SK LÍŠEŇ
Informace o klubu najdete na WWW.SKLISEN.COM

MISTROVSKÉ UTKÁNÍ DIVIZE SK. „D“

4. KOLO, 30.8. 2008, 16:30 hod.

SK LÍŠEŇ
proti

FK ŠARDICE
ROZHODČÍ: Hanák
Asistenti: Boček, Mrázek
DELEGÁT: Nogol

PROGRAM JE SLOSOVATELNÝ, CENY BUDOU
LOSOVÁNY O PŘESTÁVCE MISTROVSKÉHO UTKÁNÍ

PROGRAM SLOUŽÍ ZÁROVEŇ JAKO VSTUPENKA
Číslo programu:

Cena: 30 / 15 Kč
V CENĚ VSTUPNÉHO JE ZAHRNUT SLOSOVATELNÝ PROGRAM

Sponzorem programu je:

SETTRONIC - TISKÁRNA
Bubeníčkova 30, 615 00 Brno
tel.: 548 211 907, 548 538 528
mobil: 603 588 964
e-mail: info@settronic.cz
SPONZOR

UTKÁNÍ

Ceny budou předány o poločase mistrovského utkání dle vylosovaných čísel programů.

ELEKTROMONTÁŽE - Walsberger Tato firma působí na trhu od r.1999 a je
připravena vyjít vstříc všem zákazníkům. Dlouholeté profesionální zkušenosti
využívá k perfektní práci na všech zakázkách.

Vážení příznivci kopané!
Vítáme Vás na utkání 4. kola moravskoslezské divize sk. „D“ ve kterém na
našem hřišti hostíme mužstvo FK Šardice, jehož hráče, funkcionáře a fanoušky
srdečně vítáme.
Máme za sebou odehraná první tři soutěžní kola moravskoslezské divize a
pohled na tabulky je myslím pro líšeňského fanouška velice lichotivý. Všechna tři
utkání totiž svěřenci trenéra Róberta Kafky vyhráli a s plným bodovým ziskem
vedou tabulku. Také náš dnešní soupeř si vedl v úvodních kolech poměrně
úspěšně, když 2 body ztratil jen za remízu 1:1 v Protivanově a v tabulce je druhý,
v těsném závěsu za našimi fotbalisty. Už proto toto utkání slibuje atraktivní
podívanou a hlavně dobrý fotbal. Byl bych špatný patriot, kdybych nevěřil ve
vítězství domácího kolektivu, ale jak už to ve sportu chodí, míč je kulatý někdy
rozhodují maličkosti. Přeji si jen, aby se hrál slušný fotbal, který se bude líbit
mnohdy náročnému fotbalovému divákovi a aby tento odcházel po utkání
z našeho fotbalového stadionu spokojený, že když už si zaplatil, tak za svůj peníz
viděl to co chtěl a ne to, co nám mnohdy v televizi předvádí „ligové“ týmy. Toto
fotbalové utkání slouží zároveň také jako pozvánka na další zápas
českomoravského fotbalového poháru, ve kterém na našem hřišti přivítáme
druholigový celek z Vysočiny, FK Vysočina Jihlava. Dnes už si můžete zakoupit
lístky na toto další atraktivní utkání, a to jak na tribunu, tak na volné stání.
Předprodej bude probíhat dle zájmu i v dalších dnech a prodejním místem je
ELEKTRO DERFL, Šimáčkova 23, Líšeň.
Náš dnešní soupeř přijel z jihu Moravy a musím říct, že Šardice je nejen vinařská
a folklorní obec, ale je to obec fotbalová, kde se narodil jeden z nejlepších
fotbalových útočníků 90.let, fotbalový reprezentant a účastník MS 1990 v Itálii, pan
Ivo Knoflíček. Fotbalový klub má dnes k dispozici 2 travnatá hřiště, 1 plochu s
umělou trávou a jednu škvárovou plochu s dobrým zázemím (tribuna a kabiny).
Klub vzorně pracuje na úrovni mládeže, pořádá každoročně mnoho
mládežnických turnajů a na jeho hřišti dost často hrají svá utkání mládežnické
reprezentační výběry.

