Rádi bychom poděkovali naším partnerům za podporu:

XIX. vydání

SK Hostivař - SC Olympia Radotín
sobota 15. 8. 2020, 10:30

rozhodčí: A. Tsarev - K. Kučera, J. Nebáznivý
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Vážení sportovní přátelé,
po dlouhé dlouhé přestávce Vás s velkou radostí všechny vítáme na zápase hostivařského
áčka. Loňská sezóna byla ukončena po pouhém jednom jarním kole a my jsme rádi,
že se fotbalový kolotoč v Praze zase rozeběhl na plné obrátky a věříme, že se zase
na dlouhou dobu nezastaví. Sezóna odstartovala již minulý víkend, dnes nás tedy čeká
druhý zápas sezóny, ve kterém naším soupeřem bude Olympia Radotín. V rukou právě
držíte již 19. vydání Hostivařského expresu, kde se Vám snažíme přiblížit dění v našem
klubu, shrnout výsledky a trochu víc Vás nahlédnout do dění našeho klubu. Přejeme
příjemné čtení a užijte si dnešní zápas!

Představení soupeře - SC Olympia 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
působení 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
. V loňské nedohrané
sezóně se náš dnešní soupeř pohyboval stejně jako my až na konci tabulky pražského
přeboru, cíl do letošní sezóny má Radotín shodný jako my - vyhnout se bojům o sestup,
což potvrzují i slova trenéra Jaroslava Loudy: ”Letní příprava proběhla dle plánu, až na
nějaká drobná zranění jsem vcelku spokojen. Cílem pro nadcházející sezonu je klidnější
střed tabulky.” Vstup do letošní sezóny se Radotínu povedl, když dokázal v domácím
zápase porazit rezervu Slavoje Vyšehrad.
Kádr mužstva:
Brankáři: Jan Bártl, Martin Saladiak
Obránci:Jan Bazal, Jiří Ježdík, Jakub Pavel, Václav Šíl, Jan Tyburec, František Zeman
Záložníci: Milan Bialek, Filip Císařovský, Jiří Doležal, Radek Janovec, David Kotek,
Lukáš Kubišta
Útočníci: Leo Bužík, Dalibor Hollý, Jaroslav Louda, Lukáš Podzemský

Na závěr bychom se s Vámi rádi podělili o úryvek rozhovoru jednoho z našich trenérů
Petra Procházky pro web pražského fotbalového svazu, kde naleznete celý rozhovor
s naším za pár dní 50-letým trenérem. To víte, po vítězném zápase se dávají rozhovory
sami…

Knockout ve druhém poločase. Nabušená Hostivař otočila
čtyřmi góly bitvu s Duklou JM
Senzační obrat se povedl na startu Pražská teplárenská přeboru fotbalistům SK Hostivař.
Ti prohrávali s Duklou Jižní Město na jejím hřišti v poločase 0:1, aby nakonec čtyřgólovou
smrští dosáhli na tři body za vítězství. „Je to super začátek. Ale zůstáváme při zemi, naším
hlavním cílem je vyhnout se umístění v pásmu sestupu,“ krotil euforii šťastný trenér Petr
Procházka.
V poločase jste prohrávali 0:1, to vám asi nebylo zrovna příjemně. Proč se v úvodu
nevedlo?
Začali jsme dobře. Měli jsme po pár minutách tutovku, kdy Špaček obešel i gólmana,
ale pak netrefil prázdnou branku. Myslím, že tenhle moment na nás dopadl, kluci měli
svázané nohy. Naopak Duklu to nastartovalo, byla běhavější a taky šla do vedení.
O přestávce tedy byla bouřka, aby se tým zvedl?
My jsme v létě hodně makali, naběháno máme. Třeba v generálce jsme hráli 3:3 s béčkem
Bohemky ze třetí ligy. Kluci si tam sáhli na dno, věděli jsme, že kvalita na naší straně je.
Takže bouřka v kabině... Spíš to bylo takové burcující.
A odměna se dostavila. Dát čtyři góly za poločas soupeři jako je Dukla JM, to budí
respekt.
Možná bychom před zápasem byli rádi i za bod. Věděli jsme, že Dukla má kvalitu.
Ale v koutku duše jsem si říkal, že by body mohly být i tři. A nakonec se to povedlo.
Ty čtyři góly jsou jen taková třešnička, ještě jedna naše branka neplatila. Mladí kluci měli
po první půli hlavu dole, ale neskutečně jsme se zvedli a otočili zápas.
Pomohlo i to, že jste druhou půli začali hrát na dva útočníky?
Je pravda, že jsme změnili rozestavení. Chtěli jsme něco změnit, tak se šlo hrát na dva
útočníky. Soupeře jsme dokázali napadat. Byl to určitě klíč k úspěchu. Zvládli jsme
to fyzicky, i když bylo ve druhé půli pořádné horko.
Výhrou jste vyslali jasný signál soupeřům – na Hostivař si dejte pozor. Co vy na to?
Je to jeden vítězný zápas, který nám vyšel. Ale jinak bych to asi nepřeceňoval. Přebor
je soutěží, kde může každý porazit skoro každého. V soutěži jsou béčka, která se mohou
posilovat, takže zůstáváme při zemi. Samozřejmě je tenhle výsledek super, zápas se nám
povedl a klukům zvedne sebevědomí. Ale tvrdě makat musíme dál.
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Sestavy
Dukla JM: Tlustý - Solař, Trávník, M. Lafek (58. Zajíc), Ferreira (78. Tran) - Farkaš,
Petrák, Novák - Sklenář, Kotlík, Čermák (78. Budinský). Trenér: Josef Světlík.

