
Fotbalový klub Horažďovice Vás vítá
na utkání krajského přeboru mužů

s mužstvem

Slavoj Koloveč
12. června 2010 od 17 hodin

Utkání řídí hlavní rozhodčí Jiří Houdek
1. a 2. asistent rozhodčího: Josef Schneider, Tomáš Urban

Delegát ČMFS: Karel Kopřiva

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

Dorost – krajská soutěž, skupina A
19. června So 10 hod. Mrákov – FK Horažďovice 
Žáci – krajská soutěž, skup. B
19. června So 10 hod. FK Horažďovice – Sv. Hrádek
Starší přípravka – okresní soutěž
19. června So 10 hod. Nalžovské Hory – FK Horažďovice 

Devadesát let fotbalového klubu v Horažďovicích – VI. část
Z historie „holcplacu“ čili „Lipek“ podruhé
V roce 1921 začal na Lipkách hrát své zápasy S.K. Horažďovice. V roce 1929 bylo hřiště ohrazeno, 
v roce 1933 bylo zvětšeno na rozměr 90,5 x 58 m. Stále ovšem chyběly šatny. hráči a rozhodčí se 
tedy převlékali nejprve v hostinci u Řezáčů (Zářečí), pak u Koblasů. Další šatnou byla chaloupka 
babky Šimonů. Ta stála v místech, kde je dnes pokladna, a byla zbořena roku 1933 a rozvezena na 
vyrovnání zvětšené hrací plochy. Jak píše pan Duchoň „... a tak jsme na hříšti postavili malou bou-
du z krajin, a to pouze pro naše mužstvo. Hosté i sudí se oblékali nadále u Koblasů v hostinci!
Konečně v roce 1935 na moji prosbu u velkostatkáře Kinského, bylo nám dáno veškeré potřebné 
dříví na zřízení dřevěné tribuny, kterou postavil tesařský mistr Císař, a to za 1.600,- Kčs! To bylo 
tedy terno pro nás neboť tím jsme nabyli místa nejen pro naše mužstvo, ale i pro hosty i sudího, 
dále i pro 200 diváků, krytých tak před nepohodou, i hříště samo tím získalo na vzhledu.“
Nová tribuna byla slavnostně otevřena 14.6.1936 zápasem s Viktorií Plzeň s výsledkem 3:6 (naše 
branky vstřelili Polena, Klas a Hutar). V létě 1952 bylo celé hřiště rekonstruováno, opět vybírám ze 
vzpomínek pana Jana Duchoně.
„Se stavitelem Fr. Škodou jsem vyměřil hrací plochu, původně na 110 x 70 metrů, později však 
zkrácenou na 105 x 70 metrů, ku vyrovnání hrací plochy bylo navezeno přes 130 nákladních aut 
země (většinu přivezl Tonda Lužický, obětavý pracovník a toho času jednatel). Plocha byla srovná-
vána, válcována, oseta, a  již se rýsoval pohled na celkovou úpravu. Rozdíl mezi horním cípem 
hříště u řeky, a dolním cípem směrem k Zářečí byl původně 70 cm – nyní je asi 30 cm. Bylo s tím 
ovšem velká fuška! Ze svazu mládeže, kteří se zavázali pomoci – nepřišla ani noha...
Na hříšti pracovali Rykr, Lupíšek, Karel Svoboda, Kalšík, Kropáček, Kačena, Pepík Frantl, Průcha, 
Tonda Skala, Jarda Stulík, Brejcha, Eda Smítka, Lužický, Koc, Kop, Koza, Mach, a další obětaví lidé! 
Já tam byl skoro denně. ...
Postavili jsme i klandry (dřevěné) kolem celé hrací plochy, já je nabarvil. A přibyla i pokladna, další 
lavičky, a jiné zařízení, potřebné ku provozu. Prvým správcem zde byl Kopp, který bývalv Sušici též 
správcem na hříšti. Bohužel že terén hrací plochy, který byl tak pěkně zatravněn – byl pokažen 
stavbou vodovodu přes hrací plochu. Že hrací plocha musela být často upravována tam, kde uka-
zovala dolíky či vrcholky, to je samozřejmé. A to máme ještě výhodu, že hříště je na písečném zá-
vozu, vzniklém při regulaci řeky před 150 léty, kdy byla Otava převedena do nového koryta (dříve 
tekla podél Kandrů.)
Po úpravě strany u řeky, kde byly pořízeny náspy, aby velká voda nezatopila hříště, byly postave-
ny nové lavičky ve třech zvýšených řadách, a v r. 1967 celé hříště kolem kol ohraženo, u řeky drá-
těnou hradbou, směrem na Zářečí betonovými dílci.“

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 – Jakub Kozlík (1), Daniel Macoun (17), Jakub Kalčík, Obránci – Michal 
Šedivý (2), Jan Jiřík (15), Jakub Mirvald(5), Ondřej Stulík (8), Jan Sova (13), Záložní-
ci – Marek Šafanda (6), Tomáš Jůda(10), Daniel Hadraba (3), Jan Dytrt (11), Jiří Sova 
(14), Josef Nauš (12), Útočníci – Petr Mičkal(7), Jaroslav Cihlář (9), Michael Forman 
ml.(16), Jiří Janouškovec (4), Trenér – Lubomír Vašica, Vedoucí mužstva – Milan 
Koželuh, Masér: Martin Šobor.
Přišli: brankář Jakub Kalčík (junior start z Pačejova)

Soupiska mužstva hostů
Brankáři – Lukáš Janča, Martin Janeček, Obránci – Petr Vlček, Jan Milota, Radek 
Černý, Martin Bittengl, Záložníci – Jaroslav Malý, Miroslav Černohorský, Michal 
Kovács, Roman Baxa, Josef Parlásek, Tomáš Šlajs, Útočníci – Jindřich Bittengl, Josef 
Kliment, Václav Šperl, Trenér – Ivan Kovács, Asistent trenéra – Stanislav Kama-
rýt, Vedoucí mužstva – Josef Kaigl.

