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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. Úvod sezóny se nám
povedl a po dvou výhrách na nás dneska čeká soupeř z kategorie nejtěžších a to Újezd
Praha 4. Tímto vítáme hostující hráče (i “Špáču”), fanoušky, rodinné příslušníky i všechny
ostatní, kdo se dnes rozhodli navštívit tento zápas. V rukou právě držíte již 26. 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:
I. Přítomnost diváků ve vnějších prostorech je povolena za následujících podmínek:
-

Představení soupeře
Dnešním soupeřem je SK Újezd Praha 4. Myslím, že soupeře není nutno nějak dlouze
představovat. Mužstvo, které je stálicí pražského přeboru a pod taktovou trenéra Jeřábka
každoročně okupuje nejvyšší příčky. Před sezónou kádr Újezda posílil mimo jiného Honza
Špaček, který v minulých sezónách nastupoval v hostivařském dresu.
Stejně jako my má za sebou i Újezd dva úvodní duely v nové sezóně. Hned v úvodním
zápase jim los přiřknul zápas na Přední Kopanině. Tento těžký začátek i bez absentujících
opor ale svěřenci trenéra Jeřábka zvládli na jedničku a po dvou brankách Běhounka
v druhém poločasu vyhrál 0:3. I druhý duel odehrál Újezd na hřišti soupeře
a to v Kralovicích. V těsném utkání sice Újezd vedl, ale Královice utkání otočily a vyhrály
2:1.

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

Kádr mužstva
Brankáři: Bojčuk, Fišer, Ježek, Lipták
Obránci: Daňhel, Jackl, Malčánek, Pěnkava, Přibyl, Valeš, Rosa, Špaček

-

Útočníci: Běhounek, Doležel

-

Změny v kádru

-

Přišli: Pěnkava z Českého Brodu, Špaček z Hostivaře, Štefan z Admiry, Krejčík

-

ze Slovácka
Realizační tým
Karel Jeřábek - hlavní trenér, Pavel Třešňák - asistent trenéra, Jiří Jindra - 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:

Záložníci: Jeřábek, Kaiser, Krejčík, Novák, Řezníček, Štefan, Vrabec

Odešli: Hanzlík, Sobota

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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PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ PŘEBOR PRAHY MUŽŮ 2021/2022

ZPĚT K POSLEDNÍM ZÁPASŮM

V Pražském přeboru jsou odehrána úvodní dvě kola. Skvělou zprávou po posledních dvou
letech je, že žádný ze zápasů nemusel být odložen. Plný bodový zisk má po dvou duelech
jen 5 týmů, s velkou radostí můžeme říct, že jedním z nich jsme také my. Dále se jedná
o Duklu Jižní Město, Admiru, Podolí a Královice. Bez bodu jsou naopak Uhelné sklady,
Třeboradice, Újezd nad Lesy a Radotín.

SK Hostivař - FC Zličín 4:2 (3:1) - 1. kolo Přebor Prahy mužů
V úvodním duelu nové sezóny jsme přivítali Zličín, který jsme zejména díky skvělému
prvnímu poločasu zvládli a všechny body zůstaly zaslouženě doma. Do zápasu poprvé
nastoupila také naše nová “exligová” posila Tomáš Rada. Natěšeni na soutěžní zápas
po dlouhé době jsme na soupeře vlítli. První branku po akci Žampy dal (pravačkou, kterou
) Kronovetr. V první půli jsme si vytvořili spoustu šancí,
má většinou jen na opírání
jednu z nich po průniku Macháčka proměnil hrdina zápasu Žampa. Jak už to ale tak
ve fotbale občas bývá, tak soupeř před koncem poločasu z ničeho nic snížil, Provazníka
překonal Vašut. Opravdový gól do kabin jsme ale dali my. Právě střelec hostů Vašut
ve vápně fauloval Radu a pokutový kop proměnil Žampa. Ve druhém poločasu jsme
se trochu zbytečně zatáhli a nechali hrát hosty. Ti si ale mnoho gólových šancí nevytvořili
a když už nějaká šance přišla tak nás jako při hlavičce Vašuta podržel brankář Provazník.
Soupeř ale přeci jen v závěru zápas zdramatizoval, krásnou dalekonosnou ránou z nějakých
30ti metrů snížil Žák. Soupeř si ještě vybojoval rohový kop, na který do našeho vápna
dorazil i brankář Mareš. Po odvrácení centru ale utekl všem Žampa, který si ještě pohrál
se dvěma obránci a zkompletoval svůj první hattrick ve velkém fotbale.