Změny v kádru:
Odešli:Jiránek, Petr Ježdík, Eisman
Přišli:Kotek, Šíl - oba Motorlet. Tři další hráči jsou v jednání.

Hostivař: Slavík - Kronovetr (37. Tulinský), Penc, Kučera, Laštovka - Turek, Macháček
(86. Provazník), Žampa, Špaček - Polák (80. Kadlčík), Proskočil (67. Boubín). Trenér: Petr
Procházka.

Realizační tým:
Louda Jaroslav - trenér, Janovec Radek - asistent, Bogdanov Richard - vedoucí mužstva

Ohlasy trenérů:
Josef Světlík (Dukla JM): „Já si myslím, že varováním pro nás měla být první šance
Hostivaře hned zkraje zápasu. Potom jsme opanovali hru a jednoznačně jsme měli do
poločasu utkání rozhodnout. To se nám nepodařilo. Po vyrovnávací brance na nás jakoby
padla deka. Hostivař si šla za vítězstvím a my jsme přestali existovat.
”
Petr Procházka (Hostivař): „Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře. Šli jsme sami
na gólmana. Je škoda, že Špaček udělal kličku, ale netrefil bránu. Od té doby soupeř začal
víc hrát a měl víc ze hry. Připadalo mi to, jako bychom měli v první půli svázané nohy.
V kabině jsme si něco řekli a začali jsme fungovat. Napadali jsme je a za třicet minut jsme
to otočili. Soupeře jsme k ničemu nepustili a přidali jsme ještě další dva góly a hru jsme
kontrolovali. Za druhou půli jsme si vyhrát zasloužili.”
Nejlepší hráč Dukly JM: nikdo.
Nejlepší hráč Hostivaře: Jan Špaček.
Zápasy předehrávaného 15. kola Pražského přeboru

Epidemie koronaviru bohužel narušila hned první hrací víkend pražského přeboru.
Nakažené totiž hlásí Újezd nad Lesy, který tedy musel odložit svůj duel na Třeboradicích.
Doufáme, že vše bude brzy v pořádku a i Újezd naskočí do přeborového kolotoče. Většina
úvodní zápasů patřila hostům. Mimo nás dokázali 3 body přivézt Kolovraty z Viktorky
Žižkov, Královice ze Zličína, Admira z Motorletu a Přední Kopanina z Uhelných skladů.
Jak bylo už výše zmíněno, náš dnešní soupeř Radotín porazil doma Vyšehrad 1:0,
rozhodující branku vstřelil Radotín v úplném závěru utkání, v 94. minutě. V tomto duelu
mimo jiné padly i dvě červené karty, po jedné na obou stranách. Dále doma nezaváhal ani
asi největší favorit přeboru Újezd Praha 4, který porazil Podolí jednoznačně 4:1 a dělí se
tak s námi o 1. místo v průběžné tabulce. Ne, že by to bylo v tuto chvíli důležité, ale kdo ví,
kdy to zase budeme moct v našem bulletinu zmínit.

