
Soutěžní ročník 2018 – 19 

 

Přestupy do oddílu – Pavel Klaban a Petr Janda st. z FC Trnavanu Rožďalovice, David 

Petr z SKP Valdice 

 V zimním období: 

Přestup do oddílu – Petr Janda ml. z RMSK Cidlina, Tomáš Judl z SK Sobotka  

 

 

Muži A – Krajská soutěž JAKO 1. B třída, skupina A 

 
Trenér:  

Vladimír Hnát 

 

 

11.8. 2018 TJ Slavoj Skřivany – FK Kopidlno A  3:2 (1:2) 

Brodský – Havelka (75´Vodička), Valnoha, Janáček, Dyčenko V. (56´Strnad) – Dřímal J., 

Komárek L., Komárek J., Berounský P. -  Poutník, Klaban T., 

Branky: 28´Komárek J., 41´Klaban T. 

Rozhodčí: Kudláček, Steklík, Valihora 

Diváků: 120 

Vl. Hnát: V prvním mistrovském utkání nového ročníku 1. B třídy jsme zajížděli do 

nedalekých Skřivan. Před zápasem jsme měli poměrně velké problémy se složením sestavy, 

přesto jsme vyráželi s touhou bodovat. V kabině jsme mimo jiné zmiňovali styl našeho 

soupeře – důrazná nakopávaná hra, nebezpečné standardky a „faktor Dítě“, tj. hráč, který 

svým umem přesahuje kvalitu této soutěže. 

V úvodu utkání bylo vidět, že se jedná o první ostré utkání a na některých účastnících hry 

byla také viditelná jemná nervozita. Domácí se opravdu presentovali silovým soubojovým 

stylem, my jsme se snažili více o kombinační hru a využití rychlosti krajních záložníků. Jako 

první udeřily Skřivany, kdy jsme na chvíli nechali domácímu snajprovi více prostoru a on 

toho ihned využil. Poté jsme přečkali další nadějné šance domácích získané především díky 

rohovým kopům a naopak jsme skórovali sami. Nařízenou penaltu na Klábu po vyražené 

střele gólmana do tyče dorážkou usměrnil do sítě Honza Komárek. Ještě větší šok pro domácí 

pak přišel v 41. minutě, balon za obranu si našel Tomáš Klaban a ideálně přeloboval 

vyběhnuvšího brankáře. Do kabin tady nadějný stav 2:1, ovšem s uvědoměním si toho, že 

prozatím vedeme jen díky neproměněným šancím domácího celku. 

Druhou půli jsme chtěli pokračovat v kombinační hře po zemi, využívat otevřenější hry 

Skřivan a případně vyrážet k brejkovým situacím. Druhý poločas se nám však téměř nic 

z výše zmíněného nedařilo, dostali jsme se pod tlak a kolem naší branky létal jeden rohový 

kop za druhým. Každá tato standardní situace pak zaváněla gólem, a to se bohužel vyplnilo. 



Domácímu týmu se během šesti minut podařilo skóre otočit a teď bylo pro změnu na nás něco 

s výsledkem udělat. Vytvořili jsme si dvě solidní příležitosti, ale vždy nastřelili bránícího 

hráče. Nutno dodat, že mužstvo Skřivan mělo po celý zápas takovýchto šancí podstatně více 

než my. Když se nám pak před koncem utkání nepodařilo prostřelit zeď při nadějné 

standardce, zazněl závěrečný hvizd hlavního arbitra a my jsme odcházeli ze hřiště s prázdnou.  

Mužstvo po celé utkání bojovalo, při hře po zemi to nebylo špatné, zaostávali jsme však 

v soubojích, a to hlavně těch vzdušných, kde nám kromě centimetrů chyběla i razantnější 

včasná hra do těla. Nezbývá než zabojovat v následujícím domácím utkání v derby proti 

Železnici, na které tímto zveme naše FANS. 

Suchánek,trenér Skřivan: Vydřená, ale zasloužená výhra. V zápase jsme se trápili 

s koncovkou, kdy jsme neproměnili ani ty největší brankové příležitosti. Naopak hosté 

dokázali trestat naše chyby v obraně. 

 

19.8. FK Kopidlno  – Sokol Železnice 2:3 (1:0) 

Brodský – Komárek L., Janáček, Valnoha, Strnad – Klaban L., Machačný (81´Nýč), Komárek 

J., Dřímal J. – Poutník, Klaban T. 

Branky: 25´Dřímal J., 60´Klaban L. 

Rozhodčí: Janota, Pilný, Prinz 

Diváků: 182 

Vl. Hnát. Po většinu zápasu jsme herně a v držení míče měli převahu, nepodařilo se nám však 

odskočit do dvoubrankového vedení. V závěru jsme pak chybami nabídli soupeři dvě 

možnosti ke vstřelení branky a on nás ihned také potrestal. 

Blažej, trenér Železnice: Stručně řečeno, vyhrál šťastnější. Po první půli by si na nás 

komunita sázkařů nevsadila ani pověstný pětník. Kopidlno nás školilo po stranách, museli 

jsme reagovat změnou rozestavení po přestávce. Povedlo se střídání, oba noví hráči zařídili 

přihrávkami všechny góly. Režii v závěru vzal do rukou 17-letý Klouza, který mazácky 

proměnil obě své velké šance. Vím z minulého duelu, co to je, dostat branku v úplném závěru 

a zcela chápu pocity trenéra soupeře. 

 

25.8. Sokol Nemyčeves – FK Kopidlno  2:2 (1:1) PK 4:3 

Kovář – Valnoha, Janáček (78´Komárek P.), Komárek L., Dyčenko V. (54´Strnad) – Klaban 

L., Machačný, Komárek J., Dřímal J. – Poutník (62´Šoltys), Klaban T. 

Branky: 10´Klaban T., 86´Klaban T. 

ČK: 86´ Klaban T.  

Rozhodčí: Prinz, Beránek, Janota 

Diváků: 142 

Horna, trenér domácích: Derby zápas se vyznačoval více bojovností a nasazením, než 

fotbalovostí. Hosté působili velice dobře v přechodové fázi, a to nám dělalo potíže. Měli více 

brankových příležitostí, ale nám pomohla vždy konstrukce branky. Zápas střelecky řídili náš 

Vacek a hostující Tomáš Klaban. Penaltový rozstřel je vždy loterie a tentokrát jsme byli 

úspěšní my. Chválím tým za nasazení, bojovnost a soudržnost. Na lepším terénu to bude jistě 

i fotbalově lepší. Díky týme, díky kluci. Jen tak dál. 

Vl. Hnát: Pokud v zápase nevyřešíte správně nadějné šance, navíc jdete 4krát sami na 

gólmana a výsledkem jsou pouze 2 nastřelené tyče, přijde zákonitě trest v podobě inkasované 



branky. Místo odvezení 3 bodů ze hřiště soupeře se pak musíte „spokojit“ s titěrným bodem, 

to je kouzlo i krutost fotbalu. Na druhou stranu by se nikdo nemohl divit, pokud bychom šli 

v prvním poločase do deseti hráčů a zápas by vypadal úplně jinak. 

 

2.9. FK Kopidlno  – Sokol Staré Buky 0:3 (0:0) 

Kovář – Dyčenko V., Janáček, Komárek P., Strnad (59´Nýč) – Klaban L. (55´Šoltys), 

Komárek L., Komárek P., Dřímal J. – Poutník, Valnoha (68´Havelka) 

Rozhodčí: Ležík, Kubec, Bečvář 

Diváků: 125 

Vl. Hnát: Dnes jsme živili naději na úspěch jen v prvním poločase, kdy jsme opět neproměnili 

nadějné příležitosti. Druhý poločas přišla nejprve studená sprcha na hřišti, poté co jsme 

hostům svými chybami darovali vedení. Hrubky nás pak srazili na dno a nepomohla nám ani 

studená sprcha, která se spustila z nebe. Po takových hrubkách jsme si hlavně ani bodovat 

nezasloužili. 

Korec, hosté: Až ve čtvrtém utkání jsme získali konečně tři body a předvedli hru, na kterou 

jsme byli zvyklí minulou sezónu. Makali jsme a odměnou nám bylo zasloužené vítězství, v 1. 

poločase jsme přežili šance domácích, kdy nás podržel skvěle chytající Koščál, ale i my jsme 

své šance neproměnili a tak rozhodl až začátek 2. poločasu, kdy nám domácí nabídli svými 

chybami vstřelení dvou branek a když pojistku přidal Knap, bylo jasné, že toto utkání 

zvládneme. Pochvala celému týmu včetně našich vynikajících fanoušků! Díky! 
 

8.9. Jiskra Kocbeře – FK Kopidlno  1:1 (1:1) PK 3:5 

Kovář – Komárek L., Janáček, Valnoha, Strnad – Klaban L., Machačný (85´Dřímal T.), 

Komárek J., Klaban T. – Poutník (75´Dyčenko V.), Šoltys (56´Havelka) 

Branka: 21´Klaban T. 

Rozhodčí: Vlachynský, Trejbal, Bečvář 

Diváků: 111 

Štěpař , domácí: 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. 

Vl. Hnát: Na těžkém hrbolatém terénu byla pro obě mužstva kvalitní kombinace po zemi 

velkým problémem. Hrál se proto spíše bojovný zápas s nakopávanými míči, ve kterém jsme 

opět pohrdli šancemi, včetně neproměněné penalty. Remíza je tedy z tohoto pohledu 

zasloužená. 

 

16.9. FK Kopidlno  – SK Miletín 1:1 (1:0) PK 2:4 

Kovář – Dyčenko V., Janáček, Valnoha, Komárek P. -  Klaban L., Machačný, Komárek J. 

(75´Komárek L.), Dřímal J. – Poutník (79´Dřímal T.), Klaban T. 

Branka: 38´Janáček 

Rozhodčí: Hlavsa, Horský, Valihora 

Diváků: 170 



Vl. Hnát: Dnes hráčům děkujeme za bojovnost a touhu po vítězství. Bohužel se však 

v komentáři nakonec opět musím opakovat. Neodskočíme do dvoubrankového vedení, kdy 

stojíme sami před gólmanem, soupeř nás potrestá a penalty jen završí smolné utkání. 

Kraus, vedoucí mužstva: Vyrovnané a bojovné utkání. Domácí šli do vedení v závěru prvního 

poločasu, my jsme vyrovnali v závěru druhého. Penalty jsme zvládli i díky Richterovi 

stoprocentně. Za bojovný výkon do samotného konce utkání chválím všechny hráče. 

 

23.9. TJ Dvůr Králové B – FK Kopidlno  0:2 (0:1) 

Kovář – Dyčenko V., Janáček, Valnoha, Strnad – Klaban L., Machačný, Komárek L. 

Komárek P. (70´Komárek J., Klaban T. (88´Nýč) – Šoltys 

Branky: 37´Klaban T., 54´Machačný 

Rozhodčí: Fryš, Dujsík, Rychtár 

Diváků: 65 

Rejl, trenér: Odehráli jsme typický „zápas blbec“. V jeho průběhu jsme nedokázali proměnit 

ani ty nejvyloženější šance. Kterých bylo snad na tři zápasy. Po celé utkání jsme byli lepším 

týmem, ale nadšeně bojující hosté dokázali využít dvou chyb našeho brankáře a z minima 

vytěžili maximum. Soupeři k zisku tří bodů gratulujeme. 

Vl. Hnát: Dnes jsme zažili zápas v opačném gardu a umíme se naprosto vžít do kůže 

domácích. Ti byli po kombinační a fotbalové stránce zatím nejlepším týmem, se kterým jsme 

se střetli, šance však nevyřešili gólově. V zápase se k nám vrátilo i ztracené fotbalové štěstí, 

kdy jsme potrestali chyby domácích a bojovností si došli pro cenné vítězství. 

 

30.9. FK Kopidlno  – 1. FK Nová Paka 0:1 (0:1) 

Kovář – Dyčenko V., Valnoha, Komárek P., Strnad – Klaban L., Machačný, Komárek L., 

Komárek J. (72´Hnát), Klaban T. – Poutník (61´Janáček) 

Rozhodčí: Žák, Nývlt, Kubálek 

Diváků: 155 

Vl. Hnát: Dnes byli hosté po většinu zápasu lepší a měli též více brankových příležitostí, které 

neproměnili. O body se tak hrálo až do závěrečného hvizdu, kdy domácí také mohli 

z několika závarů skórovat. 

Ivan, asistent: V utkání, které rozhodla jediná branka, jsme po většinu byli lepší a spoustu 

šancí neproměnili. Domácí hrozili z brejků, ale ty jsme zvládli a zaslouženě vyhráli. Ke konci 

nás podržel skvělým zákrokem brankář. 

