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Muži – I.A mužstvo 
 
21.3. 1937 SK Jičín - SK Sparta Kopidlno 4:0 – přátelský zápas 
Sestava: Hladký, Kořínek, Košek Alois, Bydžovský, Rohulán, Kousal, Jodas. Mareš, Pavlata, 
Labík, Rambousek 
Rozhodčí: Komárek 
28.3. Kopidlno – A.F.K. Pečky 0:0 – přátelský zápas 
Hladký, Kořínek, Košek A., Bydžovský, Kousal, Pavlata, Labík, Rambousek, Košek Fr., 
Martinek, Maxa 
Rozhodčí: Marek 
29.3. Kopidlno – S.K. Křinec 3:2 – přátelský zápas 
Hladký, Košek A., Bydžovský, Rohulán, Kousal, Pavlata, Labík, Rambousek, Košek Fr., 
Martinek, Elis 
Branky: Rambousek 2, Labík 
Rozhodčí: Kvapil 
4.4 SK Rožďalovice – Kopidlno 1:5 (0:1) – mistrovský zápas 
Hladký – Elis, Košek A. – Janďourek, Rohulán, Kousal – Košek Fr., Martinek, Pavlata, 
Labík, Rambousek 
Branky: Labík 2, Martínek, Rambousek, Pavlata 
Rozhodčí: Komárek 
 
SK Sparta Kopidlno vzdává veřejný dík okresnímu výboru v Jičíně za vzácné pochopení a 
rozhodnutí darovati tomuto klubu 26 kusů kaštanových sazenic na vysázení aleje na 
sportovním hřišti v Kopidlně. 
 
11.4. Kopidlno – SK Libáň 7:0 (3:0) – mistrovský zápas 
Hladký – Kořínek, Košek A. – Elis, Rohulán, Kousal – Košek Fr., Martinek, Pavlata, Labík, 
Rambousek 
Branky: Martinek Košek Fr., Rambousek, Labík, Pavlata, Rohulán, Kořínek 
Rozhodčí: Fischl 
25.4. SK Kosořice – Kopidlno 2:4 (1:2) – mistrovský zápas 
Hladký – Kořínek, Košek A. – Elis, Rohulán, Kousal – Košek Fr., Martinek, Pavlata, Labík, 
Rambousek 
Branky: Pavlata 2, Rambousek, Kořínek z tr. Kopu 
Rozhodčí: Vetešník 
1.5. Kopidlno – SK Jičín 1:3 – přátelský zápas 
Hladký, Košek A., Rohulán, Jodas, Maxa, Beran, Smolík, Carda, Dudek B., Mifek 
Branka: Carda 
Rozhodčí: Strnad 
2.5. FK Dymokury – Kopidlno 1:1 – mistrovský zápas 



Hladký – Kořínek, Košek A. – Bydžovský, Rohulán, Kousal – Košek Fr., Martinek, Pavlata, 
Elis, Rambousek 
Branka: Kořínek 
Rozhodčí: Karel 
9.5. Kopidlno – SK Sobotka 1:0 (1:0) – mistrovský zápas 
Hladký – Kořínek, Košek A. – Bydžovský, Rohulán, Kousal – Košek Fr., Martinek, Pavlata, 
Elis, Rambousek 
Branka: Rambousek 
Rozhodčí: Komárek 
V 7. min. prvního poločasu diktovaný pokutový kop proti Sobotce zahodil Kořínek. Hráči 
domácích zvýšili tempo a od 10 . min. nabývala Sparta převahy, která však  špatnou muškou 
střelců nebyla číselně vyjádřena. Až ve 41. min. po velmi pěkné kombinaci a technicky 
bezvadné přihrávce Pavlaty umísťuje Rambousek za domácí první vedoucí branku. 
Zajímavým byl zásah Koška A. v 17. min., kdy brankář Hladký předčasně vyběhl, míče se 
nezmocnil a hráč Sobotky chystal se vstřeliti branku do prázdné branky. Ve druhé polovině 
hry udávala tempo Sobotka a několikráte nebezpečně ohrozila svatyni domácích. Nejlepší 
výkon za Spartu podali Elis, Rambousek, Košek a Martinek. Nejisté počasí a konečně déšť, 
který se dostavil ve 30. min. , ztížil oboustranně finish, který byl očekáván. Teprve po 
odpískání konce zápasu ulehčilo se jak hráčům domácích, tak i jejich příznivcům, kteří i 
v dešti setrvali na svých místech. 
Dorost SK Sparta Kopidlno – dorost SK Rožďalovice 6:1 
V předzápase utkala se dorostenecká mužstva, ve kterém po agilní hře domácích, tito zvítězili. 
 
