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SK KŘIČEŇ
VÍTÁME HRÁČE A FANOUŠKY NA NAŠEM HŘIŠTI!

Fotografie

Hlavní rozhodčí: Klíma

Zpět na domácím hřišti
Po kratší odmlce opět zdravíme všechny příznivce kopané na letos druhém domácím utkání. Poprvé
v historii na našem hřišti přivítáme soupeře z SK Křičeň. Ţe to nebude lehký protivník jsme si ověřili na
podzim, kdy jsme po zcela odlišných poločasech nakonec prohráli na jeho hřišti 3:2 a dost jsme si
zkomplikovali celou soutěţ.
Vzhledem k tomu, ţe hosté na jaře ještě neprohráli, a domácím zase patří první místo v tabulce, mohlo by
být utkání atraktivní i pro nezúčastněné pozorovatele.

Utkání odehrané doma
3. dubna Lipoltice – Staré Ţdánice 4 : 0
První jarní body
V neděli 3. dubna přivítaly Lipoltice na domácím hřišti Sokol Staré Ţdánice. Postavení obou celků v tabulce i
s ohledem na podzimní výsledek předpovídalo jednoznačnou záleţitost domácího týmu. Lipoltice však
soupeře předem nepodceňovaly, protoţe si nutně potřebovaly napravit reputaci u svých fanoušků za nepříliš
povedené utkání v Srchu. Krásné jarní počasí navíc do ochozů Rock Stadium přilákalo početnou diváckou
kulisu.
Hned od první minuty lipoltické muţstvo naplnilo všechny předpoklady a převzalo otěţe hry do svých rukou.
V televizi velice oblíbená statistika „ drţení míče “ byla v desáté minutě asi 85 % : 15 % pro Lipoltice. Avšak,
jak říká trenér Josef Csaplár, jen drţet míč nestačí. Navzdory snaze domácího týmu územní převaha
k výraznější brankové příleţitosti nevedla. Do lipoltické branky se od první minuty postavila nová posila –
David Starý. A byl to právě mladý brankář, který ve 20. minutě pořádně zvýšil tep všem domácím
fanouškům. Pravý bek Radek Koţený poslal brankaři relativně snadnou malou domů. Starého však na
nerovném terénu vysoký balon přeskočil a nebýt toho, ţe Ţdánice měly v útoku pětapadesátiletého veterána,
zřejmě by se měnilo skóre. Milan Hladík však celou akci zdařilým odkopem včas uhasil. Uklidnění do
domácích řad vnesla 33. minuta. Po závaru v hostující šestnáctce hlavičkoval Martin Tichý, ale jeho střelu
vyrazil na brankové čáře rukou hostující stoper. Sudí Havlík nařídil pokutový kop a provinivšího se hráče
vyloučil. Po poradě s asistentem rozhodčího, který signalizoval, ţe míč uţ přešel brankovou čáru, však
hlavní arbitr své rozhodnutí změnil, penaltu i červenou kartu odvolal a uznal branku – 1:0. Touto kuriózní
brankou byl ale gólový učet prvního poločasu uzavřen.
Po změně stran se domácí dočkali změny skóre jiţ v 55. minutě. Na 2:0 zvýšil podzimní kanonýr Jan Kotraš.
Stejný hráč o čtvrt hodiny později přidal i další gól – 3:0. Velké oţivení do druhého poločasu vnesl střídající
David Kopa, který svojí aktivitou soupeřově obraně nejednou zatopil. Po jednom z jeho průniků byl ve vápně
faulován Milan Vlasák a tentokrát jiţ hosté penaltě neunikli. Sám postiţený navíc vyslyšel mohutné
skandování domácích diváků a bezpečně proměnil nařízený kop – 4:0. Hosté se za druhou půli domácímu
brankáři připomněli pouze jednou střelou z nějakých třiceti metrů, coţ bylo z jejich strany zřejmě maximum.
Ţdánické hráče ale omlouvá fakt, ţe se k utkání dostavili jen s 11 hráči. A jelikoţ domácí hráči další branku
nepřidali, skončilo první jarní utkání na Rock Stadium výsledkem 4:0.
Sestava:
Starý
R. Koţený
Flégr

Hladík
Tichý
Švejda

Vlasák
Doleţílek
J. Kotraš

P. Kotraš
Oliva

Střídání:

Kopa za Flégra
P. Koţený za J. Kotraše

Branky:

J. Kotraš 2, Tichý, Vlasák

Přípravka
Mladší přípravka v neděli na domácím hřišti zahájila svoji jarní sezónu. Prvním soupeřem jim byl
FK AS Pardubice, který se pohybuje na beznadějně posledním místě. Náš tým bohuţel trápila
silná marodka, a tak na rozdíl od soupeře hrajícího na 3 pětky s patnácti hráči a dvěma gólmany,
nastoupili naši kluci v sedmi s nemocným hráčem Milanem Hladíkem v brance a dvě třetiny
odehrál kulhající Filip Nalezinek, který druhý den zjistil, ţe má naštípnutý kotník.
Přesto všechno se kluci pokusili vyhrát a díky třem brankám Martina Růţka a dvěma Honzíka
Kasala se jim to málem povedlo. Svůj nejlepší zápas odehrál Tadeáš Juračka a za pomoci Matěje
Kubína, Šimona Hrdého a Lukáše Kraje nakonec vyválčil zaslouţenou remízu. Výsledek není
důleţitý, zato zlepšená hra jednotlivců i celého týmu ano.

Utkání odehraná venku
9. dubna – Rybitví - Lipoltice 2 : 4
Utkání v Rybitví se neslo v duchu předzápasové nervozity ze síly soupeře, se kterým jsme
na podzim doma prohráli 2:1 a zároveň naší síly dané jasně postavením v tabulce.
Do první půle nastoupili domácí s opravdu silným větrem v zádech. Nám naopak znemoţňoval rychlejší
přechod do útoku. Nebyl to ale vítr, kdo domácím pomohl k vstřelení první branky zápasu, ale hrající trenér
M. Hladík, který hrubou chybou na postu stopera daroval domácím jiţ ve 3. minutě vedení. Po obdrţeném
laciném gólu jsme se nesesypali, ale naopak jsme vyrovnali hru. Ve 30. minutě první půle přišla nejlepší
pasáţ zápasu v podobě tří rychle vstřelených gólů za sebou, kdy se prosadil průnikem P. Švejda , poté po
sólu P. Olivy doráţel J. Kotraš a nakonec M. Vlasák perfektně přenechal míč a M.Tichý uzavřel poločas na
3:1 v náš prospěch. Hned na začátku druhého poločasu zahrával roh J. Kotraš a za přispění větru skončil
míč z jeho kopačky v síti. Od té doby jsme přestali hrát, coţ mělo za následek i více našich faulů . Po jednom
z nich domácí nastřelili tyč a doráţející hráč míč dopravil do sítě a sníţil výsledek na rozdíl dvou branek.
Nakonec jsme byli rádi, ţe nedošlo k ţádnému dramatu a zápas jsme si pohlídali do vítězného konce.
Sestava:
Starý
R. Koţený

Hladík Doleţílek

Vlasák

Tichý

Flégr za Olivu
Rokyta za R.Koţeného

Branky:

Kotraš J. 2
Švejda
Tichý

P. Kotraš

Oliva

Švejda

Střídání:

Kopa
J. Kotraš

16. dubna – Kolesa - Lipoltice 2 : 5
Dokonalý obrat v Kolesách
Na skvěle upraveném paţitu jsme začali aktivně. Hned ve 3. minutě jasnou tutovku z malého
vápna nezuţitkoval J. Kotraš a poté ze samostatného úniku totéţ předvedl Švejda. To bylo bohuţel z naší
strany v 1. poločase vše. Zato domácí naloţili s příleţitostí jinak. V 15 minutě otevřeli po chybě naší obrany
skóre zásluhou nestárnoucího P.Strnada. Ve 30. minutě přišla další pohroma v podobě zranění kolene
obránce Koţaka, který musel ze zápasu odstoupit, a na dovršení jsme v 37. minutě po chybě našeho
gólmana inkasovali podruhé. Druhý poločas začal šokem pro domácí hráče - během osmnácti minut dostali
čtyři góly. V 50. minutě se na hranici vápna pěkně uvolnil Švejda a sníţil na 2:1. V 55. minutě po našem rohu
nastala ve vápně trma vrma, ze které za přispění domácího hráče těţil J.Kotraš a vyrovnal na 2:2. 60. minuta
přinesla vedoucí gól, který vsítil hrající trenér Hladík po hezké přihrávce Olivy. Poté se opět prosadil Švejda,
kdy hlavou po rohu zvýšil na 2:4. Konečný výsledek zpečetil Tichý po chytré přihrávce Švejdy. Naši radost z
vítězství kazí jen fakt, ţe zranění R.Koţeného je váţnější a přetrţené vazy v koleně ho vyřadily nadlouho ze
hry a tím se zúţí uţ tak dost úzký kádr našeho týmu.
Sestava:
Starý
R. Koţený
Flégr
Švejda

Hladík
Tichý

Doleţílek za R. Koţeného
Tamchyna za Kopu
P.Koţený za Hladíka

Branky:

Švejda 2
Kotraš J.
Hladík
Tichý

P. Kotraš

Rokyta
Oliva

Střídání:

Kopa
J. Kotraš