 

7.10. FK Dolní Kalná – FK Kopidlno  0:3 (0:1) 

Kovář – Dyčenko V., Janáček, Valnoha, Strnad – Klaban L. (60´Poutník), Machačný 

(62´Nýč), Komárek L., Komárek P. – Šoltys, Klaban T. 

Branky: 15´Klaban T., 75´Klaban T., 92´Šoltys 

Rozhodčí: Steklík, Hlaváč, Hlavsa 

Diváků: 105 



Navrátil st., trenér: Zmar, ostuda, klíčové utkání podzimu jsme nezvládli. Hosté byli vyjma 

úvodní dvacetiminutovky druhé půle lepším týmem, přehráli nás úplně ve všem. My jsme 

bohužel naopak úplně ve všem propadali, takhle se o naději nehraje. Nedařilo se nám, nedali 

jsme penaltu, ale vůbec jsme tomu nasazením a touhou vyhrát nešli naproti. Jsem nesmírně 

zklamán, ale hráči si to svými řečmi odůvodní, proč nehráli. Sympatickému týmu soupeře 

k vítězství gratuluji. Výborný výkon předvedl hlavní rozhodčí. 

Vl. Hnát: Na pěkném terénu v příjemném areálu si obě mužstva uvědomovala důležitost 

tohoto utkání, proto se odehrával spíše bojovný zápas plný nakopávaných balónů. V útočné 

fázi jsme díky své rychlosti byli o trochu nebezpečnější, své šance zužitkovali a tudíž  

odvážíme plný bodový zisk. Pro nás bohužel opakovaným momentem utkání je naše 

neproměněná penalta za stavu 0:1, tentokráte vyvážená i neproměněným pokutovým kopem 

ze strany domácích. Utkání s přehledem odřídil hlavní rozhodčí. 

 

14.10. FK Kopidlno  – Sokol Nepolisy 3:1 (1:0) 

Kovář – Komárek L., Janáček, Valnoha, Strnad – Klaban L. (75´Šoltys), Machačný, Komárek 

J. (82´Havelka), Komárek P. (64´Dyčenko V.) – Klaban T., Poutník (68´Dřímal J.) 

Branky: 43´Komárek J., 59´Poutník, 76´Šoltys 

Rozhodčí: Kudláček, Horský, Filip 

Diváků: 111 

Vl. Hnát: Dnes jsme byli hladovější po úspěchu než soupeř, po celý zápas jsme makali, což 

také domácí publikum ocenilo potleskem. V utkání jsme si vytvořili i více šancí a závarů 

v pokutovém území, z čehož jsme třikrát skórovali. Neproměněná penalta (asi tak osmá či 

devátá v řadě) již nikoho zřejmě nepřekvapila, budeme muset asi vypsat výběrové řízení na 

úspěšného exekutora pokutových kopů. 

Havlík, vedoucí mužstva hostů: V Kopidlně jsme nic nepředvedli, dolehla na nás tíha 

okamžiku a z toho pramenící veliká nervozita. 

 

21.10. FC Vrchlabí B . FK Kopidlno  0:1 (0:0) 

Kovář – Komárek L., Janáček, Valnoha, Dyčenko V. – Klaban L. (92´Berounský P.), 

Machačný, Komárek J., Klaban T. – Šoltys (66´Strnad), Poutník (81´Havelka) 

Branka: 47´Klaban T. 

Rozhodčí: Valihora, Filip, Matula 

Diváků: 151 

Vojtíšek , domácí: Vyrovnaný zápas, když po bezbrankovém poločasu se v úvodu druhé části 

podařilo hostům po chybách domácích, jít do vedení. Vrchlabí mohlo po té vyrovnat, ale 

štěstěna byla proti. V dalším průběhu hosté hrozili z rychlých protiútoků a vrchlabští jim 

komplikovanou hrou šli naproti. Přes šance na obou stranách stav zůstal nezměněn, proto si 

body odvážejí hosté. 

Vl. Hnát: Vyrovnané bojovné utkání, ve kterém jsme oproti domácím přetavili jednu šanci 

v gólový zápis. Poctivou defenzivní hrou si tak z útulného stadionu odvážíme nejtěsnější 

výhru. 



 

27.10. Sokol Bílá Třemešná – FK Kopidlno  7:3 (0:2) 

Kovář – Komárek l., Janáček, Strnad – Klaban L., Machačný, Komárek J. (78´Vodička), 

Dřímal J. (75´Havelka), Klaban T. – Šoltys (63´Ulrych), Poutník    

Branky: 16´Dřímal J, 19´Klaban L., vlastní 

Rozhodčí: Hlavsa, Horský, Nymsa 

Diváků: 65 

Kubelka st., domácí: Takový zápas není k vidění každý týden. První poločas patřil soupeři. 

My byli u všeho pozdě. Ne náhodou bylo o přestávce v kabině hodně dusno. A druhá půle? 

Už v první minutě (!) vyrovnáno, za chvíli 3:2 a v 55. minutě 4:2. Nakonec jednoznačný 

výsledek. Zápas se divákům musel líbit, díky kotli hostujících fanoušků měl i bezva kulisu. 

Vl. Hnát: První poločas jsme měli pod kontrolou a využívali volného prostoru v obraně 

soupeře, díky čemuž jsme vsítili 2 branky a měli i další nebezpečné akce. Druhý poločas jsme 

místo defenzivnímu týmovému výkonu již v první minutě nabídli soupeři dvakrát den 

otevřených dveří, posadili ho tak do sedla a sami sebe do jámy, ze které jsme se již 

nevyhrabali. Hoďme druhý poločas za hlavu a pojďme se fanouškům revanšovat výhrou 

v posledním zápase. 

 

4.11. FK Kopidlno  – Tatran Hostinné 4:1 (1:0) 

Kovář – Dyčenko V., Janáček, Valnoha, Strnad – Komárek L. (69´Klaban L.), Machačný, 

Komárek J., Dřímal J. (72´Šoltys) – Poutník (67´Havelka), Klaban T. 

Branky: 29´Klaban T., 47´Poutník, 73´Janáček, 87´Klaban T. 

Rozhodčí: Pálka, Franěk, Hofman 

Diváků: 138 

Vl. Hnát: V posledním podzimním utkání jsme se chtěli fanouškům i sobě samotným 

revanšovat a výhrou odvděčit za minulý poločasový zkrat v Bílé Třemešné. Na góly i 

vyložené šance jsme zvítězili a neskutečné se stalo skutkem, pokutový kop rozvlnil 

brankovou síť a nedošlo tedy na jubilejní desátou neproměněnou penaltu v základní hrací 

době v řadě. 

Celar, vedoucí mužstva: O tom, v kolika a v jaké sestavě jsme jeli ven, už ani nebudu mluvit, 

protože se to stalo tradicí. Bohužel, na to, že jsme jeli ven v jedenácti lidech a z toho byli tři 

dorostenci, zas průběh zápasu tolik znát nebyl. Měli jsme místy i převahu, ale fotbal se hraje 

na góly a domácí na rozdíl od nás góly dávali. Další ztracený zápas z venku nás poslal tam, 

kde se v druhé půli budeme spíš snažit o záchranu, místo toho abychom hráli klidný střed 

tabulky. 

 

24.3. 2019 FK Kopidlno  – Slavoj Skřivany 4:1 (1:0) 

Kovář – Komárek L., Janáček, Komárek P. (77´Valnoha), Strnad (87´Dyčenko V.) – Klaban 

L. (65´Dřímal J.), Machačný, Komárek J, Klaban T. (84´Zarycký) – Poutník (79´Havelka), 

Janda 

Branky: 38´Janda, 55´Komárek J., 68´Poutník, 80´Janda 



Rozhodčí: Tůma, Vítek, Hofman 

Diváků: 180 

Vl. Hnát: Bojovné, důrazné utkání, ve kterém jsme byli v prvním poločase mírně lepší a 

mohli vést více než o gól. Ve druhém jsme na výkon z první pětačtyřicetiminutovky 

nenavázali a hosté mohli skóre zápasu vyrovnat. Třetí vstřelený gól pak utkání rozhodl. Těší 

tak výhra za tři body a především solidní divácká návštěva, děkujeme. 

Suchánek, trenér: Nemám ve zvyku komentovat výkon rozhodčího. Dnes musím. Aniž bych 

chtěl snižovat slušný výkon domácích, tři body jim zařídil někdo jiný. Nejprve přehlédl hraní 

rukou před prvním gólem, o několik minut později nás poslal do 10 po přihraném faulu 

zepředu téměř na polovině. Pouze žlutě ocenil likvidační faul, který nám vyřadil brankáře. 

Vrcholem bylo, Když nám udělil žlutou a po radě domácího kapitána ji po minutě změnil na 

červenou. Snad pan Tůma hrubě ovlivnil utkání pouze z mladické nerozvážnosti. 

 

 

31.3. Sokol Železnice – FK Kopidlno 2:0 (2:0) 

Kovář – Dyčenko V., Janáček, Valnoha, Komárek L. – Poutník (64´Klaban L.), Machačný, 

Komárek J. (77´Zarycký), Dřímal J. – Klaban T., Janda 

Rozhodčí: Kudláček, Matula, Jehlička 

Diváků: 238 

Blažej, trenér: Výhru jsme si odpracovali, návrat na přírodní trávu po téměř 5 měsících byl 

hodně znát. Tři body nám zajistily velmi pěkné branky. Kopidlno bylo velmi těžkým 

soupeřem a ve 2. půli nás zasypávalo centry do vápna ze všech možných situací. Proti snížení 

stál však výborný Šuk, stoperská dvojice a nepřesná střelba hostů. Nicméně aktiva v podobě 

několika loženek a 2 gólů, které nebyly uznány, byla v této části i na naší straně. Musím říci, 

že budu rád, až nebudu nucen improvizovat ve složení týmu. 

Vl. Hnát: V poli vyrovnané utkání, domácí si ovšem díky lepšímu řešení podstatných 

momentů v zápase, které rozhodují, vítězství zasloužili. Dnes jsme nebyli produktivní a 

chyběla nám potřebná kvalita v zakončení. 

 

 

7.4. FK Kopidlno – Sokol Nemyčeves 2:2 (0:1) PK 4:5 

Kovář – Komárek L. (78´Berounský P.), Valnoha, Komárek P., Strnad (86´Havelka) – Klaban 

L., Machačný, Dřímal J. (62´Komárek J.), Klaban T. – Poutník (78´Janáček), Janda 

Branky: 82´Klaban L., 90´Janáček z pen. 

Rozhodčí: Jehlička, Horský, Hlavsa 

Diváků: 205 

Vl. Hnát: Dnes jsme si snad bodovat ani nezasloužili, v první půli nám prakticky nic 

nevycházelo. Ve druhém poločase došlo k mírnému zlepšení, ale do dalších zápasů máme na 

čem pracovat a o čem přemýšlet. 

Obermajer, trenér hostů: Věděli jsme, že nás dnes nečeká nic lehkého. V naší situaci jsme již 

potřebovali bodovat. Do utkání jsme vstoupili výborně. Domácí jsme do ničeho nepouštěli. 

Druhá půle se hrála v podobném duchu. Měli jsme možnosti na to, abychom utkání rozhodli, 

ale další branku jsme nevstřelili. Domácí se do utkání dostali v 82. minutě. Pak už se do 



zásadního momentu vložil hlavní rozhodčí. Děkuji celému týmu a brankáři Brožíčkovi, který 

dochytal utkání s vykloubeným prstem a bod navíc je jeho zásluha. 

 

 

 

13.4. Sokol Staré Buky – FK Kopidlno 1:1 (0:0) PK 8:9 

Kovář – Valnoha, Janáček, Komárek P., Strnad (69´Komárek L.) – Klaban L. (71´Šoltys), 

Machačný, Komárek J., Klaban T. – Poutník, Janda 

Branka: 66´Klaban T. 

Rozhodčí: Hlavsa, Horský, Martínek 

Diváků: 70 

Korec, domácí: V utkání jsme hráli dobře pouze prvních 15 minut v každém poločase a to je 

bohužel málo, opět jsme doplatili na chyby a jen díky dobře chytajícímu Koščálovi jsme 

neprohráli v základní hrací době. Měli jsme i nadějné příležitosti, které jsme však nedokázali 

proměnit. Celkově utkání mnoho krásy nenabídlo, nezbývá, než se soustředit na další 

venkovní utkání a změnit samotný přístup ke hře. 

