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                                             (zdroj: nv.fotbal.cz)       

                                                    Informace 
 

Znovu upozorňujeme, brzy budou domácí utkání natáčena na video. Tato 
videa bude možno zhlédnout na webu:   www.tvcom.cz 
Už nyní jsou zde natočená utkání ze dvou krajů (také i utkání z jiných 
sportů – florbal, házená apod.). 
 
                                          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                              TJ ZKZ HORNÍ BŘÍZA 
                           
 
     

                                              
                                                     Vážení diváci,  
    vítáme Vás dnes na utkání, ve kterém se střetnou týmy FK Horažďovice  
a TJ ZKZ Horní Bříza. 
    Přáním Josefa Michálka, trenéra týmu Horní Břízy, je klidná sezóna bez 
nervů pod vlivem záchranářských utkání v jarní části sezóny. Tým Horní 
Břízy svou příslušnost v účasti v KP zachraňoval totiž v minulých sezónách 
třikrát za sebou.   
TJ ZKZ HORNÍ BŘÍZA  
Brankáři: Jan Korejčík, Pavel Mizera, Lukáš Šimandl 
Obránci: Lukáš Janka, Pavel Chocholatý, Václav Beneš, Zdeněk Hackr, 
Radek Šimice, Zdeněk Frána, Filip Mornštajn, Stanislav Velík  
Záložníci: Martin Paukner, Michal Chocholatý, Michal Křížek, Vilda 
Čechura, Jiří Sedlecký 
Útočníci: Martin Vrla, Zdeňek Frána, Jan Paukner, Milan Zavadil, Viktor 
Landa, Dušan Fráz, Jaroslav Pech, František Hrubec 
Trenér:  Josef Michálek 
                                         (údaje převzaty z fotbalové přílohy Klatovského deníku) 
Současná pozice v tabulce KP  po 10 kolech:  8. místo  3  3  4  10:19  13 bodů 
Minulé kolo: Horš. Týn  - VD Luby 2:1 (Paukner, Vrla)  
Střelci: Paukner 4, Vrla 2, Chocholatý, Zavadil, Čechura, Šimice(1) 
 

 

Utkání 11. kola Krajského přeboru 
  21. 10. 2012 15.30 hod. 

 

            Rozhodčí:  Kafka Václav 
                       Burda Miloš 
                       Šlapák František 
    Delegát:     Havránek Václav 

Číslo zpravodaje: 

12. kolo: Koloveč         - Horažďovice 28.10. 14:30 NE 

13. kolo: Horažďovice - Chotíkov      4.11. 14:00 NE 



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: TJ Sušice - FK Horažďovice  2:3 (Mičkal 2, Nauš) 
x 

Současná pozice v tabulce KP po 8 kolech:  3.místo  8 1 1  20:7   25 bodů 
Střelci: Beránek, Mičkal (4), Chod (3), Stulík, Kotrba (2), Čadek, Nauš,     
             Melka, Křivanec, Butnaru (1) 
 

Rozhovor 
 

Současnou brankářskou jedničkou A mužstva          
FK Horažďovice je Jakub Kozlík.Výborné výkony 
Kuby v uplynulých zápasech byly základem pro zisk 
bodů  a výborné dosavadní umístění našeho týmu 
v popředí tabulky KP. Zde je rozhovor s tímto 
sympatickým brankářem.  

 

  
 

 Jakube, svými výkony přispíváš k dobrým výkonům FK Horažďovice, 
kolikátou sezónu vlastně v Horažďovicích působíš? 

Myslím, že teď v zimě už to budou čtyři roky od té doby, co jsem se poprvé 
objevil v brance FK HD. 

 Kdo nebo co ovlinilo Tvé rozhodnutí postavit se do branky, vždyť 
většinou malí začínající fotbalisté se chtějí stát útočníkem a dávat góly? 

To rozhodnutí bylo zcela prozaické. Stalo se to v mladších žácích ve 
Strakonicích, když jsme byli bez gólmana a já jsem se rozhodl, že si do 
branky stoupnu. Ale chytání mi bylo už asi souzené, neboť odmalička, když 
jsme si šli kopat za barák, jsem to byl já, kdo chytal. 

