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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  
 

4. KOLO 

SK ZLIV – FK Slavoj Č. Krumlov „B“ 
SOBOTA 14.9. 2013 

 

 

Rozhodčí:      

Hlavní:   pan František Bumba ze Suchdola nad Lužnicí 

1. asistent:  pan Martin Ernst z Českých Velenic 

2. asistent:  OFS České Budějovice   
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Sestava: Remta (Šílený) – Kovařík, Zrun, Trávníček, Novotný – Rys, Boubal, Šílený, Mareš - Szabo, Kazík 

Lavička: Ambrož, Šťastný 

Hodnocení zápasu ústy Romana Švece z Sport Českobudějovicka, 12.9.): 

„Určili jsme si taktiku, že není na co čekat, budeme hrát otevřený fotbal – a do 21. min. se nám dařilo. 

Většinou jsme hráli na polovině soupeře, ale z protiútoku jsme inkasovali. Nicméně pokračovali jsme 

v aktivní hře a do konce poločasu vyrovnali krásnou střelou Boubala. Do šaten jsme šli spokojeni. Druhý 

poločas jsme zahájili opět aktivně, ale Kaplice dvakrát zaútočila a vedla 3:1. Snažili jsme se zkorigovat stav 

a v 78.min. Kovařík z přímého kopu snížil. Dohrávali jsme bez brankáře, vyrovnat jsme už nestihli. 

S předvedenou hrou jsem byl spokojen – předvedli jsme výkon,jaký bych si na podzim představoval. Věřím, 

že jsme se odrazili k lepším výkonům a doma proti Českému Krumlovu to potvrdíme i bodově.“ 

Hodnocení zápasu z Českokrumlovského deníku: 

V domácí sestavě se objevil pendl Lukáš Pulec, jenž absentoval v sobotním duelu áčka. Hosté od 

samotného začátku projevovali nespornou kvalitu a z jejich aktivity přicházely i střelecké pokusy. V 8. 

minutě střílel po zemi mimo Bílého svatyni hostující kapitán Boubal. Po čtvrthodině hry jej pak napodobil 

vyhlášený střelec Rys. Kapličtí se dlouhé minuty nedostávali na dostřel, ale hned z první vážnější příležitosti 

gólově uhodili. Ve 23. minutě vybojoval Kubata míč na Boubalovi, následovala nahrávka na Kubíka, který 

potáhl, přesnou přihrávkou našel ve vápně nepokrytého Františka Koubu, jenž si našel prostor ke střele a 

poté poslal míč po zemi k tyči – 1:0. 

O chvíli později byli spartakovci znovu v koncovce, zleva centroval L. Pulec a tentokrát nad branku 

hlavičkoval F. Kouba. Ve 29. minutě však bylo vyrovnáno, když se za vápnem do míče opřel Boubal a 

povedenou střelou vymetl pavouky z levého horního rohu domácí branky – 1:1. 

Hráči kaplického béčka však byli v prvním poločase nebývale produktivní v koncovce. Sedm minut 

před pauzou po autovém vhazování hostů se míče zmocnil Valíček, posunul na Františka Koubu,který si to 

z pravé strany namířil do vápna, hledal komu by přihrál, toho se chytli i bránící hráči, kteří vyklidili prostor, 

a útočník Spartaku měl otevřenou cestu až před brankáře, v koncovce nezaváhal a vrátil Spartaku 

jednogólové vedení – 2:1. 

V úvodu druhé půle opět jako první zahrozili hosté, ale Mareš mířil mimo. V 51. minutě měli domácí 

výhodu přímého kopu, k míči se postavil Lukáš Pulec, jehož technický pokus skončil na spojnici tyče a 

břevna. Důležitý třetí gól tak přidali spartakovci až o osm minut později. Valíček na pravé straně našel 

rozběhnutého Lukáše Pulce, ten poslal před branku přihrávku po zemi, F. Kouba míč při pokusu o střelu 

posunul na Jakuba Kubíka, který ač po podklouznutí ležel na zemi, tak dokázal míč dopravit v pozici 

ležícího střelce za brankovou čáru – 3:1. 