Proto: „Pojďme hoši – vyhrajeme dneska!“
PROGRAM 4. KOLA MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE SK. D
SO

30.8. 16:30

SK Líšeň

FK Šardice

SO

30.8. 16:30

FRAMOZ Rousínov

FC Forman Boskovice

SO

30.8. 16:30

Viktoria Otrokovice

Sokol Konice

SO

30.8. 16:30

Horácký FK Třebíč

FC Velké Meziříčí

SO

30.8. 16:30

FK Mohelnice-Moravičany

FS Napajedla

NE

31.8. 10:15

FC Žďas Žďár n.Sázavou

MKZ Rájec-Jestřebí

NE

31.8. 16:30

Rostex Vyškov

Spartak Hulín

NE

31.8. 16:30

SK Dekora Ždírec n.D.

Sokol Protivanov

Realizační tým „A“ mužstva pro podzimní část sezóny
1.
2.
3.
4.
5.

Róbert Kafka
Jiří
Dostál
Michal Král
Zdeněk Herman
Lucie Cupáková

Přišli:

1962
1957
1966
1964
1987

Kádr „A“mužstva pro jarní část sezóny

Č.dresu

1
17
4
5
9
2
16
13
7
11
20
8
18
21
10
6
19
15
14

trenér
1.asistent
vedoucí a manažer
zdrsvotník+masér
masérka

Tomáš Sedmidubský
Libor Kučera
Rudolf Čampa
Marek Široký
Pavel Hebron
Petr Ptáček
Jiří
Krejčí
Pavel Chládek
Lukáš Nečas
Přemysl Polák
Tomáš Kupský
Petr Pecha
Ondřej Crla
Michal Šudoma
Richard Dostálek
Zbyněk Oprchal
Jiří
Jaroš
Ondřej Svoboda
Milan Klimeš

brankář
brankář
obránce
obránce
obránce
obránce
obránce
obránce
záložník
záložník
záložník
záložník
záložník
záložník
záložník
útočník
útočník
útočník
útočník

Jakub Milotínský

útočník

1.
2.
3.
4.

Odešli: 1.
2.
3.

19.9.1983
12.8.1986
17.6.1983
23.11.1985
24.3.1987
16.4.1981
24.7.1985
24.8.1981
29.11.1988
17.5.1980
13.8.1986
6.2.1985
15.9.1988
27.5.1988
26.4.1974
10.11.1984
14.11.1982
25.11.1989
1989

Pavel
Richard
Lukáš
Ondřej

Hebron
Dostálek
Nečas
Crla

přestup z 1.FC Brno
přestup z Německa
hostování z 1.FC Slovácko
hostování z 1.FC Slovácko

Tomáš
Aleš
Jiří

Buršík
Flígl
Raušer

přestup Rousínov
přestup Mor. Slávia Brno
návrat do mateřského klubu

Něco málo o našem soupeři:
Rok založení: 2001 ( SK Šardice 1934)
Vlastník areálu: TJ Baník Šardice

Klubové barvy: modrá, bílá
Kapacita stadionu: 2000 ( 500 k sezení)

Areál: 2 x travnatá plocha, umělá tráva třetí generace
Barva dresů, trenýrek, štulpen: modrá, bílá, modrá
Značka výstroje: Umbro, Jadberg

