Číslo zpravodaje:

Tabulka KP po 1. kole

Utkání 2. kola Krajského přeboru
18. 8. 2013 17.00 hod.
Rozhodčí: Kopejtko Václav
Červený Václav
Pohančeník Pavel
Delegát: Langmajer Vladimír

FK HORAŽĎOVICE

(zdroj: nv.fotbal.cz)
Pozvánka na příští kolo
3. kolo: Stod - Horažďovice
4. kolo: Horažďovice - Nepomuk

24.8. 17:00 SO
1.9. 17:00 NE

Videa zápasů FK Horažďovice na webu: www.tvcom.cz

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 © 2013

SK SLAVIA VEJPRNICE

Vážení diváci,
vítáme Vás na utkání 2. kola sezóny 2013/14 KP Plzeňského kraje mezi
naším týmem a mužstvem SK Slavia Vejprnice, jehož hráče, realizační tým
a fanoušky u nás vítáme.
Dnešní utkání nebude z pohledu našeho týmu vůbec snadné. Kádr týmu
FK Horažďovice se proti minulé sezóně značně obměnil, někteří naši hráči
sbírají zkušenosti a navíc tým Vejprnic poslal jasné varování svým
sedmigólovým vítězstvím nad Domažlicemi v 1. kole. Navíc jak známo,
o pouti se dobře nehraje (řízečky, pivečko, koláče …). Ale nechme se
příjemně překvapit a svým povzbuzováním pomozme našemu poměrně
mladému týmu v zisku bodů.
SK SLAVIA VEJPRNICE - sestava z minulého kola:
Slováček – Heindl, Havránek, Sulek, Krystl, Boukal (76. Kuhajda),
Hora (82. Bernard), Lhotka, Biedermann (62. Černý), Grätsch, Puhlovský
Trenér: Dejmek Milan
Současná pozice v tab. KP: 1. místo 1 0 0 7:0 3 b.
Minulé kolo: Vejprnice - Domažlice B 7:0
Nejlepší střelec: Krystl (3)

FK HORAŽĎOVICE – „A“ MUŽSTVO
Klubové barvy: modrá - bílá
Brankáři: Janda Pavel, Macoun Daniel,
Obránci: Stulík Ondřej, Zdichynec Lukáš, Sova Jan, Grégr Martin
Pintíř Radek, Forman Jakub, Podzimek Milan
Záložníci: Jůda Tomáš, Šafanda Marek, Nauš Josef, Kotrba Petr,
Vachuška Alexandr
Útočníci: Mičkal Petr, Forman Michael, Chod Oldřich, Nauš Josef,
Melka František, Janouškovec Jiří
Trenér: Melka František
Vedoucí: Srb Richard
Minulé kolo: Bolevec - FK Horažďovice 4:2 (Zdichynec, Janouškovec)
Pozice v tabulce KP: 11. místo 0 0 1 2:4 0 bodů
Střelci: Zdichynec, Janouškovec (1)
Přišli: Vachuška Alexandr, Grégr Martin (návrat z host. ve Svéradicích),
Forman Jakub, Zdichynec Lukáš, Pintíř Radek, Podzimek Milan (přišli
z dorostu FK HD), Melka František (host. z Hradešic)
Odešli: Kozlík Jakub (Sedlice), Butnaru, Chirincius (Čížová), Beránek
(Svéradice), Čadek, Křivanec (Blatná), Rejšek (Stř. Hoštice), Cihlář
(Klatovy)

NĚKOLIK HLÁŠEK IKONY PLZEŇSKÉ VIKTORKY

PAVLA HORVÁTHA

"Když už na konci zápasu nemůžu, kouknu na pivovarský komín a
mám motivaci dohrát, protože vím, že mě čeká jedno orosené."
Ano, motivace je důležitá věc. Ještě že v Plzni vaří tak úžasné pivo...
"Do slipů jsem dal jednomu spoluhráči krém, který fakt hodně pálí.
Když jel domů, najednou mi přišla SMS, že mě zabije."
Horvi vymýšlí všelijaké vylomeniny. I takhle se vytváří parta.
"Hrozně mi vadí, jak u toho některý ženský hekaj. Zaplaťpánbůh, že
Kvitová dvě největší hekalky, Azarenkovou a Šarapovovou, vykostila. To jí
gratuluju dvojnásob."
Pavel Horváth poblahopřál české ženské tenisové jedničce k výhře nad dvojicí
ječících tenistek.
"Nakonec jsem zastavil vedle Xaviho a v očích mu četl údiv. Jako by se
chtěl zeptat: "A ty budeš hrát taky, nebo děláš Plzni jen maskota?"
Horvi se před zápasem s Barcou potkal s katalánským velikánem.

Blahopřejeme
Po skončení minulé sézony
oslavil významné životní
jubileum Míra Korous,
obětavý funkcionář
našeho oddílu. Míro,
dodatečně všechno NEJ,
hlavně zdraví a díky za
vše, co Jsi pro oddíl udělal.

"Ale já si oslavy taky užil. Domů jsem přijel až včera. Teda přijel...
Manželka mě musela vyzvednou, posadit dozadu a zamknout dětský
pojistky."
Je jasné, že to bylo převážně pivečko, které on tak rád. Kolik toho asi vyžahl?
"Posíláme tam speciální várku piva v plechovkách s fotbalovým
designem. Messi je sice, aspoň podle figury, vinař, ale počítám, že mančaftu
to bude chutnat....Kdyby to tak před zápasem chtěli všechno vypít.“
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Horvi měl dokonalý plán, jak vyzrát na Barcelonu. Bohužel, nezadařilo se.
"Charašo, charašo, dobře to překládáte, já umím skvěle rusky."
Pavlík ve škole evidentně dával pozor. Na tiskovce před zápasem s Borisovem
se o tom všichni přítomní přesvědčili.

