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Přestupy z oddílu - Martin Brožíček do Sokola Nemyčeves, Vratislav Nasikovský do 
Sokola Jičíněves, David Krulich do Sokola Jičíněves, David Hyšpler do Sokola Jičíněves, 
Pavel Klaban do FC Trnavanu Rožďalovice, Petr Janda do FC Trnavanu Rožďalovice, 
v září  - Radek Masák do Polabanu Nymburk 
Přestupy do oddílu – Tomáš Klaban z SK Jičín, Radek Šoltys z SK Jičín, Michal Kutík 
ze Starého Bydžova, Michal Paroulek z FC Trnavanu Rožďalovice (žák), Václav 
Rychtařík z FC Trnavanu Rožďalovice (žák) 

V zimním období: 
Přestup do oddílu – Marek Nýč z TJ Křinec 
 
 
 
Předseda klubu Miloslav Havelka: Je na místě alespoň ve zkratce přiblížit divákům, co 
mohou na našem fotbalovém stadionu očekávat. Trenérského kormidla flotily mužů se 
chopil Vláďa Hnát. Očekáváme, že příkladným přístupem k fotbalu vnese hráčům do 
těla zdravě okysličenou krev a fotbalu nový impuls. A-tým svým návratem z Jičína 
posílil Tomáš Klaban, po zranění se vrátil Michal Poutník. Naproti tomu nečekaně, bez 
vědomí klubu, i díky nechvalným volným přestupům, několik hráčů z Kopidlna odešlo 
(Martin Brožíček do Nemyčevse, Vratislav Nasikovský, David Krulich a David Hyšpler 
do Jičíněvsi (posledně jmenovaný delší dobu za Kopidlno nenastupoval), Pavel Klaban 
oznámil, že mu kopidlenský dres začíná být těsný, a proto že zkusí štěstí před 
fotbalovým důchodem v Rožďalovicích. 
Vstupné na utkání se nemění, 30 Kč dospělí, 10 Kč ženy a důchodci. Pro věrné fanoušky 
byly opět připraveny permanentky za 200 Kč. 
Poločasové přestávky domácích utkání chceme pro diváky zpříjemnit jednoduchou 
soutěží a odměnou. Naším přáním je, aby se fanoušci na stadionu cítili co nejlépe a 
navštěvovali domácí zápasy v co největším počtu. Za věrnost by jim odměnou mohla být 
příjemná fotbalová podívaná. 
Mít či nemít v soutěži béčko mužů? B-tým se v průběhu jara potýkal s nedostatkem 
hráčů a v závěru k soutěžnímu utkání dokonce neodcestoval. Proto se vedly diskuse, zda 
jej přihlásit, či nikoliv. Až hlasování členů výboru rozhodlo o účinkování druhého týmu 
ve III. třídě ( pro béčko radost hráčů při vítězném utkání ve Valdicích zvedl ruku 
Vodička, Zikmund, Strnad - proti byl Havelka, Klaban). Dorost jsme po dohodě s 
Libání přihlásili do krajské soutěže, kdy na podzim bude sdružený tým vystupovat pod 
názvem Libáň/Kopidlno a hrát na hřišti v Libáni. Na jaře 2018 se zápasy přesunou na 
kopidlenský stadion a tým ponese název Kopidlno/Libáň. Žáci by měli mít 12 



startujících a vedle týmů z okresu Jičín by se mělo zajíždět na hřiště semilských týmů - 
do Košťálova, Nové Vsi nad Popelkou a Přepeře nastupují v Semilech.  
 
 
 

Muži A – SABE okresní přebor 
 
Trenér:  
Vladimír Hnát 
 
 
19.8. 2017 SKP Valdice – FK Kopidlno 1:6 (0:2) 
Kovář – Valnoha (72´Dyčenko V.), Komárek P., Janáček, Strnad – Klaban L., Machačný 
(76´Berounský P.), Nasikovský A., Dřímal J. (80´Hnízdil P.) – Klaban T., Poutník 
(63´Havelka) 
Branky: Poutník, Klaban L., Machačný, Janáček z pen., Klaban T., Berounský P. 
Rozhodčí: Plíšek, Šamko, Kriegler 
Diváků: 100 
Vladimír Hnát: V prvním mistrovském utkání nás čekala cesta k nelehkému soupeři, který 
ještě v loňské sezóně hrál JAKO 1.B třídu dospělých – sk.A. Od počátku byli hráči nabádáni 
k herní aktivitě, rychlé kombinační hře a maximální bojovnosti. Ač by se dle vývoje skóre 
mohl zdát druhý poločas z naší strany ten povedenější, opak je pravdou. Od počátku utkání 
jsme měli hru ve své režii a domácím toho příliš nedovolili, hráči na hřišti makali a hlavním 
negativem tak bylo množství dalších nevyužitých gólových příležitostí či nadějně rozjetých 
útočných akcí. 
Na počátku druhého poločasu jsme v nastolené hře polevili, domácím se tím dostali 
k mírnému tlaku a ojedinělé příležitosti. Vývoj skóre se však opět měnil až po střele 
Machyho, která již přinesla větší klid do naší hry. Zbytek utkání se tak již spíše dohrával v 
„mírnějším“ tempu a hráči přidali další 3 branky. Radost hráčů a věrných fanoušků v hledišti 
pak již nezkalil ani jediný zásah Valdic (jednalo se o branku až příliš snadno obdrženou!). 
Kladem celého utkání je rozdělení gólů mezi šest střelců a úroveň hry v první 45minutovce, 
záporem pak pokles kvalitního výkonu v úvodu druhé půle. Zároveň zápas potvrdil, že nadále 
budeme muset pilně pracovat na fyzické kondici, aby se na fotkách ze závěru utkání již 
neobjevovali hráči v pozici ležmo a s křečemi nejen v nohách, ale i tvářích. 
 
 
27.8. FK Kopidlno – Sokol Dětenice 11:1 (7:1) 
Petr Brodský – Martin Valnoha, Petr Komárek, Jaroslav Janáček, Libor Strnad – Lukáš 
Klaban, David Machačný (62´Patrik Berounský), Adam Nasikovský, Jan Dřímal  – Tomáš 
Klaban , Michal Poutník (46´Míla Havelka) 
Branky: Poutník 2, Klaban L., Klaban T., Valnoha, Janáček z pen., Dřímal J., Havelka, 
Machačný, Berounský P., Nasikovský A. 
Rozhodčí: Haken T., Materna, Šťastný 



Diváků: 102 
 Vladimír Hnát: V prvním domácím zápase před natěšeným publikem jsme chtěli navázat na 
vydařený první poločas z Valdic a také vrátit soupeři z Dětenic krutou porážku našeho „B“ 
týmu z nedávné doby. Od počátku utkání jsme chtěli praktikovat aktivní útočnou hru, vysoké 
napadání soupeře a nutit ho tím k nakopávaným balónům, případně k chybám. Tyto pokyny 
hráči zdárně plnili a ráz celého utkání tak již dala první 20 minutovka, kdy jsme své šance 
proměnili a dostali se do vedení 4:0. Zároveň jsme stáhli hru pouze na 3 obránce, čímž se sice 
otevřelo okno pro jediný gól hostí, zároveň však mohl náš příděl branek utěšeně dále narůstat. 
   Druhý poločas se tak spíše již odehrával z povinnosti, tempo logicky pokleslo, přesto byly 
k vidění pohledné akce. A jelikož domácí publikum povzbuzovalo voláním „deset, deset“ a 
nejmenovaný mecenáš navíc nabídl za desítku gólů zdarma čepovanou desítku, domácí skóre 
se zastavilo až na počtu Klabzubových synů (pozitivem je opět velké množství hráčů, kteří se 
střelecky prosadili). 
Závěrem je však třeba říci, při vší úctě k soupeři z Dětenic, že nás jejich hráči tentokráte příliš 
neprověřili. Reálná síla mužstva by se tak měla ukázat až v dalším domácím zápase, kdy 
přivítáme soupeře z Lázní Bělohrad. Srdečně zveme věrné fanoušky a příznivce. 

 

3.9. FK Kopidlno – TJ L. Bělohrad B 3:0 (0:0) 
Kovář – Valnoha, Komárek P., Janáček, Strnad – Klaban L., Machačný, Nasikovský A. 
(46´Havelka), Dřímal J. – Klaban T., Poutník 
Branky: Machačný z pen., Klaban L., Klaban T. (76´Dřímal T.) 
Rozhodčí: Styblík, Plíšek, Stejskal 
Diváků: 140 
Připraveni: Brodský, Hnízdil P., Medlík  
Vladimír Hnát: Ve druhém domácím zápase nás čekal soupeř, od kterého jsme si slibovali, že 
dostatečně prověří naše hráče i samotnou kvalitu hry. Oboje se rozhodně potvrdilo, hosté 
z Bělohradu přijeli s nepříjemnou defenzivní taktikou bránit vlastní polovinu hřiště a využít 
některou z brejkových a standardních situací. Úvodních 30 minut hry tak probíhalo marným 
dobýváním soupeřovy svatyně a akce končily povětšinou bez zakončení před pokutovým 
územím. Příležitosti v prvním poločase začaly přicházet až v dalším herním úseku, kdy jsme 
udrželi tempo hry a hosty rychlostně přehrávali, leč i tutové šance končily trestuhodně 
zahozeny (na nácviku finální fáze tak musíme ještě stále pilně pracovat). 
 V kabině jsme nabádali hráče k trpělivé kombinační hře a samozřejmě k lepšímu řešení 
situací v pokutovém území soupeře. Domácí publikum, již v početnějším zastoupení (jen 
houšť), se zasloužené změny skóre dočkalo po hodině hry, kdy hosté nepohlídali autové 
vhazování, a z následné penalty skóroval Machy. Když se pak po chvíli rychlostí a dobrým 
zakončením prosadil Klába nejml., dostali jsme se do nadějného vedení 2:0. Hosté až 
do závěru utkání hrozili převážně z centrovaných přímých kopů, avšak co „neodtrkal“ hlavou 
Péťa, skončilo v náručí našeho gólmana. Punc tříbrankové výhry pak v závěru dal gól po 
závaru v pokutovém území Bělohradu a tečovaná střela Kláby ml. 
 Dovolím si konstatovat, že naše výhra je zcela zasloužená (ač pokud by hosté proměnili svou 
velkou šanci za stavu 0:0, bylo by dobývání jejich obranného valu ještě složitější …). Hráči 



udrželi tempo hry a myslím, že i díky narůstající fyzické kondici soupeře přehráli. Většina 
diváků po zápase vyjadřovala spokojenost potleskem, za což jim děkujeme a zároveň tímto 
zveme na další utkání, tentokráte venkovní zápas v Lužanech. 

 

9.9. Sokol Lužany – FK Kopidlno 1:4 (1:3) 
Kovář – Valnoha, Komárek P. (Komárek L.), Janáček, Havelka – Dřímal T. (75´Vodička), 
Machačný, Nasikovský A. (75´Medlík), Dřímal J. – Klaban T., Poutník 
Branky: Machačný 2 (1x z pen.), Dřímal J., Nasikovský A. 
Rozhodčí: Materna, Plíšek 
Diváků: 95 
Vl. Hnát: V dalším mistrovském utkání nás čekal zápas na hřišti v Lužanech. Před zápasem 
jsme řešili ještě 2 omluvenky (Strnad, Klaban L.), přesto jsme vyráželi s odhodláním znovu 
uspět a potěšit fanoušky. V Lužanech jsme byli tentokráte doslova jako první, počkali jsme 
jen na jednoho spoluhráče, který se lehce opozdil při neplánované kontrole kvality hřiště 
v Žereticích, a šli jsme do kabin. 
Hráče jsme upozorňovali na předpokládanou taktiku domácího mužstva - bojovnost, obrannou 
hru, nakopávané balony vpřed na svého „rychlíka“ a také (ne)kvalitu hřiště. Přesto našich 
úvodních 20-25 minut bylo zatím v tomto ročníku soutěže jednoznačně nejslabších. Domácí 
jsme sice přehrávali a vytvořili si i nějaké příležitosti, ale velmi těžko jsme se dostávali do 
tempa a zvykali si na nečekané odskoky balonu. A když se domácí prosadili důrazem ve 
vápně jako první, některým jistě vytanul na mysli loňský výbuch s tímto soupeřem 0:3. Hráči 
ovšem nepropadli panice, nabídka, pohyb a především agresivita na balon se výrazně zlepšil. 
Vyústěním pak byly dva rychlé góly v rozmezí jedné minuty, branka ještě do poločasu a další 
neproměněné šance. 
V druhém poločase jsme opět diktovali tempo hry my, drželi balon a soupeře prakticky 
k ničemu nepustili. Šance i náznaky šancí dále přicházely, jejich řešení však nebylo vyjádřeno 
gólovým efektem. Přidali jsme tak již jen jednu branku ze značky pokutového kopu a celý 
zápas pak zdárně dovedli do kýženého vítězného konce. 
V tomto zápase jsme si opět vyzkoušeli, jaké je to hrát do zavřené zhuštěné obrany. Pozitivem 
je, že i za nepříznivého stavu hráči nadále hráli svůj styl fotbalu. Opět mrzí některé 
nedotažené brankové příležitosti či větší „hlad“ po balonu při rohových kopech a 
centrovaných míčích. 

 

17.9. FK Kopidlno – Sokol Stará Paka 7:1 (4:1) 
Kovář – Valnoha, Janáček (46´Komárek L.), Komárek P., Havelka (40´Strnad) – Klaban L. 
(57´Dřímal T.), Machačný, Nasikovský A., Dřímal J. – Klaban T. (74´Berounský P.), Poutník 
Branky: Machačný 3 (1x z pen.), Dřímal J. 2, Klaban T., Berounský P. 
Rozhodčí: Douša, Novotný, Skřivánek 
Diváků: 130 
Vl. Hnát: V dalším zápase jsme chtěli potvrdit kvalitní hru v předešlých utkáních a opět 
vítězstvím potěšit domácí fanoušky. Mužstvo Staré Paky přijelo s důraznou obrannou hrou, 



přitom však jen nevyčkávalo, snažilo se hrát fotbal a podnikalo nebezpečné útoky. Do 30 
minuty jsme sice měli optickou převahu, ale náznaky šancí jsme nedotáhli ke kýženému gólu. 
Poté následovala 5minutovka, která prakticky rozhodla o osudu utkání – nejprve po 
kombinační hře několika hráčů prostřelil gólmana hostí Jéňa, z následného útoku z hranice 
vápna zakroutil k tyči míč Machy, za 2 minuty si situaci zopakoval a opět mířil přesně, čtvrtý 
korálek navlékl po přihrávce Poutňase střelou do odkryté brány Klába T. Hosté pak korigovali 
výsledek do poločasu ze standardní situace po našem zbytečném faulu před pokutovým 
územím. 
Na počátku druhého poločasu pak zkompletoval hattrick Machy, kdy z penalty orazítkoval 
obě tyče a možná nejen očima dotlačil míč za brankovou čáru. Tím byl dán ráz zbytku utkání, 
které se odehrávalo za naší stálé převahy. Snažili jsme se o kombinační hru a přidali tím ještě 
další dvě branky, kdy si penaltu vyzkoušel i Jéňa a v závěru zkušeně zavěsil Paťas. Po 
konečném hvizdu tak mohla následovat děkovačka domácímu publiku a u některých hráčů i 
bleskové žhavení mobilů, jak se vyvíjí derby pražských „S". 
Utkání nám ukázalo, že žádný soupeř nám rozhodně nedá nic zadarmo a musíme stále 
pokračovat v nastoleném tréninkovém tempu, dále pilně pracovat, jít od soupeře k soupeři a 
využívat našich herních předností. Pozitivem utkání jsou tentokráte proměněné šance a 
častější střelba uvnitř i vně pokutového území. Záporem pak, mimo jiné, některé nepřesné a 
nebezpečné přihrávky kolem velkého vápna.   
Nyní nás čeká zápas s Podskalanem, kde to nebude snadné utkání, snad jsme svým nedělním 
výkonem nalákali příznivce, aby nás opět v hojném počtu přijeli podpořit. 

 

24.9. SK Podskalan Podhradí – FK Kopidlno – utkání odloženo na 5.10. z důvodu 
nemoci domácích hráčů 
 

1.10. FK Kopidlno – TK Žlunice 3:0 (1:0) 
Kovář – Komárek L., Janáček, Komárek P., Strnad (32´Dyčenko V.) – Klaban L., 
(81´Komárek J.), Machačný, Nasikovský A., Klaban T. – Berounský P. (46´Dřímal T.), 
Poutník 
Branky: Poutník, Klaban T., Machačný 
Rozhodčí: Materna, Šamko, Plíšek 
Diváků: 98 
 Hnát: Ve čtvrtém domácím utkání jsme za pěkného počasí na kvalitním pažitu chtěli 
vítězstvím potvrdit naše předchozí výsledky a prodloužit sérii bez ztráty bodu. Ze zkušeností 
z posledních utkání s tímto protivníkem jsme věděli, že nás nečeká lehký soupeř, jehož styl 
hry nám navíc moc nesedí. 
 Úvod utkání nám díky vstřelené brance vyšel a rychlý gól tak mohl přinést klid na naše 
kopačky, jak se však ukázalo v dalších minutách, brzké vedení nám možná naopak uškodilo. 
Byli jsme sice oproti soupeři silnější v kombinaci, leč velké procento přihrávek bylo 
nepřesných nebo zbytečně uspěchaných. V první půli jsme navíc opět neproměnili některé 
100% šance, spravedlivé je však říci, že ani hráči Žlunic nebyli daleko od vyrovnání stavu 
utkání. Hra se po zbytek prvního poločasu přelévala z jedné strany na druhou a ani jeden tým 



nepředváděl nic světoborného. O poločasové pauze jsme tak šli do kabin s hubeným vedením 
1:0. 
 Do druhé půle jsme chtěli nastoupit s kvalitnější klidnější hrou, chytit se jednoduchými 
přihrávkami a rozhodnout utkání dalším vstřeleným gólem. Hra se sice opticky mírně zvedla, 
ale stále to nebyla ta hra, kterou bychom se chtěli dlouhodobě prezentovat. Hosté hrozili 
především ze standardních situací a dlouhých autů do vápna, stále jsme tak neměli nic jisté. O 
osudu zápasu rozhodl náš rohový kop a hlavička Kláby. Žlunice poté logicky hru více 
otevřely, čehož jsme ještě využili rychlým kontrem a třetí vstřelenou brankou. 
 Naše výhra sice tentokráte patřila spíše do kategorie těch vybojovaných, což však v důsledku 
nemusí být vůbec na škodu. Někdy takové utkání je pro kabinu přínosnější než jednoduchá 
vítězství, kdy se téměř vše daří. Po celý zápas jsme se prali s přesností přihrávky, pozitivem je 
bojovnost a vůle dotáhnout utkání k dalším důležitým třem bodům. 

 

5.10. SK Podskalan Podhradí – FK Kopidlno 1:2 (0:1) 
Kovář – Komárek L., Janáček, Komárek P., Strnad (79´Valnoha) – Klaban L. (72´Dřímal T.), 
Machačný, Nasikovský A., Dřímal J. – Klaban T., Poutník 
Připraven Medlík 
Branky: Poutník, Machačný 
Rozhodčí: Plíšek, Materna, Kriegler 
Diváků: 50 
Hnát: V odloženém zápase nás čekal výjezd kolem zříceniny hradu Veliš na hřiště Podskalanu 
Podhradí. Za „krásného svařákového“ počasí se dalo očekávat, že i přes rozdílné postavení obou 
mužstev v tabulce, nás nečeká jednoduché utkání. 
Hned úvod ukázal, jak se zápas zřejmě bude vyvíjet. Použitím slov trenéra Mourinha: „domácí 

zaparkovali před svým velkým vápnem autobus“ a bránili v hlubokém bloku. A jelikož se jednalo 
o pravý anglický double-decker, bylo prokousávání se blíže soupeřově brance více než 
obtížné. Snažili jsme se hru co nejvíce roztahovat a hledat tak skuliny v obranném valu. 
V první půli se zadařilo několik balónů za obranu, ze kterých jsme vytěžili šance a také 
úvodní gól - z těchto šancí jsme však měli vstřelit minimálně další branku. Snažili jsme se 
také o častou střelbu, míč však končil buď v rukou gólmana či nad brankou. Poločas tak 
skončil se statistikou našeho 90% držení míče a jedinou šancí Podskalanu. 
V druhém poločase jsme stále chtěli nadále kontrolovat hru a hlavně přidat druhý uklidňující 
gól. Již se nám však tolik nedařilo dostat domácí obranu pod tlak, chvílemi vázla také 
kombinace, balony za soupeřovu obranu odnášel vítr a domácí hráči se začali tudíž více 
osmělovat. A jelikož naše střelba opět povětšinou končila nad břevnem, přišel zákonitý trest. 
Hráč Podskalanu se dostal na půli k balonu, nastartoval motory, obešel naše dva obránce a 
zkušeně zakončil podél Kováře k tyči. Do konce zápasu zbývalo 15 minut a na některých 
hráčích byla od té doby patrná nervozita, nabádali jsme je tudíž ke klidu ve hře a snahu o 
kombinaci do stran. Na hrot se vysunul Jarda, leč byl tam vlastně téměř zbytečný, protože ze 
stran centry stále nepřicházely. Rozhodla tak až standardní situace, kdy na těžkém 
podmáčeném terénu se podařila konečně střela, která před gólmanem skočila a přinesla nám 
v konečném účtování důležité 3 body. 



