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Vážení příznivci kopané!
Vítáme Vás na utkání 29. kola divize sk. „D“ ve kterém na našem hřišti
hostíme mužstvo Dekora Ždírec n.D., jehož hráče, funkcionáře a fanoušky
srdečně vítáme!!!
Něco málo o našem dnešním soupeři:
SK Dekora Ždírec nad Doubravou byl založen v roce 1928 jako SK Ždírec, od
roku 1930 hraje mistrovské soutěže. V roce 1951 dochází ke změně názvu na
Tatran. V této době hraje mužstvo okresní přebor nebo I.B třídu. V roce 1993
dochází opět ke změně názvu – SK Dekora Ždírec nad Doubravou, název
obsahuje i jméno hlavního sponzora.
Poslední zápasy Ždírce v letošní sezoně:
Morkovice

Ždírec n. D.

3:1

Ždírec n. D.

Slavičín

2:2

ČAFC Židenice

Ždírec n. D.

6:3

Ždírec n. D.

Vel. Meziříčí

1:0

Ždírec n. D.

Rousínov

3:1

TABULKA před posledním kolem:

7. SK Líšeň
16. Ždírec n.D.
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TABULKA DOMA:

12. SK Líšeň
TABULKA VENKU:

16. Ždírec n.D.

Žádný z hráčů Ždírce nefiguruje v tabulce střelců.
PODZIMNÍ UTKÁNÍ:
DEKORA Ždírec n.D. - SK Líšeň 0 : 0
Sestava Líšně: Plchut – Staněk, Ptáček, Široký
Kalouda, Kameník, Pecha, Farník, Oprchal(64.Horký)
Sehnal(87.Kubaský), Lacko(70.Fous)
Ždírec je prvním sestupujícím z divize D. Přesto, že získal jen 19 bodů a venku
vyhrál jen jednou, není možno jej podcenit. Už proto, že se jedná o poslední zápas
v sezoně a bude se na něj déle pamatovat. Jde také o konečné umístění v tabulce
v prvním roce působení Líšně v divizi.
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Velké Mezíříčí : SK LÍŠEŇ 1:1 (1:1)
Branky: 8. Staněk - 18. Lacko Marian
Rozhodčí: Poklop - Reich, Drápal
Delegát: Petřívý
ŽK: Špaček, Hort - Cupák, Páviš
Diváků: 350
Sestava Líšně: Sedmidubský – Čampa(72.Široký), Staněk, Cupák
Polák, Páviš, Pecha, Jaroš(80.Horký), Oprchal,
Sehnal, Lacko(88.Klimek)
Předposlední utkání soutěže jsme hráli nezvykle v 10:15 ve Velkém Meziříčí, které
jako my už nemá sestupové problémy, a tak se dal čekat pěkný a uvolněný
fotbal.Prvních 15.minut prvního poločasu nás domácí tlačili a z toho využili jedinou
svou branku, kterou dal hlavou Staněk. Teprve obdržená branka nás dostatečně
probudila a začali jsme zase hrát to co umíme. Vyrovnání zařídil Čampa s
Lackem, kdy první jmenovaný perfektně nacentroval do pokutového území a tam
se míč dostal až k Lackovi, pro kterého nebyl problém zakončit. Jenže to bylo od
Mariana vše, protože až do konce zápasu zahodil minimálně 4 stoprocentní
gólovky. Domácí hrozili jen centrovanými míči, se kterými si ale naše obrana
bezpečně poradila.Remíza je pro nás vzhledem k průběhu utkání a počtu
zahozených šancí ztrátou, kterou ale budeme chtít odčinit v následujícím utkání.
FC MORKOVICE : SK LÍŠEŇ 3 : 1 (0:1)
Branky: 50.a 80. Kroutilík,61.Stržílek - 10.Sehnal
ŽK: Měřínský,Stržílek - Pecha
Rozhodčí: Nenadál - Reich,Fridrichovský
Delegát: Kolesa
Diváků: 262
Sestava Líšně: Plchut - Čampa, Staněk, Cupák
Horký, Pecha, Páviš, Pecha, Jaroš,Oprchal (75. Šudoma)
Sehnal, Lacko
Tohle utkání bylo pro nás velice smolné. Začali jsme velice aktivně a hned v
10.minutě to gólově potvrdil Sehnal. Po rychlé brance jsme hráli stále velice dobře
v obraně i v útoku, ale řadu brankových příležitostí jsme neproměnili. Kdyby byl
poločas 0:3, tak se nemohl nikdo divit, jenže tentokrát bylo štěstíčko nakloněno na
stranu domácích.Ti přežili řadu obrovských šancí i v druhém poločase a potom
nečekaně udeřili. Špatnou rozehrávku ve středu hřiště a následné podklouznutí
Staňka potrestal Kroutilík. O 10 minut později překonal po mokré trávě Plchuta,
Stržílek a bylo to 2:1. Tečku za výsledkem udělal v 81.minutě opět Kroutilík, který
využil naši otevřenou hru.
SK LÍŠEŇ : Kyjov 4 : 3 (3:2)
Branky: 3.Čampa(pen),17.Páviš, 45.Lacko, 90.Maruš – 44.a 90.Bíla, 36.Rezek
Sestava Líšně: Plchut - Čampa, Staněk,Cupák
Oprchal, Páviš(46.Šudoma), Pecha, Jaroš, Horký
Sehnal, Lacko (75. Maruš)
3