Hrací plocha: 105 x 68
Náhradní: bílá, bílá, bílá
Značka míčů: Adidas

Šardice jsou fotbalovou obcí. Zatímco v roce 1990 muselo stačit jedno hřiště,
dnes má areál 2 travnatá hřiště, 1 plochu s umělou trávou a jednu škvárovou
plochu s dobrým zázemím (tribuna a kabiny)
Oddíl vzorně pracuje s mládeží.
Šardice v dávné minulosti hráli I.B třídu ve stejné skupině jako Líšeň. V sezoně
2004/5 skončily v krajském přeboru na 4.místě. Postup do divize získaly spojením
s Poštornou. Po postupu Šardice neponechali nic náhodě a mužstvo notně posílily
s cílem postoupit ihned do MSFL. Přišlo 7 nových hráčů ze Zlína, Slovácka, Sigmy
a z kádru, který hrál krajský přebor, také 7 hráčů. Šardice tak mají určitě kádr,
který má největší zkušenosti z vyšších soutěží. Tomu také odpovídají dosavadní
výsledky v divizi.
Dosavadní výsledky v ročníku 2008-2009:
FK Šardice - FC Forman Boskovice 2:0
Sokol Protivanov - FK Šardice 1:1
FK Šardice - Framoz Rousínov 2:1

A toto je hráčský kádr FK ŠARDICE:
Brankáři: Pavel Štěpán, Jakub Chromek
Obránci: Ondřej Holub, Dušan Janík, David Kopčil, Petr Spazier, Ondřej Špaček,
Zdeněk Štěpanovský,
Záložníci: Ondřej Sukup, Radek Dorotik, Radim König, Tomáš Malušek,
Tomáš Burša, Marián Švrček, Marián Vavruš, Libor Zapletal,
Útočníci: Pavel Kučera, Lukáš Melichárek,
Trenér: František Ondrůšek
Vedoucí mužstva: Radek Grdina

Asistent trenéra: Radim König
Masér: Pavel Smrčka

TABULKA - MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE - skupina D
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre Body (Prav)

1.

SK Líšeň

3

3

0

0

7:2

9

6

2.

Šardice

3

2

1

0

5:2

7

1

3.

Ždírec n.D.

3

2

1

0

4:1

7

4

4.

Vyškov

3

2

0

1

7:4

6

0

5.

Konice

3

2

0 1

3:2

6

0

6.

Hulín

3

1

2

0

6:0

5

-1

7.

Třebíč

3

1

1

1

2:1

4

1

8.

Protivanov

3

1

1

1

3:3

4

1

9.

Hulín

3

1

1

1

2:3

4

1

10. Boskovice

3

1

1

1

4:7

4

1

11. Rájec-Jestř.

3

1

0

2

4:5

3

-3

12. Vel. Meziříčí

3

1

0

2

5:7

3

-3

13. Otrokovice

3

0

2

1

1:3

2

-1

14. Mohelnice

3

0

1

2

3:7

1

-5

15. Napajedla

3

0

1

2

1:6

1

-5

16. Rousínov

3

0

0

1

3:7

0

-3

FC Velké Meziříčí -

SK LÍŠEŇ A

1:3 (0:2)

Branky: 87´Holý - 7´a 84´ Jaroš, 21´ Pecha
Diváků : 480
Žluté karty: Z. Mucha – Hebton, Nečas, Kupský
Sestava Líšně:
Sedmidubský - Čampa, Široký, Hebron, Kupský Polák(73'Šudoma), Pecha, Dostálek(84'Ptáček), Krejčí(67' Nečas) Jaroš, Klimeš
Trenér: Róbert Kafka

Asistent trenéra: Jiří Dostál

A takto zhodnotil utkání vedoucí mužstva – pan Michal Král:
Do „VELMEZU“ jsme jeli potvrdit dobrý vstup do soutěže.Výsledek i hra(hlavně v
prvním poločase)se povedla.
Domácí sice měli hned v úvodu tutovku,ale Sedmidubský skvěle vyrazil. Pak jsme
začali úřadovat my. V 7.min. Jaroš vystihl rozehrávku obráncům a levačkou
otevřel skóre 0:1.To domácí nakoplo k větší aktivitě a několikrát nebezpečně
ohrozili naši branku. Sedmidubský společně s obranou vše vyřešili a tak ve
21.min. jsme se radovali podruhé, když Pecha rovnou z rohu dopravil míč do sítě
0:2. Za zmínku v první půli ještě stojí akce z 36.min. kdy Kupský šikovně nastřelil
míč před branku ,obránce se minul a na malém vápně číhal ,zabiják" Jaroš
připraven doklepnout míč do sítě,ale ten skočil na drnu a byl pryč! Musím
podotknout že kdyby tato akce skončila gólem,tak bylo (jak se říká) po zápase.
Ale kdyby je kdyby, realita je jiná věc což potvrdil další průběh hry. Domácí se ve
druhé půli hodně zlepšili a dost naší defenzivě zatápěli. My jsme využívali každou
příležitost k rychlému ohrožení branky soupeře.Povedla se nám akce v 84.min. po
ose Dostálek,Pecha,Klimeš a vše zakončil Jaroš 0:3. Vel.Mez. korigoval v 87.min.
po naší nekoncentraci. Na levé straně odcentroval Pánek, Sedmidubský míč
neudržel(asi vítr?-☺)a Pokorný snížil na 1:3.
Utkání jsme zvládli, teď je potřeba dobře se připravit na sobotní zápas proti
ambiciózním Šardicím.
Děkujeme početné skupině fandů z Líšně za podporu a nashledanou v sobotu!

