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Vážení sportovní přátelé,

Tabulka Pražská teplárenská přebor Prahy 2019/2020

opět Vás s radostí vítáme v Hostivaři na zápase 5. podzimního kola Pražská
teplárenská přeboru mužů (PTPM). Dnes naše Áčko poměří síly s rezervou Motorletu.
Tímto vítáme hostující hráče, fanoušky, rodinné příslušníky i všechny ostatní, kdo se dnes
rozhodli navštívit tento zápas.
Dnešní den je pro Hostivař výjimečný, dnešní utkání se totiž ponese v duchu oslav
100 let fotbalu Hostivaři! Na programu toho v našem areálu je dnes mnohem víc než jen
další důležitý zápas “áčka”, ale k tomu se dostaneme na dalších stránkách Hostivařského
expresu či v jeho příloze… Než se ale dostaneme k programu oslav, pojďme se podívat
na dnešní zápas, ve kterém už chceme poprvé v letošní sezóně naplno bodovat!

Na závěr se ještě pojďme podívat jak vypadá celková tabulka po 4. odehraných kolech.
První příčku stále drží rezerva Viktorky Žižkov o skóre před loňským suverénem Újezdem
Praha 4. Tři výhry ze čtyř zápasů si připsali Třeboradice a Uhelné sklady. Slušný start
do sezóny zažila trojice nováčků - Újezd nad Lesy, Radotín a Kolovraty, které se v tabulce
momentálně
seřadily na 6. až
8. místě. Čtvrtý z
nováčků Zličín se
zatím trápí a patří
mu
poslední
příčka se ziskem
jednoho
bodu.
Našemu dnešnímu
soupeři Motorletu
patří 11. příčka se
ziskem 4 bodů.
Příliš se nedaří
Přední Kopanině,
Dukle JM ani
Královicím, kteří
jsou zvyklí na
umístění
ve
vyšších patrech
tabulky přeboru.
Nám zatím patří
průběžné
předposlední
místo a společně s
posledním
Zličínem jsme jedinými kluby čekající na výhru… Což se věřme dnes změní!

Představení soupeře
Dnešním soupeřem je rezerva pražského Motorletu. Soupeře asi není nutno nějak dlouze
představovat. Motorlet patří ke stálicím pražské kopané. Áčko Motorletu po loňské
povedené sezóně v divizi postoupilo do ČFL, kde mají po 4 odehraných utkání slušných
8 bodů.
Béčko Motorletu už patří k tradičním účastníkům pražského přeboru. V loňské sezóně
mužstvo z Jinonic bojovalo podobně jako my o záchranu do posledního kola. Tu si zajistilo
výhrou 3:0 na Admiře, nakonec rezerva Motorletu zakončila sezónu na 10. příčce tabulky
pražského přeboru se ziskem 41 bodů.
V rámci loňských vzájemných zápasů se vždy radovalo domácí mužstvo z výhry 2:1.
V prvním vzájemném duelu hraném v Hostivaři jsme rozhodli ze standardních situací.
Nejdříve se po rohu na přední tyči prosadil hlavou Proskočil, hosté do poločasu vyrovnali,
ale v druhé půli převážil misku vah na naší stranu Kučera, který se prosadil také hlavou
na zadní tyči. Zajímavostí je, že v tomto zápase nastoupil proti nám náš současný kapitán
Honza Penc, který v zimní přestávce přestoupil k nám právě z Motorletu.
V odvetě v Jinonicích se radovali borci z Motorletu. V prvním poločase byli jasně lepším
domácí, ale nedokázali se dostat do vyššího vedení než 1:0. V druhém poločasu vyrovnal
brankou (opět) ze standardky Proskočil, jehož střelu tečoval ve zdi jeden ze soupeřů.
Nicméně v 78. minutě překlopili domácí zápas na svojí stranu a připsali si 3 body.
V letošní sezóně se Motorletu nedaří zejména venkovní zápasy, při kterých si připsal dvě
porážky. Prohra v Kolovratech byla těsná 3:2, zatímco s Přední Kopanino bylo skóre
zápasu jednoznačné 5:0. Na domácí půdě se v úvodu sezóny daří Motorletu více, když
po výhře 4:0 nad Podolím, uhrál bod se silnými Královicemi.
Bude pokračovat dominance domácích ve vzájemných zápasech z minulé sezóně?

