
ZPRAVODAJ č. 05/2013-2014 
 

 

 

 

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 MUŢŮ „sk. A“ 
 

SEZONA 2013 / 2014  
 

9. KOLO 

SK ZLIV – TJ Sokol PŘÍDOLÍ o.s. 
SOBOTA 19. 10. 2013 

 

 

Rozhodčí:      

Hlavní:   pan František Bumba ze Suchdola nad Luţnicí 

1. asistent:  pan Radek Devera z Nové Bystřice 

2. asistent:  OFS České Budějovice   

delegát:   pan Luděk Kučera z Českých Budějovic 
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Klubové barvy: černá a bílá 

Historii klubu lze rozdělit na čtyři časová období: 

1. od založení klubu do začátku II. světové války 

2. období okupace a doba po osvobození 

3. období let 1950 až 1980 

4. období posledních třiceti let do současnosti 

Organizačně byl fotbalový klub založen roku 1922, ale do okresní soutěže jihočeské župy byl 

přihlášen až v roce 1925 pod názvem SK Zliv. Do té doby hrál jen přátelská utkání. S malou přestávkou, 

kdy se budoval nový stadion, se hrálo na hřišti „Na Pláništích“. Hřiště bylo ohrazeno dřevěným plotem až 

v roce 1931, kde při slavnostním otevření bylo přítomno 400 diváků, což byla na tehdejší dobu téměř celá 

Zliv.  Náhradní hřiště po dobu výstavby na přelomu padesátých a šedesátých let bylo za Bezdrevem „na 

pastvinách zvaných Kraviny“.  

Nejčastějšími soupeři SK v té době byly celky z Českých Budějovic a Hluboké. Zvláště derby s Hlubokou 

nad Vltavou mělo vždy výbornou atmosféru s velkou diváckou kulisou. 

 V období druhé světové války náš klub, jako řada jiných klubů živořil. V klubech nastával rozklad. 

Byla patrna nechuť ke sportu, soutěže mnohde nebyly ani dohrány. Válka si vybrala i své oběti z řad 

našeho týmu, např. při náletu zahynul obránce Ruda Holcepl. Po osvobození řada hráčů odešla do jiných 

koutů naší republiky a tak klub obnovil svoji činnost až v roce 1946. 

V roce 1951 naše mužstvo vyhrálo okresní soutěž a postoupilo do okresního přeboru, kde 

v následujícím roce obsadilo v soutěži druhé místo. V roce 1953 se jednotlivé sportovní oddíly sloučily do 

jedné tělovýchovné organizace a celá TJ se přejmenovala na Tatran Zliv. V tomto roce byla také zahájena 

výstavba zděných kabin, které se na stadionu dochovaly dodnes a slouží jako garáž a sklad pro zahradní 

techniku. Od založení klubu až do roku 1953 vedl klubovou kroniku Jan Eda Beneš. Bohužel to byl také 

rok posledního zápisu v kronice. 

 V letech 1953 až 1956 naši muži bojovali se střídavými úspěchy v okresní soutěži. V těchto letech si 

úspěšně vedl i náš dorost. Později vznikla i dvě žákovská družstva, která úspěšně vedl pan Jaroslav Drázda. 

Mimo jiné nám v těchto žácích vyrůstali novodobí fotbaloví plejeři např. jako Čaloun Josef, Hrubý Karel, 

Rys Milan, Zíka Josef a později Marhoun Zdeněk, Zubr Jaroslav, Klimeš Pavel a Mikoláš Vlasta. 

V letech 1956 až 1961 mužstvo postupně postoupilo do okresního přeboru a následně i do krajské soutěže, 

která tehdy byla snad na úrovni krajského přeboru. V šedesátých letech vedle mládeže vzniklo i druhé 

mužstvo mužů, které hrálo okresní soutěž na úrovni dnešní III. třídy. 

Bohužel v roce 1961 po další reorganizaci A tým sestoupil do okresního přeboru a v roce 1965 při vzniku I. 

B tříd hrál tuto soutěž až do roku 1970, kdy postoupil do I. A třídy pod vedením trenéra Františka Ondoka. 

Další zajímavostí těchto let je, že klub získal nového patrona závod MAPE Mydlovary a od roku 1967 také 

nesl nový název  MAPE Zliv. 