BYLI JSTE ZASE SKVĚLI'!!!
Výsledky minulého kola DIVIZE sk. D
Vel. Meziříčí

SK Líšeň

1 : 3 (0:2)

Šardice

Framoz Rousínov

2 : 1 (1:1)

Mohelnice

Ždírec nad Doubravou

0 : 2 (0:0)

Boskovice

Sokol Protivanov

1 : 0 (0:0)

Sokol Konice

HFK Třebíč

1 : 0 (1:0)

Napajedla

Rostex Vyškov

1 : 3 (0:1)

Spartak Hulín

FC Žďár n. Sáz.

6 : 0 (4:0)

MKZ Rájec-Jestřebí

Viktoria Otrokovice

3 : 1 (1:1)

VÝSLEDKY OSTATNÍCH LÍŠEŇSKÝCH MUŽSTEV
MEDLÁNKY - SK LÍŠEŇ B 1 : 2 (1:2)
Branka: Svoboda, Šudoma
Sestava: Vích - Cupal, Šperka, Sádlík, Chládek - Cendelín(63´Stratil),
Šudoma(46´Nečas), Kubala, Knap(85´Brom) - Svoboda, Koutný.
K dalšímu soutěžnímu utkání si naše "juniorské" mužstvo zajelo do Medlánek a
získalo tři body. Na úvod je nutné poznamenat, že za vydatné pomoci mladých
hráčů kádru áčka. Obě mužstva však vstoupila do utkání nervózně a tak bylo k
vidění mnoho nepřesných přihrávek a mnoho osobních soubojů.
Po jedné chybné přihrávce se dostali domácí do šance, kterou na poslední chvíli
zachránil Šperka. Ve 13. min. se dostal do slibné (gólové) situace Svoboda, ale
opakovanou dorážkou netrefil branku. Domácí se nechtěli nechat zahanbit a z
následné akce naštěstí pro nás netrefili Víchovu bránu. V této době se hra
odvíjela kolem středového kruhu a pro mnoho pokažených přihrávek jsme
nedokázali soupeře ničím překvapit. K překvapení všech přítomných však přišla
situace v 35. min. kdy domácí bek našel na vlastní obrané linii napadajícího
Svobody a ten se opět byť s tečí domácího brankáře radoval se vstřelení další
branky za juniorku. Soupeře tento gól na krátkou chvíli naleptal a tohoto
rozpoložení ve 38. min. využila dvojice Svoboda - Šudoma, který střelou k tyči
zpoza šestnáctky překonal domácího brankáře. V zápětí jsme se mohli radovat
potřetí když odražený míč s Kubalovi kopačky těsně minul domácí bránu. Když už
se zdálo, že si do kabiny odneseme dvoubrankový náskok využil soupeř naší
krátkou ztrátu koncentrace a snížil po obrovské hrubce na 1 : 2.
Do druhého poločasu jsme nastoupili se změnou v záloze a s taktikou, která měla
naše hráče nutit k lepšímu pohybu a k větší kombinační spolupráci, čímž by se
soupeř vůbec nedostal do tlaku a naše mužstvo by se mohlo dostávat do více
gólových situací po brejcích. Opak byl však pravdou. Domácí se v úvodu druhého
poločasu dostali několikrát velice blízko k vyrovnání a naše obrana jen s vypětím
bránila "brejky" domácích. K tomu jsme přispěli nakopávanými míči a vysunutou
obranou. Obránci se snažili zapojit do kombinací, které však vázly a získání
ztracených míčů naše hráče stálo mnoho sil. Závěrečné minuty se sice
odehrávaly na naší polovině, ale šance na pojištění výsledku, které jsme si v
závěru vytvořili a tím nutili soupeře ke stálé pozornosti pokud chtěl soupeř
pomýšlet na dobrý výsledek jsme bohužel neproměnili. Hráči si však zaslouží
pochvalu za bojovný a statečný výkon.

