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Výkonná rada SK ZLIV: 

Karel Jindrle –předseda, Martin Tesař – místopředseda, Brigita Jindrlová – jednatelka,  

Karel Vojč ml. – pokladník, Jaroslav Hule ml., Zdeněk Viktora – členové rady 

 

I.B TŘÍDA MUŽŮ „sk.B“ 
 

SEZONA 2012 / 2013  
 

9. KOLO 

SK ZLIV – FC ŠUMAVA FRYMBURK 
SOBOTA 20.10. 2012 

 

 

Rozhodčí:      

Hlavní:   pan Marek Mráz z Volyně  

1. asistent:  pan Jakub Skolek z Volyně 

2. asistent:  OFS České Budějovice   
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Sestava: Václavík – Legdan (37. Šílený), Kovařík M.., Boubal J., Trávníček (76. Novotný)  - Čipera. Bican, Rys, Szabó 

– Ira, Hanousek (45.Boubal P.) Do hry byl ještě připraven Š. Dražan. 

Gól:  Ira Jiří 

Na hřišti byla vidět na hráčích Zlivi vůle po vítězství, a proto také bylo utkání hned od začátku dost nervózní. Hosté ze 

Šumavy úporně bránili a v začátku moc domácím nedovolili. Přesto se již ve 14. minutě Jirka Ira dostal poprvé do 

šance, ale otálel se střelou tak dlouho až ji soupeř stačil zablokovat. O 5. minut později zaváhal se střelou uvnitř 

velkého vápna Radek Bican. Ve 32. min. zahrával cca z 20 metrů trestný kop Radek Hanousek, ale střela šla 

doprostřed brány a tak brankáře Sýse příliš neohrozila. Z následujícího protiútoku zahrozili i hosté, ale jejich střelu 

vykopl z domácí brány Jirka Čipera. Domácí v závěru stupňovali tempo hry, hosté však odolali, neboť zlivští často 

hráli pouze středem a úplně zapomínali na hru po křídlech.  

Do druhého poločasu posílil zálohu Pavel Boubal, domácí začali hrát po křídlech, vytvořili si i znatelnou převahu a 

pak už to bylo jen o gólu. Přesto v 18. min po závaru před bránou Zlivi podržel své mužstvo Kuba Václavík. Na 

opačné straně však přišly i šance, Bican po přihrávce Rysa se objevil sám před bránou Stach, ale brankář Sýs jeho 

střelu bravurně vyrazil. Další střela Jula Szabó jen těsně profrčela kolem levé tyče. V 75. minutě utkání se domácí 

borci konečně dočkali. Po akci Bican, Rys, posledně jmenovaný dlouhou křižnou přihrávkou našel ve velkém čtverci 

zcela volného Iru a ten nezaváhal a přehodil vybíhajícího Sýse 1 : 0. O čtyři minuty později se po přihrávce P. 

Boubala ocitl před brankářem zcela sám Bican, ale váhal tak dlouho až mu Dvořák srazil střelu na roh. Závěr utkání si 

borci v černobílém již nenechali vzít a dovedli boj o tři body v klidu až do konce. 

Z týmu Stach nejvíce domácí zlobil útočník Záleský, s kterým měli krajní obránci hodně práce. Domácí se zlepšili až 

po přestávce, kdy zpřesnili svou hru a začali hrát více po křídlech. Jistě působil v bráně Jakub Václavík, pilířem 

obrany byl Míra Kovařík, znát byl příchod Pavla Boubala, jeho hrou se zlepšili i oba krajní halvové. Útočníkům se 

tentokráte tolik nedařilo právě proto, že neproměňovali své šance.  

Rys Milan: „Na úvod musím říct, že jsem spokojen, protože podstatné pro toto utkání bylo vyhrát a potvrdit tak tři 

body z Chelčic. Může se to zdát jako málo, ale my si potřebujeme zvednout sebevědomí. Měli jsme také spoustu 

příležitostí, a kdybychom měli větší klid v proměňování šancí, tak jsme mohli rozhodnout utkání dříve. Podali jsme 

zodpovědný a disciplinovaný výkon, který nám přinesl tři body.“  
 

Muži 8. kolo  Horní Planá  – SK Zliv      2:2 (0:1) 

Sestava: Václavík – Šílený, Kovařík M., Boubal J., Trávníček (64. Legdan) - Čipera. Boubal P., Rys, Szabó – Ira, 

Bican 

Gól: Ira Jiří 2x 

Po domácím vítězství nad Stachy vyrazili fotbalisté SK Zliv na hřiště vedoucího týmu tabulky k Lipenskému jezeru 

do Horní Plané značně oslabeni o marody Bittnera, Novotného, Šperla, Dražana a bez druhého gólmana Mikšíčka. 

