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Vážení sportovní přátelé,
opět Vás s radostí vítáme v Hostivaři na zápase 13. podzimního kola Pražská
teplárenská přeboru mužů (PTPM). Dnes naše Áčko poměří síly se strarým známým z
Vyšehradu. Tímto vítáme hostující hráče, fanoušky, rodinné příslušníky i všechny ostatní,
kdo se dnes rozhodli navštívit tento zápas. V rukou držíte již 17. vydání Hostivařského
expresu, kde se Vám snažíme přiblížit dění v našem klubu, shrnout výsledky a trochu víc
Vás vtáhnout do dění v našem klubu
Na začátek se musíme omluvit, že kvůli vytížení redakce nevyšel Hostivařský
expres na minulém domácím utkání s Přední Kopaninou. Proto bude dnešní vydání o to
nabitější o minulé zápasy našeho áčka.

Tabulka Pražská teplárenská přebor Prahy 2019/2020
Pojďme se podívat jak vypadá celková tabulka po 12 odehraných kolech. Tabulka je opět
velmi vyrovnaná a o umístění bude stejně jako v loňské sezóně rozhodovat každý bod.
Mezi 6. a 14. místem je rozdíl pouze 6 bodů. První příčku okupuje, stabilně velmi slušně
hrající, tým z Újezda Prahy 4. Na druhé příčce se drží Admira B, která svým vítězstvím nad
Uhelnými sklady 3:1 uhájila svojí pozici před Třeboradicemi, které se pomalu ale jistě
dostali do herní pohody a v posledním kole nasázeli 10 gólů rezervě žižkovské Viktorky,
kdy vyhráli 10:3. Královice se vysokou výhrou, o které jste pravděpodobně četli o pár
řádků zpět, dostali před Újezd nad Lesy na 4. příčku. Náš dnešní soupeř má poslední
výsledky jak na houpačce, jednou vyhraje, jednou prohraje. Naposledy vyhrál na domácím
hřišti, proti rezervě Motorletu. Uvidíme jak zápas skončí dnes, ale pokud neuděláme body,
bude se nám hodně těžko dýchat. Do Konce podzimní části soutěže zbývají už jen poslední
3 kola a my máme tristních 11 bodů. Hůř už je na tom pouze Radotín, který má o dva body
méně.

Představení soupeře - FC Slavoj Vyšehrad
Fotbalový klub na Vyšehradě má velice pestrou historii. Během posledních 10 let, jsme
mohli A tým Slavoje Vyšehradu zaznamenat v divizi, ČFL a jednu sezónu dokonce ve
Fotbalové národní lize (2. nejvyšší soutěž v ČR). Rezerva Vyšáku, jak se Slavoji
Vyšehradu obvykle přezdívá, postoupila 2 sezóny zpět po 8 letech v 1.A třídě společně s
naším Áčkem do Pražského přeboru.
Vyšehrad B se momentálně pohybuje v “klidném” středu tabulky. Dle vstřelených a
inkasovaných gólů se dá říct, že mají vyváženou ofenzívu a defenzívu.. Po 12. kole
okupuje 7. příčku. Z posledních 5 utkání dokázal Vyšehrad urvat 9 bodů, bylo to ale
pokaždé na domácím hřišti. Porazil doma popořadě Újezd n L. (3:2), Viktorku Žižkov (2:0)
a naposledy Motorlet B (3:1). Na Kopanině ani v Královicích na body nedosáhl. Jejich
nejlepší střelec je Adam Alexandr, který zaznamenal 6 zásahů.
Hoši z Vyšehradu se dnes u nás budou chtít určitě zvednout a předvést v co nejlepším
světle. Místní hřiště jim neznámé není, během jejich působení v 1.A třídě jsme zde byli
svědky několika velkých bitev.
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ZPĚT K POSLEDNÍM ZÁPASŮM
TJ Sokol Královice - SK Hostivař 8:0 (5:0) - 12. kolo Přebor Prahy mužů
Minulý týden jsme vyjeli do Královic. Těžko na tomto utkání hledat nějaká pozitiva. Po
slušných výkonech v domácích utkáních s Kolovraty a Kopaninou přišel zasloužený
debakl. Soupeř byl celý zápas jednoznačně lepší, my jsme mu to ale svojí hrou dost
ulehčili. Takový výkon na přebor opravdu nestačí. Nezbývá než se z toho zápasu ponaučit,
hodit ho za hlavu a dnes předvést úplně jiný výkon!
