
Fotbalový klub Horažďovice Vás vítá
na utkání krajského přeboru mužů

s mužstvem

SK KOVODRUŽSTVO 
STRÁŽOV

15. srpna 2010 od 17 hodin
Utkání řídí hlavní rozhodčí Prokeš

1. a 2. asistent rozhodčího: Jan Mazán, Lukáš Langmajer
Delegát ČMFS: Hajšman

Fotbalový klub děkuje za podporu všem svým příznivcům, především pak 
sponzorům

Město Horažďovice
Designjesvoboda

Kovošrot Nepomuk s. r. o.
P. Zikmundová – Česká pojišťovna a. s. – finanční poradenství

Borga s. r. o. Horažďovice – střechy z plechu
 Kovaltos s. r. o. Horažďovice – výroba zahradního nábytku

Lukeš Karel – Papírnictví
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny a. s.

Teraso s. r. o. Horažďovice
Hasičská vzájemná pojišťovna a. s. Plzeň

Řeznictví Říha
Jezdecký areál Krutěnice

Hotel Prácheň

vzal Václav Staněk ze Sušice, pomoc přislíbil Jirka Pavlík. Cílem je určitě udržení v kraj-
ském přeboru.

Dorost B
Nově utvořené mužstvo společně s  FK Svéradice bude pod vedením Václava Duška 
mladšího hrát okresní přebor. V mužstvu jsou dorostenci FK Svéradice a naši chlapci, 
kteří se zatím „nevešli“ do áčka. Je to příležitost zejména pro nejmladší hráče, aby si 
zvykli na dorostenecký fotbal. Domácí zápasy mužstvo odehraje na hřišti Svéradic. Cí-
lem není ani tak umístění, spíše zlepšování herní výkonnosti jednotlivých hráčů.

Žáci
U mužstva zůstává jako hlavní trenér Jiří Motl. V nové sezoně klesl počet mužstev v naší 
skupině krajské soutěže na deset. Proto je v  silách týmu první polovina konečné 
tabulky.

Starší přípravka
Trenérem je i letos Michael Forman starší. V této kategorii by si děti měly především 
osvojit fotbalové návyky. Umístění není důležité.

Mladší přípravka
I u tohoto družstva bude dál působit Dalibor Jedlička. Nejistá je především nová podoba 
soutěže.

Školička
Rovněž o  fotbalový potěr se dále starají Michal Šedivý, Miroslav Lávička a  Petr 
Klečka. 

Na hřišti došlo k několika úpravám a zejména byl konečně instalován automatický zá-
vlahový systém. A klubu přislíbil spolupráci „navrátilec“ Stanislav Jůda.

Ceny pro výherce tento týden věnovala firma Papírnictví Lukeš.

POZOR!!! Pro velký zájem o oddílové placky jsme nechali dovyrobit další 
sérii. Podrobnosti na našich webových stránkách.

1. JVS a.s. – podporuje mládežnická mužstva FK Horažďovice – děkujeme.



Soupiska mužstva domácích
Brankáři – František Jarolím (17), Jakub Kozlík (1), Obránci: Michal Šedivý (2), Petr 
Čadek (3), Jakub Mirvald (5), Ondřej Stulík (8), Jan Jiřík (15), Záložníci: Marek 
Šafanda (6), Tomáš Jůda (10), Ondřej Koc (11), Robert Beneš (12), Jiří Sova (14), 
Útočníci: Jiří Janouškovec (4), Petr Mičkal (7), Jaroslav Cihlář (9), Michael Forman 
(16). 
Trenér: Michal Čadek. Vedoucí mužstva: Milan Koželuh.
Odešli: Jan Dytrt, Daniel Hadraba
Přišli: Robert Beneš (Junior start ze Žichovic), Petr Čadek (přestup z Blatné),  Fran-
tišek Jarolím (hostování z Klatov), Ondřej Koc (návrat ze zahraničí)

Soupiska mužstva hostů
Do uzávěrky zpravodaje se nepodařilo soupisku zjistit.

S naším dnešním soupeřem SK Kovodružstvo Strážov jsme se v posledních pěti letech 
v mistrovském zápase neutkali. Tým obsazoval čelní příčky ve své skupině I. B třídy. 
V roce 2009 ji vyhrál, což znamenalo postup do I. A třídy. I zde si vedl výborně a nako-
nec obsadil 4. příčku a v baráži bojoval s Chanosem Chanovice dokonce o účast v kraj-
ském přeboru! S Chanovicemi sehrál Strážov vyrovnané zápasy s výsledky 1:1 a 0:1 
(branku z penalty zaznamenal Beránek), to na postup nestačilo. 
Naši se se Strážovem potkali na zimním turnaji v Sušici a vyhráli 2:0. 
Věřme, že obdobný výsledek bude i na konci tohoto zápasu.