Proto také do hry museli zasáhnout i ti co mají nedoléčená zranění. 

S povděkem však musíme konstatovat, že to byl dosud nejlepší výkon podzimu a snad celého roku. Zlivští přehrávali 

svého soupeře výbornou kombinací a vytvářeli si i gólové šance, z nichž pouze proměnili pouze jednu. V 18. min. po 

úniku Juli Szaba po levé straně hřiště a jeho přesném polocentru se Jirka Ira trefil do odkryté poloviny 

branky.  A hosté i nadálestříleli a hráli jak z partesu. Střely Rysa, Bicana, Szabó, Šíleného, Jirky Boubala  domácí 

gólman Beránek jen stěží kryl a byl tak vlastně nejzaměstnanějším hráčem na hřišti. Ale i hoši od Lipenského jezera si 

po několika rozích vytvořili gólovku, kterou z prázdné Václavíkovi svatyně odvrátil hlavou J.Boubala. V prvé půli 

hráli naši hoši výborně, zejména pak oba střední halvové. Škoda, že to bylo jen 0 : 1. 

Do druhého poločasu hosté opět vlétli na hřiště jak uragán a již ve 49. minutě výborně hrající Vadim Rys vysunul 

přesným pasem neudržitelného Iru a ten proměnil svůj únik bezpečně ve druhý gól Zlivi.  Zdálo se, že jsou hosté 

na koni, ale v 57. minutě přišla studená sprcha a po dalším rohu a nedůrazném Václavíkově vyběhnutí  domácí  snížili 

na 1 : 2. Již v prvém dějství hry se při souboji o míč zranil Szabó a ve druhé půli pak postupně začali pokulhávat i ne 

ještě zcela zdraví P. Boubal, Trávníček a stoper Kovařík, který si natáhl sval na zdravé noze. Zcela pochopitelně se 

pak domácí začali za značného povzbuzování diváků prosazovat, hru vyrovnali a v 82. min. po taktické chybě a 

nedorozumění ve zlivské obraně vyrovnali na konečných 2 : 2.  

Muži 7. kolo  SK Zliv – Sokol Stachy     1:0 (0:0) 
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Přesto ještě Ira, Rys a zejména Radek Bican zatápěli domácí obraně. V 85. min. utekl po pravé straně Bican a tvrdou 

střelou z úhlu trefil ucho domácího gólmana, bohužel míč se od jeho hlavy odrazil mimo bránu. Těsně před koncem to 

zkusil po levé straně Ira, ale byl domácím stoperem Grmelou doslova sestřelen vlevo od velkého čtverce. Naši se 

oprávněně bouřili, rozhodčí však udělil dvě žluté karty a odpískal konec. 

Co na to trenéři Martin Tesař a Milan Rys: „Škoda, tři body byly na dosah. Klobouk dolů před všemi hráči a 

zejména těmi, kteří ač zraněni dohráli zápas obětavě až do konce. Míra Trávníček s nataženými tříselními úpony už 

sotva chodil, Pavel Boubal a Jula Szabó dohráli s bolestí. Míra Kovařík si natáhl sval na noze. Jirka Ira se fyzicky 

vydal až na dno. Výborně zahrál Radek Bican v útoku, dokud mohli tak P. Boubal a J. Szabó, určitě svůj zatím nejlepší 

výkon předvedl v dresu SK Vadim Rys. Obrana hrála spolehlivě, až na tu jednu chybu, dařilo se Vaškovi Šílenému. 
 

