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Vážení příznivci kopané!
Vítáme Vás na utkání 27. kola divize sk. „D“ ve kterém na našem hřišti
hostíme mužstvo FC Žďár n. Sázavou, jehož hráče, funkcionáře a fanoušky
srdečně vítáme!!!
Něco málo o našem dnešním soupeři:
Oddíl kopané, pod hlavičkou TJ Žďasu, pravidelně startoval v župních soutěžích.
Vzestup nastal v roce 1981-82, kdy fotbalisté TJ Žďas vybojovali titul přeborníka
jihomoravského kraje a postoupili do republikové divize C. První rok v divizi
znamenal další úspěch a tým trenéra Zemana postoupil do II.NFL! Následujících
deset let byl tým Žďasu stálým účastníkem druhé národní fotbalové ligy převážně
se pohybující ve středu tabulky. Sezóna 1992-93 ale znamená sestup do divize.
Od roku 2002-03 po reorganizaci krajů přešel tým FC Žďasu do Krajského
přeboru Vysočina. Po první sezoně v divizi v roce 2004 obsadil Žďár až 14. místo,
což vedlo vedení klubu k posílení o 7 hráčů. Posílení se projevilo ve výsledcích,
Žďár se stal černým koněm soutěže a prohání favority postupu.
Poslední zápasy Žďáru v letošní sezoně:
Ždírec n. D.
Žďár n. Sáz.
6:0
Šardice

Žďár n. Sáz.

0:1

Morkovice

Žďár n. Sáz.

6:1

Žďár n. Sáz.

Mutěnice

2:2

Slavičín

Žďár n. Sáz.

2:0

Žďár n. Sáz.

Napajedla

1:1

Žďár n. Sáz.

Kyjov

3:0

Rousínov

Žďár n. Sáz.

4:2

Žďár n. Sáz.

Hrušovany

2:1

Nejlepší střelci Žďáru: Zedníček – 14
PODZIMNÍ UTKÁNÍ:
FC Žďár n. Sázavou - SK Líšeň 2 : 2 (0:0)
Branky: 80., 84 - Chmelíček - 50.Sehnal, 86. vlastní
Změny v zimě:
- odešli:Zdražil(SK Nová Ves),Janáček(Sokol Staré Ralsko)
- přišli: Karásek(FC V.Meziříčí),Šindelka(Jihlava),Horák(Bystřice n. P.),
Ptaczek(Herálec), Bojda, Litochleb(dorost a B-tým)
Je nutno si přiznat, že Žďár je mírným favoritem, hlavně proto, že Líšeň doma
moc neumí a Žďár si venku vede docela zdatně. Doufejme, že si Líšeň doma
konečně napraví reputaci a zvítězí. Jednou to už přece musí přijít !!!!
Údaje jsou uvedeny bez vloženého kola 25.5. !!!
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SK LÍŠEŇ - Framoz Rousínov 1:1 (0:1)
Branky: 53.Sehnal - 26. Rozkopal
Rozhodčí: Jar.Beneš, - Tomášek, Sláma
Delegát: Čechák
ŽK: Sedmidubský, Čampa, Horký - Kalvoda,Boušek,Chadzidis,Kučera
Střely na branku/mimo: 8/9 : 1:3 Fauly: 15:12 Rohy: 4:5
Diváků: 400
Sestava Líšně: Sedmidubský - Čampa, Kameník, Cupák
Polák,Farník(65.Horký),Páviš,Pecha(70.Lacko),Oprchal,
Sehnal,Jaroš
Po dvou úspěšných utkáních venku jsme chtěli potvrdit formu doma proti
Rousínovu. První poločas byl z naší strany hodně nervózní a v některých chvílích i
příliš ukvapený. Hosté se po naší chybě dostali ve 26.minutě do vedení zásluhou
Rozkopala, který přehodil vyběhnuvšího novice v líšeňské brance
Sedmidubského-0:1. Jak se později ukázalo,tak to byla první a poslední příležitost
Rousínova. Od té doby jsme byli aktivnější my,jenže jsme to nedokázali gólově
prodat. Ve druhém poločase jsme pokračovali v aktivním pojetí a za 8 minut bylo
vyrovnáno. Sehnal si vzal na boku vápna míč, obešel několik obránců a zakončil k
tyči Vymazalovy branky-1:1. Po vyrovnávací gólu jsme hosty v podstatě zamknuli
na jejich polovině, ale z obrovského tlaku jsme branku vytěžit nedokázali. Nejblíže
k tomu byl asi opět Sehnal,kterého však v poslední chvíli zatáhl za dres hostující
obránce, aniž by byl za to jakkoliv potrestán. Vzhledem k průběhu zápasu je bod
ztrátou, ale 7 bodů z posledních tří utkání určitě nikdo nečekal.
Řekli po utkání:
Bohumil Smrček(SK Líšeň):
Zasloužili jsme si vyhrát, soupeř jen bořil. Bohužel máme stále rezervy v
proměňování šancí. A také v obranné fázi. V tomhle vidím svůj hlavní úkol do
dalších kol. Sedmidubský chytal proto, že Plchut byl na služební cestě. Nervózní
jsem z toho vůbec nebyl,na tréninku se jevil dobře."
Petr Krahulec(Rousínov): "Nehráli jsme v optimální pohodě. Soupeř nás ve
druhé půli nepříjemně sevřel, zaplať pánbůh za bod."

