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Informace o soupeři

Odehraná utkání

VÍTÁME HRÁČE A FANOUŠKY NA NAŠEM HŘIŠTI!

Aktuální tabulky

Zprávy z přípravky

Fotografie
Hlavní rozhodčí: Hamrník

Asistenti: Oulický, Capaj

TJ Lipoltice se doma utká s dalším nováčkem
TJ Lipoltice se ve třetím domácím zápase utká s dalším nováčkem okresního přeboru, a to se Sokolem
Roveň.
Kromě „A“ muţstva a „B“ týmu má i dorost, čímţ můţe počítat s doplňováním kádru. Aby toho nebylo málo,
je v obci vedena přípravka, kterou zaloţil Sokol spolu se ZŠ pod názvem “Venkovská fotbalová škola Luboše
Kubíka“. Ten se před 14. lety stal patronem a propagátorem tohoto mládeţnického celku.
Roveň měla blízko k postupu jiţ v sezóně 06/07 kdy se do posledního kola prala s Dřítčí, která byla tehdy
úspěšnější. V minulém roce ale zcela jasně postoupila.
Hosté začali soutěţ s nováčkovským elánem a po sedmnáctém kole jsou na výborném čtvrtém místě, coţ
jim můţe domácí celek jen závidět. Po dobře odehrané podzimní části pokračují v nastoleném trendu – dvě
domácí výhry potvrdili i jedním bodem z venku.
Vzhledem k postavení v tabulce a potřebě domácího celku dosáhnout vítězství to pro nás bude velmi těţký a
důleţitý zápas.

Utkání odehrané doma
11.dubna Lipoltice – Zdechovice 6 : 0
Nečekaný nedělní koncert
V neděli 11. 4. zavítal do Lipoltic ke třetímu jarnímu utkání Sokol Zdechovice. I kdyţ bylo zdechovické
muţstvo v zimní přestávce oslabeno o několik opor, do utkání vstupovalo jako favorit. Naše muţstvo
nastoupilo bez dvojice zraněných hráčů (Jiří Plavec, Jan Kasal), avšak po odpykání disciplinárního trestu se
do sestavy vrátil Petr Oliva.
Začátek utkání byl nadmíru příjemný, jiţ ve 4. minutě otevřel skóre Pavel Švejda a zahájil svoje gólové
galapředstavení. Hostující hráči byli brzkou brankou zaskočeni a nedařilo se jim kombinovat. Zato lipoltické
muţstvo hrálo aktivně a v 15. minutě zvýšil hlavou na 2:0 Petr Oliva. Do přestávky ale nebyl všem gólům
konec. Za deset minut přidal s chutí hrající Švejda třetí branku, a kdyţ ve 35. minutě zkompletoval hattrick,
bylo zdechovické muţstvo zralé na ručník.
Po poločasové přestávce se podle očekávání nekonal ţádný obrat, domácí hráči vše s přehledem
kontrolovali. V 63. minutě navíc Pavel Švejda vsítil svůj čtvrtý gól. Hosté se v závěru utkání pokusili alespoň
o kosmetickou úpravu skóre, ale v cestě jim stál výborný Jan Machač. Definitivní tečku přidal sedm minut
před koncem Jan Kotraš a stanovil výsledek na konečných 6:0. Z utkání jsme si tedy překvapivě lehce
odnesli 3 body, a tak jediné, co ke štěstí divákům na Rock Stadium scházelo, bylo sluníčko.
Sestava:
Machač
Rokyta
Formánek

