
                              
 

 

 
 
 

Neděle 22. 5. 2011 
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Náš dnešní soupeř: 
 

 
 

 

SK STARÝ MÁTEŘOV 
 

 
  VÍTÁME HRÁČE A FANOUŠKY NA NAŠEM HŘIŠTI! 
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Potvrďme roli favorita 
 

Dobré nedělní odpoledne všem příznivcům kopané. Dnes přivítáme další silný tým ze Starého 
Máteřova. Na podzim jsme hráli v Máteřově vyrovnanou partii končící výsledkem 2:2. Hostům se 
nevydařil vstup do jarní sezóny a dvěmi prohrami za sebou ztratili kontakt s čelem okresní soutěţe. 
V minulém kole porazili doma Staré Ţdánice 5:1 a momentálně jsou na devátém místě tabulky. 
Domácí vyhráli ve Starých Čivicích 2:1, pět kol před koncem jsou stále na druhém místě a měli by 
být mírným favoritem tohoto střetnutí. 

 
 

Utkání odehrané doma 
 
8. května  Lipoltice – Semín 3 : 0 

 

   
Lipoltice zastavily rozjetý Semín 

 
Hosté se Šurdou v sestavě mohli hned ve 3. minutě prohrávat, ale proti byl hostující 
gólman, který přímý kop Tichého bravurně zneškodnil. Poté se hra odehrávala převáţně 
ve středu pole. V 16. minutě prokázal Pilda svoje schopnosti, kdy vychytal hráče hostí 
pelášícího na naší bránu. Skóre se poprvé měnilo v minutě 21.. Tichý super nahrávkou 
vybídl J. Kotraše, který lobem nedal gólmanovi šanci 1-0. Chvíli nato namazal Doleţílek v 
našem vápně hráči hostí do jasné gólovky, ale Pilda ho svým pohledem zcela uhranul a 
znemoţnil tím změnu skóre. Pak se domácí příznivci konečně dočkali Šurdovi klasiky, kdy 
se před velkým vápnem svým skokem plavmo snaţil vymodlit faul, ale rozhodčí Říha jeho 
herecké dovednosti nezbaštil. Ve 45. nahrál Kopa před bránu volnému Flégrovi, ten šancí 
pohrdl. V první minutě nastavení trefil Olivka hlavou tyč a z následné doráţky vychytal 
Kopu výtečným zákrokem gólman. Pak vzduchem zavoněla sádra po zbytečném seknutí 
Šurdy na mladíka Kopu. Běţela 55. minuta zápasu a Flégr rozjásal domácí příznivce 
podruhé, kdy doráţel do odkrtyté svatyně gólmanem vyraţený balón po sólovem úniku 
Švejdy 2-0. V 68. minutě předvedl svoje geniální schopnosti Petík. Na hranici vápna se 
přehnal přes beka jak rozjetej vlak a předloţil balón jak na zlatém podnosu volnému 
Vlasymu, který uklidil balón do brány 3-0. O minutu později předvedl hostující Šurda 
fotbalovou parádu. Z vápna odraţený míč napálil z 25 metrů volejem přímo do šibenice a 
připravil tím Pildu o shutout. Vstřeleným gólem Semín oţil a Pilda musel svými zákroky 
drţet lipoltické vedení. Před cca 60 diváky se zbytek zápasu dohrával uţ v poklidu, kdy jen 
vybočila nevyuţitá šance Kotraše po centru Švejdy. Ve vyrovnaném a aţ na vyjímku 
slušně hraném mači, bych chtěl pochválit Pildu, který po náročném víkendu odvedl 
vynikající výkon a zamotal tím trenéru Hladíkovi hlavu pro nadcházející zápas ve Starých 
Čívicích. Utkání dobře soudcoval Říha.  

 

             
        

 
 



                              
 

 

 

Přípravka 
 
Starší přípravka odehrála další utkání, a to na hřišti dosud neporaţených Pardubic 1899. Zápas jsme začali 
aktivně a soupeři jsme nedovolili vůbec nic. Kluci napadali hned jejich obránce a ti snad 5x chybovali, ale 
bohuţel jsme nedokázali jejich chyb vyuţít. Ba naopak po snad první chybě v naší obraně 1:0 a do čtyř 
minut to bylo 3:0. Tak skončila první třetina. V druhé části hry jsme dostali další 2 branky, ale i nám se 
podařilo protrhnout smůlu a korigovali jsme na 2:5. V poslední části si Pardubice pohlídaly stav zápasu a 
dotáhly ho do vítězného konce 7:4. 3 branky dal Dominik Oliva a jeden gól dal Martin Růţek. V brance 
dokázal Vojta Rokyta chytit snad čtyři loţenky domácích. K výkonu celého týmu: v poli se zahrálo docela 
dobře, ale je třeba překonat strach ze silného soupeře, protoţe jsme nebyli horší - ba místy naopak. 
 
V neděli odehrála starší přípravka další utkání, tentokrát proti Paramu Pardubice. Zápas byl jak na 
přesýpacích hodinách nahoru-dolů. Nejprve jsme 3:1 vedli a pak jsme celý zápas dotahovali výsledek, který 
se nám nakonec dotáhnout nepodařilo, a po přestřelce jsme prohráli 9:7, kdyţ jeden gól dal Filip Růţek a 
zbylých 6 přidal Dominik Oliva, který jako jediný snesl přísnější měřítka výkonnosti. Ostatní kluci byli jak po 
flámu a krom pár světlých okamţiků vůbec nezahráli to, co uţ umí. Soupeře se asi báli a proto nepodali 
optimální výkon. 
 