Hosty se pokusil vrátit do zápasu Szabó, na jeho střele si však gólman Bílý smlsnul. Na druhé straně po 

pěkné akci Valíčka s Kubíkem střílel mimo střídající Lattner. Jedenáct minut před koncem se však srdnatě 

bojující hosté vrátili kontaktním gólem do boje o body. K zahrání přímého kopu se 

postavil zkušený  Kovařík a vydařenou křížnou střelou vyhnal pavouky tentokráte z pravého horního rohu 

Bílého branky – 3:2. 

Zlivští  se vrhli do útočení, vybojovali  několik standardních 

situací, které ovšem kaplická obrana v čele s Bílým 

zvládla. Navíc dvě minuty před koncem při brejku domácích, 

který vedl Lukáš Pulec, vyběhl gólman Remta hluboko do pole, 

forward Spartaku se jej pokusil přehodit, ale Remta předvedl 

efektní zákrok, bohužel ten musel rozhodčí ocenit jediným 

způsobem, a to červenou kartou. Brankářských rukavic se poté 

ujal zlivský záložník Šílený. Trestný kop Lattner rozehrál na 

Lukáše Pulce, který zprava vypálil tvrdě po zemi, ale Šílený 

nadvakrát jeho pokus kryl. V nastaveném čase se pak ještě hosté 

Muži 3.kolo     TJ Spartak Kaplice „B“ – SK Zliv     3:2 (2:1) 
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tlačili před branku Spartaku, ale vyrovnat se jim už nepodařilo.    Autor: Libor Granec 

TABULKA 

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

1. Frymburk 4 4 0 0 18: 3 12 
 

( 6) 

2. Sedlec 4 3 1 0 11: 5 10 
 

( 4) 

3. Kaplice"B 4 3 0 1 8: 7 9 
 

( 3) 

4. H. Planá 4 2 2 0 11: 7 8 
 

( 2) 

5. Větřní 4 2 2 0 8: 5 8 
 

( 2) 

6. Dříteň 4 2 1 1 13: 8 7 
 

( 1) 

7. Č.Krumlov"B 4 1 1 2 8: 7 4 
 

( -5) 

8. Lhenice 4 1 1 2 12: 14 4 
 

( -2) 

9. Křemže 4 1 1 2 7: 9 4 
 

( -2) 

10. Nemanice 4 1 1 2 6: 8 4 
 

( -2) 

11. V. Brod 4 1 1 2 9: 13 4 
 

( 1) 

12. K.Újezd 4 1 0 3 7: 13 3 
 

( -3) 

13. Zliv 4 0 1 3 6: 9 1 
 

( -5) 

14. Přídolí 4 0 0 4 7: 23 0 
 

( -6) 

 

Starší a mladší žáci první dvě kola 

Starší žáci 

2. kolo 

Zliv – Vacov    6:4 

branky: M.Čuhaj 4, R. Dražan, K. Jindrle 

3. kolo 

Hradiště – Zliv  1:3 

branky: Martin Čuhaj 3 

Mladší žáci 

2. kolo 

Zliv – Vacov    1:1 na penalty 2:3 

branky: Matyáš Suchý 

3. kolo 

Hradiště – Zliv  2:1 

branky: Matěj Fürst 

Hodnocení 2. kola starších žáků: 

Do prvního mistrovského zápasu vstoupili kluci dobře. Do 20. minuty soupeře nepustili za půlku a odměnou 

byl vedoucí gól, který dal Karel Jindrle. Jenže místo abychom v tom pokračovali, tak se polevilo v nasazení 

a ve 28.minutě po faulu R. Dražana ve vápně se kopala penalta, kterou hosté s přehledem proměnili a 

vyrovnali. Ve 30.minutě jsme vystřídali M. Čuhaje, aby si odpočinul. O poločase jsme si řekli, že to takhle 

nepůjde, že musíme zabrat. Znovu jsme dali do hry M. Čuhaje a bylo to znát, kluci hráli dobře. Sám Martin 

dal 4 góly a jeden ještě přidal R. Dražan z penalty. Ale opět se opakoval scénář z první půle, kdy na konci 

kluci přestali hrát, mysleli si, že je hotovo a soupeř zkorigoval na konečných 6:4. Kluky chválím, ale naopak 

bych chtěl, aby se poučili z chyb a vyvarovali se jich příště!!      