Ač naši výhru v celkovém pohledu vidím jako zcela zaslouženou, potvrdilo se, že hra do 
zatažené obrany nám dělá velké problémy a na tento styl hledáme obtížně protizbraň. Leč za 
nějaký čas se na způsob vítězství již nikdo ptát nebude a rozhodující je, že obranné valy 
Podskalanu byly dobity, což se při obléhání nedalekého hradu Veliše v době Třicetileté války 
nepovedlo ani švédským vojskům. Nyní zveme naše fanoušky k dalšímu venkovnímu zápasu 
na neděli 8. 10. od 16:00 v Milíčevsi.  

 

8.10. Sokol Milíčeves – FK Kopidlno 1:0 (0:0) 
Kovář – Komárek L., Janáček, Komárek P., Strnad – Klaban L., Machačný, Nasikovský A. 
(68´Vodička), Dřímal J. – Valnoha (60´ Berounský P.), Poutník (85´Medlík) 
Připraven Zikmund J. 
Rozhodčí: Stejskal, Novotný, Douša 
Diváků: 80 
Hnát:Tentokráte bude komentář k zápasu přece jen kratší, protože vlastně není co moc 
vyzdvihovat či naopak zatracovat. Úrovni utkání dal ráz těžký podmáčený terén, na kterém 
bylo pro obě mužstva téměř neřešitelným problémem se rychleji pohybovat či předvést 
kvalitní kombinaci. V první půli jsme zahrozili pouze z několika rohových kopů, domácí pak 
z rychlých kontrů. Dalo se očekávat, že pomyslné misky vah se překlopí k mužstvu, které se 
dostane do vedení. To se povedlo utěšenou střelou Milíčevsi, a když naše tutová šance 
skončila na tyči, znamenalo to v této sezoně naší první porážku. Většině hráčů však nelze 
upřít bojovnost a snahu o vstřelení branky až do závěrečného hvizdu.   
Věřím, že v dalším domácím zápase navážeme na výkony z úvodu sezony a naši FANS nám 
k tomu budou nápomocni. 

 

15.10. FK Kopidlno – Jiskra Hořice B 4:1 (1:0) 
Kovář – Komárek L., Janáček, Komárek P., Strnad (30´Dyčenko V.) – Klaban L. 
(46´Berounský P.), Machačný, Nasikovský A., Dřímal J. – Poutník, Klaban T. 
Branky: Machačný 2, Janáček, Klaban T. 
Rozhodčí: Šamko, Styblík, Skřivánek 
Diváků: 110 
Hnát: V předposledním domácím zápase jsme chtěli odčinit porážku z minulého utkání a jak 
herně, tak výsledkově se vrátit na vítěznou vlnu. V našem fotbalovém stánku jsme přivítali 
tým Hořic „B“, který se představil jako bojovný, houževnatý, a zároveň i na okresní přebor, 
fotbalově kvalitní soupeř. 
V úvodu utkání jsme se celkem rychle ujali vedení, když po odraženém balonu po standardní 
situaci propálil vše, co mu stálo v cestě, Machy. Chtěli jsme brzkého náskoku využít a 
prezentovat se hrou, která se nám dařila hlavně v úvodu letošního „podzimu“ – pohyb, 
agresivita na balon a rychlá kombinace. Oproti začátku sezóny však dle mého pohledu trochu 
vymizela určitá herní lehkost a nyní se částečně pereme s poklesem formy. Žádné mužstvo 
však neudrží „topformu“ po celou sezónu a je tak třeba utkání zvládnout i jinými zbraněmi, 
např. nasazením a bojovností. Mužstvu tedy opět nelze upřít bojovnost, touhu po vítězství, a 



pokud budeme i nadále pracovat v tréninku, herní forma znovu naroste. První poločas tak byl 
vyrovnaný - objektivně, hostující mužstvo dokonce mělo i míč více pod kontrolou a 
několikrát nebezpečně zahrozilo. Výsledek 1:0 však vydržel až do poločasové pauzy. 
Ve druhé půli jsme úvodních 15 minut hru kontrolovali, hostující hráče do ničeho vážnějšího 
nepouštěli, ale po zbytečném faulu přišlo vyrovnání. Na precizně zahraný přímý kop byl 
Kovář krátký a Hořice se radovaly z vyrovnávací branky. V této fázi utkání tak bylo vše 
otevřené. Byli jsme nadále mírně aktivnější a vyšší aktivita přinesla své ovoce. Po zblokované 
střele se nacházel na správném místě Jarda a strhl vedení na naši stranu. Navíc přišel bonus 
v podobě oprávněné červené karty, když hráč Hořic svojí nedisciplinovaností zhatil dosavadní 
snahu celého mužstva a po kritice sudího a druhé žluté se poroučel do sprch. Mužstvo Hořic 
tak mohlo již spíše převážně hrozit ze standardních situací, ale naše obrana si nebezpečné 
centry pohlídala. Klid do závěru utkání pak přinesla další gólová střela Machyho, hostující 
mužstvo hru ještě více otevřelo, výsledkem byla čtvrtá branka z kopaček Kláby a potvrzení, 
že důležité 3 body zůstanou doma. 

 

21.10. Sokol Železnice B – FK Kopidlno 0:1 (0:1) 
Kovář – Valnoha, Janáček, Komárek P., Dyčenko V. – Klaban L. (83´Dřímal T.), Komárek L. 
(80´Berounský P.), Nasikovský A., Dřímal J. – Poutník (89´Medlík), Machačný 
Branka: Nasikovský A. 
Rozhodčí: Plíšek, Hanuš 
Diváků:121 
Hnát: V posledním venkovním zápase jsme chtěli potvrdit umístění našeho celku v tabulce a 
z příjemného fotbalového stánku si odvést veškeré body. 
Od úvodu utkání jsme opět tahali za delší konec imaginárního provazu a tempo utkání 
udávalo naše mužstvo. Snažili jsme se roztahovat hru po celé šíři hřiště, k čemuž byli oba 
krajní beci i záložníci před zápasem nabádáni. Dále pak o naši kombinační hru spojenou 
s delšími balóny za obranu a tím využití rychlosti útočících hráčů. V prvním poločase jsme se 
tentokráte prali především s proměňováním příležitostí, měli jsme několik více než slibných 
střeleckých pozic v pokutovém území, ale zakončení nebylo tak důrazné a kvalitní. Vrcholem 
byla „tutovka“, kdy jsme podvakráte z metru nedokázali dostat míč za brankovou čáru. 
Domácí hrozili nejvíce z rohových kopů a po jednom z nich se rozezněla i branková 
konstrukce. Gólman Kovář, který měl za případnou vychytanou nulu slíbeno, že může 
nastoupit za „béčko“, se v této chvíli asi minimálně na zádech opotil, možná i níž . Gólově 
jsme se nakonec předvedli až těsně před koncem poločasu, střelecky se prosadil Adam.    
Druhý poločas kopíroval úvodní dějství, diktovali jsme hru, byli nebezpečnější a také 
pokračovali v neproměňování příležitostí. Mohl tak přijít trest z kopačky domácího hráče, ale 
ten zřejmě nechal, stejně jako naši hráči, střeleckou mušku v kabině. Závěrečnou pasáž utkání 
jsme si již pohlídali, a jelikož jsme se v disciplíně „vstřelit branku“ nezlepšili ani tehdy, po 
závěrečném hvizdu svítil na ukazateli skóre výsledek 0:1. 
Hlavním mementem utkání je jednoznačně již omílané neproměňování příležitostí, o zápasu 
jsme měli rozhodnout dříve, i tak je ale nejtěsnější výhra zasloužená. Kladně hodnotím 
zlepšenou hru obou krajních záložníků, ale zápas jsme zvládli především jako tým. Nyní nás 



čeká závěrečný zápas podzimu a věřím, že za výhrou nás poženou nejen fanoušci, ale i nový 
maskot našeho týmu.  

 

29.10. FK Kopidlno – Sokol Libáň – utkání odloženo z důvodu vichřice 

 

12.11. FK Kopidlno – Sokol Libáň 4:0 (3:0) 
Kovář – Valnoha (46´Strnad), Janáček, Komárek P., Komárek L. (62´Dyčenko V.) – Klaban 
L., Machačný, Nasikovský A., Dřímal J. – Klaban T., Poutník 
Branky: Poutník, Dřímal J., Klaban L., Nasikovský A. 
Rozhodčí: Styblík, Kriegler, Novotný 
Diváků: 60 
Hnát: V odloženém „domácím“ zápase jsme chtěli potvrdit pozici favorita a v derby zápase 
s Libání naplno bodovat. Předem patří poděkování fanouškům, kteří neváhali za chladného 
deštivého počasí v hojném počtu vyrazit za týmem na umělou trávu do Jičína a příkladně po 
celý zápas mančaft povzbuzovat. Smutné pro jičínský fotbal je to, že to byla v poslední době 
zřejmě jedna z největších návštěv, která na tamní stadion dorazila. 
Začátek zápasu se nesl v podobě zvykání si na povrch umělé trávy a rychlejší odskok balonu. 
Chtěli jsme být opět od počátku aktivnější a pokoušet se na tomto terénu o častou střelbu. Do 
15. minuty jsme měli spíše náznaky šancí a pomohla nám až chyba hostujícího gólmana, kdy 
po napadání Kláby T. téměř dovezl balon do prázdné branky Michal. Po vstřelené brance 
jsme hru převážně kontrolovali my a navrch do konce poločasu ještě přidali 2 branky. Nejprve 
se s ledovým klidem sobě vlastním postavil ke standardní situaci Jéňa a z poměrně  uctivé 
vzdálenosti vymetl pavučinu „libáňské“ branky. Krásná střela rozehřála určitě již prokřehlé 
fanoušky a Jéňa sám tentokráte ukázal, že ho tato vstřelená branka nenechala 

chladným ☺ Před závěrečným poločasovým hvizdem se pak dorážkou prosadil Klába Lukáš 
a my jsme šli do kabin s komfortním tříbrankovým náskokem. 
V druhém poločase jsme tak již neměli potřebu se nijak výrazně tlačit k brance hostí, přesto 
jsme si vypracovali dostatek šancí, aby mohla být splněna „NORMA“. Leč v těchto tutových 
šancích nás buď vychytal gólman, zastavila branková konstrukce nebo jsme sami zakončení 
nevyřešili správně. Druhá půle tak přinesla „pouze“ jeden vstřelený gól, kdy po kvalitní 
kombinaci se neméně povedenou střelou prosadil Adam. 
Po celé utkání jsme byli lepším družstvem, a tudíž je výhra 4:0 zcela zasloužená. Kontrolovali 
jsme hru a hosty prakticky k ničemu vážnějšímu nepustili. Těší také další vychytaná nula 

Kovyho, který ukázal, že i balón letící v úrovni hlavy se dá chytat nohama ☺  

 

1. FK Kopidlno               11     10     0     0     1             45:7         30   
2. Jiskra Hořice B                    11     7       2     0     2             36:17       25   
3. TJ L. Bělohrad B                    11     7       0     0     4             28:18       21   
4. TK Žlunice             11     6       1     0     4             31:24       20   



5. Sokol Stará Paka         11     6       1     0     4             27:26       20   
6.  Sokol Železnice B  11     5       1     0     5             15:21       17 
7. Sokol Libáň            11     4       0     3     4   17:23      15   
8.  Sokol Milíčeves              11     4       0     1     6    16:15        13   
9. Sokol Dětenice     11     3       1     2     5   25:36        13  
10. SK Podskalan Podhradí 11     3       1     0     7      18:31        11   
11. SKP Valdice      11     3       0     1     7             19:30        10   
12. Sokol Lužany                         11    1       0     0      10 13:42          3 

 
 
8.4.2018 FK Kopidlno – Sokol Lužany 1:0 (1:0) 
Kovář – Valnoha, Janáček, Komárek P., Dyčenko V. – Klaban L., Komárek L., Machačný, 
Dřímal J. (77´Komárek J.) – Klaban T., Poutník 
Připraveni Kazda, Hloušek 
Branka: Machačný 
Rozhodčí: Šnajdr, Stejskal, Hanuš 
Diváků: 138 
V prvním jarním utkání nás čekal tým Lužan, který se krčí na samotném chvostu okresního 
přeboru. Oproti podzimnímu vzájemnému zápasu předvedl soupeř znatelně lepší fotbalový 
výkon (na jaře bude mužstvo z Lužan nepříjemné pro většinu týmů) a ve spojitosti s naší 
nerozehraností na přírodním trávníku proto utkání nebylo nikterak jednoduché. 
Od první minuty jsme chtěli na soupeře zatlačit a napadáním ho donutit k odkopávaným 
balónům či chybám, ze kterých bychom mohli těžit. Hráči byli zároveň nabádáni k maximální 
snaze hrát co nejvíce kombinačně po zemi. Od úvodu jsme sice měli převahu v držení míče, 
ale do žádných větších brankových příležitostí se téměř nedostávali. Výjimkou byla šance 
Michala Poutníka či několik nadějných průniků Lukáše Klabana. Vytvářeli jsme si sice 
dostatek standardních situací, ale především zahrávání rohových kopů se nám po celé utkání 
hrubě nedařilo. Do vedení jsme tak šli paradoxně po rohu soupeře, kdy se po rychlém brejku 
prosadil kličkou gólmanovi David Machačný. Vedení a uklidnění zápasu pak mohla dát 
penaltová situace v poslední minutě první půle, leč tentokrát nemělo její zahrání potřebné 
parametry. 
Ve druhé půli jsme měli za cíl zlepšit se v přesnosti přihrávek a také se vyvarovat někdy 
zbytečným dlouhým nakopávaným míčům. Počátek druhého poločasu nabídl několik našich 
brankových možností, které však buď končily v náručí gólmana Lužan, nebo na brankové 
konstrukci jeho svatyně (především Klába Lukáš by si i gól za svůj výkon zasloužil). Na 
ukazateli skóre tak svítil jen výsledek 1:0 a soupeř mohl živit naději na nějaký ten bodík. 
Lužany hrozily hlavně ze standardních situací směřovaných do velkého vápna, se všemi jsme 
si však až do závěrečného hvizdu poradili a tři body tedy zůstaly doma po nejtěsnější možné 
výhře. 
Utkání nám ukázalo, že žádný soupeř nám nedá nic zadarmo a do dalších zápasů máme hodně 
co zlepšovat. Samo od sebe to však jistojistě nepůjde a je potřebné fotbalovou kvalitu a 
sebedůvěru opět nabrat v samotných trénincích. 

 



15.4. Sokol Stará Paka – FK Kopidlno 1:4 (1:1) 
Kovář – Dyčenko V., Janáček, Komárek P., Strnad – Klaban L., Komárek L., Machačný, 
Klaban T. – Poutník, Valnoha (82´Berounský P.) 
Připraven Hnát 
Branky: Klaban T. 2, Poutník, Janáček z pen. 
Rozhodčí: Haken, Erlebach, Plíšek 
Diváků: 114 
Hořící les, dvě neproměněné penalty, pět gólů, červená karta. Jak tento téměř detektivní 
příběh probíhal a dopadl, se můžete dočíst v následujících řádcích. 
Ve druhém jarním utkání nás čekal výjezd k soupeři do Staré Paky, který se u nás na podzim 
prezentoval kvalitním bojovným výkonem a tak jsme věděli, že nás čeká jedno z těch 
náročnějších utkání. Před samotným zápasem jsme řešili několik hráčských omluvenek, a 
když v době plánovaného odjezdu navíc přišel telefonát, že gólman Kovář musí služebně 
k požáru lesa, objevil se možná i šedivý vlas. Miloš však naštěstí situaci zvládnul, několik 
vteřin před úvodním hvizdem se přiřítil na hřiště a hlavně, s požárem to snad vše dobře 
dopadlo. 
Ve druhém jarním utkání nás čekal výjezd k soupeři do Staré Paky, který se u nás na podzim 
prezentoval kvalitním bojovným výkonem a tak jsme věděli, že nás čeká jedno z těch 
náročnějších utkání. Před samotným zápasem jsme řešili několik hráčských omluvenek, a 
když v době plánovaného odjezdu navíc přišel telefonát, že gólman Kovář musí služebně 
k požáru lesa, objevil se možná i šedivý vlas. Miloš však naštěstí situaci zvládnul, několik 
vteřin před úvodním hvizdem se přiřítil na hřiště a hlavně, s požárem to snad vše dobře 
dopadlo.   
Od úvodních minut bylo zřejmé, že se bude opravdu jednat o utkání plné osobních soubojů a 
obě mužstva za celý zápas hodně ran schytala i rozdala. Počátečních 10 minut jsme byli 
aktivnějším mužstvem, chtěli jsme především využít rychlostních předpokladů našich 
záložníků a útočníků a pokusit se využít pasů za obranu. Naše snaha byla odměněna úvodním 
gólem, kdy se střelou z hranice velkého vápna prosadil Tomáš Klaban. Poté se začali 
osmělovat i domácí, dvě šance jsme ještě přečkali, ale poté došlo ke ztrátě míče při přechodu 
do útoku, nedorozumění v obranné hře a vyrovnání bylo na světě. Zápas se začal odehrávat 
formátem nahoru – dolů, někdy až ve stylu natěšených hráčů mladší přípravky à la „všichni za 
balonem“ a docházelo tak k množství nepřesnostem z obou stran. První poločas tak skončil, 
myslím, že i zaslouženým nerozhodným stavem 1:1. 
O poločasové pauze jsme se snažili především o uklidnění hráčů a o celkové zklidnění obrazu 
naší hry. Do úvodních minut druhého poločasu jsme opět vstoupili lépe a začali mužstvo Staré 
Paky přehrávat. Vyústěním byl pokutový kop, se kterým jsme však naložili bídně. Naštěstí se 
však za pár okamžiků prosadil gólově Michal Poutník a dal větší klid na naše kopačky. 
Domácím jsme toho ve druhé půli již tolik nedovolili, možnost na vyrovnání však měli 
z penaltového puntíku. Tento „faul“ viděl pouze hlavní rozhodčí a i přes radu svého asistenta, 
již nenašel odvahu původní verdikt odvolat. Fotbalová pravda se tentokráte ukázala a balon 
skončil pouze na břevně naší branky. Ve zbytku utkání se zároveň začala projevovat naše 
lepší fyzická připravenost, podruhé se v zápase prosadil střelecky Klába T. a krátce po něm ze 
třetí dnes nařízené penalty Jarda Janáček. Domácí již do závěrečného hvizdu nenašli síly na 



zkorigování výsledku a za zmínku tak stojí snad jen nesmyslný zákrok za červenou kartu na 
polovině hřiště. 
Nebývá to u mne častým zvykem , ale v tomto utkání musím pochválit hráče za příkladnou 
bojovnost a vůli po vítězství - od Miloše v bráně, který měl v tu dobu v hlavě úplně jiné 
starosti, až po Martina v útoku, který utržil hodně šrámů. Opět mi nedá, abych nezmínil naše 
FANS, kteří po celý zápas neúnavně povzbuzovali. A v neposlední řadě patří díky hráčům na 
lavičce, kteří se po celé utkání na 110% rozcvičovali  a čekali trpělivě na svojí šanci. 

 

22.4. FK Kopidlno – SK Podskalan Podhradí 8:0 (7:0) 
Kovář (46´Nýč) – Valnoha Janáček, Komárek P. (75´Berounský P.), Strnad – Klaban L., 
Komárek L., Machačný, Klaban T. – Poutník, Dřímal J. 
Připraveni Brodský, Hnát 
Branky: 8´ Klaban T., 11´ Klaban T., 27´ Poutník, 33´ Klaban L., 36´ Dřímal J., 36´ Poutník, 
41´ Klaban L., 67´ Klaban T. 
Rozhodčí: Šťastný, Soukup, Vích 
Diváků: 155   
 V dalším domácím utkání jsme chtěli opět naplno bodovat, a jelikož hosté přijeli zřejmě 
v oslabené poslepované sestavě, cesta za třemi body tentokráte nebyla tolik náročná. 
Od úvodního hvizdu jsme chtěli maximálně využít celou šířku hřiště a dostávat se do velkého 
vápna kombinačně ze stran, vytvářeli jsme si tím jasné gólové příležitosti, první 3 šance (opět 
včetně penalty!!!) se neujaly, ale pak kanonádu prvního poločasu otevřel Tomáš Klaban. Byli 
jsme u drtivé většiny balónů dříve, takže skóre průběžně neustále narůstalo. Do poločasu se 
tak trefili dvakrát oba Klábové, Michal Poutník a jeden zásah si připsal Jéňa Dřímal. 
Druhý poločas se tak již odehrával v poklidném tempu, i když měl i své zajímavé momenty. 
O zkompletování hattricku se snažila hned trojice hráčů a v bráně si odpykával trest za 
neproměněnou penaltu Jarda Janáček a myslím, že některými zákroky se mu i podařilo si 
domácí náročnou diváckou obec udobřit. Hattricku se nakonec dočkal „pouze“ starší 
z bratrské dvojice Klabanových, Michal Poutník svoji velkou šanci v závěru neproměnil a 
Lukášovi se také nepoštěstilo. Alespoň tak nemusel děda sáhnout ještě hlouběji do spořitelní 
knížky. 
V dalším zápase nás čeká výjezd do Žlunic a věřím, že za námi opět dorazí v hojném počtu i 
naši FANS.  

