
ZPRAVODAJ č. 02/2013-2014 
 

 

 

 

Výkonná rada SK ZLIV: 

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

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

 

I.B TŘÍDA MUŽŮ „sk. A“ 
 

SEZONA 2013 / 2014  
 

12. KOLO 

SK ZLIV – TJ DŘÍTEŇ 
SOBOTA 17.8. 2013 

 

 

Rozhodčí:      

Hlavní:   pan Roman Novák z Českých Budějovic 

1. asistent:  pan Vít Slepička z Českých Budějovic 

2. asistent:  OFS České Budějovice   
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Hodnecení zápasu Romanem Švecem: 

 „Derby se divákům líbilo,  padlo pět gólů.  Chtěli jsme vyhrát, ale nezachytili jsme začátek a kolem 
sedmé minuty  jsme inkasovali. Sedlec měl ještě dvě šance, které nevyužil. Vyrovnali jsme hru a 
do konce poločasu měli víc balon na kopačkách. Hned v první minutě druhé půle jsme vyrovnali a 
předváděli jsme docela kvalitní výkon. Nicméně z protiútoku jsme inkasovali na 1:2,  znovu museli 
soupeře zatlačit, vyrovnali jsme a dvě tři další tutové šance neproměnili. Naopak z brejku jsme 
dostali třetí gól, na který už jsme nezareagovali. Obě mužstva podala docela kvalitní výkon,  podle 
mne to byl spíš remízový zápas, ale Sedlec vstřelil venku tři góly, takže si asi zasloužil vyhrát…" 
(via Českobudějovický deník) 

Hodnocení z pohledu soupeře: 

Sedlec posílený výborným výkonem v generálce proti Borovanům z 1. A třídy, kterou ovládl 5:2, 
začal výborně i ve Zlivi. Hned v 1. minutě šel sám na branku Pavlíček, ale zamířil vedle. O pár 
minut později už ale hosté vedli. Kučera udělal na vápně rychlou kličku a svou slabší levou nohou 
trefil neuvěřitelně protější šibenici - 0:1. Ještě zvýšit pak mohl Reindl, který ale tváří v tvář brankáři 
Remtovi neuspěl. Domácí pak měli míč častěji na svých kopačkách, ale žádnou velkou šanci si v 
prvním poločase nevytvořili. 
Do druhé části už nemohl kvůli zranění po faulu Vojče nastoupit klíčový hráč zálohy Pavlíček a 
jeho ztráta byla znát. Tím spíš, že hned v první minutě druhého poločasu přetlačil sedleckou 
obranu Bican a bylo vyrovnáno - 1:1. Zliv se díky tomu dostala na koně, Sedlec ale neustále hrozil 
brejky. Při jednom z nich prokázal Reindl velký důraz, zpětnou přihrávkou našel Peterku a hosté 
znovu vedli - 1:2. Ale ne na dlouho, domácím stačil rohový kop, další nedůraz sedlecké obrany 
a Trávníčekznovu vyrovnal - 2:2. Tlak domácího týmu rostl, v tom největším ale přišel další ze 
smrtících brejků, při kterém Reindl přehodil brankáře a rozhodnul zápas - 2:3. Sedleckým pomohlo 
ke klidné koncovce i vyloučení zlivského Prčka, na konci duelu ho ale po druhé žluté následoval i 
hostující Kozel. Důležité tři body už ale Sedlec ubránil a do sezony vstoupil nečekanou .výhrou. 

 

Muži 1. kolo     TJ Smrčina Horní Planá – SK Zliv     1:1 (1:0) 

Sestava: Remta – Kovařík, Zrun, Šílený, Novotný – Rys, Boubal, Trávníček, Čejka, Szabo, Mareš 

střídali: Vondrka, Ambrož 

Hodnocení zápasu trenéra Romana Švece (Českobudějovický deník, středa 28. 8. 2013): 
"První poločas jsme prakticky nehráli, spíš diskutovali s každým, kdo byl na hřišti nebo kolem něj - 
s rozhodčím, diváky a protihráči. Vše vygradovalo vyloučením kapitána Pavla Boubala ve 37. 
minutě. Do kabin jsem šel maximálně nespokojen a hráčům k tomu o přestávce řekl své. A otočilo 
se to o tři sta šedesát  stupňů! Kluci makali, začali bojovat o každý balon a dokázali vyrovnat, což 
byl v deseti úspěch. 

Planá si v zápase vytvořila dost příležitostí, aby vyhrála, ale rozhodující byl náš gól z 71.min., po 
kterém jsme domácí už od ničeho nepustili. S druhým poločasem spokojenost, přivezli jsme si z 
venku zlatý bod." 

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

1. Frymburk 2 2 0 0 9: 2 6 
 

( 3) 

2. Sedlec 2 2 0 0 6: 3 6 
 

( 3) 

3. Kaplice"B 2 2 0 0 5: 3 6 
 

( 3) 

11. Zliv 2 0 1 1 3: 4 1 
 

( -2) 

12. Dříteň 2 0 1 1 3: 6 1 
 

( -2) 

13. Lhenice 2 0 0 2 3: 9 0 
 

( -3) 
 

Muži 13.kolo     SK Zliv – TJ Sedlec     2:3 (0:1) 
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Turnaj mladší a starší přípravky „ O pohár města Zliv“ 

 
V sobotu 24.8.2013 se uksutečnil turnaj mladší přípravky. 