Hodnocení 3. kola mladších žáků: 

Ve druhém mistrovském zápase, byli sice naši mladší žáci posíleni o ,, dynamáka“ Fürsta, ale opět jsme po 

celý zápas tahali za kratší konec provazu. Šli jsme sice překvapivě do vedení gólem Fürsta, ale pak se už se 

projevil věkový a i výškový rozdíl našeho soupeře. Ten po sérii nastřelených tyčí a břeven dotáhl zápas do 

vítězného konce. Pochvalu, ale za předvedený výkon zaslouží celý tým v čele s Fürstem a neúnavným 

Remtou. Zcela mimořádnou cenu, ale zaslouží Míra Šonka s Filipem Sedlákem, kteří před tímto zápasem 

sehráli celé utkání za starší žáky a přesto patřili ve výše jmenovaném utkání k největším  tahounům našeho 

týmu. Ukazuje se, že ještě bude zřejmě nějakou dobu trvat, než se sestava ustálí a sedne si, ale bude třeba, 

aby se časem našel hráč, který bude tým řídit a dovede vzít zodpovědnost za celý tým sám na sebe. Loni 

takovým hráčem, byl např. K. Jindrle a letos Remta, Fürst, Šonka, Sedlák, Viktora? Uvidíme, ale čím dříve, 

tím lépe. 
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Starší a mladší přípravka 

 

Mladší přípravka - A 

OP 2. kolo 

SK Zliv A - OSFJ (Dynamo) 9:2 

branky:Václav Bukovský 2, Jakub Kolář 2,Ondřej 

Fürst, Miroslav Pechek 3, Sebastián Zrun 1,  

OP 3. kolo 

Dynamo ČB - SK Zliv B    11:8 

branky: Miroslav Pechek 7, Sebastian Zrun 

Mladší přípravka - B 

OS 2. kolo 

SK Zliv B - TJ Temelín 13:1 

střelci: Miroslav Pechek 5, Ondřej Fürst 3, 

Sebastian Zrun 3, Jakub Kolář, Dominik Brabec 

OS 3. kolo 

SK Zliv B - FK Borek         0:17 

 

Starší přípravka 

OP 2. kolo 

SKP ‚ČB - SK Zliv  4:3 

branky: Matěj Hosnedl 2, Václav Suchý, Vivien Dienstbier 

OP 3. kolo 

Dynamo ČB - SK Zliv      5:4 

branky: Miroslav Pechek 4 

Hodnocení 2. kola: 

Zápas nám nevyšel, soupeř byl hlavně v bojovnosti a nasazení lepší. Prohrávali jsme důležité osobní 

souboje, většinou jsme byli všude pozdě a některé situace řešíme stále zbrkle. Hosté vyhráli zaslouženě, i 

když si myslím, že konečný výsledek je pro nás docela krutý. Z našeho mužstva mohu pochválit snad jen 

Matěje Hosnedla. 

Hodnocení 3. kola: 

Zápas se mi hodnotí těžko, minimálně bod jsme měli uhrát. Bez dvou klíčových hráčů základní sestavy jsme 

sice začali dobře, vstřelili první gól, ale hrubými chybami v obraně, neproměňováním šancí a nedůrazem 

před domácí brankou jsme si soupeře nechali odskočit na rozdíl tří branek. Po prostřídání se hra zlepšila, 

kluci opět začali makat a v poslední minutě se nám podařilo vyrovnat. Bohužel ihned z protiútoku, opět po 

chybě před naší brankou, domácí vstřelili vítězný gól a šťastně vyhráli. 

Nejlepší hráči: Míra Pechek, Matěj Hosnedl, Ondra Voráček, Jirka Soukup 

 

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. pí. Dr. Kozlovou – 

dodavatel pitného režimu pro sportovce

 