😅

NOVINKY Z HOSTIVAŘE
Během nepovedeného loňského podzimu došlo v zimní pauze k velkému posílání našeho
kádru, do našeho kádru mimo jiné zamířili “exligisté” Tomáš Pešír, Jiří Krejčí a brankář
Martin Slavík (na titulní stránce). V našem kádru do nové sezóny už ale zůstal jen poslední
jmenovaný, zbylí dva odešli ke konkurenčním celkům v pražském přeboru. Dalšími
zimními posilami, které v našem kádru zůstaly i na letošní sezónu jsou slováci Josef
Tulinský (záložník) a Jakub Václav (útočník). V kádru zůstává také navrátilec Tomáš
Proskočil. Zcela novými jsou pak v naší kabině útočník Lukáš Polák (z Újezdu nad Lesy) a
původem italský brankář Roberto Pellegrini. “Poli” se hned při své premiéře uvedl
brankou, která nastartovala velký obrat proti Dukle JM. Náš kádr posílil také odchovanec
našeho klubu Viktor Žampa, pro kterého byl hned první zápas pikantní, jelikož k nám
přišel právě z Dukly. Všichni se v kabině těšíme na odměnu za výhru proti jeho bývalém
týmu…
K důležité změně došlo také na pozici trenéra, naší lavičku z osobních důvodů opustil
trenér Sálem Hebousse, jehož pozici obsadili jeho dosavadní asistenti Petr Procházka
a Honza Penc, který tak přechází na pozici “Jirky Luňáka” z Okresní přeboru - je to kapitán
a trenér.
Změna na lavičce proběhla také u našeho “béčka”, kde trenéra Petra
Procházku, který se bude “na plný úvazek” věnovat našemu “áčku”, vystřídal náš bývalý
hráč Daniel Nebřenský.

😎

KÁDR “A” TÝMU
Bránkáři:Martin Slavík, Roberto Pelegrini, Lukáš Provazník
Obránci
: Jan Penc, Jan Kučera, Jan Špaček, Filip Laštovka, Michal Kadlčik, Petr Chyle,
Matěj Rajnoch, Jakub Sýkora.
Záložníci
: Daniel Boubín, Jakub Černý, David Kronovetr, Tomáš Proskočil, Viktor Žampa,
Jozef Tulinský, David Macháček, Michal Turek
Útočníci
: Jakub Václav, Michal Pazdera, Lukáš Polák
Změny v kádru
:
Odešli
: Pešír Tomáš (Újezd Praha 4), Krejčí Jiří (Přední Kopanina), Souček David (Slavoj
Vyšehrad), Wulkan Jakub (FK Union Strašnice), Daniel Mucha (Viktoria Žižkov B).
Přišli
: Viktor Žampa (Dukla JM), Lukáš Polák (Újezd nad Lesy), Roberto Pelegrini (Itálie).
Realizační tým:
Jan Penc - trenér, Petr Procházka - trenér, Vladimír Šimr - vedoucí mužstva.
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LETNÍ PŘÍPRAVA
Letní příprava podobně jako pro všechny týmy byla i pro nás atypická, jelikož předchozí
sezóna byla ukončena už v první polovině března. Po uvolnění vládních opatření jsme se
začali postupně znovu scházet alespoň v malých skupinkách na nohejbal, následně i na
fotbálek. Oficiálně jsme přípravu zahájili v polovině července. Tréninky jsme pod novým
trenérským tandemem měli 4x týdně a zpestřením byly také přátelské zápasy.
Z klasický “přáteláků” stojí za zmínku pro nás už pravidelný turnaj v Dobrovízi, který jsme
letos opanovali. V semifinále jsme si nejprve poradili se Střešovicemi, které jsme zdolali
4:0. Ve finále byla naším soupeřem Přední Kopanina, kterou jsme po přestřelce porazili
5:3. Do naší kabiny zamířili i individuální ceny, nejlepším střelcem turnaje se stal Michal
Turek a nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Lukáš Provazník. Zajímavým měřením
sil byl pak duel s rezervou Bohemians, se kterou jsme po dobrém výkonu uhráli remízu 2:2.
Výsledky přípravných zápasů
Turnaj v Dobovízi
SKH - Střešovice 4:0
SKH - Přední Kopanina 5:3
SKH - Libuš 1:3
SKH - Nespeky 3:0
SKH - Cholupice 2:2
SKH - Bohemians B 2:2

