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SK Sparta Kopidlno – SK Libice 
Kopidlno-  SK Polaban Nymburk 
SK Slavoj Mladá Boleslav - Kopidlno 
Kopidlno – SK Železničář Nymburk 1:1 (1:0) – mistrovský zápas 
Nerozhodný výsledek zápasu, který řídil rozhodčí p. Jirák na hřišti v Kopidlně, není ještě pro 
Spartu definitivním, o tom bude rozhodovati trestní komise a župní výbor. Zápas samotný byl 
ve znamení skutečného boje o body, kde měřilo své síly v poli 12 mužů proti 11. Byli jsme 
totiž svědky toho, že pan rozhodčí po celý zápas fungoval jako dvanáctý hráč hostí. Sparta 
vedla od 11. minuty prvého poločasu až do 30. minuty druhého poločasu 1:0. Brankář Hladký 
nebyl k překonání, neboť chytal i to, co se chytat vlastně ani nemohlo, a proto v 30. min. se 
pan rozhodčí rozhodl a vyloučil Kousala. Ve 40. minutě hosté konečně vyrovnali. 
Dorost Kopidlno – dorost SK Železničář Nymburk 3:6 – mistrovský zápas 
V předzápase Sparta zaslouženě prohrála, neboť dorost SK Železničářů ukázal se jak po 
stránce technické, tak i kombinační a plně odpovídá výkonům mužstev. 
1.5. SK Čechie Jičín – Kopidlno 3:1 (0:0) – mistrovský zápas 
Sparta nastoupila tentokrát se 4 náhradníky a jelikož ani Hladký, hlavní to opora mužstva 
nebyl v bráně, očekávala se katastrofální porážka. Nicméně se tak nestalo. Jodas, až na jeden 
školácký gól, který pustil, dělal co mohl a Hladký se za svého zástupce styděti nemusí. 
Potřebuje více tréninku a mistrovské rutiny a můžeme býti spokojeni, že i Jodas stane se 
časem modlou fanynek nejen domácích, ale i přespolních, neboť při tom má „figuru“ a podle 
úsudku jiných není ošklivý. Poločas skončil nerozhodně a teprve ve II. poločase ujala se 
Čechie vedení, které bylo v krátkém čase vyrovnáno. Leč ve 30. min Čechie opět vede 2:1 a 
když se již zdálo, že se na výsledku nemůže již ničeho změniti, padla poslední branka a to ve 
45. min., kdy odpískán byl již také po novém výkopu konec zápasu.  Kvitujeme s povděkem, 
že vyslaný rozhodčí pan Pácal uspokojil obě mužstva, jakož  i přítomné dosti četné publikum 
stoprocentně a tj. hlavní klad tohoto zápasu . 
1.5. Dorost SK Čechie Jičín – dorost Kopidlno – 3:2 – mistrovský zápas 
V předzápase utkala se obě dorostenecká mužstva. Mužstvo Sparty nastoupilo pouze o 9 
hráčích a oslabené nejlepšími hráči, místo nichž nastoupili náhradníci. Přes to, že byli 
vyčerpáni, dovedli udržeti výsledek, se kterým vzhledem k exotické sestavě mohou býti 
spokojeni. I tento zápas pískal p. Pácal bez jediného kazu.. 
8.5. SK Aston Villa Mladá Boleslav – Kopidlno 2:4 (1:1) – mistrovský zápas 
Sparta Kopidlno nastoupila na hřišti Astonky se třemi náhradníky a zaslouženě zápas vyhrála. 
Mužstvo Aston Villy, doplněné 4 hráči divisního mužstva, bylo sice po stránce technické 
lepší, hosté však vynahradili tento nedostatek chutí a elánem. Aston Villa ujala se v prvním 
poločase vedení, které hosté vyrovnali ještě v prvním poločase, který skončil 1:1. Ve druhém 
poločase vedla Sparta 2:1 a 3:1, načež domácí snížili score na 3:2. Byl to však Rambousek, 
kterému se podařilo upraviti score pro Spartu na 4:2. Celkem umístili branky za Spartu 
Martinek a Rambousek po 1 a Kaňka 2. Jako náhradník dobře do mužstva zapadl Vavřina, 
kterému však schází trénink, aby se mohl v Ia. mužstvu plně uplatniti. Nejlépe za Spartu 



