová, jako vždy... Fans to tam zase 
vybubnovali a hnali 
hráče k vítězství, měli 
jsme tam i posilu, jako 
předběhový motor 
Pepu Koška. Jmenovitě 
jsme vyvolávali hráče 
teamu a na konci si 
zařvali společně s hráči. 
Samozřejmě byla i ta 
vítězná dýmovnice, kdy 
jsme to chtěli trefit s 
barvami našeho klubu, 
bílá a červená, ale 
nebylo to ono, musíme 
to nějak doladit ... 
Jinak co se týká účasti 
lidí, tak jsem soudil, že 
nás tam bylo takových 
30 - 40 lidí (asi 20 fans 
a pak zbytek ), což na výjezd je celkem slušné ... Co zápas, spokojenost? ... Určitě, 3 
body jsou doma. Byl to chvilkama i takový vyhrocený zápas, zbytečně se i faulovalo a 
i chvilkové výbuchy hráčů, kdy to psychicky nezvládali (soupeř pošlapal po odpískání 
Tomáše Klabana a ještě strkal do rozhodčího - nechápal jsem jen žlutou kartu). I 
když ten konec byl takový napínavý, i rozhodčí to protahoval ... Chvilkama jsem se i 
bál, ale zvládlo se to .... Tak jsme první, no a co, no a co, no a co -o-o ....  
Vyzdvihl bys výkon některého z našich hráčů, kdo tobě se na hřišti nejvíce líbil? Po 
pravdě asi nee ... Chci vyzdvihnout celý tým, jelikož je to práce celého týmu a ne jen 
jednotlivce. Ale co se mi líbí, je aktivita našich hrotových hráčů, bratrů Klabanových a 
Michala Poutnika. Ale zase potřebují dostávat míče. Proto jestli mám někoho 
pochválit, tak jen celý tým a trenéra Laďu Hnáta. Dokázal bys popsat naše vstřelené 
góly? ...  První gól, jasná penalta po akci Lukáše Klabana, který dohrával míč. Kopal ji Láďa 
Komárek a nekompromisně ji proměnil. Druhý gól je Tomáše Klabana. Aktivní hráč, který 
je jasným střelcem každého zápasu. Gól třetí patřil Michalu Poutníkovi, to samé jako 
u  Tomáše Klabana. Aktivní hráč, co skóruje v každém zápase. Toto je fakt bomba 
dvojice. Pomalu se tam rýsuje i Lukáš Klaban. Můžu konstatovat, že náš útok je 
našlapaný. Tým má namířeno k postupu, jak to vnímáš ty? Co se týče postupu, tak 



tady není o čem diskutovat. Jasná jednička v tabulce, co se týče vstřelených a 
obdržených gólu, taky super. Máme našlapaný tým. 

včerejší zápasy Okresního přeboru mužů 
Libáň : Dětenice 2:2 (pk 2:3) od 65´hosté v desíti – Žlunice : Lužany 0:3 

Vláďa Kosina včera se starší přípravkou v Libáni – utkání 4. kola 
Sestava: v brance Syřiště Tadeáš a Skrbek Štěpán - Šádek, Flódr, Kosina, Sedláček, Zikmund, Skrbek 
Šimon 
Kopidlno : Lužany 7 : 3 (3:2) 
Branky a asistence: Kosina (Zikmund), Sedláček, Šádek, Sedláček, Sedláček, Kosina 
(Skrbek), Sedláček (Zikmund) 
Kopidlno : Libuň  8 : 0 (6:0) 
Sedláček (Šádek), Sedláček (Kosina), Kosina, Šádek (Zikmund), Šádek (Sedláček), 
Sedláček (Šádek), Šádek (Zikmund), Syřiště (Zikmund) 
Kopidlno : Libáň  4 : 2 (3 :1) 
Sedláček (Šádek), Sedláček (Kosina), Šádek, Zikmund (Šádek) 
„Vítězné tažení našeho týmu pokračovalo i v Libáni.  V některých částech zápasů pohyb 
našich hráčů pokolísával, ale když bylo potřeba, tým zabral. V řadách starší přípravky se v 
premiéře představili bratři Skrbkové a v brance i ve hře získávali potřebné zkušenosti.“ 

