Rádi bychom poděkovali našim partnerům za podporu:

XXX. vydání

SK Hostivař - FC Přední Kopanina
sobota 9. 10. 2021, 10:30
rozhodčí: J. Tikal - T. Jakl, I. A. Özer
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Vážení sportovní přátelé,

Hygienicko-protiepidemická opatření 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 jubilejní 30. vydání Hostivařského expresu. Přejeme příjemné
čtení a užijte si dnešní zápas!

1. Pravidla pro sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu (tj. osob přímo
se účastnících utkání) je povolena za následujících podmínek:

Představení soupeře
Přední Kopanina patří mezi stálice pražské kopané. V letošní sezóně svěřenci trenéra Votta
v 11 zápasech nasbírali 20 bodů. Ofenzivu Přední Kopaniny i letos táhne kanonýr Daniel
Urban, který v 9 startech nasázel 8 branek. Zdatně mu ale sekunduje předsezónní posila
Vojtěch Ptáček, který se může pyšnit stejnými statiskami jako Urban.

a) evidenci osob přímo se účastnících utkání pro potřeby epidemiologického šetření orgánů
ochrany veřejného zdraví nahrazuje evidence v IS FAČR a zápis o utkání;
b) utkání se mohou účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19;
c) u osob přímo se účastnících utkání v rámci neměnného kolektivu se prokazování
bezinfekčnosti nevyžaduje;
d) rozhodčí a další delegované osoby jsou dále povinny prokázat bezinfekčnost.
2. Přítomnost diváků ve vnějších prostorách je povolena za následujících podmínek:

David, Vágner Robert, Veleba Vojtěch, Vik Šimon, Zemánek Ludvík

a) utkání se mohou jako diváci účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky
onemocnění covid-19 a zároveň splňují (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) podmínky
bezinfekčnosti (viz bod 3.), jejichž splnění je organizátor akce, v tomto případě pořadatel
(tzn. domácí klub), povinen kontrolovat a osoba účastnící se utkání jako divák je povinna
jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě
neumožnit vstup na utkání;
b) vzdálenost diváků od sportovní plochy musí být nejméně 2 m;
c) pořadateli utkání se doporučuje vhodným způsobem (nejlépe umístěním viditelné
informativní tabule při vstupu) informovat diváky o povinnosti dodržení podmínek
pro účast na utkání (viz bod 3).

Útočníci: Urban Daniel, Šultes Pavel, Vágner Adam

3. Aktuální podmínky pro účast diváků, rozhodčích a dalších delegovaných osob:

Kádr mužstva před sezónou
Brankáři: Vávra Zdeněk.
Obránci: Škarda Dominik, Boček Lukáš, Huleš Robin, Karbulka Jan, Kučera Luboš, Krejčí
Jiří, Tržický Jakub, Schierreich Sebastian.
Záložníci: Flaks Ivo, Hollmotz Oldřich, Mainolfi Mattia, Nejeschleba Ondřej, Polanský

Sestava z posledního zápasu s Královicemi (remíza 2:2): Vávra - Ali Asad (46. Vik), Boček
(46. Šultes), Čihák (87. Scherreich), Huleš, Krejčí, Mainolfi, Ptáček, Škarda, Spizzirri,
Veleba.
Změny v kádru
Odešli: Řežábek Jan (Vestec), Mejdr Tomáš (Hostouň).
Přišli: Škarda Dominik (Slavia Praha), Schierreich Sebastian (Viktoria Žižkov), Veleba
Vojtěch (Meteor), Vágner Adam (Meteor), Ptáček Vojtěch (1. FK Příbram).
Realizační tým
Daniel Vott - trenér, Koloušek Karel - asistent, Český Miroslav - masér

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický
pracovník; pro osoby přímo se účastnící sportovní přípravy a sportovních utkání platí,
že pro účely těchto aktivit je platnost POC testu 7 dní, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží jej národním certifikátem
o provedeném očkování, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního
rychlého 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
e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování, s negativním výsledkem.
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“B” tým - 1. B třída skupina B

ZPĚT K POSLEDNÍM ZÁPASŮM

Naší rezervě po 11 odehraných kolech patří v tabulce poslední 16. místo se ziskem 8 bodů.
Nutno podotknout, že situace není bezvýchodná, jelikož stejný bodový zisk mají další tři
mužstva. Další zápas hraje naše “bengo” souběžně s dnešním utkáním “áčka” na půdě
Unionu Strašnice.
Redakce pod výhružkami také musí zmínit branku hlavou Miroslava Kubiše v domácím
utkání proti Partizanu, který si na ní prý vyskočil jako Ronaldo.