Aktuální tabulka

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Horažďovice 1 1 0 0 5:0 3 (3)

2. Domažlice B 1 1 0 0 4:0 3 (0)

3. Sušice 1 1 0 0 4:2 3 (0)

4. Horš.Týn 1 0 1 0 0:0 1 (– 2)

5. Blovice 1 0 1 0 0:0 1 (1)

6. Zbiroh 1 0 0 1 2:4 0 (0)

7. VD Luby 1 0 0 1 0:4 0 (0)

8. Zruč 1 0 0 1 0:5 0 (– 3)

Komentář k minulému utkání A týmu
TJ Zruč – FK Horažďovice 0:5 (0:2) 
Branky: 39., 73., 82. Jiřík, 26. Beneš, 55. Šafanda. Rozhodčí: Kohout, ŽK: 3:0, Diváků: 100 
Utkání se hrálo na hřišti s umělým povrchem menších rozměrů a to činilo v úvodních 
dvaceti minutách našim problémy. K jejich uklidnění přispěla vedoucí branka. Po akci 
Koce, který se uvolnil po pravé straně, následně přihrál na Beneše a ten střelou k tyči 
nedal domácímu brankáři šanci. Zasloužené vedení po rohovém kopu Cihláře jistil do 
konce poločasu druhou brankou Jiřík. V druhém poločase již horažďovičtí potvrdili zcela 
roli favorita. Domácí přehrávali herně i fyzicky a vzhledem k průběhu hry je výsledek 

pro Zruč, která si za celý zápas vytvořila dvě šance, příliš shovívavý. V 55. minutě po 
vyšachování domácí obrany byl na konci kombinační spolupráce Janouškovec – Koc 
Šafanda a zvýšil náskok hostů na 3:0. V dalším průběhu ještě dvěma góly završil svůj 
hattrick Jiřík hlavou a  přispěl k  tomu, že domácí na úvod tohoto ročníku dostali na 
svém hřišti „bůra“. 
Sestava Horažďovic: Jarolím – Čadek, Jiřík, Sova, Mirvald – Šafanda, Koc, Jůda, Janouš-
kovec (89. Forman) – Beneš (75. Stulík), Cihlář. 

Výsledky našich mužstev z minulých víkendů
O minulém víkendu nebyly ostatní soutěže ještě zahájeny. Včera odehrálo svůj první 
mistrovský zápas v  Týnci B mužstvo mužů. Jak dopadlo, se dozvíte od hlasatele 
zápasu.

Pozvánky na další kola
Muži A – 1.A třída
22. srpna Ne 17 hod. (UMT) Domažlice B – FK Horažďovice 
29. srpna Ne 17 hod. FK Horažďovice – Nepomuk
Muži B – III. třída
22. srpna Ne 13.30 hod. FK Horažďovice – Hradešice B 
28. srpna So 16 hod. Plánice – FK Horažďovice
Dorost A – krajský přebor
22. srpna Ne 10 hod. (UMT) Doubravka – FK Horažďovice 
28. srpna So 10 hod. FK Horažďovice – SŠ Plzeň

Fotbalový klub Horažďovice na startu ročníku 2010/11
Muži A
Po sestupu z krajského přeboru byl výborem odvolán trenér Lubomír Vašica. Mužstvo 
převzal ve velice těžké situaci před dvěma roky po sestupu z divize, kdy řada hráčů 
odešla. V  prvním roce se mužstvu pod Lubošovým vedením podařilo krajský přebor 
uhájit v baráži se Sušicí. Letos to již, bohužel, nevyšlo. Za vykonanou práci s A muž-
stvem i za vše, co pro horažďovický klub udělal, Lubošovi děkujeme a přejeme mu v dal-
ší fotbalové práci hodně úspěchů! Tým převzal nový trenér Michal Čadek z  Blatné. 
Z hráčských změn zmiňme alespoň krátkodobou výpomoc odchovance Ondřeje Koce 
před jeho návratem do Skotska. Věříme, že tým bude hrát v popředí tabulky, případný 
postup by byl hezkou tečkou za sezonou.

Muži B
Vedení mužstva převzal od zaneprázdněného Michaela Formana staršího Pavel Jánský 
s  navrátilcem Miroslavem Hlaváčem. Jejich cílem je především posílení a  stabilizace 
kádru, aby béčko mohlo důstojně a v plném počtu odehrát své zápasy. Bonusem by pak 
byl případný postup do okresního přeboru.

Dorost A
Po vítězství v krajské soutěži a postupu do krajského přeboru skončilo u mužstva tre-
nérské trio Sova – Želízko – Mazanec. Všem třem patří za odvedenou práci velký dík! 
Josef Sova obnovil v Horažďovicích dorostenecké mužstvo a dovedl ho až do krajského 
přeboru. I těmto pánům přejeme v další fotbalové práci hodně úspěchů! Mužstvo pře-