 

12.5.Jiskra Hořice B – FK Kopidlno 2:3 (1:2) 
Kovář – Valnoha, Janáček, Komárek P., Strnad – Klaban L., Komárek L., Machačný, Klaban 
T. – Poutník (66´Komárek J.), Dřímal J. (81´Dyčenko V.) 
Připraven Berounský P. 
Branky: 3´Komárek Ladislav z pen., 22´Klaban Tomáš, 55´Poutník 
Rozhodčí: Kučera, Hanuš, Kriegler 
Diváků: 60  



V sobotním odpoledni nás na krásném trávníku v Hořicích čekal náročný souboj proti 
druhému mužstvu okresního přeboru, a tudíž jsme věděli, že případný úspěch by nás již 
významně nasměroval k našemu letošnímu cíli. 
V kabině jsme si stanovili základní věci, které by v zápase mohly rozhodovat – soustředěnost 
na každý míč a souboj, pracovitost, bojovnost a využití vypracovaných brankových 
příležitostí. Od začátku zápasu jsme se opět chtěli prezentovat aktivní kombinační hrou, 
zároveň však oproti předešlým utkáním tolik nenapadat protivníkovu rozehru v případě, že má 
míč pod kontrolou. Na některých hráčích byla také viditelná vyšší nervozita a tak jsme se 
v průběhu zápasu museli snažit o jejich zklidnění. Úvod nám opět vyšel, po zaváhání domácí 
obrany vybojoval pokutový kop Tomáš Klaban a Láďa Komárek si s penaltou poradil. Již 
v úvodní fázi utkání docházelo k řadě soubojů a bylo vidět, že na základní fotbalové principy 
jako je zpracování, přihrávka či klička bude tentokráte mnohem méně času. Domácí srovnali 
v 18. minutě, kdy se nám nepodařilo odkopnout dlouhý balon, částečný zmatek do situace 
vnesla i nejasná signalizace pomezního a umístěnou střelou se tudíž prosadil Šedivý. Vedení 
zpět jsme si uzmuli o 4 minuty později, kdy došlo k pro nás nevídané situaci, která se nám 
stane jednou maximálně dvakrát za sezónu, a my jsme se prosadili hlavou po rohovém kopu. 
Do poločasu pak již gól nepadl, i když si obě strany vypracovali náznaky šancí a tak ve 
vyrovnané první půli jsme byli o gól úspěšnější. 
Počátek druhé „pětačtyřicetiminutovky“ patřil spíše našemu mužstvu, byli jsme aktivnější, 
domácí trochu vypadli z tempa, a to přineslo své ovoce třetí vstřelenou brankou v 55. minutě 
z kopačky Michala Poutníka. Další velkou šanci jsme následně neproměnili, domácí chytli 
zpět rytmus zápasu a my jsme se již začali spíše soustředit na defenzivu kombinovanou 
s případnými rychlými kontry. Obrana pracovala dobře, když se nám dařilo zblokovat několik 
nepříjemných střel či centrovaných míčů. Zaváhání jsme si vybrali v 80. minutě a snížení na 
2:3 slibovalo vyhecovaný zápas až do posledních vteřin. Závěr utkání již naštěstí významnější 
momenty nepřinesl a my jsme vybojovali cenné vítězství. 
Utkání se i díky kvalitě soupeře odehrávalo ve vyšším tempu než ta předešlá, bylo také 
náročnější na koncentraci a nervovou soustavu. Ceníme si samotného přístupu hráčů k zápasu, 
3 body z Hořic těší, teď už je však čas se začít soustředit na dalšího protivníka. 

 

20.5. FK Kopidlno – Sokol Železnice B 6:0 (2:0) 
Kovář – Valnoha, Janáček, Komárek P., Dyčenko V. (59´Strnad) – Klaban L. (68´Zarycký), 
Komárek L. (68´Berounský P.), Machačný (58´Komárek J.), Klaban T. – Poutník, Dřímal J. 
Branky: 23´Poutník, 27´Klaban Lukáš, 56´Klaban Lukáš, 58´Klaban Lukáš, 61´Klaban 
Lukáš, 70´Poutník 
Rozhodčí: Plíšek, Šamko, Kašpar 
Diváků:132 
V předposledním domácím utkání byl před námi jasný cíl, naplno bodovat a v případě 
příznivého výsledku ze souběžně hraného utkání z Pecky si tak již zajistit vítězství v okresním 
přeboru. 
Před úvodním hvizdem byli v kabině hráči zdravě natěšeni na zápas, a když se navíc objevily 
i křídové malůvky, za které by se nestyděl ani Picasso, nic nám nebránilo vstoupit do začátku 



utkání aktivně. Ihned v první minutě se v jasné šanci zjevil Lukáš Klaban, gólman hostí si 
však s jeho pokusem poradil a tak si Lukáš své střelecké představení musel nechat na později 
(taťka zřejmě již před zápasem něco vytušil, a tak si vzal raději dovolenou, aby tentokráte 
osobně dohlédl na dodržení večerky ☺). V podobné šanci neuspěl o chvíli později ani Tomáš, 
a tak jsme na úvodní branku Michala Poutníka čekali do 23. minuty. Hosté i nadále poctivě 
bránili v kompaktním bloku a snažili se vyrážet k rychlým brejkům, které se nám naštěstí 
povětšinou podařilo včas zachytit. Do poločasu jsme vsítili ještě jednu branku, kdy využil své 
rychlosti a nedorozumění v obraně hostí Klába L. 
V druhé půli jsme chtěli pokračovat v nastaveném tempu, přidat další branky a tím o utkání 
rozhodnout. Nejprve se o titul „dřeváka“ zápasu důrazně přihlásil jeden z domácích hráčů LK, 
což nezůstalo za několik minut bez odezvy tentokráte od hráče JJ (redakce jejich celá jména 
zná, ale rozhodla se je pod hrozbou žaloby nezveřejnit ☺). Začali ale hlavně opět padat i 
góly, kdy pětiminutového výpadku v pevné obranné hře hostí třikrát naplno využil Lukáš. 
Dvacet minut před koncem pak završil výsledek utkání Michal. Závěr zápasu jsme již drželi 
míč na svých kopačkách a pohlídali si tak výsledek 6:0. 
Dalším zápasem je derby v Libáni, kam nás jistě přijede povzbudit početná divácká obec.  

 

26.5. Sokol Libáň – FK Kopidlno 1:7 (0:2) 
Kovář – Valnoha, Janáček, Komárek L., Strnad – L. Klaban, Machačný, Dřímal J., Klaban T. 
– Šoltys (79´Nýč), Poutník 
Branky: 13´Janáček, 23´Janáček, 50´Valnoha, 52´Poutník, 59´Klaban T., 64´Janáček, 84´Nýč 
z pen. 
Rozhodčí: Materna, Krob, Hanuš 
Diváků: 108 
Vedoucí týmu Patrik Berounský: Sousedské derby bylo jednoznačnou záležitostí hostí. Od 
začátku jsme byli fotbalovější a snažili jsme se hrát kombinační fotbal, to se nám s menšími 
problémy dařilo. Skóre zápasu otevřel nejlepší hráč zápasu Jarda Janáček. Hlavou poté přidal 
i druhý gól po signálu a poločas skončil 0:2. Začátek druhé půle rozhodl. Rychle jsme přidali 
tři branky. Postupně Martin, Michal, Tomáš Klaban a bylo vymalováno. Hattrick završil 
krásnou střelou z přímáku kapitán a skóre uzavřel z penalty žolík Mára. Libáň zklamala, 
derby ještě nedávno bylo mnohem vyrovnanější. 

 

3.6. FK Kopidlno – SKP Valdice 1:1 (0:0) PK 3:2 
Kovář – Valnoha, Janáček (54´Komárek P.), Komárek L., Strnad – Klaban L., Komárek J. 
(59´Dyčenko V.), Machačný, Klaban T. – Poutník (86´ Berounský P.),Dřímal J. (80´Nýč) 
Branka: 86´Klaban T. 
Rozhodčí: Medlík, Vích, Kučera 
Diváků: 120 
Hnát: V posledním domácím utkání jsme chtěli opět naplno bodovat a poděkovat tím našim 
fanouškům, kteří nás po celý rok bouřlivě povzbuzovali. 



Od úvodních minut jsme chtěli praktikovat aktivní hru s napadáním, donutit tak hosty 
z Valdic k možným chybám a zároveň jim tím v úmorném vedru odčerpávat fyzické síly. Od 
počátku zápasu však utkání z naší strany chyběla obvyklá šťáva a jiskra, a to protentokrát i na 
straně domácího publika (dětský den, rockový koncert a poslední kop mládežníků si zřejmě 
částečně vybraly svou daň). Byli jsme sice aktivnější, drželi více míč na kopačkách, ale naše 
akce končily kolem velkého vápna a střely či šance by šly spočítat na prstech jedné ruky. Vázl 
především pohyb, nabídka a většina přihrávek tak šla na stojícího hráče, pokud ho pak bránící 
hráč předskočil, mohli hosté podnikat nebezpečná přečíslení do naší otevřenější obrany. 
Brejkové situace zůstaly však také nevyužity, a tak první 45minutovka skončila pro diváka 
neatraktivním výsledkem 0:0.      
Ve druhé půli jsme chtěli zlepšit především pohyb a bojovnost, částečně se nám to podařilo, 
ale koření fotbalu v podobě gólů či pohledných akcí stále nepřicházelo. První tak udeřily 
Valdice, kdy se po střele do tyče prosadily dorážkou do odkryté brány. Snažili jsme se o 
okamžité vyrovnání, většina našich střel však končila vedle brankové konstrukce. 
V posledních 15 minutách utkání jsme stáhli hru na tři obránce a pokoušeli se vytvořit větší 
tlak do vápna několika centrovanými či nakopávanými míči. To pak přineslo kýžené ovoce 5 
minut před koncem, kdy se střelou ve velkém vápně prosadil Klaban Tomáš. Závěr utkání již 
žádný větší vzruch nepřinesl a tak jsme si poprvé mohli vyzkoušet penaltový rozstřel. V něm 
jsme zvítězili 3:2, když všichni naši exekutoři nezaváhali a uhájili jsme tak domácí fotbalový 
stánek bez celoroční porážky. 
Ve zbylých 2 venkovních utkáních musíme zlepšit již několikrát omílaný pohyb a také ještě 
udržet motivaci a koncentraci jako v předchozích zápasech.   

 

9.6. Sokol Dětěnice – FK Kopidlno 0:0 (0:0) PK 2:3 
Janáček – Ulrych, Valnoha, Komárek P., Strnad – Klaban L., Komárek L., Komárek J., 
Berounský P. – Machačný, Nýč (55´Košek J.) 
Rozhodčí: Novotný  
Diváků: 83 
Včerejší utkání nepřineslo zajímavých fotbalových zážitků. Déšť, který doprovázel téměř celý 
první poločas, hráčům komplikoval pohyb po hřišti a odskok míče měl nepředvídatelné 
parametry. Za prvních 45 minut stojí za zmínku snad jen šance Lukáše Klabana, kterou 
zlikvidoval domácí brankář. Faul ve vápně na stejného hráče, za který se mohla pískat pětka. 
Na druhé straně ruka ve vápně, ale ani zde se nepískalo. Ve druhém poločasu měli více ze hry 
domácí. Vytvořili sis několik slibných šancí, ale bez gólového efektu. Domácí gólman musel 
vytáhnout pěknou střelu Lukáše Klabana z hranice velkého vápna. Jinak to bylo na střely 
chudé utkání. A tak mohl diváka potěšit alespoň penaltový rozstřel. Jako první se za Kopidlno 
chopil míče Martin Valnoha a nemýlil se. Uspěl i Paťas Berounský a s přehledem skóroval 
Libor Strnad. Poslední penaltu poslal domácí hráč vysoko do ochranné sítě a bylo hotovo. Lze 
konstatovat, že kdo na utkání nedorazil, o mnoho nepřišel. Z kopidlenského dresu bych 
vyzdvihl výkon zadáka s číslem dresu 12, na beku zahrál dobře i Vláďa. 

 



16.6. TJ L. Bělohrad B – FK Kopidlno 2:5 (0:4) 
Kovář – Dyčenko V., Komárek P., Valnoha, Strnad – Klaban L., Komárek L., Klaban T., 
Košek J. (56´Šoltys) – Berounský P., Poutník 
Branky: 7´Klaban T., 11´Klaban T., 18´Berounský P., 23´Berounský P., Poutník 
Rozhodčí:  
Diváků: 

Slova trenéra Vládi Hnáta: Poslední zápas na Pecce již sice nemohl nikterak ovlivnit 
postavení týmů v tabulce, ale přesto jsme chtěli utkání odehrát se ctí a zabojovat o naší jarní 
neporazitelnost. Opět jsme bohužel lepili sestavu ještě v pátek večer a poděkování tak patří 
hráčům, kteří upřednostnili zodpovědnost vůči klubu a spoluhráčům před svými osobními 
zájmy! Před úvodním hvizdem panovala dobrá nálada, a tu ještě vylepšilo několik hráčů, kteří 
si dali omylem předzápasovou rozcvičku v Lázních Bělohradě místo na Pecce. Od začátku 
zápasu jsme byli jasně lepším mužstvem a každá naše akce téměř volala po gólu. Podařilo se 
nám vsítit 4 rychlé branky, čímž nám ještě narostlo sebevědomí a mohli jsme tak i po zbytek 
prvního poločasu pokračovat v kombinační hře (ač nesnižuji náš výkon, nutno říci, že 
nepamatuji na Pecce takto klidný zápas a domácí nám první poločas svým nedůrazným 
fotbalem částečně ulehčili). Druhý poločas jsme si již hlídali náskok, utkání se vyrovnalo, a 
tak si již gólové příležitosti připisovala obě mužstva. Výsledkem byl jeden vstřelený gól na 
naší straně a 2 inkasované. Po závěrečném hvizdu jsme pak z rukou předsedy OFS Jičín 
obdrželi pohár za vítězství v okresním přeboru a sadu dresů. Zde si nemůžu odpustit lehce 
ironickou poznámku, dresy velikosti XL, ve kterých by mohl vystupovat Luciano Pavarotti po 
boku Heleny Růžičkové, asi nebudou to pravé ořechové pro naše –vysportované atletické- 
postavy. 

 

1. FK Kopidlno               22     21     2     0     1             90:16       61   
2. Jiskra Hořice B                    22     17     4     1     5             77:36       48   
3. TJ L. Bělohrad B                    22     13     1     2     9             50:36       40   
4. Sokol Milíčeves           22     12     3     1     10            33:32       34   
5. Sokol Železnice B         22     11     2     1     11            30:44       32  
6.  Sokol Libáň         22     9       0     4     13            33:48       31 
7. Sokol Dětenice            22     10     3     3     12   51:66      30   
8.  SKP Valdice               22     8       0     5     14    47:43        29   
9. Sokol Stará Paka    22     10     2     0     12   40:56        28  
10. TK Žlunice                  22     9       1     0     13     41:53        26   
11. Sokol Lužany      22     7       0     1     15            39:59       22   
12. SK Podskalan Podhradí         22     5       1     1     17 34:76        15 

 

Postup do I.B třídy 

 



 

Muži B – SABE okresní soutěž 

Vedoucí: Vodička Josef 

 

20.8.2017 FK Kopidlno B – Sokol Chomutice 2:4 (2:1) 
Hnízdil Roman – Hnízdil Patrik, Kutík Michal, Dyčenko Vítek, Komárek Ladislav st. 
(46´Zikmund Michal) – Medlík David (46´Kareš Michal), Zikmund Jaroslav, Berounský 
Patrik, Komárek Jan – Vodička Tomáš, Poutník Michal (60´Kovář Miloš) 
Berounský P. 2 
Rozhodčí: Haken, Krob 
Diváků: 102 
Vyrovnané utkání, ve kterém mohlo padnout daleko více branek. Domácí vedli již 2:0, ale 
hosté ve druhém poločase otočili. 
 
 
26.8. 1.FK Nová Paka B – FK Kopidlno B 1:2 (1:1) PK 7:8 
Hnízdil R. – Zaytsev, Kutík, Dyčenko V., Kazda – Kareš M., Zikmund J., Berounský P., 
Komárek J. – Vodička, Vycpálek 
Branka: Dyčenko V. 
Rozhodčí: Vích, Šnajdr, Šťastný 
Diváků: 52 
Hosté si odvážejí zaslouženě o bod navíc. Domácí v dnešním zápase moc nepředvedli, chyběl 
důraz a chuť po vítězství. Pochvalu si zaslouží brankář Jaroslav Brádle. 
 
 
2.9. SK Podskalan Podhradí B – FK Kopidlno B 2:3 (2:1) PK 3:4 
Janáček – Kazda, Kutík, Zikmund M. (46´Klaban Petr), Komárek L. st. – Kareš, Zikmund Jar. 
(68´Vycpálek), Berounský P., Komárek J. – Vodička, Hnízdil P. (68´Hloušek L.) 
Branky: Komárek J. 2 
Rozhodčí: Novotný, Drbohlav, Kulhánek 
Diváků: 40 
Zápas očima Paťase Berounského: “V prvním poločase to byl spíš boj než nějaký pěkný 
fotbal. Šancí bylo pomálu, domácí byli důraznější, my jsme zkoušeli brejky, ale povětšinou 
neúspěšně. První gól padl po nevydařeném odkopu Michala Zikmunda. Vyrovnali jsme 
vzápětí krásnou střelou Honzy Komárka. Bohužel do poločasu jsme si dali další vlastní gól - 
Láďa Komárek. Druhý poločas byl prvnímu podobný. Téměř bez šancí, boj, nakopávaná. 
Spravedlivou remízu zařídil další povedenou ránou Honza Komárek. Penalty se nám opět 

povedly , a tak odvážíme z kopce dva body.” 
 
 
10.9. FK Kopidlno B – SK Robousy 2:5 (1:3) 



Kovář – Hnízdil P., Kutík, Janáček, Kareš M. (46´Kosina) – Komárek J., Valnoha, Zikmund 
Jar., Medlík – Vodička (55´Hloušek L.), Žižka Karel 
Branky: Vodička, Komárek J. 
Rozhodčí: Novotný 
Diváků: 100 
 
 
24.9. FK Kopidlno B – Sokol Jičíněves 0:2 (0:2) 
Kovář – Kazda (46´Nasikovský A.), Kutík (73´Hnízdil P.), Dyčenko V., Klaban L., Komárek 
J., Zikmund J. (46´Žižka), Vodička (46´Dřímal T.), Berounský P., Machačný 
Rozhodčí: Šamko, Hanuš, Krob 
Diváků: 150 
Hosté v prvním poločase dvakrát udeřili a dostali se do vedení. Domácí soupeře ve druhé části 
utkání zatlačili, ale branku se jim z několika šancí vstřelit nepodařilo. 
 
