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Výkonný výbor 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  
 

6. KOLO 

Sokol Křemže Kopaná - SK ZLIV  
SOBOTA 28. 9. 2013 

 

 

Rozhodčí:      

Hlavní:   pan Pavel Pávec z Milevska 

1. asistent:  pan Miroslav Grobár z Písku 

2. asistent:  OFS České Budějovice   

delegát:   Jan Hanzal Stráže nad Nežárkou   
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Sestava:   Remta - Trávníček, Kovařík, Novotný  - Prček (75' Ambrož), Zrun, Rys, Šťastný - 

Rys -  Szabo, Mareš 
K dalšímu mistrovskému utkání zajížděl, náš tým na půdu Lhenic. Domácí stejně jako naši 

nezačali tuto sezonu dobře a i proto spolu vlastně hráli sousedi v tabulce. 

Domácí začali velice aktivně a ve 2. minutě zkoušel pozornost Remty v naší bráně Tůma, jeho 

střela však skončila těsně nad břevnem. Zliváci odpověděli téměř totožnou střelou, kterou vyslal na 

bránu v 7. minutě Jakub Prček. V 11. minutě už, ale bylo na naší straně veselo, 0:1 a to, když se 

trefil asi 25 metrů do šibenice lhenické branky, nádhernou střelou Míra Trávníček. Domácí, ale 

nesložili zbraně a zejména šance Berana nebo následně Pokorného volali po gólu. Lheničtí se, ale 

dočkali gólu na 1:1 a to když ve 31. minutě, po přihrávce Pokorného skóroval Mrkvička. Ještě do 

poločasu měli domácí možnost jít do vedení, ale pokusy Sury a Berana naše obrana zlikvidovala. 

Začátek druhého poločasu byl zcela v naší režii, ale všechny naše pokusy zpacifikovala domácí 

obrana. Obraz hry se postupně vyrovnával a pokračoval několika nepřesnými pokusy na obou 

stranách až do 82. minuty, kdy Čenda Boubal neproměnil jasnou tutovku. Domácí se, ale z předešlé 

naší akce nepoučili a v 85. minutě nechali ve vápně zcela volného našeho ,,svátečního“ střelce Julu 

Szaba a ten se tentokrát nemýlil. Góóól 1:2. Následný závěrečný tlak domácích, byla už spíše křeč, 

ale přesto se dvakrát zvonilo za Remtovými zády a to když nás zachránilo nejdříve břevno a pak 

tyčka.  Nic zajímavého se již následně nestalo a proto si od ,,peckářů“ odvážíme cenné tři body. 

Hodnocení zápasu očima trenéra: 
Zápas jsme začali aktivně a v 11 minutě jsme se ujali krásnou střelou Míry Trávníčka z asi 25 

m vedení. Ale od tohoto okamžiku jsme nechali iniciativu na kopačkách domácích, což vyústilo 

vyrovnávací brankou, po naší chybě při rozehrávce, v 25 minutě. Do konce poločasu jsme byli pod 

tlakem domácího mužstva, ale branku už jsme neobdrželi. 
Do druhého poločasu jsme si řekli, že musíme být aktivnější, to jsme hned od první minuty 

plnili a přehrávali jsme soupeře ve všech směrech, tato aktivita nám přinesla dvě obrovské šance 

Mareše a Boubala. Od 70 minuty se začala hra vyrovnávat a utkání směřovalo k remíze, ale v 85 

minutě jsme z jednoho rychlého protiútoku vstřelili druhou branku v utkání, když krásnou 

přihrávkou Mareše se dostal k míči Szabo a po oklamání obránce se prosadil přesnou střelou k tyči. 

Do konce utkání nás domácí přitlačili k našemu pokutovému území, ale i po velikém štěstí jsme 

udrželi toto cenné vítězství, které má pro nás nesmírnou cenu. 

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

1. Sedlec 6 5 1 0 15: 5 16 
 

( 7) 
 

2. Frymburk 6 5 0 1 22: 7 15 
 

( 6) 
 

3. Větřní 6 4 2 0 11: 5 14 
 

( 5) 
 

4. Kaplice"B 6 4 0 2 12: 10 12 
 

( 3) 
 

5. H. Planá 6 3 2 1 22: 12 11 
 

( 2) 
 

6. Dříteň 6 3 2 1 18: 11 11 
 

( 2) 
 

7. Č.Krumlov"B 6 2 2 2 14: 7 8 
 

( -4) 
 

8. Nemanice 6 2 2 2 11: 10 8 
 

( -1) 
 

9. V. Brod 6 2 1 3 11: 17 7 
 

( 1) 
 

10. Zliv 6 1 2 3 8: 10 5 
 

( -4) 
 

11. Křemže 6 1 1 4 8: 12 4 
 

( -5) 
 

12. Lhenice 6 1 1 4 13: 18 4 
 

( -5) 
 

13. K.Újezd 6 1 0 5 9: 24 3 
 

( -6) 
 

14. Přídolí 6 0 0 6 7: 33 0 
 

( -9) 
 

Muži 5.kolo      SK Lhenice  - SK Zliv   1:2 (1:1) 
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Starší a mladší žáci  

Starší žáci 

4. kolo 

Protivín – Zliv 5:0 (5:0) 

branky: R. Dražan 2, K. Jindrle, J. Slavík, A.Šídlo 

5. kolo 

Zliv – Písek „B“ 12:0 

branky: J.Dražan 4, R. Dražan 2, M. ‚Čuhaj 3, K. 

