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Vážení sportovní přátelé,
opět Vás s radostí vítáme v Hostivaři na zápase 7. podzimního kola Pražská
teplárenská přeboru mužů (PTPM). Dnes naše Áčko poměří síly s týmem z Újezda nad
Lesy. Tímto vítáme hostující hráče, fanoušky, rodinné příslušníky i všechny ostatní, kdo se
dnes rozhodli navštívit tento zápas. V rukou držíte již 15. vydání Hostivařského expresu,
kde se Vám snažíme přiblížit dění v našem klubu, shrnout výsledky a trochu víc Vás
vtáhnout do fotbalového dopoledne v našem areálu.

Představení soupeře - FK Újezd nad Lesy

Tabulka Pražská teplárenská přebor Prahy 2019/2020
Na závěr se ještě pojďme podívat jak vypadá celková tabulka po 6. odehraných kolech. Na
první příčku 
se již dostali úřadující šampioni z Újezda Praha 4, kteří zatím potvrzují, že
minulá sezóna nebyla náhoda a po úvodním “zaváhání”, kdy remizovali na Kopanině, se
opět rozjeli a od druhého kola neztratili ani bod. Možná trochu alarmující je obsazení na
2.-4. příčce - všechno rezervy, jakoby tyto týmy nechtěly opakovat situaci z loňské sezóny,
kdy se zachraňovalo vše až na poslední chvíli? Kdo ví, ale vyjádření trenéra Luďka
Hotteka, trenéra žižkovské Viktorky, po prohře v Radotíně 3:0, je jednoznačné „…Nebyli
hráči z áčka, takže hráli mladí a bylo vidět, že ještě s touto soutěží mají problémy, to je
špatně. Asi to s tou mládeží neděláme zas tak dobře, jak se říká.”

Jako již tradičně začneme krátkým představením soupeře. FK Újezd nad Lesy je sice pro
letošní rok nováčkem v Pražském přeboru, ale je to jen proto, že 2 sezóny zpátky spadnul
do 1.A třídy. V 1.A tříde v poslední sezóně Újezd dominoval společně s Kolovraty a
obsadil o 1 bod konečné 2. místo v tabulce s náskokem 9ti bodů na třetí Ďáblice a dokonce
23b (!!!) na čtvrtou, u nás tolik neoblíbenou, Březiněves.
V této sezóně se
zatím Újezd řekněme
hledá, dokázali vyhrát
2x, když v prvním
zápase porazili doma
rezervu Vyšehradu a
ve 4. kole opět doma
Podolí. Další dva body
získali hráči z Újezda
za domácí remízy s
Admirou
B
a
Královicemi. Venku
zatím
nebodovali
vůbec. Dostali 5 gólů
v Kolovratech a 6 na
Kopanině. Nicméně hráči z Újezda jsou rozhodně ofenzivně naladěni. Za zmínku stojí
určitě vstřelených 122 gólů ve 30ti zápasech minulé sezony…
Chytí se už Újezd i venku a nebo naši hráči zopakují zodpovědný výkon z 2 předchozích
zápasů? To se dozvíme co se nevidět. Pojďme se ale nejdřív podívat co nového se stalo za
poslední dva týdny v té naší slavné Hostivaři…

Jak můžete vidět, dnešní zápas bude zápasem o upevnění pozice ve středu tabulky.
Statistiky Hostivaře a Újezda n. Lesy jsou téměř totožné - stejný počet bodů, stejný počet
výher, remíz, proher... akorát v úvodních 6ti utkání padlo v Újezdě celkem o 4 branky víc.
Bude to zkrátka souboj 9. s 10. týmem tabulky. Určitě velkým překvapením letošního
začátku sezóny je tým z Přední Kopaniny, který se nenachází na příčkách, kde by chtěl,
stejně jako Podolí, ale nutno říct, že Podolí mělo i začátek minulé sezóny takový pomalejší.
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Sálem Hebousse (Hostivař): „Dali jsme gól a ubránili jsme to. Vyšla nám jedna věc, kterou
nacvičujeme. Pak jsme zuby nehty bránili 1:0. Po tom gólu to byl obrovský tlak na naší
bránu. My jsme to odmakali, odbojovali. Klobouk dolů před klukama, kteří to odehráli
zodpovědně. S tímto soupeřem jsou to pro nás zlaté body. Jsem šťastný, že to takhle
dopadlo. Třeboradice mají velkou kvalitu, to vědí všichni.”
Nejlepší hráč Třeboradic: Pavel Grznár.

ZPĚT K POSLEDNÍM ZÁPASŮM
SK Hostivař - Motorlet B 4:3 (1:0) - 5. kolo Přebor Prahy mužů
V 5. kole letošní sezóny zavítala na naše hřiště rezerva Motorletu. Zápas se odehrál v
duchu oslav 100 let fotbalu v Hostivaři. Oslavy jsme tedy 200 přítomným fanouškům
nechtěli zkazit, chtěli si připsat první letošní výhru a odlepit se z posledního místa v tabulce
za každou cenu.