VÝSLEDKY MINULÉHO KOLA
Brumov

ČAFC Židenice

2:0

Hrušovany n. Jev.

FK Třebíč

3:0

Mutěnice

TVD Slavičín

4:0

Ždírec n.Doubr.

Rousínov

3:1

VMG Kyjov

FK Šardice

0:2

Vel.Meziříčí

SK Líšeň

1:1

Žďár n. Sáz.

Rostex Vyškov

4:2

Napajedla

FC Morkovice

1:1

DOHRÁVKY
SK Líšeň

VMG Kyjov

4:3

FC Morkovice

SK Líšeň

3:1

Žďár n. Sáz.

Brumov

1:2

FK Šardice

Vel.Meziříčí

3:1

Hrušovany n. J.

VMG Kyjov

2:0

PROGRAM 29. kola : 10. - 11.6. 2006
SK Líšeň

Ždírec n. Doubr.

So 10:30

Rousínov

Brumov

So 10:15

ČAFC Židenice

Mutěnice

So 16:30

Morkovice

VMG Kyjov

So 16:30

Šardice

Hrušovany n.J.

So 16:30

Vel.Meziříčí

Žďár n. Sáz.

Ne 10:15

Slavičín

Napajedla

Ne 10:15

Třebíč

Vyškov

Ne 10:30

26. června oslaví významné životní jubileum dlouholetý člen fotbalového oddílu-líšeňský
patriot pan Jan Kúkol.. Na hřišti byl a je vidět prakticky každý den. Působil jako předseda
oddílu, trenér a vedoucí mužstev dospělých i mládeže. Když nepřišel rozhodčí, ochotně se
chopil píšťalky a rozhodoval fotbalová utkání. Pracoval i jako hlasatel při mistrovských
utkáních. Do dalších let mu přejeme hlavně pevné zdraví a životní pohodu!!!
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Tabulka DIVIZE sk. D - sezóna 2005 / 2006
1. FK Mutěnice

