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Bukaj Jan – příznivec líšeňské kopané

Vážení příznivci kopané!
Vítáme Vás na utkání 24. kola divize sk. „D“ ve kterém na našem hřišti
hostíme mužstvo TVD Slavičín, jehož hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně
vítáme.
Něco málo o našem dnešním soupeři:
FC TVD Slavičín hraje fotbal od roku 1935. Klubové barvy jsou modrá a bílá.
V roce 1992 postoupil do divize, kterou od té doby hraje.
Přehled umístění 2000- 5 místo, 2001 - 7, 2002 - 6, 2003 - 13, 2004 - 5, 2005 - 5.
Poslední zápasy Slavičína v letošní sezoně:
Slavičín

Hrušovany

0: 1

Slavičín

Třebíč

5: 0

Šardice

Slavičín

1: 1

Slavičín

Morkovice

0: 1

Slavičín

Žďár n Sáz.

2: 0

Židenice

Slavičín

3: 1

Slavičín

Rousínov

2: 0

TABULKA PO 22. KOLE:

9.
10.

Slavičín
SK Líšeň

22
19

8
8

4
3

10
8

32 : 26
31 : 32

28
27

1

8

6: 19

4

TABULKA VENKU
15.

Slavičín 10

1

PODZIMNÍ UTKÁNÍ:
TVD Slavičín : SK Líšeň 1:1 (0:0)
Branky: 93.M. Švach - 90. Kubaský
Nejlepší střelci TVD Slavičín: Kříž – 10, Hnáníček a Otépka – 5, Hořák - 4
Změny v zimě:
- odešli: Salaj (Zlín), Kříž(FK Kunovice), Both(Bojkovice)
- přišli: Ptáček (Broumov), Humpál, Konečný, Fábry, Kulíšek(Zlín)
Slavičín doposud venku z 10-ti zápasů jenom 1x vyhrál a 1x remizoval.
Ovšem Líšeň nemá doma také příznivou bilanci. Navíc vstup do jarní části
se jí nepovedl a tak bude nutné doma uhrát tři body, důležité k udržení
v soutěži. Záleží i na tom, jaké domácí prostředí se podaří vytvořit !!!

LÍŠEŇ DO TOHO!!!
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SK LÍŠEŇ - Šardice 1 : 2 (0:1)
Branky: 83.Lacko - 28.Bubeníček, 77.Štos
Rozhodčí: Ondráš - Monček,Skřítecký
Delegát: Bajer
ŽK: Farník,Kameník - Šafář,L.Šťastný
Střely na branku/mimo: 7:3/5:7
Fauly: 13:11
Rohy: 5:2
Ofsajdy: 5:1
Diváků: 200
Sestava Líšně:
Plchut - Čampa,Cupák,Široký –Polák, Páviš, Farník, Kameník(81.Horký), Polínek
Sehnal(78.Lacko),Jaroš(46.Oprchal)
RegionSport: "Moment překvapení, přesná přihrávka, nápaditost, aktivita a
důraz jako základní fotbalové ingredience absentovaly ve hře domácího
celku, čehož tříbodově využili hosté ze Šardic. Líšeň odčiňující středeční
pětigólový debakl se sice uvedla náporem, jenž vyvrcholil po deseti
minutách Polákovou hlavičkou do břevna, ale jejich soupeř potom hru
vyrovnal a začal hrozit z rychlých protiútoků. Po jednom takovém našel
Hoša ve vápně trestuhodně volného Bubeníčka a ten z blízka nezaváhal.
Domácí se proti v obraně kompaktnímu celku nebyli schopni prosadit, proto
šance Jaroše z 34.min. byla jen vyjímkou. Jenže střelecky se trápící kanonýr
ji zahodil laxsní střelou do Malárikovy náruče a v závěru poločasu selhal z
blízka podruhé. Nejvíce se hosté zapotili při akcích domácích v 68.min., kdy
napřed Polínek střílel jen do golmana a za chvíli Oprchal mířil těsně nad.
Uklidňující pojistku v podobě druhého gólu přidal Štos, když svoji hlavičkou
vymetl růžek Plchutovy branky. Za pět minut sice snížil střídající Lacko, ale
tím jen korigoval výsledek na konečný stav. Zatím co pro domácí to byla již
třetí porážka v řadě, Šardice potvrdily famózní formu z jarní části sezony."
Dohrávané 18. kolo divize D