Vl. Hnát: Remízu v základní hrací době tentokráte vnímáme jako vítězství, protože na víc se 

vlivem vnějších okolností dalo dosáhnout jen velmi těžko. Děkuji hráčům, že náročné utkání 

psychicky zvládli a permanentně zvednutým praporkem (i při útoku a přihrávce od brankové 

čáry dozadu – ono to ani logicky jinam než dozadu opravdu přihrát nejde) se nenechali 

otrávit. 

 

 

20.4. FK Kopidlno – Jiskra Kocbeře 3:3 (3:2) PK 4:5 

Kovář – Komárek L., Janáček, Valnoha, Strnad – Klaban L. (36´Komárek P.), Machačný, 

Komárek J., Klaban T. (23´Poutník) – Havelka, Janda (61´Šoltys) 

Branky: 2´Klaban L., 33´Machačný, 44´Komárek L. 

Rozhodčí: Nožka, Pálka, Franěk 

Diváků: 200 

Vl. Hnát: V prvním poločase jsme místo vedení 3:1, 4:1 (včetně na 100% jasné ČK pro 

hostujícího gólmana) odcházeli do kabin po dvou našich chybách jen s jednogólovým 

náskokem. Druhý poločas byl spíše boj, nakopávané balóny a také zasloužené vyrovnání 

hráče, na kterého bylo před zápasem upozorňováno. Bez zodpovědného přístupu před 

samotným zápasem budeme bohužel porážet těžko každý tým. 

Štěpař, trenér: Asi 30 minut trvalo, než si hráči uvědomili, co je největší zbraní soupeře. 

Mohli jsme inkasovat klidně pětkrát, ale ve zbytku zápasu zase rozhodnout několikrát 

my…Rušné utkání, spousta šancí a gólů. Nakonec jsme v penaltách šťastnější my a myslím, 

že takhle je bodové rozdělení spravedlivé. 

 

 

27.4. SK Miletín – FK Kopidlno  5:1 (2:0) 

Kovář – Dyčenko V., Valnoha, Komárek P., Strnad (35´Šoltys) – Klaban L., Machačný, 

Komárek L., Komárek J. – Havelka, Janda  

Branka: 57´Havelka z pok. kopu 



Rozhodčí: Kudláček, Filip, Šťastný 

Diváků: 88 

Kraus, vedoucí mužstva: Povedl se nám vstup do utkání a za třináct minut jsme vedli 2:0. 

Tento stav vydržel až do konce prvního poločasu. Druhou půli jsme začali vlažně a soupeři 

jsme nabídli dva pokutové kopy. Naštěstí pro nás byl proměněn pouze jeden. Kontaktní 

branka dodala soupeři elán a my naopak byli v útlumu. O výsledku rozhodla individuální akce 

Rubeše, která nám vrátila dvoubrankové vedení. A když přidali v závěru střídající Kulhánek a 

Hanuš další dvě branky, zrodil se nakonec jednoznačný výsledek. 

Vl. Hnát: Taktika vycházet ze zabezpečené obrany s přechodem do rychlých kontrů vzala za 

své již po deseti minutách, kdy jsme dostali dva jednoduché góly. Poté jsme živili 60 minut 

naději na vyrovnání, akce zpravidla končily před velkým vápnem a tak jsme se prosadili jen 

z druhého pokutového kopu. V závěru ještě domácí přidali dvě branky a odjížděli jsme tak 

s nelichotivým, leč z pohledu produktivity, spravedlivým výsledkem. 

 

 

5.5. FK Kopidlno  – TJ Dvůr Králové B 0:0 (0:0) PK 3:0 

Kovář – Dyčenko V., Janáček, Valnoha, Komárek L. – Klaban L., Machačný, Komárek J. 

(73´Komárek P.), Janda – Poutník (89´Berounský P), Havelka 

Rozhodčí: Hlavsa, Hlaváč, Šťastný 

Diváků: 130 

Vl. Hnát: Hosté po většinu zápasu udávali tempo hry a byli fotbalovější, potvrdili nám tak, že 

po kombinační stránce jsme na lepší tým stejně jako na podzim zřejmě nenarazili. Museli 

jsme tedy vydat mnoho sil a bojovnosti, abychom dotáhli zápas do bezbrankového stavu. 

V penaltovém rozstřelu se hosté zachovali ryze gentlemansky a své tři pokusy poslali nad 

branku, naši osvědčení střelci naopak nezaváhali a druhý plusový bod zůstal spokojenému 

domácímu publiku. 

Rejl, trenér hostů: Na perfektně připraveném hřišti jsme stejně jako na podzim proti stejnému 

soupeři shořeli na neproměňování šancí a bojovní domácí dotáhli zápas až do penaltového 

rozstřelu. V něm byli domácí lepší, když my jsme poměrně symbolicky dali všechny tři naše 

penalty nad branku. 

 

 

11.5. 1. FK Nová Paka – FK Kopidlno  3:0 (1:0) 

Kovář – Dyčenko V., Janáček (46´Berounský P.), Valnoha, Komárek L. – Klaban L., 

Machačný, Komárek J. (80´Hnízdil), Komárek P. – Havelka, Janda 

Rozhodčí: Tůma, Pálka, Janota 

Diváků: 50 

Horák, vedoucí mužstva: Utkání v prvních 20 minutách bylo plné nepřesností z obou stran, až 

teprve potom jsme si vypracovali několik šancí, které jsme trestuhodně zahodili. Ve 34. 

minutě jsme vstřelili vedoucí branku a do poločasu ještě pár šancí zahodili. Druhý poločas se 

hosté zlepšili a měli několik šancí. Až v 68. minutě jsme vstřelili uklidňující druhou branku a 

zápas jsme si již nenechali utéct. Hráčům patří poděkování za poctivě odpracovaný zápas a 

zaslouženě získané tři body.  



Vl. Hnát: Nová Paka byla v prvním poločase nebezpečnější, měla o několik procent více ze 

hry a po centru a přesné gólové hlavičce se dostala do vedení. Zápas se zřejmě rozhodl před 

70. minutou, kdy domácí vykopávali míč z brankové čáry a z následného rohu jsme trefili 

pouze tyč. O pár vteřin později na druhé straně pak domácí z rohu mířili přesně. V závěru 

jsme pak do otevřené obrany inkasovali potřetí. 

 

 

19.5. FK Kopidlno  – FK Dolní Kalná 3:4 (1:2) 

Kovář – Komárek L., Janáček, Komárek P. (46´Valnoha), Strnad – Klaban L., Machačný, 

Komárek J., Janda – Poutník, Havelka (60´Dřímal J.) 

Branky: 14´Havelka, 57´Poutník, 81´Poutník 

Rozhodčí: Kiezler, Šedivý, Pálka 

Diváků: 185 

Vl. Hnát: Hosté dnes byli mnohem produktivnější a z tohoto pohledu zvítězili zaslouženě. 

Místo zakotvení v klidnějších vodách jsme se tak přiblížili k hlubším sestupovým močálům. 

Nezbývá, než v následných zápasech nechat na hřišti vše! 

Navrátil, trenér: Tři body jsme doslova vydřeli. Domácí byli po většinu utkání lepším týmem, 

velké problémy nám dělaly zejména nakopávané míče za naši obranu a rychlost domácích 

útočníků. Směrem dozadu jsme hráli hodně neorganizovaně a domácím jejich útočení dost 

usnadňovali. Naštěstí jsme dali z brejků čtyři góly a soupeř pouze tři, to rozhodlo. Tyto body 

nám uchovávají naději. Vítězství musíme potvrdit doma ve svátečním utkání s Tatranem. 

Diváky bych chtěl Pod Kaštany co nejsrdečněji pozvat. 

 

 

25.5. Sokol Nepolisy – FK Kopidlno  4:1 (2:1) 

Komárek L. – Dyčenko V., Janáček, Valnoha, Strnad (59´Komárek J.) – Havelka, Machačný, 

Komárek P., Dřímal J. -  Janda (66´Šoltys) – Poutník 

Branka: 39´Machačný 

Rozhodčí: Valihora, Hlavsa, Vrána 

Diváků: 68 

Havlík, vedoucí mužstva: V zápase jsme byli lepším týmem a zaslouženě zvítězili. Soupeř 

stihl vyrovnat, ale parádním gólem z rohu Michala Batelky a trestňáku Honzy Lihana jsme 

další bodovou ztrátu nepřipustili. 

Vl. Hnát: V prvním poločase jsme herně v poli byli vyrovnaným soupeřem, domácí však byli 

mnohem nebezpečnější kolem velkého vápna. Druhý poločas se nám již tolik po fotbalové 

stránce nedařilo a Nepolisy přidaly dva góly ze standardních situací. V brance celý zápas 

s přehledem odchytal Láďa Komárek. 

 

2.6. FK Kopidlno – FC Vrchlabí B 3:1 (2:1) 

Kovář – Dyčenko V., Janáček, Valnoha, Strnad – Janda (89´Hnát), Machačný, Komárek J. 

(67´Šoltys), Komárek L. – Poutník, Klaban T. ( 87´Komárek P. 

Branky: 28´Janáček, 40´Poutník, 60´Komárek L. 

Rozhodčí: Ikizgul, Hofman, Šotek 

Diváků: 



Vl. Hnát: Otevřenou chválou šetřím, dnes však musím mužstvo vyzdvihnout za odmakaný 

zápas. Byli jsme nebezpečnějším mužstvem, ale dle opakovaného scénáře své šance nedáme a 

z první střely inkasujeme. Do pauzy se nám podařilo skóre otočit a i při oslabení při 

oprávněné hře v „deseti“ (to si prostě hráč nesmí dovolit!) jsme přidali třetí gól. Bota nás však 

nadále tlačí v umění zužitkovat své šance, 3 břevna a 4 – 5 tutových šancí jsou toho důkazem. 

Chválím rozhodčího, který hře nechal spád a zápas zvládl. 

Vojtíšek, hosté: Domácí investovali do utkání větší bojovnost, proto jejich výhra je 

zasloužená. Vrchlabí podalo v zápasu jeden ze slabších výkonů Jara a gratulujeme domácím 

k zisku pro ně důležitých bodů. Zápas s přehledem odřídila trojice rozhodčích. 

 

9.6. FK Kopidlno – Sokol B. Třemešná 3:5 (2:1) 

Kovář – Dyčenko V. (85´Komárek P.), Janáček, Valnoha, Strnad – Janda, Machačný, 

Komárek J. (69´Šoltys), Komárek L. – Havelka (39´Berounský P.), Klaban T. 

Branky: 15´Komárek L., 20´Janáček z pen., 88´Klaban T. 

Rozhodčí: Hofman, Kriezler, Tůma 

Diváků: 175 

Vl. Hnát: Můžeme si opět jen vynadat sami sobě, ve 20. minutě „pouze“ vedení 2:0, píši 

pouze, protože množství šancí zůstalo ještě nevyužito. Po občerstvovací pauze jsme 

nepochopitelně vyklidili hřiště a spíše jen čekali, co předvede soupeř. Ten se chytil a 

nekompromisně nás ztrestal. Snad v příštím týdnu dostane rozhodující zápas přednost před 

Votvírákem a ostatními „povinnostmi“. 

Křovák, trenér hostů: Stejně jako na podzim se nám proti Kopidlnu podařilo otočit nepříznivý 

stav 0:2. Po pravdě první poločas patřil jasně soupeři a mohl pro nás dopadnout mnohem hůř. 

Nastartovali jsme se až v jeho polovině po občerstvovací pauze. Ve druhé půli jsme již byli 

lepším týmem a dovedli utkání k vítězství. Jsem rád, že série našich porážek skončila. 

 

15.6. Tatran Hostinné – FK Kopidlno 1:12 (1:5) 

Kovář – Janáček, Komárek P., Valnoha, Strnad (46´Havelka) – Klaban L. (46´Berounský P.), 

Komárek J., Komárek L., Janda – Poutník, Klaban T. 

Branky: 6´Janáček, 12´Klaban T., 18´Komárek L., 32´Komárek J., 39´Poutník, 50´vlastní, 61´ 

Berounský P., 63´Havelka, 66´Poutník, 73´Berounský P., 77´Klaban T., 80´Poutník 

Rozhodčí: Soukup, Vitvar, Šnajdr 

Diváků: 30 

Vl. Hnát: Poslední zápas, ve kterém šlo o bytí a nebytí v krajské soutěži, nás čekal 

v Hostinném. Ještě před samotným zápasem nám však spadl kámen ze srdce, když jsme se 

dozvěděli výsledek Kocbeří. Přesto jsme chtěli vyhrát a zakončit tak sezónu pozitivně. 

