Rádi bychom poděkovali naším partnerům za podporu:

XXVIV. vydání

SK Hostivař - Sokol Kolovraty
sobota 25. 9. 2021, 10:30
rozhodčí: M. Šmakal - P. Král, D. Borodáč
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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 29. 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 jsou Kolovraty, které za sebou mají velmi úspěšný vstup
do sezony. V průběžné tabulce jim patří 5. místo se ziskem 18 bodů za 6 vítězství
a 3 porážky. Body sbírají zejména v domácích zápasech, ve kterých neztratili zatím ani
bod. Svěřenci trenéra Slezáčka k nám tedy přijíždějí dobře naladěni, zejména poslední
výhra nad silnými Královicemi je z kategorie cenných.
Kádr mužstva před sezónou
Brankáři: Bébr Milan, Morávek Milan.
Obránci: Borek Martin, Nguyen Anh Tung, Ráža Robin, Sommer Jakub, Vejr Tomáš,

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

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

Votřel Martin, Žitný Ondřej
Záložníci: Bláha Martin, Gračko Michal, Hájek Daniel, Hladký Filip, Holík Jiří, Kalenda
Lukáš, Klír Jakub, Kuchta Tomáš
Útočníci: Böhm Štěpán, Dejmek Pavel, Hynek Jiří
Sestava z posledního zápasu s Královicemi (výhra 1:0): Bébr - Žitný, Vejr, Sommer, Ráža Bláha (73. Hladký), Gračko, Holík, Kuchta, Borek (92. Buchtík) - Böhm
Změny v kádru

-

Realizační tým
Slezáček Jakub - trenér, Všetečka Jindřich ml. - asistent trenéra, Všetečka Petr - asistent
trenéra, Pacovský Karel - 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:

Odešli: nikdo.
Přišli: Nguyen Anh Tung (Dolní Břežany)

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

Naší rezervě po 9 odehraných kolech patří v tabulce poslední 16. místo se ziskem 5 bodů.
Tabulka je ale zejména v dolních patrech velice vyrovnaná a každá výhra může znamenat
skok v tabulce. Přijďte tedy zítra naše “bengo” podpořit v domácím zápase od 16:30.

SK Hostivař - FK Újezd nad Lesy 2:0 (2:0) - 7. kolo Přebor Prahy mužů

Poslední odehrané zápasy:
SK Hostivař “B” - Sokol Kolovraty “B” 2:1 (0:1)
Góly SKH: Mikeš, T. Brzák
Sestava: Pavelka - Bezděk (55. Slanina), Čermák (64. Bubeník), Kubiš, Wolf - Fejfar,
Kaňka (75. Cieciura), Chadt, T. Brzák, Chuman (68. Mihajlovski) - Mikeš (90. Fedor)
FC Háje “B” - SK Hostivař “B” 5:1 (3:0)
Gól SKH: Mikeš
ČK: 32. T. Brzák
Sestava: Teslík - Slanina, Kubiš (59. Wolf), Cieciura, Chadt - Pazdera (68. Mihajlovski),
Kaňka, T. Brzák, Mikeš, Chuman (76. Bubeník) - Chrastina (76. Bouzid).
Další zápas:
26. 9. (zítra) 16:30 SK Hostivař “B” - PARTISAN PRAGUE F.C.
“C” tým - 3. třída skupina C
Našemu C - týmu složenému z mladých pušek a zkušených harcovníků patří průběžné
5. místo z 10 týmů hrající 3. třídu.
Poslední odehrané zápasy:
SK Hostivař “C” - TJ Sokol Cholupice “B” 2:3 (0:1)
Gól SKH: Fedor 2
Sestava: Teslík - Michal Jalovecký, Terek (29. Sládek), Choma, Janousek - Bouzid,
Metzger (46. Procházka), Píša (60. Martin Jalovecký), Pečenka, Shorban - Fedor.
SK Hostivař “C” - Spartak Kbely “B” 6:1 (4:1)
Góly SKH: Shorban 2, Fedor 2, Janousek, Choma
Sestava: Teslík - Michal Jalovecký (70. Sládek), Hurtault, Choma, Janousek - Shorban,
Metzger (46. Jan Nebřenský), Cieciura (46. Vich), Bělohlav (65. Martin Jalovecký),
Pečenka - Fedor
Další zápas:
25. 9. (dnes) 13:00 SK Libuš “B” - SK Hostivař “C”