FS Napajedla – SK LÍŠEŇ 1 : 0 ( 0 : 0 )
Branka: Hutka – 49´
Sestava Líšně:
Plchut – Čampa, Kameník, Páviš, Cupák – Polák, Farník(Široký), Pecha,
Horký(Oprchal) – Jaroš, Sehnal (Lacko)
Jediná branka padla krátce po zahájení 2. půle, když našemu mužstvu nevyšlo
zahrání ofsajd-systému a domácí hráč skóroval po samostatném úniku.
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PROGRAM 24. kola : 6. - 7.5. 2006
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Tabulka DIVIZE sk. D - sezóna 2005 / 2006
1. FK Mutěnice

22 17 3

2

75 : 22 54

2. Cukr.Hrušovany n. J. 22 12 3

7

43 : 25 39

3. FS Napajedla

22 11 6

5

29 : 24 39

4. FC Žďár n. Sázavou

21 9 7

5

39 : 32 34

5. Elseremo Brumov

21 11 1

9

31 : 38 34

6. FC TVD Slavičín

23 9 4 10 33 : 26 31

7. FC Morkovice

21 9 4

8

35 : 33 31

8. Tramou Rousínov

23 7 9

7

27 : 26 30

9. FC Velké Meziříčí

21 9 3

9

41 : 41 30

10. HFK Třebíč

23 8 5 10 30 : 41 29

11. SK Líšeň

20 8 3

12. FK Šardice

22 7 4 11 24 : 31 25

13. VMG Kyjov

22 7 4 11 19 : 34 25

14. ČAFC Židenice

22 6 6 10 33 : 43 24

15. Rostex Vyškov

21 6 5 10 18 : 24 23

16. Dekora Ždírec n. D.

22 3 3 16 13 : 46 12
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9

31 : 33 27

Sparta B – SK Líšeň B 1:5 (0:3)
Góly: Dědič 2, Pokorný, Maruš, Knap
Sestava: Sedmidubský - Valkovič, Bartoník, Cupal (45. Kadur), Dundálek - Knap,
Staněk, Chládek, Maruš - Dědič, Pokorný
Na výborném zeleném pažitu jsme se dostali brzo do dvoubrankového vedení, kdy
druhý náš gól vstřelil Pavel Knap, pro něhož to byl první střelecký zápis za muže,
což se také večer projevilo na Radnici, kde si Pavka stále udržoval dobrou formu
ze zápasu. Pak jsme přestali úplně hrát fotbal,kazili přihrávky, nepodrželi jsme
vepředu balón a obrana byla v jednom velkým chaosu. Což neunesl dobře hrající
trenér a nemístnými poznámkami směrem k hráčům ještě více mančaft rozhodil.
Naštěstí přišlo vysvobození v podobě třetího gólu a zapískaného poločasu.
Ve druhé půli se naše hra zlepšila, začali jsme si vytvářet spoustu šancí, který
jsme však trestuhodně zahazovali. Ale opět jsme urvali důležitý tři body.
SK Líšeň B - Lokomotiva Horní Heršpice 4:0 (3:0)
Góly: Dědič 2, Pokorný, Poláček
Sestava: Dubinho - Bartoník, Kněžínek Miloš, J. Cupal, V. Dundálek –
Pecha, Chlad, Poláček, Maruš – Dědič, Paťulka
První jarní utkání na domácím hrbolatém mlatu jsme zvládli na výbornou a opět se
o krůček přiblížili k postupu. Spíš než soupeř byl pro nás překážkou nerovný terén,
který dělal některým hráčům nemalé problémy. Hlavně Jara Cupal se s ním
nemohl skamarádit po čas celého utkání. Paťulka zase bojoval s proměňováním
šancí, když místo jednoduchého zakončení volil přehazování vyhybek (že by
nějaký návyk ze šaliny). V týdnu jsem mu domluvil návštěvu u psychologa (neplést
si s psychiatrem), tak doufám, že mu ty vyhybky vyžene z hlavy a vyladí Paťu na
důležitý sobotní zápas. Utkání se odehrálo v naší režii, vstřelili jsme rychlý vedoucí
gól, do poločasu jsme přidali další dva. Druhý poločas byl už spíš takový
udržovací, kdy jsme zazdili několik šancí a přidali už jen jednu trefu. Důležitý je, že
sbíráme pořád tři body. Jinak jsme opět přichystali jeden velký comeback. Díky
propracované síti skautů jsme objevili v lize starších pánů nadějného mladého (i
když už trošku prošedivělého) stopera, známého ve fotbalových kruzích pod
přezdívkou Kněža, který bezchybně zaskočil místo zraněného Kadurky. A zvýšil
tím konkurenci hráčů kolem čtyřicítky, kteří se nám dostávají do sestavy. Kdyby
měl někdo další z bývalých aktivních líšeňských hráčů zájem si zahrát za Béčko,