Životní jubileum v kabině „A“ mužstva!!!
Asistent trenéra pan Libor Sádlík se v těchto dnech dožívá
50 – let. Hodně zdraví, sportovních i životních úspěchů mu
přeje za výbor SK předseda Karel Hladiš.
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VÝSLEDKY 26. KOLA
Brumov

Morkovice

2:1

Mutěnice

Šardice

0:1

Napajedla

HFK Třebíč

2:2

VMG Kyjov

Rostex Vyškov

2:2

Vel. Meziříčí

ČAFC Židenice

3:0

Ždírec n. Doubr.

TVD Slavičín

2:2

Žďár n. Sáz.

Hrušovany

2:1

SK Líšeň

Framoz Rousínov

1:1

PROGRAM 27. kola : 27. - 28.5. 2006
ČAFC Židenice

Ždírec n. Doubr.

So 10:30

Rousínov

Vel.Meziříčí

So 16:30

SK Líšeň

Žďár n. Sáz.

So 16:30

Slavičín

Brumov

Ne 10:15

Rostex Vyškov

Hrušovany

Ne 16:30

HFK Třebíč

VMG Kyjov

Ne 16:30

FK Šardice

FS Napajedla

Ne 16:30

FC Morkovice

FK Mutěnice

Ne 16:30

TATRAN BOHUNICE – STARŠÍ Přípravka „A“ 1 : 2 (0:1)
Sestava: Krumholc- Petrnek, Hujňák, Valič, Sodomka, Čerbák, Šebesta, Bednář,
Trávníček, Boček
Střelec branek: Boček Jiří
Naši kluci hráli pěknou hru od samého začátku. Celkově to bylo dost rychlé, jedna
akce střídala druhou. Hřiště bylo kratší než obvykle, takže výkopy létaly ze strany
na stranu. Škoda neproměněných akcí, kterých jsme měli hromadu.Tentokrát
naše dva góly padly po střelách ze střední vzdálenosti.Tímto chci poděkovat
klukům za drahocenné 3 body, které se nám před koncem sezóny moc hodí.
Nejlepší střelec stále Tomáš Sodomka s 25ti góly!!!
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Tabulka DIVIZE sk. D - sezóna 2005 / 2006
1. FK Mutěnice