V úmorném vedru jsme ihned v úvodu z ojedinělé akce domácích inkasovali, což ihned 

v rozhlase stroze glosoval domácí komentátor. Podařilo se nám však záhy vyrovnat přesnou 

hlavičkou ze standardní situace a od té doby to již začal být jednoznačný zápas. Mladý 

domácí tým se snažil hrát fotbal, hodně kombinoval, a pokud hráči vydrží, má rozhodně 

budoucnost. Na druhou stranu nám ale zároveň dovoloval snadněji, než je obvyklé, vytvářet si 

šance a skórovat. Do poločasu jsme tak již odskočili na skóre 1:5 a bylo již očividné, že druhý 

poločas se bude spíše jen z povinnosti dohrávat. Podařilo se nám tak přidat dalších sedm 



branek a zřejmě tak dosáhnout pro naše mužstvo na historické vítězství v této soutěži. Ovšem 

je třeba brát tuto výhru s velkou rezervou, o setrvání v soutěži jsme měli rozhodnout daleko 

dříve a nemuseli tak trnout v posledním hracím kole. 

V jarní části soutěže jsme získali o 4 body méně než na podzim, a to jsme doma hráli vícekrát. 

Na domácí půdě se nám však nedařilo dle představ a často jsme vlivem neproměněných šancí 

zbytečně zaváhali. Vliv mohla mít rostoucí nervozita, ale z mého pohledu i snižující se 

tréninková účast a s tím spojená nižší herní praxe a fyzická připravenost. Po letní pauze je 

třeba v přípravě na těchto činnostech opět pilně zapracovat. 

Na závěr děkujeme fanouškům za celoroční podporu, návštěvnost domácích zápasů byla 

v této soutěži jen s malou ztrátou druhá nejvyšší. 

Polomčák, sekretář domácích: Poslední utkání v krajské soutěži jsme bohužel absolutně 

nezvládli. Za 17 let, co se motám v Hostinném kolem fotbalu, si takový debakl nepamatuji. 

 

 

 

1.   TJ Sokol Nepolisy 26 21 5 3 2 90:31 62 

2.   1. Fotbalový klub Nová Paka 26 19 7 3 2 69:34 56 

3.   TJ Slavoj Skřivany 26 18 8 3 2 65:47 53 

4.   TJ Dvůr Kr. nad Labem B 26 15 11 0 1 67:43 46 

5.   SK Miletín 26 15 11 3 1 54:39 43 

6.   TJ Sokol Bílá Třemešná 26 14 12 2 1 67:67 41 

7.   FC Vrchlabí B 26 13 13 3 2 39:48 38 

8.   TJ Sokol Železnice 26 12 14 2 3 47:46 37 

9.   TJ Sokol Staré Buky 26 11 15 1 3 57:69 35 

10. FK Kopidlno 26 11 15 3 4 57:55 34 

11. FK Dolní Kalná 26 12 14 4 2 44:50 34 

12. TJ Jiskra Kocbeře 26 9 17 2 4 44:64 29 

13. TJ Sokol Nemyčeves 26 7 19 3 4 37:82 22 

14. TJ Tatran Hostinné 26 5 21 1 2 37:99 16 

        

        

        

        

       

        

       

       

       

       

       

       

       



 

Muži B – SABE III. třída 
 

 

Vedoucí mužstva:  

Josef Vodička 

 

Hráči:  

Radek Masák, Vladislav Kosina, Tomáš Vodička, Patrik Berounský, Jaroslav Zikmund, Petr 

Komárek,  Radek Šoltys, Patrik Hnízdil, Tomáš Zarycký, Matěj Havránek, Daniel Vycpálek, 

Jan Komárek, Josef Košek, Michal Zikmund, Lukaš Hloušek, Marek Nýč, Vladimír Ulrych, 

František Vlček, Ladislav Komárek, Michal Kutík, Miloš Kovář, Tomáš Dřímal, David 

Machačný, Vladimír Kotlář, Radek Ďorď, Petr Janda st., Jaroslav Janáček, Tomáš Judl, Jan 

Dřímal, Vítek Dyčenko, David Petr, Vladimír Hnát, Michal Poutník, Bohdan Kulhánek, 

Martin Valnoha  

 

 

26.8. 2018 FK Kopidlno B – SK Podskalan Podhradí 3:2 (2:2) 

Masák – Kosina, Vodička (77´Zikmund M.), Berounský P., Zikmund J.(75´Košek), Komárek 

P., Šoltys, Hnízdil P.(46´Komárek J.), Zarycký, Havránek, Vycpálek (67´Hloušek) 

Branky: 3´ BerounskýP. z pen., 29´ Zarycký, 77´ Šoltys 

Rozhodčí: Soukup 

Diváků: 80 

Domácí první poločas, který byl vyrovnanější, dvakrát vedli, ale soupeř dokázal srovnat. Ve 

druhé části zápasu Kopidlno zahazovalo jednu šanci za druhou, ale nakonec se dočkalo 

vítězného konce. Podhradí touto dobou pouze spoléhalo na rychlé protiútoky. 

 

2.9. FK FC AMA Žeretice FK Kopidlno B 4:2 (0:0) 

Masák – Vycpálek (70´Zikmund M.), Vodička, Berounský P., Zikmund J., Košek 

J.(85´Kutík), Hloušek, Hnízdil (64´Vlček), Zarycký, Ulrych, Komárek L., 

Branky: 51´ Vodička, 90´ Vlček 

Rozhodčí: Novotný, Kriegler, Šolc 

Diváků: 50 

První poločas vyrovnaný, ve druhém poločase domácí byli o něco lepší, dali branky a šli si za 

prvním podzimním vítězstvím. 

 

9.9. FK Kopidlno B – Sokol Libuň 6:4 (3:2) 

Masák – Kosina, Komárek J., Berounský P., Zikmund M. (58´Kovář), Košek J. (53´Šoltys), 

Hloušek, Hnízdil (77´Vycpálek), Zarycký, Ulrych, Nýč 

Branky: 11´ Nýč, 21´ Berounský P., 38´ Hnízdil, 63´ vlastní, 83´ Nýč, 91´Šoltys 

Rozhodčí: Kriegler, Klein, Šolc 

Diváků: 60 

Přestože domácí měli minimálně dvojnásobně brankových příležitostí, byl po odehrané 

chvilce druhého poločasu na ukazateli stav 3:3. Hosté si za tohoto stavu vstřelili vlastní gól a 

potom ještě snížili na 5:4. Jinak zasloužené vítězství Kopidlna. 



 

15.9. Sokol Chomutice – FK Kopidlno B 0:1 (0:0 

Kovář – Vycpálek, Kutík, Berounský P., Ulrych – Hloušek, Dřímal T., Machačný 

(60´Zikmund M.), Ďorď (88´Kotlář Vl.) – Nýč, Šoltys 

Branka: 84´ Nýč 

Rozhodčí: Vích, Šolc 

Diváků:100 

Zápas očima Marka Nýče, střelce jediného gólu zápasu: Ze zdravotních důvodů bylo již 

v týdnu jasno, že se složením týmu, na důležitý zápas v Chomuticích, bude drobek problém, 

proto je třeba poděkovat i těm, kteří kopidlenský dres oblékli po delší době. Začátek zápasu 

proti značně omlazené sestavě domácích byl v naší režii, avšak bez větších brankových šancí. 

V průběhu prvního poločasu došlo k vyrovnání hry, kdy nás soupeř několikrát ohrozil 

brejkovými akcemi. Po poločase došlo ke zpřesnění  naší kombinační hry a začali jsme se 

dostávat do gólových šancí. Když už jsem dal gól, po krásné nahrávce od Tomáše Dřímala, 

nebyl pro neznalost pravidel pomezního rozhodčího tento gól uznán pro domnělý ofsajd. 

Naštěstí se po další krásné akci dostal míč na zadní tyč k Radku Šoltysovi, který míč vrátil do 

shluku těl před bránu a uklidit takový balónek do sítě už nebyl žádný problém. V závěru 

zápasu ještě potvrdil svoji formu Miloš Kovář, kdy tým několika zákroky podržel. Přivezli 

jsme z Chomutic cenné tři body a hlavně… tak jsme první, no a cóóó. 

 

23.9. FK Kopidlno B – 1. FK Nová Paka B 5:4 (1:2) 

Masák – Vycpálek (46´ Komárek J.), Kosina, Berounský P., Zikmund J. (46´Šoltys), Ulrych, 

Hnízdil (60´Kovář), Kutík, Vodička (50´Nýč), Zarycký, Dřímal T. 

Branky: 45´ Zarycký, 50´ Šoltys, 65´ Nýč, 83´ Nýč, 90´ Berounský P. z pen. 

Rozhodčí: Novotný 

Diváků: 50 

Infarktová přestřelka kdy hosté vedli 2-0 a 4-2 a přesto jim to na vítězství nestačilo. 

Kopidlenští diváci opět odcházeli spokojeni s brankovou nadílkou, přestože venkovní teplota 

je rozhodně nerozehřála. 

 

29.9. SK Miletín B – FK Kopidlno B 3:3 (1:2) PK 5:4 

Masák – Hloušek, Vycpálek, Berounský P., Zikmund J., Zikmund M., Vlček, Kutík, Vodička, 

Nýč, Komárek L. 

Branky: 16´ Kutík, 35´ Hloušek, 86´ Vodička 

Rozhodčí: Kriegler, Šamko, Kučera 

Diváků: 45 

Domácím se nedařilo v prvním poločase vůbec nic a zaslouženě prohrávali. Do druhého 

poločasu a po bouřce v kabině se skóre a i hra zlepšily a podařilo se skóre zápasu otočit a 

navíc několik šancí neproměnit. Hosté pět minut před koncem utkání vyrovnali po standardní 

situaci na konečných a zasloužených 3:3. Penaltový rozstřel zvládli lépe domácí a vytěžili 

druhý bod. 

 

7.10. FK Kopidlno B – SK Češov 2:1 (2:0) 



Masák – Kosina, Ulrych, Berounský P., Zikmund J., Hnízdil, Hloušek, Kutík, Vodička 

(88´Zikmund M.), Dřímal T. (46´Komárek L.), Zarycký 

Branky: 7´ Vodička, 34´ Berounský P. z pen. 

Rozhodčí: Říha, Šolc, Vích 

Diváků: 85 

Docela napínavý příběh, kdy mohli domácí vyhrát rozdílem třídy, ale i hosté pokud by 

všechny své šance proměnili. V domácí svatyni je třeba pochválit teprve šestnáctiletého 

brankáře Radka Masáka, který podal perfektní výkon. 

 

14.10.SK Sobotka B – FK Kopidlno B 6:1 (1:0) 

Masák – Komárek L., Ulrych, Berounský P., Zikmund J. (60´Vlček), Vycpálek (66´Zikmund 

M.), Zarycký, Kutík, Vodička, Hloušek, Nýč (19´Hnízdil) 

Branka: 81´ Zikmund M. 

Rozhodčí: Vích, Novotný, Šolc 

Diváků: 60 

Jednoznačná záležitost domácích, kteří rozhodli o svém vítězství ve druhém poločase. 

 

14.4. 2019 FK Kopidlno B – Sokol Chomutice 3:4 (0:3) 

Masák – Vodička, Kosina (46´Janáček), Kutík, Zikmund J.(Komárek J.), Hloušek 

(46´Vycpálek), Hnízdil, Ulrych (72´Komárek L.), Berounský P., Šoltys, Zarycký 

Branky: 55´ Zarycký, 65´ Berounský P. z pen., 70´ Šoltys 

Rozhodčí: Materna 

Diváků: 70 

Gólové šance prvního poločasu 3 – 3, ale na výsledkové tabuli svítí 0 – 3. Hosté ve 

vyrovnaném utkání své příležitosti v první části utkání proměňovali, domácí nikoli. Ve 

druhém poločase Kopidlno snížilo, aby vzápětí inkasovalo a mohutným finišem pouze 

dotáhlo na rozdíl jedné branky. 

 

20.4. 1. Nová Paka B – FK Kopidlno B 7:0 (4:0) 

Masák – Vodička, Vycpálek, Kutík (28´Ulrych), Zikmund J., Dyčenko V., Hnízdil, Judl, 

Dřímal J., Zarycký, Kovář (46´Berounský P.) 

