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                                             (zdroj: nv.fotbal.cz)       

                                                    Informace 
 

Zápasy 12. kola se vzhledem k nepříznivým meteorologickým podmínkám 
nehrály. 
Utkání našeho týmu v Kolovči je předběžně přesunuto na 25. listopad 2012. 
 
                                          Pozvánka na příští kola 

 
 

                             
 
 
 
 

                             Významní sponzoři FK Horažďovice 
 
                                          Město Horažďovice 

                                             Kovošrot Nepomuk 
                                  Teraso s. r. o. Horažďovice 
                      HASIT Šumavské vápenice a omítkárny 
 

             Další sponzoři FK Horažďovice jsou na webu: www.fkhd.cz 
 
                                        Zpravodaj sestavil Stanislav Jůda©2012 
 
 

 
 
 

   
   
   
   

   
   
                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 FK HORAŽĎOVICE                              FC CHOTÍKOV 1932 
                           
 
     

                                              
                                                     Vážení diváci,  
    vítáme Vás dnes na utkání, ve kterém se střetnou týmy FK Horažďovice   
a FC Chotíkov 1932. 
    Na začátku letošní sezóny bylo přáním trenéra FC Chotíkov Jaroslava 
Kluska st. pohybovat se v klidných vodách tabulky, aby tak se jeho tým 
vyhnul sestupovým problémům. Toto přání se trenérovi Chotíkova a jeho 
hráčům zatím daří naplňovat.   
FC CHOTÍKOV 1932 
Brankáři: Dominik Bejdák, Jiří Krásl 
Obránci: Jaroslav Kluska, Martin Míka, Jiří Pechler, Martin Prais, Jan      
Fikar 
Záložníci: Tomáš Belan, Jaroslav Břicháček, Luboš Filip, Jiří Marek, Michal 
Prais, Martin Prokopec, Jakub Puchmertl, 
Útočníci: Miroslav Lopata, David Míka, Martin Otýs, Pavel Schwarz  
Trenér:  Jaroslav Kluska st. 
                                         (údaje převzaty z fotbalové přílohy Klatovského deníku) 
Současná pozice v tab. KP po 11 kolech:  6.místo 5  2  4  26:19  19 b. (2b. PK)                                                                                                         
Minulé kolo: Vejprnice  - Chotíkov 2:1 (Lopata)  
Střelci: Puchmertl 6, Scheinherr 4, Břicháček 3, Fikar, Lopata, Otys, 
Otýs(2), Filip, Marek, Míka, Pechler, Prokopec(1) 
 

 

Utkání 13. kola Krajského přeboru 
  4. 11. 2012 14.00 hod. 

 

            Rozhodčí:  Bogdan Gabriel 
                       Lego Jan 
                       Sladký Stanislav 
    Delegát:     p. Jindra 

Číslo zpravodaje: 

14. kolo: Domažlice B - Horažďovice 11.11. 14:00 NE 

15. kolo: Horažďovice - Stod                17.11. 13:30 SO 



 
FK HORAŽĎOVICE – „A“ MUŽSTVO                
 

Klubové barvy:  modrá - bílá 
Brankáři: Kozlík Jakub, Macoun Daniel 
Obránci:  Cihlář Pavel, Křivanec Ondřej, Stulík Ondřej, Greger Martin,    
                  Čadek Petr, Pintíř Radek, Šedivý Michal  
Záložníci: Jůda Tomáš, Šafanda Marek, Nauš Josef, Kotrba Petr, Sova     
                  Jan, Janouškovec Jiří, Butnaru Ion  
Útočníci:   Mičkal Petr, Beránek Vlastimil, Chod Oldřich, Melka František,  
                  Koc Ondřej   
Trenér:    Čadek Michal                                    
Manažer: Koželuh Milan 
Masér:     Čajánek Svatopluk 
 

Minulé kolo: FK Horažďovice – Hor.Bříza 4:2 (Butnaru 2, Forman, Mičkal) 
Současná pozice v tabulce KP po 11 kolech:  3.místo  9 1 1  24:9   28 bodů 
Střelci: Mičkal (5), Beránek(4), Butnaru, Chod (3), Stulík, Kotrba (2), 
Čadek, Nauš, Melka, Křivanec, Forman M.(1) 
 

 
Rozhovor 

 

V dnešním rozhovoru Vám přiblížíme jednoho z nejzkušenějších hráčů 
našeho týmu - „horažďovického Messiho“ Vlastíka Beránka.  

