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Vážení sportovní přátelé,

Rozhovor s trenérem

po úspěšně zvládnutém závěru sezóny Vás s radostí vítáme v Hostivaři na zápase
1. podzimního kola Pražská teplárenská přeboru mužů (PTPM) Dnes naše Áčko poměří
síly se týmem FC Zličín. Tímto vítáme hostující hráče, fanoušky, rodinné příslušníky
i všechny ostatní, kdo se dnes rozhodli navštívit tento zápas.
V rukou právě držíte XI. vydání Hostivařského expresu, ve kterém Vám
přiblížíme dění v našem klubu. Pojďte se s námi společně podívat, co se přes léto událo
v té naší slavné Hostivaři!

Dohodl jste se s Hostivaří. Fanoušci vás mají spojeného s Přední Kopaninou. Jak se to
všechno seběhlo?

Představení soupeře
Dnešním soupeřem je FC Zličín, který je “nováčkem” pražského přeboru.
No nováčkem...poslední dvě sezóny hráli na Zličíně sice 1.A třídu, ale předtím byli dvě
sezóny v přeboru a v sezónách 2013/2014 a 2014/2015 dokonce v divizi sk. A. Minulou
sezónu odehráli bravůrně, kdy během 30ti zápasů dokázali 25x zvítězit, jednou remizovat
a prohráli pouze 4 zápasy.
Během přípravy odehrál tým ze Zličína 4 přípravná utkání. V prvním porazil Slovan Lysou
nad Labem 1:2, následně prohrál se Slaným 2:1, v Nespekách vyhrál 1:2 a v generálce
remizoval s SK Lhota 2:2.
Co očekává trenér Vašut od svého mužstva a jakou hrou by se chtěl Zličín prezentovat
v přeboru? V rozhovoru na klubový web Zličína na to padla jednoznačná odpověď….
“Od mužstva očekávám, že se bude chtít rvát o každý bod, realita je totiž daná. Budeme
chtít hrát zodpovědně, s jasným záměrem - dělat body.

A jak hodnotil trenér připravenost svého mužstva?
“Myslím si, že připraveni jsme, jestli to bude stačit, se brzy ukáže. Přeji si, ať se nám co
nejdříve vrátí zranění hráči, ať nás všechny fotbal baví a ať z naší hry mají radost diváci.
Nejen těm už teď za podporu děkuji.”

Na Zličíně rozhodně fotbal hrát umí, ale tady jsme v Hostivaři :)

Přední Kopanina je pořád moje srdeční záležitost, ale Dan Vott tam odvádí dobrou práci,
nebyl důvod uvažovat tímhle směrem. S Tomášem Cigánkem jsem v kontaktu, ale tohle
nebylo na programu dne. Hostivař mě oslovila během minulé sezony, ještě když tým vedl
trenér Vondráček, ale já jsem potřeboval ještě nějaké věci dořešit, měl jsem své povinnosti.
Teď jsme se k tomu vrátili a dohodli jsme se.
Někdo si může myslet, že jste čekal, jak dopadne bitva o udržení v přeboru...
Takhle to určitě nebylo. Já jsem říkal, že je v zásadě jedno, jestli bude Hostivař hrát přebor,
nebo I. A třídu. Pro angažmá v Hostivaři hovořilo to, že to mám do klubu patnáct minut
od bydliště, ve všem mi to vyhovuje.
V trenérském týmu doplňujete kolegy Procházku a Pence. Prozradíte, kdo bude mít
hlavní trenérské slovo?
Je to tak, že rozšiřuji trenérský tým, všechno bude na bázi spolupráce. Je pravda, že mám
z tohoto tria asi nejvíc zkušeností, ale myslím, že se na všem s kolegy shodneme. Je to jako
všude, každý si řekne na danou věc svůj názor, vše si vyhodnotíme. Jednou ustoupím třeba
já, jindy kolegové, ale fakt nečekám, že by docházelo k nějakým radikálně rozdílným
názorům. Takhle jsme to měli třeba i když jsem byl u ženské reprezentace.
Jak moc se na přebor těšíte?
Těším. Po očku jsem přebor sledoval. Byla tam výborná utkání, třeba když béčka využila
posily z divize či třetí ligy. Když to týmy posílily, tak byla k vidění nadstandardní utkání.
Samozřejmě zase celky, které už jistě sestupovaly, tak to bylo kvalitou horší. Taky se těším
na Karla Jeřábka, Jirku Tesaře. Doufám, že jsem na nějakého trenéra nezapomněl, ale my
jsme takové inventáře přeboru...
Přece jenom se při čtyřech sestupujících soutěž docela obměňuje...
Někde se v Čechách kopou po remíze penalty, to Praha nemá. Ale pro změnu tu padají
čtyři celky. Nemyslím si, že je to něco dobrého, ale my v Čechách asi prostě potřebujeme
nějakou raritu. Přiznávám, že by se mi třeba líbilo, kdyby padaly dva týmy a třetí od konce,
že by si zahrál nějakou baráž. To by bylo hráčské. Ale beru situaci tak, jak to je. Tohle
je jen můj názor.
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SKH - dorost Admira 0:0

