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Zápas dvou nováčků 
 
Dnes k nám zavítá staronový účastník okresního přeboru Sparta Dašice. Hosté se po dvou letech vrátili do 
okresu a mají stejně jako my punc nováčka. Dašice prohrály první čtyři kola, ale před týdnem zcela 
deklasovaly Baník Chvaletice vysoko 7:2 a podařilo se jim protrhnout smůlu a poprvé bodovat. My jsme tolik 
štěstí neměli. Po prohře 3:0 v Přelouči zůstáváme jako jediný tým v tabulce po 5 kolech stále bez bodu. 
Poslední vzájemné zápasy skončily v náš prospěch, kdy jsme v Dašicích zvítězili 3:1 a doma 3:2. Pokusíme 
se udělat všechno proto, abychom tyto výsledky zopakovali. 

 

Utkání odehrané doma 
 
  4. září   –  Lipoltice – Mikulovice 1:2 
 
   
 
První podzimní body stále v nedohlednu 
 
Ve 4. kole Pernštejn okresního přeboru Pardubicka zavítalo do Lipoltic mužstvo Mikulovic. Slunečné nedělní 
odpoledne přilákalo do ochozů „Rock Stadium“ zhruba stovku diváků. Na místní poměry nadstandardně 
upravený trávník již dopředu sliboval všem fotbalovým příznivcům atraktivní podívanou. Domácí hráči navíc 
po nevydařeném vstupu do sezony hodlali před svými fanoušky poprvé bodovat. 
 
Do utkání vstoupila obě mužstva opatrně a vesměs vyčkávala, co předvede soupeř. Jako první na sebe 
vážněji upozornili hosté, a to v 10. minutě. Přetažený míč z nepovedeného centru skončil nečekaně na 
břevně lipoltické brány. Domácí se ale zastrašit nedali, a zejména dvojice Kopa – Flégr začala svými úniky 
po stranách zatápět hostující obraně. Povedené akce našich krajních záložníků však ke gólu nevedly. 
V úvodní půlhodině drželi míč na kopačkách převážně hráči domácího týmu. Po spolupráci Chmelíka 
s Kopou a následném přiťuknutí Kasala pálil z hranice šestnáctky Flégr těsně nad. Hosté se mezitím zmohli 
pouze na několik střel, které však většinou domácí bránu míjely. Ve 37. minutě byla k vidění největší šance 
prvního poločasu a možná i osudový moment celého utkání. Jan Kasal vyslal z levé strany směrem 
k velkému vápnu parádní centr na Petra Olivu, ten však tváří v tvář hostujícímu brankáři zklamal a zakončil 
pouze do náruče připraveného Těšínského. A jelikož se ani hosté neprosadili z následného trestného kopu, 
skončila první půle bez branek.  
 
Po změně stran hráči Mikulovic zvýšili svoji aktivitu a na několik minut přikovali lipoltické hráče k jejich 
šestnáctce. Tento tlak však hostům branku nepřinesl. Domácí hráči se oklepali v 55. minutě, když 
Černohous vysunul pěkným pasem Petra Olivu. Jeho zablokovanou střelu však brankář s přehledem lapil. 
V 60. minutě se poprvé měnilo skóre. Hostující Jakub Hyxa byl na hřišti sotva minutu, když po pěkné akci 
otevřel přízemní střelou k tyči gólový účet utkání – 0:1. V těchto chvílích měly Mikulovice jasně navrch. 
Oproti tomu domácí hráči často ztráceli balon a zbytečně chybovali. Po jedné takové ztrátě míče na půlící 
čáře se hosté pustili do smrtícího brejku, na jehož konci stál Pavel Vencl – 0:2. Lipoltice se snažily oživit hru 
střídáním, do hry se dostal nadějný mladý záložník Beránek. I na svůj útlý věk se svých klidně i o dvacet let 
starších protivníků nebál a svým výkonem rozhodně nezklamal. V 70 minutě vybojoval další z náhradníků 
Jan Machač přímý volný kop necelé dva metry před velkým vápnem. Následný skvěle zahraný trestný kop 
Petra Chmelíka vyrazil hostující Těšínský na roh. Exekuce rohového kopu se ujal opět Chmelík. Jeho centr 
pak uklidil do sítě hlavou Ruda Černohous a rozjásal tak lipoltické tribuny – 1:2. Domácí fanoušci následně 
hlasitě volali po vyrovnání. Hostující hráči však průběh utkání kontrolovali. Ke konci zápasu již na obou 
stranách pracovaly nervy. Hra byla plná nepřesností, hosté hráli takticky a na čas, kdežto domácím hráčům 
docházela trpělivost. V 90. minutě navíc došlo před hostujícím vápnem k velké strkanici. Utkání nakonec 
skončilo vítězstvím Mikulovic 2:1. Zápasu by daleko lépe asi slušela remíza, a to především z pohledu 
domácího diváka. Jak ale známo, fotbal se hraje na góly, a těch vstřelil náš soupeř o jeden více.  
 