Branky: 21., 27. a 45. Sus, 63. a 83. Formáček, 17. Kalivoda, 41. A. Krivosheev, 78.
Vacík.
ŽK: 43. Sus - 69. Macháček.
Rozhodčí: Bočok - Hradil, Tsarev. Diváků: 50..
Královice: Jeřábek - Nevařil (63. Černý), Ptáček, Vacík, Malík - Sus (76. Potměšil),
Krejča, Kalivoda (46. Havlín), A. Krivosheev - Formáček, Cseh (62. Slováček). Trenér:
David Kalivoda.
Hostivař: Strazzer - Černý, Kučera (50. Pazdera), Penc, Mucha - Turek (63. Chadt),
Boubín (46. Sýkora), Macháček (76. Grozdanič), Kadlčík - Chyle, Špaček. Trenér: Sálem
Hebousse.
Ohlasy trenérů:
David Kalivoda (Královice): „Předvedli jsme dobrý výkon a celý zápas jsme měli pod
kontrolou, už o půli to bylo 5:0. Až na jednu šanci ve druhé půli jsme soupeře do ničeho
nepustili. Celý zápas jsme byli dominantní. Napovídá tomu i výsledek. Musím pochválit
kluky, přistoupili k tomu velmi dobře a na všech postech tam byly velmi dobré výkony."
Sálem Hebousse (Hostivař): „K tomuhle není co dodat, výsledek hovoří za vše. Odehrál se
cirkusový mač, ve kterém byl na hřišti jenom jeden tým - a Hostivař to nebyla. Podle
domácích podali svůj nejlepší výkon a byla z toho naše parodie na fotbal.”
Nejlepší hráč Královic: Jakub Nevařil.
Nejlepší hráč Hostivaře: Otázku na nejlepšího hráče přešel trenér Hebousse mlčením.

AFK Slavoj Podolí - SK Hostivař - 10. kolo Přebor Prahy mužů
V utkáním s Podolím nám absolutně nevyšel začátek utkání. Domácí, kterým chyběl
kanonýr Jůzek, byli od začátku hladovější a jejich vysunutý presink nám dělal velké
starosti. Po půl hodině byl stav hrozivých 3:0 pro domácí. Před půlí nám po individuálním
průniku vystřelil naději na bodový zisk Turek, pro kterého to byla 7. branka v letošním
ročníku. Hned na to se do velké šance dostal Macháček, ale svojí velkou šanci neproměnil.
Druhý poločas si už domácí pohlídali a k žádné větší šanci na skórování nás již nepustili,
sami naopak neproměnili několik dalších šancí. Výhra domácích byla zcela zasloužená.
Branky: 18. Zezula, 20. Jeník, 31. Jeník - 40. Turek. ŽK: 53. Janoušek - 45. Macháček, 58.
Wulkan. Rozhodčí: Kohout - Les, Nebáznivý. Diváků: 50.
Podolí: 
Michal Vondrka - Zezula, Bednář, Červenka, Hrubý (72. J. Svoboda) - Brož Mráček (76. Doubek), Jeník (69. Brezina), Janoušek, Krob (88. Janovský) - Hanzlík (90.+1
Matěj Vondrka). Trenér: Petr Majer.
Hostivař: 
Provazník - Černý, Wulkan, Penc (64. Mucha), Sýkora (81. Pazdera) - Kučera Turek (90. Grozdanič), Macháček, Kadlčík (79. Chyle), Boubín (81. Chadt) - Špaček.
Trenér: Sálem Hebousse.