 
30.9. SK Češov : FK Kopidlno B 1 : 4 (0:2)  
Roman Hnízdil – Patrik Hnízdil, Michal Zikmund, Michal Kutík, Lukáš Hloušek (75´Tomáš 
Zarycký – 80´Roman Tuháček)) - Jan Komárek, Jaroslav Zikmund, Patrik Berounský ©, 
Tomáš Vodička - Petr Klaban, Miloš Kovář (60´Vláďa Kosina)  
Branky: 11´Miloš Kovář, 14´Tomáš Vodička, 65´, 72´Petr Klaban  
Rozhodčí: Plíšek 
Diváků: 50 
Zápas očima pomezního Libora Strnada: „Pohodové, slušné utkání bez excesů, domácí byli 
lepší, těch šancí co měli, snad pět nebo více, chodili sami na brankáře, ale co všechno nedali, 
to se nedá popsat, překopávali branku z jasných šancí, prostě strašný. My co jsme měli, nebo 
k čemu jsme se dostali, to jsme proměnili.“  
Zápas očima Michala Zikmunda: „Na srazu to vypadalo že pojedeme v jedenácti, ale naštěstí 
se po pár telefonech podařilo sehnat tři na střídání. Od začátku jsme byli víc na balonu a v 11. 
minutě šel Míla Kovář sám na gólmana. Naštěstí trefil zařízení a 1:0 se vedlo. Za chvilku se 
učil Vóďa zavazovat tkaničku, jejich bek si toho nevšiml a dal malou domů. Tomáš využil 
momentu překvapení a dal na 2:0. Do poločasu pak párkrát zahrozili domácí, ale Roman měl 
branku zamčenou. Podařilo se jim trefit tyč, ale i to náš gólman v klidu jistil. Z kraje druhé 
půlky se dostal rychle zbytečný gól, ale ze strany domácích to byl jediný záchvěv. Do žádné 
větší šance se už po zbytek zápasu nedostali. V 65 minutě si vzal balon Klába, otočil se s ním, 
počkal až se všichni rozutečou a zkušeně dal na 3:1. O chvilku později dal na 4:1 a nebylo co 
řešit. Béčko asi bude hrát vše venku. 7 bodů ze tří zápasů venku mluví za vše. Doma zatím 0 
bodů. Asi to kazí posily z A týmu , kteří v domácích zápasech tým posilují. Škoda jen zranění 
Tochy, který vydržel na ploše asi pět minut. Jinak nálada byla super, tak se šlo slavit . V 
sobotu se našim týmům dařilo, tak snad na to ostatní navážou .“ ostatní výsledky III. třídy 
mužů Jičíněves : Robousy 1:4 (1:1) domácí šli ve 3´do vedení, ale gólově to bylo 
 
 
7.10. FK Kopidlno B – Miletín B – 3:0 kontumačně - hosté se k utkání nedostavili 



 
 
15.10. SK Sobotka B – FK Kopidlno B 3:1 (2:1) 
Hnízdil R. – Hnízdil P., Kutík, Zikmund M., Kosina Vl. – Medlík, Zikmund J. (51´Šoltys), 
Dřímal T., Komárek L. – Vodička, Klaban Petr 
Branka: Klaban Petr 
Rozhodčí: Šnajdr, Kriegler, Novotný 
 
 
22.10. FK Kopidlno B – Sokol Libuň 1:0 (0:0) 
Hnízdil R. – Hloušek, Kutík, Zikmund M. (46´Kovář), Kosina Vl. – Kareš M. (65´Šoltys 
Radek), Zikmund J., Berounský P., Komárek J. – Medlík, Klaban Petr (46´Janáček) 
Branka: Komárek J. 
Rozhodčí: Novotný 
Diváků: 40 
Vyrovnané utkání s množstvím šancí, které se muselo divákům líbit. K domácím se nakonec 
přiklonilo štěstí a vstřelili vítěznou branku. 
 
 
28.10. Žeretice – FK Kopidlno B 1:1 (1:1) PK 2:3 
Hnízdil R. – Hloušek, Kutík, Zikmund M., Kosina Vl. (46´Hnát) – Medlík (64´Kovář), 
Zikmund J. (46´Hnízdil P.), Berounský P., Komárek J. – Vodička (75´Kareš), Klaban Petr 
(83´Šoltys) 
Branka: Vodička 
Rozhodčí: Soukup 
Diváků: 40 
Na těžkém terénu se hrál oboustranně pěkný fotbal. Domácí si brankové příležitosti vytvořili, 
ale bohužel nemá kdo dát gól. I hosté spálili několik šancí. Bohužel, hosté byli v proměňování 
pokutových kopů lepší, a tak si odváží dva body. 
Až příliš rychle jsme nabídli soupeři možnost ke skórování. Ten toho využil a ve třetí minutě 
se ujal pohodlně vedení. Postupně jsme si vypracovali několik šancí k vyrovnání, ale vždy 
chyběl kousek, nebo rychlejší krok, aby to vedlo k úspěchu. Po pěkném centru Tomáše 
Dřímala z prostor rohového praporku se ve vápně prosadil jiný Tomáš a bylo srovnáno. 
Domácí hrozili většinou po našich chybách, špatné příhrávce, nebo ztrátě míče. Několikrát 
situaci hasil buď Michal Zikmund, nebo jeho parťák Michal Kutík. Chladné počasí určitě 
všem ubíralo sil. Náš tým se snažil více o kombinaci, domácí přistupovali k nakopávaným 
balónům. Ani z jedné strany to nevedlo k další brance. V penaltovém rozstřelu tým podržel 
dobrým zákrokem ve třetí sérii Miloš Kovář.  
 
 
 

1. SK Robousy      10      10    1     0     0             46:18       29   
2. Sokol Jičíněves                  10      9      0     0     1             39:16       27   
3. Sokol Chomutice                    10      7      0     1     2             26:14       22   



4. 1. FK Nová Paka B             10      5      1     1     3             35:21       18   
5. FK Kopidlno B  10       3     3     0     4             17:19       15   
6. SK Sobotka B   10       4     0     2     4              29:24       14 
7. Sokol Libuň      10       4     1     0     5   20:17      14   
8. SK Miletín B               10       4     1     0     5   23:35        14   
9. SK Podskalan Podhradí B 10       1     0     2     7   18:38          5  
10. FC AMA Žeretice       10       1     0     1     8   15:36          4 
11. SK Češov                               10       1     0     0     9              10:40          3  

 
 
22.4. Sokol Jičíněves – FK Kopidlno B 3:1 (1:1) 
Janáček – Kosina V., Kutík, Vodička, Hloušek – Košek J.,Komárek J., Berounský P., Hnízdil 
P. – Nýč, Šoltys 
Branka: Hnízdil P. 
Rozhodčí: Kriegler, Novotný 
Diváků: 80 
 
 
6.5. SK Miletín B – FK Kopidlno B 4:3 (3:3) 
Hnízdil R. – Hloušek (46´Hnízdil P.), Kutík, Ulrich, Kosina V. – Košek J. (67´Vycpálek), 
Zikmund J. ( 60´Nýč), Berounský P., Komárek J. – Vodička, Zarycký 
Branky: 24´Zikmund J., 36´Vodička, 37´Ulrich 
Rozhodčí: Douša, Novotný, Kriegler 
Diváků:55 
 
 
13.5. FK Kopidlno B – SK Sobotka B 6:6 (4:0) PK 3:2 
Masák – Hloušek (46´Janáček), Kutík, Ulrych (46´Komárek L.st.), Vycpálek (67´Hnízdil P.) 
– Košek J., Berounský P. (70´Zikmund J.), Komárek J., Zarycký – Šoltys, Vodička (55´Nýč) 
Branky: 3´Košek, 18´Vodička, 26´Zarycký z pen., 29´Šoltys z pen., 87´Nýč, 89´Zarycký 
Rozhodčí: Kriegler, Novotný 
Diváků:110 
 
 
19.5. Sokol Libuň – FK Kopidlno B 1:4 (0:1) 
Masák – Vycpálek, Kutík, Berounský P., Nýč (46´Kovář) – Šoltys, Zikmund J., Komárek J., 
Košek J. (22´Kosina V.) –  Vodička, Zarycký 
Branky: 11´Berounský P. z pen., 66´Kovář, 71´Zikmund J., 83´Komárek J. 
Rozhodčí: Novotný 
Diváků: 57 
 
 
27.5. FK Kopidlno B – FC AMA Žeretice 3:1 (1:0) 



Masák – Hloušek, Kutík, Ulrych, Vycpálek – Košek J.,  Berounský P., Komárek J., Hnízdil P. 
70´Nýč) -  Vodička (70´Šoltys), Zarycký 
Branky: 45´Vodička, 82´Kovář, 90´Kovář 
Rozhodčí: Vích 
Diváků: 103 
 
 
1.6. Sokol Chomutice - FK Kopidlno B 6:1 (1:0) 
Masák – Hloušek , Kutík (69´Zikmund J.), Janáček, Kosina V. – Košek J. (46´Kovář), Hnízdil 
P., Berounský P. (62´Nýč), Zarycký – Šoltys, Vycpálek 
Branka: 88´Šoltys 
Rozhodčí: Medlík, Hron, Šotek 
Diváků: 90 
 
 
10.6. FK Kopidlno B – 1. FK Nová Paka B 4:6 (1:1) 
Masák – Hnát (80´Nýč), Valnoha, Ulrych, Kovář, Janáček, Hnízdil P., Komárek J., Košek J., 
Berounský P., Vycpálek (64´Komárek L.st.) 
Branky: 43´Kovář, 62´Valnoha, 62´Kovář, 90´Košek J. 
ČK Janáček 
Rozhodčí: Šotek 
Diváků: 60 
 
 
17.6. FK Kopidlno B – SK Podskalan Podhradí B 13:1 (6:0) 
Masák – Vycpálek, Valnoha, Hnát (72´Zikmund M.), Ulrych, - Šoltys, Zikmund, Komárek J. 
Košek J. - Nýč, Kovář 
Branky: 13´Komárek J., 14´Kovář, 23´Nýč, 27´Kovář, 33´Kovář, 43´Kovář, 48´Nýč, 
51´Komárek J., 58´Košek J., 64´Nýč, 71´Komárek J., 79´Kovář, 82´ 
 Rozhodčí: Šnajdr 
Diváků: 93 
 
 

1. Sokol Jičíněves     20      17    1     2     3             74:24       52   
2. SK Robousy                  20      17    2     0     3             72:36       49   
3. Sokol Chomutice                    20      14    0     2     6             52:27       44   
4. SK Sobotka B                        20      10     1     4    10            58:40       34   
5. 1. FK Nová Paka B  20      11     2     2     9             66:40       33   
6. SK Miletín B    20      10     1     1     10           57:74       30 
7. FK Kopidlno B      20      11     4     0     9   57:51      29   
8. Sokol Libuň                 20       8      2     0     12   33:39        22   
9. FC AMA Žeretice          20       5      1     1     15   30:61        15  
10. SK Češov                     20       5      1     0     15   27:70        14 
11. SK Podskalan Podhradí         20       2      0     2     18           28:92         8      



 
 
 
 
 

Dorost – krajská soutěž U19 - souklubí (spojený tým) Sokol 
Libáň/FK Kopidlno 
 
Trenér: Sekyra 
Asistent trenéra: Zdeněk Serinek 
 
Hráči: 
Libáň - Antonín Kaválek, Patrik Drozen, Martin Vorel, Jakub Sekyra, Ondřej Miech, 
Alexandru Grosu, Filip Skořepa, Tu Hai Chau, Jan Čáp, Daniel Srb, Daniš, Jan Král, 
Dominik Fencl, Tadeáš Petr 
Kopidlno - Radek Masák, Jaroslav Beneš, Adam Nasikovský, Lukáš Klaban, Jan Muž, 
Bohdan Kulhánek, Radek Šoltys, Dominik Berko, Tomáš Borůvka, Patrik Krejčík 
 
 
19.8.2017  Libáň/Kopidlno – Slavoj Skřivany 3:6 (1:5) 
Kaválek – Sekyra, Skořepa, Srb, Tu Hai Chau, Vorel, Grosu, Drozen, Borůvka, Masák, Petr, 
Kulhánek, Muž, Berko 
Branky: Skořepa 2, Kulhánek 
Rozhodčí: Otava 
Diváků: 40 
Serinek – as. trenéra: K prvnímu mistrovskému utkání jsme nastoupili v neúplném složení, 
hráči se sehrávají a někteří se hledají ve hře na celé hřiště. Soupeř zvládl utkání lépe, mají 
více zkušeností a jsou na sebe zvyklí. 
 
 
27.8. Libáň/Kopidlno – Loko Borohrádek 0:2 (0:1) 
Kaválek – Sekyra, Skořepa, Srb, Tu Hai Chau, Vorel, Grosu, Drozen, Čáp, Beneš, Kulhánek, 
Masák, Schlesinger, Daniš, Král 
Rozhodčí: Otava 
Diváků: 40 
Serinek: Vcelku vyrovnaný a pohledný zápas, bohužel soupeř své šance dokázal využít, 
zatímco náš tým ne. 
 
 
30.8. TJ Předměřice – Libáň/Kopidlno 0:9 (0:4) 
Radek Masák – Patrik Drozen, Alexandru Grosu, Jakub Sekyra, Daniel Srb – Jan Čáp, Adam 
Nasikovský, Tu Hai Chau, Bohdan Kulhánek – Filip Skořepa, Lukáš Klaban … 
střídačka Martin Vorel, Antonín Kaválek, Petr Tadeáš  



Branky: Lukáš Klaban 6, Bohdan Kulhánek 2, Jan Čáp  
Diváků: 45 
ŽK: Klaban 21 
Havelka: Úvodních 15 minut postrádalo náboj, ale následně se již bylo na co dívat. Slušným 
výkonem, přehledem a zejména klidem se prezentoval zadák Jakub Sekyra. Na hřišti byl ze 
všech hráčů po celý zápas nejaktivnější Lukáš Klaban. Byl k neudržení a žádný post mu nebyl 
cizí. Útočil, bránil, neustále chtěl hrát. Na počátku první gólové akce stál Kulhánek, míč 
nabídl na levačku Skořepovi, ten jej posunul Klábovi, který se nebál zakončit, 0:1. O pár 
minut později postupoval sám na golmana Skořepa, neuspěl, zakončit do brány mohl i Klába, 
ale ze všeho nakonec vytěžil gól Kulhánek, 0:2. Domácí se do hry příliš nedostávali. 
Výjimkou byla jejich šance z rohového kopu v 36.minutě. Zde se dobrým zákrokem blýskl 
Masák. O šance nebyla nouze a do poločasu se ještě dvakrát do černého trefil Lukáš, 0:4. 
Adam do poločasu druhého zvolil nové obutí. Libáňsko/Kopidlenský tým nepolevil, naopak. 
Zvedl se Skořepa a připravoval míče pro spoluhráče. Gólově mu však nebylo přáno. 
Nasikovský trefil tyč. Ke smůle domácích měl hlad po gólech stale Klába. Ve druhém dějství 
přidal tři branky. Zejména jeho trefa na 0:6 v 60.minutě z PVK stojí za zmínku. Míč 
orazítoval vingl brány a nechytatelně zapadl do sítě. Jednu branku přidal hlavou Kulhánek a 
jednou se střelecky prosadil Čáp. Vzhledem k šancím našeho sdruženého týmu měl být 
výsledek dvouciferný. - V utkáních dorostu padá spousta branek, ale mládežnický fotbal 
bohužel diváky příliš netáhne, a to ani z řad rodičů. Nebylo tomu jinak ani v tomto zápasu. 
Škoda, polepšete se.  „I přes neúplnou sestavu jsme se soupeřem hráli celkem vyrovnanou 
hru, dostali jsme branku v 15´ chybou brankáře, který místo odkopu nahrál soupeři přesně na 
nohu a ten toho využil. Vyrovnání přišlo ve 29´ Kulhánkem, kdy si naběhl na zadní tyč a z 
celkem beznadějné situace vytěžil branku, která dala naději na obrat. Bohužel soupeř využil 
většiny našich chyb v obraně a záloze (v 50´, 65´, 67´). Tyto soupeř okamžitě trestal a odvezl 
všechny body zaslouženě domů. Dnes chybovali hráči, od kterých se to nečekalo a není to u 
nich běžné, ale je to fotbal, míč je kulatý a čekají nás další zápasy, ve kterých se musíme 
poprat o lepší výsledek.“ Zdeněk Serinek 
 
 
2.9. Libáň/Kopidlno – Vamberk/Rokytnice 1:4 (1:1) 
Kaválek – Sekyra, Skořepa, Srb, Grosu, Drozen, Čáp, Miech, Kulhánek, Král, Masák, Muž, 
Berko 
Branka: Kulhánek  
Rozhodčí: Douša´ 
Diváků: 20 
ŽK: Grosu 36´ 
Serinek: „I přes neúplnou sestavu jsme se soupeřem hráli celkem vyrovnanou hru, dostali 
jsme branku v 15´ chybou brankáře, který místo odkopu nahrál soupeři přesně na nohu a ten 
toho využil. Vyrovnání přišlo ve 29´ Kulhánkem, kdy si naběhl na zadní tyč a z celkem 
beznadějné situace vytěžil branku, která dala naději na obrat. Bohužel soupeř využil většiny 
našich chyb v obraně a záloze (v 50´, 65´, 67´). Tyto soupeř okamžitě trestal a odvezl všechny 
body zaslouženě domů. Dnes chybovali hráči, od kterých se to nečekalo a není to u nich 



běžné, ale je to fotbal, míč je kulatý a čekají nás další zápasy, ve kterých se musíme poprat o 
lepší výsledek.“  
 
 
9.9. SK Babí/Velké Poříčí – Libáň/Kopidlno 1:5 (0:0) 
Král – Sekyra, Skořepa, Srb, Grosu, Drozen, Miech, Vorel, Tu Hai Chau, Beneš, Šoltys 
Branky: Skořepa 3, Tu Hai Chau, Šoltys 
Rozhodčí: Franěk 
Diváků: 50 
ŽK: Drozen 38 
Serinek: V první půli jsme si vypracovali 8 – 10 brankových příležitostí, ale zakončení se nám 
nedařilo. Druhá polovina utkání se nám už podařila lépe, i kdyř v 11 (4 hráči dopoledne hráli 
za muže) chytli snad druhý dech a utkání otočili a odvážíme tak 3 body domů. 
 
 
16.9. Libáň/Kopidlno – TJ Sokol Třebechovice pod Orebem 5:2 (1:1) 
Masák – Beneš, Muž, Drozen, Vorel, Sekyra, Miech, Kulhánek, Grosu, Skořepa, Tu Hai 
Chau, Berko, Šoltys, Čáp 
Branky: Grosu 3, Vorel, Šoltys 
Rozhodčí: Klein´ 
Diváků: 25 
ŽK: Miech 36´, Drozen 75 
Serinek: „Hosté přijeli v 10, ale hra v prvním poločase tomu nenasvědčovala. Hosté dokázali 
vstřelit první branku ve 13´ a narostli jim křídla, mysleli si, že to bude snadné a odvezou si 
body, ale proti byl Grosu, který vyrovnal ve 20´. Do konce poločasu jsme měli několik šancí, 
kterým chybělo brankové zakončení. Hosté se stále snažili o změnu výsledku do konce 
poločasu, ale to se jim naštěstí nepodařilo. Poločasový stav 1 : 1 byl spíše uspokojivý pro 
hosty než pro nás. Druhý poločas jsme si vytvořili tlak a soupeře zatlačili na jejich polovinu, 
jeden rychlý protiútok hostí v 55´hasil Miech faulem a obdržel druhou žlutou a šel ven. Hosté 
vycítili šanci a měli snahu otočit utkání ve svůj prospěch. Najednou byli rychlejší a přesnější. 
Co se týče přihrávek na mokrém povrchu, míč je poslouchal víc jak naše hráče. V 63´Grosu 
vstřelil svoji dnešní druhou branku a mysleli jsme si, že to soupeře zlomí, ale opak byl 
pravdou. Hráli nepříjemnou a rychlou nakopávanou a náš tým měl co dělat to ubránit. Útočili 
ve 3 až 5 lidech, otevřeli tak prostor v záloze a obraně pro naše hráče. My jsme stále hráli 
kombinační fotbal a to vedlo ke vstřelení třech rychlých branek. Hosté ještě před naší 
penaltou v 82´ dokázali upravit na 4:2. Hvizd rozhodčího ukončil utkání a my se mohli 
radovat z prvního domácího úspěchu.  
 
