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Zopakujeme podzimní výhru? 
 

Zdravíme všechny příznivce lipoltické kopané. O druhé květnové neděli bude naším soupeřem 
muţstvo Sokola Semín. Podzimní vzájemné utkání vyšlo lépe pro Lipoltice, které si po výhře 3:1  
odvezly ze soupeřova hřiště tři body. Na jaře však můţe být vše jinak. Zatím co domácím se 
poslední dvě kola nevydařila a po dvou prohrách opustili čelo tabulky, hosté ze Semína v jarní 
části ještě neprohráli a určitě se pokusí toto pravidlo neporušit ani tady.  

 
 

Utkání odehrané doma 
 
24. dubna  Lipoltice – Křičeň 1 : 2 

  Zápas nevyuţitých šancí 

V ne úplně ideální sestavě jsme vstoupili do zápasu rozpačitě, kdy jsme uţ v 5. minutě inkasovali 
po úniku hostujícího hráče, který tak trochu se štěstím střelu, kterou náš gólman tečoval, proměnil. 
O minutu později zahrál stoper Křičně ve vápně rukou a následnou penaltu zkušeně Venda Rokyta 
zrealizoval a zvýšil tak svou bilanci vstřelených gólů na 65 v celkově 21 odehraných sezonách 1:1. 
V 15. minutě se zleva dobře uvolnil Kopa, který nahrál ve vápně volnému Švejdovi, který levasem 
zakončil prachbídně. 20. minuta přinesla gólovku Švejdy, který opět zakončil střelou z kategorie 
mladších ţáků. Pak předvedl J. Kotraš neuvěřitelné selhání, kdy z metru hlavou netrefil prázdnou 
branku po skvělém centru Kopy. Ve 25. minutě se do zápasu nanominoval i trenér Hladík, který 
vystřídal Pepu Flégla, který měl zdravotní potíţe. Běţela 30. minuta a po ose Kopy s Kotrašem, 
nedal Hladík jasnou šanci. Poté v rozmezí několika málo minut jsme nevyuţili šance Tichého, Olivy 
a vše opět korunoval obávaný kanonýr z let minulých Hladík. V 60. minutě se neprosadil Švejda, 
který mazal sám na gólmana. Nedáš - dostaneš se naplnilo v 65. minutě, kdy po rohu nekrytý hráč 
hostí nedal našemu brankáři sebemenší šanci. Chvíli na to se vyznamenal domácí brankář, který 
vytěsnil střelu mimo tyče. Hráči hostí měli v téhle fázi zápasu hru zcela pod svou kontrolou. To aţ v 
závěrečných minutách se hra domácích zlepšila, kdy v jasných pozicích nejprve Kotraš klasicky 
nedal a Švejda pro změnu taky. 

 

             
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              
 

 

Přípravka 
 
Starší přípravka odehrála první dva zápasy druhé poloviny soutěţe. Hned na úvod to bylo derby proti 
Cholticím. Naši byli jasným favoritem a o výsledku nikdo nepochyboval. To se ukázalo chybou a uţ v první 
minutě se hosté z Choltic ujali vedení a vzápětí nastřelili břevno bezmocného brankaře Vojty Rokyty. Pak 
z nás spadla nervozita a naprosto jednoznačně jsme přehráli i přestříleli hosty výsledkem 13:1 !!! 
 
K druhému utkání  jsme zavítali do Zdechovic, kde jsme opět byli favoritem a plně jsme to potvrdili. Výsledek 
16:5 je jistě pěkný, ale mnohem více nás v obou zápasech potěšila hra, která uţ vypadá jako fotbal a ne jen 
honěná za míčem. Tým se navíc opírá o výkon Dominika Olivy, který jasně převyšuje všechny na hřišti.  
 
