
 
 

 
  Město Kopidlno 
      hlavní sponzor 
 kopidlenského fotbalu 

 
 

 

neděle 14. října 2018 
mistrovské utkání 1.B třídy mužů od 15:30 

FK Kopidlno A : TJ Sokol Nepolisy 
zápas řídí Milan Kudláček, AR1 Leonard Horský, AR2 Miroslav Filip 

hlavní pořadatel – Libor Strnad 
Nominace:  Kovář – Dyčenko, Valnoha, Janáček ©, T. Klaban, Strnad, L. Klaban, P. 
Komárek, J. Komárek, J. Dřímal, L. Komárek, Šoltys, Havelka, Machačný, Poutník 

historie vzájemných utkání 
1. B třídy – podzim 2014 

 
sobota, 13. září 2014 17:00 TJ Sokol Nepolisy - FK Kopidlno 4 : 5 

 
 
neděle, 2.listopad 2014 14:00 FK Kopidlno - TJ Sokol Nepolisy 2 : 4 

 
1. B třídy – jaro 2015 

 
sobota, 21. březen 2015 15:00 TJ Sokol Nepolisy - FK Kopidlno 3 : 0 

 
 
neděle, 10. květen 2015 17:00 FK Kopidlno - TJ Sokol Nepolisy 0 : 4   

Nepolisy před týdnem doma s Vrchlabím B 5:2 (1:1)  Branky: Martin Tlustý 3, Pokorný, Doseděl 
Kopidlno před týdnem přivezlo z Dolní Kalné tři body za vítězství 0:3     (T. Klaban 2, Šoltys) 

včerejší výsledky 1. B třídy mužů 
Bílá Třemešná : Vrchlabí 4:2, Hostinné : Dolní Kalná 1:1 (pk 4:5), 

Nemyčeves : Miletín 0:0 (pk 2:4) (ČK 0:1 v 80´), Staré Buky : Kocbeře 5:3 (ČK 
1:0 v 75´), Skřivany : Nová Paka 2:1 (0:1), dnes Železnice : Dvůr 

 
1 1. Fotbalový klub Nová Paka 10 8     0 2 25:11   24 0   0 
2 TJ Sokol Nepolisy    9 7     0 2 33:12   21 0   0 
3 TJ Slavoj Skřivany    9 7     0 2 23:15   20 1   0 
4 TJ Sokol Železnice    9 6     0 3 20:14   17 1   0 
5 TJ Sokol Staré Buky  10 5     0 5 23:28   17 0   2 
6 SK Miletín   10 6     0 4 16:10   16 2   0 
7 FC Vrchlabí B   10 4     0 6 23:28   13 0   1 
8 TJ SOKOL Bílá Třemešná  10 4     0 6 20:27   13 0   1 
9 TJ Dvůr Králové nad Labem B   9 4     0 5 24:19   12 0   0 
10 TJ Tatran Hostinné    9 4     0 5 21:26   12 1   1 
11 TJ Jiskra Kocbeře   10 3     0 7 22:27   11 0   2 
12 FK Kopidlno A     9 3     0 6 13:14   10 1   2 
13 TJ Sokol Nemyčeves  10 3     0 7 13:25     9 1   1 
14 FK Dolní Kalná   10 3     0 7 9:29     6 3   0 



K dnešnímu utkání poskytl intervium Milan Havlík, TJ Sokol Nepolisy: 

