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Na domácím hřišti přivítáme favorizovaného soupeře 
 
Dnešním soupeřem bude pro domácí hráče Sokol Újezd. Vzhledem k postavení v tabulce a 
celkové herní pohodě je hostující mužstvo jasným favoritem tohoto zápasu. Újezd v minulém kole 
doma pouze remizoval s Baníkem Chvaletice 1:1 a domácí TJ naprosto vybouchlo v derby 
s Cholticema 2:8. Přes velmi nevydařený vstup do soutěže se domácí pokusí poprvé na podzim 
bodovat a odčinit ostudnou porážku z minulého týdne. 
                                                                         

Utkání odehrané doma 
 
  18. září   –  Lipoltice – Dašice 0:3 
 
  Bodový půst pokračuje 
 
 
V neděli 18. září přivítalo mužstvo Lipoltic na svém hřišti celek SK Sparta Dašice. Hosté se před 
utkáním tísnili na 13. místě tabulky okresního přeboru, zatímco domácím patřila dokonce příčka 
14. , tedy poslední. Kritická situace si v lipoltickém týmu vyžádala několik hráčských změn. Na 
půlroční hostování k nám zamířili záložník Vladimír Polanecký a univerzál Radek Šolta. S ohledem 
na nastalou situaci pak přislíbil případnou pomoc i útočník Jiří Plavec, nestárnoucí legenda a 
historicky nejlepší střelec lipoltického fotbalu. 
    
Úvod utkání nenabídl divákům příliš mnoho důvodů ke spokojenosti. Přihrávkám na obou stranách 
scházela přesnost a na hráčích byla patrná mírná nervozita. V 18. minutě domácí brankář Jan 
Machač nepřesně rozehrál a nabídl gólovou šanci hostujícímu Scirankovi. Tvrdou střelu však 
lipoltický gólman ukázkově kryl a odčinil tak své předchozí zaváhání. Zhruba od 20. minuty se hra 
obou celků zlepšila a byly k vidění i první vytvořené šance. Tu největší z celé první půle měli hosté 
ve 25. minutě. Po rohovém kopu zamířil Hora hlavou těsně nad. Příležitosti lipoltických hráčů na 
sebe nenechaly dlouho čekat, avšak dalekonosné střely Chmelíka a Havlase dašického brankáře 
výrazněji neohrozily. Ke konci první půle dostali domácí hráči hosty pod menší tlak. Ve finální fázi 
ale chyběla přesnost v zakončení, a tak skončil první poločas bez branek.  
  
Do druhého poločasu se rozhodl trenér Milan Hladík podpořit ofenzivu. Střídajícího Pepu Flégra 
nahradil Jiří Plavec. Domácí mužstvo vstoupilo do druhé půle aktivněji a přehrávalo svého 
soupeře. Zejména mladý útočník Tomáš Tichý svým pohybem nenechal dašickou obranu 
vydechnout. V 58. minutě však hosté přišli s nečekanou odpovědí. Šibal získal na půlicí čáře míč, 
pronikl s ním až před šestnáctku a přízemní střelou k tyči otevřel skóre – 0:1. 
 
Mezi 60. až 70. minutou se odehrávala asi nejatraktivnější pasáž celého utkání. Domácí na nic 
nečekali a vrhli všechny své síly do útoku. Hra se přelévala z jednoho konce hřiště na druhý a 
šance byly k vidění na obou stranách. Velkou příležitost si vypracovala dvojice Plavec s Tichým, 
ale druhý jmenovaný se k přesnému zakončení nedostal. Nejblíže k vyrovnání byl domácí tým 
v 63. minutě. Centr Radka Šolty našel ve vápně Jirku Plavce, jehož hlavičce scházely decimetry. 
V těchto chvílích tlak Lipoltic vrcholil a vyrovnání se zdálo být na spadnutí.  
 
