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Dnešní soupeř: SK Český Brod „B“
Rezerva Českého Brodu minulý týden ukončila sérii pěti porážek v řadě, když
zvítězila nad B týmem FC Sellier a Bellot Vlašim 3:1. S 12 body drží česko
brodské „B“ 12. příčku v tabulce. Protože první tým Českého Brodu hrající
divizi již má odehrány všechny zápasy pozimní části a hráči mají „volno“, uvi
díme, zda se někteří z nich neobjeví v dnešním utkání. V každém případě náš
tým, kterému se výsledkově nedaří, nečeká lehká mise.

14. listopadu 2021

Dnešní zápas

SK Polaban Nymburk vs.
SK Český Brod „B“

Neděle 14. 11. 2021, 14:00 hodin
Sportovní areál Veslák
Hlavní rozhodčí: Tomáš Louda
Asistenti rozhodčího:
Petr Tvaroh, Miroslav Vlk

A-tým
Souboj dvou celků z opačných pólů tabulky fotbalového krajského přeboru měl jasného vítěze. Fotbalisté
Polabanu Nymburk, který se krčí na předposledním místě, prohráli na půdě favorizovaných Dobrovic.
Nymburk dostal čtyři branky, všechny vstřelil Tomíček.

trenér Lukáš Vlk

Dobrovice – Polaban 4 : 0

V minulém týdnu Polaban po hodně
dlouhé době urval alespoň bod a s touto
podporou vyrazil k hodně silnému pro
tivníkovi. Hosté se snažili, ale především
neuhlídali domácího střelce Tomíčka,
který jim dal všechny čtyři branky. Ty
rozdělil rovnoměrně do obou poločasů.
Navíc přišel Nymburk o vyloučeného Jar
schela, červenou kartu viděl čtvrt hodiny
před koncem za rozhodnutého stavu.
„Utkání bylo v první půli vcelku vyrov
nané, hrálo se bez větších šancí. Soupeř
ale potrestal naše špatné postavení a ne
pozornost druhým gólem do kabin,“ řekl

k prvnímu poločasu utkání trenér nym
burského Polabanu Lukáš Vlk. „Po změně
stran jsme začali s velkým úsilím o zvrat,
ale špatnou rozehrávkou jsme poslali
soupeře do tříbrankového vedení. Ná
sledovalo naše přísné vyloučení a bylo
po fotbale,“ uznal Lukáš Vlk. „Soustře
díme se na poslední zápas,“ dodal kouč.
V podzimní derniéře hostí Polaban na
svém stadionu rezervu Českého Brodu.
Podle trenéra vítězů Ondřeje Murárika
jeho týmu trvalo téměř půlhodiny, než
přišel na způsob, jak si poradit s očekáva
nou defenzivní taktikou soupeře. „Věděli

jsme, že důležitá bude trpělivost. Čekali
jsme, až se nám otevřou okénka v jejich
obraně. Po prvním gólu jsme se uklidnili
a soupeře přehrávali. Myslím, že rych
lým třetím gólem už jsme soupeře zlo
mili úplně. Kdyby utkání skončilo vyšším
rozdílem, tak by se nikdo nemohl divit.“
Utkání přineslo jeden nepříjemný mom ent. Už za rozhodnutého stavu se
Jarschel nestačil vyhnout na zemi zasa
hujícímu brankáři Bartošovi. Pro oba tím
zápas skončil. Hostující hráč viděl i přes
okamžitou omluvu podle hostí přísnou
červenou, domácí musel s tržným zraně
ním v obličeji do nemocnice. „Mám jeden
steh na nose, pod okem drobné tržné rány
a nějaká to modřina. Takže to dopadlo
dobře,“ upřesnil v neděli sám brankář.
Branky: 35., 45 + 4., 47. a 89. Tomíček. ČK: 75.
Jarschel (Polaban). Poločas: 2 : 0.
Polaban Nymburk: Petrovič – Ouředník, Hobík,
Novotný, Mejzr, Nepovím, Jarschel, Škarecký
(62. Drobný), Vaníček (76. Krušinský), Čuřík
(56. Krumpholc), Bubla (46. Bartoš).
Zdroj: https://nymbursky.denik.cz/fotbal-kraj/favoritovi
-gol-nedali-polaban-sestrelil-ctyrmi-zasahy-dobrovicky
-tomicek-2021110.html

Polaban Nymburk po dlouhé době bodoval, remíza je pro něj ale málo
Lhota – Polaban Nymburk 2 : 2
Branky: 33. Neumann, 68. Havlíček – 50. Hobík,
57. Nepovím. Poločas: 1 : 0.
Polaban Nymburk: Petrovič – Ouředník
(78. Drobný), Hobík, Novotný, Herčík (61. Mejzr),
Nepovím, Krumpholc (46. Jarschel), Hoffmann,
Vaníček (90. Krušinský), Čuřík, Bartoš (37. Bubla).

