
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
neděle 19. srpna 2018 

mistrovské utkání 1.B třídy mužů od 17.00 
FK Kopidlno A : TJ Sokol Železnice A 

zápas řídí Josef Janota, AR1 David Žerovnický, AR2 Zbyněk Prinz 
hlavní pořadatel Libor Strnad 

Nominace: Petr Brodský - Jarda Janáček, Martin Valnoha, Jan Dřímal, Láďa 
Komárek, Marek Nýč, Jan Komárek, Tomáš Klaban, Vláďa Ulrych, Lukáš Klaban, 

David  Machačný, Patrik Berounský, Libor Strnad, Michal Poutník  
Náš dnešní soupeř vstoupil do soutěže prohrou na vlastním hřišti. Před týdnem se 
střetl s nováčkem z Vrchlabí a výsledek zněl těsně 1:2. Vladimír Blažej, trenér 
Železnice, prohru opravdu jen těžko zkousl a nazval ji z kategorie špatně 
stravitelných.  Dle něho bude letošní ročník náročnější než ten předešlý. Jeho tým se 
musí vyvarovat školáckých chyb.                     … V Železnici si na Kopidlno věří ! 

včerejší výsledky 1 B. třídy mužů 

Vrchlabí B : Nemyčeves 2:3 (0:3) na straně hosti v 72´ČK, Nová Paka A : 
Miletín 3:1 (1:1) na straně hostí v 86´ČK, Nepolisy : Staré Buky 8:0 (3:0) Pavel 
Pokorný 6krát úspěšný střelec, Hostinné : Skřivany, Bílá Třemešná : Dvůr 
Králové n/L. B 1:7 (0:3) Martin Otradovský 4, Dolní Kalná : Kocbeře 0:1 (0:1) 

výsledky 1. kola 1. B třídy mužů 

Kocbeře : Nová Paka A 1:3 (hřiště Poříčí u Trutnova), Staré Buky : Dolní 
Kalná 2:2 (pk 6:7), Hostinné : Bílá Třemešná 1:1 (pk 3:2), Nemyčeves : 
Nepolisy 1:2, Miletín B : Dvůr Králové B 1:0, Železnice : Vrchlabí B 1:2 

TJ Slavoj Skřivany : FK Kopidlno A 3:2  (1:2) 
Branky: 16´,62´Jiří Dítě, 56´Jakub Škaloud – 28´Jan Komárek, 41´Tomáš Klaban 



Petr Brodský – Míla Havelka (75´Tomáš Vodička), Martin Valnoha, Jaroslav Janáček 
©, Vítek Dyčenko /ŽK/ (56´Libor Strnad) – Jan Dřímal, Jan Komárek, Láďa Komárek, 
Patrik Berounský – Michal Poutník, Tomáš Klaban 

Ve zkratce k utkání ve Skřivanech. V loňské sezóně se Slavoj umístil v nejnižší krajské 
soutěži ve středu tabulky na 8. místě - 26  11 12   2  1  55:50   celkem 38 bodů. Do 
nového ročníku nastoupil s posilou, hráčem ročníku 1993, Jiřím Dítětem. Ten se 
v předchozím ročníku za Kobylice v 15 zápasech trefil 13 krát, tedy slušný ofenzivní 
potenciál. Po většinu utkání měli domácí mírnou územní převahu a ve hře k naší 
bráně byli důrazní a v prostoru velkého čtverce nebezpeční. Na jejich první branku 
jsme mohli obratem odpovědět stejnou mincí, ale na gólový zápis jsme si museli 

ještě pár minut počkat. Tomáš Klaban si pohybem ve vápně řekl o faul a exekutorem 
pokutového kopy byl Michal Poutník. Ten neuspěl. Naštěstí u odraženého míče byl 
nejrychleji Jan Komárek a uklidil ho tam, kam správně patří, do sítě, 1:1. Když 
v závěru poločasu na dlouhý míč dobře zareagoval Klába, navíc postřehl postavení 
gólmana daleko v poli, přesným lobem poslal svůj tým do vedení. Nic příjemnějšího 
nemohlo přijít, protože poločasové skóre mohlo vypadat zcela jinak. Domácí utkání 
nevzdali a jejich vůle po vítězství byla nepřehlédnutelná. V druhé půli byli opět 
aktivnější, nedávali nám příliš prostoru, a když se k tomu přičtou chyby v kombinaci 
někde v polovině hřiště, valil se jeden útok za druhým na naši branku. Kopidlenští 
defenzivní hráči tak neměli čas na vydechnutí. Série rohových kopů volala po gólu a 
ty se nakonec dostavily. Domácí obrátili výsledek ve svůj prospěch na 3:2.  

NELZE Z PROHRY DĚLAT NĚJAKÉ VÝRAZNÉ ZÁVĚRY      Navíc se říká: 
„První vyhrání … z kapsy vyhání.“ Více napoví domácí utkání proti Železnici. 

 



FK Jablonec nad Nisou přichází s nabídkou 
volného vstupu na kvalifikační utkání pro organizovanou mládež, která 
bude mít i s doprovodem trenérů nebo rodičů vstup zdarma. Před duelem 
bude pro fanoušky připraveno mnoho zábavy (různé exhibice, vystoupení, 
workshopy, chybět nebudou ani soutěže o zajímavé ceny). Nejlepší a 
nejzábavnější freestyle fotbalovou show předvede Honza Weber, svá 
perfektní kouzla a iluze ukáže Pavel Dolejška a o pořádnou muziku se 
postará DJ Aleš Matoušek. Těšit se můžete i na autogramiádu 
vystupujících, chybět nemohou ani velmi oblíbené nafukovací fotbalšipky, 
svoji zručnost s balónky předvede balónková Evička, na tvář či na tělo si 
můžete nechat namalovat a vytetovat třeba českou vlajku. Program začíná 
od 13:30 hodin, vstup do Fanzóny je zdarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto z utkání SG Kopidlno : SG Městec Králové ze dne 24.6.2018 



včerejší výsledky jiných soutěží 

„Krajský přebor“ SK Jičín : Lázně Bělohrad 0:0 (pk 3:5) 350 diváků (utkání 
v rámci oslav 120 let fotbalu v Jičíně), „Okresní přebor“ Jičín/Valdice : 
L.Bělohrad B 5:1 (3:0),   Robousy : Milíčeves 2:4 (2:2) 40 diváků, Libáň : 
Žlunice 1:0 (1:0) 45´Radek Hlavatý, 50 diváků, „ČFL“ Jiskra Ústí nad Orlicí : SK 
Převýšov 1:0 (0:0), diváků 500 

 

 … a ještě pár fotografií ze Skřivan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

ME 2018 Ukrajina – malý fotbal, finále 
v semifinále v Kyjevě rozdrtili čeští reprezentanti v malém fotbale 
Anglii 5:0. V utkání o zlato se střetli včera s Rumunskem a vyhráli 4:1. 

Češi jsou poprvé mistry Evropy v malém fotbalu 

Program příštího týdne 
sobota      25.8.   17:00 Nemyčeves : FK Kopidlno A  
neděle     26.8.   17:00 FK Kopidlno B : Podhradí 
 

-mh-   

 


