
                             
 

 

 
 
 

Neděle 11. 4. 2010  

od 16:30 hodin 

 

 

Náš dnešní soupeř:  
 

 
 

 

Sokol Zdechovice 

 
 
 

  VÍTÁME HRÁČE A FANOUŠKY NA NAŠEM HŘIŠTI! 

 
 

Hlavní rozhodčí: Syrůček             Asistenti: Čermák, Ziegler 
             

   

16. kolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVNITŘ: 

 

Informace o soupeři 

 

Odehraná utkání 

 

Aktuální tabulky 

 

Zprávy z přípravky 

 

Fotografie 

 

 

FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ TJ LIPOLTICE 
Ročník 2009 – 2010: Okresní přebor Pardubice 

 



                             
 

 

Machač 
 

Rokyta 
Formánek             P. Kotraš  

Hladík 
 

Kasal   Balán Nedvěd          Vlasák 
 

Plavec   Oliva 

 

TJ Lipoltice čeká na domácím hřišti Sokol Zdechovice 
 
Nováček okresního přeboru Sokol Zdechovice (do okresního přeboru postoupil v sezóně 2008/2009) má za 
sebou více neţ šedesátiletou tradici, během které zde dvakrát působily dokonce dva fotbalové týmy – poprvé 
se tak stalo v šedesátých letech, kdy tehdy zde působící vojenská posádka vytvořila vlastní tým Dukla 
Zdechovice, podruhé krátce v letech devadesátých působením SK Občanského hnutí Za nové Zdechovicko. 
Vojenská posádka Zdechovice opustila v roce 1968 a zanechala zde tehdy nově vybudovanou hrací plochu, 
která prošla v roce 2004 rekonstrukcí.  
 
V podzimním vzájemném zápase se nám příliš nedařilo a utrpěli jsme poráţku 3:1, a i kdyţ se vstup do jarní 
části soupeři nevydařil (prohra 3:1 v Libišanech a následně doma 2:1 s Újezdem) nebude ani dnešní utkání 
snadné, čemuţ napovídá i postavení v tabulce. 

Utkání odehrané doma 
 
 

28. března Lipoltice – Újezd 3: 0 
 

Vydařená premiéra nového trenéra 
 
Poslední březnový víkend zahájily svoji jarní část okresní fotbalové soutěţe a naším prvním soupeřem bylo 
muţstvo Sokola Újezd. Informace z fotbalových kuloárů slibovaly zajímavou podívanou, neboť muţstvo 
našeho soupeře posílil Ondřej Svatoň. Navíc se jednalo o první soutěţní utkání nového lipoltického trenéra 
Luboše Mádra, který nahradil odstoupivšího Jiřího Lidmilu. 
Lipoltičtí hráči uţ od začátku utkání ukazovali, ţe to se záchranou myslí opravdu váţně. Hlavičce Jiřího 
Plavce ze třetí minuty se do cesty ještě postavilo břevno, ale o pět minut později jsme jiţ šli do vedení. 
V šestnáctce hostí byl staţen Milan Vlasák a nařízenou penaltu s přehledem proměnil Václav Rokyta – 1:0. 
Hosté se snaţili co nejrychleji odpovědět, ale naráţeli na výborné napadání domácích hráčů a vlastní 
nepřesnost v rozehrávce. Krásný fotbalový moment mohli diváci na Rock Stadium spatřit v 26. minutě. 
Špatnou rozehrávku hostujících stoperů zachytil Jan Kasal a po perfektním výpadu do otevřené obrany a 
krásné kombinaci s Petrem Olivou zvýšil prvně jmenovaný na 2:0. Rozhodující okamţik zápasu nastal v 35. 
minutě, kdy i hráči Újezdu dostali příleţitost pokutového kopu. Hostující Bendţik však trefil jen spojnici tyče a 
břevna. Další výraznější příleţitost si ţádný tým do konce první půle uţ nevypracoval. 
Ve druhém dějství se hosté snaţili vehementně vyrovnat, ale ztroskotávali na výborné lipoltické obraně. A 
kdyţ se přeci jenom do zakončení dostali, chyběl jim klid v koncovce. Šance pro hosty přišla v 81. minutě, 
kdyţ byl vyloučen po druhé ţluté kartě Petr Oliva. V „přesilovce“ si Újezd vytvořil jen dvě vyloţené šance. 
Jedna z nich skončila vysoko v korunách stromů, avšak volnému kopu Svobody chyběly jen centimetry. 
Hosté navíc svojí snahou dát gól otevírali moţnosti našim brejkům. Při jednom takovém v 93. minutě utekl 
Nedvěd a upravil konečné skóre na 3:0. Všichni domácí hráči zaslouţí pochvalu za bojovný výkon. Novému 
trenéru Mádrovi nezbývá neţ popřát mnoho úspěchů na lavičce našeho týmu.     
  