Utkání mladší přípravky na Paramu mělo nečekaně jednoznačný průběh, a to jasnou převahu našich kluků 
korunovanou vítězstvím 5:2, kdyţ dvě branky vstřelil  Lukáš Kraj a po jedné Martin Růţek, Tadeáš Juračka a 
Matěj Kubín. Co se hry týká, krom pár fotbalových momentů to byla spíše honěná za míčem, i kdyţ hru 
hodně ovlivnila hra s menším míčem, na který nejsou kluci zvyklí a dost po něm šlapali. V utkání zahrál na 
výbornou Lukáš Kraj, který se snad konečně přestal bát. 
 
Mladší přípravka ve středu přivítala vedoucí tým soutěţe - pardubickou Teslu. Na podzim jsme u nich 
prohráli jasně 11:0 a totéţ se dalo očekávat i dnes. Tesla ale přijela s kluky o 2 roky mladšími a bylo to znát. 
Sice jsme od první minuty prohrávali 1:0, ale pak jsme se oklepali a zahráli vyrovnaný zápas jak hrou, tak 
nakonec i výsledkem 5:5 . Branky vstřelili: dvě Martin Růţek, dvě Matěj Kubín a jednu Jan Kasal. 
 

 
Dominik Oliva 100x do černého 
 
V zápase s FK Pardubice se v 
mistrovských zápasech po 100té 

trefil do černého hráč přípravky 
Dominik Oliva. To dokázal za 
pouhé dvě sezóny.  
Tímto mu k danému úspěchu 
blahopřejeme a přejeme, aby mu 
to i nadále tak výborně střílelo. 
 



                              
 

 

 

 

 

 

Utkání odehrané venku 
 

 
15. května   –  Staré Čívice -  Lipoltice 1 : 2 
 

  Jednoznačné utkání s dramatickou tečkou 
 

V neděli 15. 5. zavítalo muţstvo TJ Lipoltice do Starých Čívic k utkání s místním Sokolem. Oba 
celky dělily před utkáním pouhé 3 body v tabulce, a tak diváci čekali atraktivní souboj. Hrající 
trenér Milan Hladík, toho času však ve stavu zraněných a na lavičce, od první minuty poslal na 
trávník hodně omlazenou sestavu. Nejstarším hráčem Lipoltic v základní sestavě byl 
čtyřiatřicetiletý Roman Petik. Aktivitou hýřící lipoltické muţstvo si jiţ od začátku vypracovalo 
převahu a odměnou byla vedoucí branka v 5. minutě. Pěknou akci Davida Kopy a Pavla Švejdy 
zakončil tvrdou přízemní ranou k tyči Martin Tichý – 1:0. Ve 12. minutě se znovu mohlo měnit 
skóre. Pavel Švejda byl tentokrát staţen jiţ před šestnáctkou domácími obránci. Následný 
povedený trestný kop Romana Petika vytěsnil brankář Čívic na roh. Oběma aktérům předchozí 
situace diváci zatleskali. Ve 38. minutě vyslal směrem k domácí bráně slušnou pumelici, Milan 
Vlasák, gólman, však byl v pozoru. Přesto se hosté do přestávky ještě jednou prosadili. Po 
pěkném centru Pepy Flégra zakončoval ve 39. minutě hlavou Roman Petik – 2:0. Hráči Starých 
Čívic se lipoltickému brankáři Davidu Starému pořádně připomněli aţ v samotném závěru první 
půle. Tvrdou střelu po zemi však hostující gólman s přehledem kryl. Do kabin se tedy šlo za stavu 
2:0 pro Lipoltice. Druhou půli začali lipoltičtí hráči ve sviţném tempu, které přestárlému kádru 
domácích dělalo evidentní problémy. V 57. minutě vystihl nepovedený odkop domácího brankáře 
Pavel Švejda. Míč nakopnutý brankářem se odrazil od Pavlova ramena do sítě, rozhodčí však 
chybně branku neuznal pro domnělou ruku lipoltického útočníka. Hosté ve svojí aktivní hře 
pokračovali, vypracované šance J. Kotraše, Flégra a Tichého však zůstaly nevyuţity. Postupem 
času se začali probouzet i domácí hráči, kteří se nehodlali smířit s poráţkou. V 80. minutě měli 
hráči Čivic výhodu trestného kopu z hranice šestnáctky, ale lipoltický brankář David Starý svým 
zákrokem spoluhráče podrţel. V 85. minutě ve snaze zablokovat míč nešťastně tečoval střelu 
domácího hráče Pavel Kotraš a Čivice sníţily na 2:1. V závěrečných minutách se před hostující 
bránou děly velké věci. Hlavičku domácího útočníka vyrazil nejprve Starý na roh a zabránil tak 
jasnému gólu. Následný závar ve velkém vápně vyřešil aţ odkopem na polovinu soupeře 
spolehlivý veterán lipoltické sestavy Pepa Tamchyna. Utkání s jednoznačným průběhem tak 
nakonec skončilo těsným výsledkem 2:1 pro Lipoltice.  

   