V soutěži si vedete dobře, oproti předchozímu ročníku, kdy jste skončili ve středu tabulky se skóre 
53:53, nyní druhé místo a slušných 33 nastřílených gólů. V čem vidíte hlavní díl tohoto zdaru? 
V loňském ročníku jsme spoléhali pouze na jednoho útočníka, Jardu 
Vaníčka a když se mu nedařilo, o body jsme přicházeli.Dále ke konci sezony 
náš tým již neměl potřebnou motivaci, největší zásluha trenéra spočívala v 
tom, že jsme neplatili pokuty za neodehraná utkání. Pro tuto sezonu se 
nám vrátili Lukáš Pánek a Tomáš Hanuš z Kunčic a přišli staronoví Pavel 
Pokorný a Honza Vrabec z Nového Bydžova. Dále s novým trenérem přišla 
nová výzva, chodí se trénovat a tyto skutečnosti se ve výsledcích odráží. 
Domácí fandové očekávají od zápasu slušnou podívanou a netají ani určitý respekt vůči soupeři. Jaký 
očekáváte vy průběh utkání (ofenzivní, nahoru dolů, nebo spíše opatrnou hru)? 
V posledních 3 zápasech jsme dostali 9 gólů, měli jsme trošku starosti se 
zraněními, takže bude důležité hlavně gól nedostat. Nevím, co naordinuje 
trenér, ale z toho bych chtě vycházet já. Do šancí se určitě dostaneme, 
nesmíme být netrpěliví, protože je strašně složité zápasy otáčet, to se nám 
stalo v posledních 3 případech. 
Utkání by mohla slušet bouřlivá atmosféra. Jaké máte zkušenosti s diváckou kulisou v Kopidlně? 
Dorazí Vaši fandové podpořit svůj tým? 
Naši fandové rozhodně dorazí, v posledním zápase v Kopidlně jsem jich 
napočítal přes padesát, dnes to určitě nebude takové, ale jejich podporu 
budeme potřebovat, tedy jednoduché to s nimi domácí fandové mít 
nebudou. V Kopidlně se hrálo vždy v bouřlivém prostředí, domácí příznivci 
umí své hráče vyhecovat k výborným výkonům a proti soupeřům z čela 
tabulky nemusí pro motivaci chodit daleko nikdo. 
Doma se nám zatím nedaří a rádi bychom protrhli i dosavadní smůlu. Proti zvučnému soupeři by to 
bylo dvojnásobně potěšující. Připouštíte možnost, že odjedete z Kopidlna bez bodů? 
Samozřejmě, vždycky se začíná nula nula. Postavení v tabulce není na 
začátku zápasu nic podstatného. Umíme skolit Novou Paku 3:0 a pak 
dostaneme za poločas v Bílé Třemešné 3 góly. Potřebujeme chytit začátek, 
pak věřím, že budeme úspěšní. 
Přejeme si zejména divácky zajímavý a pohledný duel. Troufnete si tipnout výsledek utkání? Pro 
úsudek, podle khfotbal.com jsou šance na vítězství v procentech 31:69. 
Náš tým i fanoušci si taky určitě přejí atraktivní zápas, na jaké si z 
Kopidlna pamatujeme, ovšem všichni bysme to všechno klidně vyměnili za 
3 body :-). Doufám, že vyhrajeme, můj tip je 1:4. 

tip na výsledek podle khfotbal.com 1:5 
Libor Strnad mladší tipuje výsledek 1:1 a otec Libor starší tipuje 2:1 

béčko mužů dnes od 14 hodin bojuje o čelo tabulky 
na hřišti nedaleko pod Humprechtem se utká s béčkem Sobotky, které doma 

v nové sezóně ještě neprohrálo, má v tabulce shodný počet bodů a zápas k dobru 

A jak vidí zápas chlapci ze sídliště? 
Libor Strnad ml. tipuje, že béčko vyhraje 2:1, Libor starší tipuje remízu 2:2  

včerejší výsledky III. třídy mužů – Češov : Podhradí 2:1, N.Paka : Libuň 5:0 



včera starší přípravka v Chomuticích 
Štěpán Skrbek – Matyáš Syřiště, Samuel Vích, Samuel Zlatník, Krýša Hink, Šimon 

Skrbek, Tadeáš Syřiště ©, Filip Rozsypal, Tadeáš Sedláček 
Kopidlno : Libuň  3 : 0 Sedláček, Krýša, Fíla 
Kopidlno : Chomutice 1 : 3 Tadeáš Syřiště 
Kopidlno : Libáň  5 : 2 Sedláček 2, Fíla, Krýša, Šíma Skrbek 

Josef Syřiště: „První zápas byl hodně nervózní. Naše mužstvo se uklidnilo po tom, co 
jsme vstřelili první branku. V druhém poločasu jsme přidali další dva góly a zápas 
rozhodli. Zápas proti domácím byl hodně vyrovnaný a poločas přinesl remízu 1:1. 
Druhá půle byla vyrovnaná do chvíle, kdy byla proti nám písknuta hodně přísná 
penalta, kterou soupeř proměnil. Měli jsme šance na vyrovnání, ale toho jsme 
nevyužili. Naopak domácí přidali další branku. Poslední zápas proti Libáni jsme měli 
více ze hry a na hřišti to bylo vidět. Turnaj jsme odehráli výborně, akorát by domácí 
trenér neměl sprostě nadávat hráčům soupeře. Byl to sice vyhrocený zápas, ale 
takového jednání by se měl vyvarovat.“ 

včera dorostenci od 12.30 na hřišti v Jičíněvsi 
Míšek Michal – Masák Radek, Szkibik Josef /ŽK/, Kohout Jan, Votrubec David, Mlejnek Matěj, 
Šoltys Radek, Ludvík Matyáš, Petr David, Kulhánek Bohdan … připraven Borůvka Tomáš 
Jičíněves/Kopidlno : Jilemnice/Roztoky  4 : 3  (0:2) 
Branky: 55´,72´ David Petr, 57´,69´Bohdan Kulhánek 