Jindrle, J. Slavík, A. Šídlo 

Průběžně 1. místo v tabulce - GRATULUJEME 

Mladší žáci 

4. kolo 

Protivín – Zliv 4:1 

branky: Ondřej Fürst 

5. kolo 

Zliv – Písek „B“ 5:4 (2:2) 

branky: David Šestauber 3, Jiří Remta 2 

 

 

 

Mladší žáci 

horní řada:  

trenér K.Jindrle, M. Šonka,  

F. Sedlák, M. Fürst, R.Marek,  

O. Bukovský, trenér Z. Viktora 

dolní řada: 

J. Remta, Pavel Knietel,  

M. Hosnedl, M. Viktora,  

M. Mendel 

brankáři: 

J. Prček, J. Pfeffer 

chybí: D. Šestauber, M.Masopust, 

M. Suchý 

 

 

Starší a mladší přípravka 

Starší přípravka 

4.kolo 

SK Zliv - SK Slávie Č. Budějovice    8:5 (2:2) 

branky: M. Hosnedl 2, Pavel Mrázek, Petr 

Mrázek, M. Pechek 2, J. Soukup, V. Dientsbier 
3. kolo 

Dynamo ČB - SK Zliv     5:4 

branky: Miroslav Pechek 4 

 

Hodnocení zápasů najdete na našich webových 

stránkách www.skzliv.cz – přípravka. 

 

 

Mladší přípravka 

3. kolo 

Dynamo ČB - SK Zliv A   11:8 

branky: Miroslav Pechek 7, Sebastian Zrun 

SK Zliv B - FK Borek        0:17 

4. kolo 

SK Zliv A - TJ Lokomotiva ČB     3:7 (1:4) 

branky: Miroslav Pechek2, Sebastian Zrun  

SK Jankov - SK Zliv B     2:5 

branky: Zrun Sebastian 2, Miroslav Pechek 2, 

Ondřej Fürst

 

Sportovní klub Zliv reaguje tímto, na slova pana místostarosty Bohuslava Mrázka, která uvedl  

ve zpravodaji města Zliv ( září/říjen 2013) v článku nazvaném ,,Cítí se občané našeho města bezpečně?“ 

Citujeme: ….Zaráží mne, že v SK Zliv byl zrušen oddíl dorostu. Dochází zde nejen  

k narušení kontinuity výchovy od žáků až po vychování vlastních hráčů, ale i k narušení výchovného 

Reakce na článek ve Zlivanu 

http://www.skzliv.cz/
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procesu těchto mladých lidí. Samozřejmě je i rozhodující, jací lidé s mládeží pracují, ale největší podíl na 

výchově má vlastní rodina. 

Nejdříve se tedy vyjádříme k tématu dorost. Oddíl dorostu nebyl přihlášen do soutěže, jelikož věkově by 

v týmu působilo cca pět hráčů a zbytek by se musel doplňovat staršími žáky, což v případě, že by se zápasy 

kryly časově, nepřicházelo v úvahu. Hráči dorostu, ale nebyli rozpuštěni, nýbrž hostují nebo hostovali 

v sousedních fotbalových oddílech a v současné době se k nám vracejí jako naši hráči. Tato situace v 

dorostu, ale byla avizována již dopředu, jelikož věková ,,díra“ se v tomto případě zacelit nedala. Již 

v nadcházející sezoně, by již naši dorostenci nastoupit měli. Namísto oddílu dorostu vznikla mladší 

přípravka ,,B“ a jedna předpřípravka. 

V dalším bodě, opět citujeme z článku ….,,samozřejmě je i rozhodující, jací lidé s mládeží pracují“. 

Popravdě nevíme, co si o těchto slovech pana místopředsedy máme myslet. Všichni naši trenéři, se dětem 

věnují ve svém volném čase a zcela bez nároku na jakoukoli odměnu. Jednou z forem tréninku je i mentální 

připravenost a výchova jednotlivce, kterou jim trenéři vštěpují již od prvopočátku. 

V souhrnu to tedy znamená, že v nadcházející sezoně, bychom měli mít obsazeny všechny věkové kategorie, 

zůstane zachována, podle slov pana místostarosty, kontinuita a nebude narušen výchovný proces. Doufejme, 

že se tím zvýší bezpečnost ve Zlivi. Následně si snad i někteří představitelé našeho města, včetně pana 

místostarosty, najdou jiný místní sportovní spolek a budou se stejnou intenzitou jako v našem případě 

sledovat výchovný proces a věkovou kontinuity v něm. 

 

Výkonný výbor SK Zliv 

 

Předpřípravka 

Svůj velký první přátelský zápas sehrála předpřípravka. Hráli jsme proti týmu SKP ČB. Na hřišti byli hráči 

od 3,5 do 6 let. Během zápasu si malí fotbalisté vystřídali všechny pozice. Vystřídali se i v bráně. Hráli 

celých 50 min.bez přestávky. Dlouho byl zápas vyrovnaný. Musíme podotknout, že střelecké štěstí stálo na 

straně soupeře. Naštěstí to našim malým nevzalo radost ze zápasu. Jak jsem od rodičů slyšela, mnozí o něm 

mluvili už od probuzení. Plánujeme další přátelák ale tentokrát se stejně starými hráči z Dynama. A 

samozřejmě nás čeká i odveta na hřišti našeho soupeře. 

 

trenéři Jan Šimšík a Vadim Rys 

 

zleva: Michal Podolský, Vanesa 

Brabcová, Dominik Rys, Lukáš 

Lafata, Roman Eibl, Alex Vitha, 

Jan‚ Šimšík, Vojta Novotný, Adam 

Krejčíček, David Gregor 

a další pro nemoc chybí 

 

 

 

 

 

 

Více najdete www.skzliv.cz – navštivte naše stránky. 

Sponzoři: 

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 

http://www.skzliv.cz/


 