29 21

4

4

85 : 29

67

2. Cukr.Hrušovany n. J.

29 16 3

10

55 : 33

51

3. Elseremo Brumov

29 15 3

11

41 : 46

48

4. FS Napajedla

29 11 11

7

37 : 34

44

5. FC Žďár nad Sázavou

29 12 8

9

53 : 50

44

6. FK Morkovice

29 12 6

11

52 : 44

42

7. SK Líšeň

29 12 5

12

49 : 46

41

8. TVD Slavičín

29 11 7

11

39 : 33

40

9. FK Šardice

29 11 7

11

36 : 37

40

10. FC Velké Meziříčí

29 11 6

12

50 : 51

39

11. Framoz Rousínov

29

9 11

9

38 : 33

38

12. Rostex Vyškov

29

9 10 11

33 : 35

37

13. HFK Třebíč

29 10 7

12

39 : 49

33

14. ČAFC Židenice

29

8

6

15

42 : 65

30

15. VMG Kyjov

29

7

6

16

25 : 52

27

16. Dekora Ždírec n. D.

29

5

4

20

25 : 65

19

Vážení diváci ,
Buďte prosím ukázněným publikem, sportovně fanděte
našemu klubu a nezapomínejte, že platí přísný zákaz
vynášení sklenic z restaurace do hlediště !!! Děkujeme!!!
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Líšeň B – Žabovřesky 3:0 (1:0)
Góly: Dubinho, Dědič, vlastní
Sestava: Vich – Falco (45. Čampa), Kadur, Široký, Bart – Cupal, Poláček,
Staněk, Knap – Dubinho, Dědič
Přes potíže se sestavou opět vítězství. Chtěl bych poděkovat Honzovi Vichovi,
Rudýnkovi a Falcovi (který vydržel s bolavým kotníkem celej poločas), že nás
nenechali ve štychu a pomohli nám. Odehráli jsme poklidnej zápas a v
pohodovým tempu jsme získali další tři body. Za zmínku stojí čahounskej útok
(dvě věže), obzvlášť Brazilec Dubinho dělal svou bojovností, důrazem a svým
ladným během potíže soupeřovým obráncům. Odměnou mu byl gól, který vstřelil
po individuální akci kapitána A mužstva Rudolfa Čampy. Ten se na hřiště dostal
až v druhé půlce, protože v naší nabité béčkovské sestavě na něj od začátku
nezbylo místo. Ale svým výkonem naznačil, že by mohl být do budoucna (když
ovšem na sobě ještě zapracuje a neusne na vavřínech) pro béčko výraznou
posilou. Připomínám, výherní soutěž: šťastný střelec kulatého stovkového gólu
(pokud ho teda ve zbývajících dvou utkáních dáme) platí na závěrečné bečku!!!
Medlánky B - Líšeň B 3:6 (1:3)
Góly: Poláček, Knap !!!!!!, Chládek 2, Dědič, Pokorný
Sestava: Falco - Široký, Dlouhý, Bystrozraký, Malý - Stovkový, Chladný, Poláček,
Maruš - Pokorný, Dědič
Tenhle zápas byl pro některé opravdu vrcholem sezóny. Hrát v červnu na škváře,
to se někomu hned tak nepodaří. Bart (naše brankářská jednička pro tento zápas)
dokonce odmítl nastoupit na tomto povrchu do brány, takže jsme narychlo povolali
Falca, jakožto dvojku, který sice dostal tří góly (jeden skoro z půlky), ale jinak nás
v rozhodujících chvílích podržel a několika jistými zákroky si řekl o místo mezi
tyčemi nebo u tyče(ale to bude spíš až na závěrečné). Dalším z hráčů, kteří budou
na tento zápas dlouho vzpomínat je Pavel Knap. Asi jediný zapomněl na vypsanou
stovkovou prémii a po vedoucím gólu (s pořadovým číslem 99) Romana Poláčka
se prosadil nádherně ušmudlanou střelou po zemi a vsítil stý gól líšeňského béčka
v této sezóně. Jménem celého mančaftu mu gratuluji a těšíme se na závěrečnou,
kde jsme mu domluvili, že si tu svou vystřílenou bečku může osobně sám narazit
a zaplatit. Takže příští týden v sobotu nás čeká poslední zápas sezóny, bude
oficiální focení a potom bujaré oslavy postupu do I. B třídy!!!!!!
Líšeň B – Slatina 3:2 (3:1)
Góly: Staněk 2, Dědič
Sestava: Vich – Staněk, Falco, Knap, Široký – Cupal, Dědič,
Dubinho(50.Bartoník), Dundálek – Maruš, Kadit
Sestava tažená z klobouku udržela nerozhodný výsledek celou půl hodinu, ale
nějak se nemohla sehrát a tak po nacvičeném signálu „na místa“ proběhla akce
škatule škatule hejbejte se a hned začaly padat góly. Mira Staněk se uvedl
nádhernou střelou do šibenice, pak tentýž hráč doklepl balón do sítě po přesně
rozehraném přímém kopu Viktora a třetí pojistkový přidal hrající trenér hlavou!
6