tentokráte zahrál Martinek a obránce Kořínek. Brankář Hladký neměl příležitost, aby uplatnil 
své umění. 
8.5. Kopidlno – SK Rovensko 2:1 – přátelský zápas 
Po mistrovském zápase, který byl hrán dopoledne v Mladé Boleslavi, absolvovala 
kombinovaná Sparta přátelský zápas na svém hřišti v Kopidlně s dobrým mužstvem SK 
Rovensko. Z Ia. mužstva nastoupili 4 hráči a ostatní byli doplněni z II. mužstva a dorostu. 
Mužstvo SK Rovenska učinilo velmi pěkný dojem svým slušným vystoupením a hrou, 
ukázalo se jako houževnatí bojovníci, ale proti oběma Kořínkem vstřeleným brankám musel 
by každý brankář kapitulovati. 
15.5. Kopidlno – SK Dobrovice 0:2 (0:1) – mistrovský zápas 
Sparta podala ve druhém poločase jeden z nejslabších výkonů. První poločas byl ve znamení 
vyrovnaných sil. Ve 38. min. ujímají se hosté vedení první brankou umístěnou po 
nedorozumění obránců. Ve II. poločase nebylo mužstvo domácích k poznání, čímž zbytek 
utkání ztratil na zajímavosti a ve 20. min II. pol. zvýšili hosté na 0:2. Výborný rozhodčí p. 
Šíba byl zárukou, že hra měla rychlý spád a obě mužstva hrála slušně. V mužstvu domácích 
vynikl jako obvykle brankář Hladký a Škaloud s Elisem. 
22.5. SK Bobnice – Kopidlno 0:3 kontumačně – mistrovský zápas 
Vzhledem k tomu, že Viktorie Osek sestoupila do IB třídy jih, sestupuje poslední klub do II. 
třídy. Poněvadž SK Křinec vyhrál svoje poslední dva zápasy nad svými soupeři a vzhledem 
k tomu, že zápas Bobnice Sparta Kopidlno vyhrála Kontumačně Sparta Kopidlno, je nyní 
Bobnice poslední a bude sestupovati. 
Je to jistě překvapení a současně doklad toho, jak neposlouchání nařízení hrací komise se 
může v budoucnu vymstíti. Bobnice měla sehráti zápas se Spartou Kopidlno, ale místo toho si 
sjednala přátelský zápas v Oskořínku. Sparta do Bobnic přijela, ale domácí nenastoupili. A 
teď tyhle body budou rozhodovat o sestupu! 
22.5. SK Rovensko – Kopidlno - přátelskýzápas 
SK Křinec – Kopidlno 
 

1. SK Čechie Jičín                    17     69:28     26 
2. SK Slavoj Ml. Boleslav                 17     61:35     26 
3. SK Sparta Kopidlno               17     36:24     21 
4. SK Dobrovice                                17     39:32     20 
5. FK Libice                      15     31:38     16 
6. SK Žel. Nymburk                    17     52:42     14 
7. SK Bobnice                                17     29:49     13 
8. SK Křinec                                      16     27:49     11 
9. SK Polaban Nymburk II                17     35:51     10 
10. SK Aston Villa Ml. Bol.II             16     43:74     9 

 
 
19.6. SK Lázně Poděbrady – Kopidlno 9:2 – Československý pohár PSŽF 
Zápas za výborného řízení p. Divíška. Slabá návštěva, nevalná úroveň zápasu.  



Kopidlno: Jodas, Košek, Kounek, Kont, Elis, Bydžovský, Šejstal, Kaňka, Škaloud, Martinek, 
Košek nebyli Lázním vážným soupeřem. Hráli slušně a zanechali vystoupením nejlepší 
dojem. 
14.8. SK Libáň – Kopidlno – zápas  úrazového fondu 
 