dorostencům včera chyběl kousek k lepšímu výsledku 
Sokol Stěžery : Kopidlno/Libáň 1 : 0 (1:0) 
Sestava: Masák Radek – Skořepa Filip, Srp Daniel, Miech Ondřej, Drozen Patrik, Krejčík Patrik, Tu Hai 
Chau, Sekyra Jakub, Borůvka Tomáš, Myška Štěpán, Kulhánek Bohdan … stříd. Petr Tadeáš, Smetana 
Filip, Král Jan 
Zdeněk Serinek: „Za dusného horkého  počasí  jsme jeli do Stěžer, kde nás čekal 
soupeř na stejné herní úrovni jako je náš tým. Hned od začátku se hrál kombinační 

rychlý fotbal plný nepřesností, chyb na obou stranách. Ve 13´ bohužel domácí využili 
hrubé chyby v obraně, kde si nerozuměli naši zadáci, nabídnutou šanci využili a ujali 
se vedení. Po zbytek prvního poločasu jsme hráli aktivně a chvílemi jsme měli více ze 
hry. Vypracované šance jsme bohužel nedokázali proměnit. V druhé polovině jsme se 
snažili utkání otočit a posílili jsme útok, to neslo své ovoce pouze částečně, neboť 
své šance jsme nedotáhli do konce. Domácí měli co dělat, aby v zadních řadách 



stíhali. Posílením útoku jsme ale nechali prostor domácím k rychlým kontrům. Štěstí 
stálo při nás a šance likvidoval Král, který vystřídal Masáka pro zranění malíčku pravé 
ruky. Posledních 10 minut jsme si vytvořili tlak, ale soupeř si jednobrankový náskok 
dokázal pohlídat. Na šance jsme byli lepším týmem, domácí méně chybovali v obraně 
a to se ukázalo jako rozhodující.“ 

trenéři Vlček, Rozsypal dnes se svými svěřenci v Chomuticích 
Sestava: Lukáš Nemčanský – Patrik Krejčík ©, Vojtěch Bernard, Jaroslav Machačný, František Vlček, 
Dominik Berko, Ondřej Rozsypal, Lukáš Kóre, Tadeáš Sedláček, Antonín Zikmund 
Chomutice : Kopidlno  6 : 1 Branka: Patrik Krejčík 
Kopidlno : Košťálov-Libštát 1 : 5 Branka: Vojtěch Bernard (pk) 
„V obou zápasech jsme měli katastrofální úvod. I když se nám poté podařilo hru 
vyrovnat, střelecky jsme se neprosadili.“ 

mladší přípravka dnes 
na domácím stadiónu 

Sestava:Štěpán Skrbek - Šimon Skrbek, Filip 
Rozsypal, Sám Vích, Daniel Svoboda, David 
Slavík, Matyáš Syřiště (rozhodčí J. Syřiště a T. 
Zarycký) 
Kopidlno : Robousy 4 : 6 
Branky: Fila 2, Vích 2 
Kopidlno : Milíčeves A 4 : 0 
Branky: Fila, Mates 2, Vích  
Kopidlno : Milíčeves B 2 : 5 
Branky: Fila, Mates 
Josef Syřiště:  
„Dnes ml. přípravka odehrála 3 zápasy 
před domácím publikem. Všechna tři 
utkání naši borci bojovali, nahrávali si, 
tvořili si šance, ale i soupeři bojovali, takže 
utkání byla vyrovnaná. Bohužel naši  hráči  
ve dvou zápasech prohráli a jeden 
dokázali  bez větších  problémů  vyhrát. 
Tím se odměnili fanouškům za podporu. 
Celkově to byla dobře odehraná utkání a 
bylo na co koukat. Kluci se 
nemusí stydět.“  

Program příštího týdne 
úterý     15.5.   16.30 žáci ve Valdicích 
středa     16.5.   17.30 nereliga Kopidlno : Javůrkova Louka 
sobota     19.5.   09.00 st. přípravka na turnaji v Milíčevsi (+ Robousy) 
       17.00 Libuň : FK Kopidlno B 
neděle    20.5.   09.00 žáci na domácím hřišti (Milíčeves, Nová Ves B) 
                        09.45 ml. přípravka v Milíčevsi (Sobotka, Robousy, Milíčeves B,A) 
                        13.00      Babí/Poříčí : Kopidlno/Libáň (dorost) BUS 10.30 
       17.00 FK Kopidlno A : Sokol Železnice 
 

-mh-         