Jako blesk z čistého se pak  musela jevit 69. minuta. Hostující Vajer z hranice šestnáctky parádně 
vymetl horní roh lipoltické brány a zvýšil stav utkání na 0:2. Po druhé brance domácí hráči 
postupně odpadli fyzicky i psychicky a na změnu skóre se již nezmohli. Hosté z Dašic si naopak 
svoji výhru pojistili v samotném závěru. V 87. minutě upravil střídající Buchtele stav na konečných 
0:3. 



                              
 

 

Přípravka 
 
Kluci pokračovali dalšími podzimními zápasy.  
 
Starší přípravka sehrála těžké utkání s Pardubickou Teslou. Po dvou vyrovnaných třetinách jim na poslední 
nestačily síly a po velmi dobrém výkonu prohráli s výborným soupeřem 9:5.  
 
Lipoltice : FK Pardubice 5 : 9     
Branky: Oliva 2, Hladík 2, Skřivánek 1 
 
 

 
Druhé utkání „desítek“ proběhlo na Paramu.  
Kluci začali jako ospalí a hned od první 
minuty prohrávali. Hru se nám podařilo 
malinko zlepšit, ale k naší hře to mělo 
daleko. Soupeř byl čilejší a důraznější 
v soubojích.   
Mnohem víc než prohra nás mrzí 
předvedená hra bez bojovnosti a vzájemné 
vyčítání si chyb mezi spoluhráči. 

 
Valy : Lipoltice  9:6                     
Branky: Oliva 5, Hladík 1 

 
 
 
Mladší přípravka hrála nejprve na Paramu, kde zcela převálcovala domácí tým. Pěknou kombinační hrou 
přehrávali soupeře, na kterém bylo vidět, že není ještě vyzrálým týmem. 
 
Valy : Lipoltice  1:11                  
Branky: Hladík 4, Skřivánek 3, po jedné Nalezinek, Tefr, Klenka, Vorel  
 
Mnohem těžší zápas jsme odehráli doma proti Tesle. Velmi vyrovnané utkání plné šancí na obou stranách 
nakonec vyhráli naši kluci a mohou se tak radovat ze skalpu nejsilnějšího mužstva ve skupině. 
 

Lipoltice : FK Pardubice 5:0        
Branky: Růžek 2, Tefr 2, Kasal 1 

 
Poslední zápas se konal na Slovanu, kde po několika narážkách od 
domácího trenéra kvůli údajně staršímu Filipovi Nalezinkovi a následně na 
třikrát doložené oprávněné registraci, začalo utkání s mírným zpožděním.  
Naši kluci stejně jako při všech zápasech  
soupeře jasně přehrávali a po zásluze  
i zvítězili. 

  
FKAS Pardubice : Lipoltice 1:7    
Branky: Růžek 3, Skřivánek 2,  

Vorel 1, Kasal 1 
 
 

 

 
 
 



                              
 

 

 

Utkání odehraná venku 
 
  24. září   –  Chvaletice – Lipoltice 3:1 

 
Chyby, které lámaly vaz 
 

V sedmém kole Pernštejn okresního přeboru zavítalo lipoltické mužstvo do Chvaletic k utkání s místním 
Baníkem. Sobota jako vystřižená z filmu Babí léto přitáhla do městečka zpod elektrárny i početnou diváckou 
skupinu  z Lipoltic.  
 
V úvodu utkání na sebe Chvaletice upoutaly pozornost několika nebezpečnými akcemi, které však skončily 
bez výraznějšího ohrožení hostující svatyně. Hráči obou celků v první půli často ztráceli jednoduché míče a 
hra tak oboustranně postrádala přesnost. Ve 25. minutě vyslal tvrdou střelu ze střední vzdálenosti domácí 
Novotný. Jeho projektil však mezi tři tyče nemířil. Ve 34. minutě zahrozili lipoltičtí hráči sérií rohových kopů. 
S nepříjemnými pokusy Tichého a Olivy si ale domácí hráči poradili. Už, už to vypadalo, že oba týmy půjdou 
do kabin za bezbrankového stavu, když si vzal slovo chvaletický Fencl. Hostující hráči nedokázali odehrát 
míč poskakující před pokutovým územím, čehož domácí útočník využil a ve 45. minutě otevřel skóre - 1:0.  
 