 
23.9. Dvůr/Bílá Třemešná – Libáň/Kopidlno 2:0 (1:0) 
Král – Beneš, Srb, Čáp, Vorel, Sekyra, Nasikovský, Kulhánek, Grosu, Skořepa, Tu Hai Chau, 
Klaban 
Rozhodčí: Nymsa´ 
Diváků: 30 



Zdeněk Serinek: „Hned od začátku jsme domácí dostali pod tlak a vytvořili si několik šancí, 
ta nejlepší byla v 8´, kdy Nasikovský rozehrál asi z 20 m PVK na přední tyč a brankář 
domácích se štěstím vytáhl míč na tyč a roh. Hrálo se na mokrém, těžkém terénu, ale přesto 
jsme si vytvořili hodně slibných brankových šancí, bohužel bez zdárného zakončení. V 32´ 
nás soupeř potrestal po naší chybné kombinaci na polovině hřiště, 1 : 0. Do konce poločasu 
jsme byli lepším týmem, což uznali i místní fandové, ale naše tutovky jsme zahodili. V druhé 
polovině se od začátku hrálo více na polovině domácích, ale bohužel přesnost a zakončení nás 
trápilo dál. Ve 48´ jsme opět chybovali a Daniel Srb musel zasahovat ve vápně a byla z toho 
desítka pro domácí, 2:0. Dále jsme soupeře tlačili, ale chybělo nám fotbalové štěstí a navíc 
nám nepřál ani hlavní rozhodčí. Moc tomu nedal ani pomezní domácích, který v druhé půli 
mával jak na nádraží u posunu (nádražáci prominou) a měl i s fanoušky srandu z toho, že mu 
to hlavní rozhodčí žere. Posledních 20 minut to vypadalo na hřišti jako na jarmarku, samé 
povídání a nadávky ze všech stran. Domácí pak již do konce utkání ubránili výsledek 2:0.“  
 
 
30.9. Libáň/Kopidlno – Dobruška/Opočno 2:4 (0:2) 
Král – Srb, Čáp, Vorel, Sekyra, Grosu, Skořepa, Tu Hai Chau, Drozen, Miech, Kulhánek, 
Muž, Šoltys, Fencl, Kaválek, Petr 
Branky: Čáp 2 
Rozhodčí: Odvárko 
Oldřich Janďourek: „Od začátku zápasu byli hosté lepší v pohybu i kombinaci. První branka 
padla po nepřesnosti domácího gólmana, kdy od brankové čáry přihrával spoluhráči a míč 
získal soupeř, který dával do prázdné brány. U domácích chyběla nabídka spoluhráčů a 
přesnost v kombinaci. Ve druhém poločase se hra otočila a po snížení na 1:2 domácí hýřili 
pohybem a náběhy za obranu, z toho přicházely i šance. Z ojedinělého protiútoku Dobruška 
zvýšila na 1:3 a začala bránit výsledek. Po snížení na 2:3 měl následně na kopačce vyrovnání 
Kulhánek. Nakonec v předposlední minutě soupeř vsítil poslední branku utkání přímo z 
rohového kopu.“  
 
 
7.10. Sokol Stěžery – Libáň/Kopidlno 3:3 (0:2) PK 4:1 
Vorel – Srb, Čáp, Sekyra, Skořepa, Tu Hai Chau, Drozen, Miech, Kulhánek, Šoltys, Král, 
Beneš, Muž 
Branky: Skořepa 2, Čáp 
Rozhodčí: Krucký 
Diváků: 20 
Zdeněk Serinek: “První poločas jsme byli lepším týmem, měli jsme více šancí, a kdyby bylo 
skóre v poločasu 0:5, nikdo by se nedivil a mohlo být rozhodnuto. Začátek druhé půle nám 
naprosto utekl a soupeř šel do vedení. Kvalita hřiště se v druhé části výrazně zhoršila, což 
nám také vůbec nevyhovovalo. Přesto jsme v závěru utkání vyrovnali a Radek Šoltys i 
Bohdan Kulhánek se dostali do šancí hodných branky. Po remíze přišly na řadu penalty a jak 
se ukázalo, ty neumíme. Jak brankář, tak i hráči mají v této disciplíně co dohánět. Většinou 
máme druhé poločasy lepší, dnes tomu bylo jinak. Proto jsme si přivezli pouze jeden bod.” 
 



 
14.10. Rasošky/Smiřice – Libáň/Kopidlno 1:7 (1:5) (okr. Náchod 70 km) 
Král – Drozen, Vorel, Miech, Čáp, Srb, Skořepa, Tu Hai Chau, Šoltys, Kulhánek, Fencl, Petr, 
Krejčík 
Branky: 15´,18´,20´,38´R.Šoltys, 39´B.Kulhánek, 68´Tu Hai Chau, 89´Tadeáš Petr  
Rozhodčí: Bareš 
Diváků: 10 
Zdeněk Serinek: „Utkání s beznadějně posledním týmem soutěže jsme začali s 15-ti 
minutovým zpožděním z důvodu čekání na rozhodčího. Od úvodního hvizdu jsme soupeře 
zatlačili na jejich polovinu a vypracovali jsme si několik šancí, které se nedařilo úspěšně 
zakončit a ve 14´z ojedinělého úniku se domácím podařilo vsítit první branku. Hned po 
rozehrání vyrovnal Šoltys, který dalšími brankami dal domácím najevo, kdo dnes vyhraje. A 
když ve 38´vsítil svoji čtvrtou branku, soupeř již působil odevzdaně. V druhé části jsme hráli 
stále většinu času na polovině domácích, kteří se snažili sice s výsledkem něco udělat, ale 
nakopávané balony za naší obranu nenacházely svého adresáta a nebo je zachytávala obrana 
našeho týmu. Několik šancí nedokázali využít díky našemu brankáři a také špatným 
zakončením. Asi v 70´jsme stáhli tři hráče, kteří museli odjet doplnit tým mužů Libáně. Před 
svým odjezdem vsítil branku Tu a měli jsme dostatečný náskok pro zbytek utkání. Do hry se 
tak dostali hráči, kteří nemají tolik zkušeností. Svoji premiéru si tak odbyl Patrik Krejčík, 
který se nebál jít do soubojů i přes výškový rozdíl. V 89´ Tadeáš Petr potvrdil naši převahu a 
vstřelil poslední branku. Bohužel výsledek měl být výrazně lepší, ale nedokázali jsme 
proměnit spoustu vyložených šancí. A těch dnes bylo víc než za celý podzim. Nepřesnost 
finálních přihrávek a střelby se nás nějak stále drží.“ 
 
 
22.10. Libáň/Kopidlno - TJ Rudník 0:2 (0:0) 
Král – Petr, Beneš, Drozen, Fencl, Vorel, Sekyra, Miech, Nasikovský, Klaban, Skořepa, Tu 
Hai Chau, Kaválek, Záruba, Šoltys, Kulhánek 
Rozhodčí: Stejskal 
Diváků: 30 
Havelka: Hned v úvodu utkání si míč na značku pokutového kopu postavil Lukáš Klaban. 
Bohužel tvrdou ranou nastřelil pouze tyč. Poločas byl herně poměrně vyrovnaný, ale přesto 
jsme měli územní převahu. Tu jsme nedokázali zužitkovat ke vstřelení gólu, i když příležitosti 
k tomu byly. V druhé části byl k vidění podobný obrázek hry, jen s tím rozdílem, že do vedení 
šli hosté. V touze obrátit nepříznivý stav jsme otevřeli obranu a soupeř to potrestal druhým 
gólem. Snahu nelze upřít, byli jsme znovu blízko vstřelení branky, ale nic jsme nedotáhli do 
konce. Škoda, že se více do hry nezapojil Filip Skořepa, byl více k vidění až v druhém 
poločasu, to pro mě bylo málo. Byli jsme mírně lepším týmem, o to více mrzí prohra. 
 
 
28.10. Libáň/Kopidlno – TJ Předměřice 2:4 (0:3) UMT v Jičíně 
Král – Muž, Drozen, Fencl, Vorel, Sekyra, Miech, Čáp, Grosu, Skořepa, Tu Hai Chau, Šoltys, 
Beneš, Kulhánek, Krejčík 
Branky: Šoltys, Sekyra 



Rozhodčí: Odvárko 
Diváků: 10 
Zdeněk Serinek: „Podmáčený terén v Libáni byl důvodem přesunu na jičínský UMT. Hosté 
přijeli lépe připraveni, byli rychlejší jak s míčem, tak i bez něj, a to dávalo našim hráčům 
zabrat a nestihali. Přesností přihrávek a lepším čtení hry si hosté vytvořili několik šancí, které 
se nám podařilo uhasit. Bohužel tři branky jsme dostali vždy po zbytečné ztrátě míče u půlící 
čáry a rychlé útočníky jsme neuhlídali. Soupeř byl na koni. Do druhého poločasu jsme šli s 
tím, že se o výsledek poperem. Slova Krejčíka v šatně „máme na ně“ měla ostatní nakopnout 
a povzbudit. Utekl nám však začátek a hosté zvýšili a vypadalo to špatně. Soupeře jsme přesto 
zatlačili na jeho polovinu a chvílemi to vypadalo, že hrajeme přesilovku. Podařilo se však 
pouze snížit na konečných 2:4. Šancí bylo opět nespočet, ale zakončení a hlavně trefování 
zařízení se nedařilo. V závěru pracovala naše obrana dobře a vše likvidovala, navíc brankář 
podržel tým několika pěknými a důležitými zákroky.“ 
 
 
5.11. Slavoj Skřivany – Libáň/Kopidlno 7:3 (5:1) 
Vorel – Sekyra, Čáp, Grosu, Skořepa, Tu, Klaban, Šoltys, Beneš, Kulhánek, Srb 
Branky: Beneš, Čáp, Klaban 
Rozhodčí: Jiříček 
Diváků: 50 
ŽK: Skořepa 27´, Čáp 69´ 
Již tradiční dopolední utkání do nedalekých Skřivan jsme zajížděli v plném Na počtu 11 lidí. 
Nebylo co vymýšlet ale o výsledek jsme se chtěli porvat. Zaspali jsme začátek zápasu a 
domácí dvěma brankami ve 2´a 6´ dali na jevo že body chtějí nechat doma. Ve 27´to potvrdili 
další brankou z penalty a tak nějak usnuli a ke slovu jsme se dostali my ve 28´Beneš snížil na 
3:1 a narostla nám křídla a do 36´jsme domácí dostali pod tlak, který jsme nedokázali využít a 
přetavit v další branku. Do řad domácích vnesl ve 36´a 39´ klid  kanonýr Vysuček který 
zakončil poločasový příděl na 5 brankách a završil tak svůj dnešní střelecký den na třech 
brankách v naší síti. Je to jeden z nejlepších a nejrychlejších hráčů v této soutěži a nejsme 
jediným týmem na kterém se takto prezentuje a osobně si myslím že by mu slušela jiná soutěž 
a jiný tým protože tento hráč převyšuje fotbalově jak své spoluhráče tak většinu hráčů 
soupeřů. 
I přes počet jedenácti hráčů jsme šli do druhé půle s tím že se pokusíme z utkání udělat drama 
ale podařilo se nám pouze srovnat hru ale opakovaně,  snad nemoc našeho týmu, trestuhodně 
jsme neproměnili  šance které nám soupeř poskytl. Až v 60´Čáp konečně trestal a snížil na 
5:2. Soupeř ožil a dvěma brankami v 65´a 77´zatížil naše konto dalšími dvěma brankami a 
dohrávalo se abychom jich nedostali více dle přání domácích fanoušků. V 87´ještě klaban 
upravil  na konečných 7:3.  Všem našim hráčům patří dík že se snažili po většinu utkání hrát 
již tradičně  pohledný fotbal.   Serinek. 
Hlinovský Jiří (domácí): Hosté byli více na míči, domácí zase produktivnější. 
 
 
11.11. Loko Borohrádek – Libáň/Kopidlno 9:2 (4:0) 
Král – Srb, Berko, Vorel, Sekyra, Miech, Čáp, Grosu, Tu Hai Chau, Šoltys, Beneš, Kulhánek 



Branky: Grosu, Šoltys 
Rozhodčí: Hrubý 
Do Borohrádku jsme jeli opět v jedenácti lidech a to nevěstilo nic dobrého vzhledem k tomu, 
že domácí mají poměrně dost vysoké hráče. Hned od začátku na nás soupeř vletěl  a na 
nejmenším hřišti soutěže nám ve 2´, 7´, 26´, hráč domácích  Duda vstřelil tři branky, tak bylo 
celkem jasné  kterým směrem se budou stěhovat body. Ve 29´Bártl vstřelil čtvrtou branku 
domácích která je tak trochu uspokojila a polevili a dovolili tak abychom si my vypracovali 
nějaké šance. Hru jsme srovnali,  ale soupeř nedovolil  abychom upravili stav do konce 
poločasu. 
Ve druhé půli došlo ke střídání u domácích a tři hráči odešli asi na basket, protože  tým mužů 
ten den nehrál. Měli jsme více ze hry, hrálo se častěji na polovině domácích a v 66´ Grosu 
rozvlnil domácí sít´ a snížil na 4:1. Dále jsme tlačili a snažili jsme se o snížení ovšem v 71´,a 
75´, jsme inkasovali dvě laciné branky a bylo rozhodnuto. V 78´ se trefil  Šoltys ale více se 
nám  nepodařilo  6 : 2 už bylo beznadějné a naši hráči vypadali unaveně a bezmocně. V 82´ a 
dvěma v 86´ ,domácí dali najevo, kdo dnes ovládl místní hřiště. Utkání se tak dohrávalo ve 
snaze nedostat desítku. Bohužel 5 branek jsme dostali z rohu, je jasné že výšková převaha 
domácích musela být někde vidět a ta se ukázala právě při rozích ale také při soubojích o 
vysoké míče.  
Čeká nás zimní příprava součásti  které bude pohár U – 19, ve kterém se potkáme také se 
soupeři  z KP.   Serinek. 

 
 
 

1. Loko Borohrádek  14     11     0     1     2             82:15       37   
2. Slavoj Skřivany                    14     10     2     2     0             102:20     34   
3. Vamberk/Rokytnice               14     9       2     1     2             46:24       31   
4. SK Třebechovice  14     8       4     1     1             65:28       27   
5. Slavoj Předměřice n.L. 14     7       6     1     0             52:43       23   
6. Dvůr/Bílá Třemešná  14     6       5     1     2             40:42       22 
7. Dobruška/Opočno       14     7       6     0     1   32:39      22   
8.  TJ Rudník                        14     6       6     1     1    49:42        21   
9. Libáň/Kopidlno     14     4       9     0     1   42:47        13  
10. Sokol Stěžery                      14     3       9     1     1    20:35        12   
11. SK Babí/Velké Poříčí  14     2       10   2     0   36:51        10   
12. Rasošky/Smiřice                    14     0       14   0     0    9:189        0 

 
 
25.3. Kopidlno/Libáň – SK Babí/Velké Poříčí 5:2 (1:1) 
Masák – Král, Klaban, Kaválek, Srb, Vorel, Sekyra, Čáp, Miech, Grosu, Skořepa, Tu, Myška, 
Smetana, Šoltys, Kulhánek 
Branky: Čáp 44´, Srb 70´, Grosu 74´, Klaban 81´PK, Šoltys 88´ 
Rozhodčí:Kriegler 
Diváků: 15 



ŽK: Grosu 60´ 
První domácí utkání se odehrálo na UMT Jičín. 
Přijel soupeř na kterého jsme si věřili u nich jsme na podzim vyhráli 5:1. 
Byli jsme lepším týmem bohužel opět jsme nevyužili vyložené šance kterých bylo opět tak na 
dva zápasy. Neposlouchal nás moc míč, nedařila se přesná přihrávka a chvílemi chyběl pohyb 
bez míče. Dostali jsme branku ve 14 minutě kdy jsme my kopali roh, soupeř získal míč a 
rychlým protiůtokem, třemi přihrávkami na jeden dotek a zaspáním naší obrany dali první 
branku zápasu. 
Do konce poločasu jsme vyrovnali střelou Čápa 43min.která nesedla tak jak si přál a možná to 
bylo dobře, protože původní směr brankář vystihl ale Honzovi střela sklouzla a letěla do 
protipohybu brankáře k tyči. A poločas tak skončil 1 : 1 
V druhé půli jsme soupeře tlačili ale špatná finální přihrávka a zakončení se nedařilo. 
V 56 minutě jsme inkasovali druhou branku z rohu kdy nikdo z našich hráčů nereagoval na 
výskok soupeře a jenom přihlýželi jak střílí gól na 1:2. 
Poté  náš tým chytl druhý dech a soupeře zatlačil na jejich polovinu . Vypracovali jsme si 
několik šancí které vadli k tomu že jsme utkání otočili ve svůj prospěch-V 70min Srp doráží 
rohový kop a je 2:2. V 74min zauřadoval Grosu a zavelel tak k obratu v utkání 3 : 2.V 81min 
Klaban využil pokutového kopu a dal tak na 4:2. V 88min ještě upravil na konečných 5:2 
Šoltys který vystihl vyražený míč brankářem po střele kterou vyslal Grosu. 
Celý tým bojoval až do posledního hvizdu rozhodčího a mohl se radovat ze 3 bodů 
z kategorie povinných. 
Za zmínku stojí akce v 50min kdy Srp Dan vyslal střelu na bránu asi z 25m trefil břevno míč 
se odrazil na zem a vyletěl mimo branku naši hráči viděli gól domáhali se na rozhodčím 
uznání branky ten však hru nepřerušil a soupeř urychleně chtěl situace využít, burcováni ze 
sřídačky nedáš dostaneš šli ve třech na osamoceného Masáka ten se znažil vyběhnutím na 
vápno zmenčit  prostor pro střelu útočící hráč si mohl vybrat přihrávku na volné hráče 
postranách, byl však lakomý a napálil balon dělovkou do břevna odkud se odrazil až k naší 
střídačce. 
Bohužel toto utkání bylo poslední pro Alexandra Grosu který se navrátil do mateřského klubu 
a ten jej prodal dál. Byl to konstruktivní silový hráč který nám bude bezpochyby chybět 
přesto mu přeji hodně dalších úspěchů jménem celého týmu. 
Serinek Zdeněk. 

 
1.4. Třebechovice pod Orebem – Kopidlno/Libáň 5:0 (3:0) 
Masák – Král, Krejčík, Srb, Kulhánek, Sekyra, Muž, Čáp, Petr, Skořepa, Tu, Vorel, Šoltys 
Rozhodčí: Hlavsa 
Diváků: 30 
Do Třebechovic odjíždělo  9hráčů, kteří měli  v nohách 90min z předešlého dne ve 
Vamberku. Přibyl Skořepa a Čáp, vzali jsme sebou Krejčíka bylo nás tak 13 a jelo se opět na 
stadion soupeře,  který bojuje o čelo tabulky. Hřiště hrbolaté nevěstilo nic dobrého a průběh 
utkání to také potvrdil. První branka padla ve 14min, kdy jsme neuhlídali  soupeře, který 
snadno využil rohového kopu a rozvlnil síť naší branky poprvé v tomto utkání. Druhá branka 
padla nešťastně, kdy Masák očekával odražený míč od země do své náruče, ten však vlivem 



nerovnosti terénu změnil svůj směr a k překvapení všech skončil v naši bráně.  V průběhu 
první poloviny zápasu se nám dařilo soupeře trápit komplikovat jim rozehru a kombinaci, ale 
to bylo asi vše čeho jsme byli schopni, byly rychlejší a přesnější . Brankou do šatny kdy 
záloha neatakovala soupeře  od půlící čáry až před naše vápno a obrana se nepochopitelně 
rozestoupila tak, že náš brankář nic neviděl tak domácí střelou ne střelou k tyči zakončil 
poločasový účet 3:0. 
V druhé polovině bylo vidět na našich hráčích únava, ale i přesto se snažili hrát dál útočný 
fotbal a zaměřili se na vstřelení alespoň jednoho gólu otevřeli hru v zadních řadách a to 
bohužel zapříčinilo vstřelení dalších branek  domácích v 70 a 88min na konečných 5:0. 
Bohužel jsme za celý zápas vystřelili 6 na bránu s toho jednou mezi tyče a tak se branek nedá 
docílit naše střelecká pasivita za celý tento víkend jasně dokazuje, že pokud se budeme hru 
cpát pořád středem a ne po lajnách není moc šancí na vsítění branky zvláště na hřišti 
v Třebechovicích, kde šířka snad maximální rozměrů které jsou povoleny a domácí toho 
perfektně dokázali využít a vrátil nám porážku z podzimu kdy jsme v Libáni vyhráli 5:2 a to 
jsme od 55min. hráli v 10. 
Přes tento neúspěch patří dík hráčům, kteří dali tento dvouzápasový  víkend. 
Serinek Zdeněk 

 
8.4. Kopidlno/Libáň – Dvůr/Bílá Třemešná 1:2 (0:0) PK 3:4 
Masák – Král, Kaválek, Drozen, Srb, Vorel, Sekyra, Miech, Čáp, Petr, Skořepa 
Na střídání Tu Hai Chau, Myška, Smetana, Šoltys, Krejčík, Kulhánek, Berko 
Branka: Kulhánek 
Rozhodčí: Stejskal 
Diváků: 40 
Čekal nás soupeř z horní poloviny tabulky, u kterého jsme na podzim prohráli 2:0 
Od začátku se hrálo vyrovnané utkání, oba týmy si v první polovině vypracovali několik 
slibných šancí,  které se však nepodařilo zdárně završit brankou. Poločas 0:0 odpovídal hře, 
ale měli jsme 3 šance, které se proměnit  dali, odchod do šaten mohl být veselejší. 
Druhý poločas jsme začátek zaspali a v 47´ hráč hostí Jákl  vsítil svoji první branku dne a 
hosté vedli 0:1. (tento hráč vstřelil obě branky do naší sítě i na podzim).  V dalším průběhu 
jsme se snažili soupeře zatlačit na jejich polovinu což se chvílemi dařilo ale zakončení a 
finální  přihrávka  opět zklamala. V 74´se podařilo Kulhánkovi ze skrumáže ve vápně 
nečekaně pro brankáře hostí míč nakopnout tak, že k radosti naší i fanoušků  skončil v síti a 
bylo 1:1. Následné pokutové kopy nám nevyšly a hosté tak odvezli 2 body domů.  Serinek. 