ať vyplní písemnou přihlášku, která je k dostání u správce hřiště. Samozřejmě
musí počítat s velkým zápisným. Toto vítězství posíláme taky našemu věrnému
fanouškovi až do daleké Anglie, který společně s Milanem Barošovým a Jirkou
Jarošíkem sledují on-line přímé přenosy ze zápasu béčka v útulném
birminghamském pivním pubu. Kozo, drž nám pěsti, ať nám to vyjde!!!
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DOROST SK „A”- SK Slavkov u Brna 3:1(1:1)
Rozhodčí: Jiří Podhradský
Branky: 0:1Tvrdoň 2´pen. - 1:1 Kubala 12´pen.,2:1 Klimek st.68´,3:1 Klimek st. 81´
Sestava Líšně:
1-Klímek, 2-Klimeš, 3-Šťasta, 4-Švancara (12-Holubář-75´), 5-Matoušek (13Vrbka-46´), 6-Kubala, 7-Šudoma, 8-Rezner(K), 9-Klimek st. (13-Vaněk-89´),
10- Pavlovič, 11- Kučerák.
Do hry nezasáhl 33-Vích
Utkání se hrálo na velice těžkém , blátivém terénu, za stálého deště. Hned v 1´
jsme měli šanci ke skórování, Pavlovič zahrává rohový kop a Šudoma hlavou
trefuje prostředek brány, brankář stačí míč vyrazit jen podél branky, ale obránci
jsou rychlejší a nebezpečí zažehnají odkopem. Říká se „nedáš-dostaneš“ a to se
také potvrdilo. Hosté zakládají ve 2´protiútok, kde obránci trestuhodně zaspali,
hráč Slavkova jde sám na brankáře Klímka, který ho musí faulovat-pokutový kop
jejich kapitán proměňuje 0:1. To byl těžký vstup do utkání, zase musíme dohánět
soupeřův náskok. Obrana zjednodušila svou hru a začali jsme mít více ze hry.
Vyrovnávací branka padla také z pokutového kopu po faulu na Šudomu, který
utekl po levé straně až do vápna, kde obránce musel faulovat. Penaltu proměňuje
Kubala 1:1. Opět jsme měli řadu příležitostí k otočení zápasu, jenže koncovka
byla hrozná.Terén je čím dál horší a tak bojujeme s ním i se soupeřem. Šance
Kučeráka a Šudomy zůstali ještě neproměněny, ale dočkali jsme se. V 68´Šťasta
zatáhne míč po křídle, výborně odcentruje na Klimka a ten z první napálí míč
pomocí břevna do sítě. VEDEME 2:1. Konečný stav skóre jsme uzavřeli v 81´Pavlovič posílá míč na Šťastu, ten se znovu skvěle uvolní, přesným centrem najde
opět Klimka, který nezaváhá a střílí pod břevno 3:1.Musíme pochválit celé
družstvo za maximální bojovnost a trošku vyzvednout výkon Petra Šťasty, který
neúnavně „jezdil“ v záloze a taky střelce dvou branek Vaška Klimka, který se
„pral“ se svým mateřským klubem a nakonec jej poslal domů bez zisku bodu.
V minulém komentáři jsem opomněl vyzdvihnout gólovou přihrávku Kučeráka,
tímto se mu omlouvám za způsobenou újmu.
Šlapanice – DOROST SK „A” 1:1(1:0)
Rozhodčí: Oujezský
Branky: 1:0 Kysela - 19´pen. - 1:1 Šudoma - 57´
ŽK :Svoboda O.
Derby je vždy ošidné, to se také potvrdilo při dnešním zápase.V zápase jsme měli
řadu příležitostí ke skórování, ale Švancara, Šudoma, Svoboda, Klimek,Kučerák
své šance neproměnili. A tak přišel trest v podobě penalty za zbytečný faul
Vícha.Domácí svou šanci využili a vedli 1:0. Po přestávce jsme zase bušili do
domácích a odměnou nám byla vyrovnávací branka Šudomy v 57´. Bohužel se
nám nepodařilo vstřelit vítězný gól a tak vezeme ze Šlapanic jen pouhý bod, ze
kterého se radovali jen domácí a to tak jako by snad i vyhráli. Tohle kolo přineslo
řadu zajímavých výsledků v naší skupině a je stále o co hrát.
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DOROST SK „B“ - Start 5:3 (3:2)
Góly: 2xJenis,2xDaněček,Vaněk
Sestava: Vich- Ďurta,Dufka,Vaněk,Svoboda J.-Daněček,Sedláček,Jahoda,JenisBrom,Beranek
Střídali:Hajn,Svoboda M.
Na podmáčeném hřišti na hranici regulérnosti se nám podařila odveta za podzimní
prohru. První poločas se nám nevydařil úplně podle představ a to i presto, ze jsme
ho vyhráli 3:2. Protivník ovšem dvakrát vedl, ale naštěstí z naší strany přišlo vždy
