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Lány 
 
Pěkné sobotní odpoledne všem příznivcům lipoltické kopané. V posledním soutěžním kole k nám zavítají 
Lány na Důlku. Na podzim jsme díky vítězství v Lánech 5:3 poskočili na první místo v tabulce a měli jsme 
dobrou výchozí pozici pro boj o postup do okresního přeboru. Na rozdíl od hostů, kterým vůbec nevyšel 
začátek jara a propadli se do středu tabulky my jsme stále ve hře o postup. Lány v minulém kole rozstříleli 
Ždánice 6:1, dostali se na čtvrté místo v tabulce a mohou si tedy dovolit se fotbalem bavit. My po remíze 
v Bělé jsme dotáhli vedoucí Přelouč, ale máme horší vzájemná utkání a tak jsme se smířili s druhým místem, 
které chceme potvrdit vítězstvím v dnešním zápase. 

 
 

 
 

 
 
 
Utkání odehrané doma 
 
5. června  Lipoltice – Choltice B  

 
   
Napínavé derby rozhodla jedna branka 
Neděle 5. června patřila v Lipolticích jako již tradičně fotbalu. Místní tělovýchovná jednota přivítala na svém 
hřišti Slavoj Choltice „B“ . Počasí fotbalu přálo, tudíž utkání tradičních rivalů shlédla na místní poměry 
početná divácká kulisa. Favoritem zápasu bylo v tabulce lépe postavené domácí mužstvo. Hosté se ovšem 
svými ambicemi také netajili, neboť v jejich sestavě nastoupila řada borců hrajících stabilně okresní přebor 
za „A“ mužstvo. 
Úvodní dějství mnoho zajímavých akcí divákům nepřineslo. Výjimkou byly pouze dvě vážnější šance ze 
strany domácích. V 19. minutě poslal Petr Oliva míč z trestného kopu těsně nad bránu. Cestu mezi tyče 
nenalezla ani hlava Pavla Švejdy o pět minut později. V první půli se hrál z obou stran opatrný fotbal, 
přičemž mírně navrch měli hráči Lipoltic. Hosté se k zakončení téměř nedostali. Místy byla na hráčích obou 
týmů patrná nervozita, která způsobovala časté ztráty balonu. Do kabin se tedy šlo za bezbrankového stavu. 
Po přestávce se hosté jako první oklepali z mírné pasivity a rázem začali zatápět lipoltické obraně. Výborný 
Radek Pilař v domácí bráně však svůj tým několika důležitými zákroky podržel. Lahůdkou zejména pro 
domácí fanoušky pak byl „Pildův“ tygří skok k tyči alá Petr Kouba při střele Cvejna. Ještě jednou ale lipoltický 
hráčům zatrnulo, a to když Svobodův přetažený centr skončil na tyči. V těchto chvílích tlak choltického týmu 
vrcholil. Na nepříznivý vývoj utkání reagoval hrající trenér Milan Hladík, který nejprve sám nahradil pro 
bolesti zad odstoupivšího Romana Petika. Následně byl do hry nasazen i další veterán lipoltické sestavy 
Václav Rokyta, který zaujal místo ve středu obrany. Díky tomu se Petr Oliva posunul do zálohy a hra 
domácího týmu se o mnoho zlepšila. 
V 64. minutě pálil Martin Tichý hlavou nad, stejně tak jako v 72. minutě Pavel Švejda. Ten se ale, jak se o 
několik okamžiků později ukázalo, zatím pouze zastřeloval. V 76. minutě si ho totiž ve vápně našel Tichého 
centr a Pavel hlavou otevřel skóre – 1:0. Utkání se rázem změnilo v tzv. jízdu nahoru – dolů. Šance, nebo 
alespoň jejich náznaky, byly k vidění na obou stranách hřiště. Tu největší měl v 80. minutě opět Pavel 
Švejda. Jeho střelu z hranice šestnáctky hostující brankář Zářecký reflexivním zákrokem vyrazil na roh. 
Následné závary před domácí bránou už lipoltičtí hráči ustáli a těsné vedení udrželi až do konce. Utkání řídil 
zkušený rozhodčí František Školout. I přes kritiku některých diváků bývalý ligový arbitr tuto nelehkou úlohu 
zvládl.        
 