Změny v realizačním týmu

Následující týden jsme si zpestřili zápasem s ligovým dorostem Admiry, ve kterém dostali
někteří hráči volno a šanci ukázat se dostali méněvyzížení hráči, kteří nedostali tolik
prostoru v utkání s Dobříší. Zápas dost zkomplikovalo počasí, kvůli kterému byli aktéři
utkání nuceni přejet z hostivařského krásného pažitu na umělku na Junioru. V zápase jsme
měli převahu, kterou jsme ale nedokázali proměnit v branky a tak utkání skončilo
bezbrankovou remízou.

K podstatné změně došlo v realizačním týmu. Novým hlavním trenérem se stal Sálem
Hebousse, který naposledy vedl ženskou fotbalovou reprezentaci a později i v nejvyšší
soutěži dámy v barvách Viktorie Plzeň. V mužském fotbale dříve vedl Motorlet a Přední
Kopaninu, kterou vedl i v divizi.

Nespeky - SKH 0:0
Ke generálce na sezónu jsme zavítali do Nespek, které hrají středočeský přebor. Místní
během utkání s námi oslavovali 90 let místní kopané. Utkání tak přihlíželo asi 200 lidí
včetně místních hasičů. zkrátka událost pro celou ves!
Samotné utkání bohužel mnoho fotbalové krásy nenabídlo, a tak i tento zápas skončil
bezbrankovou remízou.
Během přípravných zápasů jsme tedy nepoznali pocit vítězství, na druhou stranu do sezóny
vstupujeme se sérií 3 zápasů bez porážky…

Pražská teplárenská přebor mužů 2018/2019
V loňském ročníku přeboru sestupovali 4 poslední týmy. Tyto příčky obsadili Vršovice,
Čafka, Tempo a Braník, kteří tak sestoupili do 1. A třídy a v letošní ročníku přeboru je tedy
neuvidíme. Suverénní vítěz loňského ročníku Újezd Praha 4 možnosti postupu do divize
nevyužili a tak budou toto prvenství obhajovat. Do přeboru z 1.A třídy postoupili náš
dnešní soupeř ze Zličína, Újezd nad Lesy a Sokol Kolovraty. Čtvrtým nováčkem v přeboru
je pak SC Radotín.
Los 1. kola
Hned první kolo nabídne jeden velký šlágr mezi mužstvy, které minulou sezónu zakončili
ziskem trofeje. Loňský vítěz přeboru Újezd Praha 4 změří síly s vítězem pražského poháru
Přední Kopaninou. Zajímavý bude také duel mezi Královicemi a Uhelnými sklady,
obě mužstva jsou zvyklé se pohybovat ve vyšších patrech tabulky. Další nováčci soutěže
mimo našeho dnešního soupeře začínají sezónu doma, Kolovraty přivítají Motorlet, Újezd
nad Lesy Vyšehrad a do Radotína zavítá Dukla Jižní Město.

Další novou tváří na lavičce “A” týmu je také vedoucí Vladimír Šimr, který stejnou pozici
zastával v loňské sezóně ve Vršovicích. Součástí realizačního týmu nadále zůstávají i Petr
Procházka a v pozici hrajícího asistenta Honza Penc.

