Rádi bychom poděkovali naším partnerům za podporu:

XXVIII. vydání

SK Hostivař - FK Újezd nad Lesy
sobota 11. 9. 2021, 10:30
rozhodčí: J. Nebáznivý - P. Popelka, P. Chrenko
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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 28. 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
Naším dnešním soupeřem je Újezd nad Lesy. Kádr Újezdu prošel relativně velkou
obměnou. Z kabiny zmizeli starší hráči s ligovými zkušenostmi brankář Jaromír Blažek
i bratři David a Lukáš Jarolímovi, ti sice zůstávají hráči Újezdu, ale do žádného zápasu
zatím vinou jiných svých aktivit nezasáhli. Dle slov z tábora Újezdu je cílem do letošní
sezóny obnova kádru a záchrana v přeboru.
Po 7 odehraných zápasech ale náš dnešní soupeř stále čeká na svoji první výhru v sezóně.
Zatím si připsal pouhé dva body za remízy s Třeboradicemi a Podolím. Ve zbylých
zápasech nestačil na Vyšehrad, Admiru, Kolovraty, Přední Kopaninu ani Královice. Není
tedy divu, že se momentálně krčí na posledním místě tabulky pražského přeboru. Přebor je
ale vyrovnanou soutěží a bylo by bláhové si myslet, že nás dneska čeká jednoduchý zápas.

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

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

Kádr mužstva před sezónou
Brankáři: Daniel Pecho, Jan Šrámek
Obránci: Jiři Bora, Ondřej Lukeš, Petr Příhoda, Tomáš Novotný
Záložníci: Martin Mruvčinský, Matej Veselovský, Stanislav Kodr, Petr Foltman, Jan Heteš
Útočníci: Lukáš Vít. Vojtěch Hadaščok
Sestava z posledního zápasu: Pecho - Vít (73. Koryta), Hájek, Heteš, Bednář (52. Příhoda),
Cikhart, Foltman, Hruška, Kohout, Mruvčinský, Vávra
Změny v kádru
Odešli: Jaromír Blažek, Ondřej Kučera, Petr Kovář, Lukáš Křivánek, David Snop.

Josef Šimek - trenér, Ladislav Lacina - 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:
-

Přišli: Před sezónou nebyly přestupy dokončeny.
Realizační tým

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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“B” tým - 1. B třída skupina B

ZPĚT K POSLEDNÍM ZÁPASŮM

Naše “bengo” nezastihl začátek sezóny v dobré formě a s bilancí 2 remíz a 5 porážek
mu patří poslední 16. místo. O svou první výhru budou svěřenci trenéra Nebřenského
bojovat už zítra od 17 hodin, kdy na domácím pažitu přivítají “béčko” Kolovrat. Rádi
bychom Vás pozvali i tento duel.

SK Hostivař - FK Motorlet Praha “B” 1:0 (0:0) - 5. kolo Přebor Prahy mužů

SK Hostivař “B” - Újezd nad Lesy “B” 1:2 (1:1)
Gól SKH: Mikeš
Sestava: Teslík - O. Brzák (84. Bouzid), Čermák, Kaňka, Bezděk (79. Janousek) Mihajlovski (70. Shorban), Studený (46. Kubiš), Mikeš, Chadt, Chuman - Proskočil.

Po třech porážkách, který nám přineslo “anglické” tempo zápasů (víkend - středa - víkend),
jsme na domácím hřišti přivítali rezervu Motorletu. V naší sestavě chyběli Proskočil
a Macháček, naopak svůj debut si odbyl záložník Lukáš Lehner. Motorlet byl v zápase
lepší, nás v zápase udržela zejména skvělá defenzivní činnost, protože i když nás soupeř
zatlačil na naší polovinu, mnoho gólových šancí si nevypracoval. Když už se do nějaké
větší šance dostal, zneškodnil jí brankář Slavík. Gól ale visel ve vzduchu, zejména když
v 77. min uviděl Chyle druhou žlutou kartu. Jediná branka zápasu však padla po rohovém
kopu Černého. Na zadní tyči míč vrátil do malého vápna Kučera, kde se prosadil Laštovka.
Ze zápasu jsme si tedy odnesli velmi šťastné vítězství.