24.7. Kopidlno - SK Jičín IA. 0:2 –přátelský zápas 
Tento zápas se těšil zájmu obecenstva, které přišlo shlédnouti nového mistra župy, kterému 
nebylo dopřáno korunovati své úspěchy postupem do divise. Nebylo zklamáno, neboť svojí 
hrou a technikou domácí předčil, což na druhé straně vyváženo bylo chutí a snahou 
vyváznouti s čestným úspěchem, což se domácím také, jak score naznačuje, plně podařilo. 
První polovina hry byla ve znamení oboustranných útoků a skončila 1:0 pro Jičín, který 
docílil brankou z 11 m kopu. Ve druhé polovině mohla Sparta vyrovnati,  nebýti výborného 
brankáře Hladkého, odchovance této, kterému se podařilo zneškodniti dvě téměř vyložené 
chance. Ku konci byla již řada domácích vyčerpána a hosté docílili druhého úspěchu krásně 
vstřelenou brankou, proti které byl Jodas bezmocným. Soudce uspokojil oboustranně a hosté 
zanechali dobrý dojem vystoupením jako sportovci. 
Garda starých pánů Kopidlno – Garda starých pánů Jičín 1:1 
Mužstva  na jedné, tak i na druhé straně byla řádně omlazena, neboť se těm opravdovým 
starým pánům v panujícím vedru lépe sedělo při dobře vyleželém pivečku, někde pod 
košatým stromem. Nicméně ty druhé poloviny, které na hřišti prolévaly svůj pot, zhostily se 
svého úkolu ku všeobecné spokojenosti a samozřejmě, že nescházel ani obvyklý humor při 
situacích, které byly často grotestní. Ohromné nadšení po vítězství, které bylo oboustranné – 
nehledě ovšem k přiměřenému tempu, které bylo vyčerpáno již v prvních pěti minutách – 
krotil sám předseda SK Jičína pan říd. uč. J. Pluhař jako „sudí“ ku všeobecné spokojenosti. 
Benjamínci obou klubů bojovali taktéž nerozhodně 0:0. 
31.7. Kopidlno – Letecká XI Boží Dar 0:5 – ve prospěch sbírky na obranu státu 
SK Sparta Kopidlno u příležitosti oslavy 20letého trvání sportu a 5letého trvání Sparty 
v Kopidlně uspořádala 31. července sportovní den s celodenním programem, který se plně 
vydařil.  – Čistý výnos určen byl ve prospěch sbírky na obranu státu! – Ke zdaru tohoto 
podniku přispělo v hlavní míře mužstvo letecké XI z Milovic, které bylo vysláno v sestavě, 
která plně odpovídala předcházející dobré pověsti a to jak vystoupením mužstva, které bylo 
vzorné, tak i krásnou fotbalovou hrou, která byla po celý zápas sledována s velkým zájmem 
četného publika. Dlužno oceniti zvlášť mimořádné pochopení, které bylo vyjádřeno tím, že 
letecká XI se zúčastnila v Kopidlně bez nejmenších nároků na cestovné a náhradu, která 
připadla nahoře uvedenému účelu. 
14.8. Kopidlno – SK Libáň 3:4 – zápas úrazového fondu 
Byl ve znamení boje po jednoroční přestávce. Měl hladký průběh a v celku vyjádřil 
rovnocennost obou celků. 
Benjamínci Kopidlno – benjamínci SK Libáň 12:2 předzápas 
Z tohoto počtu umístil jich střední útočník Špígl 8. 
 

Zdravotní desatero pro fotbalisty 
(vydáno péčí zdravotní rady ČasF) 



I. Football pěstuj jako součástku tělesné a mravní výchovy pro své osvěžení a 
zábavy, nejsi-li zdráv, nehrej! 

II. Dbej zdraví nejen svého, ale i svých spoluhráčů a soupeřů! 
III. Hrej s chutí a přece šetři svých sli, abys vydržel až do konce hry! 
IV. Vdechuj dle možností nosem a zhluboka vydechuj! 
V. Pečuj o náležitý všestranný training! 
VI. Choď pravidelně spát!Jez střídmě a zvolna! Dobře žvýkej! Pečuj o svůj chrup! 
VII. V přestávce nepij! Po zápase se ještě pohybuj! 
VIII. Dbej čistoty těla, oděvu i příbytku! 
IX. Starej se o každodenní stolici! 
X. Nekuř, chraň se lihovin a pohlavní nákazy!                                                                                         

       Nebudeš-li se těmito radami říditi, neobviňuj z nemoci sport, nýbrž sebe! 
 
