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   VÍTÁME HRÁČE A FANOUŠKY NA NAŠEM HŘIŠTI! 
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FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ TJ LIPOLTICE 
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Zdravíme všechny příznivce Lipoltické kopané. Naším dnešním soupeřem jsou TJ Přelovice, se 
kterými jsme se naposledy utkali ve 3. třídě v sezóně 2005/06. Oba zápasy jsme tenkrát vyhráli, a 
to 2:0 a 6:1. Rádi bychom na tyto výsledky navázali, ale postavení v tabulce ani poslední kola tomu 
nenasvědčují. 
 
Zatímco hosté jsou s 23 body druzí a v posledním kole zdolali Chvaletice 4:1, domácí tým se 
potácí od prohry k prohře a po dalším debaklu 6:0 v minulém kole v Dřítči máme po desátém kole 
jako jediní v kolonce body hrozivou nulu. Tím je i jasný favorit tohoto utkání, kde se domácí pokusí 
podat lepší výkony než v předešlých kolech. 

 

Utkání odehrané doma 
 
  9. října   –  Lipoltice – Újezd 0:7 
 
  Bez hráčů se hrát nedá 
 
Ani zápas proti mladistvému týmu z Újezda nepřinesl pro náš tým žádné herní natož bodové 
zlepšení.  
 
Diváky nemrazilo jen počasí, ale vývoj celého zápasu. Ten začal hned brzkým gólem v naší síti po 
prvním soupeřově rohu. V dalších minutách už hráči Újezda technikou a hlavně pohybem 
jednoznačně ovládli celou herní plochu a bez větších problémů nás přehrávali do konce zápasu.  
 
Poměrně rychle získali bezstarostné vedení 3:0 a o výsledku zápasu bylo po první půlhodince 
rozhodnuto. Předváděná hra z naší strany byla tak žalostná, že velká část diváků šla raději 
sledovat osmý triumf „důchodce” Váni na Velké Pardubické, čímž přišla o čtvrtý gól za zády 
našeho gólmana.  
 
Druhý poločas se už jen dohrával a všichni zúčastnění se v chladném nedělním odpoledni těšili na 
závěrečný hvizd, který ukončil naše trápení s konečnou nadílkou 0:7.  
 
Našim hráčům nelze upírat snahu, ale „kde není, ani smrt nebere”. Ukázkou naší celkové prekérie 
je, že po zranění Tomáše Tichého jsme dohrávali přes 25min. oslabeni o jednoho hráče. A to 
naštěstí za náš tým po pause nastoupil Roman Petík a premiéru si odbyl Jarda Krupička.  
 
Bohužel se opět prokázalo, že bez stabilního a kvalitního kádru se okres hrát nedá a současná 
nálada v celém lipoltickém dospělém fotbale se s přicházející zimou blíží k bodu mrazu. Co říct na 
závěr? Snad jen: „Ještě není tak špatně, aby nebylo hůře!”, ale doufejme, že bude přece jen lépe!  



                              
 

 

 
 
 

Přípravka 
 

Starší přípravka chtěla po dvou prohrách opět navázat na předešlá vítězná utkání a první možnost 
měla v derby s Cholticemi. Zatím co dospělému fotbalu v kralovali domácí Choltice, v této věkové 
kategorii tomu bylo naopak. Od začátku do konce zápasu byla jasná herní i branková převaha 
našich kluků.  

Ti stále více hrají jako tým a perfektní kombinací místy přehrávají své soupeře. Kluci těží 
z fotbalového umění Dominika Olivy, který dává v každém zápase hodně branek, ale i ostatní se 
opravdu zlepšili.  

Choltice-Lipoltice 1:13  
Branky: Oliva 6, Hladík T. 3, Skřivánek 2, Kubín 1, Kuchařík 1 
 
Stejný průběh i výkon předvedli kluci proti Zdechovicím, kde snad jedinou změnou byla marodka. 
Za nemocného Tomáše Hladíka nastoupil brácha Milan a do branky byl z mladší přípravky povolán 
Filip Nalezinek. Tím mohl hrát Vojta Rokyta v poli místo Pavla Skřivánka. Pozitivní je, že ani změny 
v kádru nevadí a kluci hrají stejný styl jako v plné síle. Opět podali týmový výkon, na který je radost 
se dívat.  
 