Turnaje se zúčastnily týmy: SK Zliv, FK Boršov, Junior Strakonice 1, Junior Strakonice 2, SK 
Rudolfov a SK Jankov. Bohužel nám na poslední chvíli odřekly dva týmy, ale nám to nevadilo, jen 
jsme změnili systém turnaje a hráli jsme každý s každým. 

V sobotu jsme měli přímo ideální počasí, 24°C.  

Turnaj zahájil pan starosta Ing. Koudelka a pak se šlo nato. Každý z týmů odehrál 5 zápasů po 20 
min.. Hrálo se současně na dvou hřištích. 

SK Zliv získalo celkem 13 b - 4 vítězství a 1 remíza, FK Boršov také 13 bodů - 4 vítězství a 1 
remíza. O vítězi rozhodl poměr mezi střelenými a inkasovanými brankami. Ten měl lepší tým 
Boršova, musíme podotknout, že za Boršov hráli 3 naši borci. SK Jankov získal celkem 9b, Junior 
Strakonice 1 a Junior Strakonice 2 získaly 4 b a rozhodoval také poměr mezi brankami. SK 
Rudolfov nezískal žádný bod. 

Celkové pořadí: 

1. místo     FK Boršov 

2. místo      SK Zliv 

3. místo     SK Jankov 

4. místo     Junior Strakonice 1 

5. místo     Junior Strakonice 2 

6. místo     SK Rudolfov 

V rámci soutěže byl vyhodnocen nejlepší 
střelec - Boček z týmu Boršova, nejlepší hráč - Ředina z týmu Strakonic 2 a nejlepší brankář z 
týmu Rudolfova.  

Mezi naše nejlepší střelce patřili: Míra Pechek s 11 brankami, Sebík Zrun se 7 brankami, Matěj 
Hosnedl se 4 brankami a Jakub Kolář - 1 branka. Vašek Bukovský dal 2 branky. 

V neděli 25.8.2013 se uksutečnil turnaj starší přípravky. 

Turnaje se zúčastnily týmy: SK Zliv, Dynamo A, SKP ČB, TJ Slavoj Ledenice, Dynamo B, Junior 
Strakonice, SK Rudolfov a SK Jankov. 

Celou neděli nám propršelo, buď pršelo méně či více intenzivněji, ale nepřestalo. Nejvíce vadilo 
špatné počasí asi rodičům - neměli se kam schovat, malým fotbalistům vůbec. Doufáme, že turnaj 
nikdo z nich neodstůně. 

Turnaj jsme zahájili na rychlo a šli jsme nato. Týmy byly rozděleny po 4 do skupin, skupina A a B, 
kde hrály systémem každý s každým. Na základě umístění ve skupině se utkaly týmy o celkové 
pořadí. Každý z týmů odehrál ve skupině 3 zápasy po 25 min. a 1 zápas o umístění. Hrálo se 
současně na dvou hřištích. 

Skupinou A prošel bez ztráty body tým SK Zliv a skupinou B tým Junior Strakonice. 

Tyto dva týmy se utkaly o první místo, ve kterém kraloval tým Junior Strakonice, vyhrál výsledkem 
8:1. O 3. a 4 místo se utkaly týmy SKP ČB a Dynama A, kde zvítězil tým SKP 4:1. O 5. a 6. místo 
se utkaly týmy Rudolfova a Jankova, zvítězil tým Rudolfova 1:0 a o 7. a 8. místo týmy Dynama B a 
Ledenic, zvítězil tým Ledenic 11:1. 
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Celkové pořadí: 

1. místo    Junior Strakonice 

2. místo    SK Zliv 

3. místo     SKP ČB 

4. místo     Dynamo A 

5. místo     SK Rudolfov 

6. místo     SK Jankov 

7. místo     TJ Slavoj Ledenice 

8. místo     Dynamo B 

V rámci soutěže byl vyhodnocen nejlepší střelec - Erik Kryeziu z Rudolfova s 11 brankami, 
nejlepší hráč - Kateřina Fixová z Ledenic a nejlepší brankář Matěj Šmrha z SKP. 

Mezi naše nejlepší střelce patřili: Míra Pechek se 4 brankami, Pavel Mrázek se 3 brankami, Matěj 
Hosnedl se 2 brankami a Dan Dolejší - 1 branka.  

Během obou turnajů byl pro fotbalisty zajištěn pitný režim a kolem poledního všichni dostali lehký 
oběd - oblíbené párečky. 

Všem fotbalistům, jejich trenérům děkujeme za účast na turnaji a rodičům za jejich podporu 

Velké poděkování patří i ČEZu za sponzorství našeho turnaje v rámci Oranžového roku ve Zlivi, 
díky kterému mohly být nakoupeny krásné ceny pro malé sportovce. 

První výsledky mládeže 

 

Mladší přípravka - OP 1. kolo 

SK Zliv A - OSFJ (Dynamo)  9:2 

 střelci:Václav Bukovský 2, Ondřej Fürst, Miroslav Pechek 3, Sebastián Zrun 1, Jakub Kolář 2 

Mladší přípravka - OS 1. kolo 

SK Zliv - TJ Slavoj Temelín  13:1 

 střelci: Miroslav Pechek 5, Ondřej Fürst 3, Sebastia Zrun 3, Jakub Kolář, Dominik Brabec 

Starší přípravka - OP 1. kolo 

SK Zliv - Jiskra Třeboň  4:3 

 střelci: Matěj Hosnedl 2, Václav Suchý, Vivien Dienstbier 

 

Více informací, výsledky a foto najdete na webových stránkách 

www.skzliv.cz 

 

SPONZOŘI NAŠEHO KLUBU PRO ROK 2013/2014: 

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 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místo pro Vaší reklamu.  