DOROST SK „A” – Vel.Pavlovice 7:1(1:1)
Rozhodčí: Dvořáček Z.
ČK: Rozbořil (VP)
Branky: 39´,51´, 73´Šudoma, 52´Šťasta, 60´Klimek, 69´Kučerák, 90´Svoboda O.
Do 10´probíhá takové vzájemné oťukávání. 12´Rezner nachází centrem Klimka,
který střelou doprostřed branky prověřuje připravenost brankáře. O pár vteřin
později Klimek centruje na dobře stojícího Broma, ale ten netrefuje zcela odkrytou
branku a míří vysoko nad. Nedáš dostaneš se zase potvrzuje, ve 21´se hosté
dostanou k rozehrávání rohového kopu zbytečnou chybou Reznera, brankář s
obranou zaváhají a Levčík doklepává do sítě 0:1. Musíme prostě prohrávat, jinak
nám to nejde. Deset minut nato už mohlo být srovnáno, Klimek dobře střílí k tyči,
ale brankář stačí zasáhnout, jenže odražený míč už nesledujeme. V 39´nám
pomohla hrubá chyba brankáře, kdy nadávkami častuje pomezního p.Matouška ,
rozhodčí píská nepřímý kop ve vápně a hráč může být rád, že neukazuje jinou
barvu, než žlutou. Míč si staví Šudoma a skvělou trefou vyrovnává na poločasový
výsledek 1:1. Po přestávce v 51´Matoušek vrací hlavou míč zpět na útočící
polovinu, naštěstí pořád ho sleduje, z chumlu hráčů vyběhne Šudoma a otáčí
výsledek v náš prospěch 2:1. Bleskovou akcí o minutu později opět Šudoma
nachází Svobodu, který centrem hledal Broma, jenže ten míč mine a zcela
osamocený Šťasta na velkém vápně čeká, až mu míč ideálně skočí míč zapadne
přesně k levé tyči 3:1. Matoušek dobře vyveze míč, nachází Šudomu, který
parádní kolmicí vyšle do sóla Klimka a ten v pohodě zvyšuje na 4:1. V 69´je u
lajny ošetřován Pavlovič, který se vrací právě včas do hry- zatahuje míč až k
malému vápnu, kde prudkou přihrávkou nachází Kučeráka 5:1. Běží 73´ a Šťasta
zatahuje míč znovu až k brankové čáře, přesně najde Šudomu, který technickou
střelou k levé tyči píše výsledek 6:1. Za zmínku ještě stojí dvě dobré příležitosti
útočníka Vrbky. Konečné skóre zápasu 7:1uzavírá v 90´Svoboda po ideální
přihrávce koho jiného, než od Šudomy. Škoda trestuhodně zahozených šancí,
skóre mohlo být daleko lepší. Soupeře jsme v druhé půli k ničemu nepustili a zase
jsme se prosadili střelecky. Samozřejmě nám pomohlo vyloučení pavlovického
hráče, který svou nedisciplinovaností poškodil své mužstvo.
RATÍŠKOVICE- DOROST SK "A" 0:4(0:1)
Rozhodčí:Drozdy(Bzenec)

