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Zahájení mistrovství.  
Jako nováček zahájil SK Sparta Kopidlno mistrovské soutěžení v podzimním kole roku 1934. 
V tomto roce absolvovalo IA mužstvo celkem 36 zápasů a sice 6 mistrovských, 4 pohárové a 
26 zápasů přátelských. V podzimním kole skončila Sparta v mistrovské soutěži na 2. místě. 
 

Výstavba a otevření nového hřiště.  
Koncem roku 1933 stala se již otázka nového hřiště velmi naléhavou a díky mimořádné přízni 
a pochopení  centrálního ředitele cukrovaru a velkostatku p. Františka Bauera, získává 
sportovní klub pozemek pro sportovní účely nejlépe vyhovující a nacházející se ve městě, v 
místě dnešního areálu s původním názvem „Za drahou“. S úpravou tohoto pozemku, jehož 
nájem bude zásluhou městské rady první tři roky bezplatný, bylo ihned započato a 
s nadšením, s jakým pracovalo členstvo a hlavně několik jednotlivců v čele s E. Hanišem a 
spol., bylo již 20. května 1934 ku slavnostnímu otevření připraveno. 
Náklady na vybudování a úpravu dosáhly však obnosu 10 tisíc Kč a trvalo další 2 roky, než 
mohly býti vyrovnány poslední účty.  
Krakonoš č. 27  12. dubna 1934 

Kopidlenským sportem. S.K.Sparta Kopidlno bude pořádati ve dnech 20. a 21. května 1934 
slavnost „Otevření nového hřiště“. V neděli 20. května bude slavnost zahájena cyklistickými 
závody na trati Kopidlno, Libáň, Rožďalovice, Kopidlno, která měří cca 30 km. Dále bude 
proveden běh Kopidlnem na trati probíhající městem v délce 3.100 m. Oba závody jsou 
datovány skvělými cenami. Během závodů bude promenádní koncert vojenské hudby p. pl. 22 
Argonského z Jičína. Odpoledne slavnost vyvrcholí utkáním Sparty s některým ligovým 
teamem pražským. V pondělí 21. Hraje Sparta s S.K. Libáň. Bude to boj o primát 
v Kopidlenském okrsku. Večer na ukončení slavnosti bude taneční večírek. Přihlášky na 
kopidlenské závody možno učiniti již nyní a to na adresu Václav Sameš, Kopidlno čp. 247 
zároveň se vkladem pro cyklistu Kč 3 a pro běh Kč 1. 
Krakonoš č. 33   3. června 1934 

Slavnostní otevření hřiště SK Sparta Kopidlno. Kopidlenská veřejnost s okolím prožívala o 
svatodušních svátcích spolu s klubem opravdu radostné chvíle. Výbor klubu připravil skvělý, 
hodnotný sportovní program. O pestrost postaral se klub cyklistů z Mladé Boleslavě. Slavnost 
zahájena byla cyklistickými a běžeckými závody, které staly se kořistí cyklistů z Mladé 
Boleslavě a v běhu p. Vrby z Dymokur. Odpoledne konal se průvod sportovců na hřiště. U 
pomníku padlých položena byla kytice a zahrány hymny. Na hřišti po proslovu předsedy 
klubu p. Bedř. Suchého, bylo toto předáno svému účelu. Nyní střídá se před neustále 
vzrůstajícím počtem diváků další program. Rezervní mužstvo Sparty porazilo Staré pány 
Sparty 5:3. Dále dorost hrál nerozhodně 1:1 s dorostem SK Jičína. V přestávkách jednotlivých 
zápasů předvedl ČKV. z Mladé Boleslavě krasojízdu opravdu umění záviděnihodné a 
bicykleball. Nedělní slavnost vyvrcholila utkáním SK Sparta Kopidlno s SK Kladno. Jak 
score samo naznačuje 9:1, bylo SK Kladno důstojným representantem profesionální ligy. 



Předvedlo rychlou a účelnou hru a hlavně přesnou střelbu. Domácí snažili se ze všech sil čeliti 
ligovému umění.  
Pondělí svatodušní byla věnována rivalitě mezi Kopidlnem a Libání. Utkal se SK Kopidlno 
s SK Libáň. Výsledek 4:1 pro Spartu. Výsledek ukazuje zřejmě převahu, která těší tím více, 
že byla docílena o 10 hráčích Sparty. Obě mužstva hrála dobrý football. Z Libáňských líbil se 
back Čambal a levé křídlo, které bylo často opomíjeno. U Sparty dobrá obrana, záloha a levá 
strana útoku, kde Elis táhl. Zápas řídil v dobrém slohu Švec z Nymburka. Na ukončení 
dvoudenní slavnosti pořádán byl přátelský večírek v Sokolovně, který v družné zábavě 
pomohl nám sbírati vzpomínky na kladenské goaly. Pokládáme za svou milou povinnost 
poděkovati na tomto místě předsedovi klubu starostovi města p. Bedřichu Suchému, který 
s největší obětavostí tomuto podniku se věnoval. Jeho práce docílila tohoto velkého mravního 
a finančního úspěchu. Náš velký dík pak patří našemu váženému občanstvu a všem přátelům 
sportu z okolí, kteří návštěvou nás podpořili. Rádi jsme Vás viděli a rádi Vás vždy vidět 
budeme. 
 


