Rádi bychom poděkovali naším partnerům za podporu:

XXVII. vydání

SK Hostivař - FK Motorlet Praha “B”
sobota 28. 8. 2021, 10:30
rozhodčí: J. Zelený - K. Kučera, V. Hejma
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Vážení sportovní přátelé,

Epidemiologická pravidla pro konání amatérských soutěží

všechny Vás s velkou radostí vítáme na dalším domácím zápase hostivařského áčka.
Dnešní utkání může proběhnout pouze v souladu s pravidly pro konání amatérských
zápasů, které najdete na předposlední straně Hostivařského expresu. Tímto vítáme hostující
hráče, fanoušky, rodinné příslušníky i všechny ostatní, kdo se dnes rozhodli navštívit tento
zápas. V rukou právě držíte již 27. vydání Hostivařského expresu. Přejeme příjemné čtení
a užijte si dnešní zápas!

Domácí klub, jakožto pořadatel utkání, je v rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL
Cupu povinen zajistit následující povinnosti stanovené aktuálním opatřením MZČR:

Představení soupeře
Dnešním soupeřem je Motorlet Praha “B”. Soupeře není nutno nějak dlouze představovat.
Motorlet patří ke stálicím pražského fotbalu. V kádru rezervy Motorletu došlo
ke každoročnímu posunu, kádr doplnili dorostenci, naopak některé opory z loňské sezóny
se posunuly do “áčka” hrající ČFL. Trenér Rajnoch má tedy k dispozici mladý a běhavý
kádr. Po 5 odehraných duelech má Motorlet na kontě 4 body (výhra v Kolovratech, remíza
s Admirou “B” a prohry s Podolím, Přední Kopaninou a Královicemi).
Kádr mužstva
Brankáři: Šilhavý, Hrubeš

I. Přítomnost diváků ve vnějších prostorech je povolena za následujících podmínek:
-

II. Přítomnost sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu je povolena
za následujících podmínek:
-

Obránci: Hamouz, Heim, Průša, Rada, Šibrava, Holoubek, Žižka, Chládek, Cháb, Krejbich,
Pivnička
Záložníci: Vostracký, Pokorný, Podzemský, Kulíšek, Čipera, Kousal, Margolius, Shyryaev,
Šírl, Novák, Walter
Útočníci: Pospíchal, Vejsada, Simandl, Blažek

-

Odešli: Bitto, Hrabina, Simaichl, Václavík, Zelenka - A-tým, Velek - Libiš, Kutina -

-

Poříčany, Petrus - Řeporyje, Vajdl - Zličín
Kousal, Vejsada - přechod z dorostu, Šírl - návrat z Řeporyjí, Šibrava, Holoubek, Shyryaev

-

- návrat ze Zličína, Novák - Hořovice
Realizační tým
Rajnoch Jan - trenér, Walter Ondřej - asistent a kondiční trenér, Hamouz Josef - asistent
trenéra, Tlustá Martina - zdravotnice, Damjanov Boris - vedoucí mužstva

přítomnost pouze osob, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a které
splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, níže uvedené podmínky (viz bod III.),
jejichž splnění je organizátor akce (v tomto případě pořadatel, tzn. domácí klub),
povinen kontrolovat a osoba účastnící se utkání je povinna jejich splnění prokázat;
v případě, že je neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě neumožnit účast
na utkání.

III. Podmínky pro účast všech osob na utkání:

Změny v kádru

Přišli: Heim, Chládek, Cháb, Krejbich, Pivnička, Vostracký, Pokorný, Kulíšek, Čipera,

obecně se umožňuje přítomnost nejvýše 1000 osob,
divákům se nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné
domácnosti,
přítomnost pouze osob, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a které
splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, níže uvedené podmínky (viz bod III.),
jejichž splnění je organizátor akce (v tomto případě pořadatel, tzn. domácí klub),
povinen kontrolovat a osoba účastnící se utkání je povinna jejich splnění prokázat;
v případě, že je neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě neumožnit účast
na utkání,

-

osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
nebo osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem,
nebo osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží jej národním
certifikátem o provedeném očkování,
nebo osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
nebo osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.
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5. KOLO PŘEBORU

ZPĚT K POSLEDNÍM ZÁPASŮM

Šlágrem 5. kola přeboru bude zápas první Dukly JM proti Újezdu Praha 4. O své první
body v sezóně budou Uhelné sklady bojovat na hřišti Zličínu.

SK Hostivař - SK Újezd Praha 4 0:1 (0:0) - 3. kolo Přebor Prahy mužů

“B” tým

Branky: 68. Běhounek. ŽK: 90. Proskočil, 90.+5 Macháček - 10. Doležel, 77. Janků,
80. Vrabec, 90.+5 Ježek. Rozhodčí: Andras - Stěhule, Zloch. Diváků: 100.