ŽK:Klimek

Branky:7´Brom,46´Kubala,71´Kučerák,75´Šudoma.
Sestava:1-Vích, 2-Klimeš, 3-Šťasta(77´Holubář-12), 4-Brom (55´Kučerák-14), 5Matoušek, 6-Kubala, 7-Šudoma, 8-Rezner, 9-Klimek(66´Švancara-13),
10-Pavlovič, 11-Svoboda O.(74´Vrbka-15).
Do hry nezasáhl Vaněk.
Další utkání jsme zajížděli do zachraňujících se Ratíškovic, kde nás nečekal lehký
zápas. Domácí tým potřeboval body jako sůl, jenže my také. Po dobrém výkonu
jsme si zaslouženě odvezli všechny 3 body a cesta domů byla veselá.
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DOROST SK „B“ - Obřany 1:1 (0:0)
Branka:Beránek
Sestava: Suchý-Ďurta,Dufka,Vaněk,Vrbka-Daněček,Jahoda,Sedláček,Jeniš
Švancara,Beránek
Střídali:Svoboda M.,Hajn P.
V posledním mistráku sezóny jsme na svém hřišti přivítali dorostence Obřan.
Fyzicky vyspělejší a věkově v průměru o 2 roky starší soupeř přijel s jasným
cílem, za každou cenu bodovat. Což se mu nakonec podařilo. Ne však svoji
výbornou hrou, ale spíše naší slabší koncovkou. Navíc by se nám nemělo stát, že
v poslední minutě necháme při rohu hlavičkovat zcela osamoceného protivníka.
Fotbal se hraje na góly a není nám nic platné, když máme spoustu šancí, ale
proměníme pouze jednu. Zasloužili jsme si vyhrát, ovšem výsledek je jaký je.
Uvidíme co přinesou dohrávky, snad udržíme 3.místo, což by byl výborný
výsledek.
FK APOS Blansko : Mladší žáci A 0 : 8 (0:3)
Branky: Procházka 3x, Trávníček, Kolejka 2x , Šikral 2x
Sestava: Fara - Okřina (35.Čermák), Vejmělek, Šikral - Haneček (33.Marek ),
Procházka, Houdek, Čtvrtníček - Kolejka, Bohuslav (39. Drochytka), Trávníček
Nebýt odloženého utkání ve Vyškově, tak bychom hráli poslední zápas venku.
Nastoupili jsme na hřišti druhého týmu soutěže, který poměrně hodně zápasů
vyhrával, takže jsme čekali, že to nebude lehké. Zpočátku se obě mužstva tzv.
oťukávala, ale potom byla vidět větší sehranost našeho týmu. To se projevilo v
10.minutě, kdy Trávníček krásně po rohu dal hlavou první gól. Druhý gól přidal
Procházka z dálky krásnou střelou a v 18. minutě potom ještě jeden. Ideální v tu
dobu bylo, když na levou obranu soupeře, kde hrál soupeřův hráč, připomínající
dorostence, skvěle hrál Kolejka. Svoji rychlostí a dravostí tohoto hráče zcela
"vymazal". Blansko spoléhalo na rychlé útočníky, ale ti narazili na naši velice
dobře hrající obranu. Ve druhé půli jsme pokračovali tlakem na soupeřovu branku
a v podstatě pouze jedna přímá střela šla na naši branku a brankář vyrazil. Ve
druhé půli přišel velký den Martina Šikrala, který dal gól z přímého kopu, když v
37. min. kopal přes zeď, od které se míč odrazil a krásně vrchem zajel do branky.
Druhý gól přidal po samostatném sólu a střelou k tyči skóroval v 53. minutě.
Předtím ještě ale dával branku Procházka, čímž dokončil svůj hattrick. Svoji
rychlost a důraznost projevil i Kolejka ve dvě branky, první dal hlavou, když
předtím míč vybojoval, prošel přes obránce. Poslední branku v 59. minutě potom
Kolejka rovněž vsítil hlavou a dalo by se hovořit o jedné z nejhezčích branek.
Celkově je potřeba celé mužstvo pochválit za bojovnost a jak po zápase řekli naši
soupeři, vyhráli jsme zcela zaslouženě, neboť bylo vidět velkou sehranost
mužstva, fyzickou připravenost a vůli po vítězství. Doufám, že jim to vydrží do
dalších zápasů.
Kolektiv ml. žáků dosud neztratil v soutěži ani bod a má impozantní skóre 165:8!!!
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FK APOS Blansko – Starší žáci A

3 : 6 (2 : 3)