Rozhodčí: Šamko, Plíšek, Šnajdr 

Diváků: 57 

 

28.4. FK Kopidlno B – SK Miletín B 2:3 (0:0) 

Masák – Kosina (46´Janda P. st.), Janáček, Ulrych, Zikmund J. (46´Komárek J.), Judl 

(63´Vycpálek), Hnízdil, Berounský P., Šoltys, Petr D.(46´Hloušek), Kovář 

Branky: 60´ Hnízdil, 75´ Šoltys 

Rozhodčí: Říha 

Diváků: 107 

Poločasový stav ukazatele 0 – 0 neodpovídal množství šancí domácího mužstva. Když se ve 

druhé části utkání kopidlenští konečně rozstříleli, hosté ihned dorovnávali brankový stav, aby 

nakonec vstřelili i vítězný gól. 

 



4.5. SK Češov – FK Kopidlno B 2:2 (1:1) PK 3:2 

Masák – Vodička, Kosina, Kutík, Zikmund J. (46´Petr D.), Vycpálek, Zarycký, Berounský P., 

Šoltys, Hnát, Kovář 

Branky: 36´ Berounský P., 57´ Petr D. 

Rozhodčí: Plíšek 

Diváků: 30 

Remíza spravedlivá, první poločas byl fotbalovější a branky Skopára a Berounského byly 

pěkné. Šance byly na obou stranách, ale gólmani své celky podrželi. Ve druhém poločasu se 

dost bojovalo a nakopávalo. Hosté na 2:1 vsítili Petrem po hrubici domácí obrany. Vyrovnání 

přišlo po tlaku ve vápně Ouhrabkou. Na obou stranách zazvonilo i břevno, ale s výsledkem to 

již nepohnuli. V mizerném počasí šly kombinace stranou. Penaltovou loterii opanovali pšovští 

v šesté sérii. 

 

12.5. FK Kopidlno B – SK Sobotka B 6:2 (5:0) 

Kovář – Vycpálek, Zarycký, Kutík, Zikmund J. (46´Kosina), Zikmund M., Hnízdil, 

Berounský P., Janda P. st., Janda P. ml., Poutník 

Branky: 5´ Poutník, 12´ Berounský, 22´ Janda P. ml., 40´ Poutník, 44´ Zikmund J., 50´ 

Berounský 

Rozhodčí: Novotný 

Diváků: 50 

První poločas rozhodl o výsledku utkání. Hosté ve druhé části pouze snižovali. 

 

25.5. SK Podskalan Podhradí – FK Kopidlno B 9:0 (3:0) 

Masák – Vycpálek, Kosina L., Kutík, Vlček, Zikmund M., Hnízdil P., Jandy P. st., Hloušek, 

Kulhánek B., Ďorď, 

Připraven Judl T. 

Rozhodčí: Novotný 

Diváků: 35 

Domácí se ujeli vedení ve 12. minutě po individuální akci O. Ramšáka, tentýž hráč po lobu 

zvýšil vedení a do půle potřetí skóroval Štolovský. Po přestávce dal čtvrtý gól Štolovský a 

Ramšák završil hattrick. Poté přibývaly branky na konto domácích a to ještě trefili břevno a 

tyč. 

1.6. FK Kopidlno B – FK FC AMA Žeretice 5:2 (3:2) 

Masák – Judl, Ulrych, Kutík, Vycpálek, Hnízdil, Zikmund J., Berounský P., Šoltys, Kovář, 

Janda P. st. 

Branky:  25´ Zikmund J., 33´ Berounský P., 36´ Kovář, 49´ Kovář, 78´ Šoltys 

Rozhodčí: Odvárko 

Diváků: 37 

V úvodu utkání hosté ze Žeretic už 2 – 0 vedli, ale pak domácí přidali a výsledek otočili. 

 

8.6. Sokol Libuň – FK Kopidlno B 3:2 (1:0) 

Masák – Kosina Vl., Kutík, Valnoha, Judl – Hnízdil, Zikmund J., Ulrych, Berounský P. – 

Vodička, Kovář 

Branky: 52´ Hnízdil P., 80´ Berounský P. 



Rozhodčí: Plíšek 

Diváků: 60 

Z jasného utkání (3:0) dokázali domácí borci udělat drama. 

 

 

1.   Sokol Chomutice 16 12 4 1 0 46:25 35 

2.   SK Sobotka 16 9 7 2 2 35:34 27 

3.   SK Češov 16 9 7 2 1 31:24 26 

4.   SK Miletín B 16 9 7 2 0 40:47 25 

5.   Sokol Libuň 16 8 8 1 1 40:36 24 

6.   FK Kopidlno B 16 7 9 0 2 43:56 23 

7.   1. FK Nová Paka B 16 6 10 0 2 50:49 20 

8.   FK FC AMA Žeretice 16 6 10 0 1 37:47 19 

9.   SK Podskalan Podhradí 16 6 10 1 0 32:36 17 

 

 

 

 

 

 

BELSPORT Okresní přebor dorostu – souklubí (spojené týmy) 

Sokol Jičíněves/FK Kopidlno 

 

 
Trenéři: 

Zdeněk Serinek, Ladislav Míšek 

 

Hráči: 

Radek Masák, Matěj Mlejnek, Jan Kohout, Michal Míšek, Bohdan Kulhánek, Jan Muž, Radek 

Šoltys,  David Petr,  Vojtěch Tměj, Jan Lajbl, Matyáš Ludvík, David Votrubec, Vojtěch 

Svoboda, Josef Szkibik, Tomáš Borůvka, Jaroslav Beneš, Patrik Dušek, Nikola Vlasatá,    

Jan Petr, Patrik Krejčík, Jaroslav Machačný, Dominik Berko, Lukáš Nemčanský, Lukáš Kóre  

 

 

 
2.9. 2018 Jičíněves/Kopidlno – SK Semily odloženo na 28.9. (Semily odstoupily 

v průběhu podzimu ze soutěže) 

 

9.9. Jilemnice/Roztoky – Jičíněves/Kopidlno 9:2 (6:1) 

Masák – Tměj, Muž, Lajbl, Ludvík, Berko, Kohout, Mlejnek, Míšek, Kulhánek, Petr D. 

Připraveni – Petr J., Krejčík, Vobrubec,  Machačný  

Branky: Kohout, Mlejnek 

Rozhodčí: Houžvička Kovář 



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. Domácí hráli pohledný kombinační a hlavně rychlý fotbal. Přesná 

přehrávka, zpracování míče a souboje jeden na jednoho, to vše se jim dařilo podstatně lépe. 

Kromě asi 20 minut v druhém poločase, kdy se nám hra dařila a soupeř se pouze bránil a my 

nedokázali proměnit několik 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. 

 

15.9. Jičíněves/Kopidlno – Želenice/Robousy 0:3 (0:2) 

Ludvík – Masák, Mlejnek, Kohout, Míšek, Svoboda, Muž, Lajbl, Petr D., Šoltys 

Rozhodčí: Říha 

Diváků: 20 

Serinek: Do utkání jsme vstoupili v deseti hráčích, ale ve hře to do 35 minuty nebylo znát, 

hrálo se převážně na polovině soupeře. Bohužel jsme nedokázali tuto převahu přetavit ke 

vstřelení branky, kterou si naše hra zasluhovala. Ve 36 a 38 minutě jsme neuhlídali útočníky 

hostů, kteří využili chyb v naší obraně a ujali se poločasového vedení 0:2. Druhý poločas jsme 

hráli stále vyrovnanou hru a vypracovali jsme si pár šancí, které se bohužel nepodařilo 

proměnit a zdramatizovat tak utkání. V 60 minutě odešel ze hry Šoltys (odjel za B týmem do 

Chomutic) a na hře to bylo znát. Soupeř ve dvojnásobné přesilovce tlačil náš tým do vlastní 

šestnáctky a nám nezbývalo než bránit velké vápno a spoléhat na případné protiútoky. 

Několik se jich povedlo, ale tolik žádaná branka napadla. Hosté v poslední minutě zvýšili na 

konečných 0:3. Přestože jsme prohráli, výkon hráčů byl lepší než před týdnem v Jilemnici. 

Přesnější přihrávky, které chyběly před týdnem, se dnes dařily lépe. Dokázeli jsme se ubránit 

třicet minut dvojnásobné přesilovce, která prověřila psychickou odolnost našich hráčů. 

 

22.9. Sokol Chomutice – Jičíněves/Kopidlno 6:1 (5:0) 

Ludvík – Mlejnek, Kohout, Míšek, Svoboda, Muž, Masák, Kulhánek, Tměj, Petr D., Petr J. 

Připraveni – Vobrubec, Lajbl 

Branka: Lajbl 

Rozhodčí: Jiřička 

Diváků: 60 

 

29.9. Jičíněves/Kopidlno – Košťálov-Libštát/Nová Ves nad Popelkou 2:2 (2:1) PK 5:3 

Míšek – Masák, Szkibik, Dušek – Muž, Kohout, Mlejnek, Kulhánek, Leibl – Šoltys, Petr D. 

Připraveni – Ludvík, Petr J., Vobrubec, Borůvka, Svoboda 

Branky: Mlejnek 2 

Rozhodčí: Novotný 

Diváků: 20 

Včera se naši dorostenci ve sdruženém týmu s Jičíněvsí na hřišti pod rodinným sídlem Šliků, 

fotbalově příliš nevytáhli. První poločas patřil jim, měli mírně navrch a hlavně běhali a snažili 

se hrát, což jim vyneslo dvoubrankové vedení. Střelci obou branek Mlejnovi zřejmě právem 

patří na ruku kapitánské céčko, neboť byl duchem nejvíce na hřišti. Soupeř ke konci poločasu 



korigoval skóre z pokutového kopu. Nelze opomenout, že v prvním poločasu i domácí kopali 

penaltu. David Petr svůj pokutový kop neproměnil, ale  rychle to za něho napravil zmiňovaný 

Mlejnek. V druhém poločasu začala hra domácího týmu uvadat a více a častěji se do hry 

dostával soupeř. Bylo jen otázkou času, kdy to tam spadne. Než se tak stalo, tým několikrát 

podržel brankář Míšek. Po spravedlivé remíze rozhodly o druhém bodu do tabulky penalty. 

Naši exekutoři (Muž, Mlejnek, Dušek, Kohout, Míšek) byli stoprocentní. No, a když se 

k tomu přidá kulisárna, kterou předvedl v bráně Michal Míšek, tak ten bodík navíc zůstal 

doma spravedlivě. 

 

13.10. Jičíněves/Kopidlno – Jilemnice/Roztoky 4:3 (0:2) 

Míšek – Masák, Szkibik, Kohout, Vobrubec, Mlejnek, Šoltys, Ludvík, Petr D., Tměj, Borůvka 

Připraveni – Kulhánek, Svoboda, Dušek, Muž 

Branky: Petr 2, Kulhánek 2 

Rozhodčí: Jiřička, Kriegler, Krob 

Diváků:35 

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.“ 

 

20.10. Železnice/Robousy – Jičíněves/Kopidlno 0:2 (0:1) 

Míšek – Borůvka, Szkibik, Mlejnek, Ludvík, Kohout, Kulhánek, Masák, Muž, Petr D., Šoltys 

Branky: Mlejnek, Muž 

Rozhodčí: Novotný 

Diváků: 20 

 

27.10. Jičíněves/Kopidlno – Sokol Chomutice 0:12 (0:4) 

Míšek – Szkibik, Mlejnek, Ludvík, Muž, Petr D., Kulhánek, Masák, Dušek, Vlasatá  

Rozhodčí: Říha, Kriegler 

Diváků: 20 

 

6.4. 2019 Košťálov-Libštát/N.Ves nad Popelkou – Kopidlno/Jičíněves 4:1 (1:1) 

Masák – Ludvík, Mlejnek, Tměj, Kohout, Míšek, Beneš, Petr D., Šoltys, Machačný, 

Kulhánek 

Připraven - Lajbl 

Branka: Petr D. 



Rozhodčí: Polyák, Liška, Nosek 

Diváků: 37 

 

21.4. Jilemnice/Roztoky – Kopidlno/Jičíněves 3:3 (2:3) PK 3:4 

Masák – Míšek, Ludvík, Mlejnek, Tměj, Kohout, Lajbl, Petr D., Petr J., Krejčík, Muž 

Připraveni – Berko, Machačný, Kulhánek, Šoltys 

Branky: Kulhánek, Krejčík, Petr D. 

Rozhodčí: Preissler, Mašek, Mikule 

Diváků: 35 

 

27.4. Kopidlno/Jičíněves – Železnice/Robousy 6:0 (4:0) 

Masák Radek – Beneš Jaroslav, Mlejnek Matěj, Szkibik Josef, Machačný Jaroslav, Ludvík 

Matyáš, Lajbl Jan, Míšek Michal, Muž Jan, Krejčík Patrik, Petr David 

Připraven Petr Jan 

Branky: Szkibik 3, Muž 2, Petr D. 