Ohlasy trenérů:
Petr Majer (Podolí): 
„Věděli jsme, že Hostivař bude bojovný mančaft, takže jsme se na to
připravovali. Podařilo se nám do zápasu vstoupit relativně dobře. Do dvacáté minuty jsme
dali dva slepené góly a ve třicáté minutě to bylo 3:0. Trošku jsme podlehli tomu, že vedeme
o tři góly, takže jsme chtěli dál útočit, ale bohužel jsme si nechali dát branku na 3:1, když
jsme byli vzadu hodně otevření. Čekali jsme, že Hostivař ještě něco zkusí a budou se po
půli chtít dostat do kontaktu. Naštěstí jsme si to pohlídali. Byli jsme obezřetní dozadu a
chtěli hrát na brejky. Měli jsme tam nějaké příležitosti, které jsme špatně vyřešili. Za tři
body, které jsme potřebovali, jsme rádi. Splnili jsme domácí povinnost.”
Sálem Hebousse (Hostivař): 
„Vyhrál tým, který byl hladovější a dal do toho víc než my. Z
mnoha hledisek na tom byli domácí líp než my. Souboje jeden na jednoho, dohrávání
situací, větší důraz na balon. My jsme měli šanci v závěru poločasu, kdy šel Macháček sám
na branku, bohužel nedal. Tam se to mohlo zlomit. Druhý poločas už se dohrával v režii
domácích. My jsme neměli žádnou šanci, abychom ještě se zápasem dokázali něco udělat.
Podolí gratuluji k vítězství.”
Nejlepší hráč Podolí: Jiří Janoušek.
Nejlepší hráč Hostivaře: Jakub Wulkan.
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SK Hostivař - FC Přední Kopanina 2:4 (1:2) - 11. kolo Přebor Prahy mužů
SK Hostivař - Sokol Kolovraty 3:2 (1:1) - dohrávka 9. kola Přebor Prahy mužů
Utkání s Kolovraty bylo z původního termínu odloženo kvůli nezpůsobilému hřišti a tak
jsem s nováčkem soutěže změřili síly netradičně ve středu 16.10. odpoledne. Stejně jako v
minulém utkání s Podolím ani v tomto zápase se nám nepovedl chytit začátek zápasu, který
byl od nás takový neslaný-nemastný. Narozdíl od utkání s Podolím jsme ale soupeře (i přes
jeho mírnou převahu) nepustili k mnoha šancím. Jednu z mála šancí proměnil Gračko. Na
branků hostů jsme ale brzy zareagovali. Po kombinaci obou našich útočníků se své první
branky v přeboru konečně dočkal David Macháček. #KasaCinkPoprvé Právě jeho branka
byla pravděpodobně zlomovým momentem utkání. Ještě do poločasu jsme si vytvořili
několik šancí, v největší z nich trefil Sýkora na brankové čáře jen svého spoluhráče Špačka.
V druhém poločase jsme byli už jasně lepším týmem a svého soupeře jsme přehrávali.
Svojí převahu jsme potvrdili taky gólově. Po přihrávce Chyleho pod sebe ve vápně se taky
poprvé v hostivařském dresu trefil Dan Mucha. #KasaCinkPodruhé Třetí branku z brejku
pak přidal Dan Boubín, který využil špatného výběhu hostujícího brankáře. Hosté hned na
to ještě snížili a zápas zdramatizovali pěknou brankou Klíra z otočky. Všechny body
nakonec zůstaly doma!
Branky: 38. Macháček, 63. Mucha, 84. Boubín - 30. Gračko, 86. Klír.
ŽK: 54. Černý - 44. Klír, 78. Votřel, 78. Vejr, 85. Procházka, 89. Hájek.
Rozhodčí: Vojáček - Stěhule, Jakl. Diváků: 80.
Hostivař: Strazzer - Černý, Mucha, Penc, Sýkora - Kučera - Turek (90. Kronovetr),
Macháček, Kadlčík - Chyle (73. Boubín), Špaček. Trenér: Sálem Hebousse.
Kolovraty: Procházka - Holík (46. Borek), Vejr, Hájek, Žitný - Klír - Gračko, Ráža (64.
Dejmek), Kalenda (64. Boček), Votřel - Bláha (46. Hynek). Trenér: Jakub Slezáček.
Ohlasy trenérů:
Sálem Hebousse (Hostivař): „Myslím, že to bylo na přebor výborné utkání z obou stran.