Branky : Lazar 4, _alla, Hejna
Sestava: Slezák – Aujeský, Sukovatý, Pohanka,Hajn- Kapitán, Palla, Hejna,
Gloza- Lazar, Milotínský ( Sklenář)
Po odložení čtvrtečního zápasu ve Vyškově před námi stál jasný úkol. Potřebné 2
body, které nám chyběly k „definitivě“ postupu, musíme vybojovat v Blansku. Že to
nebude jednoduché bylo jasné již ze statistik – Blansko je nejlepším týmem
soutěže na domácím hřišti! My jsme zase nejlepším týmem venku – takže šlo
vlastně o souboj prvního s prvním! (ještě že venku hrajou tak mizerně, jinak by
nebyli ve středu tabulky, ale pěkně by nám šlapali na paty). Od začátku se
rozpoutala na rozmáčeném trávníku tvrdá fotbalová bitva. Hráči si nedarovali ani
kousek prostoru, docházelo k řadě tvrdých osobních soubojů. Naštěstí měl „velký
den“ nejlepší střelec soutěže Luboš Lazar. Již ve 3´ prostřelil přízemní střelou
vysokého brankáře Blanska a načal tak své „střelecké představení“. O tři minuty
později bylo bohužel vyrovnáno – po rohovém kopu, který soupeř zahrál na zadní
tyč, sice brankář Slezák balón vyboxoval, ale neuhlídali jsme dorážku. Ve 13´
obránci soupeře opět neuhlídali Lazara, který se dostal za ně a poradil si i
s brankářem – opět vedeme. Urputná bitva pokračovala. Ve 27´ se pěkně uvolnil
na vápně _alla a jeho střela končí v brance. Dvoubrankové vedení je nadějné, ale
soupeř se nevzdává. Po velmi rychle rozehraném autovém vhazování Blanska
nestačíme včas zareagovat a zformovat obranu, útočící hráč se dostal sám před
našeho brankáře a tři minuty před poločasem snižuje na rozdíl jediné branky. Ve
druhém poločase tuhý boj pokračuje. A v 41´ je vyrovnáno! Ze skrumáže u naší
levé lajny proniká z boku k naší brance důrazný hráč soupeře a prostřeluje
našeho brankáře. Dál dřeme a bojujeme o vítězství. Musíme také střídat, protože
se Milotínskému obnovilo svalové zranění.Nastupuje Sklenář, který zaujal místo
na pravé záloze a Gloza se posouvá do útoku. Ve 48´ napřáhl ke střele z dálky
Hejna, ideálně sklopil nohu a přízení střela opět končí v síti soupeře. V 53´ si
krásně před brankáře na centr naběhl Lazar a lehce hlavou přizvedl míč – vedeme
5 : 3. Snažíme se hrát aktivně, nepustit soupeře před naší branku, útočíme. V 64´
v levém rohu pěkně „oléčkem“ vyškolil soupeřova obránce Gloza a naservíroval
ideální přihrávku před branku Lazarovi. Ten sám proti brankáři nezaváhal a
čtvrtým gólem uzavřel „divoký“ výsledek na stavu 6 : 3. Proti velmi rychle a
důrazně hrajícímu soupeři, který bojoval až do posledních minut, jsme si
„postupové“ body těžce vydřeli. Za dnešní výkon si zaslouží poděkování všichni
hráči!
DOKÁZALI JSME TO! POSTUP JE NÁŠ!!!
Výbor fotbalového klubu gratuluje celému týmu k postupu do krajského
přeboru!!! Hráči i realizační týmy všech postupujících mužstev SK Líšeň
jsou pozváni ve středu 21.6.2006 v 17:00 hod na radnici městské části Líšeň,
kde budou přijati starostou panem Janištinem
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Starší Přípravka A - 1. FC BRNO 0:1 (0:1)
Sestava: Krumbholc - Petrnek, Belza, Trávníček, Hujňák, Valič, Čerbák,
Sodomka, Šebesta, Bednář, Boček

