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SK Kopidlno 
Dobový popis je popsán v časopise  Krásy českého ráje. Již před válkou zastoupen byl 
footballový sport také v Kopidlně, kde našlo se dosti nadšenců, kteří tento sport provozovali 
pro svoji zábavu. Vřava válečná umlčela však i tu činnost sportovního kroužku a teprve po 
válce dochází z podnětu jednotlivých nadšenců k utvoření Sportovního klubu Kopidlna, který 
nebyl ovšem řádným členem zdejší župy a který nesl název SK Kopidlno. Byli to opět 
jednotlivci = nadšenci, kteří hlavně po stránce finanční nejen udrželi klub pohromadě, ale 
hlavně propagaci tohoto sportu, jak po stránce sportovně zábavné, tak i tělovýchovné, 
získávali  jeho nové stoupence, neboť hned s počátku měl SK Kopidlno dobrý zvuk mezi 
okolními kluby, se kterými se navazovaly přátelské styky. Na zájezd jezdilo se ku přátelským 
zápasům až do Liberce, Vrchlabí atd. a byli to opět jednotlivci, kteří majíce na zřeteli příznivý 
rozvoj, přinášeli finanční oběti. Jako celek vystupoval klub vždy slušnou hrou a získával další 
příznivce. 
Vzpomínáme také na léta poválečná, jaké rekordní návštěvy bylo dosaženo při jednom zápase 
S.K. Kopidlna s XI vojenskou u příležitosti branného dne, kde ne méně než 2 tisíce diváků 
přihlíželo tomuto utkání a rekord tento snad ani v Kopidlně překonán nebude. 

Z Knihy zápisů Sportovního klubu v Kopidlně:                                                                       
Ustavující schůze se konala 9. července 1920 v místnosti hostince Šůdova (Gottwaldova) 
v Kopidlně v 6 ½ hodině večerní. Přítomno bylo 16 členů z přihlásivších se do té doby 26 
členů. Přítomni byli pánové: Táborský Václav, Černý Josef, Jodas Alois, Šafler Josef, Tůma 
Frat., Gottwald Oldřich, Polman Jar., Škaloud Jan, Kubín Vilém, Opatrný Bohumil, Podzimek 
J., Táborský Bedřich, Hacht Fran., Drábek Ant., Podzimek Fr., Navrátil Fr. Nedostavili se 
pánové: Štefek Karel, Košťák Josef, Benda Josef, Lejsek Jan, Prokeš Jan, Fuchs J., Fuchs 
Josef, Karda Josef, Sekáč Josef.                                                                                                                                   
Předsedou spolku byl zvolen p. starosta zdejšího města František Pásek, jednatelem 
adjunkt cukrovaru Bohumil Opatrný, pokladníkem asistent cukrovaru Antonín Drábek, 
místopředsedou Vilém Kubín, dva revizoři Josef Podzimek a Jan Škaloud, 
hospodářským správcem Václav Táborský. 
P. Frýda, tajemník zdejší obce byl požádán, aby přijal funkci trainéra, což přijal a obec 
kopidlenská byla požádána za propůjčení pozemku za novou školou k účelům spolku. 
Usnesením městské rady kopidlenské 16.7.  a potvrzením tohoto usnesení školní radou, jíž 
pozemek náleží, byl pozemek propůjčen klubu na rok 1920 bezplatně a má sloužit bezplatně 
zároveň za dětské hřiště vůbec.  
Valná hromada ustavující se konala dne 21. srpna 1920 o 8. hodiny večerní ve „ Sborovně 
Sokola“ v Radnici.  
Odstoupil dosavadní prozatímní správní výbor a zvolen nový výbor a byly schváleny 
navržené stanovy. 
Sestavení mužstev: 



I. mužstvo: Libáňský Eduard, Polman Karel, Podzimek Fr., Košťák Karel, Kubín Vojtěch, 
Vraštil, Šafler st., Šafler ml., Táborský Václav, Kazda, Míšek Ant., Černý Josef, Haniš st. 
II. mužstvo: Opatrný Boh., Kuhn, Tůma, Drábek Ant., Lejsek, Sekáč, Valenta, Táborský 
Karel, Podzimek Josef, Polman Jar. ml. Navrátil, Gottwald  
 III. mužstvo Jodas, Kubín, Prokeš, Štefek, Vacek, Pokorný, Fuchs, Hachl, Benda  Josef, 
Šabata, Maršálek, Slívko                                                                                                                                        
Staří páni: Roubíček, Šťastný, Frýda, Pásek, Lustig, Houser, Táborský Jan, Frkal, Kostka, 
Svoboda, Vorel, Endrys, Najman 
Byly stanoveny barvy pro:  
- dres resp. košili - stanovena bílá s bílým  volně splývajícím límcem s modrou hvězdou na 
levé přední straně v jejímž středu bude se nacházet písmena K (Kopidlno) 
- trainirky – stanovena černá 
- punčochy – stanovena černá 
6.září 1920 se přihlašují za členy odboru klubu ženy, které hodlají pěstovati „házenou“. 
I. řádná valná hromada se konala 21. srpna 1921 v sále „Radnice“. 
Později bylo hřiště sportovního klubu pod výtopnou železniční stanice mezi železniční tratí 
směrem na Nymburk a cukrovarskou drážkou v blízkosti dnešní kotelny. 
 

 