Domácí šli do vedení, když se trefil Neu
mann. Polaban se ale po změně stran
zvedl. Stačilo mu sedm minut na to, aby
otočil stav na svoji stranu. Vyrovnal Ho

bík, do náskoku poslal Polaban jeho ka
pitán Nepovím. Radost vydržela hostům
jen jedenáct minut a poslední slovo měl
domácí Havlíček.
„Bylo to o šest bodů a výsledek pro
oba týmy nic neřeší,“ ulevil si trenér Po
labanu Nymburk Lukáš Vlk. „První po
ločas byl z naší strany slabý, hráli jsme
bez zaujetí a bez nasazení,“ zlobil se
Vlk. „Ve druhém poločase jsme to pře
házeli, zvedli jsme se a měli jsme šance.

Za stavu dva jedna jsme mohli naše ve
dení zvýraznit, minimálně dvě příležitosti
jsme na to měli. V závěru nás ale domácí
ukopali dlouhými balony a jednou jim to
tam spadlo. Za druhý poločas si zaslouží
kluci malou pochvalu, ale pro nás je to
málo,“ dodal nymburský kormidelník.
Zdroj: https://nymbursky.denik.cz/fotbal-divize/po
-dlouhe-dobe-bodovali-plichta-je-ale-pro-polaban-hodne
-malo-20211031.html

Polaban Nymburk podruhé za sebou prohrál 0 : 2. Tentokrát s Tuchlovicemi
Polaban – Tuchlovice 0 : 2
Branky: 43. Jaroš, 56. Kraus. Poločas: 0 : 1.
Polaban Nymburk: Petrovič – Ouředník, Hobík
(80. Krušinský), Novotný, Čuřík, Nepovím,
Hoffmann, Bubla (69. Vaníček), Jarschel
(66. Hrdlička), Drobný (60. Bartoš), Škarecký
(67. Wiehl).

Polaban vyšel opět střelecky naprázdno.
A když k tomu připočteme dvě branky
hostujícího celku, rozdělené do obou
poločasů, je z toho porážka. Zmar nym
burského týmu tak nadále trvá.

„Zápas nás nezastihl v nejlepší formě,“
přiznal trenér nymburského Polabanu
Lukáš Vlk. „V prvním poločase jsme sou
peře uzamkli na jeho polovině, ale mimo
asi osmi rohových kopů jsme nebyli ne
bezpeční v šestnáctce. Z brejku jsme in
kasovali těsně před přestávkou. Ve druhé
půli se soupeř zvedl, ale do šance se moc
nedostal. Druhou branku jsme mu daro
vali naší rozehrávkou uvnitř šestnáctky,“
nebylo příliš do řeči nymburskému kor
midelníkovi.

SK Polaban Nymburk A – rozpis zápasů podzim 2021
3. kolo

Sobota

14.08.2021

17:00

TJ Sokol Nespeky – SK POLABAN Nymburk

5:2

4. kolo

Neděle

22.08.2021

17:00

SK POLABAN Nymburk – TJ Klíčany

0:3

5. kolo

Sobota

28.08.2021

17:00

FC Sellier & Bellot Vlašim "B" – SK POLABAN

2:1

6. kolo

Sobota

04.09.2021

17:00

Povltavská FA "B" – SK POLABAN Nymburk

3:1

7. kolo

Neděle

12.09.2021

17:00

SK POLABAN Nymburk – FK Kosoř

0:1

8. kolo

Neděle

19.09.2021

16:30

TK Slovan Lysá nad Labem – SK POLABAN

0:3

9. kolo

Neděle

26.09.2021

16:30

SK POLABAN Nymburk – FK Komárov

2:3

15. kolo

Úterý

28.09.2021

16:30

SK POLABAN Nymburk – FC VELIM

1:3

10. kolo

Sobota

02.10.2021

16:00

SK Posázavan Poříčí n. S. – SK POLABAN Nymburk

7:0

11. kolo

Neděle

10.10.2021

16:00

SK POLABAN Nymburk – TJ SK Hřebeč

2:3

12. kolo

Sobota

16.10.2021

15:30

FK Bohemia Poděbrady – SK POLABAN Nymburk

2:0

13. kolo

Neděle

24.10.2021

15:30

SK POLABAN Nymburk – AFK Tuchlovice

0:2

14. kolo

Neděle

31.10.2021

14:00

SK Lhota – SK POLABAN Nymburk

2:2

1. kolo

Sobota

06.11.2021

14:00

FK Dobrovice – SK POLABAN Nymburk

4:0

2. kolo

Neděle

14.11.2021

14:00

SK POLABAN Nymburk – SK Český Brod z.s. "B"