K utkání 7. kola přeboru jsme doma přivítali celek ze chvostu tabulky - Újezd nad Lesy.
Skvěle nám vyšel vstup do zápasu. Vytvořili jsme si spoustu šancía první poločas se stal
hrou na jednu bránu. Do vedení jsme se dostali po půl hodině hry, když Rada vyvezl míč
a průnikovou přihrávkou našel Lehnera, který šel sám na brankáře a vstřelil první branku
v hostivařském dresu! #kasacink Chvíli na to jsme po odvrácené standardce udeřili z brejku
podruhé. Lehner potáhl protiútok a následně předložil “gólovku” Žampovi, který zvýšil
na 2:0. Druhý poločas už nebyl z naší tak povedený a Újezd nás chvílemi zatlači. Díky
pevné obraně jsme ale výhru s čistým kontem pro brankáře Slavíka uhájili.
Branky: 31. Lehner, 37. Žampa. ŽK: 50. Chrastina, 58. Penc - 40. Kohout,
40. Mruvčinský, 41. Vít, 53. Hruška, 89. Cikhart. ČK: 72. Chrastina (Hostivař). Rozhodčí:
Nebáznivý - Popelka, Chrenko. Diváků: 50.
Hostivař: Slavík - Wolf, Laštovka, Rada, Chyle (58. Sýkora) - Černý (58. Turek), Penc,
Žampa, Lehner (69. Kronovetr), Macháček (86. Provozník) - Proskočil (46. Chrastina)
Trenér: Petr Procházka.
Újezd n. L.: Pecho - Heteš (78. Cikhart), Příhoda, Vávra, Hruška - Novotný (63. Lukeš),
Vít, Mruvčinský, Koryta (55. Hlubuček) - Kohout, Foltman. Trenér: Josef Šimek.
Ohlasy trenérů:
Petr Procházka (Hostivař): „Za první poločas musím kluky pochválit, byli jsme
jednoznačně lepší. Dojíždíme na góly. Půle byla jenom 2:0, měli jsme ji vyhrát alespoň 5:0.
Za druhou půli bych kluky zase zabil. Co jsme nastoupili, tak to byla tragédie. Uhájili jsme
to jen díky obraně.”
Josef Šimek (Újezd nad Lesy): „Tento zápas, to byly dvě rozdílné půle. První byla z naší
strany úplně prospaná, netýmový výkon, chyby a dva góly. Druhá půle byla úplně jiná,
mnohem lepší. Soupeř šel do oslabení, ale žádný gól jsme z toho nevytěžili. Fotbalově to
byl velký rozdíl mezi první a druhou půlí. Bodově je z toho ale zase nula, takže to dobrý
zápas nebyl.”
Nejlepší hráč Hostivaře: Tomáš Rada.
Nejlepší hráč Újezdu nad Lesy: Lukáš Vávra.
SK Union Vršovice - SK Hostivař 1:5 (0:4) - 2. kolo Teskahor Cup - Pohár Prahy
V minulém týdnu pro nás začala také pohárová soutěž. Ve 2. kole (v prvním mužstva
z přeboru nehrají) nám los přisoudil nedaleké Vršovice hrající 1. A třídu. Zápas využili oba
trenéři pro rotaci sestavy a tak dostali šanci i členové širších kádrů. Do naší branky se tak
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například postavil třetí brankář Penc, který hrál spíše libero s rukavicemi než brankáře.
V samotném zápase jsme byli jasně lepším týmem a zejména v první poločase jsme
spalovali jednu šanci za druhou. Definitivně jsme zápas zlomili na svou stranu
“až” v závěrečné desetiminutovce prvního poločasu, kdy jsme vstřelili 3 branky. Zápas
nakonec skončil naší výhrou 5:1 a v dalším kole poháru nás čeká Přední Kopanina.
Branky: 75. Pejchar - 5. a 43. Lehner, 38. Chrastina, 44. vlastní Kadeřábek, 84. Pazdera.
Rozhodčí: Šaróka - Pazderský, Špachta. 60 diváků
Sestava Hostivaře: Penc - Wolf, Laštovka (46. Brzák T.), Kučera (46. Chadt), Chyle Turek, Sýkora, Lehner (62. Pazdera), Fejfar (24. Černý) - Kronovetr, Chrastina. Trenér:
Petr Procházka.
Admira “B” - SK Hostivař 2:0 (2:0) - 8. kolo Přebor Prahy mužů
Minulý víkend jsme sehráli zápas na půdě Admiry. Dle očekávání se jednalo o těžký duel,
ze kterého jsme nakonec body nevytěžili. Domácí zápas rozhodli dvě slepenými brankami
v prvním poločase. Oběma brankám předcházela naše chyba v rozehrávce. Zejména
na druhou branku jsme pak soupeři vyloženě namazali nepovedenou malou domů. Debut v
Hostivaři si odbyl útočník Zmeškal, ale ani s ním v sestavě jsme z utkáním už nic neudělali
a prohráli. Zápas chceme dnes hodit za hlavu a dnes v domácím prostředí bodovat.
Branky: 21. Pavlata, 28. Horváth. ŽK: 90.+1 Pronyšyn (Admira B). Rozhodčí: Kohout Štípek, Mičko. Diváků: 33.
Admira “B”: Jungr - Trnka (65. Matějka), Skalický, Heinzel, Křížek (59. Kotek) - Horváth
(61. Jung), Šindelář (74. Pronyšyn), Pelikán, Drescher (76. Milner) - Konejl, Pavlata.
Trenér: Pavel Gregor.
Hostivař: Slavík - Laštovka, Rada (46. Lehner), Kučera, Chyle (31. Wolf) - Černý, Sýkora
(52. Turek), Penc, Žampa, Macháček - Kronovetr (46. Zmeškal). Trenér: Petr Procházka.
Ohlasy trenérů:
Pavel Gregor (Admira “B”): „Zápas s Hostivaří jsme považovali za jeden z nejtěžších
v sezoně. Hostivař má zkušené a velice organizované mužstvo. Věděli jsme, že jedinou
cestou k úspěchu je hrát náročný fotbal s rychlým přechodem do útoku. Což se nám,
zejména v prvním poločase, dařilo. Chlapcům děkuji a vítězství si velice vážím.”
Petr Procházka (Hostivař): „Admiře k vítězství gratuluji. Musím říct, že jsme jí to umožnili
našimi chybami. Není možné, abychom místo rozehrávky přes brankáře namazali míč
soupeři přímo na nohu. S takovým mančaftem takové chyby nemůžete dělat. To na body
nemůžete myslet.”
Nejlepší hráč Admiry “B”: Štěpán Skalický.
Nejlepší hráč Hostivaře: Jan Penc.