Rozhodčí: Šolc 

Diváků: 30 

Serinek Zdeněk: První domácí utkání jara se povedlo na výbornou, vyhráli jsme díky 

bojovnosti a důrazu, jak v útočné fázi, tak při obranných činnostech a to po celé ploše. 

Pravda mohli jsme několik branek dostat, ale dnes kromě jedné tyčky, kterou hosté nastřelili, 

tým podržel v důležitých momentech Masák Radek a to celý tým motivovalo k podanému 

výkonu. Pochvala celému týmu že soupeře nepodcenil a nepřestal hrát jako při některých 

jiných zápasech přes jasné vedení 3:0 po 24 minutě hry, zvláště pak žákům, kteří nás doplnili. 

 

4.5. Sokol Chomutice – Kopidlno/Jičíněves 6:2 (3:1) 

Míšek – Mlejnek, Lajbl, Szkibik, Kohout, Masák, Petr D., Kulhánek, Beneš, Tměj, Petr J. 

Připraven - Ludvík 

Branky: Kulhánek, Míšek 

Rozhodčí: Vích 

Diváků: 50 

 

11.5. Kopidlno/Jičíněves – Košťálov-Libštát/Nová Ves nad Popelkou 3:3 (3:2) PK 4:3 

Toto utkání bylo přeloženo z důvodu hasičských závodů v Jičíněvsi a hrozil nedostatek hráčů 

na naší straně, tak hosté vyhověli naší žádosti a utkání bylo přeloženo na 10:00 do Jičíněvse, 

jelikož v Kopidlně hrála přípravka. 

Masák – Mlejnek, Lajbl, Szkibik, Kohout, Tměj, Kulhánek, Beneš, Petr D., Míšek, Petr J. 

Připraveni - Ludvík, Muž, Nemčanský 

Branky: Mlejnek 2, Szkibik 

Rozhodčí: Novotný 

Diváků. 30 

Serinek: Rychle jsme vedli dvěmi povedenými střelami Mlejnka. Bohužel hosté snížili v 10 

minutě na 2:1 (ofsajd náš pomezní neviděl). Ve 22 minutě po zbytečném faulu našeho 

obránce, kdy rozhodčí mohl klidně trestat žlutou, rozehráli hosté přímý volný kop na zadní 

tyč, kde nikým nehlídán útočník hostí v klidu hlavou snížil na 3:2. Poté se hry vyrovnala a na 



obou stranách se podařilo několik šancí, které likvidovali oba brankáři, Poté se hra vyrovnala, 

ale v 77 minutě hosté rozehráli volný kop, nikdo z našich nehlídal jejich hráče a jenom stojíce 

pozorovali, jak vsítili vyrovnávací branku hlavou. Měli jsme na výhru, ale zbytečné 

individuální chyby některých jednotlivců zapříčinili, že jsme remízovali 3:3. Pokutové kopy 

jsme zvládli lépe a vyhráli 4:3, kdy Maso opět jednu chytil a jednou hosté netrefili branku. 

Dva body tak jsou na našem kontě. Stále jsme tak ve hře o druhé místo. 

 

25.5. Kopidlno/Jičíněves – Jilemnice/Roztoky 5:2 (3:0) 

Masák – Lajbl, Szkibik, Tměj, Míšek, Mlejnek, Kulhánek, Beneš, Petr D., Nemčanský, 

Ludvík 

Připraveni – Muž, Machačný 

Branky: Míšek 2, Muž, Beneš, Nemčanský 

Rozhodčí: Krob 

Diváků: 15 

 

2.6. Železnice/Robousy – Kopidlno/Jičíněves 1:6 (0:5) 

Masák – Szkibik, Lajbl, Tměj, Mlejnek, Muž, Beneš, Machačný, Kulhánek, Petr D., 

Nemčanský 

Připraveni – Ludvík, Míšek 

Branky: Muž 2, Kulhánek 2, Szkibik, Nemčanský 

Rozhodčí: Novotný 

Diváků: 20 

 

8.6. Kopidlno/Jičíněves – Sokol Chomutice 1:6 (1:4) 

Masák - Lajbl, Tměj, Mlejnek, Kulhánek, Míšek, Szkibik, Muž, Nemčanský, Ludvík, 

Borůvka 

Připraveni – Krejčík, Kóre 

Branka: Muž 

Rozhodčí: Šolc, Krob 

Diváků: 34 

Serinek: Včera se nám utkání nepovedlo, jednak jsme byli oslabeni. Posílení ze žáků však 

nebylo dostačující, takže soupeř vyhrál zcela zaslouženě. Byl rychlejší, přesnější, důrazně 

bojoval a to neslo ovoce. Potvrdil tak ve svém posledním utkání svoji dominanci v soutěži. 

My máme třetí místo jisté. Příští týden pokud v Košťálově vyhrajeme a zároveň Železnice 

porazí Jilemnici, tak skončíme druzí, v opačném případě třetí. Čekají nás jednání s Jičíněvsí 

ohledně pokračování spolupráce. Do 25.6.  musíme rozhodnout, jestli spolupráci prodloužíme, 

(chtějí oba kluby) a co budeme hrát. OFS Jičín okresní přebor U-19 zrušil a nabízí se hrát 

nově vzniklou Krajskou soutěž nebo je možnost hrát Okresní přebor Nymburska. 

 

15.6. Košťálov-Libštát/Nová Ves nad Popelkou – FK Kopidlno 2:2 (0:2) PK 2:4 

Masák – Míšek, Szkibik, Krejčík, Lajbl, Nemčanský, Petr D., Petr J., Beneš, Kulhánek 

Branky: Míšek, Petr D. 

Rozhodčí: Hlavatý, Nepraš, Procházka 

Diváků: 30 



 

 

1.   Sokol Chomutice 16 15 1 0 0 79:14 47 

2.   Jilemnice/Roztoky 16 7 1 1 7 44:45 24 

3.   Kopidlno/Jičíněves 16 5 4 0 7 40:62 23 

4.   Železnice/Robousy 16 4 0 1 11 21:42 13 

5.   Košťálov/Nová Ves n. Pop. 16 3 0 4 9 25:46 13 

        

        

        

        

         

Žáci – SPORTFOTBAL _ Okresní přebor U-14 (711) skupina B 

 
Trenéři:  

Pavel Rozsypal, František Vlček 

 

Hráči:  

Jan Petr, Jaroslav Machačný, Patrik Krejčík, Vojtěch Bernard, Dominik Berko, Lukáš 

Nemčanský, Ondřej Rozsypal, František Vlček, Lukáš Kóre, Jiří Šádek, Antonín Zikmund 

  

 

 

2.9. FK Kopidlno – Sokol Milíčeves 10:0 (5:0) 

Petr J. – Machačný, Krejčík, Rozsypal O., Kóre, Berko, Bernard, Vlček, Nemčanský, Šádek, 

Zikmund, Sedláček 

Branky: Berko 3, Nemčanský 2, Bernard 2, Kóre, Rozsypal O., Sedláček 

Trenéři Vlček, Rozsypal: První utkání nové sezóny se nám vcelku vydařilo. Prosadili jsme se 

hlavně střelecky. Herně to bylo chvílemi dobré, protože soupeř nám dovolil opravdu hodně. 

Kluky musíme za předvedenou hru pochválit. 

 

9.9. SK Sobotka – FK Kopidlno 8:2 (5:0) 

Petr J. – Machačný, Krejčík, Rozsypal O., Kóre, Bernard, Nemčanský, Vlček, Sedláček, 

Kosina A., Zikmund, Šádek 

Branky: Zikmund, Bernard 

Zápas začal opatrně a branky padaly až ke konci prvního poločasu, ale jen do naší brány. My 

jsme měli střeleckou smůlu, trefili jsme třikrát tyč a dvakrát nám soupeř odkopl balón 

z brankové čáry. I při tomto výsledku chválím naše kluky na bojovnost. 

 

16.9. FK Kopidlno – Sokol Libáň 5:5 (3:2) PK 9:8 

Petr J.– Machačný, Krejčík, Rozsypal O., Kóre, Bernard, Nemčanský, Vlček, Kosina A., 

Šádek, Zikmund, Sedláček 

Branky: Nemčanský 2, Kóre, Vlček, Bernard 



Trenéři Vlček, Rozsypal:Libáňští namlsáni dvěma předchozími vysokými výhrami, se netajili 

tím, že přijeli do Kopidlna naplno bodovat. Naši žáci se semkli, podali nadprůměrný výkon a 

zdatnému soupeři byli rovnocenným soupeřem. Utkání s Libání mělo opravdu nádech derby. 

Hra se přelévala od jedné branky k druhé. Obě mužstva si vypracovala spoustu šancí, které 

byly okořeněné krásnými góly. První poločas jsme byli o něco lepší a zaslouženě jsme vedli. 

Druhá půle patřila Libáni. Kluci ale v závěru zabojovali a vyrovnali. Nakonec „derby“ 

dospělo k penaltám, ve kterých jsme uspěli. Kluky za dnešní zápas moc chválíme.  

 

23.9. Sokol Chomutice – FK Kopidlno 2:2 (0:2) PK5:4 

Branky: Bernard, Krejčík 

  

26. 9. FK Kopidlno – Sokol Jičíněves 7:2 (4:1) 

Petr J. – Berko, Kosina, Machačný, Šádek, Bernard, Kóre, Krejčík, Nemčanský, Rozsypal O., 

Vlček, Zikmund, Sedláček 

Branky: Kosina A. 2, Machačný, Kóre, Bernard, Sedláček, vlastní 

Pavel Rozsypal: Ve středu 26.9. jsme přivítali na domácím hřišti tým Jičíněvse. V úvodu 

zápasu jsme hosty k ničemu nepustili a první poločas tak vyzněl 4:1. V druhé půli soupeř 

začal více dorážet, až jsme v obraně udělali chybu a dostali jsme gól na 4:2. Ke konci zápasu 

se naši chlapci vzpamatovali a další tři krásné góly padly už jen do soupeřovy branky. 

 

30.9. SK Robousy – FK Kopidlno 2:7 (0:5) 

Petr J. – Rozsypal O., Krejčík, Machačný, Kóre, Berko, Bernard, Vlček, Šádek, Nemčanský, 

Kosina, Zikmund 

Branky: Berko 3, Bernard 3, Kosina 

Trenéři Vlček, Rozsypal: V utkání hraném na velmi špatném terénu jsme byli od začátku 

lepším týmem a do poločasu kluci nastříleli 5 branek. V druhém poločase jsme malinko 

polevili a dvakrát jsme inkasovali. Na obě branky soupeře se nám podařilo odpovědět dvěma 

góly a zápas v klidu dohrát. 

 

7.10. FK Košťálov-Libštát – FK Kopidlno 4:9 (3:4) doplňkové utkání 

Petr J. – Kóre, Rozsypal O., Krejčík, Šádek, Nemčanský, Berko, Vlček, Bernard, Machačný, 

Sedláček, Syřiště T. 

Branky: Berko 2, Sedláček 2, Machačný, Nemčanský, Bernard, Rozsypal O., Krejčík 

Trenéři Rozsypal, Vlček: Domácí byli velmi spokojeni, že jejich hochy otestuje lepší soupeř, 

než mají ve své skupině. V prvním poločase byla hra našich kluků opatrná a už ve 3. minutě 

jsme inkasovali gól. Naše borce to nepoložilo a v 5. minutě bylo vyrovnáno. V poločase jsme 

vedli 4:3. V druhém rozhodla během tří minut smršť třech krásných gólů do soupeřovy 

branky a zápas jsme jednoznačně vyhráli. Musíme pochválit i naše fanoušky, kteří byli skvělí 

a fanynky radostí udělaly dvě mexické vlny !!!! 

 

14.10. Sokol Milíčeves – FK Kopidlno 1:10 (1:2) 

Petr J. – Machačný, Krejčík, Rozsypal O., Kóre, Berko, Bernard, Vlček, Šádek, Nemčanský, 

Zikmund, Sedláček 

Branky: Šádek 2, Bernard 2, Berko 2, Zikmund, Kóre, Vlček, Sedláček 



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! 