26 19 4

3

79 : 24 61

2. Cukr.Hrušovany n. J. 25 13 3

9

46 : 29 42

3. FS Napajedla

26 11 9

6

34 : 30 42

4. FC Žďár n. Sázavou

25 11 7

7

47 : 43 40

5. TVD Slavičín

26 11 5 10 39 : 29 38

6. Elseremo Brumov

25 12 2 11 35 : 45 38

7. Framoz Rousínov

26 9 10 7

8. FC Velké Meziříčí

25 11 4 10 48 : 46 37

9. FC Morkovice

25 10 5 10 45 : 39 35

10. SK Líšeň

24 10 4 10 40 : 36 34

11. Rostex Vyškov

26 8

9

12. HFK Třebíč

26 9

6 11 34 : 45 33

13. FK Šardice

25 9

5 11 29 : 24 32

14. VMG Kyjov

24 7

5 12 21 : 39 26

15. ČAFC Židenice

26 6

6 14 34 : 59 24

16. Dekora Ždírec n. D.

26 3

4 19 18 : 58 13
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37 : 29 37

27 : 28 33

SK Líšeň „B“ – Řečkovice 3:0 (2:0)
Góly: Poláček, Staněk, Chládek
Sestava: Dub – Falco, Staněk, Široký, Dundálek – Knap, Cupal, Poláček, Maruš –
Chládek, Dědič (70. Kadur)
Konečně jsme si po dlouhé době zahráli proti silnějšímu protivníkovi, který se
snažil hrát fotbal, nevzdal to ani po inkasovaných gólech a přinutil nás
koncentrovat se na utkání až do konce. Musím mančaft pochválit, hráli jsme
fotbal, na který se opravdu dalo dívat. Bylo to bez chyb v obraně, záloha makala
na plný obrátky, dařilo se nám soupeře přehrávat jak kombinacemi po stranách
hřiště, tak i narážečkami kolem vápna. V útoku jezdil v rámci svých možností
Chlad (který si splnil svůj dětský sen, zahrát si útočníka ve špičkovým béčkovým
klubu), super připravil první gól pro Romana Poláčka a svůj výkon završil gólem
po naší typické rychlé křídelní akci, kdy po průniku Pavla Maruše, dostal přesnou
přihrávku a nekompromisně zavěsil. Další mistrovské utkání sehrajeme doma ve
čtvrtek v 17.30 a sestava bude velice překvapivá, poněvadž ji určí klobouk
kouzelníka Pokustóna.
Kohoutovice-DOROST „B“ 0:1 (0:0)
Góly: Dufka
Sestava: Suchý-Ďurta,Dufka,Vaňek,Hajn P.-Sedláček,Jahoda,Mareš,HaidingerJeniš,Daněček
Střídali: Beránek,Hejna
Přesto,že Kohoutoutovicím na jaře nedaří, dal se očekávat těžký zápas, což se
také potvrdilo v úplné míře. Domácí bojovali jako o život, takže překvapili i svého
trenéra, který se nestačil divit. Hra se většinou přelévala od vápna k vápnu a
gólových příležitostí bylo na obou stranách poskromnu. V podobném duchu se
odehrával i druhý poločas. V závěru se přece jenom troška štěstí přiklonila na naši
stranu a po závaru před domácí brankou náš stoper rozhodl hlavou. Asi jsme
čekali, že hra bude o něco lepší než se nám dařilo předvádět, ale bojovali jsme až
do konce, což se nám nakonec vyplatilo. Za samostatnou zmínku stojí "záskok"
Marka Suchého v naší brance. Kdo se zajímá o dorostenecký fotbal ví, že Marek,
ač šikovný a velmi talentovaný gólman, dává momentálně přednost bikrosu.Což je
velká škoda pro Líšeň, protože při jeho mládí má velkou perspektivu. Potvrdil to
svým výkonem v neděli, kdy odchytal bezchybný zápas, což je po půlroční pauze
obdivuhodné. Doufejme, že Marek na fotbal nezanevře na dalšího půl roku. Snad
se mu podaří skloubit oba sporty a na podzim ho uvidíme v naší brance.
Moravská Slávie : Mladší přípravka „A“