První půli byli hosté určitě lepší a zaslouženě vedli. My jsme to srovnali a druhý poločas
jsme byli o ten gól lepší. Konečně jsme si vytvořili i šance, proměňovali je a kluci do toho
dali srdce.”
Jakub Slezáček (Kolovraty): „Po tom, co jsme se dostali do vedení, jsme až do třetí
inkasované branky byli úplně neškodní. Soupeř víc chtěl a na nás to stačilo.”
Nejlepší hráč Hostivaře: Petr Chyle.
Nejlepší hráč Kolovrat: Tomáš Vejr.

V 11. kole přijelo na naše hřiště mužstvo Přední Kopaniny. Jeden z předsezónních favoritů
se po nepříliš vydařeném startu do sezóny začíná zvedat. Hosté se ale museli obejít bez
vykartovaného exreprezentanta Daniela Koláře. Začátek zápasu jsme zvládli a už po 17
vteřinách hry jsme se radovali z gólu. Brance předcházela technická finesa Petra Chyleho,
který si přehodil jednoho z obránců soupeře a následně vyslal průnikovou přihrávkou za
obranu Honzu Špačka, který připravil branku Davidovi Macháčkovi jak na zlatém podnose.
Za nedlouho se nám připomněl náš loňský spoluhráč (a teď už i bývalý kamarád) Fanda
Hák, který vyrovnal na 1:1. Ve 38. minutě se po odkopu jednoho z obránců soupeře utrhl
kanonýr Urban a tváří v tvář Provazníkovi nezaváhal. Všichni jsme si asi vzpomněli na
jarní zápas na Kopanině, kdy nám Urban nasázel hattrick po podobných situacích.
Ve druhém poločase pokračoval vyrovnaný a zajímavý zápas. Po soupeřově akci na pravé
straně se prosadil opět Urban a soupeř tak šel do dvoubrankového vedení. S přibývajícím
časem jsme ale svého soupeře začali přehrávat a utkání zdramatizovali. Po kombinaci na
levé straně se dotlačil v malém vápně balón do sítě opět Macháček. V tu chvíli jsme do
toho šlapali, co nám síly stačily, vyrovnání jsme se ale nedočkali. Ve velké šanci se
neprosadil střídající Michal Pazdera, šanci na hattrick pak propásl také Macháček. Naopak
z brejku se prosadil Šultes, který potvrdil vítězství Kopaniny.
Branky
: 1. a 81. Macháček - 36. a 64. Urban, 18. Hák, 89. Šultes. ŽK: 82. Tržický
(Kopanina). Rozhodčí: Štípek - Kučera, Hrivík. Diváků: 75.
Hostivař: 
Provazník - Černý, Mucha (72. Kronovetr), Penc, Sýkora (46. Turek, 76.
Pazdera) - Kučera - Boubín, Macháček, Kadlčík - Chyle, Špaček. Trenér: Sálem Hebousse.
Přední Kopanina: 
Mačí - Mejdr (69. Čihák), Tržický, Zadina, Flaks - Kučera - Karbulka,
Šultes, Vágner (63. Graf) - Hák (86. Boček), Urban. Trenér: Daniel Vott.
Ohlasy trenérů:
Sálem Hebousse (Hostivař): 
„Myslím si, že utkání mělo skončit remízou. Bylo tam velké
nasazení, bojovnost, všechno v pohodě. Akorát rozhodly naše neproměněné šance, proto
jsme nebodovali. Za stavu 2:3 jsme tam měli dvě - tři výborné šance na vyrovnaní a dostali
jsme na 2:4. Ta remíza, kterou jsem odhadoval, by byla spravedlivá.”
Jakub Slezáček (Kolovraty): 
„Strašně těžký zápas, soupeř byl na nás připravený. Jak jsme
měli v některých zápasech trochu smůly, tak teď jsme si vybrali trochu štěstí a dotáhli jsme
to do vítězného konce. Hostivař nehrála vůbec špatně. Poprvé jsme vyhráli venku, o to víc
mě vítězství těší. Hodně důležité body.”
Nejlepší hráč Hostivaře: Jan Penc.
Nejlepší hráč Kolovrat: Josef Mačí.
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