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Návrat do okresního přeboru 
 
Po krátké letní přestávce začala minulý týden prvním kolem fotbalová sezóna. Po postupu z třetí 
třídy do okresního přeboru byla navíc velmi očekávaná. Většina z řad klubových odborníků zastává 
názor, že je lepší vyhrávat v nižší třídě a radovat se z vítězství, než se poprat ve vyšší soutěži 
s kvalitnějšími a silnějšími celky o výsledek a prohrávat. Je pravdou, že hned první kolo jim dalo za 
pravdu a budeme se již teď společně těšit na poslední kolo 16. 6. 2012. 
 
V prvním domácím kole nás čeká soupeř velice houževnatý, a to Sokol Roveň. Naše poslední 
vzájemné střetnutí před dvěma roky skončilo remízou 2:2. Hosté v minulém kole nevyužili výhody 
domácího hřiště a prohráli s Baníkem Chvaletice 3:4 a určitě u nás budou chtít získat ztracené 
body zpět. My naopak věříme, že se i přes debakl v Opatovicích dokážeme semknout, uhrát tři 
body a podat výkon hodný okresního přeboru.   
 
Slovo trenéra 

Do nové sezóny vstupujeme poněkud rozpačitě, protože krom ukončení kariéry několika opor se 
vyskytla zranění dalších hráčů (Švejda, Machač) i nechuť setrvat ve fotbale jako takovém Kuby 
Doležílka, což je pro už tak dost úzký kádr znatelným oslabením. Příchod „Gora“, Aleše Havlase a 
Rudy Černohouse je určitým znatelným posílením obrany. Branku bude na místo zraněného 
Honzy Machače hájit David Starý, který byl u nás v minulé sezóně, a do útoku přišel jako další 
posila Tomáš Tichý hrající loni za Semín. Ač téměř neproběhla letní příprava a tři odehrané 
přátelské zápasy pro nás nedopadly dobře, věřím novému týmu a i přes obrovské obavy z řad 
příznivců našeho klubu je naším cílem skončit v horní polovině tabulky okresního přeboru.  

 
 
 



                              
 

 

 
 

Přípravka 
 
Do nového ročníku se kluci od srpna začali připravovat každou středu a pátek na hřišti 
v Lipolticích. Vzhledem k prázdninám není zatím účast velká, ale s blížícím se začátkem školního 
roku se určitě vylepší.  
 
Pro novou sezónu nás potkalo citelné oslabení v řadách starší i mladší přípravky. Ze starší 
přípravky odešel do týmu FK Přelouč Filip Růžek, který je věkem mladší žák a nemohl by tady hrát 
soutěžní utkání. Z mladší přípravky odešli do starší kategorie Šimon Hrdý, Matěj Kubín Tadeáš 
Juračka a Vojta Rokyta.  
Od pátku 2. 9. do neděle 4. 9. jsme připravili pro děti jejich vůbec první fotbalové soustředění. Celé 
soustředění včetně ubytování bude probíhat ve sportovním areálu ve Skutči. Děti i realizační tým 
se již teď velmi těší. 
 

Rozlosování pro podzimní část 
 
 

Mladší přípravka 
 

Kolo Datum a čas Domácí Hosté 
2. Út  06.09 17:30 Chvaletice - Lipoltice 
3. Ne 11.09 10:30 Lipoltice - Srch
4. Čt  15.09 17:00 Valy - Lipoltice 
5. So 24.09 10:30 Lipoltice - FK Pardubice 

6. Út  27.09 16:30 FK AS 
Pardubice - Lipoltice 

7. Ne  09.10 10:30 Lipoltice - Řečany 
8. Čt  13.10 16:00 L.Bohdaneč - Lipoltice 
9. Ne  23.10 10:30 Lipoltice - Přelovice 
1. Čt  27.10 16:00 Bukovka - Lipoltice 

 
 

Starší přípravka 
 
 
 

 
 
 

Kolo Datum a čas Domácí Hosté 
2. Út  30.08. 16:30 Přelovice - Lipoltice 
3. St  07.09. 17:00 Lipoltice - Srch 
4. Čt  15.09. 16:00 L.Bohdaneč - Lipoltice 
5. St  21.09. 17:00 Lipoltice - FK Pardubice 
6. So 01.10. 15:00 Valy - Lipoltice 
7. Ne 17.10. volno
8. Pá 14.10. 16:30 Choltice - Lipoltice 
9. St  19.10. 17:00 Lipoltice - Zdechovice 
1. Ne 30.10. 10:00 Bukovka - Lipoltice 



                              
 

 

 

 
 

Utkání odehrané venku 
 
 
 
 
  13. srpna   –  Opatovice -  Lipoltice 8 : 0 
 
  Obnovená premiéra v přeboru skončila debaklem 
 
Jak bývá již v naší zemi zvykem, k počátku srpna patří neodmyslitelně i zahájení nové fotbalové 
sezony. O uplynulém víkendu se naplno rozjely i okresní fotbalové soutěže. Nejinak tomu bylo i na 
Pardubicku. Staronový účastník okresního přeboru, TJ Lipoltice, zavítal ke svému prvnímu utkání 
nové sezony do Opatovic. 
 
V úvodu utkání se oba celky spíše seznamovaly a hrálo se převážně ve střední části hřiště. 
Domácí hráči však o sobě dali vědět několika útočnými výpady, z nichž hned dva skončily 
brankami v lipoltické síti. Skóre otevřely Opatovice ve 24. minutě, když i přes enormní snahu Pavla 
Kotraše zavěsil hlavou Voříšek. Již za dvě minuty využili domácí další příležitost a zvýšili na 2:0 
brankou Kršáka. Hosté vážněji ohrozili branku soupeře pouze jednou, střela Jana Kotraše však 
mezi tři tyče nemířila. Stejný hráč se pak těsně před koncem první půle řítil společně s Petrem 
Koženým tzv. dva na jednoho do otevřené domácí obrany. Slibnou příležitost ale oba naši borci 
trestuhodně promarnili. Do kabin se tak šlo za stavu 2:0 pro Opatovice. 
 
Ve druhé půli zlomili opatovičtí hráči dvěma rychlými góly odpor svých lipoltických protějšků a s 
přehledem kontrolovali průběh zápasu. Hosté se marně pokoušeli ojedinělými brejky alespoň 
zmírnit stav utkání, ale skóre mezitím utěšeně narůstalo. Navzdory snahám lipoltické obrany i 
jejího poctivého „velitele“ Davida Starého se gólové konto domácího celku zastavilo na čísle 8.  
 
Akce lipoltického týmu většinou bohužel končily ztrátou balonu. Na založení nových protiútoků pak 
již nebyly síly fyzické ani psychické. Mužstvo v utkání jednoznačně doplatilo na velmi úzký kádr, se 
kterým se do Opatovic dostavilo. Zraněného Tomáše Tichého nahradil jediný náhradník Petr 
Kožený již ve 25. minutě, žádné další hráče připravené zasáhnout do hry již lipoltický tým neměl.  
 
Naši hráči musejí do dalších bojů v okresním přeboru zlepšit zejména přesnost a četnost 
přihrávek. Zejména mladší borci pak musí prokázat větší odvahu, agresivitu a důraz v osobních 
soubojích. Věřme, že s dalšími utkáními budou výkony lipoltického mužstva stoupat, a že podobné 
výsledky nebudeme vídat často nebo nejlépe vůbec.        

 
 

 