Tabulka: 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

1. Netolice 9 6 2 1 22: 8 20 
 

( 8) 
2. H.Planá 9 5 4 0 16: 7 19 

 
( 4) 

3. Lhenice 9 6 1 2 27: 23 19 
 

( 7) 
4. Husinec 9 5 2 2 23: 13 17 

 
( 5) 

5. Frymburk 9 5 1 3 16: 18 16 
 

( 1) 
6. Zliv 9 4 2 3 17: 16 14 

 
( 2) 

7. V.Brod 9 4 1 4 19: 19 13 
 

( 1) 
8. Strunkovice 9 3 2 4 14: 17 11 

 
( -4) 

9. Chelčice 9 3 1 5 16: 24 10 
 

( -5) 
10. Lažiště"B 9 3 0 6 9: 12 9 

 
( -6) 

11. Stachy 9 1 5 3 14: 16 8 
 

( -7) 
12. Loučovice 9 1 5 3 11: 13 8 

 
( -4) 

13. Sedlec 9 2 1 6 14: 21 7 
 

( -8) 
14. Vl.Březí 9 0 3 6 10: 21 3 

 
( -9) 

 

 

Střípky  z oficiálních stránek našeho soupeře: 

……… Hosté hnáni svým neurvalým trenérem „ Jardou Hulem z MAPE Zliv“ vycítili svojí šanci vyrovnat a 

přidali na obrátkách. ……… 

……… Vyhráli jsme potřetí za sebou a v tabulce postoupili na pěkné páté místo. Teď nás čeká velmi těžký 

soupeř Zliv a ty nás jistě prověří. Věřím, že i z „mrkvanova“ neodjedeme z prázdnou…… 

Doufám pánové, že jim šňůru překazíme.    BJ 
 

 

 

Přidejte se!!! 
 

Oddíl FC Frymburk se rozhodl uspořádat veřejnou sbírku 
pro Honzu Vítka, který potřebuje určité finance na hru Boccia 

pro hendikepované sportovce pod názvem ,, HONZA FANDÍ 

NÁM - MY FANDÍME HONZOVI"! 

Další podrobnosti naleznete na stránkách fotbalového klubu FC 

Frymburkv sekci: ,,Patronace Honza Vítek". 

I my jsme se rozhodli podpořit tohoto handicapovaného 

sportovce a veškerý výtěžek ze vstupného bude o poločase 

předán zástupcům oddílu. 

Pokud by jste chtěli přispět více, než je oficiální vstupné, 

máte možnost libovolnou částku přidat děvčatům na kase. 

Děkujeme VV SK Zliv 



4 

 

Starší a mladší žáci - výsledky 

Umístění v tabulce:  starší žáci 7. místo  mladší žáci 6. místo 

7.10.2012 

SK Zliv – Suchdol nad Lužnicí 

starší žáci 4:1 střelci:Filip Hovorka 

mladší žáci 5:0 střelci:Karel Jindrle, David Šestauber, Jakub 

Maňhal, Matěj Fürst 2 

13.10.2012 

Malše Roudné 

starší žáci 7:1 střelci: Filip Hovorka 

mladší žáci 4:2 střelci: Matěj Fürst, Karel Jindrle 

 

Starší a mladší přípravka - výsledky 

Výsledky starší přípravka: 

11.10.2012 

SK Zliv - Hluboká 
3:7 střelci: Ivan Egner 2, Matěj Fürst 

4.10.2012 

Mladé - SK Zliv 6:4 střelci: Fürst Matěj 2, Sedlák Filip, Egner Ivan 

Umístění v tabulce: 8. místo 

Výsledky mladší přípravka: 

9.10.2012    

SK Zliv A : Třeboň A    

0:4 

 

 

11.10.2012    

SK Zliv B – Dynamo ČB C 
3:2 střelci: Ondřej Fürst, Miroslav Pechek 2 

5.10.2012    

Kamenný Újezd - SK Zliv A 
9:4 

střelci: Miroslav Pechek 4, Matěj Hosnedl 4, 

Pavel Knietel 

4.10.2012 

Týn n./ Vlt. – SK Zliv B 
2:6 střelci: Pechek 4, Suchý 2 

 

Více informací, výsledky a foto najdete na webových stránkách 

www.skzliv.cz 

 

SPONZOŘI NAŠEHO KLUBU PRO ROK 2012: 

Město ZLIV , zastoupené starostou ing Janem  Koudelkou 

REMSTAV PLUS s.r.o., zastoupená p. Rudolfem Tancošem 

QUAIL spol. s r.o.  -  .A.S.A. Group 
MAZEPOL s.r.o. Mazelov , zastoupená p. Romanem Štěchou 

SCHIEDEL s.r.o. , zastoupená ing. P. Kubešem 

AVÍZO  s.r.o., zastoupená p. V. Šímou 

ZZN Pelhřimov a.s. – dodavatel travního hnojiva 

Prodotti Italieni s.r.o. – zast. p. Dr. Kozlovou – dodavatel pitného režimu pro sportovce 