Lipoltice : Zdechovice 8:5  
Branky: Oliva 5 , Hladík M. 1, Rokyta 1, Kubín 1 

Mladší přípravka měla také dvě utkání. Nejprve doma proti Řečanům a týden na to v Bohdanči. 
Zápasy to byly rozdílný hlavně v přístupu. Zatím co doma proti lepšímu soupeři kluci předvedli 
výbornou hru, elán nasazení snahu po vítězství korunovanou šesti brankami, tak v Bohdanči to 
bylo naopak. Velmi slabého soupeře začali napodobovat a běhali v chumlu, jak kdyby ještě nikdy 
nehráli. Ještě že máme střelce, kterým se daří i při horších výkonech týmu.  

Lipoltice-Řečany 6:0  
Branky: Skřivánek 3, Růžek 1, Hladík M. 1, Kasal 1 
 
Lázně Bohdaneč-Lipoltice 3:4  
Branky: Kasal 2, Skřivánek  1, Růžek 1 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 



                              
 

 

 

 

Utkání odehraná venku 
 
  15. října   –  Dříteč – Lipoltice 6:0 

 
 
Tragický začátek 
 

 
Do Dřítče jsme přijeli bez Olivy (práce na zahrádce) a Šolty (oprava auta). Na vzniklou situaci 
přispěchal s pomocí "veterán" Vašek Rokyta a do dresu musel i zraněný Milan Hladík, který vše 
jistil z lavičky náhradníků.  
 
K samotnému zápasu je těžké něco psát, je to každý zápas stejné. Po laciných chybách jsme ve 2. 
minutě prohrávali již 2-0!!! S chutí hrající domácí postupně přidávali gól za gólem. Ve 25. minutě 
bylo na ukazateli skóre hrozivých 5-0 a vypadalo to na rekordní prohru. Za tohoto stavu se 1. 
poločas i dohrál. 
 
 Druhá půle byla herně vyrovnanější i vzhledem k tomu, že domácí značně polevili a nechali nás 
místy i zahrát si fotbal. Z mnoha nevyužitých tutovek přidali domácí naštěstí už jen jeden gól.  
 
 

 

Z fanouškova blogu 

 
Tak se zase hlásím a není to vůbec žádnej med hoškové, něco k těm antivýsledkům cokoli napsat. 
Z toho si už nejde ani dělat prdel... bó to už je za hranou. Hlavně ty Choltice, to se blbě kouše.  
 
Abych řekl pravdu, ani já jsem takhle špatnej podzim nečekal. Že to nebude žádnej med, mě bylo 
jasné hnedkonc od začátku, ale že to budou nakladáčky s dvojitým nášupem ač bez doplatku, to 
jsem neočekával. A to já většinou do budoucna vidím vcelku slušně a jen tak něco mě nepřekvapí, 
že jo. Tohle mě ale dostalo, holt je krize a nejen Eurová. Řecko,Itálie, Španělsko, Island,Lipoltice, 
no jsme docela v dobrý společnosti, žádnej to "neználek" řekl bych. Možná to do budoucna 
pomůže, tahle "společnost" totiž prej zkrachovat nemůže. Teda aspoň se to tvrdí a velký třesk prej 
léčí a pak je vždy lépe, což mohu jen kvitovat, protože jakous takous logiku to má. Uvidíme, teorie 
je jedna věc a praxe věc druhá. 
  
Taky mě překvapil nenadálej nástup Ikony na Lipoltickej pažit, čti louku. Normálně se mi z toho 
zasekla klávesnice v noťasu. Bylo to překvápko jak cyp, ale raději to zkrátím..... Nakonec všichni 
vědí, že to nepomohlo. Sice je pravda, že i když Jirka nastoupil po dvouleté přestávce, byl 
jednoznačně na hřišti jeden z nejlepších, za což klobouk dolů. Ono není jednoduchý, vypnout 
"soustruh" na Hustokola, sundat montérky a jít jen tak mirnix- tyrnix bez trenirovky hrát tu B-třídu.  
 
Jedna věc je ale jistá!! Dnes se už ví, že jeden fotbalista jaro nedělá. To já jen pro jistotu, aby na 
jaře to bylo pokud možno jinak.Co více si přát. Tyhle nakládačky nikomu moc krom supeřů dobře 
nedělaj a frustrace všech, včetně diváků je velká. Ale nebudeme tady brečet že jo, fandit jen když 
se daří, umí každej. Fanoušci Barcelony vědí.... 