Lipoltice vstoupily do druhé půle s pevným odhodláním vyrovnat nepříznivý stav. Hostující hráči zvýšili 
aktivitu a na předváděné hře to bylo znát. Přibylo přesných přihrávek a logicky také šancí. Domácí ale také 
nezaháleli a byli to právě oni, kdo mohl přidat další branky. Dva samostatné úniky chvaletických útočníků 
však bravurně zastavil brankář Honza Machač. V 62. minutě vyslal dlouhý centr za domácí obranu Oliva. 
K míči se před vápnem dostal Tichý a „z voleje“ přehodil vyběhnuvšího brankáře – 1:1. Vstřelená branka 
Lipoltice nabudila a rázem byly na hřišti jednoznačně lepším týmem.  
 
V 65. minutě se do další šance řítili Plavec s Tichým, k zakončení se ale navzdory domácí obraně nedostali. 
V 68. minutě přišla nečekaná chvaletická odpověď na lipoltický tlak. Po perfektní gólové přihrávce si slabší 
chvilku vybral Petr Oliva. Jeho ztrátu balonu využil opět domácí Fencl a poslal Chvaletice do vedení 2:1. 
 
Hostující hráči byli obdrženou brankou sice otřeseni, utkání ale přesto nevzdávali. S ubíhajícím časem se 
však přidávala nervozita, která znemožňovala přesnější zakončení. Všechny lipoltické naděje pak definitivně 
pohřbila 73. minuta. Přibývajících hrubek v hostující obraně využil Mařata a zvýšil na 3:1. Po třetí brance 
hostující hráči odpadli a již nebylo sil na změnu skóre. Bohužel, ani sedmé utkání v okresním přeboru našim 
barvám body nepřineslo.  

 
   

2. října   –  Choltice – Lipoltice 8:2 
 

Krutá porážka v derby 
 
V neděli 2. října bylo na programu utkání dvou odvěkých fotbalových rivalů. Mužstvo Slavoje Choltice 
přivítalo na svém hřišti TJ Lipoltice. Tradiční derby a příjemné slunečné počasí přilákalo do Choltic i velký 
počet diváků.  
 
Úvod utkání nabídl na obou stranách hřiště slibné příležitosti, avšak byli to převážně domácí hráči, kteří měli 
více ze hry. V 9. minutě pak Karlík využil chybné rozehrávky Tamchyny a proměnil rychlý brejk v úvodní 
branku – 1:0. Domácí byli rázem na koni, ale hosté se nenechali zatlačit a postupně zvyšovali svůj tlak. Ve 
23. minutě přišel zlomový moment první půle a možná i celého utkání. Ve vápně domácích byl sražen Jiří 
Plavec, avšak hlavní rozhodčí nedal na radu asistenta a nařídil místo penalty pouze rohový kop. Následně 
se Choltice poměrně snadno dostaly do dvoubrankového vedení a jejich hráči byli rázem na hřišti králi. Záhy 
přidali i třetí branku a s lipoltický mužstvem to vypadalo bledě. Jiskřičku naděje vykřesal pohotovou dorážkou 
po rohovém kopu Ruda Černohous, avšak na jeho branku domácí pohotově zareagovali a zvýšili na 4:1. 
Tímto stavem skončil první poločas. 
 
Do druhého dějství nastoupili hosté aktivněji a snažili se domácím hráčům utkání co nejvíce znepříjemnit. 
Mírná převaha však postrádala gólový efekt, a tak udeřilo opět na druhé straně. S elánem hrající domácí 
přidali pátý i šestý gól a kontrolovali průběh utkání. Sedmá branka padla poněkud kuriózně, neboť míč prolétl 
skrze bránu sítí ven, avšak po důkladném zkoumaní nebyla žádná díra shledána. Hlavní arbitr i přesto 
branku znal. Posledním světlým momentem ze strany hostů pak byla 78.minuta. Průnik Jana Kasala přes tři 
hráče zakončil do prázdné brány Radek Šolta a snížil na 7:2. Na konečných 8:2 pak upravil domácí J. Horák.  