😁

Branky: 10. Kronovetr, 36., 45.+1 z penalty a 90.+3 Žampa - 43. Vašut, 90.+2 Žák.
ŽK: 19. Sýkora, 51. Penc, 62. Chyle, 63. Turek, 90.+3 Žampa - 45.+1 Vašut. Rozhodčí:
Nebáznivý - Štípek, Maslov. Diváků: 80.
Hostivař: Provazník - Laštovka, Rada, Kučera, Chyle - Turek (70. Boubín), Sýkora, Penc
(84. Wolf), Žampa, Kronovetr (55. Chrastina) - Macháček. Trenér: Petr Procházka.
Zličín: Mareš - Ibraimi, Křížka, Stýblo (80. Horák), Krpata (80. Zbořil) - Karták
(33. Vagner), Kubr, Žák, Kohout - Bous (67. Vajdl), Vašut. Trenér: Miroslav Vašut.

“B” tým
Sezónu odstartovalo také naše “béčko”. Start do sezóny se ale svěřencům nepovedl podle
představ. V prvním duelu bralo “béčko” bod po remíze 2:2 s rezervou Újezdu Praha 4.
Branky “běčka” vstřelili mladíci Slanina a Chuman. Ve druhém zápase pak naše “béčko”
prohrálo s rezervou Kyjí 4:1. Jedinou naší branku vstřelil nestárnoucí Honza Mikeš. Další
zápas čeká naší rezervu už zítra. Doma přivítá nedaleké Jižní Město Chodov. Výkop duelu
je naplánován na 17h, přijďte tedy zakončit víkend opět fotbalem!

Ohlasy trenérů:
Petr Procházka (Hostivař): „Zápas hodnotím samozřejmě kladně. Z prvního kola doma
jsme tři body chtěli a máme je. To se nám po vynikající první půli podařilo. Druhá půle
už byla o malinko slabší. Trochu jsme se zatáhli a soupeř byl hodně nepříjemný. Tam nás
asi dvakrát zachránil brankář Provazník. Za první půli jsme si výhru zasloužili.”
Miroslav Vašut (Zličín): „Byl to nepovedený výkon. Nevím, co si hráči mysleli, snad,
že to přijde samo. Prvních deset minut se na to dalo dívat, ale pak jsme po chybách
a brejcích dostali dva góly. První poločas jsme klidně mohli prohrávat o tři čtyři góly.
Nakonec dáme na 2:1 a pak uděláme hroznou chybu. Místo toho, abychom to odkopli,
tak vyrobíme penaltu. Druhý poločas už si to soupeř hlídal. Chyběla nám kvalita,
byl to nevydařený výkon. Hráči si musí sednout na zem a zamyslet se.”
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Můj standard? Tři góly za sezonu, směje se Žampa

Uhelné sklady - SK Hostivař 1:4 (0:2) - 2. kolo Přebor Prahy mužů

Hattrick v přeboru se jen tak nevidí, proto Vám nabízíme také krátký úryvek “Žampyho”
rozhovoru pro Pražský fotbalový svaz. Celý rozhovor naleznete na fotbalpraha.cz.

V druhém kole na nás čekal výjezd na hřiště Uhelných skladů. I tento duel jsme zvládli
na jedničku. Soupeře přehráli a zápas dovedli do vítězného konce. Do zápasu jsme
nastoupili s jednou změnou, místo absentujícího Turka nastoupil v základní sestavě
Proskočil.