POZVÁNKA NA UTKÁNÍ 4.kola 1.B třídy sk.A

Neděle 31.8.2008

16:30 hod

SK L Í Š E Ň „B“

Fotbalový areál SK LÍŠEŇ

-

SOBĚŠICE

BENFIKA DO TOHO! PŘIJĎTE POVZBUDIT! BENFIKA DO TOHO!

Chrlice B - Líšeň C 0 : 1 ( 0 : 0 )
Branka: Šperka Tomáš st.
Sestava: Vích - Kadlec, Šperka, Kovacs, Čeketa - Janderka, Kúkol P, Pavlovič,
Dosoudil - Dundálek (55min.Hošek),Cendelín (72min.Milotinský Rom.)
K prvnímu utkání nové sezony jsme nastoupili na půdě tradičního účastníka 3
třídy béčka Chrlic. Utkání začalo v oboustranně opatrném oťukávání a zkoušení
soupeře. Postupem času jsme ale přebrali otěže utkání do vlastních rukou a
diktovali tempo hry. Bohužel jsme některé slibně vyvíjející se akce nedotáhli do
zakončení a tak se první poločas odehrál bez vyložených šancí na obou stranách.
Do druhého poločasu jsme nastoupili s vědomím , že musíme zlepšit kombinaci a
udržet častěji míč na našich kopačkách. Bohužel se stal pravý opak. Každá druhá
přihrávka končila na kopačkách soupeře. Domácí bránící hráči se ani moc
nemuseli snažit , protože naše kombinace jsme zakončovali sami svými
nepřesnými přihrávkami. O kvalitách našeho soupeře snad jen tolik , že i přes naši
katastrofální a neškodnou kombinaci jsme se stále tlačili k soupeřově bráně a měli
i více snahy utkání vyhrát. Bohužel se soupeř dostal po našich chybných
rozehrávkách do dvou šancí , kdy v prvním případě skvěle zasáhl Honza Vích a v
druhém za cenu žluté hasil Tom Šperka!!!!
Ale tentokrát byla štěstěna na naší straně a v 87 minutě zakončil placírkou k tyči
Šperka a brankář již stačil jen balón tečovat do brány. Takže se dá utkání
zhodnotit tak, že jsme utrpěli vítězství s ne moc kvalitním soupeřem. Ke kladům
tohoto utkání snad jen to , že i když se fotbalově opravdu nedařilo , tak nezměrnou
snahou utkání vyhrát se nám to povedlo. Pravdou ovšem je , že pro oko diváka to
asi moc pohledný zápas nebyl.

STARŠÍ DOROST – ČAFC Židenice 5:0 (1:0)
Branky: Walla , Milotínský 2, Macko, Čoupek

HFK Třebíč - STARŠÍ DOROST 1:3 (0:3)
Branky: Daněček, Jahoda Milotínský

!ZÁJEZD! - UTKÁNÍ 5. kola

MSD sk. D - !ZÁJEZD!

FC Forman Boskovice - SK LÍŠEŇ
Sobota 6.9.2008

zač. utkání: 16:30 hod

ODJEZD AUTOBUSU OD HŘIŠTĚ:

V 14:30 HOD

Za pomoci web. stránek, vlastní fantazie a cenzury, vytvořil: Šperka Tomáš*sperkovi@volny.cz