Psalo se datum 1. dubna L. P. 1937, kdy mělo se započíti se stavbou kabin na hřišti SK 
Sparty Kopidlno. Velký zájem o tuto stavbu projevil se již druhého dne, kdy sešlo se na hřišti 
mnoho prácechtivých dobrovolníků a skutečně se pracovalo plnou parou a na několik směn, 
hřiště bylo omlazeno a vyrovnáno odstraněním kočičích hlav a krásně ohraničena pískem 
hrací plocha, jako kulečník se vyjímající s ptačí perspektivy.Násep srovnán a nově odrnován, 
základní pilíře pod kabiny zapuštěny a vyzděny cementovou maltou, zkrátka hřiště SK Sparty 
dívalo se na svět jako novorozeně, ale –ale ? Všechno bylo připraveno a hotovo, až na ty 
kabiny. Nejdřiv bylo dříví moc vlhké, potom se dalo sušit a nakonec vyschlo. Připravilo se 
nové, to zase bylo moc suché, čekalo se až naprší, zkrátka nepředvídané překážky se stavěly 
v cestu, až konečně nastal měsíc květen, kaštanová alej na hřišti nově vysazená již rozpučela a 
kabiny na hřišti…ještě nejsou. Psalo se datum 9. května, se všech stran valily se proudy 
návštěvníků, aby shlédly mistrovský zápas, neboť, co na tom, že od rána zatažena jest obloha 
a jest sklon ke srážkám?  Na hřišti SK Sparty najdou přece útočiště pod střechou kabin, která 
má podle plánku pojmout na 350 nejvěrnějších? Bohužel zklamání obecné následovalo, když 
na místě konstatováno bylo, že od kabin čouhají pouze sloupky jako vykřičníky: Dnes ještě 
zmokneš. A také zmokli všichni do jednoho. Útěchou však kojíce, odcházeli s hřiště potěšeni 
nad dvěma bodíky, že příští mistrák se koná až za 14 dní a do té doby, že snad ty kabiny přece 
stát budou. Ovšem předpokládají, že postavené základy nezmizí zatím v útrobách zeměkoule. 
. 
16.5. SK Oskořínek – Kopidlno 2:4 (0:1) – mistrovský zápas 



Hladký – Kořínek, Košek A. – Elis, Rohulán, Kousal – Košek Fr. Mifek, Pavlata, Labík, 
Rambousek 
Branky: Mifek, Košek Fr., Pavlata, Kořínek 
Rozhodčí: Hadraba 
Vedoucí SK Oskořínku byli upozorněni, že Spartě nezáleží na vítězství, neboť postup do 
kvalifikace má již zajištěn a přála si, aby byl hrán slušně. To se však  nestalo a hráči SK 
Oskořínku se vyznamenali tím, že své kolegy v nebezpečné hře v Dymokurech ještě 
překonali. Po zahájení hry ujímá se Sparta vedení brankou umístěnou Pavlatou v 1. minutě  
poločas 1:0 pro Spartu. Ve druhém poločase zvýšil náskok Kořínek brankou z trestného 
území, ale domácí upravují score pokutovým kopem. Další goal  Sparty byl umístěn hráčem 
Koškem, v 37. min. dala příležitost domácím kopem z rohu umístiti druhou branku. Vítěznou 
branku vstřelil Mifek. Ve 35. min. II. poločasu vyloučen hráč domácích pro nebezpečnou hru 
a ve 40. min. druhý, který však neuposlechl a zápas dohrál. Nejlepším hráčem Sparty, který 
má nejustálenější formu a který přišel vždy včas, aby odvrátil pohromu, jest dnes Karel Elis. 
Dorost SK Jičín – dorost SK Sparta Kopidlno 3:0 
Byl sehrán jako přátelský předzápas hlavního utkání SK Jičín – SK Lázně Poděbrady. 
Hostující dorostenci  podlehli velmi čestně. Jeden goal byl z pokutového kopu a jeden byl 
uznán  nespravedlivě  pro vyložený ofside. Nejlépe si vedl Škaloud. 
17.5. Kopidlno – SK Železničář Nymburk 1:0 - pro úraz fond 
Hladký, Kořínek, Košek A., Elis, Rohulán, Kousal, Košek Fr., Mifek, Pavlata, Labík, 
Rambousek 
Branka: Labík 
Rozhodčí: Kvapil 
23.5. Kopidlno – SK Loučeň 4:0 (1:0) – mistrovský zápas 
Hladký, Elis, Košek A., Maxa, Rohulán, Kousal, Beran, Martinek, Pavlata, Labík, 
Rambousek  
Branky: Martinek 2, Rambousek, Košek A. 
Rozhodčí: Tomek 
Ve 42. min. ujala se Sparta vedení brankou umístěnou levým křídlem Maxou. Ve II. polovině 
hry bezvadnou kombinací docilují po výkopu druhé branky, vstřelenou opět Maxou, ve 20. 
min. zvyšují svůj náskok a ve 37. min. zpečetil osud Loučeně levý back Sparty Košek Al. 
krásnou brankou z poloviny hřiště. Po celý zápas hrálo se až na malé vyjímky pouze na jednu 
bránu. 
Dorost SK Sparta Kopidlno – dorost SK Jičín 0:0  
Dorostenci Sparty odčinili porážku z minulého zápasu v Jičíně, kde prohráli čestně 0:3. 
Dorostenci SK Jičín měli tentokráte více ze hry, ale neměli střelce. Dorost Sparty postrádá 
soustavného tréninku. 
30.5. Kopidlno- SK Dobrovice 5:3 – přátelský zápas 
Jodas,  Kořínek, Košek A., Carda, Maxa, Elis, Košek Fr., Martinek, Hladký, Labík, 
Rambousek 
Branky: Kořínek 2, Martinek, Košek Fr., Rambousek 
Rozhodčí: Vandas 
Sparta nastoupila k zápasu se 3 a Dobrovice se 2 náhradníky. Po celý zápas měla hra rychlý 
spád a byli to domácí, kteří vydrželi tempo až do konce zápasu. Chváliti lze především Labíka 