 
15.4. Dobruška/Opočno – Kopidlno/Libáň 5:3 (2:0) 
Masák – Král, Berko, Droze, Beneš, Vorel, Sekyra, Miech, Čáp, Tu, Kulhánek, Muž, Šoltys 
Branky: Šoltys, 56´, 76´, Tu 58 
Rozhodčí: Valihora 
Diváků: 35 
Zajížděli jsme do Opočna, kde nás čekalo opět širokánské hřiště, kterého domácí dokázali 
využít lépe než my. Ve 24´ po zahrání přímého volného kopu domácích ze 30m šel míč skoro 



přesně na našeho brankáře, který si povystoupil z brány aby jej chytil, zapracovala příroda a 
vítr míč nadzvedl o Radek ho pouze škrtnul prsty a zapadl do naší sítě 1:0. Ve 30´se zachvěla 
tyč naší branky po vyložené šanci domácích. Ve 35´se zastřeloval Šoltys těsně nad bránu 
domácích. Ve 42´ po hrubé chybě střední zálohy ve středovém kruhu, obrana nestačila 
zareagovat na rychlý útok  a  domácí zvýšili na 2:0. Tak skončil první poločas. 
Ve druhé polovině utkání jsme my hráli po větru a nabádali jsme hráče aby se toho snažili 
využít,  byli jsme tým,  který diktoval hru a vypracovali jsme si několik šancí ale bez 
úspěšného konce. V 56´ se rozjela rychlá akce po ose Král, Vorel, Šoltys. Která proběhla na 
jeden dotek a poslední jmenovaný po zemi vedle brankářových nohou snížil na 2:1. Za dvě 
minuty tedy v 58´ stejná akce jak přes kopírák ale tentokrát zakončoval Tu Hai Chau, bylo 
srovnáno. Soupeř rázem znervózněl a začal chybovat, my jsme se snažili využívat celou šíří 
hřiště jako domácí a ukázalo se že v druhém poločase to na domácí platilo zvláště v 76´kdy 
Šoltys dorážel míč za záda domácího brankáře na 2:3. V duchu jsme si přáli aby utkáni 
skončilo ale domácí se nadechli a za 3´tedy v 79´srovnali na 3:3 po zaspání naší obrany. 
V 86´ domácí udeřili znovu a po další chybě ve středu hřiště jednoduše a lehce zvýšili na 4:3 
ve svůj prospěch. V poslední tedy 90´ještě upravili na konečných 5:3 a jelo se domů.  
Dnes zklamali ti od kterých se to nečeká a překvapili taktéž ti od kterých se to neočekávalo. 
Škoda že za stavu 2:3 jsme nevyužili nervozity domácích a nevstřelili další branku. Serinek. 
 
 
22.4. Kopidlno/Libáň – Sokol Stěžery 1:3 (0:2) 
Masák – Král, Muž, Drozen, Beneš, Vorel, Miech, Čáp, Tu, Kaválek, Šoltys 
Na střídání Kulhánek, Krejčík 
Branka: Šoltys 
Rozhodčí: Soukup 
Diváků: 30 
Čekal nás soupeř  na kterého jsme si věřili, je na stejné herní úrovni jako my a v tabulce je 
před námi o 5 bodů, ale bohužel první poločas tomu nenasvědčoval a vyhrály ho hosté 0:2. 
Nastoupili jsme v oslabené sestavě ale i přesto  jsme si  vypracovali nějaké šance, ale 
koncovka nám opět dnes nešla. Soupeř byl bojovnější rychlejší a lepší na míči my jsme si 
nechali  styl a tempo hry vnutit. V druhé polovině jsme hru srovnali,  ale bohužel jsme 
dokázali pouze snížit na 1:3 a to byl také konečný výsledek utkání. Bohužel  naše výkony jak 
týmu, tak jednotlivců nejsou stabilní a vyrovnané  u hráčů  kteří vypomáhají v týmech mužů 
se nedá očekávat, že odehrají 2x90minut během 24hodin na 100%. Přesto bojují a snaží se 
být pro tým přínosem po celých 90min.  Serinek. 

 
29.4. Kopidlno/Libáň – Rasošky/Smiřice 9:1 (3:1) 
Masák – Beneš, Král, Drozen, Srb, Vorel, Sekyra, Miech, Čáp, Muž, Skořepa, Tu, Kaválek, 
Petr, Kulhánek, Klaban, Krejčík 
Branky: Kulhánek 14´, Vorel 17´, Krejčík 20´(pk) 78´, Miech 48´, 70´, Muž 60´, 70´, Skořepa 
74 
Rozhodčí: Styblík 
Diváků: 23 



Na naše hřiště přijel soupeř beznadějně poslední tým Rasošky/Smiřice. Od začátku utkání 
jsme měli převahu a nedokázali v prvních minutách proměnit vyložené 3 šance. Soupeř udeřil 
již v 5min a prohrávali jsme 0:1. Naši hráči trochu znervózněli a situaci zvládli na výbornou. 
Ve 14minutě konečně Kulhánek vsítil první  naši branku dne na 1:1 a netrvalo dlouho a Vorel 
dal na 2:1 v 17 min a tým se mohl uklidnit a hrát pohledný fotbal, který se musel líbit i 
divákům. Když Rozhodčí ve 20min nařídil pokutový kop po faulu na Klabana k provedení se 
ze střídačky zvedl Krejčík který měl případnou penaltu slíbenou už před  zápasem, a  střelou 
pod břevno  určil jakým směrem  bude  skóre narůstat 3:1. Soupeř se snažil něco udělat se 
zápasem a až do konce poločasu se hrál  fotbal v naší režii, ale nedokázali jsme soupeřovi 
vsítit další branky a šance hostí se dařilo naším řadám likvidovat. 
V druhé půli jsme soupeře nepustili k ničemu vážnému a nasázeli mu další branky. Hosté 
zápas nezvládli hlavně fyzicky a tak Krejčík v 78 min střelou ve vápně vstřelil svoji dnešní 
druhou branku a poslední v dnešním utkání.  Serinek 

 
1.5. TJ Rudník – Kopidlno/Libáň 2:4 (0:3) - poslední utkání základní části soutěže 
Masák – Skořepa, Srb, Sekyra, Miech - Muž, Tu, Borůvka, Vorel – Kulhánek, Šoltys 
Na střídání Krejčík, Král, Myška, Petr 
Branky: Skořepa 2, Kulhánek 2 
Rozhodčí: Doubic 
Diváků: 30 
Jak viděl utkání Zdeněk Serinek: „Rudník byl v tabulce před námi o 5 bodů a navíc jistým 
účastníkem skupiny o umístění, kterou budeme hrát. Chtěli jsme se tudíž na soupeře 
dotáhnout a vylepšit si pozici pro možný útok na vítězství ve skupině. Prvních deset minut 
bylo zahřívacích a to z obou stran. Po té jsme si vypracovali několik šancí a dostali soupeře 
pod tlak, který nesl ovoce. Dvakrát po sobě se trefil Skořepa. Po zbytek prvního poločasu 
jsme měli více ze hry a neproměnili další šance. Ve 43. minutě Kulhánek srazil domácí na 
kolena brankou do šatny. V první půli jsme byli rychlejší a přesnější, jak v přihrávkách, tak ve 
čtení hry a s vědomím, že druhý poločas máme lepší, jsme šli nabrat síly do kabin. I v druhé 
půli jsme měli převahu, ale bohužel několik šancí jsme nezužitkovali. Domácí párkrát udeřili, 
ale obrana fungovala dobře, vše hasila včas a bezpečně. V 60´rozhodčí nařídil pokutový kop 
za hru vysokou nohou Kulhánka. Gólman Masák vystihl směr i místo, ale bohužel byl krátký 
a míč pouze ztečoval k tyči, 1:3. Obratem Kulhánek dorážkou odčinil zavinění pokutového 
kopu a vnesl klid do našich řad. Domácím se podařilo ještě jednou, a to v 66´snížit. Od té 
chvíle ožili a snažili se ještě něco se zápasem udělat. V bráně nás v těch chvílích podržel 
Masák a mohli jsme se radovat ze třech bodů.“ ´ 
 
 

1. TJ Slavoj Skřivany                    8     7     1     0     0     145:37     55 
2. Vamberk/Rokytnice                  8     7     1     0     1       84:30     53 
3. TJ Loko Borohrádek                 8     5     3     1     0     114:31     51 
4. SK Třebechovice p.O.              8     5     3     0     0       88:47     42 
5. TJ Slavoj Předměřice n.L.        8     6     2     0     0       87:58     41 
6. Dvůr/Bílá Třemešná                 8     5     3     2     0       66:57     35 



7. TJ Sokol Stěžery                       8     5     3     0     1       49:28     28 
8. Dobruška/Opočno                    8     2     6     0     0       60:72      28 
9. TJ Rudník                                8     1     7     0     1       64:65      25 
10. Kopidlno/Libáň                       8     3     5     0     1       65:72      23 
11. Babí/Velké Poříčí                    8     2     6     1     0       57:84      15 
12. Rasošky/Smiřice                     8     0     8     0     0       12:294      0  

 
O víkendu došlo k rozlosování nadstavby KS dorostu, kdy budeme hrát ve skupině o umístění 
(Stěžery, Dobruška/Opočno, Rudník, Babí/Poříčí, Rasošky/Smiřice 
 
 
12.5.Sokol Stěžery – Kopidlno/Libáň 1:0 (1:0)  
Masák – Skořepa, Srb, Miech, Drozen, Krejčík, Tu, Sekyra, Borůvka, Myška, Kulhánek 
Na střídání Petr, Smetana, Král 
Rozhodčí: Valchýnský 
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.“  
 
 
20.5. SK Babí/Velké Poříčí – Kopidlno/Libáň 11:0 (5:0) 
Masák – Král, Miech, Petr, Drozen, Muž, Borůvka, Tu, Vorel, Kulhánek, 
Rozhodčí: Pálka 
Diváků: 30 
Bohužel k utkání za Náchod jsme odjeli pouze v 10 hráčích a nemohli jsme tým doplnit z řad 
žáků protože v době našeho odjezdu stále ještě hráli za své týmy. 
Doufali jsme že se nám podaří uhrát nějaký přijatelný výsledek.Po prvním poločase 5:0 jsme 
doufali že jich nedostaneme 10 a do druhé půle jsme šli s tím že se pokusíme ubránit  tak aby 
to oněch 10 nebylo. Bohužel pár minut po zahájení druhého poločasu šel dolů Vorel 
Martin(na doporučení sudího-hlava), týmu nezbylo nic jiného než co nejlépe ubránit vlastní 
šestnáctku.To se dařilo ale přesto 11:0 na konci utkání bylo dost smutné ale spoustu šancí 
jsme seupeřovi překazili a hodně ubránili. Naši hráči se do poslední chvíle snažili ubránit 
každou akci domácích ale přesilovka 10 na 8 byla znát a díky bránění a zásahům brankáře 
jsme jich nedostali 20. Vypracovali jsme si několik šancí ale zakončení se nedařilo a za stavu 



5: 0 začátkem druhé půle jsme měli 3 šance které se měli promněnit a výsledek by nemusel 
být tak jednoznačný.    Serinek. 
 
 
27.5. Kopidlno/Libáň – Rasošky/Smiřice 11:1 (5:1) 
Masák – Král, Drozen, Vorel, Miech, Muž, Skořepa, Tu, Petr, Šoltys, Kulhánek 
Na střídání Smetana, Myška, Krejčík, Machačný 
Branky: Vorel 4, Skořepa 3, Kulhánek 2, Machačný, vlastní 
Rozhodčí“ Vích 
Diváků: 20 
Domácí utkání s nejslabším soupeřem soutěže jsme zvládli lépe než v základní části kdy jsme 
dostali první branku již v 5min. a museli jsme  dotahovat . Dnes jsme přistoupili k utkání 
zodpovědněji a důrazněji, a to se vyplatilo. První branku vstřelil Skořepa z pokutového kopu 
v 5min. a vnesl klid do naších řad . Hru jsme kontrolovali a ovládali po celé ploše. Ve 12min  
se rozstřílel Kulhánek který svými čtyřmi brankami do konce poločasu stanovil poločasový 
výsledek na 5:1 a jednoznačně určil kdo dnes vládne na hřišti.  V druhé polovině jsme dál 
pokračovali ve své kombinační a rychlé hře která se nám dařila lépe než v dosavadním 
průběhu sezony a neslo to své ovoce. Rozstřílel se Vorel který vyrovnal  Kulhánka a během 
druhého poločasu vstřelil také čtyři branky. Jednu přidal Skořepa a první  zářez  Machačný  
při svém prvním utkání za dorost  (pk.) v 74min.  Serinek. 

 
2.6. TJ Rudník – Kopidlno/Libáň 2:1 (1:0) PK 4:2 
Masák – Král, Drozen, Srb, Vorel, Skořepa, Tu, Petr, Šoltys, Kulhánek, Smetana 
Připraven Myška 
Branka: Skořepa 
Rozhodčí: Janota 
ŽK: Srb, Masák 
V Rudníku nás, jako vždy čekalo těžké utkání , je to rychlý , tvrdý fotbalový tým který hraje 
vždy do posledního hvizdu a za jakého koli stavu. Jeli jsme v dost ořezané sestavě s jedním 
náhradníkem.  Celý první poločas jsme hráli celkem vyrovnanou hru domácím se podařilo 
několik pěkných akcí které dokázali využít až ve 44´brankou do šatny. Do druhé půle jsme 
nastoupili s tím že se pokusíme srovnat stav a bude li to možné otočit a odvést všechny body 
domů. V 68´Skořepa splnil první úkol a srovnal na 1:1. Hrál se pohledný kombinační a rychlý 
fotbal a to na obou stranách. Do konce se již nepodařilo vstřelit branku ani nám ani domácím 
a že oba týmy měli šancí nepočítaně ale zakončení a hlavně trefit zařízení se nedařilo na obou 
stranách. V pokutových kopech jsme bohužel prohráli 4:2 a odvezli jsme si pouze jeden bod.    
Serinek. 

 
10.6. Kopidlno/Libáň – Dobruška/Opočno 3:4 (1:1) 
Masák – Král, Drozen, Srb, Vorel, Miech, Muž, Skořepa, Tu, Beneš, Petr 
Připraveni Kulhánek, Borůvka, Krejčík 
Branky: Tu 2, Skořepa 



Rozhodčí: Šotek 
ŽK: Srb, Borůvka, Petr, Tu 
Diváků: 30 
Poslední utkání nadstavby KS KHK a zároveň poslední utkání společného dorostu FK 
Kopidlno a TJ Sokol Libáň se hrálo doma a chtěli jsme ho vyhrát. Během sezony jsme 
dvakrát prohráli ale výkony byli vyrovnané a tyto důvody nás také ještě více motivovali. 
V prvních 25 minutách to bylo takové oboustrannéě opatrné se rozehrávání a zahřívání, plné 
opatrností ale i nepřesností na obou stranách,hosté udeřili v 31´a využili našeho zaváhání a 
potrestali jej na 0:1.  Od té doby se hra zrychlila a spřesnila hlavně na naší straně a kapitán 
TU Hai Chau ve 38´zavelel k obratu a vyrovnal k radosti všem na 1:1. Za devět Minut tentýž 
hráč vstřelil druhou branku a dal tak na jevo že byto dneska šlo. Za dvě minuty Skořepa dal 
naší třetí branku a vypadalo to že se obrat podaří a zápas vyhrajeme. 
Bohužel druhý poločas se nám nevydařil , což nebývylo pravidlem po celou sezonu(druhých 
45min. jsme měli většinou lepší.) Hosté v 52´ snížili na 3:2 a náš tým znervozněl a po dalších 
minutách a chybách soupeř otočil utkání ve svůj prospěch kdy v 60´a 64´ trestal naše chyby 
hlavně v obraně kdy jsme neuhlídali dva brejky a hosté tak odjížděli vítězně. 
Přesto si hráči zaslouží pochvalu azavláště pak 5 hráčů Libáně kteří v sobotu hráli celých 
90´za muže Libáně a dnes 90´minut za dorost. Vůbec v průběhu celé sezony tito hráči 
doplňovali muže někdy toho měli plné zuby ale dorost dávali taky za což jim patří dík a 
klobouk dolů.  Serinek. 

 
 
 
 

Žáci – FOTBALSERVIS.CZ - Okresní přebor U-14 (7+1) 
 
 
Trenéři: 
Pavel Rozsypal, František Vlček 
 
Hráči: 
Lukáš Nemčanský, Ondřej Rozsypal, Alexander Krištof, Jaroslav Machačný, Lukáš Kóre, 
Patrik Krejčík, Filip Rejda, František Vlček, Vojtěch Bernard, Erik Kosina, Dominik Berko, 
Jan Lambert, Michal Paroulek, Václav Rychtařík 
 
 
3.9. turnaj v Železnici 
Sokol Železnice – FK Kopidlno 3:0 (2:0) 
FK Kopidlno – Sokol Nová Ves n. P. A 0:15 (0:6) 
žáci dnes pod novým trenérským vedením Vlček – Rozsypal vycestovali do Železnice Jak 
utkání komentoval František Vlček: „První zápas Železnice : Kopidlno 3:0. Odehráli jsme 
slušné utkání, ve kterém jsme neproměnili několik vyložených šancí (nastřelená tyč a břevno). 



V utkání jsme obdrželi dva smolné góly. Pochválil bych za bojovnost celé mužstvo. Druhý 
zápas Kopidlno : Nová Ves 0:15. V tomto utkání měl soupeř fyzickou převahu (6 hráčů 
ročník 2003). První poločas jsme prohráli 0:6. Zbytek utkání jsme soupeři úplně odevzdali. 
Výsledek hovoří za vše.“  
Trenérům Fandovi a Petrovi přejeme šikovné, poctivé hráče, hodně vyhraných utkání a pevné 
nervy. Vydržte, neutečte nám po první sezóně. 
 
 
10.9. turnaj v Robousích 
FK Přepeře – FK Kopidlno 0:4 (0:3) 
Branky: Nemčanský 2, Šádek, Rejda 
SK Robousy – FK Kopidlno 9:1 (4:1) 
Branka: Berko 
Pavel Rozsypal: „První zápas jsme vyhráli bez obtíží 4:0. Druhý jsme začali smolně vlastním 
gólem a ani dál se nám moc nedařilo. Tým Robous byl rychlejší a aktivnější. Do poločasu 
jsme prohrávali 1:4, konečné skóre bylo v náš neprospěch 1:9.“ 
 
 
17.9. turnaj v Kopidlně 
FK Kopidlno – FK Košťálov/Libštát 1:4 (1:2) 
Šádek, Nemčanský – Krejčík, Kóre, Bernard, Vlček, Rozsypal O., Berko, Machačný, Kosina 
E., Paroulek, Krištof 
Branka: Kóre 
Vlček a Rozsypal: Utkání jsme nezačali špatně, ale po našich dvou chybách jsme prohrávali 
2:0. Pak se nám podařilo snížit na 2:1. V druhém poločase jsme soupeře herně přehrávali, ale 
po chybách jsme opět inkasovali 2 branky, na které jsme už nedokázali odpovědět. 
FK Kopidlno – Sokol Chomutice 5:6 (1:4) 
Branky: Berko 2, Bernard, Kóre, Machačný 
Po katastrofálním začátku, kdy jsme v první minutě prohrávali 2:0, to vypadalo na pořádný 
výprask. V druhém poločase, když už jsme prohrávali 6:1, se něco zlomilo (jako trenér sám 
nevím co). Během 5 minut jsme soupeři nasázeli 4 branky. Na remízu jsme už nedosáhli. Za 
závěr tohoto utkání musíme celé mužstvo pochválit. 
 
 
22.9. Sokol Libáň – FK Kopidlno 2:2 (2:1) PK 3:4 
Nemčanský – Krejčík, Krištof, Machačný Rozsypal O., Kóre, Bernard, Vlček 
Branky: Rozsypal O., Krejčík 
Rozsypal: Derby s Libání jsme vyhráli s výsledným skóre 3:2 po penaltách. Celková sestava 
byla pouze 8 hráčů, ale kluci hráli, co jim síly stačily. Prvotně jsme vedli 1:0 a i přesto, že 
Libáň vyrovnala, dokonce vedla, jsme 4 minuty před koncem vyrovnali na 2:2. Za skvěle 
kopané penalty bych kluky rád pochválil. (penalty – Jarda Machačný trefil tyč, rozhodující pk 
Vojta Bernard) 
 
 



24.9. turnaj v Nové Vsi nad Popelkou 
Nemčanský, Berko, Krištof, Machačný, Krejčík, Bernard, O. Rozsypal, Vlček, Kóre, 
Lambert, Šádek  
Sokol Milíčeves – FK Kopidlno 3:4 (2:1) 
Branky: Berko 2, Bernard, Machačný 
Sokol Nová Ves n.P. B – FK Kopidlno 3:1 (3:0) 
Branka: Krejčík 
Vlček: Zápas se hrál na velmi těžkém terénu, který více vyhovoval soupeři. Mužstvo 
Milíčevse nás předčilo v důrazu a bojovnosti. V druhém poločase jsme přidali na důrazu my a 
zápas jsme dokázali otočit. V druhém utkání jsme byli herně lepší, ale soupeř nás trestal za 
školácké chyby. V druhém poločase jsme si vytvořili několik brankových příležitostí, ale 
podařilo se nám snížit na 3:1. 
 
