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Vážení sportovní přátelé,
opět Vás s radostí vítáme v Hostivaři na zápase 14. podzimního kola Pražská
teplárenská přeboru mužů. Dnes naše Áčko poměří síly s “nováčkem” soutěže z Radotína.
Tímto vítáme hostující hráče, fanoušky, rodinné příslušníky i všechny ostatní, kdo se dnes
rozhodli navštívit tento zápas. V rukou držíte již 18. vydání Hostivařského expresu, kde se
Vám snažíme přiblížit dění v našem klubu, shrnout výsledky a trochu víc Vás vtáhnout do
dění v našem klubu
Jelikož hrajeme druhé domácí utkání po sobě, bude toto vydání méně obsáhlé, než
jste zvyklí. Na začátek představíme soupeře a pak se podíváme na poslední odehraný
zápas.

pohyb, víc energie, celkově větší chuť do fotbalu a tým Vyšehradu mi přišel zaskočen v
jakém tempu jsme naskočili do utkání. Vytvořili jsme si několik slibných příležitostí, ale
bohužel nás trápí efektivita. Soupeři se povedlo v posledních sekundách prvního poločasu
vyrovnat a do šaten se šlo za stavu 1:1. V druhé půli už byl Vyšehrad zpět ve hře a převzal
otěže zápasu. Najednou ho bylo plné hřiště a rozdílná individuální kvalita byla opravdu
znát. Hráči Vyšehradu hráli najednou s větší chutí a vše jim lepilo tak nějak víc. Povedlo se
jim navíc přidat dvě branky a zápas měli, musím uznat, pevně pod kontrolou. Během
druhého jsme si nevypracovali prakticky žádnou vyloženou šanci a tak tři body tentokrát
brali hosté.
Branky:1. Macháček - 45. a 73. M. Klán, 63. Laňka.

Představení soupeře - SC Radotín
V Radotíně se počátky fotbalu datují již k době 1. světové války
. Současný klub byl však
založen až roku 1922 jako Radotínský SK. Z počátku klub hrál pouze přátelská utkání, od
roku 1930 se však stal součástí Středočeské župy, ve které se ve 30. letech dostal až do I.A
třídy (1938). Ve válečných letech 1940-1945, kdy se klub pohyboval na úrovni I.B-I.A
třídy. Poválečné době plné divokých reorganizací a přejmenovávání klubu se klub dostal
dokonce do krajského přeboru, tehdy druhé nejvyšší soutěže (roky 1951-1953). Historický
úspěch přišel v sezóně 1957/58, kdy se klubu podařilo postoupit do 2.ligy, v ní se však
udržel pouze 1 sezónu. Další postup do druhé ligy se urodil v sezóně 1961/62 a toto
působění už bylo úspěšnější a klub ve druhé lize působil 5 let. V roce 1967 tak přišel sestup
do krajského přeboru, ve kterém působil do roku 1972, kdy klub postupuje do divize, ve
které však působil pouze tři roky následoval pád zpět do přeboru. Návrat do divize se koná
až roce 1988, jenže divizní působení je opět pouze tříleté. Od tohoto sestupu klub působil
pouze v pražských soutěžích a to až do roku 2018, kdy se klub díky sloučení s 
FK Olympia
Praha dostává do ČFL. V sezóně 2018/19 klub obsadil v 
ČFL 4. místo. V soutěži však
nepokračuje a pro sezónu 2019/20 přihlásil pouze Pražský přebor
, kde se mu zatím moc
nedaří. Dnešní zápas, ikdyž je teprve jarní část sezóny, se bude pravděpodobně řadit do
kolonky přímých soubojů o záchranu. Radotín je na tom s 9ti body v tabulce jako jediný
tým hůř než my.

ZPĚT K POSLEDNÍMU ZÁPASU
Hostivař - Vyšehrad B 1:3 (1:1) - 13. kolo Přebor Prahy mužů
Co si budeme povídat, trochu nám začíná zatýkat do bot a potřebujeme nutně sbírat body,
kde se dá. Věděli jsme, že áčko Vyšáku hrálo v pátek v Brně a tak jsme mohli překvapit
pravděpodobně jedině hned z kraje utkání. Což se nám do jisté míry povedlo a hned v první
minutě se (opět) trefil Machy. První půl hodinu jsme nebyli horším týmem, měli jsme lepší

ŽK: 42. Kaňka, 68. Mucha - 18. Laňka, 52. Žežulka, 53. Šlegl. Rozhodčí: Polena - Stěhule,
Vítek. Diváků: 70.
Hostivař: Provazník - Mucha, Wulkan, Penc, Sýkora (73. Boubín) - Macháček, Kadlčík
(73. Laštovka), Kaňka (79. Chadt), Turek - Černý (66. Chyle), Špaček. Trenér: Sálem
Hebousse.
Ohlasy trenérů
Sálem Hebousse (Hostivař): „Vzhledem k síle sestavy Vyšehradu B spočívala
naše šance asi jen v tom, že bychom soupeře zaskočili v úvodu zápasu. To se nám sice také
opravdu podařilo, ale druhý a třetí gól jsme už nepřidali, přestože šance jsme na ně měli.
Jenomže na kdyby se nehraje a potom už se samozřejmě projevila kvalita hráčů soupeře,
jejich trénovanost a realita druhého poločasu byla tudíž jednoznačná: na hřišti byl jen jeden
tým. Možná pokud bychom nedostali vyrovnávací gól do šatny, což je úplně nejhorší,
mohli jsme vydržet déle, faktem ale zůstává, že vyhrál lepší tým. Hrát tak jako v prvním
poločase už v předchozích zápasech, měli bychom teď určitě víc bodů. Trápí nás koncovka
a možná i trochu absence zkušenosti a sportovního štěstí, ale to přeje dobře připraveným.
Zopakujeme-li první poločas z tohoto utkání i v příštím zápase proti Radotínu, tak věřím,
že ho porazíme.”
Asistent Vladimír Pokorný (Vyšehrad B): „Úvodní půlhodina zápasu byla z naší
strany hodně vlažná, nejspíš se projevil i fakt, že někteří hráči se vrátili pozdě v noci z
pátečního večerního zápasu A-týmu v Brně. Od třicáté minuty jsme se ale do toho naštěstí
dostali, těsně před poločasem vyrovnali a po změně stran jsme už mohli být spokojeni,
protože se projevila a prosadila kvalita našich hráčů. Poděkování za odvedený výkon však
zaslouží nejen hráči z kádru áčka, ale všichni, kteří nastoupili."
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