Spartak Kbely - SK Hostivař “B” 5:0 (4:0)
Sestava: Teslík - Bezděk (81. Shorban), Čermák, Kubiš, Fejfar (60. Slanina) - Mihajlovski
(46. Bubeník), Ciecura, Chadt, Boubín, Chuman - Mikeš.

Branky: 88. Laštovka. ŽK: 46. Laštovka, 57. Sýkora, 61. Chyle, 64. Rada, 90.+1 Černý
(všichni Hostivař). ČK: 77. Chyle (Hostivař). Rozhodčí: Zelený - Kučera, Hejma.
Diváků: 80.

Další zápas:
12. 9. (zítra) 17:00 SK Hostivař “B” - Kolovraty “B”

Hostivař: Slavík - Laštovka, Rada, Kučera, Chyle - Turek (79. Wolf), Penc, Sýkora,
Lehner (90. Boubín), Kronovetr (52. Černý) - Žampa (56. Chrastina). Trenér: Petr
Procházka.
Motorlet “B”: Hrubeš - Holoubek, Scharf, Simaichl, Rada - Vacek (85. Širl), Václavík
(86. Simandl), Ircing, Hrabina - Bitto, Podzemský (85. Blažek). Trenér: Jan Rajnoch.

Poslední odehrané zápasy:

“C” tým - 3. třída skupina C
Ve 3. třídě jsou dosud odehrány pouze 2 kola, naše “céčko” zatím jeden zápas vyhrálo
a druhý prohrálo. Od 14 hodin pak pokračuje zde v Hostivaři fotbalový den, kdy právě
“céčko” přivítá rezervu Cholupic.
Poslední odehrané zápasy:
SK Hostivař “C” - Slovan Bohnice “B” 1:0 (1:0)
Gól SKH: Shorban
Sestava: Teslík - Jalovecký Michal, Terek, Wolf, Fridrich (89. ČK) - Shorban, Metzger,
Píša, Ciecura, Bezděk - Pečenka.
Partisan Prague “B” - SK Hostivař “C” 3:2 (2:2)
Góly SKH: Fedor, Bouzid
Sestava: Pecha - Jalovecký Michal, Hurtault, Terek, Janousek - Shorban, Metzger, Píša,
Pečenka, Bouzid - Fedor.
Další zápas:
11. 9. (dnes) 14:00 SK Hostivař “C” - Sokol Cholupice “B”

Ohlasy trenérů:
Petr Procházka (Hostivař): „Úplně jsme je přejeli, nepustili jsme je z naší půlky. (smích)
Teď vážně. Motorlet jsou mladí kluci a je mi jich líto. Fotbal se hraje na góly a dali jsme
ho my. Musím uznat, že takhle nás ještě nikdo nezavřel. Vynikající hráči, skvělí na balonu,
rychlostně super. Je vidět, že trenér Rajnoch s nimi odvádí skvělou práci. Musím uznat,
že jsme vyhráli šťastně. Říkali jsme si, že gól může můžeme dát jenom ze standardky,
a to se nám podařilo. Pro nás šťastné vítězství, tři body z tohoto zápasu jsou zlaté.”
Jan Rajnoch (Motorlet “B”): „Co na to říct, fotbal je někdy krutý. Celý zápas jsme byli
jednoznačně lepším týmem. Vrátili se hráči Podzemský, Bitto, mohl nastoupit i Vacek, podle
toho to vypadalo. Hráli jsme solidní fotbal, domácí jsme do ničeho nepouštěli. Z jedné
standardky v 88. minutě jsme inkasovali. Kruté. Jsem spokojený, jak kluci pracovali, bylo
to výborně odehrané utkání. Nedělá nám problém dostávat se do šancí, ale když už se tam
dostaneme, dělá nám problém je proměňovat, Slavík chytil tutovku. Body nám sice chybí,
ale když budeme takhle pracovat, tak body přijdou.”
Nejlepší hráč Hostivaře: Tomáš Rada.
Nejlepší hráč Motorletu “B”: Matěj Podzemský.
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SK Třeboradice - SK Hostivař 1:4 (0:0) - 6. kolo Přebor Prahy mužů
V Třeboradicích se v naší základní sestavě objevila posila z “béčka” Karel Kaňka, který
dobrým výkonem přispěl k naší výhře. V bezbrankovém 1. poločase byla k vidění naše
lehká převaha a šance na obou stranách. Góly začaly padat až po přestávce, jako první
se prosadil Černý, který po kolmici od Kučery šel sám na brankáře a s “chladnou hlavou”
ho nadvakrát prostřelil. V dobrém výkonu jsme pokračovali, navíc ho podpořili střídající
hráči, ve velkém šanci nejdříve napálil Turek břevno, následně byl faulován Proskočil
a nařízenou penaltu proměnil Turek. Soupeř poté utkání zdramatizoval a snížil. Naši
střídající hráči se ale prosadili z protiútoků. Nejdříve po akci Pence skóroval Kronovetr,
který v závěru naši zaslouženou výhru potvrdil i svou druhou brankou v zápase
po přihrávce Turka.