brzké vyrovnaní. Po důrazné poločasové domluvě se naše hra zlepšila a skóre
vzrostlo na uspokojivých 5:2. Ovšem uspokojení bylo až příliš velké, neboť jsme
dostali zbytečný třetí gól. Konečné vítězství už nám ale neuteklo. Kdo byl na
zápase přítomen, tak musí uznat, ze pět gólů je pořád málo. Kdybychom proměnili
alespoň polovinu šancí, kdy před námi byla zcela prázdná branka, blížil by se
konečný výsledek ke dvoucifernému číslu.
Maloměřice - DOROST SK „B“ 2:4 (1:2)
Góly: Brom,Jahoda,Jenis,Beranek
Sestava: Klimek -Ďurta,Dufka,Svoboda J.,Vaněk,SedláčekDaněček,Jahoda,Jenis-Brom,Beranek
Střídali: Svoboda M.,Hajn P.
Proti soupeři z konce tabulky jsme splnili povinnost a to i presto, ze začátek
zapasu se opozdil o půl hodiny. Nedostavil se rozhodčí a tak se píšťalky musel
ujmout místní dobrovolník. Obě mužstva hrála slušně, takže vše proběhlo bez
větších problémů. Naše vítězství mohlo byt výraznější, ale některé velmi dobré
šance jsme neproměnili. Je ovšem fakt, ze na začátku druhého poločasu, po
vyrovnáni domácích na 2:2 naše mužstvo chvíli nabíralo dech. Ale od stavu
2:3bylo v podstatě o výsledku rozhodnuto. Jen některé hráče možná do teď straší
ve spánku hráč Pospíšil, který diky své postavě naháněl některým hráčům hrůzu
už před začátkem utkaní. Na štěstí i tento problém se nám podařil překonat a
zaslouženě jsme vyhráli.
MS Brno – St. Přípravka „A“ 4:1 (2:0)
Sestava:Krumbholc,Petrnek,Trávníček,Hujňák,Boček,Bednář,Šebesta,Sodomka,
Ghisi, Valič, Belza, Čerbák
Branka: Sodomka Tomáš
Naši borci to už od začátku pojali "velkoryse".Špatné obsazování protihráčů, málo
důrazné a nepřesné nahrávky způsobily, že do konce prvního poločasu jsme
prohrávali 0:2. V druhém poločase nám soupeř "dovolil" snížit stav o branku. Kluci
začali bojovat a měli chuť hrát a zápas otočit. Jenže dost útočných akcí
nevycházelo z důvodu pozdních nahrávek, při kterých ztráceli balóny. Takže
soupeř naopak dvě další branky přidal.
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FC Čebín – Starší žáci“A“ 0 : 9 (0 : 3)
Sestava: Machka(Slezák) –
Aujeský, Sukovatý, Radkovský, Hajn(Pohanka, Sukovatý, Radkovský, Hajn)
Kapitán, Walla, Hejna, Sklenář(Sklenář,Aujeský,Miklík,Koudelka)
Milotínský, Lazar ( Drštka, Walla)
Branky : Lazar 3, Milotínský 2, Walla 2, Sklenář, Aujeský
K dalšímu utkání jsme zajížděli na "horkou půdu" do Čebína. Zápasy s tímto
soupeřem nikdy nebyly lehké (viz. podzimní porážka doma 2 : 3), navíc hodně
důrazná hra Čebína pro nás vždy byla hodně nepříjemná. Utkání se hrálo na
kvalitním trávníku, a i když od večera pořád lilo, bylo hřiště relativně v
pořádku.Hustý déšť, který se po celé utkání valil na hráče, byl sice nepříjemný, ale
chuť hrát fotbal nikomu neubral! Začátek utkání byl oboustranně opatrný, s
množstvím tvrdých osobních soubojů. Postupně jsme získávali převahu, kterou se
podařilo v 16´ "přetavit" ve vedoucí branku, kterou po rohu ze skrumáže dával
Lazar. Chvíli poté zvýšil vedení výborně hrající Milotínský, když trefil po překonání
brankáře branku z velmi ostrého úhlu. Dál už jsme hráli v klidu, naši hráči tvořili
pěkné akce, do poločasu jsme přidali ještě jeden gól a po změně stran jsme
pojistili vedení dalšími dvěma góly. Velmi pěkné a fotbalově chytré nahrávky v
tomto zápase rozdával Hejna, velmi přesnými centry (ze standartek i ze hry) ho
doplňoval Hajn, některé akce byly opravdu pohledné. I když jsme řadu šancí
nedotáhli do konce, zastavil se počet docílených branek na nečekané devítce. Za
dnešní výkon musím poděkovat všem hráčům a to včetně náhradníků, kteří se
tentokrát
všichni
zapojili
do
hry
a
podali
kvalitní
výkon.