 
 
 
 
 
 
 



                              
 

 

 

Přípravka 
Kluci starší přípravky ve svém posledním mistrovském utkání základní části uspěli i bez svého špílmachra 
Dominika Olivy a nad vyrovnaným soupeřem na kvalitním hřišti v Řečanech zvítězili 4:2, když vítězství na 
svou stranu strhli v poslední hrací části. Na gólech se podíleli Hladík T. 2x, Růžek M., Skřivánek P. 
Jejich vyvrcholení sezóny přišlo v neděli na hřišti Pardubicek pořádal OFS Pardubice závěrečný turnaj o 
přeborníka okresu. Přihlásili se pouze 4 týmy a kromě nás všechny Pardubický. 
V prvním utkání jsme hráli proti Paramu „B“ a nebyli jsme dostatečně rozkoukaný, protože za deset minut 
jsme prohrávali 2:0 a po přihrávce Dominika Olivy utekl obraně soupeře Tomáš Hladík a dal s přehledem 
bohužel jediný náš gól na turnaji. Od té doby jsme soupeře tlačili , ale branka byla zakletá. V poslední minutě 
naopak utekl hráč Parama a ukončil naše naděje . 
Další dva zápasy, které jsme oba prohráli 3:0 jsme zahráli na naše možnosti velmi dobře a nebýt chyb 
rozhodčího mohli jsme se prát i o lepší výsledek. Nic na tom nemění fakt, že soupeři jak vítěz turnaje 
Paramo „A“ tak druhé FK Pardubice byli lepší a jako městský tým i věkově vyrovnaný. Myslím, že kluci podali 
dobrý výkon a nemusí se za čtvrté místo stydět.  
 
Mladší přípravku tento turnaj čeká tuto neděli a uvidíme s jakým výsledkem. Zatím se odehrálo poslední kolo 
základní části a to na hřišti Přelovic. Po nevýrazném úvodu utkání a výsledku 3:3 to bylo ze strany domácích 
vše a naši pak přidali dalších 6 branek a vyhráli jasně 9:3. S výkonem už taková spokojenost není málo 
nahrávek a tradiční shluk hráčů, kde je míč tam všichni. Přesto bylo pár pěkných akcí z naší strany, za které 
jim ve velkém počtu sedící diváci zatleskali. 
Branky: Rokyta 3, Kasal 2, Skřivánek, Kraj, Růžek a Vorel  
 
Starší p řípravka                                                          Mladší p řípravka  
 

Rk.  Tým Záp Skóre Body  

1. FK 1899 Pardubice 14 111:39 40 

2. Lipoltice 14 123:49 31 

3. Újezd 14 58:85 18 

4. Choltice 13 62:82 18 

5. Paramo „B“ 10 63:37 17 

6. Řečany 13 43:49 17 

7. Zdechovice 13 49:105 6 

8. Valy 13 28:88 4 

 

 

Rk.  Tým Záp Skóre Body 

1. Živanice 12 104:20 29 

2. FK Pardubice 14 148:38 25 

3. Lipoltice 14 86:54 23 

4. Srch 12 49:50 17 

5. Řečany 12 59:35 21 

6. Paramo 13 49:51 14 

7. Přelovice 14 25:147 7 

8. FK AS Pardubice 13 31:156 1 



                              
 

 

 

 
 
 
 

Utkání odehrané venku 
 

11.června   –  Rohovládová B ělá -  Lipoltice 1 : 1  
 
  “Vlasyho” hlavi čka zajistila druhé místo 
V sobotu 11. června sehrálo mužstvo TJ Lipoltice veledůležité utkání v Rohovládově Bělé. Jakýkoliv bodový 
zisk z tohoto utkání by totiž našemu týmu zajistil již s předstihem druhou příčku v celkové tabulce. Právě 
druhá příčka by navíc za určitých okolností mohla být i postupová. Naopak, v případě prohry by na druhé 
místo mohla ještě pomýšlet i Rohovládova Bělá. 
Během prvního poločasu nic nenasvědčovalo tomu, že Lipoltice hrají o druhé místo v tabulce. Hostující hráči 
branku soupeř téměř neohrozili. Naproti tomu domácí hráči byli při chuti a vypracovali si několik vážných 
příležitostí. Při jedné z nich i díky zaváhání lipoltické obrany otevřel skóre domácí Kuře – 1:0. 
Do druhé půle opět vstoupili lépe domácí hráči, ale naštěstí pro nás pokračovaly ve svém festivalu 
zahozených šancí. Lipoltické hráče několika důležitými zákroky podržel i brankář David Starý, který tak 
odčinil své zaváhání z prvního poločasu. V poslední dvacetiminutovce se hra našeho týmu mírně zlepšila 
díky několika úpravám v sestavě. Přesto bylo brankových příležitostí stále jako šafránu. Vysvobození pro 
hostující hráče i fanoušky přišlo až v 85. minutě. Centr Petra Olivy našel ve vápně hlavu Milana Vlasáka, 
který nedal brankáři šanci – 1:1. Domácí hráči byli po vyrovnávací brance jako opaření. Naopak lipoltičtí 
hráči již s přehledem kontrolovali nerozhodný stav. Ten se ale přece jen mohl ještě jednou změnit, a to když 
rána Martina Tichého skončila na břevně domácí brány. Gólový účet zápasu však již byl uzavřen a utkání tak 
k radosti hostujících příznivců skončilo nerozhodně 1:1 

 

 

 

 

 

 

 


