
  zápský bulletin

2. kolo MOL Cup

                                         sezona 2019 - 2020

SK Zápy – Bohemians 1905 

TeletníkArena

středa 28. srpna 2019 od 17:00

srdečně u nás vítáme:

hlavní rozhodčí:  Houdek Jiří

asistent:  Mokrusch Tomáš

asistent:  Hrabovský Jakub

delegát:  Schrotter Martin

Další program v TeletníkAreně:

SK Zápy – FK Pardubice B v neděli 1.9.2019 od 17:00

www.skzapy

http://www.skzapy/


V dnešním  zápase u nás dále vítáme 
hráče, funkcionáře a fanoušky slavné 
pražské Bohemky. 

Obšírněji představovat dnešního soupeře asi netřeba. 
Slavný pražský klub s věrnými příznivci dostal na základě
dlouhé cesty do Austrálie do svého znaku klokana, 
který je symbolem Bohemky do dnes.

Nejznámějším klokanem je pak bezesporu Antonín 
Panenka, jehož penalta ve finále ME a to v pořadí 
poslední, oběhla celý svět a je dodnes vzorem pro další 
odvážné exekutory. To, že se Tonda nedlouho po své 
penaltové premiéře rozhodl pro repete v důležité 
kvalifikaci s Francií, tak to už zavánělo trochu s drzostí. 
Ale jak říká populární Anton Špelec z Vršovic, brankáři 
se pořád válejí někde u tyčí.

Nepochybně další velkou a nezapomenutelnou osobností 
byl trenér Tomáš Pospíchal, který přivedl zelenobílé až 
k mistrovskému titulu. Jeho charakteristika spojení 
fotbalu s logikou má platnost přímo neomezenou.

Sparťané nemohou pochopitelně Bohemce zapomenout
její zamotání se do jediného sestupu letenských v celé 
historii.

V zápském dresu po několik let tvořil stoperskou dvojici 
spolu s „Mandou“ Linhartem dlouholetý hráč 
Bohemky populární Mirek Valent, přezdívaný „Mlíko“.
Oba stopeři žádní brazilští kouzelníci s míčem nebyli, ale 
naše zápasy byly poznamenány minimem obdržených 
branek. A po zápase „Mlíko“ svou roztomilou češtinou 



hlídanou rodnou slovenštinou bavil celou hospodu. To 
bylo v době, kdy auta nebyla samozřejmostí, domácích 
odchovanců dostatek a tak se trochu pilo a zpívalo a to i 
když se občas prohrálo. Jednou, po takové domácí prohře
s Pěčicema v zápase jak se říká, blbec, Míra Valent 
oslovil tehdejšího prezidenta klubu elegána Mirka 
Wernera: „Prezidente, s těma Píčícema jsme prohráli, 
ale my tu župu stejně vykopeme“. A jak řekl, tak se 
stalo, tenkrát TJ Sokol Zápy při JZD Rozvoj Brandýs 
nad Labem - Stará Boleslav postoupila do krajského 
přeboru.

Své branky za Zápy v TeletníkAreně stříleli také 
bohemáci Jakub Slunéčko a Honza Sanytrník. I 
v Zápech šplhal „Sanches“ po vstřeleném gólu nahoru 
po sítích za brankou jakoby symbolicky do nebe …

Naopak významnou zápskou stopu v Bohemce zanechal 
zápský rodák Pavel Lukáš zvaný „Cigy“ a nebo taky 
pro svou odolnost a chuť i přes bolest hrát fotbal 
„Rusák“.

Několik let působil v Bohemce i bývalý zápský hráč 
Václav Hradecký v roli asistenta trenéra, současně 
bojující o přežití spolu s Michalem Maškem na 
rozbouřené vodě ve vratkém člunu pod Blaníkem.

A nelze ani zapomenout na dva roky strávené 
v Bohemce současného manažera SK Zápy Františka 
Maška v pozici ředitele klubu, bohužel tenkrát zejména 
v závěru angažmá také na vodě více než neklidné.



Velkou oporou klokanů jsou po generace příznivci. Mezi
nejznámější osobnosti pak bezesporu patří Ivan Trojan, 
Karel Šíp a nejznámější český vodník Josef Dvořák. 
Určitě nelze zapomenout třeba na bývalého ředitele 
pražské policie pana Radka Charváta a samozřejmě 
dlouhou řadu dalších osobností.

Je celkem logické, že po losu druhého kola MOL Cup, 
zavládla asi na obou stranách spokojenost. Snaha po 
bleskové dohodě obou klubů o posunutí termínu zápasu o
týden byla zamítnuta.

Takže zbývá popřát hezký zážitek s ojedinělou kulisou, 
dobrou chuť na klobásce Metro a Gambrinusu a 
v neposlední řadě postup zápským válečníkům.

podzimní soupiska SK Zápy s čísly dresu:

Soukup Lukáš   23              Matějka Tomáš    10          Hašek Pavel   13

Doležal Ivo   28     Matoušek Milan  11   Růžek Patrik  2    Janko Khristian  24

Pávek Michal   3                     Eliáš Josef   14            Kaisler Martin   12           

Jelínek Martin   4     Hakl František   6     Duben Jiří   17     Kubů Matyáš   21

Skuhravý Radek   8             Koutenský Lukáš   9             Putz Petr   16

  Hron Vojtěch  7     Mike Emiliano 18     Stehno Filip 15     Duval Nzembi   19

Kurzy Fortuny na dnešní zápas: 7,7 – 5 – 1,3

a hlavně nezapomeňte, že SK Zápy, to jsme my…


