
ZPRAVODAJ č. 08/2012-2013 
 

 

 

 

Výkonná rada SK ZLIV: 

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

Karel Vojč ml. – pokladník, Vadim Rys, Zdeněk Viktora – členové rady 

kontakt: skzliv@centrum.cz 

 

I. B TŘÍDA MUŽŮ „sk. B“ 
 

SEZONA 2012 / 2013  
 

21. KOLO 

SK ZLIV – SMRČINA HORNÍ PLANÁ 
SOBOTA 11. 5. 2013  

 

 

Rozhodčí:      

Hlavní:   pan Jiří Křížovský z Tábora 

1. asistent:  paní Hana Weidenthalerová ze Sezimova Ústí 

2. asistent:  pan Karel Zevl z Českých Budějovic 
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Sestava: Voldán – Legdan (70. Šperl, 85. Čipera), Kroneisl, Zrun, Trávníček (67. Šimšík) – Šílený, Boubal, Bittner, 

Tuháček – Rys, Ira 

Góly: 2 Rys Vadim 

Cenné tři body  vybojovali v sobotu doma fotbalisté Zlivi v duelu s Chelčicemi, kteří měli ve svém středu tři 

exvodňanské fotbalisty, Jakše, Varyše a Langa. 

První poločas předvedli domácí výborný výkon a zdálo se, že si hosté odvezou debakl. Dobře kombinovali, 

vytvářeli si šance a své diváky pro druhý poločas pořádně namlsali. V prvé části hry hrál výborně zejména 

Vadim Rys, autor obou gólů. 

Až ve druhém poločase se předvedli i hosté, kteří srovnali hru a tlačili se před Voldánovu branku.  Zlivští borci  

polevili a na konec se strachovali o výsledek. 

Hned po úvodním hvizdu vlítnul do šestnáctky Chelčic Ira, ale Kopenec mu míč v poslední chvíli ukopl. O chvíli 

později měl po centru Rysa tutovku na kopačce Boubal, ale tísněn Varyšem pálil těsně nad břevno.  Ve 13. minutě po 

dalším centru Tuháčka hlavičkoval Ira, ale jeden z hostujících obránců zahrál rukou a nařízenou penaltu proměnil 

Vadim Rys. Domácí excelovali  a po akci Rys, Ira nastřelil druhý jmenovaný tyč. Ve 31 minutě  si to Ira s Rysem 

vyměnili a po nádherné akci Vadim přesně zakončil  2 : 0. Zliv zvýšila obrátky, měla míč častěji na kopačkách, ale 

další šance zahodili. 

Ve druhém poločase se Zliv  přizpůsobila soupeři, do její hry se vloudila nervozita a řada nepřesností. Přesto si v 65. 

minutě vypracoval Rys další tutovku, ale zbytečnou přihrávkou se o ni připravil. V 70. min. Zrun po sólu nastřelil 

břevno. V 72. minutě se dočkali i hosté, když z trestného kopu z 20 m se přesně k tyči trefil Lang. Těsný výsledek 2 : 

1 již domácí ve zbylém čase uhájili. 

Druhou půlí si zlivští výbornou reputaci z prvé části hry dost pokazili. Zbytečné řečnění některých hráčů nic 

nezměnilo na tom, že rozhodčí Daniel Lovětínský pískal výborně, klobouk dolů před jeho citem pro hru. 

Výborně zahráli oba stopeři, standardní výkon předvedli halvové, zejména Tuháček zahrál několik skvělých centrů a  

v útoku se prosadil Rys. Překvapil gólman Lukáš Voldán, který deset měsíců nehrál, ale v brance působil jistým 

dojmem a skvěle vybíhal.  

 

Muži 14. kolo  SK Zliv  - TJ Blaník Strunkovice   1:0 (0:0) – vložené kolo 

 
Sestava: Voldán – Novotný, Kroneisl, Zrun, Legdan – Šílený, Boubal, Trávníček, Tuháček – Rys, Szabó 

 - od 30 min. domácí hráli o desíti bez zraněného Tomáše Kroneisla 

Gól: Jula Szabó 

Dnešní prvomájové oslavy začaly dětskými rybářskými závody na Křížku a prvomájové odpoledne pak 

pokračovalo na  hřišti mistrovským fotbalem mužů, které nám přineslo plnohodnotný zisk bodů. 

V dohrávce  14.kola I.B třídy přivítali fotbalisté Zlivi na svém hřišti TJ Blaník Strunkovice. Domácí sestava 

byla poznamenána absencí řady zraněných hráčů, tak že jich trenéři měli k dispozici pro utkání pouze 

jedenáct, a když se ve 30. minutě nepříjemně zranil Tomáš Kroneisl, dohrávali zbytek utkání o deseti hráčích. 

Přesto se nakonec z vydřeného vítězství radovali  domácí. 

