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Derby 
 
Zdravíme všechny příznivce Lipoltické kopané. Tři kola před koncem sezóny se domácí tým po zaváhání 
Přelouče opět vrátil do bezprostředního boje o titul v soutěţi. Jako první ho prověří dlouholetý rival Slavoj 
Choltice „B“. Hosté se sice nachází na předposledním místě v tabulce, ale vzhledem k tomu, ţe „A“ tým je 
v okresním přeboru zachráněný a jedná se o derby, je moţné počítat s mnohem silnějším soupeřem. 
Lipoltice v minulém kole rozstříleli Zdechovice 9:3 a Choltice porazili tým Ţdánic 5:0, dá se tedy očekávat 
oboustranně ofenzivní fotbal. 
 

 
 

Utkání odehrané doma 
 

22. května  Lipoltice – Starý Máteřov 
 
   

Utrápené vítězství Lipoltic 
 
Domácí začali opět s Olivou na místě stopéra a s jedním hráčem na lavičce náhradníků. Hned v úvodu se 
mohl prosadit Tichý, ale jeho dělo vyhnalo veverky z přilehlého lesa. V 10. minutě Oliva vyzval nahrávkou za 
obranu J. Kotraše, ale ten míč svou slabší pravačkou vůbec netrefil. Hned vzápětí poslal všudybyl Tichý míč 
zprava rozběhnutému Vlasymu, který se šikovně zbavil beka, ale jeho zpětná nahrávka adresáta nenašla. 
15. minuta konečně rozjásala domácí fandy, to kdyţ přetaţený rohový kop vrátil Oliva na volného Flégra, 
který krásnou ranou otevřel skóre zápasu 1:0. Vstřelený gól nám paradoxně víc ublíţil, neţ pomohl. Od té 
doby hráči hostí převzali iniciativu a byli po zbytek 1. poločasu lepším týmem. Do své největší poločasové 
šance se dostali po zahrání standardní situace, kdy orazítkovali tyč naší branky.  
 
Poločas druhý začal náporem hostí a bylo otázkou času, kdy se prosadí i střelecky. Jejich chvíle přišla v 60. 
minutě, kdy po zaváhání naší obrany střelou z hranice vápna srovnali na 1:1. Minutu nato mohlo být ještě 
hůře, ale P. Kotraš skvělým zákrokem zabránil změně skóre. V 67. minutě přišla chvíle Pavla Švejdy, který 
vlétl mezi beky a střelou do šibenice nedal brankáři šanci 2:1. Po faulu na Švejdu zahrával v 75. minutě 
Tichý přímý kop, ale o kousek přestřelil. To uţ si ale Tichý nedovolil o minutu později, kdy vyuţil chyby v 
obraně a prostřelil gólmana 3:1. Vyrovnaný zápas se šťastným koncem pro nás dobře řídil rozhodčí Syrůček. 
Diváků 70.             
  
       

Utkání odehrané venku 

 

29. května   –  Zdechovice -  Lipoltice 3 : 9 
 

  Gólová smršť 
 
Utkání druhého s jasně posledním účastníkem soutěţe měl být jednostrannou záleţitostí hostů. Zápas 
nabral rychlý spád. Hned ve druhé minutě Petík minul jen o centimetry tyč zdechovické branky a vzápětí 
z protiútoku Pavel Kotraš podklouzl při výskoku na míč a domácí útočník nabídnutou příleţitost vyuţil 1:0. Po 
dalším nedorozumění v obraně chytil Radek Pilař jasnou gólovku domácích a do třetice zdechovický útočník 
minul naši branku. To ale bylo ze strany domácích do poločasu vše. Ve 20 minutě byl ve vápně staţen Flégr 
a pokutový kop proměnil Rokyta. Do poločasu se pak prosadil 2x Milan Vlasák a 2x Pavel Švejda a o vítězi 
nebylo pochyb. 
Do druhé půli vystřídal nejprve Honza  Kotraš bráchu a za pár minut přihrál na třetí gól Švejdovi. Za pár 
minut přišel na hřiště Honza Kasal na místo pokopaného střelce Švejdy. Po faulu na Švejdu proměnil Vlasák 
pokutový kop a jako druhý zkompletoval hattrick. Domácím se poté podařilo sníţit na 7:2 a v zápětí dali i 
další branku. Osmý gól přidal  Kotraš a poslední devátý uklidil do branky kapitán Oliva. V poklidném tempu 
přátelského střetnutí jsme splnili  roli favorita a jasně zvítězili.  
 