ZPĚT K POSLEDNÍMU ZÁPASU
FK Dukla Jižní Město - SK Hostivař 1:4 (1:0) - 15. kolo Přebor Prahy mužů
Letošní sezónu jsme atypicky začali utkáním 15. kola, které se kompletně předehrávalo
ještě před prvním kolem. My jsme v něm zavítali na hřiště v Kunraticích, které pro svoje
domácí utkání využívá Dukla Jižní Město. Utkání se odehrálo na pěkném hřišti v parném
počasí.
Vstup do utkání se nám povedl a do první velké šance zápasu jsme se dostali my. Špaček se
ze své pozice levého beka dostal do úniku, obešel brankáře, ale do poloodkryté branky už
nedokázal zakončit. Následně otěže utkání začal přebírat soupeř a my se k ohrožení branky
dostávali spíše sporadicky. Několikrát nás podržel zkušený brankář Slavík a když už on byl
překonán, dokázal za něj nadvakrát vyhlavičkovat míč na brankové čáře Laštovka.
Což početný hostivařský “kotel” ocenil potleskem. Soupeř svůj tlak ale stupňoval
a nakonec se i zaslouženě radoval z branky. Po akci přes naší pravou stranu uklidil
přízemní centr do branky Novák a bylo to 1:0. S tímto výsledkem se šlo také do kabiny.
Na to, co se pak dělo ve druhé půli by si v té době asi nikdo nevsadil. Do druhé půle jsme
nastoupili jako vyměnění, změnili rozestavení na dva útočníky a začali diktovat tempo hry.
První velké varování dostal náš soupeř v 57. minutě, když rohový kop na první tyči
prodloužil Proskočil a Kučera na zadní tyči doklepl míč do sítě. Branka ale pro ofsajdové
postavení Kučery bohužel nebyla uznána. Neuznaná branka (a mírný pocit křivdy) nás ale
paradoxně ještě víc nakopla a už o 2 minuty později jsme vstřelili regulérní branku.
Přetažený centr Žampy na zadní tyči skvěle vrátil malého vápna Kučera, kde Polák
nekompromisně zakončil a vyrovnal - 1:1. Pro “Poliho” to byla první branka v prvním
startu v našem dresu. Soupeře jsme dále tlačili a po dalších 5 minutách výsledek zápasu
otočili. Ostrý centr Laštovky do vápna brankář vyrazil pouze k Macháčkovi, který
i s přispěním teče jednoho z obránců dostal balón do sítě - 1:2. Dukla se tak musela začít
tlačit více dopředu, k ohrožení naší branky se však dostávala jen hodně sporadicky. My si
naopak dále vypracovávali šance a v závěru přidali další branky. Po svém typickém
průniku z levé strany odcentroval Špaček a Tulinský zvýšil naše vedení - 1:3. To nebylo
vše, po dalším brejku a centru z pravé strany se málem dostal k zakončení střídající
Provazník (obvykle brankář, tentokrát útočník), kterému na centr chyběl krok (a shodit
ještě 5 kg - poznámka redakce), na balón dosáhl až skvěle hrající Špaček, který ukázkově
zavřel prostor na zadní tyči - 1:4. Z těžkého zápasu na Dukle tedy po velkém obratu
bereme všechny body, jedna vlašťovka ale dobrej podzim nedělá, proto je zapotřebí dál
tvrdě makat a venkovní vítězství potvrdit dnes doma s Radotínem!
Branky
: 25. Novák - 59. Polák, 64. Macháček, 88. Tulinský, 90. Špaček.
ŽK
: 62. Trávník - 50. Polák, 57. Proskočil. Rozhodčí: Andras - Tikal, Popelka. Diváků: 70.
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