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Zprávy z přípravky

VÍTÁME HRÁČE A FANOUŠKY NA NAŠEM HŘIŠTI!

Fotografie

Hlavní rozhodčí: Klempíř

Soupeř se stoletou tradicí
V dnešním kole přivítáme pro nás velmi zajímavého soupeře jakým je FK Přelouč „B“. Je to jediný
městský klub v naší skupině a navíc jeho „Áčko“ si vede velmi dobře v I. A třídě a dá se očekávat,
ţe bude posílen hráči, kteří sedí na lavičce prvního týmu Přelouče. Přesto budeme chtít předvést
hru hodnou domácího celku a získat všechny body. Přelouč v minulém kole doma jasně přehrála
Ţdánice 4:0 a v tabulce ztrácí pouze jeden bod na prvního.

Utkání odehrané doma
29. srpna Lipoltice – Kolesa 4 : 1
První vítězství na domácím hřišti
Před čtrnácti dny proběhlo zatím poslední střetnutí na domácí půdě, a to s Pantery z Koles. Po
předešlém domácím nezdaru proti Rybitví bylo zapotřebí bodovat a hráči nastupovali s touhou po
třech bodech.
V první půli jsme si vytvořili mírný tlak a po rohovém kopu přišla první vyloţená gólová šance,
kterou promarnil Švejda. Poté se hra vyrovnala a na obou stranách bylo jen pár náznaků šancí.
Pět minut před koncem první půle Panteři po nenápadné akci a mírném nedorozumění v naší
obraně šťastně otevřeli skóre a do kabin šli s jednogólovým náskokem.
V poločase jsme vystřídali a hned od první minuty druhé půle jsme soupeře zatlačili k jeho
šestnáctce. Asi v 55. minutě prvně udeřil střídající Jan Kotraš, a kdyţ za pět minut skóroval
podruhé, spadla z nás do té doby znatelná nervozita. Soupeř se zatáhl a nedokázal se přes dobře
hrající domácí vůbec prosadit. Kdyţ přidal další dvě branky Pavel Švejda, utkání se uţ jen
dohrávalo.
Sestava:
Machač
Koţený

Rokyta

Kotraš P.

Hladík
Kasal

Doleţílek
Švejda

Petík

Flégr

Oliva

Branky:

Kotraš J. 2, Švejda 2

Střídání:

Formánek za Kasala, Kotraš J. za Flégra, Tamchyna za Petíka

Přípravka
Přípravka měla po zvládnutém turnaji v Bílém Podolí na programu letošní první soutěţní utkání.
Mladší přípravka jela na svůj zápas do Pardubic na Slovan, kde jsme v posledním utkání vloni
zvítězili i se staršími kluky vysoko 15:0. Po odchodu starších jsme se trochu obávali, jestli se najde
místo obávaného střelce Dominika Olivy někdo jiný a zda vůbec budeme góly dávat. Obavy však
byly zcela zbytečné. Kluci soupeře převálcovali 24:1. Branek to bylo tolik, ţe i trenér udělal chybu a
do zápisu napsal 21:1. Se sedmi góly se nejlepším střelcem stal Šimon Hrdý.
Starší přípravka hrála své první derby proti domácím Cholticím. Pro choltické kluky je na rozdíl od
našich letošní rok premiérou a i proto jsme určitě byli favoritem tohoto střetnutí.
Podle nových pravidel hrají přípravky na třetiny a ta první skončila remízou 3:3, kdyţ naši kluci
chvílemi hráli, jako kdyby to byl první zápas i pro ně. Naštěstí druhou třetinu uţ bylo vše, jak má
být. Kluci se rozehráli a před poslední třetinou byl výsledek 7:4. Derby jsme nakonec zvládli a
vyhráli 14:4, přičemţ Dominik Oliva dal 10 branek.
Uvidíme, jestli zlepšenou hrou, kterou obě přípravky předváděly, dokáţí poráţet i silnější týmy ze
skupiny.

Utkání odehrané venku
4. září – Křičeň - Lipoltice 3 : 2

Minulou sobotu jsme vyrazili na téměř nově zaloţený klub SK Křičeň. Křičeň, hrající teprve druhý
rok okresní soutěţ, byla do sobotního zápasu bez bodu na posledním místě. Hned od první minuty
si však domácí vytvořili obrovský tlak, ze kterého se nám vůbec nedařilo vymanit. V našich řadách
nebyl jediný hráč, který by snesl jakákoliv měřítka okresní soutěţe. Domácí udeřili gólově
paradoxně z brejku, kdy po našem ojedinělém rohovém kopu a následném odkopu utekl naší
obraně nejlepší hráč domácích Biath. Chvíli nato přišel centr z pravé strany a Tichý hlavou zvýšil
na 2:0. Vzhledem k průběhu první půle to byl výsledek milosrdný.
Do druhého poločasu jsme nastupovali v těţké pozici pokusit se o nemoţné a v první řadě porazit
pro kaţdého toho nejtěţšího soupeře - „sami sebe“. V páté minutě se však situace ještě zhoršila.
Po faulu zezadu rozhodčí poslal do sprch Jakuba Doleţílka. Od té doby přišel nečekaný zvrat.
Přebrali jsme iniciativu a všichni jsme se začali rvát o kaţdý metr. Důsledkem zvýšené snahy byl
nejprve pokutový kop, který s přehledem proměnil Václav Rokyta, a 15 minut před koncem se nám
podařilo gólem Pavla Švejdy vyrovnat na 2:2.
Bohuţel pět minut před koncem rozhodl Kolín zápas po přihrávce před branku a my jsme nakonec
po zcela odlišných poločasech odjeli bez bodu.
Sestava:
Machač
Koţený R.

Rokyta

Tamchyna

Hladík
Koţený P.
Švejda

Branky:

Rokyta, Švejda

Doleţílek

Oliva

Flégr

Kotraš J.

Střídání:

Formánek za Flégra
Kasal za Koţeného R.

