
1. DERŠÁK

SK Lipoltice
Football na vesnici byl pred patnácti lety ještc

necím, na co se starši generace dívala dosti nevraži-
ve. To nebyl pro ni telovýchovný sport, ale neco, pri
cem deti starostlivých otctI a matek mohou jen roz-
bít boty a vzájemne se potlouci. Proto také pro nás
mladší byla kopané necím, co jsme znali jen z vy-

pl.avování prázdninových a letních hosti a skutecný
kopaci míc byl pro nás nedostižný. Do kopaciho míce
jsme si opravdu mohli kopnout jen o prázdninách,
kdy do naší vesnicky prijíždeli meštáci. Jiste si proto
dovede každý predstavit, jak jsme uvítali zprávu,
že i u nás bude založen skutecný footballový klub.
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Nikdo si nedovede predstavit, s jakými težkostmi
bylo treba zápasit, než po prvé naše jedenáctka mohla
vystoupit pred ve~ejností. Vždyt nemela ani hrište,
které .sidoslova musela se cleny teloevicné jednoty
vylámat ve skále.

A když byl roku 1930 ustaven SK Lipoltice, zdálo
se, že jeho život nebude mít dlouhého trvání. Ale obe.
tavou prací clenfi a hrstky priznivcfi prenesl se klub
pres pocátecní potíže a zís.kával ptldu u obecenstva
li tím i nové cleny a príznivce. Z pocátku hrál klub
jen prátelské zápasy, protože financní stav nedovolo-
val, aby byl hlášen za clena VŽF. Ale jíž za rok
po svém vzniku se stal klub rádným clenem V2F.
U ptiležitosti pristoupení klubu za clena VŽF navští-
vil náš klub i bývalý tehdejší predseda VŽF a provedl
cestný výkop k zahájení turnaje ctyr mužstev, jehož
vítezem se stala jedenáctka bývalé Zbrojovky Pre-
louc. Jako druhý umístil se náš porádající klub, tretí
místo obsadila jedenáctka SK Choltice a poslední zfl-
stal SK Prachovice. Tento turnaj byl mezníkem prvé-
ho období. Jím získal si SK Lipoltice r:izem prizen
širokých vrstev obecenstva, které jej pak, všestranne
podporovalo. Nadšení širokých vrstev obecenstva-pre-
neslo se v prvé rade na cleny spolku: ten slavil pravé
triumfy nad odpflrci, kterí nemohli prijít footba.llu
"na chut". .

Pristoupením za clena VŽF nastaly klubu i nové
povinnosti, predevším hraní misti'ovských zápasfl. B<>-.
Tmžel, . 'veliké " vzdáleností, které' d~liIy Jednotlivé
zúcástnené klu~y tehdejší tretí trídy, zle ohrozily
e.xistenci klubu a zdálo se, že tentokráte klub snad
nadobro zanikne. Hráci ztratili chut jezdit daleko a
proto byly mistrovské zápasy odreknuty.

Teprve nový predseda klubu Oldrich" Kárabec

I

J

I. mužstvo SK Lipoltice

uvedl ldub zase do normálních koleji a dal 1;UUvzpru-
hu k dal~í cinnosti. Do tohoto období spadá druhý
turnaj ctyr mužstev za úcasti techto klubfl: poráda-
jící klub SK Lipoltice, klub Durango z Prahy, SK
Choltice a SK Doubravan Zaricany. Do téže doby
spadá i \urnaj ctyr v Práchovicích, kterého se zúcast.
nily SK Prachovice, dále SK Choltice, SK Lipoltice a
Sparta Svincany.

Na tomto turnaji opet vyvstaly zlovestné mraky
deprese, které opetovne hrozily velikou klubovní krisí,
a skutecne také k ní došlo. Klub zarazil svoji cin-
nost, tentokrát na delší dobu. Teprve v roce 1938 na-
stává nové období zvýšené aktivní cinnosti, kterou
korunují velké úspechy. Prvním podnikem klubu byl
opet pohárový turnaj ctyr mužstev: SK Lipoltice,
SK Valy, Doubravan Zarícany a SK Choltice. Víte.
zem stal se :~K Lipolt~ce,.. dr1.J,hÝ\11p()u,!?ravan Zari-
cany, treti místo obsadila jedenáctka SK Choltice a
jako poslední odchází SK Valy. Od té doby výkony
naší jedeháctky stoupají', nebývalou merou. Dfi1tazem
toho je pák, turnaj' ctyr v Zarícanech v roce 1946~
'kde naše inužstvo získává druhy pohár pro své bar~
vy. Od ,té doby nemá v nejbližším okolí soupefe a
je nuéeno 'zváti na své klubové podniky cleny druhé
a první trídy. Zaznamenávám nekolik pekných výsled~
kfi: s SK Kolín 5:2; se Slavojem Pardubice 4:2; atd.
Po techto úspeších stává se SK LipoltiCe.opet aktiv-
ním clenem VŽF a cin je uveden ve skutecnost na ja-
re letošního roku. Letní doba pred mistrovskými iá;:
pasy je nyní vyplnena tuhými prípravnými zápasy' k
podzimním' zápasflm' mistrovským, ve kterých náš
klub chce. hráti dflležitou úlohu a verime pevne, že
nezkl;:tme naši dflveru a že jej hudeme moci již príští
rok videt hájít naše barvy ve druhé tríde. -