Sestava: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Střídání:  
Švejda za Plavce 
Flégr za Kasala 

J. Kotraš za Švejdu 
 

Branky:  
8. Rokyta z penalty, 26. Kasal, 90+3. Nedvěd. 



                             
 

 

Přípravka 
 

I pro elévy skončila dlouhá zimní přestávka a tuto neděli začínáme!!! 
 
V přípravě jsme kromě tréninků byli na dvou halových turnajích ve Chvaleticích, kde jsme skončili 
jednou na 7. místě a po druhé na 6. místě vţdy z osmi účastníků. Vzhledem k síle soupeřů 
(většina krajských týmů) to bereme jako velký úspěch. Hlavním cílem bylo se něčemu naučit, a to 
se povedlo. 
 
Tuto neděli začínáme doma proti prvnímu 
týmu naší skupiny Paramu Pardubice. 
Vzhledem k tomu jak dobře si jejich 
muţstvo počíná, to bude hned v prvním 
kole pořádná prověrka. Na podzim jsme 
doma remizovali 1:1 a tak se pokusíme 
výsledek minimálně zopakovat. 
 
Další zápas je opět doma v pátek 16. 4. od 
17. hodin proti FK Pardubice „B“, se kterým 
jsme v podzimní části vyhráli 5:1  
 
Na všechny zápasy zveme diváky, kteří si 
chtějí vychutnat bezelstnou radost dětí ze 
hry a trochu si zavzpomínat na své první 
fotbalové krůčky. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

        

       

 
 

Rozpis utkání 
    Datum Den Čas Týmy 

11.4.2010 Neděle 10:15 Lipoltice : Paramo 

16.4.2010 Pátek 17:00 Lipoltice : FK Pardubice "B" 

20.4.2010 Úterý 16:00 Ţivanice : Lipoltice 

2.5.2010 Neděle 10:15 Lipoltice : Srch 

9.5.2010 Neděle 10:15 Lipoltice : FK  AS Pardubice 

15.5.2010 Sobota 10:15 Paramo : Lipoltice 

17.5.2010 Pondělí 16:30 FK Pardubice "B" : Lipoltice 

30.5.2010 Neděle 10:15 Lipoltice : Ţivanice 

3.6.2010 Čtvrtek 17:00 Srch : Lipoltice 

9.6.2010 Středa 16:00 FK  AS Pardubice : Lipoltice 

  



                             
 

 

Machač 
 

Rokyta 
Formánek                  P. Kotraš

       
Hladík 

 
Kasal    Balán  Nedvěd  Vlasák 

 
Švejda  J.Kotraš 

 

 

 

Utkání odehrané venku 

 
    3. dubna Dříteč – Lipoltice 4:0 

 
             Bodové hody se v Dřítči nekonaly 
  

 Krásné slunečné počasí vylákalo příznivce lipoltického fotbalu 
 na druhé kolo jarní části okresního přeboru. Na utkání do Dřítče 
 byl navíc poprvé v letošní sezoně vypraven autobus. Naše 
 muţstvo odjíţdělo namlsané domácí výhrou nad Újezdem (3:0), 
 avšak oslabené o dvojici zkušených hráčů. Jiří Plavec léčil 
 poraněný kotník, zatímco Petr Oliva si odpykával trest za 
 červenou kartu. 
 Do utkání jsme vstoupili aktivně, zejména Pavel Švejda nadělal 
 domácí obraně spoustu problémů. Z vytvořených šancí jsme 
 ale nedokázali nic vytěţit a trefovali jsme jen brankáře Vávru. 
 Ve 20. minutě byl navíc po faulu zraněn do té doby dobře 
 hrající Jan Kasal a musel být vystřídán. Do konce první půle 
 jsme váţnější pokus o vstřelení branky na naší straně 
 nezaznamenali, a tak jako první udeřili domácí hráči. Ve 37. 
 minutě se po rohovém kopu ujali vedení brankou Bednáře. 

  
Ve druhém poločase se hra lipoltického týmu o mnoho nezlepšila, navíc domácí hráči po chybě naší obrany 
zvýšili na 2:0. Lipoltickou bezmocnost navíc ještě zahozenými šancemi stvrzovali útočníci. Naději na zisk 
bodů definitivně „zazdil“ Pavel Švejda, kdyţ sám před brankářem mířil mimo tři tyče. V závěrečných 
minutách v klidu hrající Dříteč stihla přidat další dva góly, a tak se stalo, ţe jsme z prvního venkovního utkání 
nakonec odjíţděli s pěkným výpraskem 4:0.  
 

 
           Sestava:  

  

 
 

 

Střídání: 
 

Flégr za Kasala, 
Růţek za J. Kotraše, 

Hrdý za Flégra 
 

Branky: 
 

37. Bednář, 68. Benák,  
83. Částek, 87. Drahokoupil 

 