Dnes se na hodnocení podíváme trochu jinak a to očima trenéra 1.FC Brno pana
Sekyry (převzato ze stránek 1.FC)
SEKYRA Daniel (trenér): „V předehrávaném utkání 17. kola jsme se utkali, v
přímé konfrontaci o 1.místo, s tradičním rivalem z SK Líšeň. Utkání mělo dva
rozdílné poločasy. V prvním, s větrem v zádech, jsme zatlačili soupeře na jeho půli
a kromě několika brejků k ničemu nepustili. Ve druhém poločase, proti větru, jsme
odolávali náporu domácích. Několikrát nás podržel brankář HALOUSKA a jednou
při nás stálo štěstí v podobě dobře postavené tyče. V samotném závěru odpustil
rozhodčí domácím evidentní ruku v brankovém území. Tímto vítězstvím jsme dvě
kola před koncem udělali velký krok k zisku titulu.“
Můžu k tomu dodat jen tolik, že štěstí, které jsme v tomto zápase tak potřebovali,
na naší straně nestálo. Ale kluci bojovali a snažili se skórovat, remíza by byla v
tomto případě zasloužená. Zápas byl odložený, neměli jsme také klíčového hráče
Ghisiho a body si odvezlo 1.FC a tím nás posunulo na 2. místo, které si prostě
musíme udržet!!!
A nejlepší střelec je stále Tomáš Sodomka s 25ti góly!!!
Moravská Slávie - ML.přípravka A 0 : 3
Branky: Andrle ,Verner ,Honzák
Musím hráče pochválit za dobrou kolektivní hru, přihrávkami a nasazením jsme
soupeře přehráli. Práce obrany byla výborná.
Mladší přípravka "B" - Moravská Slávie 3 : 2 (0:0)
Sestava: Rychetský - Fraňek M., Zaťko, Hynšt, Konečný, Šperka, Nešpor, Králík,
Pollak, Hledík, Tůma
Branky: Nešpor - 2, Pollak
Ořechov - Mladší přípravka "B" 1 : 0 (1:0)
Sestava: Pollak – Baláš, Stoklasa, Franěk, Kopečný, Zaťko, Šperka, Tůma, Hynut,
Nešpor
Slovan Brno - Mladší žáci „B“ 1 : 5
V posledním utkání sezóny se zaskvěl hattrickem mladý René Pružina – utajený, ale
vlastní syn známého líšeňského odchovance Zbyňka Širokého!!! GRATULUJEME!!!
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Protože dnešním dnem končí další sezóna v našem fotbalovém klubu, chtěl bych
na tomto místě krátce zhodnotit uplynulé, velmi úspěšné období. „A“ mužstvo,
jako divizní nováček si vedlo v soutěži velice dobře a nebýt krátkodobého výpadku
v úvodu jara, kdy se vinou špatného počasí víc nehrálo než hrálo, což výkonnost
našeho kolektivu značně ovlivnilo, mohlo se pyšnit medailovým umístěním ve
vyrovnané tabulce. Líšeňský „B dream team“ prošel soutěží jako pověstný nůž
máslem a přivedl do Líšně 1.B třídu, která je myslím nutností. Mužstvo vytvořilo
pod vedením hrajícího trenéra Pavla Dědiče, výbornou partu, skloubilo mladí se
zkušeností , fotbalem bavilo sebe i diváky a zaslouženě postoupilo. Velkou šanci
na postup mají i dorostenci, kterým se podařilo dohnat značnou bodovou ztrátu na
vedoucí Lanžhot a k postupu mají jen krůček. Pokud v neděli 11.6. 12:45, porazí
doma Hovorany, postoupí! Postupuje i B mužstvo dospělých, starší a mladší
žáci, kteří v župních soutěžích opět potvrdili svoji několikaletou výkonnost. Jejich
hráči vévodí i tabulkám střelců a oba kolektivy předvádí výborný fotbal!!! Díky tady
patří všem trenérům a vedoucím mužstev, kteří se týden co týden, ve svém
volném času, věnují těmto fotbalovým elévům. Protože nechci nikoho urazit tím,
že bych na někoho zapomněl, zůstanou tito dobrovolníci v anonymitě! Výborná
práce s mládeží vytváří totiž předpoklad pro budoucnost líšeňské kopané, která
tak bude moct stavět na vlastních odchovancích.
Díky také patří celému fotbalovému výboru, který se pravidelně schází každé
pondělí, aby zajistil bezproblémový chod klubu, který v současné době čítá dvě
mužstva dospělých, dvě mužstva dorostu, čtyři žákovské kolektivy, pět
mužstev přípravek, jedno mužstvo seniorů a v klubu působí i dvě mužstva
futsalu!!!
Hlavním úkolem výboru, v čele s neúnavným předsedou ing. Karlem Hladišem, je
v letním období dobudování umělé travnaté plochy III.generace, aby zimní
příprava mužstev mohla probíhat v domácích podmínkách a provést opravu
travnatých ploch. Že se daří postupně uskutečňovat tyto nemalé cíle a současně
udržet všechna mužstva v soutěžích, je také zásluha sponzorů, kteří každoročně
přispívají na konto klubu a za každou finanční, či jakoukoliv jinou pomoc jsme
všem vděční. Chtěl bych zvlášť poděkovat radním městské části Líšeň a města
Brna, kteří ve svém rozpočtu na fotbal nezapomínají!!!
Samozřejmě musím také na tomto místě poděkovat pořadatelské a hlasatelské
službě, která se během celého roku vzorně starala o to, aby byl při domácích
zápasech divák o všem informován a nebyla narušena jeho bezpečnost. A aby
diváci netrpěli během utkání nedostatkem tekutin, o to se starala RESTAURACE
NA HŘIŠTI, s vždy připraveným personálem.
Všem příznivcům, hráčům, funkcionářům a členům klubu přeji slunečnou a
dlouhou dovolenou k načerpání sil na novou sezónu.