v centrhalvu a Maxu na levém křídle, kteří měli nejvíce ze hry. Také Hladký, jako střední 
útočník vedl si dobře, ačkoliv po několik roků jest ochráncem domácí svatyně a v dnešním 
zápase měl za sebe náhradníka, který má býti nástupcem tohoto až nastoupí vojenskou službu. 
Již v 9. min. ujali se hosté vedení brankou z 11 n kopu. Ve 32. min. vyrovnal za Spartu 
Kořínek, taktéž  z 11 m, 33. min. z trestného kopu znamenala opět vedoucí branku hostí, ale 
ve 40. min. vyrovnává score Martinek, takže poločas končí 2:2. Ve druhém poločase zvyšuje 
náskok Sparty Rambousek, dále ve 20. min. Košek a ve 35. min z čáry trestného území 
Kořínek.Hostům se podařilo ještě ve 42. min. snížiti score a tak končí zápas, který řídil 
objektivně pan Vandas a který plně uspokojil publikum.  
 
Dnem 1. června přesídlil z SK Sparty do SK Vrchlabí hráč Jaroslav Rohulán. 
Z existenčních důvodů a vzhledem k tomu, že se jedná o menšinový klub, rozhodlo se vedení 
SK Sparty a uvolnilo tohoto hráče pro SK Vrchlabí, bez veškerých poplatků. Jaroslav 
Rohulán má bezesporně velký podíl na dnešním umístění Sparty, kterýžto klub stal se 
mistrem svého okrsku. Sparta ztrácí v Rohulánovi nejen prvotřídního a inteligentního hráče, 
ale mužstvo tohoto klubu ztrácí v něm jednoho z nejlepších kamarádů. Vedení klubu, jakož i 
hráči a jeho příznivci přejí sympatickému Jarkovi v jeho novém působišti všechno nejlepší. 
 

Otevření nové tribuny. 
SK Sparta Kopidlno otevřela dne 13. června 1937 na svém novém hřišti vystavěnou novou 
krásnou  tribunu. A oslavila tuto událost skutečně slavnostním způsobem, neboť nelekajíc se 
mimořádného vydání, pozvala si ku přátelskému utkání Vysokoškolský team Praha-Letná, 
který v letošní mistrovské soutěži nebyl vůbec poražen. Nezklamala se a všichni, kteří se 
k této slavnosti dostavili z širokého okolí, budou určitě dlouho vzpomínati na 90 minut 
krásného mužného boje pevné vůle a obětavosti, na zápas dvou mužstev, ve kterém hosté 
vynikali bezvadnou hrou po stránce technické a kombinační, oproti tomu domácí mužstvo 
praktickou pohotovostí a nadšením. 
O půl 4. hod. odpol. sehrála zápas 2 mužstva Benjamínků a o půl 5. hod. mužstva dorostenců. 
Z dorostu byl to opět Škaloud, který upoutával na své výkony řady publika a který měl 
největší zásluhu na tom, že hostující dorost si odvážel 3 goaly a domácí uchránili čisté konto. 
Přesně o 6. hod. večer utvořila mužstva Benjamínků  a dorostů špalír, kterým proběhlo 
mužstvo V.S. na hřiště, jsouc vítáno srdečným potleskem diváků. Poté vběhli do hřiště 
domácí, kteří byli neméně srdečně vítáni. Soudce p. Divíšek učinil rozlosování a když hosté 
vyhráli los, dostavil se do středu hřiště zástupce klubu V.S. následován fotoamatéry a již 
přichází také zástupce Sparty, aby hostující mužstvo oficielně přivítal. Po proslovu předali si 
kapitáni vzájemně upomínky na toto přátelské utkání. Hosté odevzdali umělecké tableau 
karikatur jednotlivých hráčů od malíře Pacáka a domácí vyšívanou plaketu svého sportovního 
odznaku. Mimo toho předali ještě vzájemně kytice. Umělecké tableau bylo umístěno na 
tribuně a budilo pozornost všech účastníků. 
O zápase těžko psáti. Byla to dvě mužstva, která dovedla vystupňovati zájem až do 
nejkrajnější ch mezí, byly to dva létající celky, které předvedly krásný fotbalový sport bez 
nebezpečí a bez záludností tak často vídaných na jiných hřištích. Sparta dala v prvním 
poločase vedoucí branku, ve druhém zvýšila svůj náskok na 2:0, hosté snižují score na 1:2, 



Sparta opět zvyšuje na 3:1 a konečně hosté po nádherném finiši upravují na 2:3 a 3:3. Když 
těsně před koncem zápasu byla již patrna únava domácích. 
V řadách Sparty nebylo tentokráte kazu a kdo příjemně překvapil, byl Todt, který dlouhý čas 
nehrál, jelikož se připravoval k maturitě. Jest přirozené, že všichni sportovci z Kopidlna 
jmenovanému přejí úspěšné zakončení středoškolských studií. 
V bráně domácích Hladký s bravurní jistotou zachránil vše, co se dalo, v obraně vynikal, maje 
dosti práce Kořínek, v záloze se Labík překonával s Elisem a i útok dělal přímo divy. Branky 
umístili Pavlata s Maxou první, Maxa druhou a Rambousek třetí. Rozhodčí p. Divíšek jest 
třídou pro sebe a bylo by si jen přáti, aby takovýchto soudců bylo co nejvíce. 
SK Sparta  Kopidlno – SK Letná V.S. 3:3 – přátelský zápas 
Hladký - Kořínek, Košek A. - Elis, Todt, Kousal - Košek Fr., Martinek, Pavlata, Maxa, 
Rambousek 
Branky: Maxa, Rambousek, Pavlata 
 