Na úplný závěr bychom Vás všechny rádi pozvali na oslavu 100 let
našeho klubu, která se koná dnes v našem areálu! Program
dnešního dne je přílohou dnešního vydání Hostivařského expresu.
Čeká na Vás spoustu zábavy pro děti i dospělé. Můžete
si i zakoupit zajímavé předměty v našem fanshopu. Věříme,
že si dnešní den užijete, ale nejdřív Hostivař do toho!
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Ohlasy trenérů:
Luděk Hottek (Žižkov B): „Bylo to takové rozhárané. První poločas ještě jakžtakž šel,
vedli jsme 2:1, když v jeho závěru to Penc poslal z pětatřiceti metrů do šibenice. Nevím,
jestli si kluci mysleli, že se porazí soupeř sám. Povolili a dělali jsme hodně nevynucených
chyb. Pořádně jsme si nepřihráli, bylo to takové uspěchané. Soupeř vyrovnal na 2:2 a pak
to mohlo dopadnout na obě strany. Remíza je nakonec spravedlivá.”
Sálem Hebousse (Hostivař): „Po pětadvaceti minutách, když jsem viděl, co proti nám
hrálo, tak bych bod považoval za sci-fi. Bylo to v první půli na jednu bránu a pak to Honza
Penc nádherně trefil. 2:1 do šatny. Hráli jsme druhou půli disciplinovaně a vyrovnali.
Chvilkami jsme byli nebezpečnější a pět minut před koncem šel Chyle sám na branku,
kterou bohužel netrefil. S bodem velká spokojenost.”
Nejlepší hráč Žižkova B: Daniel Kříž.
Nejlepší hráč Hostivaře: Jakub Wulkan.

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ PŘEBOR PRAHY MUŽŮ 2019/2020
Nejvyšší pražská soutěž se nám už rozjela na plné obrátky a tak za sebou máme
již 4 odehraná kola. Do nového ročníku vstoupila nejlépe žižkovská Viktorka, která
se zatím prezentuje velmi dobrými výkony a po vítězstvích s Podolím a Přední Kopaninou
dokázala “vykrást” také Královice. Následně ale narazila na Hostivařský expres, který
jí jako první dokázal sebrat body. Dobré výkony předvádí také loňský vítěz Újezd Praha 4,
který ve 3. kole zvládl přestřelku s námi a následně přehrál doma Radotín, čímž se dotáhl
na vedoucí Viktorku.
Start sezóny zastihl v dobré formě také Třeboradice, které v poslední kole přehráli jednoho
z favoritů přeboru Přední Kopaninu. Šest bodů za poslední dva víkendy si připsali Uhelné
sklady za výhru na Radotíně a s Duklou Jižní Město. Start sezóny se naopak nepovedl
Zličínu, který vyfasoval debakl 5:0 na Dukle JM a následně prohrál na Vyšehradě 4:1.
3.kolo