Útočník Zmeškal vyměnil Uhelné Sklady za Hostivař!
Před zápasem na půdě rezervy Admiry náš tým posílil útočník Zdeněk Zmeškal, který
dosud působil v Uhelných skladech. Zde je úryvek jeho rozhovoru pro fotbalpraha.cz.
Jak se to seběhlo, že jste změnil dres?
S trenérem Hostivaře Procházkou jsem byl v kontaktu ještě před příchodem trenéra
Šenkeříka do Uhelek. S ním se hodně věcí v Uhelkách změnilo k lepšímu, přišli noví kluci.
Pořád se mi ale všechno honilo hlavou a já si říkal, že buď skončím úplně, nebo se třeba
pokusím ještě o jeden restart. Hodně mi v téhle chvíli pomohl Lukáš Zilvar, na všem jsme se
dohodli a já odešel do Hostivaře. Lukášovi za všechno moc děkuji.
Neublížila vám prohlášení, kdy jste se nemazlil se sebou ani s týmem, že by měl více
trénovat?
Já si myslím, že mi to neublížilo. Jasně, kluci asi byli naštvaní, že jsem to řekl směrem do
médií, že to mělo zůstat v kabině. Ta kritika ale mířila na všechny, i na mě. Já dobře vím, že
mám co zlepšovat a musím na sobě hodně zapracovat. Teď jsem v Uhelných skladech
skončil, ale pořád platí, že je to moje srdcovka. Určitě bych nic z toho, co jsem teď na
podzim udělal, ani s odstupem času neměnil.
Co jste říkal na hostivařskou premiéru?
Rozhodly individuální chyby. Dostali jsme gól a rychle po něm druhý, to nás položilo, ale
do dvacáté minuty jsme možná byli i lepší. Já jsem věděl, že do zápasu půjdu v roli
střídajícího hráče. Se vším jsem byl srozuměný, trenér mi řekl, že mi prostor dá a já si toho
vážím.
Říkal jste, že potřebujete víc trénovat. Cítíte v tomhle směru posun k lepšímu?
Tam jde o to, že budu trénovat i individuálně, je mi jasné, že budu muset zabrat. Sám dobře
vím, že potřebuju shodit ještě dalších deset kilo, deset už dole mám. Ale je přede mnou další
výzva a chci o tu šanci bojovat.
Gól jste v premiéře nedal, co šance, měl jste nějaké?
Šance nebyly, sklepl jsem možná nějaké balony, ale bylo vidět, že jsem teď čtrnáct dní
netrénoval. Ohledně mojí budoucnosti, já nechci nikomu druhému něco dokazovat, já chci
hlavně dokázat sám sobě, že se ještě do nějaké formy dostanu. Vím, jak o mě trenér
Procházka stál, co pro můj příchod udělal a já se mu to budu snažit na hřišti oplatit.
Možná si tak na jaře splníte přání, které jste vyslovil v předchozím rozhovoru, že byste si
rád jednou zahrál proti Uhelným skladům...
Na tyhle myšlenky je daleko. Teď je přede mnou hodně práce. Já jen vím, že Hostivař má
dobré mužstvo a těším se na tuhle výzvu. Uvidíme, jak se budu cítit v zimě, vím, že musím
na sobě hodně zapracovat. Jen tak budu týmu prospěšný.
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