
Fotbalový klub Horažďovice Vás vítá na utkání krajského přeboru mužů
s mužstvem

SK KLATOVY 1898
14. srpna 2011 od 17 hodin

Utkání řídí hlavní rozhodčí Jiří Štökl
1. a 2. asistent rozhodčího: Michal Homr a Vladimír Čermák

Delegát ČMFS: Jiří Bureš

Fotbalový klub děkuje za podporu všem svým sponzorům a příznivcům

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
Drázda Petr – barvy, prodej a míchání

 podporuje mládežnická mužstva FK Horažďovice – děkujeme.

Aktuality z klubu
Na úvod mistrovské soutěže A mužstva připomeňme změny v hráčském kádru: Branká-
ři Jarolímovi skončilo hostování z Klatov, stejně jako Cihlářovi z Mochtína. A do třetice 
skončil střídavý start Robertu Benešovi ze Žichovic. Naopak posilami by měli být bran-
kář Rojík, který se vrací z hostování ve Strakonicích, ze Strakonic přichází i Kotrba (pře-
stup) a z Hradešic na hostování Melka. Další posily pro áčko či béčko mužů přicházejí 
z dorostu – ročník ´92: Martin Greger, Josef Nauš a Jakub Forman. Všichni tři již v utká-
ních dospělých více méně pravidelně nastupovali. Ještě nezapomeňme na posilu béčka 
– z hostování v Hradešicích se vrací Miroslav Lávička. Informace o dalších změnách 
přineseme v následujícím zpravodaji za týden. A jaké jsou cíle obou celků dospělých? 
A-mužstvo má podle trenéra Michala Čadka na 5. až 9. místo. Deník tipuje dokonce 4. 
příčku! A B-mužstvo by už mělo postoupit do okresního přeboru!

Ceny pro vylosované diváky dnešního utkání tentokrát věnovala firma Angus-
farm s.r.o., která vás zve do své restaurace v Plzni, Pražská 23, do penzionu 
v Soběsukách nebo k návštěvě rychlého občerstvení v Obchodním centru 
Olympia v Plzni.



Soupiska mužstva domácích
Brankáři: Jakub Kozlík, Jan Rojík. Obránci: Michal Šedivý, Petr Čadek, Martin 
Greger, Ondřej Stulík, Jan Jiřík, Ondřej Křivanec. Záložníci: Jiří Janouškovec, 
Marek Šafanda, Tomáš Jůda, Jakub Melka, Josef Nauš, Petr Kotrba. Útočníci: 
Ondřej Koc, Petr Mičkal, Vlastimil Beránek, Michael Forman. Trenér: Michal 
Čadek. Vedoucí mužstva: Milan Koželuh. Masér: Svatopluk Čajánek

Soupiska mužstva hostů 
Brankáři: Jan Herman, Michal Riška. Obránci: Jaroslav Bušta, Stanislav Vítovec, 
Lukáš Homolka, Karel Veselka, Milan Maszároš, Martin Janda, Petr Ulrych. 
Záložníci: Karel Šlechta, Tomáš Matějka, Daniel Matějka, Jiří Matějka, Tomáš 
Györy, Martin Skala, Martin Brož. Útočníci: Zdeněk Hanzlík, Jan Dytrt, Václav 
Sýkora. Trenér: Lubomír Vašica, Vedoucí mužstva: Jan Sirotek. Manažer: Roman 
Vonášek.

Na úvod nového ročníku krajského přeboru vítáme v Horažďovicích atraktivního sou-
peře, našeho souputníka při cestování mezi divizí, krajským přeborem a I. A třídou – SK 
Klatovy 1898 s trenérem Lubošem Vašicou!
Klatovští zažili skvělé divizní období v 2006, kdy byli 3. a o rok později dokonce 2. V roce 
2008 ale skončili 11. a v sezóně 2008-09 následoval z 15. příčky sestup přes krajský 
přebor až do I. A třídy. Až letos na jaře mohly Klatovy oslavit úspěšnou sezónu zname-
nající díky druhému místu návrat do krajského přeboru.
Z našich vzájemných zápasů stojí za zmínku divizní debakl našich v Klatovech na pod-
zim 2007 – 1:8! Naopak výborná derby jsme sehráli v sezóně 2009-10. Podzimní výhru 
na Rozvoji 6:1 (naše góly Cihlář 2, Forman, Nauš, Prchlík, Sova) jsme potvrdili i na Lip-
kách výsledkem 4:1 (Forman, Janouškovec, Jiřík, Jůda). Bohužel nám tyto výsledky nepo-
mohly k záchraně a rovněž jsme se na rok poroučeli do I. A. Loňský ročník už byl vyrov-
naný po výsledcích 2:3 (Beneš, Sova) a 1:0 (Šafanda).
V  přípravných zápasech Klatovy zvítězily v  Praze nad starším dorostem Sparty 3:0, 
minulou sobotu ale prohrály v Kolovči 3:6, přestože třikrát vedly. V neděli v posledním 
přípravném zápase prohrály s béčkem Domažlic 1:3.
Ještě si připomeňme jednu novinku tohoto ročníku, známou již z mládežnických soutěží. 
V případě remízy ihned po skončení utkání přijdou na řadu pokutové kopy a je-
jich vítěz si připíše 1 bod navíc!

