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Vážení sportovní přátelé,

B tým

opět Vás s radostí vítáme v Hostivaři na zápase 9. podzimního kola Pražská
teplárenská přeboru mužů (PTPM). Dnes naše Áčko poměří síly s nováčkem soutěže z
Kolovrat. Tímto vítáme hostující hráče, fanoušky, rodinné příslušníky i všechny ostatní,
kdo se dnes rozhodli navštívit tento zápas. V rukou držíte již 16. vydání Hostivařského
expresu, kde se Vám snažíme přiblížit dění v našem klubu, shrnout výsledky a trochu víc
Vás vtáhnout do fotbalového dopoledne v našem areálu.

Na začátku sezóny
se našemu “béčku”
nedaří.
Po
8
zápasech je se
ziskem 2 bodů na
předposledním
místě 1. B třídy. Už
zítra od 16 hodin
nastoupí
k
domácímu zápasu
proti mužstvu FA
Praha
.

Představení soupeře - Sokol Kolovraty
Jako již tradičně začneme krátkým představením soupeře. Sokol Kolovraty jsou pro letošní
rok nováčkem v Pražském přeboru, ze kterého sestoupily v ročníku 2014/2015. V
následujícím ročník přišel pro Kolovraty další sestup, tehdy Kolovraty sestoupily na náš
úkor. Právě Kolovraty byly jediným týmem, který nasbíral v sezóně méně bodů než my. Do
1. A třídy se ale Kolovraty brzy vrátily,
postup si zajistili s náskokem 9 bodů. Ze
sezóny 2017/18 jsou také poslední
vzájemná utkání, která jsme s Kolovraty
sehráli. Během naší postupové sezóny
jsme našeho dnešního soupeře dvakrát
porazili (doma 4:1 a venku 6:1). Tyto
výsledky jsou již ale historií a kádr obou
mužstev se dost změnil.
Loňská sezóna byla pro Kolovraty
nezapomenutelná. Během celé sezóny
nezažil tým trenéra Slezáčka pocit
porážky a na konci slavil zasloužený
návrat do přeboru.
Začátek sezóny se Kolovratům povedl solidně. Sílu prokazoval zejména v domácím
prostředí, doma si poradil s Motorletem, Újezdem nad Lesy a remizoval s Vyšehradem. Do
toho přišly venkovní prohry se silnými soupeři - Třeboradice a s překvapením sezony
Admirou. Překvapivá byla naopak výhra na půdě trápící se Přední Kopaniny. V posledním
kole ale prohrál v derby s nedalekými Královicemi 1:4.
V posledních duelech se ale nedařilo ani nám. Otázka dnešního dne je tedy jasná. Který z
týmů se lépe dokáže oklepat z posledních porážek?

Starší dorost
Náš starší dorost
hraje stejně jako
naše áčko druhou
sezónou nejvyšší
pražskou soutěž.
Se ziskem 5 bodů
po 6-ti zápasech
mu patří průběžná
10. příčka tabulky
pražského
přeboru.
Další
zápas
čeká
dorostence dnes
od 13:30 na hřišti
Kbel.
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Tabulka Pražská teplárenská přebor Prahy 2019/2020

ZPĚT K POSLEDNÍM ZÁPASŮM

Pojďme se podívat jak vypadá celková tabulka po 8 odehraných kolech. Tabulka je dle
očekávání velmi vyrovnaná a o umístění bude stejně jako v loňské sezóně rozhodovat
každý bod. Na první příčku se po výhře s námi dostala rezerva Admiry, která je zatím
velkým překvapením soutěže . První příčku drží ale Admira pouze o skóre před obhájcem
titulu Újezdem Praha 4. Stejně jako Admira, tak velký vzestup zažívají taky Třeboradice,
které po porážce s námi zabrali a patří jim prozatimní třetí příčka. K překvapením se zatím
také řadí nováček z Újezda nad Lesy, který má po 8 bodech slušných 14 bodů a je čtvrtý.