NAD STADIONEM AŤ VLAJKY VLAJÍ A MARVANI DO TOHO !!!“
Z webových stránek sestavil:Šperka Tomáš*sperkovi@volny.cz ,autorská práva vyhrazena
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SK ŘEČKOVICE – Starší Přípravka B 3:5 (2:5)
Branky : Knetig jakub - 3x, Helis Jakub - penalta, Číhal Jan
Sestava : Mikulica Jakub, Helis Jakub, Malý Marcel, Špičková Gábi, Číhal Jan,
Lorenc Dominik, Maixner Radek, Knetig Jakub, Randýsek Lukáš, Gotwald Filip,
Kozumplík Ladislav
Soupeř z Řečkovic patří mezi soupeře, s kterými hrajeme vyrovnané zápasy. I
když je naše bilance hodně kladná, ještě jsme nikdy neprohráli, hra je ovšem
vždycky vyrovnaná. Bez tří hráčů základní sestavy jsme se ovšem do soupeře
pustili s velkou chutí. Hodně dostávali prostor náhradníci. Brzo jsme vedli 1:0. Za
okamžik však bylo srovnáno na 1:1. Při fatální chybě hráče Randýska Lukáše,
který neodkopnul míč z vápna do bezpečí a pokoušel se o kličku na soupeřova
hráče. Obdržený gól nás ovšem nastartoval ještě k větší aktivitě, dařila se
kombinace, hra od nás byla líbivá. Hráči byli v herní pohodě, náhradníci se
dostávali více a více do hry. Poločas jsme s přehledem vyhráli 5:2. V kabině jsem
však vybízel k ostražitosti. Druhé poločasy proti Řečkovicím jsou vždy z naší
strany špatné. Na některých hráčích bylo v kabině vidět, že už je pro zápas
hotový. Ale druhá půlka už byla o něčem jiném. Soupeř zatlačil, hodně zatlačil, a
my se dostali pod tlak. Maixner několikrát nedovedl proměnit stoprocentní gólové
šance vypracované jak od Knetiga, tak od Lorence či Číhala. Zápas jsme ale
úspěšně dotáhli do vítězného konce. Jsem rád, že jsme se rozloučili se sezónou
vítězstvím a myslím, že nám zaslouženě patří druhé místo v tabulce. Jestli můžu
někoho hodně pochválit v tomto zápase, pak to byl hráč Knetig a Lorenc. Těm se
zápas podařil opravdu na 100% - hráli výborně.Zároveň bych chtěl touto cestou
poděkovat všem rodičům, kteří nás na našich zápasech doprovázeli během celé
sezóny a celému našemu realizačnímu týmu, a tím bych je chtěl pozvat na
závěrečné rozloučení se sezónou, které se uskuteční na letní zahrádce hospody
na hřišti SK Líšeň v úterý 27.6.2006 v 17.00hod.

Výbor fotbalového klubu SK Líšeň.
Předseda klubu

Ing. Karel Hladiš, CSc.

Místopředseda

Ing. Stanislav Tvarůžek

Ekonom

Roman Podlena

Sportovní sekretář

Ing. Cyril Malý

Správce areálu

Ivan Kúkol

Příspěvky a evidence členů

Čampa Rudolf

Vedoucí úseku mládeže

Ing. Miloš Dupal

Zapisovatel a doprava

David Linger

Propagace

Tomáš Šperka, Zuzana Smolinková

12