0:3

Střelci: Andrle 1x,Verner 1x,Honzák1x
Musím hráče pochválit za dobrou kolektivní hru,přihrávkami a nasazením jsme
soupeře přehráli.Práce obrany byla výborná.
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Vacenovice - DOROST „A” 2 : 2(2:0)
Rozhodčí: Tománek
Branky: 1:0 Školař -25´, 2:0 Brázdil-35´ - 2:1 Šudoma -69´, 2:2 Šudoma - 81´
ŽK:Klimek, Pavlovič
Sestava Líšně:
1-Klímek, 2-Klimeš, 3-Šťasta, 4-Holubář (13 Brom-46´), 5-Matoušek, 6-Kubala, 7Šudoma, 8-Rezner(K), 9-Klimek st.(14-Kučerák-67´), 10- Pavlovič, 11-Svoboda O.
Do hry nezasáhl Vích a Vrbka.
Na první poločas musíme rychle zapomenout. Domácí tým byl důraznější,
rychlejší a hlavně využil své šance. Sice jsme už ve třetí minutě zahrozili z
rohového kopu Šudomou, ale míč vyražený brankářem, nikdo nesledoval. Ve 25´
kopali Vacenovice přímý kop do naší šestnáctky, kde udělali hrubku naši obránci
při přebírání hráče, který míč nadzvedne před vybíhajícím Klímkem, domácí v
pohodě doklepávají míč do sítě 1:0. Ve 35´zbytečně fauluje Kubala u naší
střídačky, rozehraný přímý kop na přední tyč obránci nepokryjí a hráč domácích
míč tečuje do sítě 2:0. O chvíli později ve 38´jsme se mohli rychle dostat zpátky
do hry, bohužel Šťasta , který postupoval sám na brankáře, ve vyložené šanci střílí
vedle. V poločasové přestávce jsme udělali změnu, místo Holubáře šel do útoku
Brom. Také jsme si řekli, že se o výsledek ještě porveme. A vyplatilo se, domácí
jsme do ničeho vážnějšího nepustili a v 69´jsme se dočkali snížení, brankou
Šudomy po hrubce brankáře Jelínka 2:1. Kýženého vyrovnání jsme docílili v 81´
opět Šudomou po rohu Pavloviče 2:2. Na otočení výsledku nám již nezbyl čas,
škoda, že jsme nehráli i ten první poločas tak jako druhý. Určitě by jsme odváželi
všechny tři body.
Chceme poděkovat Všem divákům, kteří se přijeli do Vacenovic podívat!!!
Nechyběla bojovnost a chuť se o výsledek poprat. Hosty jsme do ničeho
vážnějšího nepustili. Do poločasu jsme si vytvořili dostatečný brankový náskok a
ve druhém poločase jsme hru plně kontrolovali. Navíc jsme přidali další branky.
Měli jsme po celý zápas jednoznačnou převahu. S výsledkem i hrou jsem byl
spokojen.
TATRAN BOHUNICE – STARŠÍ Přípravka B 1 : 2 (1:2)
Sestava: Krumholc Ondra, Malý Marcel, Dvořák Jakub, Špičková Gábi, Trávníček
Ondra, Gottvald Filip, Maixner Radek, Knetig Jakub, Randýsek Lukáš,
Sachambula Nelson
Branky: Maixner Radek 2x
Bez čtyř hráčů základní sestavy nás čekalo v Bohunicích peklo. A peklo to
opravdu bylo. Bohunice hráli skvěle, brzo vedli 1:0. Ale naši hráči jsou bojovníci a
brzo bylo 1:1. Po nejkrásnější kombinaci sezóny Krumholc, Gottvald, Knetig,
Maixner bylo vyrovnáno a soupeř byl rázem zaskočen. Mohli jsme i rychle zvýšit,
ale nepodařilo se a soupeř se oklepal. Jenže my jsme dali gól na 2:1 a poločas byl
náš. Druhá půle byla zcela v režii soupeře. Dostával nás mnohdy pod drtivý tlak,