“Béčko” hrající 1. B třídu má za sebou velice nepodařený vstup do nové sezóny.
Svěřencům trenéra Daniela Nebřenského se nedaří zejména na venkovních hřištích,
kde prohrálo všechny své zápasy. Stejně jako A - tým, tak i B - tým má za sebou anglický
týden. V týdnu béčko nejdříve prohrálo na hřišti nedalekého Junioru 4:3 po rozhodující
brance v 85. minutě. Za nás skórovali Chuman a dvakrát se prosadil nestárnoucí Mikeš.
Poslední zápas sehrálo “béčko” minulý víkend na hřišti Dubče, kde prohrálo 6:0. Dubeč
je zatím v letošní sezóně pod vedením Salema Hebousseho (bývalý trenér našeho “áčka”)
stoprocentní a vede 1. B třídu. O svou první výhru v sezóně bude naše “béčko” bojovat
zítra v domácím zápase proti Újezdu nad Lesy “B”, které má na svém kontě zatím o pouhé
2 body více. Výkop zápasu je v 17 hodin.
“C” tým
Sezónu dnes začíná také naše “céčko”, které hraje 3. třídu skupinu C. V prvním zápase
přivítá rezervu Slovanu Bohnice, výkop tohoto zápasu je naplánován na dnešní 14. hodinu.
Máte tedy dnes jedinečnou možnost si dnešní fotbalové dopoledne protáhnout
až do odpoledním hodin. :)
Starší dorost
Do nové sezóny už také vstoupil náš starší dorost, který v letošní sezóně hraje dorostenecký
pražský přebor. V prvním zápase naši dorostenci získali bod za remízu 3:3 na hřišti Tempa.
V druhém kole dorostenci porazili Přední Kopaninu poměrem 2:1. Výhru získali zejména
díky skvělému vstupu do zápasu, když už v 9. minute získali dvougólové vedení.

Po dvou výhrách na začátku sezóny jsme přivítali jednoho z favoritů letošního ročníku
přeboru Újezd Praha 4. V naší brance poprvé v sezóně nastoupil Martin Slavík. S Újezdem
jsme odehráli velmi vyrovnaný zápas. Soupeři jsme se vyrovnali v bojovnosti a v první
poločase měli i více šancí. Bohužel jsme žádnou neproměnili, zápas se pak ve druhém
poločase mohl překlopit na obě strany. Jedinou branku v zápase po naší chybě v rozehrávce
a hezky sehraném brejku vstřelil hostující útočník Běhounek.

Hostivař: Slavík - Laštovka, Rada, Kučera (76. Chrastina), Sýkora - Chyle (58. Wolf),
Macháček, Turek (84. Černý), Žampa - Kronovetr (64. Studený), Proskočil. Trenér: Petr
Procházka.
Újezd Praha 4: Ježek - Janků, Daňhel (76. Malčánek), Krejčík (60. Kaiser), Tomaides Vrabec, Štefan (81. Novák), Pěnkava, Špaček - Běhounek (90. Řezníček), Doležel. Trenér:
Karel Jeřábek.
Ohlasy trenérů:
Petr Procházka (Hostivař): „Z obou stran to bylo hodně o osobních soubojích. První půli
jsme byli jasně lepší a měli jsme ji vyhrát alespoň 3:1. Bylo to o proměňování šancí,
o jednom gólu. My jsme udělali fatální chybu a soupeř to se svými zkušenostmi potrestal
a zápas vyhrál. Byl to víc než vyrovnané, ale rozhodly to právě zkušenosti, které tam měl
soupeř. Byl to kvalitní zápas.”
Karel Jeřábek (Újezd Praha 4): „Bylo to hodně vyrovnané utkání a my jsme měli asi víc
šancí, a tak jsme nakonec asi vyhráli zaslouženě. Nakonec jsme přečkali i takřka
sedmiminutové prodloužení. Bylo to hodně soubojové. Domácí byli nebezpeční, rozhodl jen
jeden gól a ten jsme dali my.”
Nejlepší hráč Hostivaře: Martin Slavík.
Nejlepší hráč Újezdu Praha 4: Tomáš Ježek.
Dukla Jižní Město - SK Hostivař 3:1 (2:1) - Předehrávka 15. kolo Přebor Prahy mužů
Minulý týden byl pro týmy z pražského přeboru “anglický”, jelikož ve středu
se předehrávalo 15. kolo. My jsme vyjeli do Kunratic na zápas proti Dukle Jižní Město,
která sezónu začala skvěle a patří jí první místo v tabulce. Stejně ale jako s Újezdem,
tak i Dukle jsme byli vyrovnaným soupeřem. V 10. minutě jsme se i dostali do vedení.
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Po rychlém výhozu brankáře Provazníka Penc vysunul Studeného, který připravil pozici
Macháčkovi a ten překonal domácího brankáře. Vedení nám ale nevydrželo dlouho,
nejdříve po centru z naší levé strany vyrovnal Trávník. O chvíli později v našem vápně
fauloval Studený a penaltu proměnil Kotlík. Výhodu penalty jsme měli ještě v první půli
i my, ale Žampu vychytal domácí brankář Tlustý. Z pěkného zápasu jsme ale body
nevytěžili, v závěru ještě výhru domácích potvrdil Lafek. Ze zápasu jsme i přes prohru
mohli odejít se vztyčenou hlavou.