                              
 

 

 

Přípravka 
 
Mladší přípravka má za sebou  první dvě mistrovská kola.  
První zápas se hrál ve Chvaleticích, kde hrál místní Baník  
vůbec poprvé, a bylo to znát. Kluci vyhráli vysoko 17:0 a  
nedali soupeři žádnou šanci.  
 
Chvaletice : Lipoltice 0:17   
branky: Kasal 5, Skřivánek 4, Růžek 3, Hladík 3 a Tefr 2 
 
Další utkání odehráli doma proti Srchu, a i když zápas byl  
vyrovnanější a prohrávali jsme, nakonec jsme zvítězili 4:1.  
 
Lipoltice : Srch    4:1           
branky: Nalezinek 2, Vorel a Tefr 
 
 
Starší přípravka měla po jasné výhře v Přelovicích dalšího soupeře taky ze Srchu. Po administrativní chybě, 
kdy hosté přijeli o týden později, se zápas přece jen odehrál a opět v naší režii. S kvalitou soupeře se náš 
výkon o trochu zhoršil, ale celkový výsledek i výkon hrál nakonec v náš prospěch. 
 
Lipoltice :Srch  9:4            branky:Rokyta 3, Hladík 2, Oliva 2, Kuchařík,Juračka 
  
Starší přípravka jela v dalším kole do Bohdanče, kde změřila síly s místními vrstevníky. Přestože domácí tým 
hraje prvním rokem, byl pro nás skoro vyrovnaným soupeřem. Naši kluci jako by se báli hrát a po chvíli jsme 
prohrávali 2:0. Výsledek se nám podařilo otočit ještě v první třetině a pak s mírným náskokem udržet až do 
konce. S výjimkou několika okamžiků byl celý zápas herně stejný. Budeme věřit, že si kluci jen vybrali špatný 
den, protože mají určitě na víc. 
 
Lázně Bohdaneč : Lipoltice   5:7   branky: 3 Hladík, 2 Oliva, Skřivánek a Kubín. 
 
Nábor 
 
Na Rock Stadium se uskutečnil nábor malých fotbalistů. O jejich fotbalový rozvoj se bude starat pan 
Čeřovský, a to každou středu od 17hod. Doufáme, že se klukům bude v lipoltickém kolektivu líbit a fotbalově 
porostou obdobně jako hráči současné přípravky. 
 
Soustředění ve Skutči 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naši elévové měli minulý týden své první soustředění 
ve Skutči. Po příjezdu do Skutče jsme se nejprve 
ubytovali v nové sportovní hale. V patře byly pokoje a 
v přízemí šatna pro sport se sprchami, kde jsme si 
nechali všechny fotbalové věci.  
Do hodiny po příjezdu začal dopolední trénink na 50m 
vzdáleném hřišti.  
Na jídlo jsme chodili asi 5 minut do školní jídelny na 
gymnázium. Vzhledem k tomu, že kluci velké porce 
nedojídali, tak byli spokojeni i vedoucí Mára s Petrem.  
Při pátečním odpoledním tréninku si zahrála starší 
přípravka přátelský zápas proti domácí Skutči. 
Soupeře hrající krajský přebor jsme porazili 9:7.   
Myslím, že se to klukům malým i velkým líbilo a pokud  
to půjde, tak pojedeme za rok zase. 
 