Mladší přípravka odehrála své druhé utkání v Ţivanicích. Po minulých zkušenostech s registracemi 
některých hráčů domácího týmu jsme chtěli podobným problémům zamezit. Proto jsme jiţ před zápasem 
několik soupeřových hráčů vyřadili. Později se ukázalo, ţe to Ţivanicím nevadilo a stejně je nechali, asi kvůli 
výsledku, hrát! O to víc nás těší výkon celého našeho týmu, který dokázal s přerostlou a přestárlou „mladší 
přípravkou“ domácích nejen bojovat, ale být dokonce i herně lepší! Nebýt dvanáctiletého gólmana domácích, 
určitě bychom nad „basketbalisty“ ze Ţivanic vyhráli!!! 
 
Výsledky: 
Lipoltice: Choltice  13:1    branky:  Oliva 7, Růţek F. 3, Růţek M. 2, Kubín 
Zdechovice:Lipoltice  5:16   branky: Oliva 11, Kasal 2, Růţek F., Kubín, Hladík T. 
Ţivanice: Lipoltice  3:2   branky: Kasal 2 
 
Starší přípravka 
 

Rk.  Tým Záp Skóre Body 

1. Lipoltice 9 84:28 22 

2. FK 1899 Pardubice 7 48:23 19 

3. Újezd 7 40:29 12 

4. Paramo "B" 7 42:24 11 

5. Choltice 8 34:61 9 

6. Řečany 7 16:22 8 

7. Zdechovice 8 29:69 3 

8. Valy 7 13:48 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rk.  Tým Záp Skóre Body 

1. FK Pardubice 7 125:2 21 

2. Ţivanice 8 85:14 19 

3. Lipoltice 9 62:40 13 

4. Srch 7 32:39 10 

5. Řečany 7 28:24 9 

6. Paramo 7 34:30 8 

7. Přelovice 7 9:100 3 

8. FK AS Pardubice 8 11:137 1 

Mladší přípravka 



                              
 

 

Utkání odehrané venku 
 

 
1. května   –  Přelouč -  Lipoltice 6 : 1 
 

  Lipoltická ostuda v Přelouči 

 

Před slušnou diváckou kulisou začal zápas prvního muţstva tabulky s druhým střelou Tichého z 20 
metrů, která však postrádala přesnost. Následně se vyznamenal náš gólman, který hasil zaváhání 
naší obrany. Běţela 12. minuta, kdy Tichý ve vápně vykoupal dva hráče domácích a otevřel skóre 
utkání. Chvíli poté mohl opět Tichý zvýšit, ale brankář hostí střelu zpacifikoval. Ve 26. minutě přišlo 
vyrovnání po vyšachování naší obrany - 1:1. Z následné rozehrávky s přispěním Honzy Kotraše se 
Přelouči podařil dokonalý obrat, kdy během minuty zápas otočili ve svůj prospěch - 2 : 1. Tímto pro 
nás zápas prakticky skončil!!!  

Od té doby Přelouč jasně dominovala a zápas spíše připomínal hru prvního s posledním. V minutě 
37 jsme inkasovali z protiútoku na 3 : 1. Co následovalo dvě minuty nato, šokovalo všechny 
zúčastněné na hřišti i v hledišti. Náš gólman udělal fatální chybu, která by mohla kandidovat na na 
Nově běţící BOREC NA KONEC. Pohodový zprava letící centr si zhruba z penalty nikým 
neatakován srazil před vlastní bránu a pro překvapeného hráče domácích uţ nebyl problém upravit 
poločasový výsledek na 4 : 1. Poločas druhý byl uţ koncertem zahazování šancí Přelouče. V 64. 
minutě z protiútoku 5 : 1. Na konečných 6 :1 upravil v minutě 67. hráč domácích, který dostal 
hezkou přihrávku za naší obranu. Nepovedený zápas je potřeba hodit za hlavu a soustředit se na 
na jaře rozjetý Semín. Utkání odřídil poměrně dobře náš "oblíbený" rozhodčí Ledajaks Josef.  

 

   