hlavně při rohových kopech, jenže jak jsem říkal, mí hráči jsou bojovníci a
dobojovali to až do konce. Za jejich urputnost jim patří dík. Hráli celý zápas
prakticky bez střídání, teda sedm statečných v poli plus brankář Krumholc, který
nám svou zkušeností hodně pomohl.
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STARŠÍ ŽÁCI „A“ - FC Dosta Bystrc 3 : 1 (1 : 0)
Branky: Milotínský, Lazar, Walla
Sestava:Machka -Hajn, Aujeský, Radkovský, Sukovatý - Sklenář (60´ Pohanka),
Hejna, Walla, Kapitán - Lazar (52´ Gloza) , Milotínský.
(Po střídání Pohanky se Aujeský přesunul do zálohy a Pohanka hrál stopera).
Na první pohled by se mohlo zdát, že půjde o snadné utkání s týmem z dolní
poloviny tabulky, ale na jaře je všechno jinak! Pohled na tabulku jarní části
ukazoval, že budeme hrát s jiným soupeřem než na podzim, kdy jsme snadno
zvítězili. Náš protivník byl na třetím místě a jeho jarní výsledky vybízely k
ostražitosti. A opravdu proti nám nastoupil velmi silný a kvalitní soupeř.
Od začátku se hrál kvalitní fotbal, převážně ve středu hřiště. I když jsme měli
mírnou převahu, k vážnému ohrožení branky soupeře jsme se nedostali. Až v 19´
pronikl obranou soupeře Milotínský, obránce ho zastavil faulem a následovala
penalta. Bohužel naše penaltové trápení pokračuje - tentokrát neproměnil
Milotínský. Ovšem z následného rohového kopu jsme se nakonec do vedení
dostali - na dobře zahraný roh si krásně naskočil Milotínský! Dál jsme útočili, ale
zvýšit náskok se nám do poločasu již nepodařilo. Ve druhém poločase jsme se
snažili pojistit vedení, hráli jsme zodpovědně v obraně, kde "kraloval" Aujeský.
Trpělivě jsme dobývali soupeřovu branku a ve 43´ předvedli hráči krásnou akci,
když po rychle rozehraném autu na pravé straně míč potáhl po čáře Sklenář,
šikovně nahrál Lazarovi na roh vápna a nejlepší střelec soutěže krásnou střelou
pojistil naše vedení. Poté jsme měli výraznou převahu, zvonilo břevno i tyčky. V
63´ se na levé straně kolem brankové čáry prosmýkl Milotínský a naservíroval
lahůdku před prázdnou branku Wallovi - vedeme 3 : 0! Útočíme, ale trošku jsme
polevili ve hře dozadu a pustili jsme soupeře na naši polovinu, z čehož vytěžil tři
trestné kopy v ideální vzdálenosti pro centry. V jednom soupeř zahrozil - Machka
nedoskočil na centr, naštěstí hráč za ním byl dobře pokrytý. Ale dvě minuty před
koncem už soupeř uspěl - po šikovně zahraném trestňáku vznikl v našem vápně
závar a Pohanka nešťastně trefil míč do vlastní branky. Po dobrém výkonu všech
hráčů jsme získali cenné body.
Obřany – Mladší Přípravka „B“ 9 : 2 (3:2)
Sestava: Andrle - Verner, Šperka, Baláš, Pollak, Hynšt, Hledík, Nešpor, Štěpánek
Počinek, Buček, Himmer
Branky: Verner, Šperka
Mužstvo Obřan mělo výhodu 6 hráčů ročníku 97, což bylo znát a projevilo se to na
konečném výsledku, přestože jsme v prvním poločase úspěšně odolávali a vedli
2:1.
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