 

    
 

 Vlastíku, kdo nebo co Tě ovlivnilo v dětství, že jsi 
začal hrát fotbal? 

Určitě to byl vliv mých rodičů, neboť mamka i taťka 
hráli fotbal. 

 V současné době je těžké si představit hru našeho 
mužstva bez Tvé přítomnosti, kolikátou sezónu 
vlastně v Horažďovicích působíš? 

To si nemyslím, fotbal je přece kolektivní hra a práce všech, takže já jsem jen 
součástí týmu, ale zřejmě do něj asi patřím. Tuším, že v Horažďovicích jsem 
již druhou sezónu. 

 Patříš mezi obávané střelce, vedeš si nějakou statistiku svých branek? 
Mezi střelce určitě patřím, ale letos ten gólostroj nějak „hapruje“. Statistiky 
si vedu, píšu si takovou kroniku, ale začal jsem ji psát až po dorosteneckém 
věku. Takže celkový přesný počet svých gólů nevím. Ale bylo jich hodně!   

 Nejvíc branek jsi vsítil asi z trestných kopů, jestli se nemýlím?Můžeš 
prozradit tajemství úspěšnosti těchto kopů nebo je to „výrobní tajemství? 

Hodně gólů jsem sice z trestňáků dal, ale určitě víc jich bylo ze hry. Trošku 
toho „výrobního“ tajemství tam je, ale hlavně je to „dobrá“ pravá noha, dále 
léta praxe a pilování.  

 
 Jakou kopací techniku upřednostňuješ při trestných nebo rohových kopech 

– je to „šajtle, placírka, nárt nebo bodlo“? 
V jednoduchosti je síla, takže je to určitě „placka“. 

 Vlastíku, co bys doporučil pro nácvik střelby začínajícím mladým 
fotbalistům? 

Tak určitě  maximální zaujetí na tréninku, poslouchat trenéra a udělat pro 
sebe něco navíc. 

 Na jaké zápasy, mužstvo, případně spoluhráče vzpomínáš nejraději? 
Tak určitě  na Blšany, kde jsem jako mladý talent působil. Byl jsem 
v mužstvu společně s hráči jako je např. Jan Šimák, Patrik Gedeon, Pavel 
Pergl, Vašek Drobný a Petr Čech. Trenérem byl Miroslav Beránek a jeho 
asistentem byl sušický Honza Říčka, nynější scout Manchestru City. Byla to 
pro mne obrovská zkušenost. Ale kluci v FK HD jsou taky bezva parťáci. 

 Je něco nebo někdo, co bys  ve své kariéře nejraději vymazal? 
Tak určitě  je v životě spousta věcí, které bych vymazal, ale raději je 
nebudu uvádět. 

 Já jsem byl před zápasem hodně pověrčivý, měl jsem zažitý určitý 
předzápasový rituál, jak jsi na tom Ty? 

Vyložený rituál nemám, ale před začátkem utkání si chodím jako poslední 
tlesknout s trenérem! 

 Předpokládám, že nějakou tu sezónu ještě odehraješ, ale věk nelze 
zastavit, přemýšlíš například o tom, že bys mohl v budoucnosti působit      
u nějakého mužstva jako trenér? 

Tak určitě  ano, někdy bych se této činnosti rád věnoval. 
 Máš kromě fotbalu ještě nějaké jiné záliby? 

Jasně, stejně jako každý jiný fotbalista. 
Moc mě baví například tenis. 

 Oblíbená hudba, film, jídlo a pití? 
Poslechnu si všechno, rád se dívám na 
horory a thrillery.  K jídlu sním všechno, 
ale „česká kuchyně je česká kuchyně“. Pití 
je jasné, jedničkou je pivko ze „sedmého 
schodu“. 

 Vlastíku, díky za rozhovor a přeji Ti 
hodně zdraví, energie a  štěstí pro Tvůj 
gólostroj. 
 
Pozn.: Replikou „Tak určitě “ jsme se chtěli přiblížit úrovni rozhovorů našich 
ligových fotbalistů a reprezentantů v České televizi.  