Máte za sebou ideální vstup do sezony. Tři góly, vítězství. Už jste někdy začal sezonu
lépe?
Nikdy. (směje se) Vždyť tohle byl můj první hattrick v chlapech, takže to byl zatím můj
nejlepší start do soutěže. I konečný výsledek je super, i když jsme to asi mohli zvládnout
i lépe.
Narážíte na to, že Zličín v nastavení snížil na 2:3 a mohlo přijít drama?
Po tom gólu na nás vlétli a měli dokonce roh. Před naši branku se stáhli úplně všichni,
ve vápně byl i gólman soupeře. Naštěstí přišel odražený balon.
Takže jste skóroval do prázdné branky, jako se to stává v hokeji? To byl asi
nejjednodušší gól, co jste dal, ne?
Tak jednoduché to zase nebylo. Byl nastavený čas, bylo velké teplo, všichni už toho měli
dost. První myšlenka dokonce byla, že bych podržel balon a natáhl trochu čas. Do konce
zbývala chvilička. Navíc tam přede mnou byl jeden bránící hráč. Další mě stíhal a rychle
se vracel i gólman soupeře.
Mohl jste zkusit napodobit gól Patrika Schicka z letošního EURO. To vás nenapadlo?
Já jsem se v létě v jednom z přáteláků trefil skoro z půlky. Takže mě to napadlo, ale měl
jsem to na levačku, ta není tak silná jako prvačka. Navíc jsem už v první půli měl jednu
vyloženu šanci, zakončoval jsem levou nohou a nedopadlo to.
Teď je z vás každopádně kanonýr. Už vám tak říkají?
Hned po zápase bylo zápisné, tak tam nějaké oslovení "střelče" padlo. Ale hned jsem všem
říkal, ať si na to nezvykají, že já fakt spíš na góly přihrávám. V mládeži jsem gólů střílel
hodně, ale teď mi sedí nejvíc, když nastupuji jako podhrotový hráč.
Užíváte si návrat do hostivařského dresu, kde jste s fotbalem začínal?
Přesně tak. Vrátil jsem se do klubu po první koronavirové pauze. Pak přišla brzy druhá,
je pravda, že jsem toho v mistrácích zatím moc neodehrál. Hostivař je moje srdcovka,
bydlím kousek od hřiště.
Jaké ambice máte v hostivařském dresu?
Myslím, že hlavně chceme hrát v klidu. Nemít starosti s udržením. Všem je jasné, jak
je přebor náročný. Sestupují čtyři týmy, stačí dvakrát prohrát a hned poskočíte v tabulce.
Co jsem soutěž poznal za ty dva roky, co ji hraji, tak tam každý může porazit každého.
V Dukle Jižní Město jsme vyhráli nad Újezdem a pak jsme prohráli s Radotínem.

První branku zápasu vstřelil Žampa, kterého začátek sezóny zastihl ve skvělé formě.
Na hranici vápna se uvolnil přes obránce a jeho střela levačkou šla od břevna do branky.
V zápase jsme byli lepší a naši převahu zužitkoval po rohu a přední tyči Laštovka, který
zvýšil na 2:0. Na začátku druhého poločasu zvýšil Macháček na 3:0, jeho branku rozhodčí
ale neuznal po faulu na brankáře. “Machy” se ale chvíli na to své první branky v sezóně
přeci jen dočkal. Po krásné kombinaci na pravé straně překonal domácího brankáře. Soupeř
pak zásluhou Šafránka snížil na 3:1. Zdramatizování zápasu jsme ale tentokrát nedopustili
a naopak přidali čtvrtou branku, kterou zaznamenal debutant hostivařském dresu Vojta
Studený. Po dvou zápasech jsme tedy stoprocentní. Dnes budeme chtít na povedené
výkony navázat a připsat si i proti těžkému soupeři další výhru.
Branky: 62. Šafránek - 21. Žampa, 39. Laštovka, 53. Macháček, 79. Studený.
ŽK: 73. Zmeškal - 17. Rada. Rozhodčí: Šmakal - Pytloun, Štěrba. Diváků:70.
Uhelné sklady: Pobeška - Pártl, Ramba, Sainer, Drozd - Belán (81 Procházka), Šafránek,
Begovič, Šístek (58. Bareš) - Zmeškal, V. Klán. Trenér: Michal Šimánek.
Hostivař: Provazník - Laštovka, Rada, Kučera, Chyle - Macháček, Penc (83. Fejfar),
Sýkora (71. Studený), Žampa, Kronovetr (71. Chrastina) - Proskočil (79. Boubín).
Trenér: Petr Procházka.
Ohlasy trenérů:
Michal Šimánek (Uhelné sklady): „Zápas se nám nevydařil, Hostivař byla lepší a v první
půli dala dva góly, takové pro nás smolné. My jsme moc šancí neměli. Až ve druhé půli
jsme začali hrát líp, ale prohráli jsme zaslouženě. Máme pořád nějaké zraněné hráče
a doufám, že se teď na Radotín uzdraví. Tam věřím, že budeme bodovat. Dva zápasy, nula
bodů, to není moc dobrý rozjezd. Věřím, že s to konečně v Radotíně otočí.”
Petr Procházka (Hostivař): „Vítězství bylo zasloužené. Soupeř hrozil jen ze standardních
situací. Bylo vidět, že má nějaké zdravotní problémy. Uhelné sklady mají i svoje vnitřní
problémy, projevilo se, že nejsou v pohodě.”
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