SK Hostivař - Sokol Kolovraty 1:0 (0:0) - 9. kolo Přebor Prahy mužů

Poslední odehrané zápasy:
SK Hostivař “B” - Partisan Prague F.C. 2:5 (2:4)
Góly SKH: Chrastina, Kubiš.
Sestava: Teslík - Slanina, Kubiš, Kaňka, Chadt - Bouzid, Bubeník, Mikeš, Boubín,
Janousek (70. Jalovecký Michal) - Chrastina.
SK Hostivař “B” - Třeboradice “B” 2:0 (0:0)
Gól SKH: T. Brzák, Fedor
Sestava: Teslík - Jalovecký Michal, Kaňka, O. Brzák, Chadt - Chuman (61. Bezděk),
Mikeš, Bubeník (87. Choma), T. Brzák (67. Janousek), Mihajlovski - Slanina (61. Fedor)
Další zápasy:
9. 10. (dnes) 10:45 FK Union Strašnice - SK Hostivař “B”
17.10., 15:30 SK Hostivař “B” - FK Klánovice
“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 s utkáním k dobru.
Poslední odehrané zápasy:
SK Libuš “B” - SK Hostivař “C” 1:2 (1:0)
Gól SKH: Janousek, Fedor
Sestava: Teslík - Jalovecký Martin (64. Klofáč), Fedor, Hurtault, Fridrich - Jalovecký
Michal, Pečenka, Bezděk, Janousek, Shorban - Došek (39. Wolf)
SK Hostivař “C” - TJ Slavoj Spořilov odloženo
Soupeř se nedostavil.

K utkání 9. kola jsme přivítali Sokol Kolovraty. S tímto soupeřem se zpravidla jedná vždy
o bojovné utkání a jinak tomu nebylo ani teď. Zápas mnoho fotbalové krásy nenabídl, první
poločas byl velmi vyrovnaný a hra se odehrávala zejména ve středu hřiště bez velkých
šancí na obou stranách. V druhém poločase si už obě mužstva nějaké šance vytvořila.
Nejdříve se po akci Macháčka na levé straně objevil ve velké šanci Chyle, který tentokrát
nastoupil v útoku. Před odkrytou brankou ale ve skluzu napálil míč pouze do břevna. Chvíli
na to si dobře hrající Macháček potáhl balón z levé strany na střed a jeho dobrou ránu
vytáhl brankář Bébr na rohový kop. Ten soupeř dokázal odvrátit, balón se ale odrazil
k Macháčkovi, jehož centr tečovaný Chrastinou propadl až k Žampovi, který s přispěním
teče hostujícího obránce vstřelil jedinou branku zápasu. Soupeř se poté snažil vyrovnat,
jedinou větší šanci ale zneškodnil skvělým zákrokem nohou brankář Provazník. V utkání
proti Kolovratům jsme tedy udrželi čisté konto a získali další 3 body do tabulky.
Branky: 67. Žampa. ŽK: 41. Rada, 64. Zmeškal - 71. Sommer. Rozhodčí: Šmakal - Král,
Borodáč. Diváků: 50.
Hostivař: Provazník - Laštovka, Penc, Rada, Kučera - Kronovetr (57. Zmeškal), Macháček
(90. Wolf), Žampa (74. Sýkora), Lehner, Černý (84. Boubín) - Chyle (66. Chrastina).
Trenér: Petr Procházka.
Kolovraty: Bébr - Ráža, Vejr (87. Nguyen), Votřel, Žitný - Gračko (74. Hladký), Kuchta,
Holík, Sommer - Bláha (65. Kalenda), Hejno. Trenér: Jakub Slezáček.
Ohlasy trenérů:
Petr Procházka (Hostivař): „Myslím si, že to bylo hodně vyrovnané utkání, bylo tam spíš víc
bojovnosti na obou stranách. Možná první půli byli o malinko lepší hosté v držení balonu,
ale jinak ten zápas byl bez nějakých extra šancí na obou stranách. Druhou půli jsme
změnili rozestavení, to se nám podařilo, prostřídali jsme to. Tím se asi obraz hry malinko
změnil. Gól byla tečovaná střela, bylo to šťastné vítězství..”
Jakub Slezáček (Kolovraty): „Utkání nevalné úrovně. Bez zajímavých situací, bez tempa.
Takový uspávací zápas, který rozhodla tečovaná střela. Nedokázali jsme se prosadit,
poprvé jsme bez vstřelené branky, proto odjíždíme s prázdnou.”
Nejlepší hráč Hostivaře: David Macháček.
Nejlepší hráč Újezdu nad Lesy: Jakub Sommer.