Branky: 14. Zeman, 37. Minárčin, 45.+1 Urbanec z penalty. ŽK: 24. Kadlec, 57. Vild 45. Slavík, 51. Rada, 83. Penc. Rozhodčí: Andras - Šmakal, Kohout. Diváků: 30.
Žižkov “B”: Myška - Kříž (46. Poustecký), Zeman (75. Mucha), Šmalcl, Kadlec - Mido
(46. Štěpánek), Minárčin, Fleišman (63. Faigl), Beso - Urbanec, Vild (75. Gábor). Trenér:
Zdeněk Koukal.

Branky: 14. Trávník, 17. Kotlík z penalty, 88. Lafek - 10. Macháček. ŽK: 42. Brabenec,
74. Lafek - 66. Rada, 73. Proskočil. Rozhodčí: Gunitš - Nebáznivý, Jakl. Diváků: 80.

Hostivař: Slavík - Laštovka, Penc, Kučera, Sýkora (54. Černý) - Chyle, Macháček, Rada
(78. Wolf), Žampa (72. Chrastina) - Studený (25. Kronovetr), Proskočil (76. Boubín).
Trenér: Petr Procházka.

Dukla Jižní Město: Tlustý - Solař (89. Tran), Inneman, Lafek, Gill (56. Markuzi) Damián Farkaš - Trávník (75. Peřina), Dominik Farkaš, Novák (56. Petrák) - Brabenec
(72. Čermák), Kotlík. Trenér: Josef Světlík.

Ohlasy trenérů:
Zdeněk Koukal (Žižkov “B”): Vyjádření k zápasu od domácího trenéra se nepodařilo
získat.

Hostivař: Provazník - Laštovka, Penc, Kučera, Sýkora (75. Kronevetr) - Chyle, Macháček,
Rada, Žampa - Studený (77. Turek), Proskočil. Trenér: Petr Procházka.

Petr Procházka (Hostivař): „My jsme byli úplně tragičtí, zejména v prvním poločase.
Nesnesli jsme žádné měřítko ani v bojovnosti, ani v napadání. Vypadalo to, jako bychom
snad ani na hřišti nebyli. Druhý poločas už se to trošku vyrovnalo, měli jsme tam nějaké
gólovky, které jsme bohužel neproměnili. Jak jsem říkal minulý týden, že to byl náš nejlepší
podzimní výkon, tak tentokrát to byla tragédie.”

Ohlasy trenérů:
Josef Světlík (Dukla JM): „V zápase jsme byli šťastnější, že se nám podařilo otočit
po nepovedeném začátku na 2:1. Pak už bylo důležité uskákat a pohlídat si standardky
Hostivaře. Nakonec se nám podařilo dobře vyřešit rychlý protiútok a potvrdit vítězství.
Hostivař je velmi dobrý soupeř, organizovaný, důrazný, běhavý. Museli jsme si hrábnout
na dno sil.”
Petr Procházka (Hostivař): „Zápas to byl oboustranně vynikající. Kvalita byla o malinko
lepší na straně Dukly. Dali gól z penalty, my jsme penaltu nedali za stavu 2:1. Před koncem
jsme z rychlého brejku dostali třetí gól. V mých očích to asi byl remízový zápas. Kluky
musím pochválit. Na podzim jsme asi odehráli nejlepší zápas.”
Nejlepší hráč Dukly JM: Damián Farkaš.
Nejlepší hráč Hostivaře: Jan Kučera.
Viktoria Žižkov “B” - SK Hostivař 3:0 (3:0) - 4. kolo Přebor Prahy mužů
Poslední zápas jsme odehráli v Dubči, kde domácí zápasy letos hraje rezerva Viktorky
Žižkov. Oproti zápasům s Újezdem a Duklou, kdy jsme i přes prohru předvedli slušný
výkon, tak zápas proti Žižkovu byl z kategorie nepovedených. Soupeř nás zejména v první
půli jasně přehrával a úplně po zásluze šel už do kabin s vedením 3:0. Druhou půli jsme
si sice vypracovali pár šancí, ze kterých jsme mohli zápas zdramatizovat, zápas ale skončil
zaslouženou výhrou Žižkova a na tenhle výkon budeme chtít rychle zapomenout.

Nejlepší hráč Žižkova “B”:Nejlepší hráč Hostivaře: Jan Penc.
TABULKA PŘEBORU
Před dnešním zápase mají
všechny týmy v přeboru
odehráno 5 zápasů. Na čele
tabulky je Dukla Jižní Město,
které zatím neztratilo ani bod.
Na druhém konci tabulky jsou
Uhelné sklady, které na svůj
první bodový zisk stále čekají.
Nám patří 10. místo se ziskem
6 bodů. Náš dnešní soupeř
Motorlet “B” je na průběžné
12. pozici.
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