 Jak se vyvíjela dál Tvoje hráčská kariera, prý si chytal i ve Spartě? 
Jak už jsem říkal, s chytáním jsem začal ve Strakonicích a po určité době 
jsem chytal i za výběr Jihočeského kraje. Ve výběru si mě všimli ze Sparty, 
do které jsem následně odešel na roční hostování. Byla to pro mě veliká 
životní, ale hlavně fotbalová zkušenost, neboť jsem měl možnost poznat lidi, 
kteří již v té době ve fotbale něco znamenali, nebo ty, kteří jsou úspěšní              

v současné ligové kopané. Kdybych měl být konkrétní, tak například 
brankářské tréninky vedl Ivo Viktor a v týmu jsem působil s hráči, jako je 
například Pepa Hušbauer, Martin Zeman nebo Marek Štěch. 
Po svém angažmá ve Spartě jsem se vrátil zpět do Strakonic, kde jsem 
chytal za dorost a působil jako brankářská dvojka v „Áčku“ mužů.  Ke 
konci mých dorosteneckých let jsem absolvoval krátké angažmá v Písku, 
odkud jsem se vrátil zpátky do Strakonic. Po roce jsem zamířil do 
Horažďovic, kde působím do dneška. 

 Na jaký zápas vzpomínáš nejraději? 
Takových zápasů je víc, ale nejraději samozřejmě vzpomínám na pražské 
derby proti Slávii. Tenkrát jsme bohužel prohráli 5:0, vzpomínám si, že mi 
dal 3 góly Tomáš Pekhart - tenkrát mu to tam ještě „padalo“(). 

 Chytá se Ti lépe v domácím prostředí nebo venku? 
Samozřejmě raději mám domácí zápasy. Těší mě, když v domácím prostředí 
cítím podporu diváků. 

 Byl jsi někdy vyloučen? Zdá se mi, že jsi flegmatik, takže Tě asi jen tak 
něco nerozhodí? 

Několik červených už se mi samozřejmě podařilo sesbírat, ale povětšinou to 
byla vyloučení za fauly. Co si vzpomínám, tak za řeči jsem byl vyloučený 
jenom jednou. Ale že jsem čistě flegmatik, to bych o sobě netvrdil, já o sobě 
spíš říkám, že jsem flegmatický cholerik, to záleží na tom, jak se vyspím. 

 Jsou brankáři, kteří dali góly z trestných nebo pokutových kopů, Ty už jsi 
dal také nějaký gól podobným způsobem? 

Bohužel se mi z brány ještě žádný gól dát nepodařilo. Sice klukům snad 
před každým zápasem říkám, že kdyby byla nějaká penalta, tak že na ní 
půjdu, ale ještě mě na ní nepustili. Oni asi ví, proč to dělají (). 

 Teď z jiného soudku, k Tvému image patří blond vlasy, jsou přírodní? 
Kdepak, jsou odbarvené a je to ještě taky památka na Spartu, kdy jsme se 
rozhodli, že pokud vyhrajeme ligu, tak si obarvíme vlasy na jednu ze 
sparťanských barev. My ligu vyhráli a tak jsem si vlasy obarvil. Od té doby 
v barvení vlasů pokračuji. 

 Máš kromě fotbalu ještě nějaké jiné záliby? 
Z mého volného času mi zabírá hodně času škola, ale když mám volnou 
chvíli, tak se jí snažím trávit s moji přítelkyní. 

 Oblíbená hudba, film, jídlo a pití? 
Hudba - rád si poslechnu starší české písničky 
Film - jakékoliv dílo od dua Smoljak - Svěrák 
Jídlo - jakmile je na talíři maso, tak jsem spokojený 
Pití - „Strakonická 11°“, Jindřichohradecký tuzemák, zelený a bílý čaj 

 Jakube, díky za rozhovor a hodně úspěchů v dalších zápasech. 