První desetiminutovka přinesla šanci pouze na straně domácích, když střílel Rys. Jeho střela ale mířila nad branku. V 

patnácté minutě po pravé straně postupoval Trávníček, místo střely zvolil přihrávku na nabíhajícího Szaba a to byl 

začátek konce slibné situace, míč skončil v rukou hostujícího brankáře Váši. Ve 22. minutě se uvolnil opět na pravé 

straně Šílený, ale i jeho střela minula svůj cíl. V další části hry však zlobili i hosté, zejména nebezpečný  Šabršula, kdy 

některé jeho akce zastavil až domácí gólman Voldán. 

Od třicáté minuty se hrálo spíše ve středu hřiště, veškeré akce obou mužstev dospěly pouze k hranici šestnáctek. To 

ovšem neplatilo o průniku Boubala středem hřiště, kdy jeho střela z hranice vápna mířila přímo do rukou Váši. 

Druhý poločas začal v podobném tempu, přelévavou hrou ze strany na stranu a bez větších střeleckých šancí. Až v 57. 

minutě vyslal hostující Beneš nabíhajícího Šabršulu, který ač sám před brankářem, přestřelil. O dvě minuty později si 

Vašek Šílený naběhl na perfektní Tuháčkův centr, bohužel z malého vápna přestřelil. V 61. minutě, utekl po pravé 

straně Pavel Boubal, jeho první centr obrana hostů odvrátila zpět k jeho nohám, opakovaný centr pak posadil přímo na 

hlavu volného Szaba a ten se nemýlil 1:0.  Z následujícího rohového kopu, chybu brankáře Váši nedokázal 

z domácích nikdo potrestat. 

Do konce utkání pak zdecimovaní domácí bojovali ze všech sil o výsledek, ač bolestivá zranění z minulých 

utkáních měl i Vadim Rys, Jula Szabó či Zdeněk Legdan. Pochvalu zaslouží celý tým, který v oslabení obětavě 

dovedl utkání k vítěznému konci. 

Muži 19. kolo SK Zliv – FC Chelčice 2:1 (2:0) 
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Muži 20. kolo  Sokol Stachy - SK Zliv  3:2 (1:2)  

 

Sestava: Voldán – Čipera, Zrun, Vojč K., Legdan – Trávníček, Boubal, Rys – Prček, Ira, Szabó 

Střídání: v 70 minutě Bican vystřídal zraněného Trávníčka 

Góly: Jiří Ira, Vadim Rys 

V samotném  srdci Šumavy v obci Stachy naši fotbalisté neuspěli.  Týmu SK, který je decimován spoustou 

zraněných hráčů, nebo jejich pracovními povinnostmi, přišli na pomoc Karel Vojč a Jakub Prček. Na lavičce 

byl  připraven pouze zraněný Radek Bican. Do základu pak museli nastoupit ještě nedoléčení Jula Szabó a 

Zdeněk Legdan. 
V prvním poločase byli hosté lepším týmem, což také dokázali využít a tuto část hry těsně vyhráli. V 11. minutě se 

domácí ujali vedení dobře mířenou střelou do levé šibenice Voldánovi branky. Ve 26.minutě pak dobře hrající hosté 

srovnali Jirkou Irou na 1:1 po krásné kombinaci celého útoku a následném centru Szaba. O sedm minut později se 

domácí obrana dopustila hrubé chyby, čehož využil Vadim Rys a zvýšil na 1:2. 

Do druhé části hry vstoupili naši s odhodláním uhrát dobrý výsledek, ale jako už několikráte v této sezóně přibližně od 

70. minuty týmu došly síly. V 71. minutě se při srážce s protihráčem zranil Mirek Trávníček a hned v následující 

minutě z rohového kopu domácí útočník hlavou vyrovnal. Zdálo se, že utkání skončí remízou , ale ve 2. minutě 

nastavení, těsně před závěrečným hvizdem rozhodčího domácí po centru vsítili hlavou vítězný gól. 

Velká škoda, protože tým dřel, a proto ztráta všech bodů velmi mrzí. Věřme, že doma s Horní Planou budeme 

úspěšnější.  
Jak to viděl hrající trenér Vadim Rys: „Celý první poločas jsme byli lepší v kombinaci, držení míče, v pohybu, byli 

jsme důraznější. Bohužel, závěr utkání jsme venku opět nezvládli. Ve druhé půli jsme v defenzivě udělali zbytečné 

chyby a domácí toho dokonale využili. V této části soutěže  máme spoustu zraněných hráčů, a tak musím poděkovat 

