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Tabulka Pražská teplárenská přebor Prahy 2019/2020
Vážení sportovní přátelé,
opět Vás s radostí vítáme v Hostivaři na zápase 3. podzimního kola Pražská
teplárenská přeboru mužů (PTPM) Dnes naše Áčko poměří síly se týmem SK Újezd Praha
4. Tímto vítáme hostující hráče, fanoušky, rodinné příslušníky i všechny ostatní,
kdo se dnes rozhodli navštívit tento zápas.
V rukou právě držíte XII. vydání Hostivařského expresu, ve kterém Vám
přiblížíme dění v našem klubu. Pojďte se s námi společně podívat, co se v té naší slavné
Hostivaři událo!

Představení soupeře
Dnešním soupeřem je SK Újezd Praha 4. Myslím, že soupeře není nutno nějak dlouze
představovat. Minulou sezónu nováček v přeboru, kterému se povedlo ihned Přebor Prahy
vyhrát, což se nepovede jen tak někomu. Újezd má velice kvalitní mužstvo, opět mají
nejvyšší ambice a pravděpodobně budou hrát na špici.
V prvním kole si to úřadující šampion z Újezda rozdal rovnou s dalším velkým favoritem
a to Přední Kopaninou. Dle postřehů nejen obou trenérů, to byl fotbal velice koukatelný.
Diváci na stadionu U Drahušky sice neviděli bůh ví jakou smršť brankových příležitostí,
ale soupeři si rozhodně nic nedarovali a bojovali od začátku až do konce. Ve finále z toho
byla remíza 1:1, kterou oba trenéři označili za zaslouženou.
V druhém kole Újezd doma porazil Královice 2:0. Branky padaly až v posledních
10ti minutách, kdy Královice nevydrželi tlak Újezda, který doma, na menší umělce hraje
velice bojovný a důrazný fotbal. Oba trenéři se shodli, že vítězství Újezda bylo zasloužené.
Dneska naše kluky nečeká vůbec lehká šichta. Očekává se tvrdý a bojovný fotbal. Nám
by ale do karet rozhodně mělo hrát domácí prostředí. Náš trenér měl před zápasem jasno…
„Co si budeme povídat, rozlosování nemáme na začátek moc jednoduché,“ pousmál
se Sálem „Ale v téhle soutěži se dá hrát s každým. Jen k tomu musíme přistoupit
zodpovědně.“

Než se ale začne, pojďte se s námi začíst do několika málo stránek nabušených informací,
které jsme si pro vás připravili! :)

Na závěr se ještě pojďme podívat jak vypadá celková tabulka po 2. odehraných kolech.
První příčku momentálně drží FKVŽ, druhý je Radotín a třetím neporaženým týmem jsou
Třeboradice. Oba Újezdy mají po 4 bodech za plichtu a výhru. Motorlet, Královice,
Kolovraty, Vyšehrad
a Uhelky mají po
třech bodech za jedno
vítězství. A ve spodní
třetině se seřadily
týmy, které ještě
nedokázaly zvítězit.
Admira,
Hostivař,
Zličín,
Přední
Kopanina, Dukla JM
a podolí. Především
Kopanina a Podolí je
veliké
překvapení,
tyhle týmy spodek
tabulky rozhodně hrát
nechtějí.
Odehrané
jsou sice pouze 2
kola, ale již teď vše
nasvědčuje tomu, že
tento rok bude přebor
Prahy opět opravdu
vyrovnaný a napínavý
do posledního kola.
Na úplný závěr bychom Vás všechny rádi pozvali na oslavu
100 let našeho klubu a 120 let od založení Českého
olympijského výboru, která proběhne v neděli 8. září v našem
areálu. Na programu je utkání A - týmu proti rezervě
Motorletu, následně proběhnou zápasy mládežnických
kategorií a na závěr dne od 17h změří své síly stará garda
Hostivaře s neméně úspěšnými fotbalovými internacionály.
Od 13h bude probíhat také doprovodný program pro rodiče
a děti.
Kostky jsou vrženy! Na pondělí ber dovolenou, v neděli se
slaví!
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PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ PŘEBOR PRAHY MUŽŮ 2019/2020