Povahopis jednotlivých hráčů I.A teamu: 
Hladký Václav – zarytý nepřítel gólů, brankář budoucnosti. 
Kořínek Václav – typ gentlemana, který i přes malou přízeň  sudího, odmění ho na konci 
utkání vřelým poděkováním. 
Košek Alois – dítě, na které si na hřišti žádný protihráč nic nedovolí. 
Elis Karel – pohádkový všudybyl a všeuměl, jinak také zachránce kiksujících spoluhráčů. 
Labík František – věčně usměvavý kliďas, kterého na světě nikdy nic nerozhází. 
Kousal Josef – taktický starý veterán,  který si nerad pouští protihráče příliš blízko k tělu. 
Košek František – starý, nikdy nereptající dobrák, který se ale rád nafukuje (hlavně u 
trumpety). 
Martínek V. – záhada roku 1937. 
Pavlata Josef – velmi citlivý a měkkosrdcatý amatér. 
Rambousek Miloslav – pytlák s krátkými, ale rychlými běhy. Rád číhá za bukem. 
Maxa J. – objev jarního kola, choulostivý na počasí. 
Todt Antonín – hodný hoch, který letos s úspěchem složil maturitu. Nyní se zabývá 
srdečními problémy takže, že mu nezbývá čas na povinný trénink. 
Mifek – náhradní muž s dobrým „pajšlem“. 

SK Sparta Kopidlno, jeho počáteční činnost a založení SK Sparty 
– referát napsaný výborem v létě roku 1937. 
Již před válkou pěstován byl footballový sport dorůstající mládeží, ale teprve těsně po válce 
došlo k založení sportovního klubu, který nebyl ovšem řádným členem zdejší župy a který 
nesl název: SK Kopidlno. Byli to jednotlivci, kteří finančně podporovali toto hnutí, kteří 
organizovali kroužek náruživých hráčů a kteří dali základ k tomu, že později mohlo se 
přikročiti k založení nynější SK Sparty. 
Na tyto začátky se dnes vzpomíná a jsou to většinou vzpomínky radostné, 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. 



Pokladník klubu dlouho vzpomínal na přátelské utkání s vojenskou XI., které se konalo 
v rámci branného dne a kterému přihlíželo asi 2 tisíce diváků. Tato rekordní návštěva sotva 
bude kdy v Kopidlně překonána. 
V pozdější době, kdy průkopnické práce ukázaly, že není možno přivésti klub k řádnému 
rozvoji, uvažováno bylo o tom, zda našlo by se pochopení, které by zaručovalo prosperitu. A 
tyto úvahy přiměly konečně vedoucí klubu k poznatku, že dokud footballový klub nebude 
míti dostatečný počet členstva a nebude řádně registrovaným členem župy, nebude možno, 
aby s úspěchem čelil překážkám, kladoucím se v cestu jeho činnosti.  
Rozhodnutí stalo se dne 12. března 1933 na ustavující valné hromadě. K této schůzi 
dostavil se na pozvání pan řídící učitel Pluhař jako delegát P.S.Ž.F. a 60 zájemců o sportovní 
hnutí v Kopidlně, kteří byli obeznámeni se všemi podmínkami zdárného založení sportovního 
klubu, 12. března založen byl tudíž sportovní klub SK Sparta Kopidlno a co bylo 
radostnější, byla skutečnost, že hned na začátku přihlásilo se 135 řádných členů. Činnost 
klubu byla v počátku omezena pouze na kopanou. 
Začáteční činnost klubu. 
IA mužstvo sehrálo v roce 1933 jako začátečník celkem 40 zápasů, z nichž bylo 22 vítězných 
a 9 nerozhodných a 9 porážek. 
Nejlepším střelcem a autorem 21 branek byl Jícha, následován Kořínkem se 17 a Rohulánem 
se 13. 
Nejvíce zápasů sehrál Haniš a to celkem 39. 
Úprava hřiště na získaném pozemku u cukrovaru. 
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. 
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.  
Jest a zůstane však zásluhou předsedy klubu a starosty města p. Bedřicha  Suchého, že 
sportovní klub jeví stále tendenci vzestupnou, neboť jeho sportovní láska ke klubu překonala 
vždy obtíže stavějící se v cestu jeho rozvoji. 
Utvoření hockeyového a table-tenisového odboru. 
Také hockeyový odbor dral se svými výkony v popředí zájmu a rozmnožoval  řady svých 
stoupenců. Probojoval se až do finále župního mistrovství,  podlehl však rozdílem jedné 
branky a umístil se tak na II. místě tabulky. V září 1933 na podnět zakládajícího člena a 
předsedy klubu p. Bedřicha Suchého, založen byl též odbor hockeyový a současně dochází 
k utvoření odboru table – tenisového. 
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. 
Činnost klubu v roce 1935. 