 

Ib třída jih 
 
21. 8. 1938 SK Sparta Kopidlno – Předměřice 1:2 (1:1) – mistrovský zápas 
V Kopidlně nastoupily Předměřice k prvému zápasu v IB. třídě. Domácí byli ovšem v zápase 
favoritem. Zápas sám však ukázal , že Předměřice nebudou hráti v IB. třídě podřadnou roli. 
Po slabším začátku se dobře rozehrály a nakonec zatlačily domácí do úplné defensivy a nebýti 
střelecké smůly a těžkého terénu, byl by brankový poměr ještě lepší. Domácí v prvých 
minutách pilně obléhali branku hostí a po nedorozumění obrany docílili prvého, ale i 
posledního úspěchu. Hosté nedeprimováni zalkádali útok za útokem a konečně minutu před 
koncem poločasu vyrovnali. Po přestávce déšť ještě zesílil, terén byl nebezpečně kluzký, 
takže o pády nebylo nouze. Předměřice měly několikráte příležitost k docílení branky, 
podařilo se to však jen ve 20. min II. poločasu. Konec zápasu patřil plně hostům. Soudce p. 
Junek řídil zápas se snahou po objektivnosti. 
28.8. Mladoboleslavský II. – Kopidlno 1:1 – mistrovský zápas 
Přeložený zápas po dohodě do Kopidlna. Tvrdý a ostrý zápas je výsledkem málo energického 
rozhodování p. Kaplana.  Zápas sám byl velmi rušný a oběma stranami ostře hraný, takže 
obecenstvo, které je velmi temperamentní, bylo neustále v neklidu. Podaný sport nebyl valné 
úrovně a měla na něm stejný podíl obě mužstva. Domácí si za svůj obětavý výkon zisk 1 bodu 
zasloužili, uváží-li se, že celý II. poločas bojovali o 10 lidech, bez zraněného hráče. 
Vynikajícího borce má v pravém obránci Kořínkovi. Divisní reserva hostí byla technicky 
lepší. 
4.9. Kopidlno – Dobrovice 1:1 (0:1) – mistrovský zápas 
Dobrovice po celý zápas ve slabé převaze si zasloužila vyhráti. Ale i jeden bod jest úspěchem 
proti dobře hrajícímu Kopidlnu. Domácí 7 minut před koncem vyrovnali. Soudce Dragoun 
dobrý, přísný. 
11.9. Kopidlno – SK Viktorie V. Osek 0:5 (0:2) – mistrovský zápas 
Zápas v Kopidlně byl hrán před dobrou návštěvou za řízení p. Vandase, jehož objektivní a 
prvotřídní výkon byl k úplé spokojenosti obou stran. Viktorie se v Kopidlně představila jako 
celek dobře hrající mužstvo a technicky daleko převyšovala soupeře. Pohroma na domácí  



přišla v 18. min. a ve 32. min. zvyšují hosté na 0:2. Nástup druhé půle patří domácím, kteří 
neradi by ztratili na svém hřišti body, brzy však odpadávají, hru přebírají do své moci hosté a 
svoji převahu vyjadřují dalšími třemi brankami. Domácí zahodili penaltu. 
18.9. Libice – Kopidlno 
25.9. Kopidlno – Železničář Nymburk 
2.10. 6 – Kopidlno 
9.10. Kopidlno – Libáň 
16.10. Chotětov – Kopidlno 
23.10. Kopidlno – Slavoj Boleslav 
30.10. Kostomlaty – Kopidlno 
 

Mistrovství dorostu 
Okrsek Nymburk: 
Kluby: SK Polaban Nymburk, AFK Nymburk, FK Sparta Poděbrady, SK Lázně Poděbrady, 
SK Viktoria V. Osek, FK Libice, SK Železničář Nymburk, SK Sparta Kopidlno, SK 
Kostomlaty, SK Bobnice 

28.8. AFK Nymburk – Kopidlno 4:0 – mistrovský zápas 
Dorost AFK, ač nastoupil o 10 hráčích, získal zasloužené vítězství nad průměrným soupeřem. 
4.9. Kopidlno – SK Bobnice 
11.9. Kopidlno – SK Voktoria V. Osek 3:2 – mistrovský zápas 
Zápas pokažen rozhodčím p. Chotěborem, který připoustí ostrou hru a své rozhodnutí na přání 
několikráte změnil. 
25.9. Kopidlno – SK Železničář Nymburk 
2.10. FK Sparta Poděbrady – Kopidlno 
9.10. Kopidlno – SK Bobnice 
23.10. Kopidlno – SK Kostomlaty 
30.10. SK Polaban Nymburk – Kopidlno 
6.11. Kopidlno SK Lázně Poděbrady 
 