Soupiska A týmu Polabanu
pro podzimní část sezóny
2021/2022
Brankáři
Petrovič Bogdan
Plaček Petr
Obránci
Čuřík Martin
Drobný Ondřej
Herčík Vojtěch
Krumpholc Marek
Mejzr Patrik 		
Novotný Roman
Ouředník Michal

ročník
1994
1998
1996
1999
1994
1995
1996
1997
2002

Záložníci
Filip Dominik		
Hobík Petr		
Hrdlička Tomáš		
Jarschel Roman		
Kotek Michal		
Krušínský Matěj
Landyš Dominik		
Nepovím Luboš
Wiehl Daniel
Škarecký Martin
Útočníci
Bartoš Jan		
Bubla Vojtěch		
Vaníček Lukáš		

2001
1999
2003
2002
1994
2001
2001
1994
2003
1985
2002
2000
2000

Nymburskému celku nepomohl ani
návrat Martina Škareckého do sestavy.
„Martina Škareckého jsme poprosili,
jestli by nám při zranění Michala Kotka
pomohl ve středu pole. V utkání patřil
mezi nejlepší a doufáme, že nám ještě
pomůže,“ věří kouč Lukáš Vlk.

Zdroj: https://nymbursky.denik.cz/fotbal-kraj/pola
banu-nepomohl-ani-navrat-martina-skareckeho-do-se
stavy-20211024.html

B-tým
SK Polaban Nymburk B – rozpis zápasů podzim 2021

trenér Radek Hanuš

4. kolo

Neděle

22.08.2021

17:00

SK Městec Králové B – Polaban Nymburk B

0:7

5. kolo

Neděle

29.08.2021

17:00

Polaban Nymburk B – Bohemia Poděbrady B

2:0

6. kolo

Neděle

05.09.2021

17:00

Polaban Nymburk B – Sokol Kostomlaty n.L.

6:0

7. kolo

Sobota

11.09.2021

17:00

Sokol Tatce A - Polaban Nymburk B

1:3

8. kolo

Neděle

19.09.2021

16:30

Polaban Nymburk B – FK Loučeň

4:1

9. kolo

Sobota

25.09.2021

16:30

TJ Hrubý Jeseník A - Polaban Nymburk B

1:4

10. kolo

Neděle

03.10.2021

16:00

Polaban Nymburk B – TJ Předhradí

2:1

11. kolo

Sobota

09.10.2021

16:00

Sokol Všejany – Polaban Nymburk B

0:0

12. kolo

Neděle

17.10.2021

15:30

Polaban Nymburk B – Sokol Přerov n.L.

3:1

13. kolo

Sobota

23.10.2021

14:30

SK Kostelní Lhota – Polaban Nymburk B

1:1

2. kolo

Sobota

30.10.2021

14:00

Sokol Třebestovice – Polaban Nymburk B

3:3

1. kolo

Neděle

07.11.2021

14:00

Polaban Nymburk B – Sokol Kněžice

5:0

3. kolo

Neděle

14.11.2021

13:30

Polaban Nymburk B – Čechie Vykáň

Turnaje o pohár starosty města Nymburka

„Turnaje o pohár starosty města Nymburka“ pod tímto názvem se odehrával fotbalový příběh v podzimním období
(září a říjen 2021) v nymburském areálu Veslák. Prakticky
se jednalo o sedm dějství – turnajů, ve kterých si zahrálo
pět mládežnických ročníků, a to od těch nejmenších hrdinů (ročník 2015) až po ty zkušenější (ročník 2011).
Vždy se jednalo o nový příběh, ve kterém se však pohyboval
stejný hlavní hrdina. Tomu hrdinovi neřekl nikdo jinak, než
MÍČ. Byl to fotbalový míč, který měl velikost tři nebo čtyři
a podle stáří (zkušeností) hráčů se pohyboval na place (veli
kosti hrací plochy) 24 x 35m nebo 27 x 42m. Scénář byl dán
pravidly fotbalu malých forem řádu FAČR a někdy se hrálo
na čtyři branky ve hřišti, jindy na dvě. Však oni ti, co scénář
znají, vědí, zač je toho loket, a ti co neznají, byli vždy na místě
informováni. Tomu, že znalců i laiků nebylo málo, napovídá počet klubů (měst a obcí), kteří se na turnaje postupně