Komentáře k vybraným přípravným utkáním A týmu
Strakonice–Horažďovice 5:4 (1:2)
Domácí se představili s kvalitní lavičkou rozšířenou o některé hráče z ligových Budějo-
vic, hosté byli naopak nekompletní, když v jejich sestavě chyběli Křivanec, Stulík a Gre-
ger. Oba týmy rozehrály vzájemný přípravný duel ve svižném tempu. Domácí měli více 
ze hry, hosté hrozili z rychlých brejků. Skóre otevřel již v 9. minutě Jůda po individuální 
akci, kterou zakončil střelou k tyči – 0:1. Za domácí vyrovnal Benedikt, ale proti byl 
Kotrba, který vybojoval míč a  jeho přihrávku zakončil ve 20. minutě Lukáš Melka 
a upravil tak výsledek prvního poločasu na 1:2 pro Horažďovice. 
Také po přestávce se hostům dařilo a dalšími dvěma góly zvýšili svoje vedení na 1:4. 
V 59. minutě na 1:3 po faulu na Formana z penalty upravil Kotrba a v 71.minutě promě-

nil svoje sólo, kdy šel sám na brankáře, Michael Forman a dal čtvrtý úspěch hostů. Do-
mácím se ve zbývajícím čase podařilo po té, kdy již hosté vystřídali některé opory (Be-
ránka, Jůdu a další) výsledek otočit ve svůj prospěch. „Myslím si, že jsme na úvod 
přípravy odvedli zejména v prvních sedmdesáti minutách hry velice solidní vý-
kon. Výsledek i  předvedená hra jsou pro nás dobrým odrazovým můstkem do 
další přípravy“, řekl k utkání manažer Horažďovic Milan Koželuh. Branky: Jůda, Mel-
ka, Kotrba (PK), Forman
Sestava Horažďovic: Kozlík (46. Rojík) – Šedivý, Čadek, Jiřík, Šafanda, Koc, Jůda, Kotrba, 
Melka, Nauš, Beránek. Střídali: Mičkal, Forman, Janouškovec.

FK Horažďovice-Čížová 2:1

FK Horažďovice-Svéradice 4:1 (0:1)
Domácí v generálce na obnovenou premiéru v krajském přeboru dlouho nemohli najít 
recept na obranu soupeře hrajícího o  dvě třídy níže. Svéradicím se naopak podařilo 
Horažďovice zaskočit, když je brankou hlavou po standardní situaci posunul do vedení 
Makovec, zatímco na druhé straně odolával s vypětím všem sil velkým šancím Horaž-
ďovic brankář Soukup, Svéradice mohly do přestávky skóre navýšit, z brejku se dostal 
za obranu Makovec, byl nedovoleně zastaven a přímý volný kop Soukupa z výhodné 
pozice zlikvidoval brankář Rojík. Druhý poločas nabízel stejný obrázek až do 62. minu-
ty, kdy střídající Nauš zařídil vyrovnání. Záhy mohly jít Svéradice znovu do vedení, Jiři-
nec se sólem proháčkoval až před Rojíka, ale ten svůj tým podržel a jeho pokus srazil na 
roh. Domácí otočili výsledek brankou Koce a po té, co již hosté odpadli, si oba domácí 
střelci brankovou radost ještě jednou zopakovali.
Branky: Nauš 2, Koc 2

Výsledky našich dalších mužstev z letní přípravy
Dorost A – krajský přebor
FK Horažďovice-Hradešice muži 2:8 (0:3)
Branky: Zdichynec Lukáš, Kliment Ladislav

Pozvánky na další kola:
Muži A – krajský přebor
21. srpna Ne 17 hod. FK Horažďovice-Chrást
Muži B – III. třída
20. srpna So 15 hod. FK Horažďovice-Bolešiny
Dorost A starší a mladší – krajský přebor
28. srpna Ne 10 hod. starší Nepomuk-FK Horažďovice, mladší volno
Dorost B – okresní přebor
4. září Ne 13 hod. Malý Bor–FK Horažďovice
Žáci starší a mladší – krajský přebor
27. srpna So 10 hod. starší a 11.45 hod. mladší FK Horažďovice-Nepomuk
Starší přípravka – okresní přebor
11. září Ne 10 hod. FK Horažďovice-Sušice
Mladší přípravka – turnaje
10. – 11. září v Hrádku, další účastníci FK Horažďovice, Kolinec, Klatovy A 