S vedoucím mužstvem tabulky jsme na podzim prohráli 0:3. Na podzim 2008 byl výsle-
dek dvojnásobný – 0:6. Výsledek jarního zápasu z roku 2009 našim hochům dodává více 
optimismu. Dosáhli jsme remízy 1:1. Dnes bychom ovšem potřebovali získat všechny 
body. Pohled na tabulku není nejrůžovější, mužstvo je na předposledním místě a sestu-
pují přímo mužstva na 15. a 16. místě (Klatovy už mají osud zpečetěn), týmy na 13. a 14. 
místě jdou do baráže. Na druhou stranu na 11. místo nám chybí jen 2 body a naděje 
umírá poslední! Zvláště, když na internetových stránkách Slavoje Koloveč zahlédneme 
příspěvek s titulkem „Do divize nejdeme!“. Vše objasní hned první věta článku – vyjádře-
ní prezidenta kolovečského klubu Milana Lucáka: „Samotnou soutěž vyhrát chceme, 
budeme se snažit zvítězit ve všech třech zápasech, ale na devětadevadesát procent di-
vizi hrát nebudeme.“

Aktuální tabulka

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Koloveč 28 18 3 7 80:28 57 ( 15)
2. Holýšov 28 16 6 6 56:36 54 ( 12)

3. Chrást 28 15 7 6 69:39 52 ( 10)

4. Rokycany 28 14 10 4 47:26 52 ( 10)

5. Přeštice 28 13 6 9 54:38 45 ( 3)

6. M.Touškov 28 13 6 9 59:52 45 ( 3)

7. Stříbro 28 12 4 12 54:54 40 (-2)

8. Rapid 28 10 7 11 45:51 37 (-5)

9. Vejprnice 28 9 9 10 41:49 36 (-6)

10. Bolevec 28 9 8 11 46:56 35 (-7)

11. Hor.Bříza 28 8 7 13 39:54 31 (-11)

12. Chanovice 28 9 4 15 40:56 31 (-11)

13. SK ZČE 28 9 4 15 40:60 31 (-11)

14. Rozvadov 28 8 6 14 43:56 30 (-12)

15. Horažďovice 28 7 8 13 41:51 29 (-13)

16. Klatovy 28 5 3 20 28:76 18 (-24)

Komentář k minulému utkání A týmu
Holýšov – Horažďovice 3:0 (1:0)
Na místo komentáře dnes ocitujme pozápasové vyjádření našeho trenéra Luboše Vašici 
pro Klatovský deník: „Jsem hrozně zklamaný. My jsme vždycky s Holýšovem odehráli 
dobré utkání, takže jsem věřil, že jsme schopni bodovat. Bohužel hráči hlavně v první 
půli přistoupili k zápasu s takovým přístupem, jako by se o nic nehrálo. Pokud si chlapci 
neuvědomí, že úspěchu musí jít naproti a že to trošku bolí, tak těžko budeme někoho 
porážet. Mužstvo hrálo hlavně v první půli absolutně bez bojovnosti, bojácně, a když 
k tomu připočteme střeleckou nemohoucnost, kdy nejme schopni dát gól ani do prázdné 
branky, výsledek je takový, jaký je.“
ŽK: 0:4; ČK: 0:1. Diváků: 170.Výsledky našich mužstev z minulých víkendů:

Výsledky našich mužstev z minulých víkendů
Muži B – III. třída
FK Horažďovice – Měcholupy 0:1 (0:1)
Dorost – krajská soutěž, skupina A
Holýšov – FK Horažďovice 1:2 (0:1)
Branky: T. Klíma, A. Vachuška
Žáci – krajská soutěž, skup. B
FK Horažďovice – Blížejov 2:2 (1:1), PK 4:3
Branky: M. Ondrejička, D. Vaněček
Starší přípravka – okresní soutěž, skupina B
Sušice B – FK Horažďovice 2:2 (1:1)
Branky: F. Fuščič, J. Forman
FK Horažďovice – Pačejov 2:2 (0:2)
Branky: Panušková 2

Do konce sezóny scházejí s tímto víkendem dvě kola, a tak si připomeňme také pozici 
ostatních družstev FK Horažďovice.
Béčko je ve III. třídě na 7. místě a někde v okolí této příčky zřejmě i skončí.
Dorost je již vítězem A skupiny krajské soutěže a příští rok si zahraje krajský přebor! 
Gratulujeme!
Žákům patří aktuálně 4. příčka B skupiny krajské soutěže a na 3. sušické béčko ztrácejí 
jen bod! Nejhůře mohou skončit pátí. Rovněž výborný výsledek!
Starší přípravka je ve své skupině okresní soutěže druhá, na vedoucí Nalžovské Hory 
ztrácí 2 body a ty určitě ještě uhrají.
A konečně mladší přípravka má svou soutěž již za sebou. Před vyloučením ze soutěže 
kvůli administrativní chybě byla v okresním přeboru šestá.

Pozvánky na závěrečná kola:
Muži A – krajský přebor
19. června So 17 hod. Přeštice – FK Horažďovice
Muži B – III. třída
20. června Ne 15 hod. FK Horažďovice – Týnec