přihlašovaly. Nebudeme-li počítat domácí SK POLABAN
Nymburk, který se účastnil vždy každého turnaje, tak Nym
burk v uvedených termínech navštívilo celkem 27 různých
klubů: FK Příbram, AFK Milovice, AFK Pečky, AFK Sadská, Bo
hemians Praha, FA Bohemians Velvary, FA PRAHA, FK Admira
Praha, FK Chlumec nad Cidlinou, FK Litol, FK Meteor Praha,
FK Mladá Boleslav, FK Pardubice, FK Přelouč, FK Uhlířské Ja
novice, FOTBAL Neratovice – Byškovice, RMSK Cidlina Nový
Bydžov, Sdružení fotbalového klubu AC Sparta Praha – dívky,
SK Benátky nad Jizerou, SK Benešov, SK Sokol Opočnice,
SK Sparta Kolín, Sokol Lovčice, Sokol Stodůlky, TJ Pátek, TJ
Viktoria Vestec a Viktoria Radim. Nutno podotknout, že
někteří se turnajů účastnili opakovaně nebo dokonce pra
videlně. Prakticky se vždy jednalo o to nejlepší obsazení
do všech rolí. Ukázalo se, že režiséři v roli trenérů mají
přesnou představu o výkonech svých svěřenců, a kompars
ve formě diváků fungoval k nezaplacení. Diváci v tom nikdy

své hrdiny – děti, vnoučata, příbuzné nebo jen známé – ne
nechali samotné a ti jim jejich fandění opláceli, jak se patří.
V turnajích byly odehrány stovky až tisíce minut kvalitního
fotbalu a na hřišti se prožily desítky hodin zkušeností. Jako
organizátor SK POLABAN Nymburk jsme se vždy snažili o to,
aby byl každý spokojený. Rozlosování bylo většinou prová
děno metodou KAŽDÝ S KAŽDÝM. Bylo tomu tak učiněno
jednak z toho důvodu, že jde o tu nejspravedlivější metodu
a dále pak také nemohl být žádný z celků – hráčů „zkla
mán“ z toho, že si nezahrál zrovna proti konkrétnímu týmu
nebo hráčskému konkurentu. Z důvodu „porce“ zápasu
byla vždy také individuálně nastavena délka jednoho kon
krétního dějství/zápasu. Toto bylo většinou konzultováno
s účastníky ke vzájemné spokojenosti. To, že nikdo nesmí
opustit fotbalový plácek bez honoráře, bylo organizátorem
považováno za samozřejmost.

Máme trenéra brankářů

Při vyhlašování výsledků bylo ohleduplně nakládáno s city
i těch nejmenších aktérů a nebylo výjimkou, že se konečné
pořadí v turnaji neurčovalo – každý odcházel s medailí
na své hrudi. Zdravá soutěživost těch zkušenějších však
musí být také odměňována, a proto bylo většinou ukon
čení korunováno vyhlašováním pořadí všech týmů, první
tři týmy obdržely vždy medaile a diplomy, nejlepší střelec
každého týmu obdržel hmotnou cenu a nejlepší střelec ce
lého turnaje obdržel pohár. Dále každý tým získal odměnu
za účast v turnaji, a to mnohdy jak zdravou, tak sladkou.
Jménem pořadatele SK POLABAN Nymburk tímto děkujeme za společné zážitky všem zúčastněným. Dále také
patří dík všem, co se jakkoliv podíleli na tomto smyslu
plném využití volného času. Věříme, že nejde o uzavřený
příběh a že se v jarních měsících opět potkáme na place.

Trénujeme s mistryní ČR

Bogdan Petrovič, náš hráč a dřívější opora
prvoligového týmu FK Borča (Srbsko)
a v Česku pak Hostouně a Jinočan bude
pomáhat s rozvojem našich brankářů
v jednotlivých věkových kategoriích. Po
laban nabízí možnost zapojit se do indivi
duálních brankářských tréninků i ostatním
týmům z okolí. Pro podrobnější informace
se spojte rovnou s Bogdanem: 601183165,
trenerbran-kar@gmail.com.

Dotaci ze Středočeského kraje
z Fondu sportu a volného času
Podařilo se nám získat dotaci ze Středo
českého kraje z Fondu sportu a volného
času. Díky nákupu nových bezpečných
hliníkových branek 5 x 2 m můžeme na
šim členům, kterých je v současné době již
více než 260, nabídnout zázemí v podobě:
12 ks branek 5 x 2 m, 16 ks branek 1 x 1 m
a 10 ks branek 2,22 x 7,42 m.

Domluvili jsme se na spolupráci s 32ná
sobnou mistryní ČR v atletice Helenou
Jiranovou. V pravidelných intervalech bu
deme u jednotlivých kategorií klást důraz
na správný rozvoj základních pohybových
dovedností, koordinace a síly. Naši trenéři
budou mít zároveň možnost lépe si osvojit
efektivní způsoby strečinku a kompenzač
ních cvičení.

Registrace
nového člena
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