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VÍTÁME HRÁČE A FANOUŠKY NA NAŠEM HŘIŠTI!

Fotografie

Hlavní rozhodčí: Rambousek

Asistenti: Buchta, Rokyta ml.

Zmaří kvalitní soupeř naději na setrvání v okresním přeboru?
Dobrý den, vítáme vás na předposledním domácím utkání okresního přeboru, které je moţná opravdu
předposlední vzhledem k umístění naší jedenáctky.
Dnešním soupeřem jsou Řečany, které jsou na rozdíl od nás v tabulce druhé za vedoucí Teslou. Mají ještě
šanci postoupit do I. B třídy, kterou si uţ vyzkoušely, a jsou také jasným favoritem dnešního střetnutí.
Ač po podzimu opustil jejich řady výborný střelec a u nás také kdysi hrající Ondřej Svatoň, na jejich síle to
nic neubralo. Celek Řečan má výbornou defenzívu podpořenou na okresní přebor špičkovým gólmanem
jakým je Kaňuka. Celý tým se zapojuje do ofenzívy a střelci typu Novotného a Cháry pro nás mohou
znamenat konec nadějím na udrţení okresu.
Po minulé přestřelce v Opatovicích budeme doufat, ţe se náš tým vzchopí a všechny přítomné fanoušky i
sebe překvapí.

Utkání odehrané doma
23. května Lipoltice – Paramo 1 : 2
Střelecká bída s Paramem
V neděli 23. května sehrálo muţstvo Lipoltic na domácím hřišti velice důleţité utkání s Paramem Pardubice.
Vítěz zápasu by totiţ výrazně vykročil za záchranou v okresním přeboru. Na Rock Stadium se tak dal čekat
tuhý boj.
Na ţádnou velkou bitvu však během samotného zápasu nedošlo. Domácí hráči si sice vytvořili jiţ na začátku
zápasu velké mnoţství šancí, ale nepřesnost v koncovce nám nedovolovala skórovat. Na druhé straně
naopak z ojedinělé příleţitosti vymetl hostující Topič tvrdou ranou šibenici a otevřel skóre – 0:1. Domácí
hráči se tlačili do útoku, ale veškeré šance ztroskotaly buď na výborném brankáři Novotném, nebo na
špatném zakončení. Hosté nikam nepospíchali, hráli si svého „ zanďoura “ a kontrolovali průběh zápasu. Do
kabin se tak šlo za nepříznivého stavu 0:1.
Po přestávce lipoltické trápení pokračovalo. Ke vstřelení branky nám nepomohlo ani velké mnoţství
rohových kopů, pouze se několikrát ozvala branková konstrukce. Kdyţ však v 69. minutě Pavel Švejda
střeleckou smůlu prolomil a vyrovnal na 1:1, zdálo se, ţe se vývoj utkání začíná obracet. Kromě diváků
stejnému dojmu naneštěstí podlehli i naši hráči, a tak o pět minut později vstřelil nikým nehlídaný hostující
Hamerský gól na 2:1. Jeho nepříliš prudkou střelu si brankář Jan Machač za klobouk rozhodně nedá.
Závěrečný nápor domácích hráčů byl uţ spíše symbolický, a jenom podtrhoval lipoltické trápení v průběhu
celého zápasu. Konečný výsledek Lipoltice – Paramo 1:2.
Prohrou si lipoltické muţstvo výrazně zkomplikovalo záchranu v soutěţi. Abychom si prodlouţili pobyt
v okresním přeboru minimálně o jednu sezónu, je zapotřebí v následujících zápasech bodovat s těţkými
soupeři – Řečany, Libišany, Chvojenec. Nezbývá tedy nic jiného neţ věřit do posledního kopnutí…
Sestava:
Machač
Rokyta
J. Kotraš