Zdeněk Serinek: „Hosté přijeli očividně oslabení. Na rozdíl od zápasu v Jilemnici, my 
jsme byli naopak silnější o Szkibika a Šoltyse a na hře to bylo znát. Od začátku jsme 



hráli vyrovnanou hru, i když hosté byli šikovnější s míčem a snažili se zakončovat. 
V prvním poločase jsme dvakrát chybovali v obraně, ve 22´a 43´, kdy jsme pokazili 
rozehrávku před vlastním velkým vápnem a hosté toho dokázali využít a stanovili tak 
poločasový stav 0:2. Naše šance jsme buď zahodili, nebo končili ofsajdem. Do druhé 
půle se vysunul Šoltys na střed útoku a hned to bylo znát. Hostující obrana měla co 
dělat, aby zachytávala naše průniky. Dařila se nám přihrávka, bylo nás plné hřiště, 
přidali jsme na důrazu v osobních soubojích a hlavně ve vápně hostí, což vedlo ke 
dvěma brankám a srovnání výsledku na 2:2. I když jsme byli v tu chvíli na koni, 
bohužel jsme soupeři po jedné z našich chyb dovolili skórovat. V 69´jsme zahrávali 
rohový kop a Kulhánek polovysoký centr dorazil pod břevno a znovu bylo srovnáno. 
Naše převaha trvala, hrálo se nahoru dolů a David Petr stanovil konečný výsledek.“ 

mladší přípravka dnes dopoledne na domácím stadiónu 
Kopidlno : Jičíněves 5 : 5 (3:3) Mates 3, Šíma, Sam 
Kopidlno : Sobotka 9 : 0 (5:0) Mates 4, Šíma 3, Sam 2 
Sestava: Štěpán Skrbek - Šimon Skrbek, Matyáš Syřiště, Samuel Vích, Tomášek Zarycký, 
Daniel Svoboda 
Josef Syřiště: „První zápas proti Jičíněvsi to vypadalo, že kluci ještě  spí. Soupeř nás 
snadno přehrával, celý zápas jsme museli dotahovat, a když už  jsme vedli, tak 
soupeř rychle srovnal. Druhý zápas  proti Sobotce byl už o něčem jiném, kluci 
soupeře zaskočili párem rychle vstřelených branek a zbytek zápasu jsme měli míč na 
svých kopačkách. Škoda, že kluci v jednoznačném zápase v náš prospěch nezkoušejí 
více nahrát. Kluci se domácímu publiku odvděčili za fandění pěkným výkonem.“  

žáci dnes od 9.30, soupeře doslova rozstříleli 
Jan Petr – Jaroslav Machačný, Patrik Krejčík ©, Ondra Rozsypal, Lukáš Kóre, Dominik Berko, 
Vojta Bernard, Fanda Vlček, Jiří  Šádek, Lukáš Nemčanský, Tonda Zikmund, Tadeáš Sedláček 

Milíčeves : Kopidlno 1 : 10 (1:2) 
Branky: Berko 2, Bernard 2, Šádek 2, Vlček, Kóré, Sedláček, Zikmund 
Trenéři Vlček, Rozsypal: „Již v prvním poločase jsme si vypracovali spoustu šancí, ale 
nedokázali jsme je proměnit. Po naší hrubce jsme prohrávali, ale do konce poločasu 
jsme výsledek otočili. Druhá půle již byla v naší režii a spustili jsme brankostroj, na 
který už soupeř nestačil reagovat. Kluky za předvedený výkon chválíme!“ 

Program příštího týdne 
sobota       20.10.  09.00 st. přípravka turnaj v Milíčevsi (+ Chomutice, Lužany) 
                          12.30 Železnice/Robousy : Jičíněves/Kopidlno (dorost) 
neděle       21.10.  10.00 ml. přípravka v L. Bělohradu (+ Železnice, Javorka/Miletín) 
                          09.30 žáci doma se Sobotkou 
            FK Kopidlno B má na podzim dohráno 
         15.30 FC Vrchlabí : FK Kopidlno A (UMT – BUS 13:30) 

-mh-            

 

 

 