 

21.10. FK Kopidlno – SK Sobotka 5:3 (4:0) 

Branky: Bernard 3, Šádek, Berko 

 

28.10. Sokol Libáň – FK Kopidlno 1:5 (0:3) 

Branky: Bernard 3, Berko 2 

Do Libáně, i přes nevlídné počasí, přijela hrstka příznivců kopidlenských barev. Naši kluci 

protáhli vítěznou sérii. V ofenzívě dominovali střelci gólů, defenzivu řídil zejména Patrik 

Krejčík. Domácí nebyli bezzubí, ale náš tým zodpovědně bránil, většinu akcí hráči včas 

uhasili a v první půli je podržel brankář Jan Petr. Díky týmovému výkonu jsme brali všechny 

body. Velká pochvala. 

 

7.4.2019 FK Kopidlno – Sokol Chomutice 3:1 (3:1) 

Branky: Machačný, Bernard, Zikmund 

 

14.4. Sokol Jičíněves – FK Kopidlno 1:15 (1:7) 

Branky: Berko 5, Kosina A. 2, Kóre 2, Bernard 2, Rozsypal O. 2, Nemčanský, Šádek 

Vlček František: Jednoznačná záležitost a povinné vítězství a potvrzení prvního místa ve 

skupině B a přiblížení se finálové skupině. 

 

21.4. FK Kopidlno – SK Robousy 7:5 (4:2) 

Branky: Berko 4, Nemčanský 3 

 

28.4. FK Kopidlno – FK Košťálov/Libštát 1:2 (0:2) doplňkové utkání 

Branka: Machačný 

Vlček Fr.: Ve vloženém, tedy nesoutěžním utkání žáků přijel soupeř ze Semilska, který je 

spolu s námi, Libání a Železnicí účastník finálové skupiny, která začne příští týden.  Absence 

Berka byla znát. V první polovině nervozita na kopačkách našich hráčů a možná pocit že o nic 

nejde, zapříčinilo, že poločas jsme prohráli 0:2. Druhý poločas byl z naší strany lepší, měli 

jsme více ze hry a vytvořili si dost šancí na srovnání a možná i obrat v utkání. Soupeř však do 

druhé půle postavil většího a asi zkušenějšího brankáře, který naše šance zneškodnil. Dokázali 

jsme pouze snížit na 1:2, ale i přes tlak našich hráčů se nepodařilo srovnat, natož otočit stav. 

Statistika střelců ve skupině B – Bernard Vojtěch 22 branek, Berko Dominik 20 branek. Tito 

hráči obsadili ve své skupině 2. a 3. místo a v součtu obou skupin patří mezi 10 střelců celé 

soutěže.  

 

1.   FK Kopidlno 12 9 1 1 1 78:31 30 

2.   Sokol Libáň 12 9 0 1 2 83:28 28 

3.   SK Sobotka 12 9 0 0 3 82:23 27 

4.   SK Robousy 12 6 0 0 6 43:46 18 



5.   Sokol Chomutice 12 4 2 0 6 43:43 16 

6.   Sokol Milíčeves 12 2 0 1 9 23:103 7 

7.   Sokol Jičíněves 12 0 0 0 12 16:94 0 

 

 

Nadstavba o 1. – 4. místo 
 

5.5. FK Kopidlno – FK Košťálov-Libštát 13:2 (7:1) 

Petr – Vlček, Krejčík, Machačný, Kóre, Berko, Bernard, Nemčanský, Šádek, Kosina A., 

Sedláček 

Branky: Nemčanský 4, Bernard 3, Kóre 2, Machačný, Berko, Krejčík, Zikmund(Kosina) 

Trenéři Rozsypal, Vlček: Do utkání jsme vstoupili aktivně a brzy vstřelili dvě branky.  

Soupeři se podařilo po rohovém kopu snížit na 2:1, ale to bylo z jeho strany všechno.  

Poté kluci spustili brankostroj, na který hráči Košťálova již nedokázali najít odpověď. 

Mužstvo musíme pochválit za zodpovědný a bojovný výkon, se kterým k utkání přistoupili. 

 

12.5. Sokol Libáň – FK Kopidlno 3:1 (3:0) 

Branka: Bernard 

 

19.5. Sokol Železnice – FK Kopidlno 3:3 (0:3) PK 4:5 

Petr Jan – Machačný, Nemčanský, Kosina A., Šádek, Kóre, Bernard, Vlček, Rozsypal O., 

Berko, Krejčík, Sedláček, Zikmund, Rozsypal F. 

Branky: Nemčanský, Bernard, Krejčík 

Rozsypal Pavel: První poločas jsme měli větší štěstí a vyhráli 0:3. Ve druhé půli domácí více 

útočili a vyrovnali na 3:3 a při penaltách našim hochům přálo štěstí a výhra 4:3 pro Kopidlno. 

Penalty proměnili všichni hráči Bernard, Krejčík, Rozsypal, Berko, Kóre. Tabulka finálové 

skupiny je celkem vyrovnaná a náš tým se popere o celkové vítězství OP U-15. 

 

26.5. FK Košťálov-Libštát – FK Kopidlno 1:3 (0:2) 

Branky: Nemčanský 2, Machačný 

 

2.6. FK Kopidlno – Sokol Libáň 3:4 (2:2) 

Branky: Berko 2, Šádek 

 

9.6. FK Kopidlno – Sokol Železnice 7:3 (2:2) 

Branky: Bernard 3, Nemčanský 2, Krejčík 2 

Serinek: Naši borci porážkou mládenců ze Železnice získali druhé místo okresního přeboru. 

Po utkání jim byly předány medaile a pohár zástupcem OFS Hradeckým Vlastimilem. Hosté 

dostali za třetí místo ocenění taktéž. Hrál se vyrovnaný fotbal a naši borci zvládli lépe závěr 

utkání, ve kterém soupeře zlomili a dali rozhodující branky. Celému týmu patří velká 

gratulace a dík za reprezentaci klubu a měst, zvláště pak trenérům Rozsypalovi a Vlčkovi za 

jejich výdrž. 

 



 

1.   Sokol Libáň 6 5 1 0 0 30:11 17 

2.   FK Kopidlno 6 3 1 0 2 30:16 11 

3.   Sokol Železnice 6 2 0 1 3 22:32 7 

4.   FK Košťálov-Libštát 6 0 0 1 5 12:35 1 

 

 

 

 

Starší přípravka 

JANEVA – Okresní přebor U-11 (5+1) ročníky 2008 a mladší – 

nevede se tabulka 

 
Trenéři: 

Josef Syřiště,  Tomáš Skrbek 

 

Hráči: 

Štěpán Skrbek, Šimon Skrbek, Tadeáš Syřiště, Matyáš Syřiště, Tadeáš Sedláček, Filip 

Rozsypal, Samuel Vích, Samuel Zlatník, Kryštof Hink, Daniel Svoboda 

 

 

 

8.9. 2018 turnaj v Kopidlně 

Skrbek Štěpán – Skrbek Šimon, Syřiště T., Syřiště M., Sedláček, Rozsypal F., Vích, Zlatník, 

Hink 

FK Kopidlno – Sokol Lužany 0:3 (0:0) 

FK Kopidlno – Sokol Chomutice 2:4 (0:0) 

Branky: Vích, Zlatník 

FK Kopidlno – SK Sobotka 6:1 (3:0) 

Branky: Zlatník 2, Syřiště T. 2, Rozsypal F., Sedláček 

Syřiště Josef: 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 dát dvě branky, ale soupeř byl úspěšnější, výsledek 2:4. 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. 

 

15.9. turnaj v Lužanech 

Skrbek Štěpán – Skrbek Šimon, Syřiště T., Syřiště M., Sedláček, Rozsypal F., Vích, Hink 

FK Kopidlno – Sokol Libuň 3:0 (1:0) 



Branky: Skrbek Šimon 2, Rozsypal  

Sokol Lužany – FK Kopidlno 1:2 (0:1) 

Branky: Rozsypal, Sedláček 

SK Robousy – FK Kopidlno 4:2 ( 3:2) 

Branky: Skrbek Šimon, Sedláček 

Syřiště: Ač nám úvodní turnajové zápasy dělají problémy, tentokrát jsme kupodivu první 

zápas dokázali vyhrát a to zaslouženě. Do druhého zápasu jsme nastoupili ve stejném tempu a 

soupeři do poločasu vstřelili dvě branky. Druhou půli jsme si pohlídali, soupeř pouze 

korigoval výsledek. Třetí zápas s Robousy byl hodně vyrovnaný, se šancemi na obou 

stranách. Poločas jsme těsně prohráli a ve druhém se nám bohužel obrat nepovedl. Na to, že 

starší přípravku doplňují 4 kluci z mladší, tak to byl hodně slušný výkon. 

 

22.9. turnaj v Miletíně 

FK Kopidlno – Sokol Jičíněves 8:2 (3:1) 

Branky: Sedláček 4, Skrbek Šimon 2, Rozsypal F 

Miletín/Javorka – FK Kopidlno 5:4 (2:3) 

Branky: Skrbek Šimon 2, Zlatník, Syřiště 

Sokol Libáň – FK Kopidlno 3:2 (2:1) 

Branky: Skrbek Šimon, Sedláček 

 

29.9. turnaj v Kopidlně 

Skrbek Štěpán –  Skrbek Šimon, Syřiště T., Syřiště M., Sedláček, Rozsypal F. Vích, Zlatník, 

Hink 

FK Kopidlno – SK Sobotka 6:1 (3:0) 

Branky: Sedláček 4,  Syřiště T., Šimon Skrbek 

FK Kopidlno – SK Robousy 2:4 (1:2) 

Branky: Sedláček, Zlatník 

Josef Syřiště: Do prvního zápasu tým nastoupil ve velké pohodě a soupeře jednoznačně 

přehrával. Získali jsme tak slušné poločasové vedení. Druhou půli jsme je opět k ničemu 

velkému nepustili a pouze jen jedna chybička nás dělila od čistého konta. Druhý zápas byl od 

začátku těžký, se šancemi na obou stranách. Kluci obou týmů bojovali hodně statečně, leč 

soupeř měl více štěstí v koncovce a vstřelil více branek. Turnaj jsme odehráli celkově dobře, 

jen bojovat se musí až do konce, nelze to vzdávat dříve. 

 

6.10. turnaj v Železnici 

Skrbek Štěpán . Skrbek Šimon, Rozsypal F., Sedláček, Syřiště T., Syřiště M., Hink, Zlatník 

Sokol Lužany - FK Kopidlno 0:1 (0:0) 

Branka: Sedláček 

FK Kopidlno – Sokol Milíčeves 3:3 (0:0) 

Branky: Sedláček 2, Syřiště M. 

Sokol Železnice – FK Kopidlno 3:4 (2:2) 

Branky: Zlatník, Rozsypal F., Skrbek Šimon, Syřiště M. 

Syřiště: První zápas proti Lužanům měl soupeř více ze hry, tlačili nás, přehrávali, do poločasu 

jsme se nedostali skoro k soupeřově brance. Druhá půle byla bohužel stejná, soupeř stále 



tlačil, střílel, ale pro nás naštěstí netrefoval branku. My jsme získali výhodu rohu, Fíla 

nacentroval před branku a Táďa Sedláček dal gól hlavou. Jediná branka zápasu. Druhý zápas 

proti Milíčevsi byl už vyrovnaný se šancemi na obou stranách. Až druhý poločas přinesl 

branky. Těsně před koncem jsme prohrávali o gól. Hráči to nevzdali, bojovali do konce a 

srovnali. Na pokutové kopy jsme 3:2 dokázali vyhrát (Syřiště T., Fíla, Sedláček). Poslední 

zápas proti domácím jsme byli lepším týmem a bylo na co koukat. Občas jsme zapomněli na 

zadní vrátka a soupeř nás za to trestal. Minutu před koncem nebylo stále rozhodnuto o vítězi. 

Nepolevili jsme a vstřelili rozhodující branku. Turnaj jsme odehráli výborně, velká pochvala 

za dobrý výkon. Omluva, že jsem dvakrát nenapsal v minulých zápasech Fílu do sestavy. 

 

13.10. turnaj v Chomuticích 

Skrbek Štěpán – Syřiště M., Vích, Zlatník, Hink, Srbek Šimon, Syřiště T., Rozsypal F., 

Sedláček 

FK Kopidlno – Sokol Libuň 3:0 (1:0) 

Branky: Slavík, Sedláček, Rozsypal F. 

Sokol Chomutice – FK Kopidlno 3:1 (1:1) 

Branka: Syřiště 

Sokol Libáň – FK Kopidlno 2:5 (1:3) 

Syřiště: První zápas byl hodně nervózní. Naše mužstvo se uklidnilo potom, 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 vyhrocený 

zápas, ale takového jednání  by se měl vyvarovat. 

Branky: Sedláček 2, Slavík, Skrbek Šimon, Rozsypal F.  