4. kolo

ZPĚT K POSLEDNÍM ZÁPASŮM
SK Hostivař - SK Újezd Praha 4 3:4 (1:3) - 3. kolo Přebor Prahy mužů
V rámci 3. kola jsme na domácí půdě přivítali loňského přeborového šampiona Újezd
Praha 4. Pažit byl opět perfektně připraven, počásko přálo a vše nasvědčovalo tomu,
že by to mohlo být krásné fotbalového dopoledne. Celý týden jsme se v tréninku
připravovali na soupeřovy standardní situace, bohužel jsme dostali branku hned z prvního
rohového kopu v první minutě, kdy se trefil kanonýr Doležal - 0:1. Skóre se opět měnilo
v 19. minutě, kdy Újezd zakončil rychlou akci centrem na zadní tyč, kde byl osamocen
zakončující Tomaides - 0:2. No a když Podvín vymetl šibenici z volného přímého kopu,
vypadalo to s námi v 35. minutě velmi bledě. Nutno říci, že stav 0:3 byl zcela zasloužený
a my jsme byli na ručník. Do poločasu se nám ale povedlo vstřelit kontaktní branku po akci Špačka se trefil Turek - 1:3! Do druhého poločasu jsme si v šatně řekli, co chceme
hrát. Újezd pravděpodobně trochu polevil a i my jsme necelé 100 diváků ukázali, že umíme
hrát fotbal. Bylo nás plné hřiště a v určitých fázích zápasu jsme byli zcela vyrovnaným
soupeřem. V 56. minutě se z hranice vápna trefil opět Michal Turek, který vykřesal svým
druhým gólem v zápase naději na body. Naše aktivita vyústila v 65.minutě, kde jsme
po faulu na dobře hrajícího Špačka dostali výhodu pokutového kopu. Penaltu s přehledem
proměnil kapitán Penc a bylo vyrovnáno - 3:3! Než byl ale ohlášen střelec gólu, skóre
se opět měnilo. V 66.minutě jsme ve vápně neuhlídali Pešíra, který urval vedení opět
na stranu Újezda - 3:4! Do konce zápasu jsme si vytvořili ještě několik šancí / pološancí,
ale žádnou jsme nedokázali dotáhnout do konce. Fotbal to byl pro diváky velice atraktivní
a soupeři nezbývá než pogratulovat ke 3 bodům. I když ze zápasu převládají hlavně pocity
zklamání a frustrace, musíme ocenit, že za stavu 0:3 jsme utkání nezabalili a utkání
zdramatizovali. Vyzdvihnout musíme výkon našeho brankáře Lukáš Provazník, který
vychytal další gólovky soupeře a udržel nás ve hře. Bohužel se v náseldujícím týdnu během
tréninku při výklusu s balónem zranil, dřevák jeden...
Branky: 44. a 58. Turek, 65. Penc z penalty - 1. Doležal, 19. Tomaides, 35. Podvín,
66. Pešír. ŽK: Černý, Provazník - Běhounek. Rozhodčí: Chustecki - Vojáček, Váša.
Diváků: 90.
Hostivař: Provazník - Černý, Wulkan, Mucha (80. Pazdera), Wolf (63. Sýkora) - Boubín,
Penc - Turek (80. Chadt) Kadlčík, Kronovetr (53. Metzner) - Špaček. Trenér: Sálem
Hebousse.
Újezd P4: Bojčuk - J. Jeřábek (80. Tran), Daňhel, Malčánek, Lupínek - Běhounek, Vrabec,
Walter (63. Pešír), Podvín, Tomaides - Doležel (72. Duka). Trenér: Karel Jeřábek.
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Ohlasy trenérů:
Sálem Hebousse (Hostivař): „Prohráli jsme, co k tomu dodat. První poločas byl z naší
strany katastrofální. Dostali jsme gól hned ve druhé minutě utkání, což určilo jeho ráz.
Celý poločas jsme se marně hledali. Dali jsme gól do šatny na 3:1, a to nám malinko
dodalo sil. V šatně jsme si něco řekli a druhou půlku už jsme hráli podstatně líp. Dokázali
jsme srovnat na 3:3, ale za minutu nám dal Pešír na 4:3. Měli jsme tam ještě
dvě stoprocentní šance na vyrovnání, bohužel jsme je nedali. Asi by tomu slušela remíza.
V první půli byl lepší soupeř, ve druhé my.”
Karel Jeřábek (Újezd P4) : „Do 43. minuty spokojenost, měli jsme zápas pod kontrolou.
Bohužel jsme dostali gól do šatny, který pomohl soupeři. Ten druhou půli ještě chtěl něco
s výsledkem udělat, a to se mu povedlo - díky naší bdělosti, která bohužel nefungovala.
Zaplaťpánbůh, že jsme rychle zareagovali na vyrovnání a za minutu dali čtvrtý, rozhodující
gól."
Nejlepší hráč Hostivaře: Jan Špaček.
Nejlepší hráč Újezdu Praha 4: Martin Daňhel.
Úryvek rozhovoru s naším kapitánem Honzou Pencem:
Co na zápas s odstupem říkáte?
Že by bylo nejspíš lepší prohrát 0:5 než těsně 3:4. Takhle to docela bolí. Když už jsme
dokázali vyrovnat na 3:3, nechali jsme si zase dát rychle gól. A Újezd Praha 4 už to pak
nepustil. Jakmile se dostal znovu do vedení, už to bylo těžké.
Povedený nebyl hlavně začátek utkání. Zaskočil vás něčím soupeř?
Do utkání jsme nevstoupili dobře. Hned z prvního rohu jsme dostali gól. Navíc po situaci,
na kterou jsme se celý týden chystali. Tak už to holt někdy chodí, že se na něco připravujete
a pak to stejně nezvládnete.
Do 35. minuty jste dostali další dva góly...
Hráči Újezdu Praha 4 jsou hodně zkušení. Hostivař si teprve musí po letních změnách
sednout. Bylo znát, že jsme ve třetím utkání hráli zase v jiném složení. I já jsem netradičně
nastoupil ve středu zálohy a musím si přiznat, že už to není tak běhavé jako dřív.
Když dal soupeř třetí gól, jejich hráč to trefil fakt parádně, tak to z nás ale všechno spadlo.
Vidíte, leckdo by zápas za stavu 0:3 zabalil a vy jste začali manko ukrajovat.
Co se vám honilo hlavou?
Když jsme po jejich chybě dali gól na 1:3, dostali jsme se do zápasu. Soupeř si asi myslel,
že je rozhodnuto, no a my jsme se rozjeli. Snížili jsme nejdřív na rozdíl gólu a nakonec
i z penalty vyrovnali.