                              
 

 

 

 

Utkání odehrané venku 
 
  11. září   –  Přelouč – Lipoltice 3:0 

Výsledkové trápení pokračuje 

Na zápas s Přeloučí jsme přijeli s již uzdraveným úderníkem Tomášem Tichým, ale už bez Davida 
Kopy, který dal po minulém zápase najevo, že už barvy lipoltického klubu oblékat nechce. První 
velkou šanci si vypracovali domácí po rohovém kopu, ale náš gólman byl proti změně skóre. V 
minutě 25. rozhodčí Oulický nařídil proti nám z hranice šestnáctky přímý volný kop, který 
senzačním zákrokem zneškodnil David Starý. Poté jsme zahrozili i my. Po rozehraném rohovém 
kopu a po ose Černohous-Oliva si domácí málem dali vlastence, ale na brankové čáře včas 
zachnánil domácí gólman. Chvíli nato předložil Kožený ideálně do běhu Chmelíkovi, který z 25 
metrů krásnou střelou orazítkoval tyč. Ve 40. minutě si chvíli slávy mohl užít předseda Jan Kasal, 
ale jeho dorážku do odkryté branky včasným skluzem uklidil na roh hráč domácích. Do kabin se 
odcházelo za nerozhodného stavu 0-0.  

Poločas druhý začal zvýšenou aktivitou Přelouče. Ta se jim vyplatila už po čtyřech minutách, kdy 
po centru zprava nekrytý hráč domácích hlavou otevřel skóre zápasu 1-0. V minutě 54. jsme po 
individuální akci Igora Ročína inkasovali podruhé 2-0. I za nepříznivého stavu jsme hrozili brejky a 
šance Olivy a Tichého volali po gólu. V závěru zápasu už Přelouč kontrolovala výsledek, který 
ještě vyšperkovala po naší chybě třetím gólem v naší brance 3-0. Z našich hráčů bych snad 
vyzdvihl výkon Rudy Černohouse, který je opravdu výraznou posilou. Poděkování patří i lipoltickým 
fanouškům, kteří i přes výsledkovou nepřízeň stále zápasy našich borců navštěvují!!!  

 

 

 

Z fanouškova blogu 

No jo no, tak zase body v čudu. Nevadí, aspoň se sbíraj ty no....zkušenosti. Vobčas nějaká ta žlutá 
kartička, červená zatím nebyla, jen nějaký cmrchty. No von se ňákej adept na "červenku" najde. 
Vyzkoušet se hoši musí všechno, aby jste se na to Jaro dobře připravili a pak bude tvrdá ofenzíva. 
To budou všichni čumět. Prej je to tak nalajnovaný a na Jaře přijde Lipoltické obrození. Zatím sice 
hrajou jen "Zapadlí vlastenci", ale vono se to vylepčí. Kdo zná historii jako já, a já jí znám, což je o 
mě všeobecně známé, tak ví, že České obrození trvalo tři čtvrtiny století. Nejdříve byla fáze 
Obranná (cože je teď, furt se bránime) a pak (čti posléze) přišla fáze Ofenzivní. Tj. bude se útočit a 
to imrvére. Nakonec každej přeci zná a podotýkám, že to bylo zfilmováno, napsal to ňákej Jirásek 
a jmenovalo se to F.L. VĚK a věk máme v mančaftu vysokej, takže je to 100% vono a historie se 
opakuje a kruh se uzavřel.Lipolťákům to ale tři čtvrtiny století trvat nebude. Na tom trvám.Tak 
dlouho hustoblog psát nevydržím.... a nedej bóže aby to mělo víc fází (to obrození fočusu) než 
zasůvka na cirkulárku. Já totiž cirkulárce nerozumím a čemu nerozumím, k tomu se nevyjadřuji. 
Ale to je taky o mě známý, že jo a to já rozumím všemu! Pitvat nějaký fáze a tak dlouho. Prostě 
jaro bude sqělé a nemyslete si že kydám nesmysly jako Palackej, bó to byl taky obroditel. Jo holt z 
historie se je potřeba poučit a co se dřív dělalo dobře tak využít, no a co nefungovalo zkusit dělat 
jinak. Zkoušet, vymejšlet posouvat. No tak to by sme měli. 
 
Snad to pochopíte, lajdáci! 