P. Kotraš
Balán

Vlasák

Hladík
Švejda

Nedvěd

Oliva

J.Kotraš

Branky: 4 Švejda; Oliva; J. Kotraš

Přípravka
Stejně jako dospělým, začala sezóna i přípravce. V neděli 11.4. k nám přijelo Paramo Pardubice, které
chtělo potvrdit pozici vedoucího celku.
Naši kluci chtěli hostům ukázat, jak ţe se to hraje, ale první půli vypadali, jako kdyby byli prvně na hřišti (coţ
byli) a prohrávali 5:0. Po změně stran nastoupili jako vyměnění. Zatlačili soupeře na jeho polovinu a nejprve
Tomáš Hladík po parádní přihrávce Dominika Olivy sníţil a za chvíli Dominik sám dal druhou branku. Hosté
pak upravili výsledek na 2:6.
Ve středu jsme si pozvali na přátelák starší přípravku Bílého Podolí. Naši kluci se nezalekli staršího soupeře
a protoţe pokračovali stejně jako v 2. poločase proti Paramu, vyhráli brankami T.Hladíka, D.Olivy a M.Tilera
3:0. Nemalou zásluhu má i perfektní výkon brankaře Vojty Rokyty, který chytil několik tvrdých střel soupeře a
podrţel tým.
V pátek k nám přijela pardubická Tesla “B“ k dalšímu soutěţnímu utkání. Celý zápas byl vyrovnaný a na tuto
kategorii velmi pěkný. Tesla prokazovala větší kombinační schopnosti, ale naši s nimi dobrou hrou dokázali
drţet krok. 5 minut před koncem zápasu po jediné chybě brankaře hostí v podobě horšího odkopu dal do
poloprázdné branky chytrou střelou vítězný gól Dominik Oliva. Vítězství 1:0 jsme jiţ udrţeli.
V úterý jsme byli hrát další mistrák v Ţivanicích. Tentokrát byl náš výkon ustrašený a nevyrovnaný. Ţivanice
byli snad krom 10 minut v 2. půli lepší, důraznější a zcela zaslouţeně vyhráli 5:1, kdyţ naši jedinou branku
zaznamenal náš tradiční střelec Dominik Oliva z penalty, která byla za faul na našeho nejlepšího hráče
Pavla Skřivánka.

AKTUÁLNÍ TABULKA
Rk.

Tým

Záp

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Paramo

2.

Srch

12

10 1 1

62: 13

31

( 13)

12

6 3 3

26: 17

21

( 3)

3.

FK Pardubice"B"

12

6 2 4

29: 26

20

( 2)

4.

Lipoltice

13

6 1 5

23: 26

19

( -2)

5.

Ţivanice

13

3 3 6

24: 25

15

( -9)

6.

FK AS Pardubice

14

1 0 13

10: 67

3

(-12)
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Utkání odehrané venku
18. dubna – FK Pardubice „C“ - Lipoltice 9:0
Překvapení se nekonalo…
Kdo čekal překvapení v duelu prvního s dvanáctým celkem, ten se nedočkal. Ovšem jinak to utkání
pro hosty z Lipoltic překvapivé jistě bylo.
Kdyţ jsme jiţ ve 20. minutě prohrávali 3:0, bylo o vítězi rozhodnuto, čekalo se jen s jakým
přídělem.
Domácí na nás nastoupili a od 1. minuty jsme byli pod obrovským tlakem, ze kterého jsme se do
konce utkání nevymanili. Rychlé přihrávky a pohyb soupeře nám dělaly takové problémy, ţe jsme
chvílemi nevěděli, kde jsme. Soupeř nás předčil po všech stránkách a ukázal, ţe má jasně
nakročeno do vyšší třídy. Po prvním poločase výsledek 5:0 a hvizd sudího byl vysvobozením.
Snad jediné plus byl návrat „Bači“, který se mohl po zranění v klidu rozehrát.
Po dalších čtyřech gólech jsme odcházeli s ostudnou devítkou a bez jediné střely na bránu
soupeře. Pokusíme se na výsledek i hru z Pardubic zapomenout a pokračovat dál dobrými výkony
a bodovými zisky k záchraně okresního přeboru.
Sestava:
Machač
Rokyta
Formánek

P. Kotraš
Balán

Vlasák

Hladík
Švejda

Nedvěd
J.Kotraš

Oliva