Mužstvo IA  sehrálo v roce 1935 celkem 31 zápas, z čehož možno usuzovati ochabení. 
V tomto roce vystřídali se 2 jednatelé a současně sekretáři. Hráno bylo 12 mistrovských 
zápasů, 2 pohárové a 17 přátelských. Nejúspěšnějším střelcem byl Rambousek. Ani po stránce 
finanční nebyl tento rok úspěšným a před likvidací zachráněn obětavou sbírkou veškerého 
členstva. 
Rok 1936 znamená opětný vzestup. 
Celkový počet sehraných zápasů IA mužstva byl 32, z toho mistrovských 14 a přátelských 18. 
V jarním kole skončila Sparta na IV. místě v tabulce. V podzimním kole umístila se na 
vedoucím místě se ztrátou 2 bodů a s dobrými vyhlídkami do budoucna. V podzimním kole 
nejlepším střelcem byl Martinek se 14 nastřílenými brankami. 
Všechno očekávání překonáno. 
Rok 1937 bude znamenati pro Spartu mnoho krásných vzpomínek. SK Sparta Kopidlno stal 
se mistrem II. tř. II. okrsku a kvalifikoval se do zápasů, které rozhodnou, zda jest zralým pro 
IB třídu. Mistrovství bylo dohráno se ztrátou 3 bodů. Nejúspěšnějšími střelci byli v jarním 
kole Pavlata a Rambousek po 5 a Kořínek se 4 brankami z celkového počtu 26 vstřelených. 
Na vítězném ukončení mistrovské soutěže má bezesporu zásluhu hráč Rohulán, který byl až 
do ukončení silnou oporou mužstva a dnem 1. června uvolněn byl z existenčních důvodů pro 
SK Vrchlabí. Jeho rovnocenným nástupcem stal se Labík. Kdo však jest ve vrcholné formě a 
koho Spartě závidí všechny kluby bez vyjímky, jest ochránce  svatyně V. Hladký. Jeho 
odchod k vykonání branné povinnosti bude citelnou mezerou, stejně jako J. Maxy, který bude 
scházeti na levém křídle. Pravým nezmarem a hráčem nejustálenější formy jest Elis. 
Postavení tribuny. 
Na sportovním hřišti bylo další radostnou událostí. Jest zajímavým zjevem, že s výkonem 
mužstva stoupala i obětavost členů ostatních. A nebylo té práce málo, kterou někteří členové 
zdarma konali. A vyskytnou-li se členové klubu opravdu potřební, kteří po celodenní 
unavující práci přijdou na hřiště, kde zdarma konají práce pro sportovní klub, zaslouží si, aby 
byli jmenováni a zaslouženě pochváleni. Jedním z těchto jest E. Haniš. Sportovní klub 
odměnil tohoto člena a zvolil téhož jednomyslně správcem tribuny a hřiště. Není to sice 
odměna honorovaná, jest to však zvláštní projev důvěry, který bude, jak lze předpokládati, 
také oceněm Hanišem. 
Dorostenecké hnutí Sparty. 
Výkony IA mužstva strhly do svého vítězného postupu i dorůstající mládež, která se překotně 
hlásí za členy SK Sparty. Jest to důkaz, že nadšení a láska ke sportu se nenechá vydupat, ale 
musí přijít sama. Tím lepším i disciplinovanějším hráčem stává se potom ten, který přichází 
dobrovolně a s chutí. A aby nezůstali pozadu ani ti nejmenší, přihlásilo se ku soustavnému 
trénování, kteréhož úkolu ujal se člen výboru p. Rudolf, tolik benjamínků, že mohou býti 
postavena dvě mužstva. 
 

Funkcionáři klubu. 
Předsedou SK Sparty jest od založení starosta města p. Bedřich Suchý, který jest také 
zakládajícím členem. Od samého prvopočátku staral se o to, aby Spartě dostalo se pěkného 
hřiště a také svým vlivem dosáhl toho, že místním cukrovarem byly městu propachtovány 
pozemky, vhodné pro úpravu hřiště. Tento pozemek byl na tři roky zdarma propachtován  