ZPĚT K POSLEDNÍM ZÁPASŮM

Zde jsme pro vás připravili výsledky a shrnutí prvních dvou kol pražského přeboru.
Do nového ročníku pražského přeboru vstoupili nejlépe hráči žižkovské Viktorky, když
svým soupeřům nadělili v obou případech hned 5 gólů. V prvním kole si smlsli na Podolí
3:5 a v druhém rovnou na jednom z favoritů celé soutěže - Přední Kopanině 5:1. Právě
trenér Kopaniny pan Vott hodnotil tým FKVŽ jako velmi kvalitní, a dále řekl, 
“Pokud to
takhle udrží a budou tak hrát dál, tak nevím, kdo by je měl porazit.”. Viktorce zaslouženě
patří prozatím první místo v tabulce.

SK Hostivař - FC Zličín 1:1 (1:0) - 1. kolo Přebor Prahy mužů

Pěti gólový nášup dostali v prvním kole taky Uhelky od Královic, které si ale v druhém
kole zlepšili náladu s námi 3:1. Velice produktivní je také Radotín, který zaznamenal po 4
gólech v obou utkáních - 4:2 doma s Duklou a 1:4 na hřišti letošního nováčka ze Zličína.
Radotín právem okupuje zatím druhou příčku v tabulce.
1.kolo

2. kolo

Zápas se Zličínem, neboli první ostrý zápas po přípravě. Ihned proti nováčkovi. Navíc
doma. Potřebujete body ať se děje co se děje. Na utkání se kluci těšili, přišla opět nějaká
zranění na poslední chvíli, ale všichni jsme byli odhodlání body získat. Nebo aspoň bod?
Začátek utkání byl opatrný z obou stran. V prvním poločase jsme měli určitě víc ze hry my.
Po sérii našich útočných rohů se dostal odražený míč k Turymu na velký vápno,
ten se s tím nemazal a prostřelil vše co mu stálo v cestě - 1:0! První poločas přinesl ještě
několik šancí, ale do poločasu už se skóre neměnilo. Do druhého poločasu jsme nevstoupili
vůbec dobře, nedostupovali jsme hráče, byli jsme nedůrazní a Zličín se dostával čím dál
tím víc do hry. Nervozita nováčka byla tu tam a Zličín nás zatlačil. V 67. minutě utekl naší
obraně Merta a srovnal na 1:1. Zličín najednou ještě více ožil a na hřišti jakoby existovalo
jen jedno mužstvo. Další gól již nepadl. První poločas my, druhý Zličín. Remíza je v tomto
případě asi spravedlivá.
Branky: 32. Turek - 67. Merta. ŽK: 61. Kubr (Zličín). Rozhodčí: Tikal - Hrivík, Tsarev.
Diváků: 50.
Hostivař: Provazník - Černý, Wulkan, Penc, Sýkora - Boubín (59. Kronovetr) - Kadlčík
(87. Chadt), Turek (80. Mucha) Macháček, Špaček - Chyle (76. Pazdera). Trenér: Sálem
Hebousse.
Zličín: Blahovec - Ibraimi, Žák, Musil, Škrečko - Vagner (62. Jíra), Hájek (86. Šindelář),
Šilhavý, Kubr, Stýblo - Merta. Trenér: Miroslav Vašut.
Ohlasy trenérů:

Co se týče dalších nováčků soutěže, tak Újezd nad Lesy v prvních dvou kolech udělal
4 body, kdy v prvním utkání porazil ambiciózní rezervu Vyšehradu a následně remizoval
s Admirou. Obě utkání odehrál doma, což může hrát taky důležitou roli. Co se týče příštího
zápasu, jede na hřiště dalšího nováčka - do Kolovrat. Kolovraty určitě nebudou chtít hrát
druhé housle, v prvním utkání si poradili s rezervou Motorletu, ale v druhém utkání
nestačili na Třeboradice. Nejvíce gólů zatím dostalo Podolí, které muselo lovit míč ze své
sítě 9x ve dvou zápasech. To určitě není nic, čím by se obrana mohla chlubit....
Naopak náš dnešní soupeř dostal zatím nejméně branek ze všech týmů - přesně jednu
a to ještě od exligového kanonýra Šultese z Kopaniny.

