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Co přinese staronový soupeř?
Naším dnešním protivníkem je tým z Koles. Ač jeho historie nesahá příliš daleko - první účast hostí se datuje
v sezóně 1993/94 - je to pro domácí známý soupeř a patří k dobrým týmům této soutěţe. Předminulou
sezónu skončili Panteři na druhém místě a od postupu je dělil jen pomyslný krůček. Naše poslední vzájemná
utkání jsme odehráli v roce 2005/06, kdy tehdy postupující Lipoltice doma vyhráli 2:0 a v Kolesách 4:2.
Letošek zahájili Panteři hokejovou prohrou v Srchu 6:3 a následně stejně jako my porazili doma Ţdánice 3:0.
Naším cílem je odčinit poráţku, kterou jsme na domácím hřišti utrpěli minulý týden, a získat plný počet bodů.

Utkání odehrané doma
22. srpna Lipoltice – Rybitví 1 : 2
Domácí premiéra se nezdařila
O minulém víkendu pokračovala druhým kolem podzimní část okresních fotbalových soutěţí a nejinak tomu
bylo ve III. třídě Přeloučsko. Na obávaný Rock Stadium tentokrát dorazilo pro nás poněkud neznámé
muţstvo z Rybitví. Pro lipoltické hráče to bylo první mistrovské utkání na domácí půdě od jarního sestupu
z okresního přeboru, a tak muţstvo chtělo potěšit početnou diváckou kulisu pohledným fotbalem a pokud
moţno navázat na úspěšný zápas se Ţdánicemi.
Na začátek utkání připravilo vedení klubu vzpomínkový akt na jednu z největších osobností lipoltického
fotbalu – ve věku nedoţitých 62 let nás navţdy opustil bývalý hráč, trenér, dlouholetý funkcionář a věrný
fanoušek Karel Tyller. Celý stadion drţel na počest zesnulému velikánovi symbolickou minutu ticha a
domácí hráči nastoupili s černými páskami na dresech.
Do samotného zápasu vstoupili aktivněji hosté, ale z několika rohových kopů za sebou nedokázali nic
vytěţit. Správně seřízená mířidla neměla ani domácí dvojice Pavel Švejda a Petr Oliva, která si svůj střelný
prach, tedy aspoň doufejme, šetří do nadcházejících utkání. Cestu do sítě nenašla proto Švejdova hlavička
ani Olivova pumelice z velké dálky. Lipoltickým hráčům často k dokončení slibně se vyvíjející akce scházel
dostatečný pohyb. Naproti tomu hosté z Rybitví pohybem jenom hýřili a nejednou naší obraně pořádně
zatopili. Do kabin se však šlo za bezbrankového stavu.
Ve druhé půli se obraz hry příliš nezměnil, naše muţstvo si nedostatečným pohybem bez balonu koledovalo
o trest, který na sebe nenechal dlouho čekat. V 63. minutě si na perfektní centr z levé strany naskočil
hostující útočník Levai a hlavou otevřel skóre – 0:1. Domácí hráči jiţ na nic nečekali a postupně vrhli většinu
svých sil do útoku. Nutno říci, ţe v útočné fázi nám kolikrát scházelo i trochu štěstí. Dělovku Jana Kotraše
zastavil vlastním tělem hostující stoper a pokusu Petra Olivy scházely centimetry. V 75. minutě však do
otevřené domácí obrany vtrhl opět Levai a po krásném uvolnění vstřelil druhou branku – 0:2. Na to ještě
stihly Lipoltice odpovědět krásným gólem Jakuba Doleţílka – 1:2. Závěrečný tlak ale vyrovnání nepřinesl, a
tak domácí premiéra ve III. třídě skončila poráţkou 1:2.
Sestava:
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R. Koţený
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Doleţílek

Oliva

Švejda

Branky: 85. Doleţílek – 63. a 75. Levai

Střídání: P. Kotraš za Švejdu, P. Koţený za P. Kotraš

Přípravka
V neděli 22. 8. jsme byli pozváni na turnaj přípravek do Bílého Podolí. Jedná se o turnaj čtyř týmů,
kde jsme se vloni umístili na třetím místě. Letos jsme tam uţ nejeli jen na podívanou, ale chtěli
jsme také něco vyhrát, ne se pouze zúčastnit.
Turnaj se hrál systémem kaţdý s kaţdým, nikdo si nemohl stěţovat na nepřízeň losu.
V prvním utkání jsme hráli proti domácí TJ. Začátek nebyl moc dobrý a v polovině zápasu jsme
prohrávali 2:0. Ve druhé půli se hra zlepšila, Dominik Oliva konečně dopravil míč do sítě a upravil
skóre na 2:1. Čas ovšem běţel strašně rychle a odkrajoval nám moţnost na vyrovnání. V poslední
minutě jsme zahrávali sérii rohových kopů a po posledním z nich byl 10 vteřin před vypršením
hrací doby faulován Dominik Oliva, který nařízený pokutový kop sám proměnil.
Ve druhém zápase jsme si poradili s Nebovidy a dokázali vyhrát 3:2, kdyţ všechny dosavadní góly
v turnaji zaznamenal Dominik. Před posledním kolem jsme věděli výsledky i tabulku, a pokud jsme
pomýšleli na výhru v turnaji, bylo nutné zvítězit aspoň 7:0. Výsledek 2:0 po prvním poločase
nenaznačoval, ţe by to mohlo vyjít. Kluci však ukázali touhu po vítězství, výborným závěrem
přestříleli Sokol Nové Dvory 7:0 a stali se vítězi celého turnaje s nejlepším střelcem Dominikem
Olivou s 11 góly!
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