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SK Zápy – SK Benešov
TeletníkArena
neděle 21. dubna 2019 od 17:00
srdečně u nás vítáme:
hlavní rozhodčí: Černý Ondřej
asistent: Ulrich Tomáš

asistent: Maiello Francesco
delegát: Schroter Martin
Další program v TeletníkAreně:
SK Zápy B – TJ Kunice B sobota 27.4.2019 od 16:00
SK Zápy – Slavia Karlovy Vary neděle 5.5.2019 od 17:00
www.skzapy

V dnešním zápase u nás dále vítáme hráče, funkcionáře a
fanoušky z Benešova.
Našeho dnešního soupeře můžeme zcela bez nadsázky označit za velké
překvapení současné sezony ČFL. V loňském létě totiž SK Benešov
neprošel příliš klidným obdobím. Zásadní změny ve vedení klubu, který
navíc opustil manažer a trenér, kteří si na cestu přibalili i několik
stěžejních hráčů, to vše pasovalo žlutomodré do role velkého
outsidera. Nové vedení ale situaci zvládlo s velkým nadhledem, a proto
i nás čeká dnes nelehký úkol.
Navzdory dalšímu venkovnímu zaváhání v Králově Dvoře stále
udržujeme šestibodový náskok v tabulce ČFL. Mezi naše nejbližší
pronásledovatele se postupně zařadila Olympia Radotín a je nutno
s tímto zkušeným celkem v boji o postup počítat. Do konce soutěže
zbývá včetně dnešního duelu ještě úctyhodných 10 zápasů. Nejtěžší
z nich nás čekají zcela jistě na hřištích soupeřů, a to postupně ve
Velvarech, na Strahově pod Petřínem s Vyšehradem, v Dobrovici a u
Vltavy na horké půdě ve Štěchovicích. V TeletníkAreně se postupně
představí sportovci z Benešova, Karlových Varů, Převýšova, Brozan,
Živanic a derniéra nás čeká s Pískem.
Vhodný materiál pro fotbalové analytiky a prognostiky ale pozor.
Fotbal nemá logiku, není spravedlivý a míč je kulatý! Proto zbývá jediné
„Hoši bojovat“!
Dnešní střetnutí s Benešovem je provázeno jedním zajímavým
návratem a tím je nabídka v minulosti osvědčených grilovaných klobás
od tradičního výrobce firmy Chodura z moravských Beskyd.
Dobrou chuť!

Králův Dvůr – SK Zápy 1 : 1 ( 1 : 1 ) penalty 6 : 5
Frydrych
Hašek Pávek
Jelínek Jan

Duben Fabián

Putz Jelínek Martin Svoboda Lucas
Matějka

střídali: Hakl, Hron, Eliáš, Higor, Seon
branka: Jelínek Jan
Zápas se vždy nepříjemným, každoročním soupeřem, měl být
potvrzením našeho výborného výkonu z minulé neděle, kdy jsme
doslova smetli v TeletníkAreně Domažlice. Kdo neviděl, neuvěří.
Prakticky celý zápas jsme měli pod jasnou herní kontrolou, ale snad z
deseti gólových příležitostí jsme využili Janem Jelínkem jedinou a ta
znamenala vyrovnání, když domácí svou jedinou příležitost využili. To,
co neproměnili Lucas, Matějka, Hron ale i další bylo až do nebe volající.
V závěru přišlo na plac postupně pět našich čerstvých hráčů, kýžený
efekt to ale nepřineslo, naopak, kontrolu nad míčem přebírali trochu
překvapivě Cábelíci. Nutno sportovně podotknout, že nejlepším
hráčem na hřišti byl bez jakýchkoliv diskuzí domácí gólman Krček. Svou
One Man Schow bohužel pro nás potvrdil i v honbě za tím jedním
bodem v penaltovém rozstřelu, kdy si na něm vylámali zuby Hron a již
tak trochu tradičně Eliáš.

Jarní soupiska SK Zápy s čísly dresu:
Frydrych Luděk 27

Matějka Tomáš 10

Doležal Ivo 28

Fabián Tomáš 11

Pávek Michal 3

Eliáš Josef 14

Jelínek Martin 4

Růžek Patrik 2

Dias Do Nascimento Lucas 12

Hakl František 6

Svoboda Václav 8

Hašek Pavel 13

Duben Jiří 17

Higor Dos Santos Almeida 9

Hron Vojtěch 7

Jelínek Jan 19

Jukl Richard 21

Kim Seon In 22

Putz Petr 16

Stehno Filip 15
Macek Milan 24

nejlepší střelci FORTUNA ČFL:
Čapek Vyšehrad, Veselý Vltavín, Fortune Akpan Bassey Radotín 12
branek

nejlepší střelci obou dnešních soupeřů:
SK Zápy : Jelínek Jan 10 branek
SK Benešov : Vrňák 7 branek
TJ AERO Odolena Voda - SK Zápy „B“ 1 : 3 ( 0 : 1 )
branky: Macek 2, Souček
„Benfika“ se po rozpačitém úvodu jara vrací do hry o postup!
kurzy Fortuny na dnešní zápas : 1,25 - 5 - 5,67
a hlavně nezapomeňte, že SK Zápy, to jsme my …