 
1.10. turnaj ve Valdicích 
SKP Valdice – FK Kopidlno 0:0 PK 5:6 
FK Kopidlno – SK Sobotka 1:4 (1:1) 
Branka: Kosina E.  
Vlček: V prvním utkání jsme měli po celý zápas jasnou převahu, ale nedokázali jsme přes 
řadu vyložených šancí vstřelit branku. Podařilo se nám uspět až na pokutové kopy. Se 
Sobotkou jsme v prvním poločase hráli vyrovnané utkání. Druhý poločas ovlivnilo vyloučení 
našeho obránce (po druhé žluté kartě) a v oslabení jsme na soupeře nestačili. 
 
 
8.10. turnaj v Nové Vsi nad Popelkou odvolán pro nezpůsobilý terén 
    
 
15.10. turnaj v Kopidlně  
FK Kopidlno – SK Robousy 1:7 (1:2) 
Branka: Berko 
FK Kopidlno – FK Přepeře 10:2 (6:2) 
Branky: Berko 3, Kóre 2, Rozsypal O. 2, Bernard, Vlček, Kosina E. 
Žáci Robous dnes v Kopidlně potvrdili roli favorita a zaslouženě vysoko zvítězili. Sympatický 
výkon podaly dívky v druhém utkání. Přepeře jsou v tabulce na chvostu bez jediné výhry, ale 
v Kopidlně vstřelily dvě branky a našim klukům nic nedarovaly. Pěknými zákroky se 
několikrát předvedla Adéla Novotná v brance hostí. Našim klukům chybělo více klidu a 
rozvahy. 
 
 
22.10. turnaj v Lomnici n.P. – hřiště v Košťálově pod vodou 
Nemčanský – Rozsypal O., Bernard, Machačný, Vlček, Zikmund, Berko, Kóre, Rychtařík 
Václav 
FK Košťálov/ Libštát – FK Kopidlno 7:0 (3:0) 
FK Kopidlno – Sokol Chomutice 1:13 (1:7) 



Branka: Kóre 
Vlček, Rozsypal: V obou zápasech jsme udělali spoustu hrubých chyb, za které nás soupeři 
nemilosrdně potrestali. Soupeři byli prostě lepší, ale přesto bychom rádi kluky pochválili za 
bojovnost. 
 
 
 

1. Sokol Nová Ves n.P. A 15     15     0     0     0             119:7       45   
2. Sokol Chomutice                    17     14     0     1     2             116:22     43   
3. Sokol Železnice               15     13     1     0     1             83:8         41   
4. SK Robousy             17     10     2     1     4             66:24       35   
5. FK Košťálov/Libštát          17     9       1     2     5             68:38       31   
6. Sokol Libáň          17     7       3     3     4             64:35       30 
7. Sokol Nová Ves n.P. B 17     7       0     0     10   53:46      21   
8. SK Sobotka                       17     5       0     2     10    44:66        17   
9. Sokol Milíčeves     17     5       1     0     11   42:72        17  
10. FK Kopidlno                      15     3       2     0     10    31:77        13   
11. SKP Valdice            17     1       0     1     15   10:124        4   
12. FK Přepeře                             17     0       0     0     17    13:189        0 

 
 
22.4. turnaj v Kopidlně 
Nemčanský – Krejčík, Rozsypal O., Machačný, Kóre, Berko, Bernard, Vlček, Rychtařík, 
Šádek, Sedláček 
FK Kopidlno – Sokol Libáň 0:1 (0:0) 
Pavel Rozsypal: Smolný zápas, nedařilo se trefit branku. 
FK Kopidlno – SK Sobotka 3:1 (2:0) 
Branky: Berko 2, Bernard 
U tohoto zápasu se vše otočilo. Kluci byli bojovnější a proměnili šance. 
 
29.4. turnaj v Kopidlně 
Nemčanský – Kóre, Krejčík, Machačný, Vlček, Bernard, Rozsypal O., Sedláček, Zikmund 
FK Kopidlno – Sokol Železnice 1:2 (1:1) 
Branka: Bernard 
FK Kopidlno Sokol Nová Ves n.P. A 1:6 (0:2) 
Branka: Krejčík 
Trenéři Vlček, Rozsypal: V dnešních zápasech proti nejlepším dvěma týmům tabulky 
předvedli naši kluci bojovný výkon a byli Železnici i Nové Vsi rovnocenným soupeřem. 
V prvním utkání se Železnicí jsme sahali po bodu, ale minutu před koncem jsme bohužel 
inkasovali branku. V druhém utkání s Novou Vsí kluci makali, ale na fyzicky vyspělejšího 
soupeře to nestačilo. Kluci si za dnešní výkon zaslouží pochvalu. 
 
4.5. turnaj v Semilech 
FK Přepeře – FK Kopidlno 2:6 (1:4) 



Branky: Bernard 2, Berko 2, Machačný, Krejčík 
FK Kopidlno – SK Robousy 3:2 (0:2) 
Branky: Sedláček 2, Berko 
Trenéři Vlček, Rozsypal: V prvním utkání proti děvčatům byl náš výkon katastrofální, přesto 
jsme utrpěli povinné vítězství. V druhém jsme po dvou smolných gólech 2:0 prohrávali. Po 
poločasové bouřce v kabině začali kluci bojovat a hra se zlepšila. Zápas jsme dokázali otočit. 
Dvěma góly se zaskvěl útočník Tadeáš Sedláček (po vzoru svého otce vsítil dvě nádherné 
branku z rohu malého vápna). Kluky musíme za druhý poločas pochválit. 
 
13.5. turnaj v Chomuticích 
Sokol Chomutice – FK Kopidlno 6:1 (3:1) 
Branka: Krejčík 
FK Kopidlno – FK Košťálov-Libštát 1:5 (1:2) 
Branka: Bernard 
 
16.5. Valdice 
SKP Valdice – FK Kopidlno 1:4 (0:1) 
Branky: Bernard 2, Berko, Rozsypal 
 
20.5. turnaj v Kopidlně 
Nemčanský – Krejčík, Machačný, Rozsypal O., Kóre, Berko, Bernard, Vlček, Zikmund, 
Sedláček 
FK Kopidlno – Sokol Milíčeves 12:0 
Branky: Berko 4, Kóre 3, Bernard 2, Sedláček, Machačný, Krejčík 
FK Kopidlno – Sokol Nová Ves n. P. B 3:1 
Branky: Berko, Sedláček, Bernard 
Pavel Rozsypal: Dnes před domácím publikem kluci nezklamali. Při utkání s Milíčevsí se 
většinou hrálo před soupeřovou brankou a výsledek 12:0 byl jednoznačný. Při druhém utkání 
naši borci museli ukázat své fotbalové umění a podařilo se jim přehrát zdatného soupeře. 
Všem našim hráčům veliké díky. 
 
27.5. turnaj v Sobotce 
FK Kopidlno – SKP Valdice 9:1 
Branky: Berko 3, Kosina A. 2, Sedláček 2, Vlček, Zikmund, Šádek 
FK Kopidlno – Sokol Libáň 5:2 
Branky: Berko 3, Zikmund, Sedláček 
Trenéři Fanda Vlček a Pavel Rozsypal: V prvním utkání jsme po smolném gólu prohrávali 
1:0, ale poté jsme utkání jednoznačně ovládli a zápas se stal jenom otázkou skóre. V druhém 
derby zápasu jsme 2:0 vedli, ale do poločasu se soupeři podařilo vyrovnat. Po změně stran 
kluci přidali na bojovnosti a dali do zápasu více srdíčka a třemi góly utkání dovedli 
k vítězství. Za dnešní výkon, ve velkém horku, kluky chválím a dík patří i čtyřem hráčům 
z přípravky, kteří nám pomohli a zapsali se i mezi střelce branek. 
 
3.6. FK Kopidlno –SK Sobotka 2:6 (2:3) 



Branky: Bernard 2 
 
 
10.6. závěrečný turnaj v Košťálově o 7. – 9. místo 
Šádek – Rozsypal O., Vlček, Kóre, Bernard, Nemčanský, Berko, Krejčík, Sedláček, Kasina A. 
Sokol Nová Ves n.P. B – FK Kopidlno 5:3 (3:2) 
Branky: Berko 2, Kóre 
FK Košťálov-Libštát – FK Kopidlno 11:2 (5:2) 
Branky: Kóre 2 
Pavel Rozsypal: V prvních poločasech obou zápasů hráči předvedli skvělý výkon, ale 
v druhých poločasech to vzdali. Byly to jasné prohry. 
 
 
 

Přípravka starší  
JANEVA – Okresní přebor starší přípravky U-11 (5+1) (ročník 
2007 a mladší) – nevede se tabulka 
 
Trenér:  
Vladislav  Kosina 
 
Asistent trenéra: 
Tomáš Sedláček 
 
Hráči: 
Tadeáš Syřiště, Daniel Kořínek, Jiří Šádek, Josef Flodr, Antonín Zikmund, Tadeáš Sedláček, 
Adam Kosina, Karolina Šamková, Stojková 
 
 
2.9. turnaj v Kopidlně 
Syřiště – Kosina, Kořínek, Sedláček, Zikmund, Zlatník, Šádek, Stojková 
FK Kopidlno – SK Robousy 2:3 (0:1) 
Branky: Šádek 2 
FK Kopidlno – Sokol Chomutice 12:0 (5:0) 
Branky: Kosina 3, Sedláček 3, Šádek 3, Kořínek 2, Stojková 
Vláďa Kosina: „První zápas nám nevyšel. Tým se ze začátku hledal, dělal chyby, chyběl 
důraz. V prostřední části se nám podařilo vyrovnat na 1 : 1 a soupeře zatlačit. Bohužel 
převahu jsme nedokázali gólově zúročit a přišel trest v podobě inkasovaných branek. Na 
konci jsme již jen snížili. V druhém zápase již náš tým předvedl od začátku svou sílu. Zlepšila 
se komunikace, dařila se kombinace, ale hlavně jsme vstřelili pár krásných branek. Vše však 
začalo zlepšeným pohybem našich hráčů po celém hřišti.“ 
 



 
 
9.9. turnaj v Železnici 
Syřiště – Rozsypal, Sedláček, Flodr, Kořínek, Kosina, Šádek, Zikmund 
Sokol Železnice – FK Kopidlno 2:6 (2:2) 
Branky: Kosina 2, Rozsypal 2, Sedláček, Zikmund 
Sokol Jičíněves – FK Kopidlno 0:14 (0:6) 
Branky: Syřiště 3, Rozsypal 3, Kosina 2, Šádek 2, Sedláček 2, Kořínek, Zikmund 
Vláďa Kosina: „První zápas jsme nezačali dobře. Brzy jsme inkasovali, ale postupem času 
jsme převzali iniciativu. Za stavu 2:1 pro nás jsme ještě naší chybou nechali soupeře snížit, 
ale v druhé půli jsme soupeře,  který hrál dobře, již přehráli. Nováčka z Jičíněvsi jsme přehráli 
zkušenostmi, ač to zpočátku vypadalo, jako bych chlapcům zakázal dávat branky. Vyložené 
šance jsme stříleli mimo tři tyče, nebo do gólmana. Druhou střelenou brankou se již tým 
uklidnil, chlapci srovnali mířidla a soupeře jasně přehráli.“ 
 
 
 
16.9. turnaj v Libáni 
Syřiště – Sedláček, Zlatník, Kosina A., Kořínek, Zikmund, Šádek 
Sokol Libáň - FK Kopidlno 2:4 (1:3) 
Branky: Sedláček, Zikmund, Kosina A., Šádek 
Vl. Kosina: Proti silnému soupeři z Libáně jsme začali aktivně a vstřelili rychlé dvě branky. 
Poté již byla převážná část zápasu vyrovnaná. Po chybičkách jsme inkasovali, ale zápas jsme 
již nepustili a dvěma brankami zápas kontrolovali. 
FK Kopidlno – Sokol Libuň 9:2 (5:0) 
Branky: Sedláček 4, Kořínek 2, Kosina A., Syřiště, Zikmund 
Měl to být lehčí zápas, kde by si náš tým mohl zkoušet věci, které mu v těžkých zápasech 
soupeř nedovolí. Bohužel, kluci přistoupí na hru soupeře a pak je to někdy holomajzna. Přesto 
jsme se zvedli a soupeře přehráli, dali několik hezkých branek. Bohužel jsme inkasovali, kdy 
branky jsme soupeři tak nějak nachystali sami. Přes malé chybky klukům děkuji za hru a 
vítězně odehrané zápasy. 
 
 
23.9. turnaj v Milíčevsi 
Sokol Milíčeves – FK Kopidlno 3:5 (0:1) 
Branky: Zikmund 2, Šádek 2, Rozsypal F. 
Sokol Lužany – FK Kopidlno 2:6 (1:1) 
Branky: Kořínek 2, Sedláček 2, Zikmund, Rozsypal F. 
 

30.9. turnaj v Robousích 
FK Kopidlno – Sokol Chomutice 11:4 (4:3) 
Branky: Sedláček 6, Zikmund 3, Šádek, Kořínek 
SK Robousy - FK Kopidlno 1:4 (1:2) 



Branky: Šádek, Kořínek, Flodr, Sedláček 
Kosina: První zápas začal jako ze zlého snu. Asi 6. minuta a prohrávali jsme 0:3. Katastrofa, 
jinak se to nadá říci. To už nevydržely naše hlasivky a tým jsme krapet zpucovali. Zda si toto 
vzali všichni k srdci nevím, ale začal obrovský obrat. Do půlky jsme snížili a ještě jednu 
branku přidali navrch. V přestávce jsme namalovali několik možných fotbalových situací. 
Hned po přestávce jsme na soupeře vlétli a tým naše rady ihned začal plnit. Soupeře jsme tak 
dalšími 7 brankami zcela deklasovali.V druhém zápasu jsme proti silnému soupeři Robous, 
kteří jako jediní nás v dosavadní části porazili, začali ve velké pohodě. Brzy jsme vstřelili 
branku, ale soupeř nás nenechal chvíli v klidu a tvrdou střelou vyrovnal. Naši hráči nepolevili 
v útočných akcích a postupně vstřelili další 3 branky. V brance se několika skvělými zásahy 
blýskl Sirka (Tadeáš Syřiště) a žádné drama jsme nedovolili. O prvních 6 minutách se již 
nebudeme bavit, za zbylou část zápasu našemu týmu děkuji. 

 

7.10. turnaj v Kopidlně 
FK Kopidlno – Sokol Jičíněves 6:0 (2:0) 
Branky: Kosina A. 3, Zikmund 2, Šádek 
FK Kopidlno – Sokol Železnice 8:0 (5:0) 
Branky: Zikmund 3, Zlatník 2, Kosina A., Flodr, Šádek 

 

14.10. turnaj v Libuni 
T. Syřiště – Šádek, Flodr, Zikmund, F. Rozsypal, Sedláček, Zlatník, Šamková 
Sokol Libuň – FK Kopidlno 0:17 (0:6) 
Branky: Sedláček 7, Zikmund 4, Šádek 2, Rozsypal 2, Zlatník, Šamková 
Sokol Libáň - FK Kopidlno 3:4 (1:3) 
Branky: Sedláček 2, Šádek, Rozsypal 
Michal Zikmund: První zápas na jednu branku. Už poločas 6:0 ukazoval, že jsme v poli jasně 
lepší. Skóre postupně narůstalo a u některých akcí nám nezbylo, než zatleskat. Druhý zápas 
mnohem těžší, ale vítězství. Oba týmy si nic nedarovaly a bylo na co koukat. Šance na obou 
stranách. Škoda gólů po zbytečných chybách. Nakonec rozhodla střela Fíly, kterou soupeřův 
brankář přes obránce neviděl a ta skončila v síti. Nezbývá než kluky a Káju pochválit za 
předvedený výkon. 

 

21.10. turnaj v Kopidlně 
Syřiště T. – Kosina A., Flodr, Zikmund, Sedláček, Rozsypal F., Šamková 
FK Kopidlno – Sokol Milíčeves 4:5 (2:3) 
Branky: Sedláček 2, Rozsypal F., Šamková 
FK Kopidlno – Sokol Lužany 11:1 (6:0) 
Branky: Sedláček 5, Zikmund 2, Kosina A. 2, Rozsypal F., Šamková 
Vláďa Kosina: „První zápas byl vyrovnaný. Hra se přelévala ze strany na stranu. Bohužel 
chyby od brankáře přes obranu až po špatnou koncovku nás stálo lepší výsledek, na který tým 



určitě měl. V druhém zápase se projevila zkušenost našeho týmu a proměnění šancí. 
Vstřelených branek mohlo být mnohem více, ale zpočátku jsme stříleli do brankáře nebo 
hodně mimo. Za podzimní část týmu děkuji a věřme, že do jarní části všichni opět nastoupíme 
s chutí a bez zdravotních problémů, které některé hráče na konci sezóny postihly. 
Do Kopidlna přicestovala řada fanoušků z Lužan a vytvořili pěknou atmosféru, zato jim 
děkujeme, škoda jen, že z místních nepřijde více lidí 

 

1. FK Kopidlno     16      14    0     2     123:28     42     0     0      
2. SK Robousy              16      13    1     2     110:31     39     1     0 
3. Sokol Libáň                 16      12    0     4     71:32       36     1     1   
4. Sokol Milíčeves                  16      9      0     7     78:72       27     0     0   
5. Sokol Železnice             16      8      1     7     68:69       26     0     0   
6. Sokol Chomutice  16       8     0     8     59:76       24     0     0   
7. Sokol Lužany    16       5     0     11   38:65       15     0     0 
8. Sokol Jičíněves     16       2     0     14   21:110       6     0     0   
9. Sokol Libuň                 16       0     0     16   15:100       0     0     0 

 
  
Střelci starší přípravky: Tadeáš Sedláček 37, Antonín Zikmund 21, Jiří Šádek 17, Adam 
Kosina 15, Filip Rozsypal 14 … 

 

14.4. turnaj v Libáni 
Kosina V.: Náš tým se s turnajem a prvními ostrými zápasy v tomto roce popasoval nad 
očekávání dobře. Ve skupině jsme postupně sehráli utkání. 
Syřiště T. – Kosina A., Šádek, Zikmund, Sedláček, Zlatník, Syřiště M. 
FK Kopidlno – Sokol Jičíněves 6:0 
FK Kopidlno – Sokol Železnice 6:1 
FK Kopidlno – Březno 3:2 
Po výborných výkonech v základní skupině jsme šli do semifinále proti druhému týmu 
skupiny A, a to domácím z Libáně. Ani tomuto soupeři jsme nedali šanci a po skvělém 
výkonu jsme zaslouženě postoupili do finále. 
FK Kopidlno – Sokol Libáň 5:0 
Ve finále nás čekal vítěz skupiny A – sousední Rožďalovice 
Zápas o celkového vítěze byl dramatický, vyrovnaný, se šancemi na obou stranách. Branka 
ale nepadla, a tak se šlo na penalty. Zde nás podržel brankář Syřiště. Po prvních pěti penaltách 
byl stav 1:1, kdy v našem týmu vstřelil branku Kosina. Pokračovalo se dále po jedné na každé 
straně. První šel opět soupeř a proměnil, 1:2. Na svou druhou penaltu šel Kosina a opět 
úspěšně, 2:2. V další sérii soupeř zaváhal a za náš tým byl nominován Jirka Šádek. Tentokrát 
se již nemýlil a šlo se slavit. 
FK Kopidlno – Trnavan Rožďalovice 0:0 na penalty 3:2 



Dalším cenným oceněním bylo vyhlášení nejlepšího střelce turnaje, kterým se stal náš Táďa 
Sedláček s 13 brankami. 
Skvělý brankář Syřiště, nepropustná obrana Kosina – Šádek, přehled v záložní řadě Zikmund 
a důraz v zakončení Sedláček – Zlatník, a náš kapitán štístko Syřiště nejmladší se rovná 
výkon na podtrženou jedničku a celkové 1. místo v turnaji. 

 

21.4. turnaj v Železnici 
Syřiště T. – Šádek, Flodr, Kosina, Sedláček, Zikmund, Rozsypal F. 
Sokol Chomutice – FK Kopidlno 3:13 
Branky: Sedláček 7, Zikmund 4, Kosina A., Šádek 
Výborně odehraný zápas. Celý tým šlapal, bylo vidět mnoho pohledných fotbalových akcí se 
spoustou přihrávek. Velká pochvala, soupeře jsme do velkých akcí nepouštěli. 
Sokol Železnice – FK Kopidlno 5:10 
Branky: Kosina A. 3, Sedláček 3, Šádek 2, Zikmund, Rozsypal F. 
Po malé chybce jsme prohrávali, ale kluky to nakoplo a do poločasu jsme vsítili 5 branek. Do 
druhé půle jsme nastoupili nesoustředění a soupeři jsme pomohli ke vstřelení dvou branek. 
Zbylou část zápasu jsme již kontrolovali a ještě další hezké góly přidali a po zásluze vyhráli. 
Kosina: Díky celému týmu za hru a nasazení, ač to někdy hodně bolelo. Všichni hráči se 
bodově podíleli na vítězstvích, což je pro nás potěšující. 

