Rádi bychom poděkovali našim partnerům za podporu:

XXXI. vydání

SK Hostivař - FC Slavoj Vyšehrad “B”
sobota 23. 10. 2021, 10:30
rozhodčí: P. Král - L. Vojáček, T. Marek
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Vážení sportovní přátelé,

Hygienicko-protiepidemická opatření 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 31. vydání Hostivařského expresu. Přejeme příjemné čtení
a užijte si dnešní zápas!

1. Pravidla pro sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu (tj. osob přímo
se účastnících utkání) je povolena za následujících podmínek:

Představení soupeře
Naším dnešním soupeřem je Vyšehrad “B”. Rezerva Vyšehradu se tradičně opírá o mladé
hráče a jinak tomu není ani v letošní sezóně. Letos se Vyšehradu v přeboru příliš nedaří,
se ziskem 3 bodů jim patří předposlední 15. příčka. Svojí jedinou výhru zaznamenali hned
v úvodním kole na půdě Újezdu nad Lesy, od té doby na další bodový zisk marně čekají.
“Áčko” Vyšehradu hraje ČFL, kde zatím zatím okupuje 7. místo. Dnes hraje “áčko”
Vyšehradu souběžně s naším utkáním, takže se nedá očekávat, že se na hostivařském pažitu
objeví hráči A - týmu.

a) evidenci osob přímo se účastnících utkání pro potřeby epidemiologického šetření orgánů
ochrany veřejného zdraví nahrazuje evidence v IS FAČR a zápis o utkání;
b) utkání se mohou účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19;
c) u osob přímo se účastnících utkání v rámci neměnného kolektivu se prokazování
bezinfekčnosti nevyžaduje;
d) rozhodčí a další delegované osoby jsou dále povinny prokázat bezinfekčnost.
2. Přítomnost diváků ve vnějších prostorách je povolena za následujících podmínek:

Záložníci: Madej, Macej, Babka, Kankara, Kubies, Markovič Michal, Sejdia

a) utkání se mohou jako diváci účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky
onemocnění covid-19 a zároveň splňují (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) podmínky
bezinfekčnosti (viz bod 3.), jejichž splnění je organizátor akce, v tomto případě pořadatel
(tzn. domácí klub), povinen kontrolovat a osoba účastnící se utkání jako divák je povinna
jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě
neumožnit vstup na utkání;
b) vzdálenost diváků od sportovní plochy musí být nejméně 2 m;
c) pořadateli utkání se doporučuje vhodným způsobem (nejlépe umístěním viditelné
informativní tabule při vstupu) informovat diváky o povinnosti dodržení podmínek
pro účast na utkání (viz bod 3).

Útočníci: Klán, Markovič Vasil, Souček, Vodrážka, Kubík

3. Aktuální podmínky pro účast diváků, rozhodčích a dalších delegovaných osob:

Kádr mužstva před sezónou
Brankáři: Kafka, Klomínek
Obránci: Melíšek, Čižikov, Klíma ml., Novichichkin, Pryšljuk, Drozd

Sestava z posledního zápasu s Motorletem (prohra 0:5): Lorenz – Topol, Melíšek, Pryšljuk,
Mlejnek – Madej – F. Babka, Sejdia (51. M. Klán), Souček (73. Vodička) – Krčmář
(46. H. Gerža), Kankara (46. Vojta).
Změny v kádru
Odešli: Junek, Stareček.
Přišli: Melíšek, Markovič M., Vodrážka.
Realizační tým
Vladimír Pokorný, Jaroslav Klíma st. - trenéři

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický
pracovník; pro osoby přímo se účastnící sportovní přípravy a sportovních utkání platí,
že pro účely těchto aktivit je platnost POC testu 7 dní, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží jej národním certifikátem
o provedeném očkování, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního
rychlého 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
e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování, s negativním výsledkem.
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“B” tým - 1. B třída skupina B

ZPĚT K POSLEDNÍM ZÁPASŮM

Naší rezervě po 13 odehraných kolech patří v tabulce poslední 16. místo se ziskem 8 bodů.
O další body bude “béčko” bojovat zítra na půdě nedaleké Čafky, přijďte tedy podpořit
na závěr víkendu také “B - tým”, který by potřeboval bodovat.