K 50 výročí fotbalu ve Zlivi se konal v roce 1972 slavnostní turnaj, kterého se také zúčastnili 

internacionálové z pražských S a to Sparta a Slavie v čele s legendárním brankářem Františkem Pláničkou. 

Ve Sparťanském dresu nastoupili například Pazdera, Říha či Kraus. V turnaji týmy doplnila pětatřicítka a 

muži SK, kteří si také odnesli pohár za vítězství. 

I. A třídu hrála Zliv až do roku 1983. To byl rok, kdy celek mužů „A“ postoupil do krajského přeboru pod 

vedením trenéra Miroslava Dvořáka, ale bohužel soutěž opustil po ročním působení.  

Více jak 1 000 diváků shlédlo dne 27. 6. 1979 exhibiční utkání ligového výběru Prahy s domácím celkem 

A mužů, které hosté vyhráli 3 : 5. V týmu Prahy nastoupili i dva mistři Evropy Tonda Panenka a Franta 

Veselý. V řadách hostů byla i řada dalších známých ligových borců: Smolík, Cipro, Migas, Jebavý, 

Segmüller, Frydrych, Herda, tenista Hřebec či hokejista Mařík a další. 

Po sametové revoluci v roce 1993 se klub zásluhou Milana Rysa osamostatnil od Tělovýchovné jednoty a 

zpět přijal svůj původní název SK Zliv. 

V následujících letech muži hráli střídavě krajské soutěže a po druhé do krajského přeboru postoupili 

přesně po dvaceti letech v roce 2003 za trénování Františka Šobora a pod taktovkou kapitána týmu Rendy 

Sochora. Dnes tým opět střídá krajské soutěže a letos hraje opět jenom I. B třídu. 

Z historie našeho  - Sportovní klub Zliv – rok zaloţení 1922 
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 Nesmíme zapomenout ani na práci s mládeží, která od šedesátých let je ve Zlivi na velmi dobré 

úrovni a týmy žáků a dorostu hráli v drtivé většině vždy krajské soutěže, včetně toho nejvyššího přeboru. 

Uvádím jen malý výčet jmen trenérů mládeže: Hule Jaroslav st., Klíma František, Holcepl Rudolf, Popel 

Josef, Mothejl Václav, Rys Milan, Bican Václav, Hule Jaroslav ml. a mnozí další, kteří mi snad prominou, 

že jsem je nejmenoval. 

Nejznámější funkcionáři:  
V závěru našeho vzpomínání nám nezbývá nežli vzdát hold a čest památce dnes už nežijícím průkopníkům 

zlivského fotbalu, ale i těm co po nich vedli velmi obětavě klub v různě nelehkých dobách po celkovou 

dobu devadesáti let. 

Jsou to: Kropáček Antonín, Hule Jan, Kerschläger Alois, Vacek Tomáš, Holcepl František  - z druhé a třetí 

etapy: Tlamsa Jan, Kučera František, Kučera Pavel, Trávníček Karel st., Hanzlík Karel, Pešek František, 

Brož Josef, Fáč Václav a mnoho dalších – z porevoluční doby: Mádl Stanislav ml., Rys Milan, Šmejkal 

Miroslav, Skala Jan, Trávníček Karel ml., Dudek Josef a mnozí jiný, ale dík patří i těm současným 

sdruženými kolem rodiny Jindrlů. 

Klobouk dolů před Karlem Trávníčkem ml., který v klubu funkcionaří od roku 1985, což úctyhodných 28 

let. 

Nejznámější hráči:  Ondok František (hrál ligu), Hule Miloslav (hrál ligu), Čaloun Josef (ligový hráč a 

reprezentant), bratři Jaroslav a Jirka Vithové, Jílek Václav, Bartuška František,  Marhoun Zdeněk, Kučera 

Milan, Mádl Standa, bratři Mikolášové, Boubal František a z těch současných Sochor René, Rys Vadim a 

samozřejmě mnoho dalších, což by byla téměř kniha jmen 

Nejznámější trenéři: pan Kubeš, Ondok František, Vitha Jaroslav, Hájek Jaroslav, Moštek Milan, Šobor 

František, Švec Roman a další.  

Největší úspěch: 5. místo v KP v roce 2004 

Poznámka: 

Omlouvám se všem, na které se nedostalo, ale snad příště tam budou i ostatní!! 