 
 
 



                              
 

 

 

Přípravka 

Starší přípravka hrála doma proti poslednímu týmu soutěţe Valům. Od prvních minut bylo o vítězi 
rozhodnuto. Dominik Oliva dal z kraje utkání 2 góly, které nás uklidnily, a začal se hrát z naší 
strany pěkný fotbal. Nebáli jsme se nahrávat dozadu i do stran, byly tam i naráţečky a snad zatím 
jedinou naší slabinou je malý důraz. Soupeře jsme ale k ničemu nepustili, a i kdyţ měl v týmu 2 
hráče hrající za Přelouč (o čemţ nám před utkáním řekl a my s tím souhlasili) nedostal se vůbec 
do hry a nakonec byl spokojený s výsledkem 10:0. Branky: Oliva 5, Hladík T. 3, Růţek F. 2  

Mladší přípravka hrála další kolo v Řečanech. Uţ od druhé minuty, kdy zahrával přímý kop brankař 
Vojta Rokyta, jsme vedli 1:0. Měli jsme první i druhou třetinu víc ze hry a kluci si docela dobře 
nahrávali, coţ ve druhé části vyvrcholilo krásnou akcí po ose Tefr, Hladík M, Skřivánek, kterou 
zakončil Kubín 2:0. Do třetí části hry jsme nastoupili, jak kdybychom fotbal nikdy nehráli. Soupeř 
po sníţení na 1:2 nedal snad 5 vyloţených šancí, které zlikvidoval v brance výborný Vojta. 
Uklidnění nakonec přinesla střela našeho nejlepšího hráče Pavla Skřivánka. Branky: Rokyta, 
Kubín, Skřivánek   

 



                              
 

 

Starší přípravka 
 

Rk.  Tým Záp Skóre Body 

1. FK 1899 Pardubice 12 98:35 34 

2. Lipoltice 13 119:45 28 

3. Újezd 11 53:58 18 

4. Paramo "B" 9 62:31 17 

5. Choltice 11 56:73 15 

6. Řečany 11 29:44 14 

7. Zdechovice 11 43:103 3 

8. Valy 12 25:71 4 

Mladší přípravka 

 

Rk.  Tým Záp Skóre Body 

1. FK Pardubice 7 125:2 21 

2. Lipoltice 13 77:51 20 

3. Ţivanice 8 85:14 19 

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 

 

Střelci FK Lipoltice 

Mladší přípravka   Starší přípravka       Muţi   

 

   

Kasal Jan 17 

Kubín Matěj 15 

Skřivánek Pavel 12 

Růţek Martin 11 

Hrdý Šimon 7 

Kraj Lukáš 5 

Rokyta Vojtěch 4 

Hladík Milan 3 

Nalezinek Filip 2 

Klenka Matěj 1 

Plechatý Patrik 1 

Juračka Tadeáš 1 

 

Oliva Dominik 74 

Hladík Tomáš 19 

Růţek Filip 10 

Růţek Martin 6 

Kubín Matěj 4 

Skřivánek Pavel 3 

Kasal Jan 2 

Rokyta Vojtěch 1 

 

Švejda Pavel 19 

Kotraš Jan 18 

Oliva Petr 11 

Vlasák Milan 9 

Tichý Martin 6 

Hladík Milan 4 

Flégr Josef 3 

Rokyta Václav 3 

Petik Roman 2 

Doleţílek Jakub 1 

Kasal Jan 1 

Tamchyna Josef 1 

Koţený Radek 1 

 