SK Hostivař - Přední Kopanina 0:1 (0:1) - 11. kolo Přebor Prahy mužů

Poslední odehrané zápasy:
Union Strašnice - SK Hostivař “B” 4:2 (1:2)
Góly SKH: Chuman, Fedor.
Sestava: Lažek - O. Brzák, Kubiš, Cieciura, Slanina - Chuman (76. Čermák), Chadt, Mikeš,
Bubeník, Bezděk - Fedor (Janousek).
SK Hostivař “B” - Klánovice 2:3 (0:1)
Góly SKH: T. Brzák, Fedor
Sestava: Pecha - O. Brzák, Fedor, Cieciura, Slanina - Chuman, Chadt, Mikeš, Bubeník,
Mihajlovski (60. Choma) - Bezděk
Další zápasy:
24. 10. (zítra) 17:00 ČAFC “B” - SK Hostivař “B”
31.10., 14:00 SK Hostivař “B” -Ďáblice B”
“C” tým - 3. třída skupina C
Našemu C - týmu složenému z mladých pušek a zkušených harcovníků patří průběžné
4. místo z 10 týmů hrající 3. třídu s utkáním k dobru.
Poslední odehrané zápasy:
TJ AVIA Čakovice “B” - SK Hostivař “C” 3:0 (1:0)
Sestava: Pečenka - Jalovecký Martin, Hurtault, Hronček, Fridrich - Janousek (46. Mařík),
Cieciura, Wolf (46. Fedor), Bezděk, Mihajlovski - Slanina.
SK Hostivař “C” - Sparta Krč 1:2 (1:1)
Gól SKH: Fedor
ČK: 81. Terek
Sestava: Teslík - Jalovecký Michal, Terek, Choma, Fridrich - Shorban (80. Garai), Metzger,
Bělohlav, Bezděk (51. Klofáč) - Pečenka, Fedor (72. Jalovecký Martin).
Další zápas:
24. 10. (zítra) 10:15 GORDIC Kačerov “B” - SK Hostivař “C”
31. 10., 14:00 Slovan Bohnice “B” - SK Hostivař “C”

K utkání 11. kola zavítala na naše hřiště Přední Kopanina. Po dvou výhrách v řadě jsme ale
na další body proti silnému soupeři nedosáhli. Byl to zápas dvou poločasů, v tom první byli
aktivnější hosté, kteří šli také do kabiny se zaslouženým vedením. Jak už to ve fotbale
bývá, tak jediná branka zápasu padla po naší chybě. Po chybě v rozehrávce uprostřed hřiště
se balon dostal k Šultesovi, který se tváří v tvář brankáři Slavíkovi nemýlil. Do druhého
poločasu jsme nastoupili se změnami v sestavě a jako úplně jiný tým. Bohužel jsme žádnou
z našich šancí nevyužili, v závěru byl ještě po druhé žluté kartě vyloučen stoper Rada.
I v početní nevýhodě jsme o body bojovali do poslední minuty, ale ani závěrečný tlak
branku nepřinesl, a tak všechny body získal soupeř.
Branky: 10. Šultes. ŽK: 46. Kučera, 76. Rada, 85. Černý (všichni Hostivař). ČK: 81. Rada
(Hostivař) Rozhodčí: Tikal - Jakl, Irak. Diváků: 50.
Hostivař: Slavík - Laštovka, Kučera, Rada, Wolf - Černý, Sýkora (66. Provazník),
Macháček, Lehner, Kronovetr (46. Chyle) - Zmeškal (46. Chrastina). Trenér: Petr
Procházka.
Přední Kopanina: Vávra - Kučera, Čihák (25. Schierreich), Škarda, Huleš - Veleba,
Krejčí, Mainolfi (80. Vostracký), Spizzirri (66. Hollmotz) - Ptáček (90.+3 Vágner), Šultes.
Trenér: Daniel Vott.
Ohlasy trenérů:
Petr Procházka (Hostivař): „Byl to zápas dvou poločasů. Z naší strany první poločas
absolutně bez pohybu, bez nasazení, bez ničeho. Byl to poločas hrůzy od všech, minimálně
od osmi hráčů. Druhý poločas jsme to prostřídali a začali jsme hrát. Už to bylo
o bojovnosti. Bohužel jsme nevyužili naše šance, kdy jsme šli sami ze strany na gólmana,
netrefili jsme z vápna skoro prázdnou bránu. Fotbal se hraje na góly, ty jsme nedali.
Myslím si, že za druhý poločas by tomu slušela remíza, ale bohužel Kopanina vyhrála
a gratuluji jí.”
Daniel Vott (Přední Kopanina): „Se ziskem tří bodů jsme spokojení. Vydařil se nám vstup
do zápasu. Celý první poločas jsme hráli poměrně slušně a mělo to být víc než 1:0.
Neproměnili jsme nějaké šance, které jsme proměnit měli, mohlo to být klidnější. Ještě
začátkem druhé půle jsme byli nebezpeční, ale závěr zápasu jsme nezvládli a báli jsme
se o výsledek zápasu až do konce. S druhou půlí rozhodně spokojený nejsem.”
Nejlepší hráč Hostivaře: Lukáš Lehner.
Nejlepší hráč Přední Kopaniny: Zdeněk Vávra.
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TJ Sokol Královice - SK Hostivař 1:1 (1:1) - 12. kolo Přebor Prahy mužů