SK Hostivař - Újezd nad Lesy 1:3 (0:2) -7. kolo Přebor Prahy mužů

Oba dnešní soupeři se chtějí odrazit od sestupových míst. Kolovraty prozatím nasbíraly o
pouhé dva body více než my. Nám patří poslední sestupová příčka, ale věříme, že už dnes v
sestupovém pásmu nebudeme. Na sestupových příčkách je také zatím nováček ze Zličína a
překvapivě také Přední Kopanina a Dukla Jižní Město.

Po 3 vyhraných utkáních nám zápas s Újezdem nad Lesy absolutně nevyšel, zejména jeho
první poločas. Soupeř posílen o zkušenosti bratrů Jarolímů byl lepší, my jim to ale svojí
hrou, které chybělo snad všechno, dost ulehčili. V první půli jsme byli všude pozdě a když
už se dostali do nadějné příležitosti, tak jsme volili špatná řešení. Utkání nám
zkomplikovalo také zranění kapitána Pence. Do kabin se šlo za stavu 0:2. V kabině nás
trochu probral a nakopnul proslov trenéra
a utkání jsme ještě zdramatizovali. Po
průniku Davida Macháčka se trefil Michal Turek. Soupeř si ale dvoubrankové vedení vzal
zpátky a tak zápas skončil 1:3.

🗣

Branky:55. Turek - 18. Snop, 37. Chumlen, 80. Křivánek.
ŽK: 60. Wulkan, 83. Kadlčík - 76. Kuč, 85. Šedivý. Rozhodčí: Dobrý - Lafata, Zloch.
Diváků: 80.
Hostivař: 
Došek - Černý, Wulkan, Penc (33. Kadlčík), Sýkora (75. Pečenka) - Kučera Turek, Macháček, Metzner (61. Chyle), Mucha - Špaček. Trenér: Sálem Hebousse.
Újezd nad Lesy: 
Pecho - Parys, Kučera, Chumlen, J. Šedivý - Kuč, L. Jarolím, D. Jarolím
(75. Mika), Kovář - Křivánek, Snop. Trenér: Josef Šimek.
Ohlasy trenérů:
Sálem Hebousse (Hostivař): 
„Porazila nás kvalitní hra soupeře. Přijel sem v nejsilnější
sestavě. Bratři Jarolímové s ostatními hráči nás předčili hlavně v prvním poločase. Druhou
půlku jsme byli trošku lepší my a za stavu 2:1 jsme tam měli nějaké šance na vyrovnaní.
Výborný rozhodčí Dobrý, který odřídil utkání famózně. Můžeme být naštvaní sami na sebe.
Dneska jsme znegovali výhru v Třeboradicích, ale jedeme dál.”
Josef Šimek (Újezd nad Lesy): 
„Do zápasu jsme vstoupili dobře, první půle 2:0. Byli jsme
často na míči a těmi góly jsme to potvrdili. Takže první půle za nás velmi dobrá. Druhá
půle, tam byl začátek vlažnější a soupeř začal víc běhat a bojovat a jednou nám tam utekli
a bylo to 2:1. Pak jsme opět převzali otěže zápasu a přidali gól na 3:1. Pak už se to
dohrálo. Soupeř hodně riskoval, ale my jsme to už k dalšímu gólu nedotáhli. Tři body v
těžkém zápase, takže spokojenost.”
Nejlepší hráč Hostivaře: Jan Špaček
Nejlepší hráč Újezdu nad Lesy: Jan Chumlen
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FK Admira Praha B - SK Hostivař 5:0 (1:0) - 8. kolo Přebor Prahy mužů
Minulý týden jsme své utkání sehráli až v neděli odpoledne v Kobylisích, kde jsme změřili
síly s rezervou Admiry. Do utkání vstoupil lépe soupeř a hned ve druhé minutě musel
velkou šanci soupeře zlikvidovat brankář Došek. Úvod zápasu opravdu chytli domácí lépe
a v první desetiminutovce si vytvořili další dvě šance. Soupeř byl dále více na balónu, ale
po úvodním tlaku jsme se dostali do šancí také my. Nejdřív pálil těsně vedle Špaček. Po
balónu za obranu prováhal správný okamžik pro střelu Chyle a v největší šanci se objevil
obránce Sýkora, který ale v tváří tvář brankářovi ještě hledal lépe postaveného Macháčka.
Pak ale přišla chyba brankáře Doška, kterou soupeř potrestal. Po malé domů náš brankář
netrefil míč podle svých představ a trefil pouze jednoho z protihráčů, následnou situaci 2 na
1 ve vápně soupeř vyřešil a šel do vedení - 1:0. Nutno říct, že i přes naše šance bylo vedení
zasloužené.
V druhém poločase už šlo o jednoznačnou záležitost. Po rohovém kopu vyrazil hlavičku
soupeře brankář Došek balón pouze na břevno, v malém vápně pak zcela nepokrytý Štefan
neměl problém uklidit míč do sítě - 2:0. Následně přišly chvíle střelce Panýrka, který
dvakrát dobře mířenou střelou levačkou vedení zvýšil. Po kombinaci na naší levé straně
jeho střela “bodlem” ba zadní tyč skončila v síti - 3:0. Svojí druhou branku v zápase přidal
už tvrdou střelou z hranice vápna - 4:0. Po brejku pak ještě upravil skóre na konečných 5:0
střídající Jákl.
Nám nezbývá než se z porážky na hřišti dobře hrající Admiry oklepat a dnes vybojovat 3
body!!!