Nejlepší hráč Hostivaře: Jan Kučera.

První poločas nabídl šance na obou stranách, narozdíl od minulých zápasů se ale štěstí
přiklonilo na naší stranu a my šli do kabiny s vedením 1:0. Střelu Honzy Špačka dorazil do
sítě Michal Turek, pro kterého to byla 5. branka v pátém zápasu v hostivařském trikotu!

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ PŘEBOR PRAHY MUŽŮ 2019/2020

Vstup do druhého poločasu jsme zvládli na výbornou a po dvou brankách Michala
Kadlčíka jsme vedli už 3:0! Majkl se prosadil nejdříve po rohu, když se nejlépe zorientoval
v malém vápně soupeře. Pár minut na to se po chybě obrany soupeře řítili s Honzou
Špačkem sami na hostující brankáře, Špáča tento únik vyřešil přihrávkou a pro Michala už
nebyl žádný problém zvýšit skóre. Hotový zápas ale bohužel ještě hotový nebyl... Soupeř
dvěma slepenými brankami v 70. a 78. minutě snížil a přiznejme si to... v tu chvíli nám čas
pro nás čas moc rychle neutíkal... Naštěstí v 83. minutě jsme po rohovém kopu zase své
vedení zvýšili na rozdíl dvou branek! Přetažený roh Davida Kronovetra vrátil zpátky
Špaček a kapitán Honza Penc už měl lehkou práci s uklizením balónu do sítě... V poslední
minutě ještě dokončil svůj hattrick hostující kapitán Lukič. Víc ale už soupeř nestihl a my
si po přestřelce připsali 3 body za výhru 4:3! Za zmínku stojí skvělý výkon Honzy Špačka,
který v utkání zaznamenal 4 asistence a byl po zásluze trenérem vyhlášen nejlepším hráčem
utkání!

Nejen my se můžeme chlubit ziskem šesti bodů z posledních dvou kol. Svoje poslední
zápasy zvládli také borci z Admiry a Újezdu Praha 4. Svěřenci trenéra Jeřábka zvládli duel
na půdě Dukly Jižní Město a následně doma porazil Zličín. Oboum svým sokům nastříleli
shodně po pěti brankách. Rezerva Admiry nejdříve zvládla duel na Podolí a o týden později
doma přejeli Přední Kopaninu jednoznačným poměrem 4:0. Naopak Přední Kopanina
zatím stále nenaplňuje očekávání, že bude jedním z favoritů přeboru. Stejně tak i Dukla
Jižní Město, která má za sebou sérii tří porážek v řadě. Po duelu na Uhelných skladech
ztratila Dukla také už zmíněný zápas s Újezdem Praha 4 a těsně prohrála také s rezervou
Viktorky Žižkov, která tak odčinila překvapivé klopýtnutí ze hřišti Radotína.
Náš dnešní soupeř Újezd nad Lesy prohrál na půdě Kopaniny 6:3. Hattrick v tomto utkání
zaznamenal nestárnoucí kanonýr Urban, dvě branky si připsal i bývalý hráč Hostivaře
Fanda Hák. V minulém kole Újezd remizoval na domácím hřišti s Královicemi. Královice
po gólu Kalivody vedli, ale v samém závěru zápasu dokázali domácí vyrovnat a tak utkání
skončilo dělbou bodů.
5. kolo

6. kolo

Branky: 30. Turek, 57. a 62. Kadlčík, 83. Penc - 70., 78. a 90. T. Lukič. ŽK: 87. Wulkan,
90. Penc - 33. Hůlka, 45. Hrabina, 54. T. Lukič, 69. Kutina, 73. Mařík, 83. Palečko.
Rozhodčí: Kohout - Šaróka, Gryc. Diváků: 200.
Hostivař: Došek - Černý, Wulkan, Penc, Mucha - Boubín (90.+1 Pazdera) - Turek (68.
Chyle), Kadlčík (81. Kronovetr), Metzner (56. Macháček), Sýkora - Špaček. Trenér: Sálem
Hebousse.
Motorlet: Velek - Kutina, Hůlka, Šíl (52. Štědrý), Michovský (78. Kraus) - Václavík (61.
Palečko), Mařík, Hrabina (56. Blažek), Rossmann, Hamouz - Lukič. Trenér: Michael
Lukič.
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Ohlasy trenérů:

Štěrboholy: Košťák - Kostroun, Studík, Krejčík (16. Mašata), Švehla, Kotšmíd, Sarichev
(88. Ondříšek), Kolísek, Kotrba, Hlaváček, Štěpán (82. Šefara)

Sálem Hebousse (Hostivař): „Myslím si, že jsou to pro nás zlaté body. Potřebovali jsme to
jako sůl. Kvalitní soupeř, zápas na houpačce se šťastným koncem pro nás. Ten zápas měl
svojí kvalitu. Mohlo to dopadnout jakkoliv. Motorlet s hráči, které tam měl, tak si myslím,
že starosti v přeboru mít nebude. V Hostivaři se slaví výročí sto let, a tak jsme dali klubu
alespoň malý dáreček.”