 

20.10. turnaj v Milíčevsi 

Sokol Chomutice – FK Kopidlno 2:3 (1:2) 

Branky: Sedláček 2, Slavík 

FK Kopidlno – Sokol Lužany 2:4 (1:3) 

Branky: Skrbek Šimon, Syřiště T. 

Sokol Milíčeves – FK Kopidlno 0:7 (0:0) 

Branky: Rozsypal F. 3, Sedláček 3, Skrbek Šimon 

 

20.4.2019 turnaj v Kopidlně 

FK Kopidlno – Sokol Libuň 2:4 (1:1) 

Branky: Syřiště M., Sedláček 

FK Kopidlno – SK Robousy 3:9 (2:3) 

Branky: Vích, Syřiště T., Sedláček 

FK Kopidlno – Sokol Jičíněves 10:4 (2:2) 

Branky: Sedláček 6, Zlatník 2, Syřiště M., Vích 



Syřiště: První zápas proti Libuni jsme byli od začátku lepší, dostali jsme se do vedení , ale 

bohužel jsme udělali pár chyb a soupeř nás potrestal a dokázal vyrovnat. Druhá půlka byla 

z naší strany bídná, a tak jsme dělali chyby a tím soupeř měl víc šancí, které proměnil. Druhý 

zápas proti Robousům jsme začali opět špatně a soupeř nás potrestal už v první minutě. Pak 

kluci dokázali srovnat, pak to byl boj o každý balón, bohužel jsme poločas prohráli. Bohužel 

druhá půlka opět nevyšla a soupeř nás přehrál ve všem a zaslouženě vyhrál. 

Poslední zápas proti Jičíněvsi se kluci dostali do vedení na dva nula a zápas vypustili a tím 

začali chybovat a nechali soupeře do poločasu srovnat. Druhá půlka byla už jen v naší režii, 

kluci soupeře k ničemu nepustili a zaslouženě vyhráli. 

 

27.4. turnaj v Libuni 

Skrbek Štěpán – Skrbek Šimon, Vích, Svoboda, Hink, Syřiště M., Syřiště T. 

FK Kopidlno – Sokol Lužany 1:2 (1:0) 

Branka: Syřiště M. 

Sokol Libuň – FK Kopidlno 4:0 (2:0) 

Sokol Milíčeves – FK Kopidlno 5:2 (1:0) 

Branky: Syřiště T., Svoboda 

Syřiště Josef: Bohužel do Libuně jsme jeli v malém počtu kvůli marodce, takže zbyla většina 

hráčů, kteří jsou věkově mladší z našeho týmu. I když se kluci snažili, tak na ostatní soupeře  

nestačili. Chtěl bych poděkovat všem hráčům za velkou snahu a nevzdávali to, i když pořád 

prohrávali a tři utkání prohráli. 

 

4.5. turnaj v Miletíně 

FK Kopidlno – SK Sobotka 7:1 (0:0) 

Branky: Rozsypal F. 2, Sedláček 2, Slavík, Syřiště T., Vích 

Miletín/Javorka – FK Kopidlno 0:4 (0:1) 

Branky: Sedláček 2, Vích, Rozsypal F. 

Sokol Libáň – FK Kopidlno 1:3 (0:2) 

Branky: Rozsypal F. 2, Syřiště T. 

 

11.5. turnaj v Kopidlně 

Skrbek Štěpán –  Skrbek Šimon, Vích, Zlatník, Svoboda, Hink, Sedláček, Syřiště T., Syřiště 

M., Rozsypal F. 

FK Kopidlno – Sokol Jičíněves 11:1 (7:0) 

Branky: Sedláček 10, Zlatník 

FK Kopidlno – Milíčeves 1:8 (0:3) 

Branka: Sedláček 

Josef Syřiště: První zápas byl jednoduchý. Dostali jsme se rychle do vedení a soupeře celkově 

jednoznačně porazili, bohužel tam chybělo více nahrávek, aby to byl pohlednější fotbal. 

Druhý zápas byl od začátku hodně nervózní z naší strany. Dostali jsme rychlou branku, 

soupeř měl pak navrch, náš tým začal dělat chyby a soupeř nás zato trestal. Nakonec se začali 

kluci mezi sebou dohadovat a celkově přestali hrát,  byla to hrůza a nejhorší zápas. Doufám, 

že pro kluky to bude ponaučení a nebude se to opakovat.  

 



18.5. turnaj v Železnici 

Skrbek Štěpán – Skrbek Šimon, Zlatník, Vích Svoboda, Hink, Smolík, Sedláček, Syřiště T., 

Syřiště M. 

Sokol Libuň – FK Kopidlno 2:3 (2:1) 

Branky: Sedláček 2, Syřiště T. 

FK Kopidlno – Sokol Chomutice 1:6 (0:4) 

Branka: Vích 

Sokol Železnice – FK Kopidlno 2:3 (0:1) 

Branky: Sedláček 2, Syřiště T. 

Syřiště Josef: Dnes si odbyl svoji fotbalovou premiéru Smolík František. Kluci, jak je naším 

pravidlem, zaspali začátek utkání a inkasovali dvě branky. Pak už začali bojovat a do 

poločasu se nám podařilo snížit. Druhá půlka byla o něco lepší a dokázali jsme zápas otočit ve 

svůj prospěch. 

Druhý zápas proti Chomuticím nebyl o moc lepší, soupeř nás tlačil od začátku a přehrál nás 

ve všech směrech. Povedlo se nám pouze jednou zaskočit soupeře a vstřelit branku. 

Poslední zápas byl od začátku vyrovnaný, šance byly na obou stranách a tak mohli vyniknout 

gólmani obou týmů. Nakonec jsme měli o drobek větší štěstí a zápas jsme vyhráli. Bylo to 

vyrovnané utkání. 

 

25.5. turnaj v Chomuticích 

SK Robousy – FK Kopidlno 5:3 (3:2) 

Branky: Sedláček 2, Rozsypal F. 

FK Kopidlno – Sokol Libuň 6:0 (2:0) 

Branky: Zlatník 4, Syřiště T., Rozsypal F. 

Sokol Chomutice – FK Kopidlno 4:2 (2:2) 

Branky: Rozsypal F. 

 

1.6. turnaj v Robousích 

Skrbek Štěpán – Syřiště M., Vích, Zlatník, Slavík, Skrbek Šimon, Syřiště T., Svoboda, 

Rozsypal cF., Sedláček, Švorc, Šimůnek 

FK Kopidlno – Sokol Lužany 1:1 (0:1) 

Branka: Rozsypal F. 

SK Robousy – FK Kopidlno 7:1 (4:0) 

Branka: Sedláček 

Sokol Libáň – FK Kopidlno 6:0 (3:0) 

 

 

 

 

 

Mladší přípravka 

JANEVA – Okresní přebor U-8 (4+1) ročníky 2010 a mladší – 

nevede se tabulka 



 
Trenéři: 

Josef Syřiště, Tomáš Zarycký 

 

Hráči: 

Štěpán Skrbek, Šimon Skrbek, Matyáš Syřiště, Samuel Vích, Tomáš Zarycký, Daniel 

Svoboda 

 

 

 

9.9. 2018 turnaj v Jičíněvsi 

Skrbek Štěpán – Skrbek Šimon, Syřiště M., Vích, Svoboda, Zarycký 

Sokol Jičíněves – FK Kopidlno 3:6 (2:2) 

Branky: Syřiště M. 4, Skrbek Šimon, Vích 

FK Kopidlno – SK Sobotka 5:2 (4:2) 

Branky: Syřiště M. 2, Skrbek Šimon 2, Vích 

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. 

 

16.9. turnaj ve Staré Pace 

Skrbek Štěpán – Skrbek Šimon, Syřiště M., Vích, Zarycký, Svoboda, Pelc 

Sokol Železnice – FK Kopidlno 0:13 (0:4) 

Branky: Vích 5, Syřiště M. 4, Svoboda 2, Skrbek Šimon 

N+S Paka – FK Kopidlno 3:2 (2:1) 

Branky: Syřiště M. 2 

Syřiště: Zápas proti Železnici, to byla procházka růžovým sadem. Náš gólman si mohl do 

branky vzít židli, a tak mohl vyniknout zbytek našeho týmu. Druhý zápas byl o něčem jiném. 

Soupeř na nás vlétl a dal rychlou branku. To nás zaskočilo, ale dokázali jsme srovnat. Do 

poločasu jsme bohužel ještě jednou inkasovali. Ve druhé půli se kluci zlepšili, ale z rychlého 

protiútoku přišel trest v podobě třetí branky. Potom jsme začali ostřelování brány, ale domácí 

gólman se držel statečně. Povedlo se nám snížit, na víc to nedalo. Kluci se snažili, velká 

pochvala. 

 

23.9. turnaj v Milíčevsi 

N+S Paka – FK Kopidlno 1:7 (1:4) 

Branky: Syřiště 4, Skrbek Šimon 2, Vích 

Sokol Milíčeves – FK Kopidlno 6:3 (2:0) 

Branky: Syřiště 2, Skrbek Šimon 

 

30.9. turnaj v Kopidlně 

Štěpán Skrbek – Šimon Skrbek, M. Syřiště, Zarycký, Svoboda, Vích 



FK Kopidlno – Jiskra Hořice B 7:0 (5:0) 

Branky: Šimon Skrbek 3, Vích 3, Syřiště 

FK Kopidlno – Sokol Milíčeves 5:5 (2:3) 

Branky: Syřiště 4, Vích 

FK Kopidlno – Jiskra Hořice A 8:2 (3:2) 

Branky: Syřiště 5, Vích 2, Šimon 

Josef Syřiště: Do dnešního prvního zápasu proti Hořicím B naši nejmladší hráči nastoupili 

v dobré náladě a bylo to vidět i na hřišti, soupeře jsme nepustili do žádné velké akce a zápas 

jsme bez velkých problémů vyhráli. V druhém utkání jsme chtěli Milíčevsi oplatit porážku 

z minulého týdne, ale soupeř byl neustále o krůček před námi a o poločasu jsme prohrávali 

2:3. Druhá půle byla hodně vyrovnaná, hrálo se ve velkém tempu a soupeř ještě minutu před 

koncem vedl o tu jednu branku. Štěstí se k nám přiklonilo a utkání jsme zremízovali. 

V posledním zápase proti hořickému áčku již byla vidět na naších borcích únava, soupeř měl 

dost šancí, ale gólman nás podržel. Do druhé půle jsme kluky správně nabudili, ti na soupeře 

doslova vletěli a pár rychle vstřelenými góly ho položili na lopatky. Pak už jsme si zápas 

pohlídali a dovedli do vítězného konce. Turnaj se nám hodně povedl a to i díky podpoře 

domácího publika. Fanouškům děkujeme. 

 

7.10. turnaj Robousích 

Skrbek Štěpán – Skrbek Šimon, Syřiště M., Vích, Zarycký, Svoboda 

Javorka/Miletín – FK Kopidlno 1:4 (1:1) 

Branky: Skrbek Šimon 3, Svoboda 

SK Robousy – FK Kopidlno 5:4 (2:2) 

Branky: Skrbek Šimon 2, Svoboda, Vích 

Syřiště: První zápas proti Miletínu byl ze začátku hodně nervózní, povedlo se nám vstřelit 

první branku, ale soupeř ihned vyrovnat. Druhý poločas se kluci herně zlepšili a soupeře 

jednoznačně přehráli. Druhý zápas proti domácímu týmu byl vyrovnaný. Šancí bylo na obou 

stranách, ale při nás stála smůla. A terén byl také proti nám. Kluci statečně bojovali až do 

konce, ale bohužel jsme o jednu branku prohráli. 

 

14.10. turnaj v Kopidlně 

Skrbek Štěpán – Skrbek Šimon, Syřiště M., Vích, Zarycký, Svoboda 

FK Kopidlno – Sokol Jičíněves 5:5 (3:3) 

Branky: Syřiště M. 3, Skrbek Šimon, Vích 

FK Kopidlno – SK Sobotka 9:0 (5:0) 

Branky: Syřiště M. 4, Skrbek Šimon 3, Vích 2 

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 nahrávat. Kluci se domácímu publiku 

odvděčili za fandění pěkným výkonem. 

 

21.10. turnaj v L. Bělohradě 



Sokol Železnice – FK Kopidlno 1:14 (1:8) 

Branky: Syřiště 7, Vích 5, Skrbek Šimon, Svoboda 

Javorka/Miletín – FK Kopidlno 4:5 (2:3) 

Branky: Syřiště 4, Vích 

 