Kubovi Prčků a Kájovi Vojčovi, že byli ochotni nám pomoci. Bohužel situace nebude lepší ani v příštím utkání, k již 

dosud zraněným hráčům přibyl Trávníček a příštích čtrnáct dnů nebude ani Ira.“ 
 

Aktuální tabulka 
1 1.FC Netolice 19 13 4 2 59:20 43 

2 Smrčina Horní Planá 20 12 5 3 38:15 41 

3 SK Lhenice 19 12 4 3 50:32 40 

4 FC Šumava Frymburk 20 11 3 6 33:37 36 

5 Sokol Stachy 19 8 6 5 42:36 30 

6 SK Zliv 20 9 3 8 35:37 30 

7 FK Lažiště B 20 7 4 9 29:29 25 

8 FK Dynamo Vyšší Brod 19 8 1 10 36:37 25 

9 Slavoj Husinec 20 7 3 10 34:34 24 

10 Blaník Strunkovice 19 5 5 9 25:35 20 

11 SK Sedlec 19 6 2 11 27:43 20 

12 FK Chelčice 20 6 1 13 31:56 19 

13 FC Vltava Loučovice 19 4 6 9 27:32 18 

14 FC Vlachovo Březí 19 2 5 12 21:44 11 

 

Výsledkový servis  mládež 

 

Mladší přípravka 

16. kolo SK Zliv A – SK Čtyři Dvory 7:1  Matěj Hosnedl 3, Miroslav Pechek. Adam Sochor,  

        Ondřej Sochor 

16. kolo SK Zliv B – TJ Sedlec  0:5   

17.kolo  SK Zliv A – Roudné  2:3  Miroslav Pechek 2, Ondřej Fürst 

17. kolo SK Zliv B – Hrdějovice   přeloženo 

http://www.jihoceskyfotbal.cz/index.php?stranka=klub&id=59
http://www.jihoceskyfotbal.cz/index.php?stranka=klub&id=57
http://www.jihoceskyfotbal.cz/index.php?stranka=klub&id=87
http://www.jihoceskyfotbal.cz/index.php?stranka=klub&id=60
http://www.jihoceskyfotbal.cz/index.php?stranka=klub&id=92
http://www.jihoceskyfotbal.cz/index.php?stranka=klub&id=67
http://www.jihoceskyfotbal.cz/index.php?stranka=klub&id=97
http://www.jihoceskyfotbal.cz/index.php?stranka=klub&id=81
http://www.jihoceskyfotbal.cz/index.php?stranka=klub&id=88
http://www.jihoceskyfotbal.cz/index.php?stranka=klub&id=101
http://www.jihoceskyfotbal.cz/index.php?stranka=klub&id=140
http://www.jihoceskyfotbal.cz/index.php?stranka=klub&id=166
http://www.jihoceskyfotbal.cz/index.php?stranka=klub&id=216
http://www.jihoceskyfotbal.cz/index.php?stranka=klub&id=94
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E.ON JUNIOR CUP - Hluboká n./Vlt.  

Mladší přípravka se dnes zúčastnila, musíme podotknout, že neplánovaně,  

E.on junior Cupu na Hluboké. Na úterní prosbu TJ Hluboká jsme postavili  

rychle jeden tým a doplnili tak Hlubokou na této velkolepé akci.  

Celkově skončilo společenství Hluboká - Zliv na velmi dobrém 5. místě.  

 

Starší přípravka 

16. kolo SK Zliv A – SK Čtyři Dvory 4:7 (4:2) M.  Fürst 3, Pavel Mrázek 

17. kolo SKP ČB B – SK Zliv    přeloženo 

 

Mladší žáci 

11. kolo SK Zliv – Slavoj Hrdějovice 2:1  Karel Jindrle 2 

12. kolo Kamenný Újezd  – SK Zliv 1:5  Matěj Fürst, Karel Jindrle, 

 Jakub Maňhal, David  

Šestauber 2 

Starší žáci 

11. kolo SK Zliv – Slavoj Hrdějovice 4:0  Adam Šídlo 2, Richard Dražan, Martin Čuhaj 

12. kolo Kamenný Újezd  – SK Zliv 2:4  Richard Dražan 2, Martin Čuhaj 2 

 

 

 

Více informací, výsledky a foto najdete na webových stránkách 

www.skzliv.cz. 

Kontaktovat nás můžete na skzliv@centrum.cz. 

 

SPONZOŘI NAŠEHO KLUBU PRO ROK 2012: 

Město ZLIV , zastoupené starostou ing Janem  Koudelkou 

QUAIL spol. s r.o.  -  .A.S.A. Group 
SCHIEDEL s.r.o. , zastoupená ing. P. Kubešem 

ZZN Pelhřimov a.s. – dodavatel travního hnojiva 

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

 

Pozvánka na ukázkový trénink trenérů Dynama ČB s našimi malými fotbalisty  

 (ml. a st. přípravka, ml. žáci) v rámci projektu „létající trenéři“, který se uskuteční 

ve středu dne 22. 5. 2013 od 17.00 hod. na hřišti SK Zliv. 