 

28.4. turnaj v Lužanech 
Syřiště T. – Šádek, Kosina A., Sedláček, Zikmund, Syřiště M. 
FK Kopidlno – Sokol Jičíněves 7:1 (4:1) 
Branky: Kosina 3, Sedláček, Šádek, Zikmund, Syřiště M 
Sokol Lužany – FK Kopidlno 1:10 (1:6) 
Branky: Zikmund 4, Šádek 2, Sedláček 2, Syřiště M., Syřiště T. 
Kosina: Do zápasu jsme nastoupili s absencí některých neomluvených hráčů. Nebyla možnost 
střídat, o to více si kluci zápas užili v tempu. Opět jsme nasadili jako žolíka Matyáše 
Syřištěho, který se tentokrát v dresu starších 2x gólově prosadil. V průběhu druhého zápasu si 
i náš brankář Táďa Syřiště naběhl na roh a střelou k tyči vsítil branku. V našem týmu nebylo 
hráče, který by se bodově neprosadil, ať již brankou, či přihrávkou. Kluci díky a příště doma. 

 

5.5. turnaj v Kopidlně 
Syřiště T. – Zlatník, Vích, Rozsypal F., Sedláček, Zikmund, Kosina A., Syřiště M. 
FK Kopidlno – Sokol Chomutice 4:0 (2:0) 
Branky: Sedláček 2, Zikmund, Rozsypal 
FK Kopidlno - SK Robousy 5:2 (2:1) 
Branky: Zlatník 2, Sedláček 2, Rozsypal 
FK Kopidlno – Sokol Jičíněves 5:0 (2:0) 
Branky: Sedláček 2, Rozsypal 2, Vích 



Pavel Rozsypal: V sobotu jsme se starší přípravkou odehráli úspěšný turnaj před zraky 
místních fanoušků. Měli jsme k dispozici čtyři hráče z mladší přípravky (Filip Rozsypal, 
Mates Syřiště, Sam Zlatník, Sam Vích). Herně se nám dařilo a zápasy jsme vyhráli. 

 

13.5turnaj v Libáni 
Sokol Lužany – FK Kopidlno 3:7 (2:3) 
Branky: Sedláček 4, Kosina A. 2, Šádek 
FK Kopidlno – Sokol Libuň 8:0 (6:0) 
Branky: Šádek 3, Sedláček 3, Syřiště T., Kosina A. 
Sokol Libáň – FK Kopidlno 2:4 (1:3) 
Branky: Sedláček 2, Zikmund, Šádek 

 

19.5. turnaj v Milíčevsi 
Flodr, Šádek, Zikmund, Syřiště T., Sedláček, Rozsypal F., Syřiště M. 
Sokol Milíčeves – FK Kopidlno 3:7 ((2:3) 
Branky: Sedláček 3, Rozsypal F. 2, Zikmund 2 
FK Kopidlno – SK Robousy 6:6 (3:3) 
Branky: Zikmund 3, Sedláček 2, Rozsypal F. 
Tomáš Sedláček: Včera jsme zajížděli k dalším mistrovským utkáním do Milíčevsi. Setkaly se 
zde tři nejlepší celky soutěže. První utkání s Milíčevsí jsme zvládli perfektně a s přehledem 
vyhráli 7:3. Druhé utkání proti Robousům mělo nervy drásající průběh, kdy se skóre přelévalo 
z jedné strany na druhou, a po zasloužené remíze 6:6 měli naši hoši pevnější nervy a utkání 
rozhodli v pokutových kopech. 

 

26.5. turnaj v Kopidlně 
Syřiště T. – Kosina A., Šádek, Sedláček, Zikmund, Flodr, Syřiště M. 
FK Kopidlno – Sokol Libáň 8:3 (3:3) 
Branky: Sedláček 5, Šádek 2, Kosina A. 
FK Kopidlno – SK Sobotka 12:0 (6:0) 
Branky: Sedláček 5, Zikmund 3, Šádek 2. Kosina A. 2 
Kosina: První zápas byl vyrovnaný, ale nezačal pro nás šťastně. Chlapci z Libáně začali 
velice dobře a přehrávali a i z tohoto důvodu jsme brzy inkasovali. Naši hoši se však rychle 
oklepali a vstřelili tři rychlé branky. Soupeř do poločasu po našich chybách vyrovnal na 3:3. 
V druhé části již Libáň polevila a naši dalšími pěti trefami získali zápas v náš prospěch. 
Opravdu kvalitní zápas z obou stran. V utkání se Sobotkou náš tým prodal zkušenost proti 
nováčkovi a jasně jej přehrál. Chvála z řad soupeře pěla k nejmladšímu hráči našeho týmu 
Máťovi, který si několikrát pohrál s hráči soupeře, ač byli o hlavu větší. 

 



2.6. turnaj v Libuni 
FK Kopidlno – Sokol Železnice 9:1 (4:0) 
Branky: Sedláček 6, Kosina A., Zikmund, Šádek 
Sokol Libuň – FK Kopidlno 1:8 (1:2) 
Branky: Šádek 3, Sedláček 2, Kosina A., Zikmund, Vích 
SK Sobotka – FK Kopidlno 1:7 (0:4) 
Branky: Kosina A. 2, Vích 2, Sedláček 2, Zikmund 

 

9.6.finálový turnaj v Kopidlně  
za účasti všech 10 mužstev okresního přeboru rozdělených do dvou skupin. Ve skupinách se 
hrálo systémem každý s každým,1x10 minut a  v případě nerozhodného výsledku rozhodovaly 
pokutové kopy. 
Sestava: Syřiště T. – Kosina A., Šádek, Flodr, Zikmund, Rozsypal F., Sedláček, Syřiště M. 
Naši kluci zvládli turnaj parádně. Ve skupině třikrát zvítězili a v utkání s Chomuticemi 
dokázali, že umí i pokutové kopy. Kluci mají týmového ducha, s balónem si rozumí a 
předvádějí nádherné fotbalové akce. Je radost je sledovat. Hru tvoří celý tým, ne jednotlivci, 
obrana podporuje útok, a tudíž přichází jedna šance za druhou. K vidění byly góly po 
parádních akcích a výjimkou nebylo zakončení hlavou. Kdo si v sobotní dopoledne zvolil jiný 
program, přišel o pěknou podívanou. 
Kopidlno : Lužany 1:0, Kopidlno : Chomutice 1:1 (na pk zvítězilo Kopidlno), Kopidlno : 
Libuň 5:0, Kopidlno : Železnice 1:0 

Skupina A 
1. Kopidlno        8:1     11 
2. Chomutice    11:1     10 
3. Železnice        7:2      6 
4. Libuň              0:14    2 
5. Lužany            0:8     1 

Skupina B 
1. Robousy        8:1     11 
2. Milíčeves       9:2      9 
3. Libáň             8:4      7 
4. Jičíněves        5:7      3 
5. Sobotka         0:12    0 

Utkání o 1. – 4. - místo – Chomutice : Robousy 0:2, Kopidlno : Milíčeves 3:0, Kopidlno : 
Robousy 2:0, Chomutice : Milíčeves 1:2 
V posledním utkání naši mladí borci narazili na neporažený tým z Robous, kde se 
rozhodovalo o vítězi turnaje. Zápas byl vyrovnaný, napínavý, sledován možná šedesáti 
fanoušky, kteří hlasitě burcovali hráče. Dlouho nebylo o výsledku rozhodnuto, ale utkání jsme 
zvládli lépe a dvěma přesnými zásahy odolného soupeře zlomili. Někteří přítomní těžce nesli 
porážku svých barev. 
Utkání o 5. – 8. místo – Železnice : Jičíněves 2:0, Libuň : Libáň 1:4, Libuň : Jičíněves 1:2, 
Železnice : Libáň 1:1 (na pokutové kopy zvítězila Libáň) 



Utkání o 9. – 10. místo – Lužany : Sobotka 1:0 
Konečné pořadí týmů v turnaji – 1. Kopidlno, 2. Robousy, 3. Milíčeves, 4. Chomutice, 5. 
Libáň, 6. Železnice, 7. Jičíněves, 8. Libuň, 9. Lužany, 10. Sobotka 
Při závěrečném vyhlášení výsledků zástupce OFS Jičín Milan Stehlík předal všem hráčům 
turnaje medaile. 
Poděkování trenérovi Vláďovi Kosinovi – od výboru FK Kopidlno a od rodičů hráčů za 
sezóny obětované mládeži. I na tomto finálovém turnaji byl patrný kus poctivé trenérské 
práce. Za FK předseda M. Havelka 

 

 

Přípravka mladší  
JANEVA - okresní přebor mladší přípravky U 8 (4+1)(ročníky 
2009 a mladší) – nevede se tabulka 
 
Trenér: 
Josef Syřiště 

Asistent trenéra: 
Tomáš Skrbek 

Hráči:  
Štěpán Skrbek, Filip Rozsypal, Šimon Skrbek, Matyáš Syřiště, David Slavík, Samuel Vích, 
Samuel Zlatník, Daniel Svoboda, Matěj Kočka, Tomáš Zarycký 

17.9. turnaj v Robousích  
Vích, Rozsypal, Syřiště, Š. Skrbek, Št. Skrbek, Slavík, Svoboda 
Sokol Milíčeves - FK Kopidlno 16:1 (5:1) 
Branka: Rozsypal 
SK Robousy - FK Kopidlno 11:1 (5:1) 
Branka: Rozsypal 
Vláďa Kosina: Náš mladý tým si v podzimní části poprvé ochutnal chuť fotbalových zápasů. 
Kluci sbírají zkušenosti, proto nekoukejme na výsledky zápasů, ale hleďme dopředu. Hlavní 
je chuť hrát a výsledky přijdou. Díky fanouškům z řad rodičů a asistentům. 
 

24.9. turnaj v Kopidlně 
FK Kopidlno – Jiskra Hořice 5:1 (3:0) 
Branky: Rozsypal 5 
FK Kopidlno – S+N Paka B 4:1 (2:0) 
Branky: Rozsypal 3, Zlatník 
FK Kopidlno – S+N Paka A 4:4 (3:2) 



Branky: Rozsypal 2, Skrbek Šimon, Syřiště 
Syřiště: Naši nejmladší borci se začínají sehrávat. Proti minulému týdnu to byl obrat o sto 
procent. Začali bojovat, nahrávat si a tvořit si šance. První dva zápasy jsme soupeře přehrávali 
a oba jsme zaslouženě vyhráli. Poslední zápas proti Nové Pace A byl hodně vyrovnaný, se 
šancemi na obou stranách. Nakonec zápas skončil remízou. 
 

1.10. turnaj v Hořicích 
Skrbek Štěpán – Rozsypal, Skrbek Šimon, Syřiště, Slavík, Vích, Zlatník, Svoboda 
SK Robousy – FK Kopidlno 10:2 (5:2) 
Branky: Rozsypal 2 
Jiskra Hořice – FK Kopidlno 6:7 (4:3) 
Branky: Rozsypal 5, Syřiště, Zlatník 
Josef Syřiště: První zápas to vypadalo, že ještě hráči spí. Robousy nás přehrávaly ve všech 
směrech, jednoznačný zápas pro soupeře. V druhém zápase se hráči drobek začali snažit. 
První poločas domácí vyhráli, ale v druhém začali naši borci bojovat, nahrávali si a dokázali 
zápas otočit na konečných 7:6 pro nás. 
 

8.10. turnaj v Kopidlně 
FK Kopidlno – Sokol Milíčeves 2:7 (0:0) 
Branky: Rozsypal, Vích 
FK Kopidlno – Jiskra Hořice 7:5 (5:3) 
Branky: Syřiště 3, Rozsypal 2, Skrbek, Zlatník 

 

15.10. turnaj v Robousích 
Skrbek Šimon – Rozsypal, Syřiště, Slavík, Zlatník, Svoboda, Kočka 
Sokol Jičíněves - FK Kopidlno 1:7 (1:4) 
Branky: Rozsypal 3, Syřiště 3, Zlatník 
SK Robousy – FK Kopidlno 5:4 (1:2) 
Branky: Rozsypal 2, Zlatník, Slavík 
Josef Syřiště: Na dnešní turnaj jsme odjížděli bez brankáře Štěpána Skrbka a obránce Samuela 
Vícha, takže se muselo improvizovat, do branky šel Šimon Skrbek a ostatní hráči si zkusili 
zahrát na jiných postech, než jsou zvyklí. Proti prvnímu soupeři z Jičíněvse jsme hráli dobře. 
Do druhého zápasu jsme nastoupili proti domácím. Tento zápas byl vyrovnaný, do poločasu 
jsme vedli, druhý nás domácí začali přehrávat. Na nás byla znát únava a nakonec jsme zápas 
prohráli. Naši kluci bojovali do poslední minuty. Za to bych jim chtěl poděkovat. 

 
 
22.10. turnaj ve Staré Pace 
Skrbek Štěpán – Rozsypal, Syřiště, Zlatník, Svoboda, Kočka 
FK Kopidlno – Sokol Milíčeves 2:7 (0:5) 



Branky: Rozsypal F. 2 
N+S Paka B – FK Kopidlno 3:8 (1:4) 
Branky: Rozsypal F. 4, Syřiště M., Roman 2, Slavík 
N+S Paka A – FK Kopidlno 3:5 (1:3) 
Branky: Zlatník 2, Rozsypal F., Syřiště M., Slavík 
Josef Syřiště: „Chtěl bych poděkovat všem rodičům od hráčů za podporu a fandění při všech 
zápasech. Na dnešní turnaj jsme odjížděli s pěti hráči, takže první zápas proti Miličevsi jsme 
prohráli. Po prvním zápase přijel ještě jeden náš hráč, tak to bylo trošku lepší. Pak nám půjčila 
dva hráče Milíčeves. Těm taky děkuji, protože nás čekali ještě dva zápasy, a to by asi těžko 
naši nejmenší zvládli. Další zápas proti Nové Pace B jsme tedy nastoupili s posilami, tak to 
bylo znát. Začalo se bojovat, nahrávat a tím pádem přišly šance a začaly padat branky a zápas 
jsme vyhráli. Poslední zápas proti Nové Pace A byl hodně vyrovnaný, domácí měli hodně 
šancí, naštěstí pro nás měli špatnou mušku a neproměnili to. Naopak nám tam pár branek 
spadlo a zápas jsme vyhráli.“  

 

1. N+S Paka A      28      15    6     7     131:67     51     0     0      
2. SK Robousy              23      16    2     5     154:58     50     0     0 
3. Sokol Milíčeves           25      14    6     5     143:61     48     0     0   
4. N+S Paka B                  28      11    4     13   116:102   37     0     0   
5. Jiskra Hořice                      25      8      6     11   99:103     30     0     0   
6. FK Kopidlno         14       7     1     6     59:80       22     0     0   
7. Sokol Jičíněves                      25       0     1     24   10:241       1     0     0 

Střelci mladší přípravky: Filip Rozsypal 33, Matyáš Syřiště 10, Samuel Zlatník 7, Samuel 
Vích 4, David Slavík 3, Šimon Skrbek 2 

 

22.4. turnaj v Robousích 
Sokol Jičíněves – FK Kopidlno 1:1 PK 0:1 
Branka: Zlatník 
N+S Paka A - FK Kopidlno 5:0 
SK Robousy – FK Kopidlno 7:0 
FK Kopidlno – N+S Paka B 1:1 PK 2:3 
Branka: Vích 

 

29.4. turnaj v Hořicích 
Skrbek Štěpán – Skrbek Šimon, Rozsypal F., Slavík, Vích, Syřiště M., Zlatník, Zarycký 
Jiskra Hořice – FK Kopidlno 2:3 (1:0) 
Branky: Rozsypal 2, Syřiště 
FK Kopidlno – SK Robousy 2:5 (1:3) 
Branky: Vích 2 



Sokol Jičíněves – FK Kopidlno 2:4 (0:2) 
Branky: Rozsypal 2, Skrbek Šimon, Syřiště 
Josef Syřiště: Proti minulému týdnu velké zlepšení, zejména v bojovnosti. V prvním zápase 
proti domácím jsme prohráli první půli a právě bojovností jsme dokázali výsledek otočit a 
vyhrát. V druhém zápasu jsme hráli proti Robousům, šance jsme měli, bohužel nedokázali je 
proměnit a z rychlých protiútoků jsme inkasovali. Poslední zápas proti Jičíněvsi jsme hráli 
dobře, kluci si nahrávali, bylo na co koukat. Až na tu finální střelu, ta se moc nedařila, zápas 
mohl skončit daleko lépe. Celkově se dnešní turnaj povedl. 

 

4.5.turnaj v Sobotce 
Skrbek Šimon – Skrbek Štěpán, Rozsypal, Vích, Slavík, Svoboda, Syřiště 
Sokol Jičíněves – FK Kopidlno 2:2 PK 2:3 
Branky: Rozsypal, Syřiště 
N+S Paka B – FK Kopidlno3:5  
Branky: Rozsypal 4, Syřiště 
SK Sobotka – FK Kopidlno 4:2 
Branky: Rozsypal 2 
FK Kopidlno – N+S Paka A 4:7 
Branky: Rozsypal 3, Vích 
Josef Syřiště: První zápas proti Jičíněvsi naši borci bojovali a mohli jsme rozhodnout 
v základní hrací době. Na řadu přišly pokutové kopy, které jsme proměnili (Vích, Fila, 
Mates). Druhý zápas proti N+S Pace B jsme prohrávali 2:0, ale pak jsme začali bojovat a 
zápas otočili v náš prospěch. Proti domácí Sobotce jsme letos hráli poprvé a nevěděli, co 
máme od soupeře čekat. Dostali jsme rychlé branky a na lepší výsledek to již nestačilo. 
V posledním zápasu proti N+S Pace A nám opět utekl začátek, podařilo se nám srovnat, ale 
další šance jsme bohužel neproměnili a Paka nás z rychlých protiútoků potrestala. Celkově 
musím kluky pochválit, snažili se. 

 

13.5. turnaj v Kopidlně 
FK Kopidlno – SK Robousy 4:6 (2:2) 
Branky: Rozsypal F. 2, Vích 2 
FK Kopidlno – Sokol Milíčeves 4:0 (2:0) 
Branky: Syřiště M. 2, Rozsypal F., Vích 
FK Kopidlno – Sokol Milíčeves B 2:5 (2:3) 
Branky: Rozsypal F., Syřiště M. 

 

20.5. turnaj v Milíčevsi 
Skrbek Šimon, Vích, Slavík, Rozsypal f., Zarycký, Syřiště M. 
FK Kopidlno – SK Sobotka 3:4 
Branky: Rozsypal 3 



FK Kopidlno – SK Robousy 1:5 
Branka: Rozsypal 
FK Kopidlno – Sokol Milíčeves B 2:5 
Branky: Rozsypal 2 
FK Kopidlno – Sokol Milíčeves A 6:1 
Branky: Rozsypal 4, Syřiště, Vích 
Josef Syřiště: Dnešní turnaj v Milíčevsi se moc nepovedl, v prvním zápase proti Sobotce to 
ještě šlo, vedli jsme, ale nakonec jsme smolně těsně prohráli. V dalších dvou zápasech naši 
nejmladší borci zapomněli hrát. Soupeři nás přehrávali ve všem. Poslední zápas se naše hra 
zlepšila a kluci jednoznačně vyhráli. 

 

27.5. turnaj v Kopidlně 
Syřiště T. – Slavík, Svoboda, Zarycký, Syřiště M., Vích, Jirák Matyáš 
FK Kopidlno – Sokol Milíčeves B 2:4 
Branky: Vích 2 
FK Kopidlno Sokol Milíčeves A 0:5 
FK Kopidlno – N+S Paka A 0:5 
FK Kopidlno – N+S Paka B 1:4 
Branka: Syřiště T. 
Josef Syřiště: Na dnešní domácí turnaj jsme měli hodně omluvenek, takže měl premiéru před 
domácím publikem Matyáš Jirák. Bohužel jsme všechny čtyři zápasy prohráli, kluci se snažili, 
ale proti dobře hrajícím soupeřům si moc šancí nevytvořili, a když už jo, tak je nedokázali 
zakončit. V brance jsme měli gólmana ze st. přípravky, který pomohl k lepším výsledkům. 

 

3.6. turnaj v Nové Pace 
FK Kopidlno – Jiskra Hořice 3:6 
Branky: Rozsypal F. 2, Syřiště M. 
N+S Paka A – FK Kopidlno 5:1 
Branka: Rozsypal F. 
N+S Paka B – FK Kopidlno 4:0 
FK Kopidlno – SK Robousy 2:2 
Branky: Rozsypal F., Zlatník 

 

10.6. finálový turnaj v Hořicích 
Hořice : Kopidlno 1:0, Kopidlno : Jičíněves 3:1, N+S Paka A : Kopidlno 3:0, Kopidlno : 
Milíčeves B 1:0, 
Utkání o 5. – 8. místo – Kopidlno : N+S Paka B 3:2 p, Kopidlno : Sobotka 1:0 

 