Kromě hraní za hostivařské áčko stíháte trénovat v klubu i malé děti. Bude z vás tedy
jednou trenér?
Vedl jsem školičku těch nejmenších, teď už je z dětí mladší přípravka. Mám v týmu syna.
Musím se přiznat, že jsem nikdy nechtěl být trenérem. Ale tohle mě baví.
FK Viktoria Žižkov “B” - SK Hostivař 2:2 (2:1) - 4. kolo Přebor Prahy mužů
Po 3 odehraných kolech letošní sezóny byl v přeboru pouze jeden tým, který neztratil
ani bod a to rezerva Viktorky Žižkova. Právě s ní jsme minulou neděli změřili síly na hřišti
ve Štěrboholích. Soupeř od začátku ukazoval svojí kvalitu a většinu první půle držel otěže
zápasu ve svých rukou. Logickým vyústěním obrazu hry bylo zasloužené vedení Viktorky
2:0 a to jsme mohli být ještě rádi... Těsně před koncem poločasu ale napřáhl z nějakých
30 metrů ke střele kapitán Honza Penc a balón zapadl přesně do horního rohu branky .
Do kabiny se tedy šlo za pro nás přijatelného stavu 2:1. Branka do šatny nám dodala
sebevědomí a v druhém poločase jsme byli o poznání vyrovnanějším soupeřem.
Důsledkem našeho zlepšeného výkonu bylo vyrovnání po hezké kombinační akci. Nejdříve
si u lajny elegantně obhodil soupeře Boubín, následně našel ve vápně Kadlčíka, který
patičkou sklepl míč Turkovi a ten už neměl problém uklidit míč do sítě - 2:2! “Turymu”
se na začátku sezóny po přestupu k nám gólově daří, branka do sítě Žižkova byla už jeho
4. brankou v sezóně! V dalším průběhu zápasu jsme to byli překvapivě my, kdo si vytvořil
víc šancí. Šanci měl Špaček, po hlavičce Pence a skvělém zákroku gólmana domácích
vznikla v malém vápně velká skrumáž, ale balón jsme do sítě nedotlačili. Na druhé straně
se proti krásně střele ze střední vzdálenosti blýskl také náš brankář Došek který si při
zranění Provazníka připsal první start v sezóně. Největší šanci měl pak střídající Chyle,
který 2 minuty před koncem šel sám na brankáře, ale branku těsně minul. V součtu obou
poločasů, tak utkání skončilo zaslouženou remízou, kterou proti silnému soupeři bereme
všemi deseti!

🚀

Branky: 11. Cabaňa, 26. Hejný - 44. Penc, 55. Turek. ŽK: 16. Maksič, 16. Zeman 18. Wulkan, 90.+3 Došek. 
Rozhodčí
: Bočok - Hrivík, Hlaváč. 
Diváků
: 85.
Žižkov B: Štika - Muleme (55. Tseber), Antl, Zeman (46. Studený), Kříž - Halgoš,
J. Pařízek, Maksič, Cabaňa (46. Costa, 80. De Oliveira) - Vild, Hejný. Trenér: Luděk
Hottek.
Hostivař: Došek - Černý, Wulkan, Penc, Mucha - Boubín - Turek (64. Chyle), Kadlčík
(82. Macháček), Metzner (88. Kronovetr), Sýkora - Špaček (84. Pazdera). Trenér: Sálem
Hebousse.
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