FC Čebín – Mladší žáci „A“ 0 : 12 (0:8)
Branky: Procházka 3x, Trávníček 3x, Kolejka 2x, Marek, Drochytka, Šikral, Mitáš
Sestava: Fara -Čermák(34.min.Boček) Vejmělek Šikral Haneček Procházka
Marek (34.min. Mitáš) Čtvrtníček,Kolejka Drochytka(34.min.Bohuslav) Trávníček.
Od prvního hvizdu rozhodčího se naši hráči zakousli do soupeře a v podstatě se
hrálo neustále na půlce domácích, takže bylo jen otázkou času, kdy se to projeví
na skóre.Kolejka v 8.minutě z pozice pravého křídla naběhl na centr Trávníčka a
skóroval. Potom následoval brankostroj našich hráčů,druhý gól přidal Procházka
ve 12.min. po přihrávce Drochytky a další přidal v 15.minutě. Potom ranou z dálky
zavěsil Šikral. V 16. minutě hlavičkoval do sítě nejmenší hráč našeho týmu Marek. Ve 20. minutě Procházka českou uličkou vyslal na branku Drochytku a ten
přidal další branku.Ve 27.min. se dočkal i Trávníček a před odchodem do kabin
dal gól Kolejka. Druhý poločas jakoby naše hráče mírně ukolébal,vystřídali jsme 3
hráče, ale přidali jen další 4 branky-probudil se Trávníček. Zasloužená výhra!!
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SK Moravská Slavia – Starší přípravka „B“ 1:6 (1:4)
Branky:Lorenc Dominik, Číhal Jan,Gottvald Filip, Ghissi Tomáš, Knetig Jakub 2x
Sestava: Krumholc Ondřej, Malý Marcel, Dvořák Jakub, Špičková Gabriela, Číhal
Jan, Gottvald Filip, Knetig Jakub, Lorenc Dominik, Randýsek Lukáš, Kozumplík
Ladislav, Sachambula Nelson, Trávníček Ondřej, Ghissi Tomáš
Utkání s Morendou to je vždy prestižní utkání. Vždy vyrovnaný a pěkný fotbal. Jen
dnešek tomu byl výjimka. V naší brance chyběl náš gólman Mikulica(škola v
přírodě) a tak jsem musel sáhnout po Ondrovi Krumholcovi. Už jen když se
postaví tento borec do branky, budí u soupeřů respekt. A taky si ho dovedl během
celého zápasu držet.Krom první pětiminutovky, kdy jsme dostali po rohovém kopu
gól, chybou neobsazeného hráče, jsme podali opět v celku bezchybný výkon.
Skvěle hrála obrana Malý - Dvořák - Trávníček, v záloze byl hodně vidět Číhal a
naše malá Gabča Špičková. Bez větších problémů si plnili úkoly i útočníci Knetig Ghissi. Jen Knetig si musí chodit víc pro balóny. Po obvyklé bouřce, kterou vždy
udělám, kdy lajdácky dostaneme soupeře do vedení, jsme výsledek rychle otočili.
Brzy jsme vedli o dva góly a byl čas prostřídávat náhradníky. Nejlepší z nich dnes
byl Filip Gottvald. Ostatní se mi dnes na hřišti hodně toulali. Na tom musíme s
hochy ještě hodně zapracovat. Do přestávky jsme ale vedli o tři branky. Druhý
poločas jsme už hráli na hřišti jen my. Opět jsme se snažili předvádět celoplošný
fotbal a myslím, že se to i dařilo. Když se něco pokazilo, obrana to skvěle s
brankářem uválela. Říkám, měli jsme to dnes s Ondřejem Krumholcem v brance
snazší, ale věřím, že i s Mikulicou bychom dnes Morendu v pohodě přehráli. Ale i
tak patří klukům z Morendy velké plus, že bojovali až do samého konce.