Hostivař: Strazzer - O. Brzák (61. Mucha), Mikeš (52. Wulkan), Kučera, Laštovka Boubín - Pazdera, Macháček (61. Pečenka), Chadt, Kronovetr (61. Cabanov) - Chyle (61.
Špaček). Trenér: Petr Procházka.

Michael Lukič (Motorlet B): „Hráli jsme dobře. O půli jsme měli vést 3:0, ale prohrávali
jsme 1:0. Druhou půli jsme byli lepší, ale nedotáhli jsme to do úspěšného konce. Bohužel
tam byly nějaké sporné situace, ze kterých jsme dostávali góly. Musím se podívat na video.
Domácím gratulujeme ke stoletému výročí.”

SK Třeboradice - SK Hostivař 0:1 (0:1) - 6. kolo Přebor Prahy mužů

Nejlepší hráč Hostivaře: Jan Špaček
Nejlepší hráč Motorletu B: Tomáš Lukič

SK Viktoria Štěrboholy - SK Hostivař 1:2 (0:2)
V minulém týdnu jsme v týdnu sehráli utkání 2. kola Teskahor poháru Prahy na hřišti
starého známého Štěrbohol, hrající 1.A třídu.
V zápase dostali příležitost hráči, kteří toho (i z důvodů zranění) na začátku sezóny v
"áčku" tolik nenahráli. Celkem oproti utkání s Motorletem došlo v základní sestavě hned k
10 změnám! V zápase jsme i přesto od začátku jasně dominovali a hráli pěkný kombinační
fotbal. Po několika úvodních šancí otevřel skóre Chyle, který zakončil kombinaci na levé
straně mezi Kronovetrem a Chadtem. Do poločasu jsme přidali druhou branku, po
průnikovce Mikeše se tváří tvář gólmanovi prosadil Macháček, který se po zranění objevil
poprvé v základní sestavě od prvního kola v přeboru.
Na začátku druhého poločasu soupeř z ojedinělé šance snížil. Obraz hry se ale nezměnil,
my byli pořád více na balónu a vytvářeli si jednu šanci za druhou. Bohužel jsme ale selhali
v koncovce a tak utkání skončilo "jen" těsným rozdílem - 2:1. V dalším kole pražského
poháru nás čekají Kolovraty, nováček v pražském přeboru.
Branky: 54. Mašata - 23. Chyle, 38. Macháček. ŽK: 41. Kolísek, 60. Hlaváček (oba
Štěrboholy).

Minulou sobotu nás čekala další těžká dřina na hřišti Třeboradic. Po sérii tří zápasů bez
porážky, jsme byli odhodláni tuto sérii protáhnout, ale dobře jsme si uvědomovali, že nás
čeká velmi kvalitní soupeř, což se od začátku zápasu potvrzovalo. Soupeř byl víc na balónu
a my čekali v bloku na svojí šanci. Ta přišla ve 24.minutě! Nacvičenou situaci po rohovém
kopu zakončil Jakub Černý. V prvním poločase náš blok držel a Strazzer, pro kterého to
bylo první odchytané utkání v přeboru v letošní sezóně, musel řešit “jen” střely z dálky a
centry do vápna.
V druhé půle nás soupeř i díky střídajícím hráčům Grznárovi a Ibemu dostal pod ještě větší
tlak. Nutno přiznat, že chvílemi situace na hřišti připomínala spíše házenou, Třeboradice
nás dobývali celých 45 minut. Do velkých šancí se ale nedostávali a když jo, podržel nás
skvěle chytající Štráza. Utkání jsme odbojovali až do konce a právě díky velké bojovnosti a
skvěle fungující defenzivě jsme si připsali velmi cenné 3 body.
Branka
: 24. Černý. ŽK: 33. Kabyl ml. - 54. Sýkora, 57. Černý, 67. Turek, 90.+1 Wulkan.
Rozhodčí: Les - Tikal, Andras. Diváků: 70.
Třeboradice
: Krch - Kabyl ml. (64. Ibe), Adjei, Červenka, Janda (64. Hruška) - Kadlec,
Viktorin, Hájek (79. Houžvička), Mbah (46. Grznár) - Petr, Chlapec. Trenér: Jiří Kabyl.
Hostivař
: Strazzer - Černý, Wulkan, Penc, Sýkora (64. Mucha) - Kučera - Turek (83.
Pazdera), Kadlčík (88. Chadt), Macháček, Metzner (90. Laštovka) - Špaček (72. Chyle).
Trenér: Sálem Hebousse.
Ohlasy trenérů:
Jiří Kabyl (Třeboradice
): „
Takový hodně smolný zápas. Soupeř dal po rohovém kopu gól a
my jsme to pak dobývali a dobývali, ale nedobyli. Musím uznat, že moc šancí jsme si
nevypracovali a ty, co jsme měli, jsme zahodili. Druhou půli už to byla hra na jednu
branku, my jsme se přes ně nějak nemohli dostat, a tak to ubránili až do konce."
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