Jaká byla návštěvnost, jací jsou skotští fanoušci?


Návštěvnost byla podobná jako v Horažďovicích, ale v každém
klubu to bylo jiné. Omračující je skvělá organizace, hlavně pak
nadšení a láska k fotbalu, jak ze strany hráčů, vedení klubu,
vlastně i celé Velké Británii. Fotbal je součástí života Britů, a
proto atmosféra okolo fotbalu na ostrovech byla, je a vždy bude
nezapomenutelná. Například o víkendech, v době anglické nebo
skotské ligy, jsou místní puby plné fanoušků od rána až do večera.
O přestávkách se roznáší zdarma dobroty k pivu např. masové
koláčky, sausage rolls atd.
Jak se klub stará o hráče?


Co se týče organizace, naprosto skvěle. Běžné byly klubové
soupravy nebo obleky s klubovou kravatou, sportovní tašky na
fotbal, stejné tréninkové věci atd. Reprezentace klubu byla vždy
důležitá, ale pokud někdo něco zapomněl, zaplatil pokutu. Musím
ocenit práci p. M. Korouse v FK HD. S vděčností jsem na něj
vzpomínal, jak nám vždy připravil v Horažďovicích vyprané
tréninkové věci. Ve Skotsku jsme se o to starali sami.
Ty se nyní fotbalu nemůžeš věnovat tak jako dříve, proč?

Číslo zpravodaje:

Utkání 4. kola Krajského přeboru
2. 9. 2012 17.00 hod.
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FK HORAŽĎOVICE – TJ PŘEŠTICE



Momentálně pracuji v CzechInvestu jako projektový manažer pro
strategické projekty. Práce i cestování z Prahy je docela časově
náročné.
Ondřeji, díky za rozhovor, přeji Ti hodně zdraví a úspěchů v práci.
Samozřejmě se těším, že Tě ještě budeme vídat v dresu FK Horažďovice.
(SJ)
Pozvánka na příští kola
5. kolo:
6. kolo:

Holýšov - Horažďovice
Horažďovice - Vejprnice

8.9. 17:00 SO
16.9. 16:30 NE

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

Vážení diváci,
vítáme Vás na dnešním utkání, ve kterém se utká druhý tým tabulky KP,
domácí FK Horažďovice s třetím týmem, kterým jsou TJ Přeštice.
Oddíl kopané TJ Přeštice vznikl v roce 1921. Tento klub byl častým
účastníkem divizní soutěže. V loňském ročníku Krajského přeboru tým
TJ Přeštice skončil na pěkném 5. místě. Také v letošním roce by se tento
tým chtěl umístit do pátého místa.
TJ PŘEŠTICE
Brankáři: Růžička Luboš, Regner Marek
Obránci: Uzlík Václav, Benedikt Tomáš, Haimrle Hynek, Hrdlička Jiří,
Přibáň Tadeáš, Šamberger František
Záložníci: Bešta Jakub, Bouc Milan,Vacík Milan, Mrázek Filip, Mastný
Michal, Zoubek Michal
Útočníci: Lambor Patrik, Fořt Michal, Švarc Martin, Hohlberger Martin
Trenér: Šilhánek Luděk
Současná pozice v tabulce KP po 3 kolech: 3. místo 2 0 1 11: 2 6 bodů
Minulé kolo: Přeštice - VD Luby 5: 1 (Bešta 3, Mastný, Zoubek)
Střelci: Bešta (3), Lambor (3), Mastný (2), Zoubek, Hohlberger, Švarc (1)

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: ZČE Plzeň -FK Horažďovice 1:1 PK 4:3 (Čadek)
Současná pozice v tabulce KP po 3 kolech: 2. místo 2 1 0 6:1 7 bodů
Střelci: Stulík (2), Čadek (1), Mičkal (1), Melka (1) Křivanec (1)
Rozhovor s naším hráčem Ondřejem Kocem, který v letech 2004-2010
působil ve Velké Británii
Ondřeji, z jakých důvodů, jsi se ocitl ve Velké Británii?
 Ve Velké Británii jsem studoval Business Management - tři roky ve
Skotsku a jeden rok v Anglii. Moje láska ke sportu, zejména pak
k fotbalu ovlivnila to, že jsem tam aktivně hrál kopanou.
V jakých klubech jsi působil?
 2008 – 2010 Rosyth Football Club
 2007 – 2008 Banks o’ Dee F.C
 2006 – 2007 Huntly Football Club
 2005 – 2006 Sunnybank Football Club
 2004 – 2005 Hermes Football Club
Můžeš porovnat tréninky na ostrovech?


Ty jsi technický hráč, jak jsi se uplatnil ve skotských týmech?


Moje pozice v týmu byla ze začátku složitá. Herně mě neznali, takže
dali na mé výškové dispozice a s razítkem Jana Kollera (kterého
všichni znali velice dobře) mi byla přisouzena role hrotového
útočníka. Sklepávání balónů, vyhrávání hlavičkových soubojů a
hlavně zakončování „dlouhých balonů“ - to bylo mým hlavním
úkolem. Po čase ale zjistili, že mám jiné přednosti a přesunuli mě
na pozici podhrotového hráče.
Počet branek jsem nikdy nepočítal. Ti, co mě znají, tak ví, že jsem
nikdy velký střelec nebyl, spíše jsem pro spoluhráče góly
připravoval.
Skotský fotbal je opravdu tvrdý, ale po pár měsících jsem si na tu
tvrdost zvykl a přizpůsobil tomu i můj herní styl. Jeden dotek a
hned přihrávka - to je ideální řešení, přílišné držení balonu se moc
nevyplácelo.
Hrál s tebou v týmu ještě nějaký jiný cizinec?


Ne, jako cizinec jsem tam byl jediný. Na půlku sezony působil ve
stejné lize, ale v jiném klubu kluk z Liberce.
Fungují i ve Skotsku podobné slovní hlášky, signály jako u nás?
 Ano, jistě např.: Man on! = záda, Pass it on =nahraj to
Ty to dva výrazy byly asi nejpoužívanější. Hráči na sebe
pokřikovali převážně jménem nebo příjmením. Samozřejmě se
ozývaly i nadávky, které jsou významově naprosto stejné jako
v Čechách (). Rozhodčímu se neřeklo ani slovo, když už se tak
stalo, okamžitě následovala červená karta a pěkná pokuta.
Dostávali jste za zápasy nějakou finanční odměnu?
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Trénovalo se většinou třikrát týdně. Tréninkové metody byly
v podstatě stejné jako u nás, možná více fyzické přípravy. Rozdíl
byl v nasazení hráčů, pokud se někdo „zašíval“, dali mu to ostatní
patřičně najevo. Trénink byl jako zápas a nosit chrániče byla
opravdu nutnost!

Záleželo na klubu. Běžné byly odměny za zápas, ale také jsem se
setkal i s týdenní výplatou plus bonusy za tréninky.
Jak jste se přepravovali k zápasům?
 Vždy záleželo na vzdálenosti, autem i autobusem.
Co dělali hráči po zápase?




Každý klub měl klubovou hospodu (pub) anebo hotel, kde bylo po
zápase připravené občerstvení („švédské stoly“, polévka atd.)