Mladší přípravka „A“ - Žabovřesky

1:1

Střelci: David Honzák 1x
Tento mistrovský zápas byl zajímavý především povětrnostními podmínkami.
Celkem nás překvapil rozhodčí, který odmítl zápas zrušit a to i za skutečnosti, že
jsme se s celkem soupeře dohodli a měli jsme připraven i náhradní
termín(konzultován s koordinátorem přípravek). Nutno podotknout, že nejen zima
ale i vytrvalý déšť svědčil o tom, že si kluci z přípravky odehrají svůj zápas a další
tři týdny si díky chřipce či angíně nekopnou ani na mistrovském zápasu, ale ani
tréninku. Pro trenéry bylo i nepříjemné čelit nevoli přítomných rodičů. Zmíněný
rozhodčí nakonec zrušil i přestávku k odpočinku družstev a hráči tím pádem
neměli mnoho času si ani vypít horký čaj,který jim správce hřiště připravil. Za to
mu i jménem soupeře moc děkujeme. Výkon hráčů byl obdivuhodný mrzí nás jen
to, že převaha našeho mužstva nebyla korunována úspěchem ve formě vítězství.
HOŠI DĚKUJEME !!!
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SPARTA BRNO – Mladší přípravka „A“

1:6

Střelci: Jakub KNETIG 4x, David HONZÁK 1x, vlastní 1x
Odložený zápas byl sehrán 26.4.2006 v 16,00hod., bez účasti delegovaného
rozhodčího. První poločas byl ve znamení rozehrání našich hráčů, ne že bychom
nedělali chyby, ale do kabin jsme odcházeli při skóre 1:2. Dle slov trenéra p.
Libora Honzáka se nám povedlo důležité vítězství, které potřebovali hráči a v
neposlední řadě i výsledková tabulka.

Mladší přípravka "B" : Ořechov - 7 : 2 (3:0)
Sestava:
brankář: T. Andrle - Franěk M., Honzák, Konečný, Buček, Mathauser, Verner,
Šperka, Nešpor, Počinek, Tůma
Branky: Verner - 3 , Honzák - 2 , Mathauser – 2
Soupeř přijel v malém počtu (přesně 8 hráčů)a
takže začátek zápasu se posunul. Naši mužstvo
kterou vyjádřilo i gólově. Po zbytečných chybách
byli hráči ml. přípravky "A" - Verner, Honzák,
výkonem pomohli k vítězství.

čekalo se jestli nedorazí další,
mělo převahu v celém zapasu,
jsme obdrželi dva góly. Oporou
Mathauser, kteří svými góly i

Moravská Slávie – Mladší přípravka „B“ 0 : 5 (0:3)
Sestava:
brankář: T. Andrle - Stoklasa, Franěk M., Zaťko, Honzák, Králík, Konečný, Baláš,
Buček, Mathauser, Verner, Šperka
Branky: Verner 4 (jedna z penalty), Šperka Tomáš ml.
Naše družstvo podalo dobrý výkon a nad svými vrstevníky zaslouženě vyhrálo.
Nejlepším hráčem byl Pavel Verner, který čtyřmi góly pomohl k vysokému
vítězství.
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Na přátelské, „nejen fotbalové“ odpoledne,
se spoustou zábavy a dobré nálady.
VIP
PRE SS

Na stadionu ČAFC Židenice na ulici Gajdošova se
utkají v miniturnaji
„Stará garda ČAFC – Staří páni Líšně
„Bolkova 11“ - mužstvo novinářů a osobností
Vyvrcholením bude divizní derby mezi „A“ mužstvy

ČAFC ŽIDENICE a SK LÍŠEŇ od 17 hod
Připraven je bohatý kulturní program,
tombola a soutěže pro děti
Hosty odpoledne budou
LAĎA KERNDL a MICHAELA DOLINOVÁ
Vstup pro ženy a děti ZDARMA!!!
Výtěžek akce bude věnován na stavbu dětského hřiště
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