zahodili. Ve druhé půli už jsme měli jasně navrch a přidávali další góly. Kluci to zvládli
dobře.”
Sálem Hebousse (Hostivař): „Prožili jsme hezké odpoledne, bylo hezké počasí. Soupeř hrál
velmi dobře a my jsme na ně koukali. Soupeři gratuluji, vyhrál zaslouženě.”
Nejlepší hráč Admiry B: Jakub Panýrek.
Nejlepší hráč Hostivaře: nikdo.

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ PŘEBOR PRAHY MUŽŮ 2019/2020
Poslední kola nabídli několik zajímavých výsledků. Zvedlo se Podolí, které skvěle zvládlo
domácí dvojzápas s Vyšehradem a Kopaninou. Právě Kopanina se stále trápí a prohrála i
domácí utkání s naším dnešním soupeřem. Po skvělém vstupu do sezóny se zasekla rezerva
Viktorky Žižkov, která nejprve prohrála překvapivě na hřišti Zličína a následně nezvládl
domácí duel s Uhelnými sklady. Naopak nováček z Újezdu nad Lesy po výhře na našem
hřišti zvládl suverénně i domácí duel s Radotínem. Rozjeté jsou také Třeboradice, které si
po výhře na Radotíně poradily i s Duklou Jižní Město. Zajímavostí 8. kola bylo, že pouze
dva domácí týmy svůj zápas nevyhráli. Jednalo se o již zmíněnou Viktorku Žižkov a také
Kolovraty, které prohrály v derby s Královicemi 1:4.
7. kolo

8. kolo

Branka: 74. a 79. Panýrek, 37. Michálek, 64. Štefan, 81. Jákl. ŽK: 32. Čížek - 10. Turek.
Rozhodčí: Zelený - Vojáček, Tsarev. Diváků: 46.
Admira B: Jungr - Horák, Pelikán, Heinzel, Čížek - Šindelář (69. Trnka) - Karvánek (57.
Jákl), Záruba (57. Rudolf), Štefan (76. Horváth), Panýrek - Michálek (74. Pavlata). Trenér:
Pavel Gregor.
Hostivař: Došek - Černý, Wulkan, Penc, Sýkora - Kučera - Turek (72. Mucha), Macháček,
Kadlčík (79. Kronovetr), Chyle (79. Chadt) - Špaček (31. Boubín). Trenér: Sálem
Hebousse.

Zápasy 9. kola Pražského přeboru

Ohlasy trenérů:
Pavel Gregor (Admira B): „Předpokládali jsme, že Hostivař bude hrát houževnatý fotbal v
defenzivě a čekat na rychlé brejky. To se také v první půli potvrdilo. Trápili nás. Sice jsme
šli do vedení, ale oni měli několik brejkových situací. My jsme taky nějaké další šance
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