Formánek
Balán
Kasal

Hladík
Švejda

Nedvěd
Oliva

Branky:
Švejda
Střídání:
Flégr za Kasala

P. Kotraš

Přípravka
Naši kluci měli teď díky losu chvilku pauzu a tak se pilně připravovali na další zápasy.
Prvním soupeřem byly Ţivanice. Dosavadní bilanci jsme měli zápornou, jednu výhru a dvě prohry, a proto
byli kluci odhodláni tento poměr změnit. Utkání začalo ve vyšším tempu neţ obvykle a obě muţstva se
snaţila vytvořit si nějakou šanci, coţ se však kvůli dobře hrajícím obranám nikomu nedařilo. Aţ na konci
první půle nejdříve střela Dominika Olivy po teči skončila na břevně a vzápětí Filip Růţek zachraňoval
skluzem samostatný únik ţivanického střelce.
Druhá půle začala pro nás nešťastně, kdyţ jsme nechali nejlepšího střelce soupeře vystřelit a na přesnou
střelu k tyči Vojta nedosáhl. Chvíli na to byl po ostrém zákroku z hřiště odnesen Dominik a naše naděje na
lepší výsledek se rozplývaly. Po rohovém kopu Pavla Skřivánka a doráţce Martina Růţka jsme sice
vyrovnali, ale po menším nedorozumění v obraně nakonec hosté odjíţděli s vítězstvím 2:1. Přes poráţku
musíme vyzdvihnout výkon celého týmu, který soupeře hlavně v druhé půli jasně přehrál a po dvou letech
zahrál fotbal tak, jak by měl vypadat.
Po nedělním zápase s Ţivanicemi nás čekal náš předposlední zápas, který mohl hodně napovědět, jestli se
nám podaří uhájit třetí místo. Naším soupeřem byl domácí Srch. Od začátku zápasu jsme si vytvořili mírnou
převahu a tu se nám podařilo do poločasu zúročit brankou z kopačky Dominika Olivy. Hned po vstřelení gólu
měl stoprocentní šanci i Srch, ale Vojta Rokyta samostatný nájezd zlikvidoval.
Po změně stran uţ soupeř neměl vůbec ţádnou šanci, kluci si hodně věřili a bylo to znát na jejich výkonu.
Skoro kaţdý mohl dát gól, ale nakonec byli střelci jenom dva: čtyři branky Dominika Olivy a dvě Tomáše
Hladíka upravily skóre na konečných 6:0 pro Lipoltice. Smolařem utkání byl Pavel Skřivánek, který po
výborném výkonu neproměnil ani jednu svojí šanci jako by pro něho byla brána zakletá. Zápas odehráli
dobře i naši nejmenší hráči jako je Lukáš Kraj a Honzík Kasal.

AKTUÁLNÍ TABULKA PŘÍPRAVKY
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Zápasů
17
18
19
18
18
18

Skóre
87:18
67:33
42:39
38:36
32:50
13:103

Body
43
36
28
24
22
3

V sobotu 12. 6. od 13:00
zakončíme sezónu přípravky
exhibičním utkáním
„mamky proti synům“
Přijďte podpořit svůj tým!

Utkání odehrané venku
29. května – Opatovice - Lipoltice 8:3
Gólové hody v Opatovicích
K dalšímu utkání okresního přeboru zavítalo lipoltické muţstvo do Opatovic. Po nevydařeném utkání
s pardubickým Paramem jakoby zmizely i poslední zbytky vůle a chuti zachránit okresní přebor, neboť do
Opatovic odjel téměř prázdný autobus. Z Lipoltic tentokrát necestoval ţádný fanoušek a dokonce ani trenér
muţstva a někteří hráči! Úlohy vedoucího týmu se musel ujmout skalní fanoušek Jaroslav Slavík, který svou
přítomností na lavičce velmi pomohl.
V prvním poločase si domácí tým vytvořil jiţ od začátku stálou převahu. Po chybách Jana Kotraše a Petra
Formánka vedli domácí jiţ ve 20. minutě 2:0. Naše největší branková příleţitost první půle přišla přibliţně ve
25. minutě. Střelu Milana Hladíka domácí brankář vyrazil před Pavla Švejdu, ale ten ve stoprocentní gólové
šanci trefil pouze tyč a Jan Kotraš z doráţky pálil vedle. Naproti tomu Opatovičtí hráči ještě do přestávky
přidali další dvě branky a do kabiny šli za pohodového vedení 4:0.
Do druhého poločasu šlo naše muţstvo s cílem inkasovat co nejméně branek, coţ se však příliš nedařilo.
Domácí totiţ hned po přestávce zvýšili na 5:0. V 63. minutě sice sníţil Pavel Švejda, ale Opatovice vzápětí
přidaly další dvě branky a jejich hráči vývoj zápasu s přehledem kontrolovali. Marně se tentokrát snaţil „
otrok “ v lipoltické brance Jan Machač, který dalšímu narůstání skóre bránil kolikrát i za cenu vlastního
zdraví. V posledních deseti minutách domácí hráči mírně polevili, a toho vyuţili ke skórování Petr Oliva a Jan
Kotraš. Konečný výsledek 8:3 pak stanovil minutu před koncem domácí Vandas. Poloprázdný lipoltický
autobus měl tak na zpáteční cestě co dělat, aby tu osmibrankovou náloţ nakonec uvezl…

Sestava

Machač
Rokyta
Formánek

J. Kotraš
Hladík

Kasal

Nedvěd

Švejda

Oliva

Flégr

P. Kotraš

Branky:
Švejda, Oliva, J. Kotraš
Na střídačce:
Hykš

