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VÍTÁME HRÁČE A FANOUŠKY NA NAŠEM HŘIŠTI!

Fotografie

Hlavní rozhodčí: Buchta

Asistenti: Havlík, Sůra

TJ Lipoltice přivítá další celek z Pardubic
Je neděle 9. 5. a na místním hřišti se dnes utkají domácí TJ Lipoltice s dalším pardubickým celkem, a to
s Pardubičkami.
Fotbalový oddíl SK Pardubičky byl zaloţen v únoru 1932. Nejvyšší soutěţ, I. A třídu, hrál jiţ v hluboké
minulosti, a to v letech 1947 - 1949 a 1972 – 1973. Posledním úspěchem klubu byla účast v I. B třídě
v letech 1999 – 2004. Od té doby se v Pardubičkách hraje okresní přebor.
Zajímavostí je osobnost trenéra. Karel Kukla, bývalý divizní hráč Tesly Pardubice, do klubu přišel před 17-ti
roky a jen s roční přestávkou je u „A“ týmu do současnosti.
Pardubičkám se na jaře docela daří, protoţe z dosavadních šesti odehraných kol pouze jednou prohráli,
čemuţ odpovídá i umístění v tabulce. 7 místo a 28 bodů dává našemu soupeři jasnou pečeť favorita. Naproti
tomu domácí, aby mohli pomýšlet na záchranu, musí vyhrát!!!

Utkání odehrané doma
25. dubna Lipoltice – Roveň 2 : 2
Pěkné počasí bylo předzvěstí větší návštěvy na odpoledním fotbalovém utkání mezi Lipolticemi a Rovní.
Domácí celek, pro který je kaţdé jarní utkání existenční, začali docela dobře a 4. celek tabulky v prvních
minutách o trochu přehrávali. Po patnácti minutách se hra vyrovnala a právě v této době přišla nečekaná,
sluníčkem zaviněná hrubka brankaře hostí, kterého přeskočil dlouhý nákop a Honza Kotraš dal do zcela
prázdné branky gól na 1:0.
Domácí se neradovali dlouho, protoţe uţ za pět minut po faulu a následném trestném kopu hostující útočník
zůstal zcela sám na desítce, hlavou překonal Honzu Machače a bylo vyrovnáno. Aby toho nebylo málo, po
dalším centru a nedorozumění obrany s brankařem přišlo břevno a doráţka a do kabin se šlo za pro domácí
celek nepříznivého stavu 1:2.
Hostům branka pomohla ke zvýšení tempa a nebýt v druhé půli bezchybného Honzy v bráně bylo by o
výsledku dávno rozhodnuto.
Naštěstí se po rohovém kopu střelecky prosadil hlavou „Bača“ a ač ještě hosté párkrát zahrozili, utkání
skončilo remízou 2:2.
Sestava:
Machač
Rokyta
Vlasák

P. Kotraš
Balán
Hladík

Nedvěd

Oliva

Švejda

Plavec

J. Kotraš

Branky:
J. Kotraš, J. Plavec
Střídání:
Flégr za Vlasáka
Kasal za Olivu

Přípravka
Dalším kolem pokračovala také naše přípravka. Na domácí půdě jsme přivítali před tímto zápasem
2. celek tabulky Srch.
Naši v tentokrát pro nemoc trochu zúţeném kádru nastoupili, jak se patří a od první minuty udávali
tón hry. Po několika šancích se uvedl sólovou akcí Dominik Oliva a vedli jsme 1:0.
Po nacvičeném signálu z rohu 2x za sebou tentýţ hráč přidal oba góly na 3:0 a pět minut před
koncem opět Dominik upravil výsledek na konečných 4:0.
Musíme pochválit i ostatní kluky za dobrý a téměř bezchybný výkon. A hlavně dokázali hrát pěkný
fotbal.

AKTUÁLNÍ TABULKA PŘÍPRAVKY
Rk.

Tým

Záp

Skóre

Body

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Paramo
FK Pardubice "B"
Lipoltice
Srch
Ţivanice
FK AS Pardubice

14
13
14
14
14
15

69:16
31:26
27:26
27:28
28:26
11:71

34
23
22
21
18
3

Utkání odehrané venku
2. května – Sezemice - Lipoltice 2:0
V neděli 2. 5. odjíţděli naši hráči do Sezemic k utkání s místním fotbalovým muţstvem.
Vzhledem k postavení obou týmů v tabulce a tradiční síle Spartaku Sezemice na domácí půdě byl favorit
jasný, a tak lipoltický tým vstupoval do zápasu s cílem inkasovat co nejméně branek.
Začátek utkání nevypadal vůbec špatně, pohledné akci Jana Kasala a Pavla Švejdy chyběla jenom gólová
příchuť. Sezemice ale záhy začaly vystrkovat růţky a naší obraně tak nebylo dobře po těle. Šance domácího
týmu však zlikvidoval Jan Machač. Útočná snaha domácího týmu také otevírala moţnosti našim brejkům, ale
ţádný z nich jsme nedokázali vyuţít. Naše muţstvo vycházelo ze zajištěné obrany, kterou se domácím
hráčům nedařilo překonat. Do kabin se tak o poločase překvapivě šlo za bezbrankového stavu.
Po přestávce se však Sezemice ujali vedení chytrou střelou J. Kašpara z otočky. Naše občasné pokusy o
zteč sezemické branky zůstaly nevyuţity, v cestě stála našim útočníkům domácí obrana v čele s výborným
stoperem Kumpanem. V 85. minutě byl k vidění nehezký fotbalový moment. Domácí T. Kašpar nejprve
přihrál penaltový zákrok, jako kdyby měl minimálně zlomenou nohu, a poté přísně nařízenou penaltu sám
s přehledem proměnil. Inu i takové věci se ve fotbale dějí… Po zbytek zápasu se nic zvláštního nestalo, a
tak jsme ze Sezemic odjíţděli, ostatně jako uţ tradičně, bez bodu.

Sestava

Machač
Rokyta
P. Kotraš

Formánek
Balán
Nedvěd Oliva

Kasal
Plavec

Švejda

Střídání:
Flégr za J. Kotraše
Hladík za Nedvěda
Svoboda za Plavce

J. Kotraš