Sálem Hebousse (Hostivař): 
„Abych pravdu řekl, vzhledem k vývoji druhého poločasu
je pro nás bod jako výhra. Soupeř byl celý druhý poločas lepší, my jsme nebyli aktivní,
zaslouženě jsme byli potrestaní. Ještě na začátku druhé půle jsme měli velkou šanci,
kdy jsme mohli jít do vedení 2:0, ale to byl jeden z mála světlých momentů. Byla škoda,
že jsme Zličínu neodskočili na dvě branky, na což jsme měli příležitosti i po našem
vedoucím gólu. Objektivně ale musím říct, že soupeř byl celkově lepší.”
Miroslav Vašut (Zličín): 
„Asi zasloužená remíza. Podle průběhu druhého poločasu jsme
možná mohli i vyhrát, ale bod bereme. Do druhého poločasu jsme změnili rozestavení,
nastoupili jsme se dvěma útočníky, hned jsme si vytvořili tlak i šance. V prvním poločase
jsme byli možná trochu zakřiknutí, asi jsme si i vybírali nováčkovskou daň.”
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Jak to vidím já?
V této rubrice vám přinášíme pokaždé pohled na zásadní situace v daném utkání. Nyní to
bude pohled na vývoj zápasu a na gólovou situaci Michala Turka, který je jedním z nových
mladých pušek. Michal Turek hned v prvním zápase v dresu Hostivaře vstřelil svůj první
gól.
“Zápas byl od první minuty velmi běhavý a náročný. Myslím, že v prvním poločase jsme
měli více ze hry my, nicméně šance byly na obou stranách. Po půl hodině hry, se mi
podařilo trefit odražený balon po rohovém kopu a z vápna levačkou prostřelit bránící
hráče i gólmana. Jsem rád, že jsem dal svůj první gól za Hostivař hned v prvním zápase.
V druhém poločase na nás Zličín nastoupil a byl jednoznačně lepší, dařilo se jim přehrávat
nás ve středu hřiště i po stranách, což se projevilo v nějaké šedesáté minutě, kdy jsme
inkasovali gól na 1:1... Myslím, že po druhém poločase jsme mohli být rádi, že zápas
skončil remízově.”
SK Uhelné sklady 1903 - SK Hostivař 3:1 (1:0) - 2. kolo Přebor Prahy mužů
Ve 2. kole PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ PŘEBORU MŮŽŮ jsme zavítali netradičně
již v pátek na trávník Uhelných skladů. Domácí, hnáni početným publikem, chtěli napravit
úvodní prohru s Královicemi. Utkání tak mělo od prvních minut náboj, domácí měli více
ze hry, nicméně jsme to byli my, kdo mohl jít do vedení. Svojí šanci jsme ovšem
neproměnili. Domácí kontrovali velkou šancí, kdy musel míč odklízet z brankové čáry Jan
Penc. Když po další velké šanci na obou stranách gól nepadl a vypadalo
to na bezbrankový první poločas, pískl rozhodčí domácím dost přísný přímý kop. Domácí
hráč se do míče perfektně opřel z dobrých 25 metrů střelou přes zeď a nedal naší jedničce
v bráně, Lukáši Provazníkovi, šanci - 1:0. Do kabin se tak šlo za stavu 1:0 pro domácí
Uhelné Sklady.
Do druhého poločasu jsme udělali změny s cílem podržet balon, srovnat hru a pokusit
se alespoň srovnat. Hned v 1. minutě druhého dějství však přichází ztráta balonu na půlce
po nepřesné přihrávce a domácí přispěchali se smrtícím kontrem. Akcí na jeden dotek
se dostali až k rohovému praporku odkud přichází balon do druhé vlny na penaltu a domácí
útočník se nemýlí - 2:0. Domácí měli i nadále více ze hry a dařilo se jim nás přehrávat
zejména ve středu pole. Po další ztrátě, přichází střela do břevna, kterou bohužel doráží
na brankové čáře zkušený domácí útočník Zilvar - 3:0. Domácí se poté zatáhli a snažili
se zápas uhrát "na nulu vzadu". Teprve ted začínáme přesnou kombinací domácí přehrávat,
avšak naše šance končí po vápno soupeře. V 88. minutě jsme se však přece jen dočkali.
David Kronovetr kopl krásný balon na zadní tyč, kde i s přispěním výborného zákroku
domácího golmana končí balon na břevně domácí branky a balon uklízí do prázdné brány
na brankové čáře naše nová posila z Vršovic, Jan Špaček - 3:1.