Sportovnímu klubu a na další tři roky bude se platiti pachtovné, odpovídající místním 
poměrům. Starost p. B. Suchého vztahovala se však po celý čas také na mravní úroveň 
sportovního dění a správného chápání sportovní činnosti vůbec. To se mu také plně daří a 
dnes SK Sparta Kopidlno, jak již možno zjistiti z celoročních záznamů župního týdeníku, 
patří mezi kluby nejen provozující sport po stránce slušného vystupování a hry, ale i po 
stránce druhé, přesného plnění všech povinností vůči župě. Začátkem roku 1937 byl donucen 
okolnostmi, aby úřadování postoupil p. J. Šaflerovi, jako I. místopředsedovi klubu.  Podle 
oznámení ujme se opět předsednictví 1. září t.r. 
I. místopředsedou jest p. Josef  Šafler, srojvůdce čs. drah, bytem v Kopidlně. Sám jako 
bývalý hráč a později soudce, lne ku sportu a stará se opravdu o prosperitu klubu. Působí nyní 
jako úřadující I. místopředseda a přičinil se o to, aby sportovnímu klubu dostalo se vlastního 
stánku na hřišti, což bylo uskutečněno a dne 13. Června byla tribuna spojená s kabinami 
slavnostně otevřena. Jest nejen obětavým funkcionářem, ale i pracovníkem, který jde dobrým 
příkladem vstříc ostatnímu členstvu. 
II. místopředsedou jest p. Josef  Benda, továrník v Kopidlně. Pouze jeho snahou a 
benevolencí, s jakou přišel vstříc  rozpočtem na stavbu tribuny, mohla býti tato myšlenka a 
přání celého klubu realisována. Stavba sama nejen že byla v mezích rozpočtu dohotovena, ale 
byla v detailech dle vkusu p. Bendy ještě doplněna a hodnota její tím zvýšena. Za uskutečnění 
návrhu, který byl během půl roku dokončen, patří panu továrníku dík nejen klubu, ale i 
veřejnosti, která footballové zápasy a podniky jiné navštěvuje, neboť této druhé části přátel 
sportu dostalo se ochrany před nepříznivým počasím. 
Jednatelem a sekretářem klubu jest p. K. Bouda, který uplatni své znalosti a zkušenosti jen 
ve prospěch klubu. Uvedený patří mezi naše nejlepší dopisovatele a jak jsme zjistili, i mezi 
nejagilnější pracovníky klubu. 
Pokladníkem jest p. F. Jampílek, úředník cukrovaru. Ztěží našel by sportovní klub 
funkcionáře, který by tuto agendu zastával lépe. Jest to vzorný pokladník, který až příliš 
úzkostlivě dbá toho, aby finační závazky klubu nebyly neúměrné jeho rozpočtům. 
Výbor klubu skládá se ze 3 úředníků, 6 živnostníků a 3 státních zaměstnanců, kteří vesměs 
plní své povinnosti vůči klubu. 
Zábavní odbor, ustavený v minulém roce, s klidem a plným uspokojením může pohlížeti 
zpět na bilanci své činnosti v uplynulém roce, která nebyla malou. Velkolepý maškarní 
průvod v březnu 1937, slavnost Májů v květnu a dětský den v červnu, to všechno byly 
podniky nákladné sice, ale dobře připravené a rentabilní, nečítaje k tomu různé jiné podniky, 
jako: taneční večírky, divadelní představení, osvětový večer, čaje atd. Doufejme, že předseda 
tohoto odboru p. Kovárník bude i nadále vyvinovati zdárnou svoji činnost. 
 

Kvalifikace zahajuje. 
Kvalifikace na jihu župy svede 4 vítěze okrsků: SK Železničáře Nymburk, SK Sparta 
Kopidlno, SK Krpy a ČsSK Mimoň. Dva první postupují do IB třídy. 
 
20.6. 1937 SK Železničář Nymburk – SK Sparta Kopidlno 2:2 – kvalifikační zápas 
Hladký, Kořínek, Košek A., Elis, Bydžovský, Kousal, Košek Fr., Martinek, Mifek, Todt, 
Rambousek 



Branky: Martinek, Kořínek 
Rozhodčí: Jirků 
Prvý kvalifikační zápas byl tuto neděli sehrán v nymburské Kolonii. Byli to zvláště hosté, 
kteří svojí překypující agilností a bojovností učinili zápas zajímavým, neboť u domácích byl 
tento prvek, vyjma prvých 30 minut a posledních 10 minut, postrádán. Jinak měli tři čtvrtiny 
hry v moci, neboť zápas se odehrával většinou na půli hostí. Tito však dovedli, zásluhou 
jejich vynikajících zadních řad, zvláště brankáře, udržeti výsledek až téměř do konce zápasu 
pro ně vítězný. Teprve 2 minuty před koncem podařilo se domácím dáti vyrovnávací branku. 
Hra byla přes velikou důležitost poměrně fair. Milým překvapením byla, přesto že bylo hráno 
derby Polaban – Lázně, krásná návštěva asi 400 diváků. Domácích se rovněž velice mile 
dotklo, že početně silně zastoupený tábor příznivců místního klubu AFK Nymburk, hodně 
hráče Železničářů Nymburk povzbuzoval. Železničáři na to nezapomenou! Zápas řídil 
s četnými , oboustrannými  chybami, p. Jirků. 
27.6. Kopidlno – ČsSK Mimoň 1:0 – kvalifikační zápas 
Hladký, Kořínek, Elis, Mifek, Todt, Kousal, Košek Fr., Martinek, Pavlata, Labík, Rambousek 
Branka: Kořínek 
Rozhodčí: Neuman 
Přinesl zasloužené vítězství Spartě, která měla tentokráte smůlu při střelbě. Hosté se ukázali 
býti rychlým a dobře kombinujícím celkem a i hra byla velmi slušná. Domácí překvapili 
hostující mužstvo přízemní hrou, kterým lépe ovšem sedí hra polovysoká. Poměr rohů 5:4 pro 
Spartu. Jediná branka vstřelená Kořínkem z pokutového kopu ve 27. minutě I. poločasu. 
Objektivní soudce p. Neuman. Zápas byl krásným doplňkem Dětského dne, který byl pořádán 
odpoledne se stoprocentním morálním  a finančním úspěchem. 
4.7. SK Krpy – Kopidlno 3:2 – kvalifikační zápas 
Jodas, Kořínek, Košek A., Elis, Kousal, Maxa, Mifek, Todt, Martinek, Pavlata, Rambousek 
Branky: Todt, Pavlata 
Rozhodčí: Doubrava 
Sparta nastoupila se 3 náhradníky a byla zaslouženě poražena. V prvních 4 minutách Sparta 
vedla 2:0. Soudce Doubrava přesný a objektivní, obecenstvo slušné a hra obou mužstev 
vzájemně fair. Pochvaly zaslouží náhradník brankáře Sparty, dorostenec Jodas, za svůj 
mimořádný výkon. Výsledek je nesporným úspěchem Krp. 
11.7. Kopidlno – SK Železničář Nymburk 0:0 – kvalifikační zápas nedohráno 
Hladký, Kořínek, Košek A., Elis, Maxa, Škaloud, Kousal, Košek Fr., Pavlata, Labík, 
Rambousek 
Rozhodčí: Potapovič 
V Kopidlně za stálého deště a špatného terénu hraný zápas, byl ve 28. Minutě I. pol. ukončen 
pro veliký liják. Hráno bylo za značné převahy Železničářů, jejich techničtější a tělesně slabší 
hráči se lépe na rozbahněném terénu pohybovali. Pro domácí  bylo velikým štěstím, že byl 
zápas ukončen, neboť hra vypadala na velmi jisté vítězství hostí. 
18.7. ČsSK Mimoň – Kopidlno 3:3 (2:0) – kvalifikační zápas 
Hladký, Elis, Kořínek, Maxa, Bydžovský, Kousal, Košek Fr., Martinek, Pavlata, Labík, 
Rambousek 
Branky: Maxa 2, Rambousek 