Změny kádru
Odchody
Přes léto jsme se bohužel rozloučili s několika hráči “A” týmu. Náš tým opustil František
Hák
, který na jaře do bojů o záchranu kvůli zlomené noze nezasáhl a v létě vyslyšel vábení
Přední Kopaniny, která pro novou sezónu skládá tradičně velmi silný kádr.
Náš kádr také opustili také náš nejlepší střelec loňské sezóny 
Tomáš Proskočil
a odchovanec Honza Nebřenský, kteří společně přestoupili do Peček. Tým opustil také
dlouholetý pilíř zadních řad 
Martin Šabo
, který z pracovních a osobních důvodů bude
muset trávit více času na Moravě.
Všem klukům přejeme hodně štěstí v jejich dalším nejen sportovním životě! A kdo ví, třeba
některé z nich ještě uvidíme v hostivařském dresu...
Příchody
S novým trenérem přišlo do týmu také spousta nových tváří. Někteří z kluků, kteří s námi
strávili přípravu nakonec ale v Hostivaři z různých důvodů neskončili. Do kádru áčka
se z hostování v Březíněvsi vrací brankář 
Martin Došek
. Součástí “A” týmu pak jistě
budou v letošní sezóně záložníci 
Michal Kadlčík a 
David Macháček
, který má z loňské
sezóny na kontě starty v divizi z dresu Aritmy. Kádr rozšiřuje také ofenzivní univerzál 
Jan
Špaček
, autor 7 přeborových branek v dresu Vršovic v loňském sezóně. Další posila k nám
dorazila z Čafky, ze které naše řady rozšířil stoper či útočník 
Jakub Wulkan
. Kádr
rozšiřují také obránci 
Ondřej Bubeník a 
David Mucha
. V jednání zůstává také příchod
dalších 2 hráčů, kteří s námi strávili přípravu.
Všechny nové posily vítáme a přejeme, ať se jim v naší kabině líbí!
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Širší kádr “A” týmu na startu sezóny

Přípravné zápasy “A” týmu

Brankáři
Martin Došek
Lukáš Provazník
Pavel Strazzer

Letní pauza byla pro většinu přeborových týmů velmi krátká, výjimkou jsme nebyli ani my.
Nějakých 14 dní po posledním zápase nám začal individuální plán, který každý z nás plnil.
Necelý měsíc po posledním zápase s Duklou Jižní Město jsme se pak sešli k prvnímu
tréninku, na kterém se novému trenérovi hlásilo 30 hráčů!!! A ne trénink nebyl společný
s bengem. :-)

Obránci
Ondřej Bubeník
Ondřej Brzák
Jakub Černý
Miroslav Kubiš
Jan Penc
Jan Sýkora
Jakub Wulkan
Záložníci
Daniel Boubín
Tomáš Brzák
Filip Grozdanovič
Petr Chadt
Michal Kadlčík
David Kronovetr
Jan Kučera
David Macháček
Patrik Metzner
Jan Mikeš
Michal Pazdera
Útočníci
Petr Chyle
Jan Špaček

Sláva Cup
První týden společné přípravy jsme zakončili v Dobrovízi, kde jsme se zúčastnili
2. Ročníku Memoriálu Sláva Cup, který se koná na počest Miloslava Houšky. Tento turnaj
byl pro Prahu něco jako Audi Cup pro Mnichov, kdo se nepřišel podívat a dát si klobásu,
jakoby nebyl. V novém složení jsme bohužel v prvním zápase prohráli s Přední Kopaninou
jednoznačně 3:0, kdy náš soupeř dokázal svoje šance v úvodu zápasu proměnit, zatímco
my jsme se v útočné fázi trápili. Jednu z branek nám vstřelil náš bývalý spoluhráč Fanda
Hák, který se po vážném zranění dostává rychle do formy a z turnaje se odnesl cenu
pro nejlepšího hráče. Doufejme, že to byl jeho poslední gól do hostivařské sítě.
V následném utkání o 3. místo druhém zápase jsme proti Uhelkám neodehráli nejlepší
zápas a prohráli jsme 5:2. Celý turnaj vyhrála Admira B, která ve finále porazila Kopaninu.
Výsledky turnaje:
Semifinále 1: Admira “B” - Uhelné sklady 4:3 (0:3)
Semifinále 2: SKH - Přední Kopanina 0:3 (0:3)
O 3. místo: SKH - Uhelné sklady 2:5 (1:2)
Branky SKH: Chyle (Boubín), Špaček (Pazdera)
Finále: Admira “B” - Přední Kopanina 4:1 (3:1)
SKH - Dobříš 1:1 (0:0)
Branky SKH: Pazdera (Špaček)
K dalšímu přátelskému utkání jsme si na domácí hřiště pozvali divizního soupeře
z Dobříše. S kvalitním soupeřem jsme odehráli mnohem lepší utkání než na předchozím
turnaji. V utkání jsme měli i více šancí, dlouho se ale žádná z nich neujala. Šance měl
i soupeř, který dokázal na začátku druhého poločasu jednu z nich proměnit. Těsně před
koncem utkání jsme ale dočkali zaslouženého vyrovnání, kdy si Michal Pazdera ve vápně
zasekávačkou posadil na prdel jednoho z obránců a chladnokrevně zakončil svojí levou
nohou, kterou má většinou jen na opírání! To zase budeme poslouchat půl sezóny než mu
tam spadne nějakej haluz…
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