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Zprávy z přípravky

VÍTÁME HRÁČE A FANOUŠKY NA NAŠEM HŘIŠTI!

Fotografie

Hlavní rozhodčí: Kučera

Derniéra lipoltického mužstva v okresním přeboru
Dobrý den, vítáme vás v posledním jarním kole, kde se vzhledem k sestupu naposledy v okresním
přeboru představí domácí celek a na jeho derniéru ho přijeli vyprovodit hosté z Chvojence.
Po celou dobu účinkování v této soutěţi většinou vyuţili oba dnešní soupeři výhodu domácího
hřiště a i kdyţ postavení v tabulce a rozpoloţení domácím moc nenahrává, chtěli by se rozloučit
důstojně a se vztyčenou hlavou.

Utkání odehrané doma
6. června Lipoltice – Řečany 2 : 4
Tři kola před koncem soutěţe jsme přivítali Řečany, celek z druhého místa tabulky.
Cílem bylo pokusit se o malý zázrak a alespoň remízou se udrţet o tři body na předposledním
místě a věřit v sílu Mikulovic v I.B třídě a s jejich pomocí se udrţet v okresním přeboru.
Utkání nám na začátek vyšlo znamenitě, kdy po faulu na Pavla Švejdu z pokutového kopu
s přehledem otevřel skóre kapitán Vašek Rokyta. Utkání bohuţel nevyšlo moc dobře pro Radka
Balána a po prvním nešťastně prohraném souboji a podruhé chybou uprostřed hřiště se hosté do
poločasu ujali vedení 2:1.
Do druhé půle se očekával nápor domácích, ale místo toho nám po chybě Míly Nedvěda dal
soupeř uţ v páté minutě třetí branku a my jsme úplně vyklidili pozice.
Vzhledem k špatné, ne-li vůbec ţádné, fyzické kondici byla šance na otočení utkání mizivá.
Soupeř hrál úplně v klidu a téměř vůbec nám nepůjčil balón. Po centru ze strany a nedůrazném
krytí soupeře jsme dostali čtvrtý gól. V 90 minutě po další odpískané penaltě měl šanci výsledek
upravit Petr Oliva. Jeho pokutový kop gólman vyrazil, odraţený balón dosprintoval Pavel Švejda a
jeho přihrávku na vápno střelou do šibenice uklidil Milan Hladík.
Sestava:

Machač
Rokyta
Formánek
Kasal

Balán

Nedvěd

Hladík

Oliva

Kotraš P.
Kotraš J.
Švejda

Branky:
Rokyta, Hladík

Přípravka
Posledním soutěţním utkáním prvního ročníku byl pro lipoltické kluky zápas na hřišti posledního „Slovanu“
Pardubice. Od první minuty jsme jasně převzali iniciativu a nedali soupeři jedinou šanci na skórování, takţe
Vojta v brance si mohl téměř sednout a čekat na konec zápasu. První poločas jsme vyhráli 4:0 a chtěli jsme
přidat nějaký gól i po přestávce. Co se dělo potom byla ovšem hotová paráda v podání všech našich aktérů.
Druhou půli jsme vyhráli 11:0 a výsledek 15:0 byl spíše exhibiční neţ mistrovský. V našem celku nelze
nikoho nepochválit a tak jen jména střelců: Oliva 3, Hladík T. 3, Růţek F. 2, Nalezinek 2, Kubín, Kasal,
Skřivánek, Kuchařík a Hladík M.
Ukončení sezóny připadlo na sobotu 12. 6. a jako poděkování jsme klukům pozvali velmi atraktivního
soupeře, a to jejich mamky.
Kluci přišli snad všichni, co chodí, protoţe si nikdo nechtěl nechat ujít takový prestiţní zápas.
Za velmi teplého počasí na téměř vyprodaném stadionu začala obě druţstva ve vysokém tempu, ale kaţdé
evidentně s jiným cílem. Zatímco kluci plni energie a natrénovaných akcí chtěli zápas brzy rozhodnout a
zvítězit, jejich soupeřky měly jediný cíl - vydrţet. Po chvíli se u nich začaly projevovat dechové potíţe a bylo
vidět, ţe se evidentně těší na závěrečný hvizd nestranného a objektivního rozhodčího.
Nakonec vše dobře dopadlo kluci vyhráli 7:3, mamky vydrţely s úsměvem celý zápas a diváci se dobře
pobavili.
26.6.se ve 14.00 v Cholticích odehraje přátelské utkání elévů a potom začnou očekávané prázdniny.
První trénink nové sezóny začíná 4.8.ve stejný čas jako minulou sezónu - v 16.30.

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

Střelci:

Dominik Oliva
Tomáš Hladík
Filip Růţek
Matěj Kubín
Matěj Tiler
Filip Nalezinek
Pavel Skřivánek
Martin Růţek
Jan Kasal
David Kuchařík
Milan Hladík

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

31
8
6
3
2
2
1
1
1
1
1

Záp
20
20
20
20
20
20

Skóre
100:27
78:33
57:39
49:40
32:66
14:125

Body
46
42
31
30
22
3

Utkání odehrané venku

13. června – Libišany - Lipoltice 9 : 0

Utkání předposledního kola, kde se střetly poslední Libišany s o jedno místo lépe postavenými
Lipolticemi, mělo mít vzhledem k teoretické šanci předposledního celku setrvat v soutěţi náboj a
svoji atraktivitu.
Avšak opak byl pravdou. Domácí ještě patnáct minut před začátkem stáli v osmi lidech a
telefonicky hledali další 3 hráče a hosté z Lipoltic za nimi nezůstali pozadu, kdyţ přijeli bez
brankaře a chuti poprat se o výsledek.
Do pole tak nastoupil na domácí straně 56letý trenér a za hosty jeden z fanoušků, bývalý hráč
Martin Hykš.
Utkání bylo za pár minut rozhodnuto. Nejprve penalta po faulu Petra Formánka a ze stejné strany
dva průniky nejlepšího hráče domácích Kurice. Poločas 4:0, a aby toho nebylo málo, odešel
Formánek s nataţeným svalem z hřiště. V takto rozjetém utkání nepomohla ani snaha náhradního
brankaře Petra Olivy k výsledku „lepšímu“ neţ 9:0!!!!! Výkon celého muţstva nás po právu poslal
na samé dno nejen okresního přeboru, ale fotbalu vůbec!

Sestava:
Oliva
Rokyta
Formánek
Flégr

Balán
Nedvěd
Hykš

Hladík
Švejda

Kotraš P.
Kotraš J.