S mým kamarádem Karlem Trávníčkem připravujeme podrobněji psané paměti zlivského fotbalu za 90 let 

činnosti, bohužel s minimem informací z padesátých a první poloviny šedesátých let. 

Dále je zajímavé, že devadesátileté výročí jsme měli loni v roce 2012 a nikdo z nás si toho ani nevšiml!!!! 

         Milan Rys 
 

Roman Švec, trenér Zlivi: „Větřní bylo zatím nejlepší mužstvo, proti jakému jsme na podzim hráli. 

V prvním poločase nás jasně přehrála. Do 15. min. jsme dostali první gól, v 41. a 43. min. domácí zvýšili až 

na 3:0. Prakticky bylo rozhodnuto, domácí hráli výborně. Druhý poločas jsme začali dobře, předváděli jsme 

hru, jakou bychom chtěli předvádět. I když se dá říct, že bylo rozhodnuto, druhý poločas jsme vyhráli. Dvě 

minuty poté, co jsme snížili, měli jsme další šanci, a kdybychom ji proměnili, možná to ještě mohlo být 

zajímavé. Ale Větřní si určitě zasloužilo vyhrát." 

Karel Jindrle, předseda Zlivi: „Ve 28. min. jsme vedli 3:2. Ve druhé půli jsme byli o něco horším týmem 

než domácí, kteří zaslouženě vyrovnali. V hektickém konci se nakupily naše individuální chyby a v 90. min. 

jsme ze situace, kdy se asi měla pískat ruka nebo faul, inkasovali čtvrtý gól… Dosáhli jsme dna, teď už moc 

není, kam padat. Musíme doma porazit poslední Přídolí. V trenérovi to není; přijde mi, že hráči zatím 

odvádějí třicet procent svého maxima." 

 

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

1. Větřní 9 7 2 0 22: 7 23 
 

(11) 
 

2. Frymburk 9 7 1 1 28: 11 22 
 

(7) 
 

3. Sedlec 9 5 3 1 18: 11 18 
 

(3) 

Muţi 7. kolo     Větřní – Zliv            3: 1 

Muţi 8. kolo     Vyšší Brod – Zliv      4: 3 
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4. Dříteň 9 5 2 2 25: 15 17 
 

(5) 
 

12. K. Újezd 9 2 0 7 13: 34 6 
 

( -9) 
 

13. Zliv 9 1 2 6 13: 19 5 
 

( -7) 
 

14. Přídolí 9 0 0 9 9: 44 0 
 

(-15) 
 

Starší a mladší ţáci  

Starší žáci 

6. kolo 

Týn nad Vltavou  – Zliv 0:3 

branky: Richard Dražan 2, Martin Čuhaj 

7. kolo 

Zliv – Netolice  3:0 

8. kolo 

Čimelice/Mirotice – Zliv 2:0 

 

 

 průběžně 3. místo v tabulce  

 

Mladší žáci 

6. kolo 

Týn nad Vltavou  – Zliv  8:2 
branky: David Šestauber, Jiří Remta 

7. kolo 

Zliv – Netolice   2:3 
8. kolo 

Hradiště B – Zliv  3:2 

branky: David Šestauber 3 

 

 průběžně10. místo v tabulce  

 

Starší a mladší přípravka 

Starší přípravka 

5. kolo  

Č. Dvory - Zliv 2:1 

6. kolo  

Zliv - SKP ČB B 2:0 

7. kolo 

Mladé - Zliv  0:10 

8. kolo 

Zliv - Loko ČB B 1:4 

 

 Průběžné 5. místo v tabulce 

Hodnocení zápasů najdete na našich webových 

stránkách www.skzliv.cz – přípravka. 

 

 

Mladší přípravka 

5. kolo  

Č. Dvory - Zliv A 1:4 

6. kolo  

Zliv A – Roudné 4:5 

7. kolo  

Třeboň – Zliv A 5:6 

8. kolo  

Zliv A - Hluboká  4:3 

 

5. kolo  

Zliv B – Mokré 6:2 

6. kolo  

Dříteň – Zliv B  11:2 

7. kolo  

volno 

8. kolo  

Zliv B - Hrdějovie 1:5

 

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/
http://www.skzliv.cz/