TABULKA PŘEBORU

Minulý víkend jsme zavítali na hřiště Královic, kde se nám od postupu do přeboru ještě
bodovat nepodařilo (prohry 4:1 a 8:0). Tentokrát jsme do zápasu vstoupili na výbornou,
po vyhraném hlavičkovém souboji od Wolfa ve středu hřiště se balon dostal k Proskočilovi,
který v situaci, kdy šel sám na brankáře, nesobecky přihrál Černému, který bez problému
uklidil balon do sítě - 0:1. Vedení nám ale nevydrželo příliš dlouho. Domácí udeřili
z protiútoku, kdy jsme nestihli “zavřít” pravou stranu a Staněk přehodil Slavíka. V závěru
1. půle uviděl za zbytečné oplácení červenou kartu domácí Malík. V druhém poločase
už branka přes šance na obou stranách včetně penalty domácích ale nepadla, a tak utkání
skončilo asi zaslouženou remízou 1:1.
Branky: 19. Staněk - 4. Černý. V 81. minutě neproměnil Staněk (Královice) penaltu.
ŽK: 62. K. Kučera - 29. J. Kučera, 55. Chrastina, 83. Proskočil. ČK: 42. Malík (Královice).
Rozhodčí: Vítek - Tikal, Janků. Diváků: 65.
Královice: Hubínek - Hořický, Vlček (69. Pospíšil), Vacík, Malík - Krejča - Kučera,
Chalupa, A. Krivosheev, Staněk - Marek. Trenér: Josef Marek.
Hostivař: Slavík - Chyle, Laštovka, Kučera, Wolf - Macháček, Sýkora (85. Kronovetr),
Lehner, Černý (63. Turek) - Chrastina (63. Zmeškal), Proskočil. Trenér: Petr Procházka.
Ohlasy trenérů:
Josef Marek (Královice): „Začátek zase katastrofální, naše klasika. Čtvrtá minuta a zase
prohráváme. Ten gól dostáváme čím dál tím dřív, to je špatný. Takový blbý gól, nejsme
vzadu vůbec srovnaní. Prvních 15 až 20 minut byla Hostivař lepší, my jsme nehráli dobře.
Potom jsme zjistili, že se dá hrát fotbal, spadlo to z nás a začali jsme být lepším týmem.
Byli jsme víc na míči a dobře jsme kombinovali. Zaslouženě jsme vyrovnali po pěkné akci,
kterou proměnil Lukáš Staněk. Pak nás zabrzdila zbytečná červená karta, to se nesmí
stávat. Druhou půli jsme hráli jednodušší systém, šli jsme víc pod balon. Troufnu si tvrdit,
že pro Hostivař není přednost, aby tvořila hru. Dostávali se sice do šancí, ale my jsme
je měli taky. Nedali jsme penaltu, a tak to takhle dopadlo. Je to asi tak, že jsou obě strany
spokojené s bodem, i když obě strany si myslí, že mohly i vyhrát.”
Petr Procházka (Hostivař): „Kdyby domácí dali penaltu, tak by asi vyhráli. Ale myslím si,
že na šance a všeobecně je remíza zasloužená. Domácí i my máme zraněné, nemocné,
vyloučené a nevím, co všechno. Podle mě to byla jednoznačně spravedlivá plichta. Malinko
víc gólových šancí jsme měli možná my, ale přežili jsme tu penaltu, tak to plichtou
i dopadlo.”
Nejlepší hráč Královic: Alexandr Krivosheev.
Nejlepší hráč Hostivaře: Daniel Wolf.

DALŠÍ ZÁPASY TOHOTO KOLA

TABULKA STŘELCŮ
15 gólů - Ondřej Kotlík (Dukla JM)
10 gólů - Josef Marek (Královice), V. Šafránek (Uhelné sklady)
9 gólů - Michal Gračko (Kolovraty)
8 gólů - Vojtěch Ptáček, Daniel Urban (oba Přední Kopanina), Dominik Farkaš, Vojtěch
Brabenec, Filip Novák (všichni Dukla JM), Ivan Merta (Zličín)
dále 5 gólů - Viktor Žampa (SKH) a další střelci
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