Zápas dvou rovnocenných mužstev, z nichž domácím svědčí hra míčů polovysokých a hostům 
hra přízemní. Poločas skončil za stavu 2:0 pro Mimoň. V druhém poločase v 15. min. po 
krásném útoku Sparty snížil Maxa náskok domácích na 2:1 a ve 21. min. vyrovnává 
Rambouskem. Radostí zaplesalo však srdéčko všech kopidlnských fandů, když v 25. min. 
zaznamenává Maxa vedení Sparty v poměru 3:2. A tato radost potrvala dosti dlouho a mohla 
býti ještě větší. Martinek krásně si propracoval míč za obranu hostí, byl úplně sám před 
bezradným brankářem a z nerozumu nebo snad z velké radosti přihrál míč pravému křídlu 
Koškovi, který jej bezvadně umístil, bohužel pan soudce musel odpískati ofside. Ke konci 
bylo znáti u obou mužstev naprosté vyčerpání a také tohoto bylo využito domácími a ve 43. 
min. podařilo se těmto vyrovnati. 
25.7. Kopidlno – SK Krpy 2:1(0:1)  – kvalifikační zápas 
Hladký, Elis, Kořínek, Maxa, Bydžovský, Kousal, Košek Fr., Martinek, Pavlata, Labík, 
Rambousek 
Branky: Maxa, Pavlata 
Rozhodčí: Šíba   
S počátku měla hra rychlý spád, ale domácí mužstvo ne a ne zabrat. A byli to hosté, kteří se 
ve 32. min. ujímají vedení a jsou stále lepší domácích. Ve druhém poločase byla to Sparta, 
která měla krásný nástup a vyrovnala Pavlatou. Ve 13. min. byl nucen pan soudce vyloučiti 
hráče hostí. V 15. min. přestřelil Kořínek diktovanou penaltu proti Krpům, ale již ve 22. min. 
podařilo se Maxovi vstřeliti krásnou branku, která  také rozhodla o celém zápase. 
1.8. Kopidlno – SK Železničář Nymburk 1:1 (0:0) – kvalifikační zápas 
Hladký, Kořínek, Košek A., Elis, Maxa, Kousal, Košek Fr., Martinek, Pavlata, Labík, 
Rambousek 
Branka: Kořínek 
Rozhodčí: Pácal 
S mužstvem z Nymburka přijelo na zápas do Kopidlna 120 jeho přívrženců. Také okolní 
kluby byly na tomto zápase četně zastoupeny. Tento rozhodující zápas vzbudil také zájem 
širší veřejnosti a navštívilo jej proto mnoho přátel domácího klubu, kteří jinak fotbalové 
zápasy nenavštěvují. Návštěva byla velmi pěkná, asi 500 diváků. K řízení zápasu vyslán byl 
rozhodčí pan Pácal z Poděbrad a mimo toho jako diváci přihlíželi zápasu ještě tři svazoví 
rozhodčí, důkaz tedy, že zápas vyžaduje pevného řízení. Zápas měl od samého počátku až do 
ukončení strhující tempo a střídavé, dravé útoky, z nichž hosté více stříleli, jsouce 
podporováni křídelním hráčem, který bezvadnými polovysokými míči útok hostí dobře 
podporoval, čemuž také nasvědčuje celkový poměr rohů 8:2 pro SK Železničáře. 
V 9. min. diktovaná penalta proti domácím zahozena. 21. min. znamenala vyloženou chanci 
pro domácí, kdy Rambousek dostává před branku ideální přihrávku, kterou ale svojí zbrklostí 
přestřeluje. Druhý poločas zaznamenala Sparta malou změnu v útoku a již v 11. min. ujala se 
vedení brankou z trestného kopu bezvadně umístěnou Kořínkem, který ve druhém poločase 
podal skvělý výkon. Po této brance tempo se ještě stupňovalo a ve 30. min. zkazil Rambousek 
druhou chanci domácích. Již se zdálo, že těsné vítězství Sparty nedozná změny, ale chyba 
lávky, ve 45. min. II. poločasu vyrovnali hosté ze scrumage před brankou pro nedorozumění 
pravého záložníka s brankářem. Tato minuta znamenala konec napínavého boje, ve kterém 
kvalifikovalo se mužstvo domácích jako druhé mužstvo pro postup do IB třídy za ČsSK 



