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                                             (zdroj: nv.fotbal.cz)       

                                                    Informace 
 

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                                                 FC DYNAMO 
    HORAŽĎOVICE                              HORŠOVSKÝ TÝN, o. s. 
                           
 
     

                                             Vážení diváci,  
    vítáme Vás dnes na utkání, ve kterém se střetnou týmy FK Horažďovice  
a FC Dynamo Horšovský Týn. 
   S bývalým koučem Dynama K. Krejčím po skončení sezony 2011/12   
odešla prakticky celá jeho „legie“, která při premiéře H.Týna v KP obsadila          
8. místo. V ročníku KP 2012/2013 se spojily dva rivalské kluby, Dynamo      
a 1. FC. Nově vzniklý tým FC Dynamo vede trenér J. Kožíšek. Mužstvo 
tvoří většinou hráči 1. FC, s nimiž tr. Kožíšek úspěšně absolvoval I. B třídu. 
FC DYNAMO HORŠOVSKÝ TÝN, o. s. 
Brankáři: Touš Jiří , Bratanič Adam  
Obránci:   Bauer Ondřej, Ouřada Josef, Šindelář Radek, Brichcin Martin,  
                  Wolf Martin, Barnáš Martin  
Záložníci: Minařík Jan, Andrle Petr, Blacký Martin, Falout Marek,      
                  Šindelář Tomáš, Praštil Martin, Rada Václav, Paluch Radek 
Útočníci:   Kotlan Filip , Pačesný Jiří, Šinal Martin  
Trenér:     Kožíšek Josef 
                                         (údaje převzaty z http://domazlicky.denik.cz/fotbal) 
Současná pozice v tabulce KP  po 8 kolech:  13. místo  2  1  5  12:24  7 bodů 
Minulé kolo: Horš. Týn  - VD Luby 2:0 (Havlíček, Šindelář)  
Střelci: Havlíček 5, Bauer, Šindelář, Pačesný, Paluch, Šinal, Šindelář +vl.(1) 

 

Utkání 9. kola Krajského přeboru 
7. 10. 2012 16.00 hod. 

 

            RRRooozzzhhhooodddčččííí:::       KKKrrraaačččmmmeeerrr   MMMaaarrreeekkk   
                                                                     LLLeeegggooo   JJJaaannn   
                                                                     SSSccchhhnnneeeiiidddeeerrr   JJJooossseeefff   
            DDDeeellleeegggáááttt:::               LLLeeešššeeetttiiiccckkkýýý   VVVlllaaadddiiimmmííírrr   

Číslo zpravodaje: 

10. kolo: Sušice         - Horažďovice 14.10. 16:00 NE 

11. kolo: Horažďovice - Horní Bříza 21.10. 15:30 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: SK Klatovy - FK Horažďovice  2:1 (Mičkal) 
x 

Současná pozice v tabulce KP po 8 kolech:  3.místo  6 1 1  14: 5   19 bodů 
Střelci: Beránek (3), Chod, Mičkal, Stulík (2), Čadek, Kotrba, Křivanec, 
Melka, Butnaru (1) 
 

                              Momentky z derby s SK Klatovy 
 
 
 

 
              
 
 
 
   
 
 
 
 

 

Horažďovičtí fans svým                          Nešetrný zákrok kolenem klatovského  
povzbuzováním statečně                         Vítovce na Ondru Křivance nebyl  
odolávali přesile domácích                     oceněn ani žlutou kartou. Ondra                                                                
fanoušků.                                                skončil v nemocnici. 
 

 

V sezóně KP 2009/10 FK Horažďovice sestoupily do 1.A třídy. Po tomto 
nezdaru byl odvolán tr. Luboš Vašica a vedením byl pověřen Michal Čadek. 
Pod jeho vedením tým začal hrát atraktivní kopanou a s přehledem vyhrál 1.A 
třídu. V následující sezóně pokračovala divácky přitažlivá kombinační hra 
týmu a FK HD skončil v KP na 3. místě. Michal se zasloužil se svými svěřenci 
k dnešnímu datu o nevídanou sérii 35 neprohraných domácích mistrovských 
utkání v řadě za sebou. 
 

 Zde je krátký rozhovor s tr. FK HD Michalem Čadkem. 
  

 Michale, pověz nám,  jaké byly Tvoje fotbalové začátky? 
Začínal jsem hrát pod tr. Brožem za TJ Blatná. Měli jsme výborný tým,  
rád vzpomínám na utkání proti strakonické ČZ, Fezku a Vodňanům.  

 Na jakém postu a v jakých týmech jsi hrál?  
Vyzkoušel jsem téměř všechny posty, nejčastěji ale post středopolaře. 
Většinu kariéry jsem odehrál v Blatné, neboť jsem byl stejný patriot jako 
nyní tvůj syn Tomáš. Dva roky jsme hráli KP, což byly krásné fotbalové 
roky blatenské kopané. 

 Kdo nebo co ovlivnilo Tvé rozhodnutí stát se trenérem? 
Na hřišti jsem se vždycky snažil dirigovat hru svého týmu a když                 
už to herně nešlo, tak jsem to zkusil „z lavičky“(). Fotbal mne        
nesmírně baví, tak proč to nezkusit. Zadařilo se a tak pokračuju dál. 

 Jak se Ti daří časově zvládnout zaměstnání, rodinu, cestu, přípravu na 
trénink a samotný trénink? Máš vůbec čas na nějaké jiné aktivity? 
Tak to je na trenéřině to nejnáročnější, ale díky pochopení mé ženy a celé 
rodiny to zvládám. Stíhám ještě sledovat zápasy našeho juniora, který hraje 
v Příbrami a na fotbalovém plesu jste mohli vidět, že neopomíjíme ani 
aktivity dcery.  

 Mužstvo předvádí převážně kombinační hru, nese samozřejmě Tvůj 
podpis, ale inspirovala Tě v tom hra nějakého týmu? 
Vždy se mi líbila hra Brazilie, ale v amatérské soutěži hraješ to, na co máš 
hráčský kádr. V Horažďovicích je spousta výborných hráčů, takže se 
snažíme hrát technický fotbal, což i hráče baví. Ale ne vždy to vychází. 

 Jaké je to trénovat svého bratra Petra? Nechá si poradit? 
Petr moc netrénuje, takže je to v pohodě (). Ale teď vážně, brácha měl 
zkusit „větší“ fotbal už dřív. Má to v hlavě i v nohách srovnané, s ním 
problém nemám. 

 Na lavičce působíš klidným dojmem, jak to vypadá v kabině v poločase, 
pokud se týmu nedaří?  
Preferuji zásadu - to, co se v šatně upeče, má se tam taky sníst. Možná se 
dozvíš od samotných hráčů více (). 

 Který jiný sport preferuješ kromě fotbalu? 
Jako každý kluk naší generace lední hokej a „pozemák“. 

 V Klatovech jsme v minulém kole prohráli, chceš k tomu něco dodat? 
Chtěl bych poděkovat našim fans za aktivitu v Klatovech, takovou 
atmosféru by měli přenést i do domácího prostředí, přál bych si doma také 
více diváků, ale to neovlivním. 

 Tvoje oblíbené jídlo, pití? 
Tatarák a nefiltrovaná „plzeň“. 

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