Další zápas:
9. 10. (dnes) 15:30 TJ AVIA Čakovice“B” - SK Hostivař “C”
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AFK Slavoj Podolí - SK Hostivař 0:1 (0:1) - 10. kolo Přebor Prahy mužů

TABULKA PŘEBORU

K poslednímu duelu jsme nastoupili na půdě Podolí. Před zápasem naši sestavu provázely
nepříjemnosti, jelikož na poslední chvíli vypadl kapitán Penc a náš nejlepší střelec Žampa.
Příležitost v základní sestavě tak dostal poprvé v sezóně například Boubín, který prožil
velmi smolné utkání. Vše podstatné se odehrálo v úvodu zápasu. Právě Boubín stál u zrodu
akce vedoucího ke gólu, když podstoupil tvrdý souboj ve středu hřiště, po kterém
následoval rohový kop. V důsledku tohoto souboje musel ale Boubín střídat pro zranění
kolene a podzimní část sezóny pro něj pravděpodobně skončila. Dobře kopnutý rohový kop
Černého se odrazil k Radovi, který nekompromisně napálil míč pod břevno domácí branky
a vstřelil jedinou branku zápasu. Pro Radu se jednalo o vůbec první trefu v černobílém.
V zápase kralovala především naše obrana, která domácí nepustila do žádné větší šance, ani
nám se nepodařilo dát uklidňující druhou branku.
Branky: 4. Rada. ŽK: 63. Brezina, 73. Čmelík - 26. Černý, 51. Rada, 83. Macháček.
Rozhodčí: Popelka - Vojáček, Plášil. Diváků: 50.
Podolí: Bartoš - Němeček, Bednář, Štrajt (59. Sulek), Čmelík - Šumník (65. Sitta),
Podobský (85. Vlasák), Jeník, Kocour - Hrubý, Brezina. Trenér: Petr Majer.
Hostivař: Provazník - Laštovka, Kučera, Rada, Wolf - Macháček, Boubín (7. Chrastina,
90.+1 Slavík), Sýkora, Lehner, Černý (86. Fejfar) - Kronovetr. Trenér: Petr Procházka.
Ohlasy trenérů:
Petr Majer (Podolí): „Tenhle zápas se nám vůbec nepovedl. I přesto, že jsme hráli doma,
tak se nám nedařilo, nedařila se nám hra, kterou chceme hrát. Chybělo tam potřebné
nasazení. Asi jsme si nezasloužili, neříkám že bodovat, ale určitě vyhrát. To, že jsme
prohráli 0:1 je další věc. Dostali jsme rychlý gól ze standardní situace, kdy to Rada trefil
pěkně. Dostali jsme se hned do hendikepu a do konce zápasu jsme se z toho
nevzpamatovali.”
Petr Procházka (Hostivař): „Před zápasem nám vypadli dva hráči, Penc a Žampa. Tedy
hráči, kteří umí podržet balon směrem do ofenzivy. K tomu zraněný Proskočil, ale to mají
všechny týmy. To, co jsme měli připravené před zápasem, tak jsme na poslední chvíli museli
měnit. Soupeř neměl jedinou brankovou šanci, i když nás trošku tlačil. První půli jsme byli
trošičku lepší, druhou už jsme trošku zalezli. Jako vždycky, když se dostaneme do vedení.
Máme vynikající obranu, přes nás se nikdo jen tak nedostane a myslím si, že jsme vyhráli
zaslouženě.”
Nejlepší hráč Podolí: nikdo.
Nejlepší hráč Hostivaře: Jan Kučera.

DALŠÍ ZÁPASY TOHOTO KOLA

TABULKA STŘELCŮ
13 gólů - Ondřej Kotlík (Dukla JM)
8 gólů - Josef Marek (Královice), Vojtěch Ptáček, Daniel Urban (oba Přední Kopanina)
7 gólů - V. Šafránek (Uhelné sklady), M. Gračko (Kolovraty), D. Vašut, I. Merta (Zličín),
J. Doležal (Radotín), D. Fakraš, V. Brabenec (Dukla JM)
6 gólů - R. Jůzek (Třeboradice), F. Novák (Dukla JM)
5 gólů - Viktor Žampa (SKH) a další střelci
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