Mimoň. Rozhodčím a to výborným, byl pan Pácal, který měl zápas, ve kterém o tolik šlo, 
úplně v moci, takže se hrálo zcela fair.  
Nezbývá nutno podotknouti, že kvalifikační turnaj rozhodl ve prospěch Sparty 
nepřekonatelnými výkony brankář Václav Hladký. 
Dorost SK Sparta Kopidlno – dorost SK Železničář Nymburk 1:4 
V předzápase utkal se dorost obou mužstev, z nichž lepší mužstvo Železničářů hladce 
zvítězilo. 
8.8. Kopidlno – SK Libáň 3:2 – pro úraz fond 
Hladký, Košek A., Smolík, Šejstal, Škaloud, Bydžovský, Jodas, Kousal, Carda, Dudek A., 
Rambousek 
Branky: Hladký, Carda 
Rozhodčí: Muzikant 
15.8. Kopidlno – Lvíčata Poděbrady 1:1 – přátelský zápas 
Hladký, Kořínek, Košek A., Šejstal, Škaloud, Bydžovský, Kousal, Labík 
Branka: Labík 
Rozhodčí: Černý 
22.8. SK Křinec – Kopidlno 4:0 – přátelský zápas 
Hladký, Kořínek, Šejstal, ,Mifek,  Jodas, Smolík, Carda, Kousal, Martinek, Labík,  
Rozhodčí: Kaplan 
 

Ib třída jih 
 
29.8. 1937 SK Libice – SK Sparta Kopidlno 2:1 – mistrovský zápas 
Hladký, Kořínek, Košek A., Elis, Bydžovský, Kousal, Šejstal, Škaloud, Carda, Martinek, 
Rambousek 
Branka: Košek A. 
Rozhodčí: Vlk 
5.9. SK Polaban Nymburk – Kopidlno 1:2 – mistrovský zápas 
Hladký, Kořínek, Košek A., Elis, Bydžovský, Kousal, Košek Fr., Martinek, Pavlata, Labík, 
Rambousek 
Branky: Rambousek, Kořínek 
Rozhodčí: Pácal 
12.9. Kopidlno – SK Slavoj Mladá Boleslav3:1 – mistrovský zápas 
Hladký, Kořínek, Košek A., Elis, Bydžovský, Kousal, Košek Fr., Martinek, Pavlata, Labík, 
Rambousek 
Branky: Martinek 2, Pavlata 
Rozhodčí: Trajhan 
26.9. Kopidlno – SK Čechie Jičín 1:1 – mistrovský zápas 
Hladký, Kořínek, Košek A., Elis, Bydžovský, Kousal, Košek Fr., Škaloud, Martinek, Labík, 
Rambousek 
Branka: Rambousek 
Rozhodčí: Vandas 
10.10. Kopidlno – SK Aston Villa Mladá Boleslav 3:3 – mistrovský zápas 



Hladký, Kořínek, Košek A., Šejstal, Bydžovský, Kousal, Škaloud, Košek Fr., Pavlata, Labík, 
Rambousek 
Branky: Ra,bousek, Pavlata, Kořínek 
Rozhodčí: Jirák 
17.10. SK Dobrovice – Kopidlno 0:0 – mistrovský zápas 
Hladký, Kořínek, Košek A., Elis, Bydžovský, Kousal, Košek Fr., Martinek, Pavlata, Labík, 
Rambousek 
Rozhodčí: Tomek 
24.10. Kopidlno – SK Bobnice 5:1 – mistrovský zápas 
Hladký, Kořínek, Košek A., Elis, Bydžovský, Kousal, Škaloud, Košek Fr., Martinek, Labík, 
Rambousek 
Branky: Elis 2, Martinek, Labík, Kořínek 
Rozhodčí: Šíba 
31.10. SK Železničář Nymburk – Kopidlno 0:1 – mistrovský zápas 
Hladký, Kořínek, Košek A., Elis, Bydžovský, Kousal, Škaloud, Košek Fr., Martinek, Labík, 
Rambousek 
Branka: Košek Fr. 
Rozhodčí: Muzikant 
7.11. Kopidlno – SK Křinec 5:0 – mistrovský zápas 
Hladký, Kořínek, Košek A., Čapek, Bydžovský. Kousal, Škaloud, Košek Fr., Martinek, 
Labík, Rambousek 
Branky: Labík 2, Martinek, Košek Fr., Rambousek 
Rozhodčí: Neuman 
 

Dorost 
 
18.4. SK Sparta Kopidlno – SK Pševes 4:5 – přátelský zápas 
1.5. Kopidlno – SK Jičín 1:1 – přátelský zápas 
2.5. FK Dymokury – Kopidlno 0:3 – přátelský zápas 
9.5. Kopidlno – SK Sobotka 6:1 – přátelský zápas 
16.5. SK Oskořínek – Kopidlno 3:0 – přátelský zápas 
23.5. Kopidlno – SK Loučeň 0:0 – přátelský zápas 
13.6. Kopidlno – SK Letná V.S. 3:0 – přátelský zápas 
1.8. Kopidlno – SK Železničář Nymburk 1:4 – přátelský zápas 
5.9. SK Polaban Nymburk – Kopidlno 5:1 – mistrovský zápas 
12.9. Kopidlno – SK Slavoj Mladá Boleslav 5:3 – přátelský zápas 
26.9. Kopidlno – SK Čechie Jičín 2:1 – mistrovský zápas 
31.10 SK Železničář Nymburk – Kopidlno 4:0 – mistrovský zápas 
 