I nadále nás trápí střílení gólů. Kdybychom nějaké šance proměnili, nějaký bod bychom
si určitě odvezli. Je tak jen a jen škoda, že svými hloupými chybami jsme si nechali
soupeře odskočit do vedení 3:0, protože takto zkušený soupeř si již takové vedení pohlídá,
i když od 70. minuty fyzicky odpadl.
Branky: 43. Belán, 46. Šafránek, 61. Zilvar - 88. Špaček. ŽK: 74. Sainer, 87. Ramba 87. Kronovetr. Rozhodčí: Gryc - Polena, Nepraš. Diváků: 150.
Uhelné sklady: Borský - Koubek, Šulc, Procházka, Majerčin (56. Steinocher) - Stolfa,
Sainer, Šafránek, Belán (81. Šístek) - Zilvar (73. Ramba), Klán. Trenér: Michal Šimánek.
Hostivař: Provazník - Černý, Wulkan, Penc, Mucha (79. Wolf) - Sýkora (56. Laštovička) Turek (65. Kronovetr), Kadlčík (46. Boubín), Macháček, Špaček - Chyle (62. Metzner).
Trenér: Sálem Hebousse.
Ohlasy trenérů:
Michal Šimánek (Uhelné sklady): 
„Jsem hlavně rád, že se nám podařilo vyhrát, zvlášť po
minulém kole, takže paráda. Proměnili jsme nějaké šance, i když jsme jich tam měli daleko
více. V prvním poločase jsme skórovali až v závěru a o přestávce si k tomu něco řekli a
hned se nám podařilo vstřelit druhou branku. Byli jsme trpěliví a čekali na své příležitosti,
ale do dalších kol se musí zlepšit naše koncovka. Škoda toho gólu na konci, mohli jsme to
uhrát s čistým kontem, ale já jsem spokojený a hráčům děkuji za jejich výkon.”
Sálem Hebousse (Hostivař): 
„Tak všichni to viděli, ten velký rozdíl ve zkušenostech,
bohužel se nestačí připravit na utkání jen po stránce fotbalové, a to byl náš případ,
kdy z toho pramenily úvodní dvě branky zápasu. První byla do šatny a druhá ihned
po zahájení druhého poločasu. Mužstvo jako jsou Uhelky proti mladému družstvu už
náskok 2:0 nepustí. První poločas byl na šance ještě vyrovnaný, ale ten nepodařený start
druhého poločasu byl pro vývoj zápasu rozhodující.”
Jak to vidím já?
Tentokrát jsme se zeptali Honzy Špačka, jak on viděl celý zápas.
“
Byl to klasický zápas zaběhnutého, zkušeného mužstva proti týmu, který se se šesti
nováčky v základní sestavě teprve sehrává a ladí formu. První poločas byl poměrně v
tempu, kdy obě mužstva hrozila a bylo jen otázkou času, kdo to první protrhne. Bohužel to
byl soupeř, který se trefil z přímého kopu po našem zbytečném faulu. O půli jsme si řekli, že
nejsme horší mužstvo, vlítnem na ně a když dáme gól, tak Uhelky znérvozní a nám by se
mohlo podařit udělat dobrý výsledek. Začala druhá půle a stal se přesný opak toho, co jsme
si řekli v kabině... 46. min, 3 naši hráči podklouzli a Šafránek dává gól do prázdné brány..
Pak už si to Uhelky pohlídali, přidali gól a nám už se jen podařilo korigovat stav.”
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