DALŠÍ ZÁPASY TOHOTO KOLA

TABULKA PŘEBORU
V průběžné tabulce přeboru uzavíráme první polovinu tabulky na 8. místě se ziskem
12 bodů. Jak už bylo řečeno výše, náš dnešní soupeř je na posledním 16. místě. Na čele
tabulky jsou Královice s jednobodovým náskokem na Duklu JM a Admiru.

Branky: 80. F. Hruška - 53. Černý, 73. Turek z penalty, 86. a 89. Kronovetr.
ŽK: 17. Jahoda, 70. Chaloupka, 72. Červenka (všichni Třeboradice). Rozhodčí: Gryc Pytloun, Halašta. Diváků: 70.
Třeboradice: Štika - Jahoda (64. F. Hruška), Chaloupka, D. Hruška, Šťovíček - Červenka,
Fantík, Viktorin, Hromas (64. Jůzek) - Pospíšil, Janda. Trenér: Viktor Pařízek.
Hostivař: Slavík - Wolf (58. Turek), Kaňka, Rada, Kučera - Macháček (76. Chrastina),
Sýkora (67. Kronovetr), Lehner, Penc, Černý - Proskočil (89. Provazník). Trenér: Petr
Procházka.
Ohlasy trenérů:
Viktor Pařízek (Třeboradice): „Utrpěli jsme další porážku doma, další ztracené body. Mělo
to podobný průběh jako ty další zápasy. Byli jsme trošku ve slátané sestavě, ti hráči nám
prostě chybí, chybělo pět kluků ze základu, a to je samozřejmě znát. Celkem slušně jsme
odehráli první půli, měli tam i nějaké šance. Bylo to o prvním gólu, bohužel
po individuálních chybách jsme soupeři umožnili dát první gól a zbytečnou penaltou
pak na 2:0. Když jsme se nadechli, vstřelili branku a chtěli zkusit vyrovnat, tak jsme
do otevřené obrany inkasovali a bylo rozhodnuto. Ty průběhy našich zápasů jsou prostě
podobné. Vždycky se soupeřem držíme krok, ale rozhodující moment je ta obdržená branka.
My ji nejsme schopní vstřelit. Musíme pracovat dál a počkat na hráče, kteří se uzdraví,
třeba už budou k dispozici příští zápas, alespoň někteří.”
Petr Procházka (Hostivař): „Tak trochu jsem v duchu věřil, že si odsud odvezeme tři body a povedlo se to. Vrátili se nám dva ofenzivní hráči, kteří naší hře směrem dopředu hodně
pomohli, bylo to vidět. Trošku jsme si zkomplikovali situaci, kdy jsme si nechali dát gól na
2:1, ale v závěru jsme právě z brejkových akcí výsledek potvrdili a jsem za to strašně rád.”

“MACHY” V REPRE!
Že se z Hostivaře nejde dostat do fotbalové
reprezentace? Tenhle všem známý “mýtus” (no spíše
čistý fakt) vyvrátil záložník A - týmu David Macháček!
Na upřesněnou musíme uvést, že “Machy” se prozatím
dostal “pouze” do reprezentace v malém fotbale. I tak
mu ale gratulujeme a přejeme hodně štěstí!

Nejlepší hráč Třeboradic: Marek Štika.
Nejlepší hráč Hostivaře: Lukáš Lehner.
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